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ไม่แก้
กฎหมาย

The Governments of Brunei Darussalam, the
Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia,
the Lao People's Democratic Republic, Malaysia,
the Republic of the Union of Myanmar, the
Republic of the Philippines, the Republic of
Singapore, the Kingdom of Thailand and the
Socialist Republic of Viet Nam, Member States of
the Association of South East Asian Nations (ASEAN)
(hereinafter referred to singularly as "Contracting
Party" and collectively as "Contracting Parties");
RECALLING the ASEAN Framework Agreement
on the Facilitation of Goods in Transit signed on 16
December 1 9 9 8 in Ha Noi, Viet Nam (hereinafter
referred to as "the Agreement");
RECOGNISING that Articles 1 8 and 2 5 thereof
provide for the conclusion of implementing
Protocols which shall form integral parts of the
Agreement;
RECALLING that the ASEAN Customs Transit
System works towards the establishment of the
ASEAN Economic Community as stipulated in the
ASEAN Economic Community Blueprint;

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
รัฐบาลแห่ง บรูไนดารุ สซาราม ราชอาณาจักร
กั ม พู ช า ส า ธา ร ณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย ส า ธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว มาเลเซี ย สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) (ต่อไปนี้เรียกว่า
“ประเทศภาคี” และกล่าวโดยรวมเรียกว่า“ประเทศ
ภาคีทั้งหลาย”)
ระลึ ก ถึง กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการ
อานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน ซึ่งได้
ลงนามเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ กรุง
ฮานอย ประเทศเวียดนาม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ความ
ตกลง”)
ยอมรับ ข้อบทที่ ๑๘ และข้อบทที่ ๒๕ ของความ
ตกลงดังกล่าว ที่ได้กาหนดให้จัดทาพิธีสารต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนิ น การตามความตกลงซึ่ ง ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ความตกลงฯ
ระลึ ก ถึ ง การจั ด ท าระบบศุ ล กากรผ่ า นแดน
อาเซียนมีความมุ่งประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังที่กาหนดไว้
ในพิมพ์เขียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หมายเหตุ

๒
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DESIRING to encourage and facilitate inter-state
and transit transport operations among the
Contracting Parties;
REITERATING that the conclusion of this
Protocol shall provide for the efficient and effective
arrangement for transit trade among the
Contracting Parties;
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1 DEFINITIONS
For the purpose of this Protocol:
(a) "ASEAN Customs Transit System" or "ACTS"
means the Customs system of transit transport
under Customs control to facilitate the movement
of goods across the territory of one or more
Contracting Parties established under this Protocol,
when the passage across such a territory or
territories is only a portion of a complete journey
beginning and terminating beyond the frontier of
one or more Contracting Parties across whose
territory the traffic passes;

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

ปรารถนาที่จะส่งเสริมและอานวยความสะดวกใน
การขนส่งข้ามแดน และการขนส่งผ่านแดนระหว่า ง
ประเทศภาคีทั้งหลาย
เน้นยาถึง พิธีสารนี้ต้องกาหนดการบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระหว่างประเทศภาคีทั้งหลาย
ด้วยเหตุนี้ ประเทศภาคีจึงตกลงกัน ดังนี้
✓

ข้อบทที่ ๑ บทนิยาม
ไม่มีการกาหนดพันธกรณีให้ภาคีปฏิบัติ
เพื่อวัตถุประสงค์ของพิธีสารนี้
(ก) “ระบบศุ ล กากรผ่ า นแดนอาเซี ย น” หรื อ
“ASEAN Customs Transit System (ACTS)”
หมายถึ ง ระบบศุ ล กากรสาหรั บการขนส่งผ่ านแดน
ภายใต้ ก ารควบคุ ม ทางศุ ล กากรเพื่ อ อ านวยความ
สะดวกให้กับการเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านอาณาเขตของ
ประเทศภาคี ห นึ่ ง หรื อ หลายประเทศที่ ก าหนดขึ้ น
ภายใต้พิธีสารนี้ เมื่อ การผ่านข้ามอาณาเขตของภาคี
หนึ่งหรือประเทศภาคีทั้งหลายนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของการเดินทางการทั้งหมด ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดนอก
พรมแดนของประเทศภาคีหนึ่ง หรือหลายประเทศ ซึ่ง
เส้นทางการขนส่งนั้นได้ตัดผ่านอาณาเขต

๓
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(ข้อและสาระสาคัญ)
(b) "ACTS procedure" means the rules and
procedures governing the ACTS as specified in this
Protocol and its Technical Appendix;
(c) "Competent authorities" means the Customs
authority or any other authority responsible for
applying the provisions of this Protocol;
(d) "Customs" means Customs authorities of the
Contracting Parties;
(e) "Customs debt" means the Customs duties,
taxes and charges which may be incurred in respect
of goods placed under the ACTS procedure;
(f) "Customs office of departure" means any
Customs office at which a transit operation
commences;
(g) "Customs office of destination" means any
Customs office at which a transit operation is
terminated;
(h) "Customs office of transit" means any
Customs office at the point of exit from or entry
into a Contracting Party in the context of a transit
operation;
(i) "Customs transit declaration" means the
declaration to be lodged by the Principal to the

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
(ข) “ระบบพิ ธี ก ารศุ ล กากรผ่ า นแดนอาเซียน”
หมายถึ ง ระเบี ย บและพิ ธี ก ารที่ ค รอบคลุ ม ระบบ
ศุ ล กากรผ่ า นแดนอาเซี ย นตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นพิ ธี ส ารนี้
และภาคผนวกทางเทคนิค
(ค) “พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายถึ ง เจ้ า หน้ า ที่
ศุลกากร หรือเจ้าหน้าที่อื่นใดซึ่งรับผิดชอบในการนา
ข้อกาหนดตามพิธีสารนี้ไปใช้
(ง) “ศุลกากร” หมายถึง เจ้าหน้าที่ศุลกากรของ
ประเทศภาคีทั้งหลาย
(จ) “หนี้ศุลกากร” หมายถึง อากรศุลกากร ภาษี
และค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าที่ ถูกกาหนด
ภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
(ฉ) “ที่ ท าการศุ ล กากรต้ น ทาง ” หมายถึ ง
ที่ทาการศุลกากรซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขนส่งผ่าน
แดน
(ช) “ที่ทาการศุลกากรปลายทาง” หมายถึงที่ทา
การศุลกากรซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของการขนส่งผ่านแดน
(ซ) “ที่ทาการศุลกากรผ่านแดน” หมายถึง ที่ทา
การศุ ล กากรใด ๆ ที่ เ ป็ น จุ ด ออกจาก หรื อ เข้ า ไปยัง
ประเทศภาคีใ นบริบทของการขนส่งผ่านแดน
(ฌ) “ใบขนสินค้าผ่านแดน” หมายถึง คาสาแดง
ที่ตัวการจะต้องยื่นต่อที่ทาการศุลกากรต้นทางเพื่อนา
สินค้าเข้าสู่พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน

หมายเหตุ

๔
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Customs office of departure to place goods under
the ACTS procedure;
(j) "Data-processing techniques" means the
introduction of information required for completion
of the formalities concerned into the dataprocessing systems of the competent authorities or
the exchange of electronic standard messages with
the competent authorities;
(k) "Guarantor" means any natural or legal third
person who undertakes in writing to pay jointly and
severally with the Principal any potential Customs
debt up to the amount guaranteed;
(l) "Office of guarantee" means the office(s)
designated by a Contracting Party to manage
arrangements in that country for the authorisation
of guarantors and supervision of guarantees
covering transit operations;
(m) "Principal" means the person who places
goods under the ACTS procedure, even where this
is done by an authorised representative;
(n) "Transit operation" means the transport of
goods from a Customs office of departure to a

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
(ญ) “เทคนิ ค การประมวลผลข้ อ มู ล ” หมายถึ ง
การนาข้อมูลที่จาเป็นเพื่อความสมบูรณ์ของระเบียบ
พิธีการที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่ระบบการประมวลผลข้อมูล
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทเี่ ป็นมาตรฐานกับพนักงานเจ้าหน้าที่
(ฎ) “ผู้ค้าประกัน” หมายถึง บุคคลที่สามไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งผูกพันตนเองโดย
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ จ ะชดใช้ ห นี้ ศุ ล กากรที่ อ าจมี ขึ้ น
ร่วมกับ และแทนตัวการตามจานวนที่ค้าประกัน
(ฏ) “สานักงานกากับดูแลการวางหลักประกัน ”
หมายถึง หน่วยงานที่ประเทศภาคีได้ตั้งขึ้นเพื่อจัดการ
และเตรียมการภายในประเทศของตนในการอนุญาต
ให้ รั บ ประกั น และก ากั บ ดู แ ลการค้ าประกั น ให้
ครอบคลุมการขนส่งผ่านแดน
(ฐ) “ตัวการ” หมายถึง บุคคลซึ่งนาสินค้าเข้าสู่
ระบบพิ ธี ก ารศุ ล กากรผ่ า นแดนอาเซี ย น แม้ ว่ า ได้
กระทาโดยตัวแทนที่ได้รับมอบอานาจก็ตาม
(ฑ) “การขนส่ งผ่ า นแดน” หมายถึ ง การขนส่ง
สิ น ค้ า จากที่ ท าการศุ ล กากรต้ น ทางไปยั ง ที่ ท าการ
ศุลกากรปลายทาง ภายใต้ระบบพิธีการศุลกากรผ่าน
แดนอาเซียน

หมายเหตุ

๕
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(ข้อและสาระสาคัญ)
Customs office of destination under the ACTS
procedure.
ARTICLE 2 SCOPE OF APPLICATION
Pursuant to Article 18.1 of the Agreement, the
Contracting Parties hereby agree to establish the
ACTS and to apply the provisions of this Protocol
to the transit of goods in their territories.

ARTICLE 3 GENERAL PROVISIONS
1. Without prejudice to paragraphs 2 and 3 of
this Article, each Contracting Party shall allow
goods to be transported across its territory under
the ACTS procedure.

