
ม.4    การผ่านแดน คือ การขนส่งของจากประเทศตน้ทางผ่านประเทศไทยไปอีกประเทศหนึ่ง    โดยเขา้ที่ด่านศุลกากรแห่งหนึ่งผ่าน
ไปยงัด่านศุลกากรอีกแห่ง สามารถเปลี่ยนยานพาหนะ เกบ็รักษาของ เปลี่ยนภาชนะบรรจุเพื่อประโยชนใ์นการขนส่ง เปลี่ยนรูปแบบ
การขนส่งได ้ขอ้หา้มคือ ตอ้งไม่มีการใชป้ระโยชนใ์ดๆ  ซึ่งของนั้น หรือมีพฤติกรรมใดๆ  เพื่อประโยชนท์างการคา้เกี่ยวกบัของ
ดงักล่าวในราชอาณาจกัร

         การถ่ายลาํ คือ การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเขา้มาในราชอาณาจกัร ไปยงัอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของ
ออกไปนอกราชอาณาจกัร ภายใตก้ารควบคุมของศุลกากรในด่านศุลกากรแห่งเดียวกนั

ม.102     คือ ของผ่านแดน/ถ่ายลาํตอ้งยื่นใบขนสินคา้ตามแบบ และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑว์ิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาํหนด 

โดยของดงักล่าว ตอ้งนาํออกภายใน 30 วนันบัแต่วนันาํเขา้ และจะไม่มีภาระภาษีอากร การผ่านแดนทางบกคือ มีการขนยา้ยขา้มแดน
ทางบกใหก้ระทาํไดเ้มื่อมีความตกลงระหวา่งประเทศ

ม.104/ ม.105/ ม.106    การตรวจของผ่านแดน/ถ่ายลาํจะกระทาํไดเ้มื่อมีเหตุเชื่อไดว้า่เป็นของที่มีลกัษณะดงันี้ 

1. ของนั้นมีไวเ้พื่อใชใ้นการก่อการร้าย หรือเกี่ยวเนื่องกบัการก่อการร้าย

2. ชนิดของ / การขนส่ง / การขนถ่าย อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความมัน่คง สนัติภาพ ความปลอดภยัระหวา่งประเทศ

3. แสดงถิ่นกาํเนิดเป็นเทจ็

4. เป็นของผิดกฎหมายที่เกี่ยวกบั

   การผ่านแดนหรือถ่ายลาํ

ม.14 (3)   ของผ่านแดน/ถ่ายลาํที่ไม่ประสงคจ์ะนาํผ่าน ใหม้าขอเปลี่ยนเป็นนาํเขา้ไดภ้ายในระยะเวลาตาม ม.102 วรรคสอง คือภายใน 

30 วนันบัแต่วนันาํเขา้มาในราชอาณาจกัร ใชห้ลกัการเสียภาษีตามสภาพของ ราคาของ พิกดัอตัราที่เป็นผูใ้นวนันาํเขา้มาใน

ราชอาณาจกัร และหา้มใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษีอากรใดๆ  เช่น คลงัสินคา้ทณัฑบ์น เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี  Re-export

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัผ่านแดน/ถ่ายลาํ

การตรวจของตอ้งทาํตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไขที่อธิบดีกาํหนด

- ถา้พบเป็นของผิด ของนั้นจะถูกริบ

- ของที่ริบ จะทาํลาย หรือ ส่งกลบั หรือ ดาํเนินการอื่นใดเพื่อไม่ใหส้ามารถนาํของมาใชไ้ดอ้ีก หรือใหส้ามารถ

นาํมาใชไ้ดโ้ดยไม่ผิดกฎหมาย

-ในเรื่องขอ้หา้มขอ้จาํกดัที่หน่วยงานอื่นเป็นผูก้าํหนด ใหน้าํมาใชบ้งัคบัดว้ยกบัของผ่านแดน

ม.4

ม.102

ม.104/ ม.105/ ม.106

ม.14(3)



ผ่านแดน ม ี3 ประเภท คือ                                       

ผู้ขนส่งผ่านแดน ตามความตกลงไทย-ลาว  

การผ่านแดนด้วยรถไฟระหว่างไทยกบัมาเลเซีย

     ผู้ผ่านแดน ผ่านแดนตามความตกลง GATT

ผ่านแดนตามตกลงไทย – ลาว (จุดเริ่มต้น 
หรือ สิ้นสุด ต้องเป็นลาว เท่านั้น)