ไม่แก้
กฎหมาย

✓

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

ข้อบทที่ ๒ ขอบเขตการบังคับใช้
ตามข้อบทที่ ๑๘.๑ ของความตกลงฯ ประเทศ
ภาคีทั้งหลายตกลงกัน ที่จะจัดตั้งระบบศุลกากรผ่า น
แดนอาเซียน และนาข้อ บัญญัติของพิธีสารนี้ไปใช้กับ
การขนส่งสินค้าผ่านแดนในอาณาเขตประเทศของตน

หมายเหตุ

เนื้ อ หาตามพิ ธี ส าร ๗ มี ก ารก าหนด
สิทธิหน้าที่ให้ประเทศภาคีต้องปฏิบัติ โดย
ให้จัดตั้งระบบศุลกากรผ่านแดน และการ
ยิ น ยอมให้ ด าเนิ น การขนส่ งสิ น ค้ า ภายใต้
ระบบดังกล่าว
ส าหรั บ ประเทศไทยมี ก ารปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติศุลกากร โดยให้ใช้ พรบ.
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ยกเลิกกฎหมาย
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง
รวม ๒๔ ฉบั บ ซึ่ ง เนื้ อ หาของ พรบ.
ครอบคลุ ม การด าเนิ น การตามพิ ธี ส ารฯ
แ ล ะ ให้ อ า นา จ แ ก่ ห น่ ว ย งา น ไ ด้ แ ก่
กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร ในการ
ปฏิบัติตามพันธกรณี
ข้อบทที่ ๓ บทบัญญัตทิ ั่วไป
เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
๑. ประเทศภาคีแต่ละประเทศต้องอนุญาตให้มี การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
การขนส่งสินค้า ข้ามผ่านอาณาเขตของตนได้ ภายใต้ สามารถท าได้ ต ามกฎหมายที่ มี อ ยู่ ทั้ ง นี้
พิ ธี ก ารศุ ล กากรผ่ า นแดนอาเซี ย นโดยไม่ ก ระทบถึ ง ประเทศไทยมี ก ารห้ า ม/จ ากั ด สิ น ค้ า บาง
ความในวรรค ๒ และ ๓ ของข้อบทนี้
ประเภทในการน าเข้ า /ส่ ง ออก ตาม
กฎหมาย อาทิ
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(ข้อและสาระสาคัญ)
2. Contracting Parties may prohibit and/or
restrict certain goods from the use of the ACTS,
where this is justified on the grounds of public
morality, public policy or public security, the
protection of health and life of humans, animals or
plants, the protection of national treasures
possessing artistic, historical or archaeological
value, or the protection of industrial or commercial
property.
3. After the signing of this Protocol, the list of
prohibited and/or restricted goods for each
Contracting Party shall be specified in an Annex to
this Protocol. Each Contracting Party may amend its
list of prohibited and/or restricted goods by
promptly notifying the Secretary-General of ASEAN
of the amendments. The Secretary-General of
ASEAN shall promptly communicate the updated
Annex to the Contracting Parties.
4. Goods placed under the ACTS procedure
shall not be subject to the payment of duties and
taxes, other than charges for transportation or
those commensurate with administrative expenses
entailed by transit or with the cost of services

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
๒. ประเทศภาคี ทั้ ง หลายอาจห้ า ม และ/หรื อ
จากัดสินค้าบางประเภทจากการใช้ระบบพิ ธีศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียน ในกรณีที่มีเหตุ ผลด้านศีลธรรมอันดี
ของประชาชน นโยบายสาธารณะ หรือความมั่นคง
ปลอดภัยของประชาชน การปกป้องสุขภาพพลานามัย
และชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ สั ต ว์ หรื อ พื ช การปกป้ อ งการ
ครอบครองสมบั ติ ข องชาติ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ หรือคุณค่าทางโบราณคดี รวมถึงการ
ปกปองทรัพย์สินทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
๓. ภายหลังการลงนามในพิธีสารนี้ รายการสินค้า
ต้ อ งห้ า มและ/หรือ ต้ อ งจ ากั ด สาหรับ แต่ล ะประเทศ
ภาคี จะต้องมีการระบุไว้ในภาคผนวกของพิ ธี ส ารนี้
ประเทศภาคีแต่ละประเทศอาจแก้ไขรายการสิ น ค้ า
ต้ อ งห้ า ม และ/หรื อ ต้ อ งจ ากั ด โดยแจ้ ง ให้ ส านั ก
เลขาธิ ก ารอาเซี ย นทราบโดยทั น ที และส านั ก
เลขาธิการอาเซียนจะต้องแจ้งข้อมูลของภาคผนวกที่ได้
ปรับสถานะล่าสุดให้แก่ประเทศภาคีทราบโดยทันที
๔. สินค้าภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
ต้ อ งไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของการช าระค่ า ภาษี อ ากร
นอกจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เพื่อการขนส่ง หรือค่าใช้จ่าย
ซึ่งเทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายสาหรับการบริหารจัดการที่
จ าเป็ น เพื่ อ การขนส่ ง หรื อ เพื่ อ การบริ ก าร โดยมี
เงื่ อ นไขให้ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดของระบบ

หมายเหตุ
• พรบ.อาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗
• พรบ.ควบคุ ม การส่ ง ออกไปนอก

ราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ พ.ศ.
๒๔๙๕
• พรบ.กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๖ ทวิ
เพิ่มโดย พรบ. กักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๒
• พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๔
• พรบ.ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
หมวด ๒ / ๑๑
• พรบ.สงวนและคุ้ม ครองสัต ว์ป่า พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๒ ส่วนที่ ๔ หมวด ๑
• พรบ. โรคระบาดสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๑ ๓๓
• พรบ. งาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕
• พรก. การประมง พ.ศ. ๒๘๘๘ มาตรา
๖๕
• พรบ. วั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และ
ประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๒
• พรบ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.
๒๕๕๙ มาตรา ๑๙ (๒)

๗
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rendered, provided that the provisions of the ACTS
are observed and any security required under
Article 5 of this Protocol has been furnished. This
provision, however, does not prevent:
(a) the collection of duties and taxes in the
country of exportation when such duties and taxes
remain due whether the goods are exported under
transit or under a national exportation procedure;
or
(b) the collection of duties and taxes in a
country of destination when the transit operation is
terminated and the goods are cleared for home
use.
5. The conditions to be fulfilled and Customs
formalities to be applied to a transit operation shall
be specified in national legislation and/or
administrative notices issued by the competent
authorities.
6. As a general rule, goods placed under the
ACTS procedure shall be exempt from:
(a) routine physical Customs inspections en
route other than inspection of seals and nonintrusive inspection;

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ศุลกากรผ่านแดนอาเซียน และได้จัดให้มีหลักประกันที่
จาเป็นภายใต้ข้อบทที่ ๕ ของพิธีสารนี้แล้ว อย่างไรก็
ตาม บทบัญญัตินี้จะไม่ห้ามกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การเก็บภาษีอากรในประเทศที่ทาการส่งออก
เมื่อค่าภาษีอากรนั้นยังคงต้องชาระไม่ว่าสินค้าได้ถูก
ส่งออกภายใต้การผ่านแดนหรือภายใต้พิธีการส่งออก
ของประเทศ หรือ
(ข) การเก็บภาษีอากรในประเทศปลายทางเมื่อ
สิ้ น สุ ด การขนส่ ง ผ่ า นแดน และสิ น ค้ า ได้ ผ่ า นการ
ตรวจสอบ และกระจายเพื่อการบริโภคแล้ว
๕. เงื่ อ นไขที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ และการผ่ า นพิ ธี ก าร
ศุ ล กากรที่ จ ะน าไปใช้ กับ การขนส่ งผ่านแดนต้อ งถูก
กาหนดไว้ในกฎหมายของประเทศ และ/หรือประกาศ
ของฝ่ายบริหารที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
๖. โดยหลักทั่วไปสินค้าภายใต้พิธีการศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียนต้องได้รับการยกเว้นจาก
(ก) การตรวจทางกายภาพตามปกติ ร ะหว่ า ง
เส้นทาง นอกจากการตรวจดวงตราประทับ และการ
ตรวจที่ ไ ม่ ก ระทบสิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล (non-intrusive
inspection)
(ข) การคุมส่งโดยศุลกากร และ

หมายเหตุ

๘
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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(b) Customs escorts; and
(c) the requirement to provide any security or
bond in addition to that prescribed under this
Protocol and its Technical Appendix.
7. Contracting Parties will promote the use of
information and communication technology
systems and risk management techniques as
regards all provisions introduced to manage the
ACTS to ensure the most efficient management
environment for both Customs and the traders.
ARTICLE 4 CUSTOMS TRANSIT DECLARATION
1. A Customs transit declaration shall be made
by the Principal or his authorised representative for
goods to be placed under the ACTS procedure.
2. The Customs transit declaration and the
Transit Accompanying Document for the purposes
of the ACTS procedure shall be in accordance with
the Technical Appendix to this Protocol.
ARTICLE 5 SECURITY FOR CUSTOMS DEBT
1. In order to ensure payment of Customs debt
which may be incurred in respect of the goods
placed under the ACTS procedure, and except

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

(ค) ข้ อ ก าหนดให้ จั ด หาหลั ก ประกั น ใด หรื อ
ข้ อ ผู ก พั น ใด ๆ เพิ่ ม เติ ม จากที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ภ ายใต้
พิธีสารนี้ และภาคผนวกทางเทคนิค
๗. ประเทศภาคีทั้งหลายจะส่งเสริมการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคนิคการ
บริหารความเสี่ยงที่บทบัญญัติทั้งหมดได้กล่าวถึงไว้ ใน
การจัดการระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน เพื่อทาให้
แน่ใจถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสาหรับ
ศุลกากรและผู้ประกอบการ
✓

ข้อบทที่ ๔ ใบขนสินค้าผ่านแดน
๑. ใบขนสินค้าผ่านแดนสาหรับสินค้าภายใต้พิธี
การศุลกากรผ่านแดนอาเซียนต้องจัดทาโดยตัว การ
หรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอานาจ
๒. ใบขนสินค้าผ่านแดน และเอกสารประกอบ
เพื่อวัตถุประสงค์ของพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
ต้องเป็นไปตามภาคผนวกทางเทคนิคของพิธีสารนี้

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถท าได้ ต ามกฎหมายที่ มี อ ยู่ อาทิ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับเอกสาร การแสดง/การ
ยื่นใบขนสินค้า ตาม พรบ.ศุลกากร พ.ศ.
๒๕๖๐ หมวด ๓ การนาของเข้าและการส่ง
ของออก มาตรา ๕๑ – ๕๒

✓

ข้อบทที่ ๕ หลักประกันสาหรับหนีศุลกากร
๑. เพื่อความแน่ใจในการจ่ายหนี้ศุลกากรซึ่งอาจ
เกิ ด ขึ้ น จากสิ น ค้ า ภายใต้ พิ ธี ก ารศุ ล กากรผ่ า นแดน
อาเซียน และเว้นแต่ในกรณีที่ได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถท าได้ ต ามกฎหมายที่ มี อ ยู่ โดย
มาตรา ๕๑ พรบ.ศุ ล กากร พ.ศ. ๒๕๖๐

๙
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where otherwise provided for, a transit operation
shall be covered by a guarantee valid for all
Contracting Parties involved in that operation.
2. The guarantee shall be furnished by the
Principal and the maximum sum shall not exceed
the potential Customs debt due.
3. The guarantor shall be established in and
approved by the office of guarantee in the
Contracting Party where the guarantee is furnished.
The guarantor shall furnish an address for service in
the territory of each of the Contracting Parties
involved in the transit operation in question. In the
case of where the guarantor has no address for
service, the guarantor shall appoint an agent in
each of the Contracting Parties involved in the
transit operation in question.
ARTICLE 6 INCIDENTS EN ROUTE
In the case of loss or destruction of the goods,
damage to the transit seals or any other incident or
accident capable of affecting the ability to comply
with the ACTS procedure, the Principal, transport
operator or other persons having control over the

ไม่แก้
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✓
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รายละเอียด
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การขนส่งผ่านแดนต้องครอบคลุมโดยหลักประกันซึ่งมี
ผลใช้ได้สาหรับประเทศภาคีทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
๒. ตัวการต้องวางหลักประกัน และจานวนสูงสุด
ต้องไม่เกินหนี้ศุลกากรที่ถึงกาหนดชาระ
๓. ผู้ค้าประกันต้องถูกจัดตั้งขึ้นใน และได้ รับการ
รับรองโดยสานักงานกากับดูแลการวางหลักประกัน
ในประเทศภาคีที่มีการวางประกัน ผู้ค้าประกันต้องจัด
ให้มีที่อยู่สาหรับการให้บริการในอาณาเขตของแต่ละ
ประเทศภาคีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผ่านแดน
ดั ง กล่ า ว ในกรณี ที่ ผู้ ค้ าประกั น ไม่ มี ที่ อ ยู่ เพื่ อ การ
ให้ บ ริ ก าร ผู้ ค้ าประกั น ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนในแต่ ล ะ
ประเทศภาคีทเี่ กี่ยวข้องกับการขนส่งผ่านแดนดังกล่าว

กาหนดคลอบคลุมเรื่องการวางประกันไว้
โดยมีกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีอานาจ
ดูแลรับผิดชอบสานักงานกากับดูแลการวาง
หลักประกัน

ข้อบทที่ ๖ เหตุการณ์ที่เกิดขึนระหว่างทาง
ในกรณีที่สินค้าเสียหายหรือถูกทาลาย ดวงตรา
ประทับถูกทาลาย หรือเหตุอื่นใด หรืออุบัติเหตุที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามพิ ธี ก ารศุ ล กากรผ่ า นแดนอาเซี ย น ตั ว การ
ผู้ประกอบการขนส่ง หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ควบคุมสินค้า

เ ป็ น ก า ร ก า ห น ด ห น้ า ที่ ใ ห้ ตั ว ก า ร
ผู้ ป ระกอบการขนส่ ง หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่
เ กี่ ย วข้ อ ง ต้ องร า ย งา นแ ก่ พ นั ก งา น
เจ้าหน้าที่กรณีมีเหตุจาเป็นที่เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรอาเซียน
รวมถึ งก าหนดให้ ป ระเทศภาคี จ ะต้ อ งน า

๑๐
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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goods shall report the occurrence immediately to
the competent authorities of the Contracting Party
in whose territory the means of transport is located,
which shall adopt rules and procedures for such
occurrences in accordance with the Technical
Appendix to this Protocol.
ARTICLE 7 OFFENCES
1. Each of the Contracting Parties shall have the
right to exclude temporarily or permanently from
the use of the ACTS procedure any person guilty of
a serious offence against Customs or other relevant
laws or regulations applicable to the international
transport of goods which in the judgment of the
competent authorities justifies such action.
2. Any offence detected in connection with a
transit operation shall be dealt with in accordance
with the national legislation of the Contracting
Party concerned.

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

ต้องรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ระเบียบและพิธีการตามภาคผนวกฯ ของ
ของประเทศภาคีซึ่งเส้นทางการขนส่งอยู่ในอาณาเขต พิธีสารนี้มาใช้ ซึ่งประเทศไทยสามารถทา
ทราบโดยทั น ที และเหตุ ก ารณ์นี้ จ ะต้ อ งน าระเบียบ ได้ตามกฎหมายที่มีอยู่
และพิ ธี ก ารตามภาคผนวกทางเทคนิ คของพิธีสารนี้
มาใช้
✓

ข้อบทที่ ๗ ความผิด
ประเทศไทยได้บัญญัติเกี่ยวกับการกระทา
๑. แต่ ล ะประเทศภาคี ทั้ งหลายต้ อ งมีสิท ธิห้าม ความผิด ตาม พรบ.ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
บุคคลใด ๆ ใช้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน เป็น ไว้ดังนี้ อาทิ
การชั่ ว คราวหรื อ ถาวร หากบุ ค คลนั้ น ได้ ก ระท า • หมวด ๗ ให้อานาจพนักงานศุลกากร
ความผิ ด อย่ า งร้ า ยแรงตามกฎหมายศุ ล กากร หรื อ
ในการตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ล กรณี มี
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือกฎข้อบังคับทั้งหลายที่ใช้
การกระทาผิดตามกฎหมายศุลกากร
กับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ในดุลพินิจ • หมวด ๘ ส่วนที่ ๑ ให้อานาจพนักงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะทาการวินิจฉัยการกระทา
ศุลกากรตรวจ/ค้นกรณีมีเหตุควรสงสัย
ความผิดนั้น
ว่ามีการกระทาผิดตามกฎหมายในเขต
๒. การกระทาผิดใด ๆ เกี่ยวกับการขนส่ งผ่ า น
ควบคุมศุลกากร และส่วนที่ ๒ มาตรา
แดนที่ ถู ก ตรวจพบ จะต้ อ งดาเนินการตามกฎหมาย
๑๗๙ ให้ ก รมศุ ล กากรมี อ านาจทาง
ภายในของประเทศภาคีที่เกี่ยวข้อง
ศุลกากรทั้งปวงในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
เช่นเดียวกับในเขตศุลกากร โดยมาตรา
๑๗๘ ให้นิยาม “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน”
หมายความว่า พื้นที่ที่ กาหนดให้เ ป็ น
พื้ น ที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น ตามกฎหมายว่า

๑๑
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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ARTICLE 8 SIMPLIFIED PROCEDURES
1. The competent authorities of the Contracting
Party in whose territory the application for
authorisation is made may authorise certain traders
to use simplified procedures for transit operations.
2. The responsibilities of such authorised
traders together with the simplified procedures are
set out in the Technical Appendix to this Protocol.
ARTICLE 9 ADMINISTRATIVE ASSISTANCE AND
RECOVERY
The competent authorities of the Contracting
Parties shall render assistance to each other in
accordance with their national legislation with
respect to enquiries and the investigation and/or
recovery of claims where these claims arise in
connection with a transit operation.

ไม่แก้
กฎหมาย

✓

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

ด้ ว ยการอ านวยความสะดวกในการ
ขนส่งข้ามพรมแดน
• หมวดที่ ๕ ส่ ว นที่ ๓ การพั ก ใช้ และ
เพิกถอนใบอนุญาต
• หมวด ๙ บทกาหนดโทษ กรณีกระทา
สิ่งที่กฎหมายกาหนดให้เป็นความผิด
ข้อบทที่ ๘ พิธีการที่เรียบง่าย
เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ของประเทศภาคีที่มีการยื่น การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
ขออนุ ญ าต อาจอนุ ญ าตให้ ผู้ ป ระกอบการรายใด สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
ปฏิบัติพิธีการที่เรียบง่ายสาหรับการขนส่งผ่านแดนได้ บริหารจัดการที่มีอยู่
๒. ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ประกอบการที่ได้ รับ
อนุ ญ าต และพิ ธี ก ารที่ เ รี ย บง่ า ย ได้ ก าหนดไว้ ใ น
ภาคผนวกทางเทคนิคของพิธีสารนี้
ข้อบทที่ ๙ การช่วยเหลือในทางบริหารและการ
เรียกร้องให้ชาระหนี
พนักงานเจ้าหน้าที่ของประเทศภาคีทั้งหลายต้อง
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ตามที่ ก าหนดใน
กฎหมายของประเทศตนในกรณีที่มีการร้องขอ และ
การสอบสวนและ/หรือการชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อข้อ
เรียกร้องนั้นเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งผ่านแดน

เป็ น การก าหนดความร่ ว มมื อ ด้ า นการให้
ความช่วยเหลือกรณีมีการร้องขอเกี่ย วกับ
การเรียกร้องให้ชาระหนี้ ซึ่งประเทศไทย
สามารถดาเนินการได้ตามกฎหมายที่มีอยู่
อาทิ พรบ.ศุ ล กากร พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา
๑๘๑ บัญญัติให้มีการดาเนินการส่งบุคคล
ยานพาหนะ หรือสิ่งอื่น กรณีมีการกระทา
ความผิ ด ตามกฎหมายไทยหรื อ ตาม

๑๒
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ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ
กฎหมายประเทศภาคี โดยประเทศภาคีรอ้ ง
ขอ

ARTICLE 10 INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS
1. The ASEAN Directors-General of Customs
Meeting shall be responsible for monitoring,
reviewing, coordinating and supervising all aspects
relating to the effective implementation of this
Protocol. The ASEAN Directors-General of Customs
Meeting may designate relevant working groups or
committees to assist them in discharging their
responsibilities under this Protocol.
2. The ASEAN Secretariat shall provide the
necessary administrative support and assistance to
the ASEAN Directors-General of Customs Meeting in
carrying out its functions and discharging its
responsibilities under this Protocol.
3. All amendments to the Technical Appendix
to this Protocol shall be subject to the approval of
the ASEAN Directors-General of Customs Meeting.
The said amendments shall be administratively