ตอ้งเป็นผูข้นส่งผ่าน
แดน ที่ไดร้ับอนุญาตจาก
กรมการขนส่งทางบก

และจดทะเบียนเป็นผูข้น
ส่งผ่านแดนกบักรม

ศุลกากร วางเงินประกนั
แยกต่างหาก ประเภทละ 

1 ลา้นบาท

การขนส่งจะ
กระทาํได ้ตาม
ทางเขา้-ออกตาม
ความตกลง 

ผ่านแดนตามตกลง GATT (จุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุดเป็นประเทศใดๆ กไ็ด้)

ตอ้ง
ลงทะเบียน
เป็นผูข้อผ่าน

แดน

วางคํ้าประกนั 1
ลา้น ใชไ้ดต้ลอด 
(และใชค้ํ้าทั้งการ
เป็นผูข้อผ่านแดน

และถ่ายลาํ)

หรือ เป็น AEO ใช้
หลกัประกนั AEO
คํ้าประกนัได้

วางคํา้ประกนั
รายเทีย่ว (เมื่อ
ส่งออกแล้วจงึมา

ขอคืน)

หมายเหตุ 

- การที่ของมาจากลาว แต่เขา้หรือออกช่องทางที่ไม่มีความตกลงจะทาํไม่ได ้หากตอ้งการทาํธุรกรรมดงักล่าวตอ้งไปจดทะเบียนเป็นผูข้อผ่านแดน

- หากเลือกผ่านแดนแบบใดแลว้ ตอ้งใชส้ิทธินั้นไปตลอดการขนส่งเที่ยวนั้นๆ   หากเลือกใชต้ามความตกลงไทย-ลาว มีอายุ 90 วนั นบัแต่นาํเขา้ 

ไม่นาํออกภายใน 90 วนั จะกลายเป็นของตกคา้ง  ส่วนผ่านแดนตามความตกลง GATT ตอ้งนาํออกภายใน 30 วนันบัแต่วนันาํเขา้ หากเกินจะตก

เป็นของแผ่นดิน

ผ่านแดนด้วยรถไฟ

ระหว่างไทยกบัมาเลเซีย

การขนส่งจะ
กระทาํได ้ทาง
รถไฟที่เขา้ออก
ทางด่านฯสะเดา 
กบั สุไหง-โกลก

 



หลกัปฏิบัตทิัว่ๆ ไปของผ่านแดน

1. ของผ่านแดน สามารถเคลื่อนยา้ยระหวา่งด่านศุลกากร 2 แห่งเท่านั้น

2. ICD ยงัคงไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ป็นจุดเขา้-ออก เนื่องจากไม่ใ ช่ด่านศุลกากร

3.ผู้ขนส่งผ่านแดนไทย-ลาว มีสิทธิ์เลือกวา่จะใชผ้่านแดนไทย-ลาว นาํเขา้ - ออกเฉพาะบางด่านศุลกากร  หรือ ผ่านแดนอื่นๆ  

นาํเขา้-ออกไดทุ้กด่าน แต่ตอ้งขึ้นทะเบียนทั้งสองแบบ แยกวงเงินประกนั 

4. บัญชีราคาสินค้า ตอ้งตรวจบญัชีราคาสินคา้ดว้ย ตอ้งไม่มีชื่อคนไทยหรือปลายทางไทยเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง ไม่เช่นนั้นจะ

ถือวา่มีพฤติการณ์ใดๆ  เพื่อประโยชน์ทางการคา้เกี่ยวกบัของดงักล่าว

5. สําหรับของผ่านแดนทีน่ําเข้าทางท่าเรือ

กรุงเทพ

- ของผ่านแดนไทย-ลาว ตอ้งมาปฏิบตัิพิธีการที่คลงัผ่านแดนไทย-ลาว

- ของผ่านแดนอื่นๆ  ทาํไดทุ้ก รพส.