✓

ข้อบทที่ ๑๐ การจัดตังองค์กร
เป็ น การก าหนดกลไกลด าเนิ น การตาม
๑. ที่ ป ระชุ มอธิ บ ดศุ ล กากรอาเซี ยนต้ อ ง พิธีสาร ไม่มีการกาหนดพันธกรณี ใ ห้ ภ าคี
รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตามทบทวนประสานงานและ ปฏิบัติ
กากับ ดูแลเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการนาพิธีสารนี้
มาใช้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ที่ ป ระชุ ม อธิ บ ดี ศุ ล กากร
อาเซี ย นอาจแต่ ง ตั้ ง คณะท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือในการดาเนินการ
ตามความรับผิดชอบของตนภายใต้พิธีสารนี้
๒. ส านั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย นต้ อ งจั ด ให้ มี ก าร
สนับสนุน และความช่วยเหลือในทางบริหารที่จาเป็น
ต่อที่ประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนในการดาเนินการ
ตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบภายใต้พิธีสารนี้
๓. การแก้ไขภาคผนวกทางเทคนิ คของพิธีสารนี้
จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
อธิบดีศุลกากรอาเซียน การแก้ไขดังกล่าวต้องแนบรวม
กับพิธีสารนี้อย่างเป็นทางการ และถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของพิธีสารนี้ด้วย
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annexed to this Protocol and serve as an integral
part of this Protocol
ARTICLE 11 MISCELLANEOUS PROVISIONS
1. Each Contracting Party shall take appropriate
measures to ensure that the provisions of this
Protocol are effectively and harmoniously applied,
taking into account the need to reduce as far as
possible the formalities imposed on any party using
the ACTS procedure and the need to achieve
mutually satisfactory solutions of any difficulties
arising out of the operation of these provisions.
2. The Contracting Parties shall, to the extent
possible and subject to their national legislation,
furnish each other with any information and keep
each other informed of any measure that affects
the operation of this Protocol.
ARTICLE 12 FINAL PROVISIONS
1. This Protocol shall be deposited with the
Secretary-General of ASEAN who shall promptly
furnish a certified copy thereof to each Contracting
Party.

ไม่แก้
กฎหมาย

✓

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

ข้อบทที่ ๑๑ บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด
๑. แต่ ล ะประเทศภาคี ต้ อ งใช้ ม าตรการที่
เหมาะสมเพื่อให้บทบัญญัติของพิธีสารนี้ถูกนาไปใช้
อย่ า งมี ป ระสิท ธิ ผล และสอดคล้อ งกัน โดยค านึงถึง
ความต้องการในการลดการปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ถูก
ก าหนดไว้ ส าหรั บ ภาคี ใ ด ๆ ที่ ใ ช้ พิ ธี ก ารศุ ล กากร
อาเซี ย นให้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ น ไปได้ และความ
ต้ อ งการที่ จ ะได้ รั บ ผลส าเร็ จ ร่ ว มกั น ในการแก้ ไ ข
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามบทบัญญัติ
เหล่านี้
๒. ประเทศภาคี ทั้งหลายต้องจัดหาข้อมูลใด ๆ
ให้ แ ก่ กั น และกั น เท่ า ที่ เ ป็ น ไปได้ และเป็ น ไปตาม
กฎหมายภายในของตน และต้ อ งแจ้ งให้ แ ต่ ล ะฝ่ า ย
ทราบถึงมาตรการใด ๆ ที่กระทบต่อการดาเนินการ
ตามพิธีสารนี้
ข้อบทที่ ๑๒ บทบัญญัติสุดท้าย
๑. พิ ธี ส ารนี้ ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาไว้ กั บ เลขาธิ ก าร
อาเซียนและเลขาธิการอาเซี ยนจะต้ อ งจัดท าส าเนา
ทีร่ ับรองถูกต้องให้แก่แต่ละประเทศภาคีโดยทันที

หมายเหตุ

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมายที่มีอยู่

เป็ น การก าหนดผู้ เ ก็ บรั ก ษาพิ ธี ส ารฯ
สถานะของพิธีสารฯ และภาคผนวก รวมถึง
กาหนดวันมีผลใช้บังคับ วิธีการจัดทาและ
แก้ไข และข้อห้ามการตั้งข้อสงวน ซึ่งเป็น

๑๔
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(ข้อและสาระสาคัญ)
2. This Protocol with its Annex and Technical
Appendix shall form an integral part of the
Agreement. In the event of inconsistency or
conflict, the Agreement shall prevail over this
Protocol.
3. This Protocol shall be subject to ratification
or acceptance by the Contracting Parties. The
Instrument of Ratification or Acceptance shall be
deposited with the Secretary-General of ASEAN
who shall promptly inform each Contracting Party
of such deposit.
4. The Protocol shall enter into force upon the
deposit of Instruments of Ratification or Acceptance
by all Contracting Parties with the SecretaryGeneral of ASEAN.
5. No reservations may be made to this
Protocol either at the time of signature or
ratification or acceptance.
6. Any amendment to the provisions of this
Protocol, except for amendment to the Annex and
the Technical Appendix as provided under
paragraph 3 of Article 3 and paragraph 3 of Article

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

๒. พิ ธี ส ารนี้ พ ร้ อ มด้ ว ยเอกสารแนบและ กระบวนการรั บ รองและจั ด ท าพิ ธี ส ารฯ
ภาคผนวกทางเทคนิคต้องประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ ไม่มีการกาหนดหน้าที่ให้ภาคีต้องปฏิบัติ
ความตกลงฯ ในกรณี ที่ มี ค วามขั ด หรื อ แย้ ง กั น ให้
ถือเอาความตกลงฯ เป็นสาคัญ
๓. พิธีสารนี้ต้องได้ รับการให้ สัตยาบัน หรือ การ
ยอมรับโดยประเทศภาคีทั้งหลาย สัตยาบันสารหรือ
เอกสารยอมรับต้องเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการอาเซียน
และให้เลขาธิการอาเซี ยนแจ้งให้แต่ละประเทศภาคี
ทราบถึงการเก็บรักษาดังกล่าวโดยทันที
๔. พิธีสารนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อทุกประเทศภาคี
ได้มอบสัตยาบันสารหรือเอกสารยอมรับแก่เลขาธิการ
อาเซียน
๕. การตั้งข้อสงวนต่อพิธีสารนี้ไม่อาจทาได้ ไม่วา่
จะกระท าในเวลาที่ มี ก ารลงนาม หรื อ เวลาที่ ไ ด้ ใ ห้
สัตยาบันหรือการยอมรับ
๖. การแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อบทบัญญัติของพิธี
สารนี้ เว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้กระทาต่อเอกสาร
แนบ และภาคผนวกทางเทคนิ ค ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นย่อ
หน้าที่ ๓ ของข้อบทที่ ๓ และย่อหน้าที่ ๓ ของข้อบทที่
๑๐ ของพิธีสารนี้ จะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากทุกประเทศภาคี

๑๕
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หมายเหตุ

10 of this Protocol respectively, shall be effected
by the consent of all Contracting Parties.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being
duly authorised to sign by their respective
Governments, have signed Protocol 7 on Customs
Transit System to implement the ASEAN Framework
Agreement on the Facilitation of Goods in Transit.
DONE at Bangkok, Thailand, on the 24th day of
February 2015 in a single copy in the English
language.
TECHNICAL APPENDIX ASEAN CUSTOMS
TRANSIT RULES AND PROCEDURES
SECTION 1 GENERAL PROVISIONS AND
PROCEDURES
Article 1 Scope
As provided for in Protocol 7 "Customs Transit
System", this Appendix lays down the rules and
procedures governing the ASEAN Customs Transit
System (ACTS).

✓

เพื่อเป็นพยานในการนี้ผู้ลงนามไว้ข้างท้ายนี้เป็นผู้
ได้รับมอบอานาจโดยชอบจากรัฐบาลของตนในการลง
นาม ได้ลงนามในพิธีสาร ๗ เกี่ยวกับระบบศุลกากร
ผ่านแดนเพื่อปฏิบัติตามกรอบความตกลงอาเซียนว่า
ด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า ผ่าน
แดน
ลงนาม ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อ
วั น ที่ ๒๔ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบั บ เดี ย วเป็ น
ภาษาอังกฤษ
ภาคผนวกทางเทคนิ ค กฎเกณฑ์ แ ละพิ ธี ก าร ไม่มีการกาหนดหน้าที่ให้ภาคีต้องปฏิบัติ
ว่าด้วยศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
ตอนที่ ๑
บทบัญญัติและพิธีการทั่วไป
ข้อบทที่ ๑ ขอบเขต
ตามที่ได้บัญญัติไว้ในพิธีสาร ๗ “ระบบศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียน” ภาคผนวกนี้ ได้วางกฎเกณฑ์และ
พิ ธี ก ารเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ระบบศุ ล กากรผ่ า นแดน
อาเซียน

๑๖
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ไม่แก้
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Article 2 Obligations of the Principal
1. In placing goods under the ACTS procedure,
the Principal shall be liable for the payment of any
Customs debt which may become due as a result
of an irregularity occurring before the termination
of the transit operation. This liability applies equally
where the goods have been placed under the ACTS
procedure by the Principal's authorised
representative.
2. The Principal shall be required to:
a) present the goods intact with the necessary
documents, at the Customs office of destination,
within any prescribed time limits, unless an
authorisation to end the ACTS procedure at a
trader's premise has been granted under Article 41
of this Appendix;
b) present to the competent authorities, upon
request and within any stipulated deadline, all
documents and other information relevant to the
transit operation; and
c) observe the provisions relating to the ACTS.
3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall also
apply to a carrier or other legal or natural person

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ข้อ ๒ หน้าที่ของตัวการ
๑. ในการขนส่งสินค้าภายใต้พิธีการศุลกากรผ่าน
แดนอาเซียน ตัวการต้องรับผิดชอบต่อการชาระหนี้
ศุลกากรใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เนื่องจากสิ่งผิดปกติใด ๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นกระบวนการขนส่ งผ่า นแดนเสร็จ สิ้นลง
ความรับผิดนี้ ใช้ในกรณีที่สินค้าถูกขนส่งภายใต้พิธีการ
ศุ ล กากรผ่ า นแดนอาเซี ย น โดยตั ว แทนผู้ ไ ด้ รั บ มอบ
อานาจจากตัวการด้วยเช่นกัน
๒. ตัวการจะต้อง
(ก) แสดงสิ น ค้ า ที่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ต รงตาม
เอกสารสาคัญ ณ ที่ทาการศุลกากรปลายทาง ภายใน
เวลาที่กาหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้สิ้นสุดการปฏิบตั ิ
พิ ธี ก ารศุ ล กากรผ่ า นแดนอาเซี ย น ณ ที่ ท าการของ
ผู้ประกอบการ ตามข้อบทที่ ๔๑ ของภาคผนวกนี้
(ข) แสดงเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งผ่านแดนทั้งหมด ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่
ได้รับการร้องขอ และภายในเวลาที่กาหนด และ
(ค) ปฏิบัติตามข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบ
ศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
๓. ข้อความในวรรค ๑ และ ๒ ของข้อบทนี้ ให้ใช้
กั บ ผู้ ข นส่ ง หรื อ บุ ค คลธรรมดา หรื อ นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง
ยอมรับสินค้าและรู้ว่าสินค้านั้นกาลังถูกขนส่ง ภายใต้
พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน

หมายเหตุ
เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ข องตั ว การในการ
ดาเนินการขนส่ง ซึ่งประเทศไทยสามารถ
ด าเนิ น การได้ ต ามกฎหมายที่ มี อ ยู่ อาทิ
ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ เอกสาร การแสดง
รายการใบขนสิ น ค้ า ตาม พรบ.ศุ ล กากร
พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๓ การนาของเข้าและ
การส่งของออก มาตรา ๕๑ - ๕๒
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who accepts the goods and has knowledge that
such goods are being transported under the ACTS
procedure.
Article 3 Sealing
1. As a general rule, the goods in transit shall
be secured by sealing:
a) the space containing the goods, when the
means of transport has been approved by the
competent authorities under relevant regulations
and/or those being recognised by the Customs
office of departure as suitable for sealing; or
b) each individual package in other cases.
2. Means of transport may be recognised as
suitable for sealing if:
a) seals can be easily and effectively affixed to
them;
b) they are so constructed that no goods can
be removed or introduced without leaving visible
traces of tampering or without breaking the seals;
c) there are no spaces where goods may
potentially be hidden; and

✓

ข้อบทที่ ๓ การประทับดวงตรา
๑. โดยหลักทั่วไป สินค้าผ่านแดนต้องได้ รับการ
รักษาความปลอดภัยโดยการประทับดวงตรา
(ก) พื้นที่สาหรับบรรจุสินค้า เมื่อยานพาหนะทีใ่ ช้
ในการขนส่ ง นั้ น ได้ รั บ การรั บ รองโดยพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ/หรือได้รับ
การยอมรับโดยทีท่ าการศุลกากรต้นทางว่าเหมาะสมที่
จะประทับดวงตราได้
(ข) หีบห่อแต่ละหีบห่อ ในกรณีอนื่ ๆ
๒. ยานพาหนะที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ งอาจได้ รับการ
ยอมรับว่าเหมาะสมที่จะประทับดวงตราได้ ถ้า
(ก) ดวงตรานั้นสามารถประทับได้โดยง่ายและมี
ประสิทธิผล
(ข) ยานพาหนะนั้ น มี โ ครงสร้ า งที่ ไ ม่ ส ามารถ
เคลื่ อ นย้ า ยสิ นค้ าเข้ า -ออกได้ โดยปราศจากการทิ้ง
ร่ อ งรอยการงั ด แงะที่ ส ามารถมองเห็ น ได้ หรื อ โดย
ปราศจากการทาลายดวงตรา
(ค) ยานพาหนะนั้นไม่มีพื้ นที่ที่มีความเป็นไปได้
สาหรับการซุกซ่อนสินค้า และ

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่

๑๘
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d) the spaces reserved for the goods are readily
accessible for inspection by the competent
authorities.
3. The Customs office of departure may waive
the requirement for sealing where the nature of the
goods being transported makes this impracticable,
subject to sufficient description of such goods to
ensure easy identification.
SECTION 2 USE OF INFORMATION
TECHNOLOGY
Article 4 Application of Electronic Data
Exchange for the Facilitation of Goods in Transit
1. Without prejudice to special circumstances
referred to in paragraph 2 of Article 32 of this
Appendix, the competent authorities of the
Contracting Parties shall use information
technology to manage risk and register, control,
monitor and exchange data concerning the ACTS
procedure.
2. Pursuant to paragraph 1 of this Article, the
systems adopted shall include measures for
checking the source, authenticity and integrity of

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

(ง) พื้นที่สาหรับการบรรจุสินค้า ต้องพร้อมที่จะ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้
๓. ที่ ท าการศุ ล กากรต้ น ทาง อาจยกเว้ น
ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การประทั บ ดวงตรา ในกรณี ที่
ลั ก ษณะของสิ น ค้ า ที่ ข นส่ งไม่ ส ามารถกระท าได้ ซึ่ ง
ขึ้นอยู่กับสินค้านั้นว่าต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่ จะ
พิสูจน์ความถูกต้องได้โดยง่าย
✓

ตอนที่ ๒ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อบทที่ ๔ การใช้วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอานวยความสะดวกสาหรับ
สินค้าผ่านแดน
๑. พนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ข องประเทศภาคีต้ องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความเสี่ยง และ
การลงทะเบียน การควบคุม การกากับดูแล และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรผ่าน
แดนอาเซียน ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงสถานการณ์พิเศษที่
กล่าวถึงในข้อบทที่ ๓๒ วรรค ๒
๒. เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ระบบ
ที่ ใ ช้ ต้ อ งรวมถึ ง มาตรการส าหรั บ การตรวจสอบ
แหล่งที่มา ความแท้จริง และความถูกต้องของข้อมูล
และป้องกันการทาลายข้อมูลโดยอุบัติเหตุหรือโดยไม่

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่ อาทิ
• พรบ.ศุ ล กากร พ.ศ.๒๕๖๐ รั บ รอง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใน มาตรา ๑๑
ให้ ถื อ ว่ า การกระท าในรู ป ของข้ อ มู ล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ผ ลโดยชอบด้ ว ย
กฎหมาย โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
• ประกาศกรมศุ ล กากรที่ ๖๔/๒๕๖๑
เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิ บั ติ พิ ธี
กา ร ศุ ล กา กร ห รื อด า เ นิ น กา ร ใน
กระบวนการทางศุลกากร
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data and protecting them against accidental or
unlawful destruction or accidental loss, alteration
or unauthorised access.
3. The competent authorities shall establish
and maintain adequate security arrangements for
the effective, secure and reliable operation of the
computerised systems for the ACTS.
Article 5 Standard Electronic Messages for
Transit Operation Control
1. On release of the goods, the Customs office
of departure shall transmit details of the ASEAN
Customs transit declaration to the Customs office
of destination using the "Anticipated Arrival Record"
message and to each Customs office of transit using
the "Anticipated Transit Record" message.
2. The Customs office of transit shall record the
passage of the goods against the "Anticipated
Transit Record" message received from the
Customs office of departure. The passage of the
goods shall be notified to the Customs office of
departure using the "Notification Crossing Frontier"
message. This notice can also be used by Customs

ไม่แก้
กฎหมาย

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ชอบด้ ว ยกฎหมาย การสู ญ หายโดยอุ บั ติ เ หตุ การ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้ รับ
อนุญาต
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องสร้างและคงไว้ซึ่งการ
จัดการความปลอดภัยที่เพียงพอ เพือ่ ให้การดาเนินการ
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ระบบศุ ล กากรผ่ า นแดน
อาเซียนมีประสิทธิผล ปลอดภัย และเชื่อถือได้
ข้อบทที่ ๕ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน
เพื่อการควบคุมการขนส่งผ่านแดน
๑. ในการตรวจปล่ อ ยสิ น ค้ า ที่ ท าการศุ ล กากร
ต้นทางต้องส่งผ่านรายละเอียดของใบขนสินค้าผ่าน
แดนอาเซียน ไปยังที่ทาการศุลกากรปลายทาง โดยใช้
ข้ อ ความ “บั น ทึ ก การมาถึ งล่ ว งหน้ า ”(Anticipated
Arrival Record) และส าหรั บ ที่ ท าการศุ ล กากรผ่ า น
แดนแต่ละแห่ง ให้ใช้ข้อความ “บันทึกการผ่านแดน
ล่วงหน้า” (Anticipated Transit Record)
๒. ที่ทาการศุลกากรผ่านแดนต้องบันทึกการผ่าน
ของสินค้า โดยเปรียบเทียบกับข้อความ “บันทึกการ
ผ่ า นแดนล่ ว งหน้ า ” (Anticipated Transit Record)
ที่ได้รับจากที่ทาการศุลกากรต้นทาง ต้องมีการบอก
กล่าวการผ่านแดนของสินค้าไปยังที่ทาการศุลกากร
ต้ น ทางโดยใช้ ข้ อ ความ “การแจ้ ง ข้ า มพรมแดน”

หมายเหตุ
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offices of transit to verify that the goods were
subsequently taken under Customs control.
3. The Customs office of destination shall use
the "Arrival Advice" message to notify the Customs
office of departure of the arrival of the goods. The
message shall be transmitted not later than the
following day after which the goods are being
presented at the Customs office of destination. The
Customs office of destination may retain a copy of
the Transit Accompanying Document as required.
4. Where the transit operation ends at a trader's
premises pursuant to the authorisation granted
under Article 41 of this Appendix, the relevant
Customs office of destination must be informed of
the arrival of the goods before they are disposed
of.
5. Where the office of guarantee and Customs
office of departure are located in the territories of
different Contracting Parties, the messages to be
used for the exchange of guarantee data shall be
defined by mutual agreement between the
Contracting Parties.