6. กรณมีีการตรวจสอบของ ตอ้งเชิญผูข้อขนส่งมาตรวจสอบ 

หากมาแลว้พบความผิด -> จบักมุ

หากไม่มา -> รอจนครบ 30 วนัแลว้ไม่มา ของจะตกเป็นของแผ่นดิน

7. ของทีจ่ะผ่านประเทศภายหลงัไม่สามารถ

ดาํเนินการได้ตามวตัถุประสงค์ภายใน

กาํหนดเวลา

ยินยอมให้

1.ส่งกลบัตน้ทาง

2.ส่งไปประเทศอื่น

3.ขอชาํระค่าภาษี  (หา้มใชส้ิทธิคลงัสินคา้ทณัฑบ์น เขตปลอดอากร ม.28 (Re-export))

8. ค่าธรรมเนียมการปฏิบัตพิธิีการ ผ่านแดนไม่เสียค่าธรรมเนียม

9. ค่าธรรมเนียมการขนส่ง - เกบ็เป็นรายคนั เกบ็ตอนปล่อยของออก ค่าธรรมเนียมการขนส่ง เกบ็เป็นรายคนั เกบ็ตอนปล่อย

ของออก 

- รถพ่วง รถกึ่งพวก รถกึ่งพวกบรรทุกวสัดุยาว และรถลากจูง-> 500 บาท/คนั

- รถกระบะบรรทุก รถตูบ้รรทุก และรถบรรทุก  -> 300 บาท/คนั



ม. 4 การถ่ายลาํ 

• ตอ้งลงทะเบียนเป็นผูข้อถ่ายลาํ

• วางคํ้าประกนั 1 ลา้น ใชไ้ดต้ลอด (และใชค้ํ้าทั้งการเป็นผูข้อผ่านแดนและถ่ายลาํ)

• หรือ เป็น AEO ใชห้ลกัประกนั AEO คํ้าประกนัได้

• วางคํา้ประกนัรายเทีย่ว (เมื่อส่งออกแล้วจึงมาขอคืน)

• ตวัแทนเรือ หรือ อากาศยานไม่ตอ้งวางคํ้าประกนั

พ.ร.บ.ใหม่ 

การควบคุมทางศุลกากรใน

ด่านเดยีวกนั 

• หากด่านฯ นั้นๆ  กาํกบัทั้งเรือ/ บก/ อากาศ กส็ามารถเปลี่ยน mode ยานพาหนะได ้                                             

เช่น ด่านฯ กระบี่ – เรือ/ อากาศยาน = ของมาทางเรือทางด่านกระบี่ขนยา้ยไปออกอากาศยาน ใชพ้ิธีการ

ถ่ายลาํ เพราะเป็นการถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งไปยงัยานพาหนะหนึ่งในด่านศุลกากรเดียวกนั

• ท่านาํเขา้-ส่งออก ที่อยู่ภายใตก้ารกาํกบัของด่านฯ เดียวกนัตามกฎกระทรวง เช่นท่าเรือกรุงเทพ อยู่ในการ

กาํกบัของ สาํนกังานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.)   ท่าเรือเอกชนตามลาํแม่นํ้ าเจ้าพระยา อยู่ในการกาํกบั

ของ สาํนกังานศุลกากรกรุงเทพ (สกท.)                                                                                                                  

-    -  กรณีการขนถ่ายจากเรือที่ท่าเรือกรุงเทพไปยงัเรือที่จอดท่าเรือเอกชนตามลาํแม่นํ้ าเจา้พระยา ใหใ้ช้

พิธีการผ่านแดน (ทาํพิธีการถ่ายลาํไม่ไดเ้นื่องจากอยู่คนละด่านศุลกากร)                                                               

-    -  การขนถ่ายจากเรือในท่าเรือเอกชนหนี่งในสงักดั สกท. ไปยงัท่าเรือเอกชนอีกแห่งหนึ่งในสงักดั 

สกท. ใหใ้ชพ้ิธีการถ่ายลาํ



ผ่านแดน ถ่ายลาํ

ชื่อยานพาหนะส่งออก ตอ้งมีชื่อยานพาหนะ ในรายงานยานพาหนะออก รอไวล้่วงหนา้ (เฉพาะเรือ/

อากาศยาน)

ชื่อยานพาหนะส่งออก ตอ้งมีชื่อยานพาหนะ ในรายงานยานพาหนะออก รอไวล้่วงหนา้ 

(เฉพาะเรือ/อากาศยาน)

ชื่อในใบขนฯ ตอ้งตรงกบัลงทะเบียน ชื่อในใบขนฯ ตอ้งตรงกบัลงทะเบียน

Manifest (M/F) - ตอ้งเป็นผ่านแดน (24) ในใบขนฯใหเ้ลือกแบบวา่เป็น 2= ผ่านแดนอื่นๆ   หรือ 3=