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
( Notification Crossing Frontier) ซี่ ง ที่ ท า ก า ร
ศุลกากรผ่านแดนอาจใช้การบอกกล่าวนี้ เพื่อพิสูจน์ว่า
สิ น ค้ า ได้ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของศุ ล กากรอย่ า ง
ต่อเนื่อง
๓. ที่ทาการศุลกากรปลายทางต้อ งใช้ ข้ อความ
“การแจ้ ง การมาถึ ง อย่ า งเป็ น ทางการ” (Arrival
Advice) เพื่อแจ้งการมาถึงของสินค้านั้นต่อที่ทาการ
ศุลกากรต้นทาง ข้อความดังกล่าวต้องส่งมาไม่ช้ากว่า
วั น ถั ด จากวั น ที่ สิน ค้า นั้ นได้น ามาแสดง ณ ที่ ท าการ
ศุลกากรปลายทาง และที่ทาการศุลกากรปลายทาง
อาจเก็บสาเนาเอกสารประกอบการผ่ านแดนตามที่
กาหนด
๔. ในกรณีที่การขนส่งผ่านแดนสิ้นสุด ณ สถานที่
ของผู้ ป ระกอบการที่ไ ด้ รับอนุ ญาตตามข้อ บทที่ ๔๑
ของภาคผนวกนี้ ที่ ท าการศุ ล กากรปลายทางที่
เกี่ยวข้องต้องได้รับแจ้งการมาถึงของสินค้านั้น ก่อนที่
สินค้านั้นจะถูกจาหน่ายออกไป
๕. ในกรณีที่สานักงานการวางหลักประกัน และที่
ทาการศุลกากรต้นทางตั้งอยู่ในอาณาเขตประเทศภาคี
ทั้งหลายที่แตกต่างกันนั้น ข้อความที่ใช้สาหรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการวางหลักประกันต้องกาหนดโดย
การตกลงร่วมกันระหว่างประเทศภาคี

หมายเหตุ
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6. Except where justified, the Customs office of
destination shall forward the "Control Results"
message to the Customs office of departure not
later than two days after the goods has been
presented to the Customs office of destination.
SECTION 3 GUARANTEES
Article 6 General
1. The Principal shall be required to provide a
guarantee to cover payment of the Customs debt
which may be incurred in respect of goods placed
under the ACTS procedure unless a guarantee
waiver has been granted under paragraph 8 of
Article 11 of this Appendix.
2. This may either be:
a) a single journey guarantee covering a single
transit operation; or
b) a multiple journey guarantee covering a
number of transit operations.
3. The guarantor shall be established in the
territory of the Contracting Party where the
guarantee is furnished and must be approved by
the office of guarantee. The guarantor shall indicate

ไม่แก้
กฎหมาย

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
๖. เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ มี เ หตุ อั น สมควร ที่ ท าการ
ศุลกากรปลายทางต้องส่งข้อความ “ผลการควบคุม”
(control results) มายั ง ที่ ท าการศุ ล กากรต้ น ทาง
ภายในสองวัน นับแต่สินค้านั้นได้นามาแสดงต่อที่ทา
การศุลกากรปลายทาง
ตอนที่ ๓ หลักประกัน
ข้อบทที่ ๖ บททั่วไป
๑. ตั ว การต้ อ งจั ดหาหลัก ประกั น ให้ ครอบคลุม
การชาระหนี้ศุลกากรซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสินค้าที่ขนส่ง
ภายใต้ พิ ธี ก ารศุ ลกากรผ่า นแดนอาเซี ยน เว้ น แต่จะ
ได้รับอนุญาตให้ยกเว้นหลักประกันตาม ข้อบทที่ ๑๑
วรรคแปด ของภาคผนวกนี้
๒. หลักประกันนี้ อาจเป็น
(ก) หลั ก ประกั น การเดิ น ทางครั้ ง เดี ย ว ซึ่ ง
ครอบคลุมการขนส่งผ่านแดนครั้งเดียว หรือ
(ข) หลั ก ประกั น การเดิ น ทางหลายครั้ ง ซึ่ ง
ครอบคลุมการขนส่งผ่านแดนหลายครั้ง
๓. ผู้ ค้ าประกั น ต้ อ งตั้ ง อยู่ ใ นอาณาเขตของ
ประเทศภาคีทั้งหลายที่มีการวางหลักประกัน และต้อง
ได้ รั บ การรั บ รองจากส านั ก งานก ากั บ ดู แ ลการวาง
หลั ก ประกั น ผู้ ค้ าประกั น ต้ อ งระบุ ที่ อ ยู่ ส าหรั บ การ
ให้บริการในอาณาเขตของประเทศภาคีทั้งหลายแต่ละ

หมายเหตุ
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an address for service in the territories of each of
the Contracting Parties involved in the transit
operation for which he is acting as guarantor. In the
case of where the guarantor has no address for
service, the guarantor shall appoint an agent in the
territories of each of the Contracting Parties
involved in the transit operation in question.
4. The office of guarantee shall refuse to
approve a guarantor who does not appear to be
capable of ensuring payment within the prescribed
period of any Customs debt liable to be incurred
up to the maximum amount guaranteed.
5. Single journey guarantees shall conform to
formats to be agreed by the Contracting Parties.
6. Multiple journey guarantees shall conform to
formats to be agreed by the Contracting Parties.
7. The liability of the guarantor shall be based
on the acceptance of his guarantee by the office of
guarantee. It becomes effective from the date the
Customs transit declaration which he guarantees is
accepted by the Customs office of departure.

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผ่านแดนซึ่ง ตนเป็น
ผู้ค้าประกัน ในกรณีที่ผู้ค้าประกันไม่มที ี่อยู่สาหรับการ
ให้บริการ ผู้ค้าประกันต้องแต่งตั้งตัวแทนในอาณาเขต
ของประเทศภาคี แ ต่ ล ะประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ขนส่งผ่านแดนดังกล่าว
๔. สานักงานกากับดูแลการวางหลักประกันต้อง
ปฏิ เ สธการรั บ รองผู้ ค้ าประกั น ที่ เ ห็ น ได้ ว่ า ไม่ มี
ความสามารถในการชาระหนี้ ศุ ล กากรใด ๆ ที่ อ าจ
เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาที่กาหนด ในจานวนเงินสูงสุด
ตามที่ได้ประกันไว้้
๕. หลักประกันการเดินทางครั้งเดียว ต้องเป็นไป
ตามรูปแบบที่ได้ตกลงกันโดยประเทศภาคีทั้งหลาย
๖. หลักประกันการเดินทางหลายครั้ง ต้องเป็นไป
ตามรูปแบบที่ได้ตกลงกันโดยประเทศภาคีทั้งหลาย
๗. ความรับผิดของผู้ค้าประกัน ต้องขึ้นอยู่กับการ
ยอมรับการวางหลักประกันของสานักงานกากับดูแล
การวางหลักประกัน ความรับผิดนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ ที่
ทาการศุลกากรต้นทางยอมรับใบขนสินค้าผ่านแดนที่มี
การวางประกัน
๘. ในกรณีของหลักประกันการเดินทางครั้งเดียว
หรือหลายครั้ง ความรับผิดของผู้ค้าประกันถูกจากัด
ตามจานวนเงินสูงสุดที่ระบุไว้ในการวางหลักประกัน

หมายเหตุ
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8. In the case of a single or multiple journey
guarantee, the liability of the guarantor is limited to
the maximum amount shown in the guarantee.
9. The office of guarantee shall maintain
evidence that it has accepted the guarantor's
guarantee and make this available electronically to
Customs offices of departure on request.
10. The office of guarantee shall revoke its
acceptance of the guarantor's guarantee if the
conditions laid down at the time of issue are no
longer fulfilled.
11. All Contracting Parties shall be allowed to
register their concerns on the ability of a guarantor
to fulfil claims and provide their justifications to the
relevant office of guarantee, based on which the
guarantor may be revoked.
Article 7 Single Journey Guarantees
1. A single journey guarantee shall cover the full
amount of the Customs debt liable to be incurred
on the transit operation concerned, which shall be
calculated on the basis of the highest rates of

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

๙. สานักงานกากับดูแลการวางหลักประกันต้อง
รักษาไว้ซึ่งหลักฐานที่ ได้ยอมรับการวางประกั น ของ
ผู้ค้าประกัน และพร้อมที่จะส่งให้ที่ทาการศุลกากรต้น
ทางในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีการร้องขอ
๑๐. ส านั ก งานก ากั บ ดู แ ลการวางหลัก ประกัน
ต้ อ งเพิ ก ถอนการรั บ รองการวางประกั น ของผู้ ค้ า
ประกัน หากไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้
ในเวลาทีอ่ อกคารับรอง
๑๑. ประเทศภาคีทุกประเทศต้องได้ รับอนุญาต
ให้แสดงข้อกังวลในส่วนที่เกี่ยวกับความสามารถของผู้
ค้าประกันในอันทีจ่ ะตอบสนองต่อการใช้สิทธิเรียกร้อง
และได้รับอนุญาตให้แสดงเหตุผลของตนต่อสานักงาน
กากับดูแลการวางหลักประกั นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวอาจทาให้ผู้ค้าประกันถูกเพิกถอนได้
✓

ข้อบทที่ ๗
หลักประกันการเดินทางครังเดียว
๑. หลั ก ประกั น การเดิ น ทางครั้ ง เดี ย วต้ อ ง
ครอบคลุมหนี้ศุลกากรที่เกิดขึ้นจากการขนส่งผ่านแดน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยเต็ ม จ านวน ซึ่ งต้ อ งค านวนในอั ต รา
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ไม่แก้
กฎหมาย

duties, taxes and charges applicable to the goods
in the territories covered by the transit operation.
2. Single journey guarantees may be provided
in the following form(s):
a) a cash deposit lodged with the office of
guarantee;
b) guarantee vouchers issued to the Principal by
a guarantor; or
c) a guarantee given by a guarantor.
3. The acceptable form(s) of guarantee will be
determined by the office of guarantee in the
territory of the Contracting Party in which the
Customs office of departure is located.
Article 8 Cash Deposits
1. The value of the cash deposit must be
equivalent to the value of the total amount of the
Customs debt which may be incurred.
2. Cash deposits shall be in the currency of the
country of departure or by submission of any other
means of payment recognised by the office of
guarantee of that country and lodged in

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
สูงสุดของภาษีอากร และค่าธรรมเนียม ของสินค้าใน
อาณาเขตที่ครอบคลุมโดยการขนส่งผ่านแดน
๒. หลักประกันการเดินทางครั้งเดียว อาจจัดใหม่
ในรูปแบบ ดังนี้
(ก) เงินสดที่วางไว้กับสานักงานกากับดูแลการ
วางหลักประกัน
(ข) ใบส าคั ญ จ่ า ยเงิ น ประกั น (guarantee
voucher) ที่ออกให้แก่ตัวการโดยผู้ค้าประกัน หรือ
(ค) หลักประกัน (a guarantee) ที่ให้ไว้โดยผู้คา้
ประกัน
๓. รูปแบบของหลักประกันซึ่งเป็นที่ยอมรับ จะ
ได้รับการพิจารณาโดยสานักงานกากับดู แลการวาง
หลักประกันในอาณาเขตของประเทศภาคีที่ที่ทาการ
ศุลกากรต้นทางตั้งอยู่
ข้อบทที่ ๘ การวางเงินประกัน
๑. จ านวนเงิ น ประกั น ต้ อ งเท่ า กั บ จ านวนหนี้
ศุลกากรทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น
๒. เงินประกันต้องอยู่ในรู ปเงินตราของประเทศ
ต้นทาง หรือโดยข้อเสนอในการชาระด้วยวิธีอื่นใด ซึ่ง
เป็ น ที่ ย อมรั บ โดยส านั ก งานก ากั บ ดู แ ลการวาง
หลั ก ประกั น ของประเทศนั้ น และเป็ น ไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศต้นทาง

หมายเหตุ
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accordance with the provisions in force in the
country of departure.
3. Single journey guarantees in the form of cash
deposits shall be valid for all Contracting Parties.
4. Cash deposits shall be repaid by the office of
guarantee when the transit operations to which
they relate have been discharged.
Article 9 Single Journey Guarantee Vouchers
1. The Principal may use single journey
guarantee vouchers issued by a Guarantor.
2. The Principal shall deliver to the office of
guarantee single journey guarantee vouchers to the
value of the total amount of the Customs debt
which may be incurred.
3. The guarantor shall indicate on the single
journey guarantee voucher the territory of the
Contracting Parties for which it is valid, the validity
period of the said voucher and the last date on
which it may be used, which shall not exceed
ninety days from the date it was issued.
4. Provided that a guarantee voucher has been
accepted by the Customs office of departure on or

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

๓. หลักประกันการเดินทางครั้งเดียวในรูปของ
การวางเงิ น ประกั น ต้ อ งใช้ ไ ด้ กั บ ประเทศภาคี ทุ ก
ประเทศ
๔. เงินประกันต้องถูกจ่ายคืนโดยสานักงานกากับ
ดู แ ลการวางหลั ก ประกั น เมื่ อ การขนส่ งผ่ า นแดนที่
เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัตคิ รบถ้วนแล้ว
✓

ข้อบทที่ ๙ ใบสาคัญการจ่ายเงินประกัน การ
เดินทางครังเดียว เอกสารรับรองการจ่ายเงิน ที่ ใช้
ครังเดียว
๑. ตั ว การอาจใช้ ใ บส าคั ญ จ่ า ยเงิ น ประกั น การ
เดินทางครั้งเดียวซึ่งออกให้โดยผู้ค้าประกัน
๒. ตั ว การต้ อ งส่ งใบส าคั ญ จ่ า ยเงิ น ประกั นการ
เดินทางครั้งเดียวให้กับสานักงานกากับดูแลการวาง
หลักประกันตามจานวนทั้งหมดของหนี้ศุลกากรที่อาจ
เกิดขึ้น
๓. ผู้ค้าประกันจะต้องระบุใ นใบสาคั ญจ่า ยเงิ น
ประกั น การเดิ น ทางครั้ ง เดี ย ว ถึ ง ประเทศภาคี ที่ ใ ช้
เอกสารนั้นได้ระยะเวลาที่เอกสารนั้น มีผลใช้ได้ และ
วันสุดท้ายที่อาจใช้เอกสารดังกล่าวซึ่งต้องไม่เกินเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ออกเอกสาร
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ไม่แก้
กฎหมาย

before the final date of validity, the said voucher
shall remain valid until the transit operation to
which it relates terminates.
5. Single journey guarantee vouchers must be
uniquely numbered and conform to a format to be
agreed by the Contracting Parties.
6. The guarantor shall provide the office of
guarantee the required details relating to the
vouchers he has issued.
Article 10 Use of Single Journey Guarantees
1. A guarantor may provide a single journey
guarantee to cover a single transit operation.
2. The single journey guarantee shall conform
to a format to be agreed by the Contracting Parties
and must contain the name of the Principal and its
value shall be equivalent to the value of the total
amount of the Customs debt which may be
incurred.
3. Each single journey guarantee must be
lodged with the office of guarantee and a copy of

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
๔. หากใบสาคัญจ่ายเงินประกัน ได้รับการยอมรับ
โดยที่ทาการศุลกากรต้นทางในวันหรือก่อนวันสุดท้าย
ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า เอกสารดั ง กล่ า วยั ง คงใช้ ไ ด้
จนกระทั่งการขนส่งผ่านแดนสิ้นสุดลง
๕. ใบสาคัญจ่ายเงินประกันการเดินทางครั้งเดียว
ต้ อ งมี ห มายเลขเฉพาะและเป็ น ไปตามรู ป แบบที่ ไ ด้
ตกลงกันโดยประเทศภาคีทั้งหลาย
๖. ผู้ค้าประกันต้องแจ้ง ให้สานักงานกากับดูแล
การวางหลั ก ประกั น ทราบรายละเอี ย ดอั น เกี่ ย วกั บ
ใบสาคัญการจ่ายเงินประกันที่ตนได้ออกไว้
ข้ อ บทที่ ๑๐ การใช้ ห ลั ก ประกั น การเดิ น ทาง
ครังเดียว
๑. ผู้ค้าประกันอาจจัดหาหลักประกันการเดินทาง
ครั้งเดียว เพื่อให้ครอบคลุมถึงการขนส่งผ่านแดนครั้ ง
เดียว
๒. หลักประกันการเดินทางครั้งเดียว ต้องเป็น ไป
ตามรูปแบบที่ ได้ตกลงกันโดยประเทศภาคีทั้ งหลาย
และต้ อ งมี ชื่อ ตั ว การ และมี มู ล ค่ า เท่ า กั บ มู ล ค่ า ของ
จานวนหนีศ้ ุลกากรทัง้ หมดทีอ่ าจเกิดขึน้
๓. หลักประกันการเดินทางครั้งเดียวแต่ละฉบับ
ต้องยื่ นต่อสานักงานก ากั บ ดูแลการวางหลัก ประกั น

หมายเหตุ
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the guarantee will be retained by the Customs
office of departure.
4. Upon the discharge of the transit operation,
a single journey guarantee shall be cancelled and
the guarantor shall be advised accordingly.
Article 11 Multiple Journey Guarantee
1. The Principal may use a multiple journey
guarantee based on a reference amount. The
reference amount shall be equivalent to the value
of the total amount of the Customs debt which
may be incurred in respect of the goods which the
Principal places under the ACTS procedure for a
period of at least seven days.
2. The relevant office of guarantee shall
establish the reference amount in collaboration
with the Principal taking into account:
a) information on the goods he has placed in
the past and/or an estimate of the number of
consignment and value of goods he intends to
place under the ACTS procedure; and
b) the highest rates of duties, taxes and charges
applicable in the countries of transit.

ไม่แก้
กฎหมาย

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
และสาเนาหนังสือดังกล่าวต้องเก็บรักษาโดยที่ทาการ
ศุลกากรต้นทาง
๔. เมื่อเสร็จสิ้นการขนส่งผ่านแดน หลักประกัน
การเดินทางครั้งเดียวต้องได้ รับการยกเลิก และต้อง
แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบถึงการยกเลิกนั้น
ข้อบทที่ ๑๑ หลักประกันการเดินทางหลายครัง
๑. ตัวการอาจใช้หลักประกันการเดินทางหลาย
ครั้ งโดยขึ้ น อยู่ กั บ จ านวนเงิ น ที่ อ้ า งอิ ง จ านวนเงิ น ที่
อ้างอิงต้องเท่ากับมูลค่าของหนี้ศุลกากรทั้งหมดที่อาจ
เกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้าที่ตัวการได้ขนส่งภายใต้พิธีการ
ศุลกากรผ่านแดนอาเซียนในช่วงระยะเวลาเจ็ดวันเป็น
อย่างน้อย
๒. ส านั ก งานก ากั บ ดู แ ลการวางหลั ก ประกันที่
เกี่ ย วข้ อ ง ต้ อ งก าหนดจ านวนเงิ น ที่ อ้ า งอิ ง ร่ ว มกั บ
ตัวการ โดยคานึงถึง
(ก) ข้อมูลของสินค้าที่ขนส่งในอดีต และ/หรือ
ประมาณการจานวนสินค้าและมูลค่าของสินค้าที่ตั้งใจ
จะขนส่งภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน และ
(ข) อัตราภาษีอากรสูงสดุ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในประเทศที่สินค้าผ่านแดน
๓. สานักงานกากับดูแลการวางหลักประกันต้อง
ทบทวนจ านวนเงิ น ที่ อ้ า งอิ งอย่ า งน้ อ ยปี ละหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ
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3. The office of guarantee shall review the
reference amount at least once a year, using the
information received from the Customs offices of
departure, and shall make adjustment if it deemed
necessary.
4. The Principal shall inform the office of
guarantee if the reference amount falls below a
level sufficient to cover his current or anticipated
transit operations.
5. The amount to be covered by a multiple
journey guarantee shall be equivalent to the
reference amount referred to in paragraph 1 of this
Article.
6. A Principal that satisfies criteria regarding his
experience, reliability and financial standing may be
authorised to provide a guarantee for a reduced
amount or to have a guarantee waiver, subject to
the agreement of the Contracting Parties involved
in the transit operations.
7. The amount of guarantee required may be
reduced to

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากที่ทาการศุลกากรต้นทาง และ
ต้องทาการแก้ไขปรับปรุงหากเห็นว่ามีความจาเป็น
๔. ตัวการต้องแจ้งต่อสานักงานก ากับ ดูแลการ
วางหลักประกัน หากจานวนเงินที่อ้างอิง ต่ากว่าระดับ
ที่ เ พี ย งพอจะครอบคลุ ม ถึ ง การขนส่ ง ผ่ า นแดนที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น
๕. จานวนเงินที่ ครอบคลุมโดยหลักประกันการ
เดินทางหลายครั้งต้องเทียบเท่ากับจานวนเงินที่อ้างอิง
ในวรรคหนึ่ง
๖. ตัวการที่มีประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ และ
ฐานะทางการเงิ น อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ น่ า พอใจ อาจได้ รับ
อนุญาตให้ลดจานวนหลักประกันหรือยกเว้นการวาง
ประกั น ได้ ขึ้ น อยู่ กั บ ความตกลงของประเทศภาคี
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผ่านแดน
๗. จานวนหลักประกันที่กาหนดอาจลดลงเหลือ
(ก) ร้ อ ยละห้ า สิ บ ของจ านวนเงิ น ที่ อ้ า งอิ ง ใน
กรณีทตี่ ัวการแสดงได้ว่าตนมีประสบการณ์ด้านพิธีการ
ศุลกากรเพียงพอ
(ข) ร้อยละยี่สิบ ห้าของจานวนเงินที่ อ้างอิง ใน
กรณีทตี่ ัวการแสดงได้ว่าตนมีประสบการณ์ด้านพิธีการ
ศุลกากรเพียงพอ และร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่
อย่างใกล้ชิดมาก

หมายเหตุ
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a) 50% of the reference amount where the
Principal demonstrates he has sufficient experience
of Customs procedures; or
b) 25% of the reference amount where the
Principal demonstrates he has sufficient experience
of Customs procedures and cooperates very
closely with the competent authorities.
8. A guarantee waiver may be granted where
the Principal demonstrates he meets the criteria
specified in Article 15 of this Appendix, is in
command of transport operations and has sufficient
financial resources to meet his obligations.
9. In applying the above paragraphs all
Contracting Parties shall take account of:
a) information provided by the Principal in the
standard application forms in a format to be agreed
by the Contracting Parties; and
b) any comment received from other
Contracting Parties as provided for in paragraph 7 of
Article 16 of this Appendix.