ผ่านแดนไทย-ลาว

- บญัชีราคาสินคา้ (ตอ้งระบุชื่อผูส้่งสินคา้และผูร้ับอยู่นอกราชอาณาจกัร) หา้มเป็น

คนไทย เพราะถือวา่มีพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นประโยชน์ในประเทศไทย

- ใบตราส่ง มีชื่อของคนลงทะเบียนเป็นผูผ้่านแดน

Manifest (M/F) - ตอ้งเป็นถ่ายลาํ (28)

- ถา้ไม่ใ ช่ตวัแทนเรือ ชื่อผูท้าํใบขนฯตอ้งปรากฏใน M/F

ใบขนฯ -ใบขนฯ 1 ใบ ใชก้บัของที่มาในยานพาหนะเดียวกนัไดแ้ต่ตอ้งขนส่งออกไปโดย

เรือ/อากาศยานลาํเดียวกนั

- 1 ใบขนฯ ไดห้ลาย B/L ไม่ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมพิธีการฯ

- 1 รายการ คือ ของใน B/L ฉบบัหนึ่งๆ  ใน B/L มีหลายรายการ ใหส้าํแดง 

HS Code โดยใชพ้ิกดัของของที่มีราคาสูงสุด 

- การวางประกนัรายเที่ยว 

                - -  ของผา่นแดนที่อยูใ่นพิกดัฯที่ไม่ตอ้งเสียอากรขาเขา้ ใหว้างประกนั 

10 % ของราคาของผา่นแดน / ถ่ายลาํ 

                - - ของผา่นแดนที่มีหลายรายการและจดัอยูใ่นพิกดัฯทีมีอตัราอากรขา

เขา้หลายอตัรา ใหว้างประกนัโดยคาํนวณจากราคาของทั้งหมด คูณ อตัราอากร

สูงสุดของของในเที่ยวนั้นๆ

- ตอ้งบนัทึก เส้นทางการขนส่ง ในช่อง  Remark

ใบขนฯ - 1 ใบขนฯ ไดห้ลาย B/L และตอ้งขนส่งออกไปโดยเรือ/อากาศยาน

ลาํเดียวกนั

-  ตอ้งบนัทึก HS Code ใชพ้ิกดัของของราคาสูงสุด 

-  การวางประกนัรายเที่ยว 

   - -  ของถ่ายลาํ ที่อยูใ่นพิกดัฯที่ไม่ตอ้งเสียอากรขาเขา้ ให้

วางประกนั 10 % ของราคาของผา่นแดน / ถ่ายลาํ 

   - - ของถ่ายลาํ ที่มีหลายรายการและจดัอยูใ่นพิกดัฯทีมีอตัราอากร

ขาเขา้หลายอตัรา ใหว้างประกนัโดยคาํนวณจากราคาของทั้งหมด

คูณ อตัราอากรสูงสุดของของในเที่ยวนั้นๆ

-  ใบขนฯ เป็น Red Line ทั้งหมด

-  ค่าธรรมเนียมพิธีการฯใบขนฯละ 200 บาท

-   ถา้เจา้หนา้ที่บนัทึก  ชาํระ ฉบบัละ 100 บาท

mode การขนส่ง 

ใบเคลื่อนยา้ยสินคา้ 

mode การขนส่งในประเทศเป็นไดท้ั้ง

1=เรือ 

2=รถไฟ 

3=รถเมล ์

4=เครื่องบิน

ชาํระค่าธรรมเนียมผ่านประเทศ ตามขนาดรถขนส่งและชาํระที่หน่วยงานศุลกากร

ตน้ทาง

การเคลื่อนยา้ยสินคา้ เปลี่ยน mode การขนส่งได ้ขึ้นกบัวา่  ด่านศุลกากรนั้น ควบคุม

มากกวา่ 1 รูปแบบ เช่น ควบคุมทั้งเรือและอากาศ เป็นตน้ เช่น

 ด่านฯประจวบฯ  สามารถทาํใบขนฯถ่ายลาํ ขนของจากเรือ 

ไปออกทางบกที่ด่านสิงขร  

ด่านฯกระบี่  สามารถสามารถทาํใบขนฯถ่ายลาํ ขนของจากเรือ 

ไปออกทางอากาศ ที่สนามบินกระบี่  



ยานพาหนะ รายงานพาหนะเขา้ รพส. 

ทาํใบขนฯผ่านแดน/ถ่ายลาํและส่งออก

ภายใน 30 วนันบัแต่วนันาํเขา้

ใบขนฯถ่ายลาํ ค่าธรรมเนียม 200 บาท

ใบขนฯผ่านแดน ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม

ส่งออกภายในกาํหนดเวลา  และปฏิบตัิ

พิธีการตามที่กาํหนด 

ไดร้ับยกเวน้ค่าภาษี

ใบขนสินค้าผ่านแดน/ถ่ายลาํหนึ่งใบ ใช้เป็นเอกสารผ่านเข้าและผ่านออก

- ของนาํเขา้ (22) 

- ของผ่านแดน (24) (ไทย-ลาว หรือ อื่นๆ )

- ของถ่ายลาํ (28)  (ผูข้อถ่ายลาํที่ไม่ใ ช่

ตวัแทนเรือหรืออากาศยานตอ้งมีชื่อใน 

Manifest)) 

***การผ่านแดน/ถ่ายลาํที่ออกไป

ต่างประเทศโดยเรือ/อากาศยาน 

ตวัแทนเรือ/อากาศยานตอ้งมีรายงาน

ชื่อเรือ/อากาศยานขาออกล่วงหนา้

หากเปลีย่นใจไม่ถ่ายลาํ/ผ่านแดน

- แกไ้ข Manifest เป็นการนาํเขา้

- ใบอนุญาตตอ้งมี (หารือหน่วยงานควบคุมใหพ้ิจารณาออก

ประกาศใหส้ามารถออกใบอนุญาตได)้

- ทาํใบขนฯขาเขา้ ชาํระค่าภาษีตามสภาพของ ราคาของ พิกดั

อตัราวนันาํเขา้

- หา้มใชส้ิทธิประโยชน์ใดๆ  เช่น หา้มขอยา้ยเขา้คลงัสินคา้ทณัฑ์

บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี   Re-export(ม.28)

- ตรวจปล่อยของผ่านแดน

สามารถทยอยปล่อยตามใบ

เคลื่อนยา้ยของผ่านแดน แลว้

ค่อยมาสรุปปล่อยในใบขน

สินคา้ผ่านแดน

- ขอแกไ้ขยานพาหนะออกได้

ตามจริง

การควบคุมการขนย้าย

- ของถ่ายลาํ อยู่ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากรเดียวกนัไม่มีใบเคลื่อนยา้ยของผ่านแดนทาง

อิเลก็ทรอนิกส์

- ของผ่านแดน อยู่ในความรับผิดชอบต่างด่านฯ กนั มีใบเคลื่อนยา้ยของผ่านแดนทาง

อิเลก็ทรอนิกส์

- ใบเคลื่อนยา้ย 1 ใบต่อ 1 คนั (1 คนั มีไดม้ากกว่า 1 ใบขนฯ)

- ค่าธรรมเนียมการผ่านแดน เกบ็ตามประเภทของรถ ชาํระที่ด่านศุลกากรตน้ทาง

- รถพ่วง รถกึ่งพวก รถกึ่งพวกบรรทุกวสัดุยาว และรถลากจูง 500 บาท/คนั

- รถกระบะบรรทุก รถตูบ้รรทุก และรถบรรทุก 300 บาท/คนั

- ตอ้งแจง้การขนยา้ยไปปลายทางผ่าน e-office

- การขนยา้ยดว้ยรถคอนเทนเนอร์หรือตูท้ึบ ยานพาหนะที่ขนส่งตอ้งปิดป้ายแสดงเครื่องหมาย

ของผ่านแดนตามแบบที่ 451 ไวท้ี่ยานพาหนะสาํหรับใชข้นส่งของผ่านแดนใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 

และขนส่งไปปลายทางภายใน 72 ชัว่โมง

พรมแดน

-ใบอนุญาตตามหน่วยงานอื่นบงัคบัว่าการนาํผ่าน

ตอ้งมีใบอนุญาต (16 พ.ร.บ.) 

- ปกติไม่ตรวจของจะตรวจเฉพาะเครื่องหมายและ

เลขหมายหีบห่อ 

- มีเหตุสงสยั เสนอขออนุมตัิตรวจจาก ผอ.สาํนกั 

หรือนายด่านฯ ตรวจพร้อมกบัผูข้อผ่านแดน/ถ่ายลาํ 

หากพบความผิดใหท้าํตามขอ้กฎหมาย ถา้ไม่มารอ

จนครบ 30 วนั หากพน้แลว้จะตกเป็นของแผ่นดิน