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
๘. การยกเว้ น การวางหลั ก ประกั น อาจได้ รั บ
อนุญาต ในกรณีที่ตัวการแสดงว่าตนมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ ที่ ก าหนดในข้ อ ๑๕ ของภาคผนวกนี้ เป็ น ผู้
กากับดูแลการขนส่งผ่านแดนและมีฐานะทางการเงิน
เพียงพอทีจ่ ะปฏิบัติการชาระหนี้ได้
๙. ในการนาบทบัญญัติในวรรคที่กล่าวมาข้างต้น
ไปใช้ ประเทศภาคีทั้งหมดจะต้องคานึงถึง
(ก) ข้อมูลที่ตัวการแจ้งไว้ในรูปแบบมาตรฐานซึ่ง
เป็ น รู ป แบบที่ ได้ต กลงกั น โดยประเทศภาคี ทั้ งหลาย
และ
(ข) ข้อคิดเห็ นใด ๆ ที่ได้รับจากประเทศภาคี
ทั้งหลายอื่น ๆ ตามทีบ่ ัญญัติไว้ในข้อ ๑๖ วรรค ๗ ของ
ภาคผนวกนี้

หมายเหตุ
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ไม่แก้
กฎหมาย

Article 12 Use of Multiple Journey
Guarantees
1. The multiple journey guarantee shall be
issued by a guarantor.
2. The office of guarantee shall issue the
Principal with one or more multiple journey
guarantee certificates conforming, to a format to be
agreed by the Contracting Parties to enable him to
provide proof that he holds a multiple journey
guarantee.
3. Where guarantee data is exchanged between
the office of guarantee and the Customs office of
departure using information and communication
technology particulars of the guarantee certificate
shall be entered into the Customs transit
declaration and be printed on the Transit
Accompanying Document.
4. In the absence of electronic exchange of
data, the certificate must be presented to the
Customs office of departure by the Principal.

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ข้ อ บทที่ ๑๒ การใช้ ห ลั ก ประกั น การเดิ น ทาง
หลายครัง
๑. หลักประกันการเดินทางหลายครั้งต้องออกให้
โดยผู้ค้าประกัน
๒. สานักงานกากับดูแลการวางหลักประกันต้อง
ออกหนังสือรับรองหลักประกันการเดินทางหลายครั้ง
ฉบับเดียวหรือหลายฉบับให้แก่ตัวการ ตามรูปแบบที่
ได้ตกลงกันโดยประเทศภาคี ทั้งหลาย เพื่อให้ตัวการ
สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีหลักประกัน
๓. กรณีที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวางประกัน
ระหว่างสานักงานกากับดูแลการวางหลักประกันและที่
ทาการศุลกากรต้นทาง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร รายละเอี ย ดของหนั ง สื อ รั บ รอง
หลักประกันต้องถูกบันทึกลงในใบขนสิ นค้าผ่านแดน
และถูกพิมพ์ในเอกสารประกอบการผ่านแดน
๔. ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตั ว การต้ อ งแสดงหนั งสื อ รั บ รองต่ อ
ทีท่ าการศุลกากรต้นทาง

หมายเหตุ
เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
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ไม่แก้
กฎหมาย

Article 13 Liability of Guarantor
1. The guarantor shall undertake to pay the
Customs debt, due under the Customs laws and
other relevant laws and regulations of the
Contracting Party in which an irregularity has been
identified in connection with a transit operation.
The guarantor shall be liable, jointly and severally
with the Principal, for the payment of such sums.
2. The liability of the guarantor shall commence
when a Customs transit declaration which he
guarantees is accepted by the Customs office of
departure and shall be to the competent
authorities of that Contracting Party. The guarantor
shall be automatically liable to the competent
authorities of each succeeding Contracting Party at
the time when the goods enter the territory of each
succeeding Contracting Party.
3. Subject to paragraph 8 of Article 6 of this
Appendix, the liability of the guarantor shall cover
not only those goods which are included in the
Customs transit declaration but any other
legitimate goods which may be contained in the
normal load compartment of the road vehicle or

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ข้อบทที่ ๑๓ ความรับผิดของผู้คาประกัน
๑. ผู้ค้าประกันมีภาระที่ต้องชาระหนี้ศุลกากรซึ่ง
พึงต้องชาระตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่ นที่
เกี่ยวข้องรวมถึงข้อบังคับต่ าง ๆ ของประเทศภาคีใน
กรณีที่มีความไม่ถูกต้องเกี่ ยวกับ การขนส่งผ่า นแดน
เกิดขึ้น และผู้ค้าประกันต้องรับผิดร่วมกันหรือแทน
กันกับตัวการในการชาระหนีจ้ านวนดังกล่าว
๒. ผู้ค้าประกันต้องรับผิดต่อพนักงานเจ้าหน้า ที่
ของที่ทาการศุลกากรประเทศต้นทาง เมื่อใบขนสินค้า
ผ่ า นแดนซึ่ ง ผู้ ค้ าประกั น ได้ ว างประกั น ไว้ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรับโดยที่ทาการศุลกากรต้นทาง และผู้ค้าประกัน
ต้องรับผิดโดยอัตโนมัติต่อพนักงานเจ้าหน้า ที่ของแต่
ละประเทศภาคีลาดับถัดมา ณ เวลาที่สินค้าเข้ามาใน
อาณาเขตของประเทศภาคีลาดับถัดมาแต่ละประเทศ
๓. ภายใต้ ข้ อ ๖ วรรคแปด ของภาคผนวกนี้
ความรับผิดของผู้ค้าประกันต้องครอบคลุม ไม่เฉพาะ
แต่ สิ น ค้ า ตามใบขนสิ น ค้ า ผ่ า นแดนเท่ า นั้ น แต่ จ ะ
ครอบคลุ ม สิน ค้า อื่ นใดที่ ถู กต้ อ งตามกฎหมายที่อาจ
บรรจุอยูใ่ นช่องการบรรทุกปกติของยานพาหนะในการ
ขนส่งหรือตู้สินค้า และควรจะได้มีการสาแดงสินค้านั้น
แต่ต้องไม่ครอบคลุมถึงสินค้าอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้

หมายเหตุ
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container and should have been declared. It shall
not extend to any other goods.
4. Where the transit operation has not been
discharged, the competent authorities of the
Contracting Party in which the irregularity has been
identified shall:
a) within a period of ninety days of the date the
Customs transit declaration was accepted by the
Customs office of departure, notify the guarantor
that the procedure has not been discharged; and
b) within two hundred and seventy days of the
date the Customs transit declaration was accepted
by the Customs office of departure, notify the
guarantor that he is, or might be required, to pay
the Customs debt for which he is liable as guarantor
to the transit operation in question. The notification
must contain:
i) the number and date of the Customs transit
declaration;
ii) the name of the Customs office of departure;
iii) the Principal's name and address; and
iv) the amount to be claimed.

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
๔. กรณี ก ารขนส่ ง ผ่ า นแดนยั ง ไม่ เ สร็ จ สิ้ น
พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องประเทศภาคีทมี่ ีความไม่ถูกต้อง
เกิดขึ้น ต้อง
(ก) แจ้งแก่ผู้ค้าประกันว่าพิธีการผ่านแดนยังไม่
เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน ที่ที่ทาการศุลกากร
ต้นทางยอมรับใบขนสินค้าผ่านแดน และ
(ข) แจ้งแก่ผู้ค้าประกันว่าผู้ค้าประกันต้องชาระ
หรืออาจถูกเรียกให้ชาระหนี้ศุลกากรซึ่งตนต้องรับผิด
ในฐานะที่ เ ป็ น ผู้ ค้ าประกั น ในการขนส่ ง ผ่ า นแดน
ดังกล่าว ภายในสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ที่ทาการ
ศุลกากรต้นทางยอมรับใบขนสินค้าผ่านแดน การแจ้ง
ดังกล่าวต้องประกอบด้วย
๑) เลขทีแ่ ละวันทีข่ องใบขนสินค้าผ่านแดน
๒) ชื่อของทีท่ าการศุลกากรต้นทาง
๓) ชื่อและทีอ่ ยู่ของตัวการ และ
๔) จานวนเงินตามสิทธิเรียกร้อง
๕. ผู้ ค้ าประกั น หลุ ด พ้ น จากความรั บ ผิ ด ต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ ันเกี่ยวกับการขนส่งผ่านแดน หาก
มิได้รับแจ้งเหตุตามที่กาหนดไว้ในวรรค ๔ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายในเวลาทีก่ าหนด
๖. กรณีมีการแจ้งตามวรรค ๔ สานักงานกากับ
ดูแลการวางหลักประกันต้องแจ้งการชาระหนี้ศุลกากร

หมายเหตุ
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5. The guarantor shall be released from his
obligations by the competent authorities in respect
of the transit operation if either of the notifications
provided for in paragraph 4 of this Article has not
been issued to him in writing before the expiry of
the relevant time limit.
6. Where a notification has been issued in
accordance with paragraph 4 of this Article the
guarantor shall be informed by the office of
guarantee of the recovery of the Customs debt or
the discharge of the ACTS operation.
7. When the competent authorities of a
Contracting Party have discharged an ACTS
operation, they can no longer claim from the
guarantor unless the discharge was obtained by
virtue of fraudulent information.
8. Where the guarantor has not been advised of
a potential claim arising from a fraudulent discharge
within one year from the date the relevant Customs
transit declaration was accepted by the Customs in
the country of departure, he shall in any case be
absolved from all liability relating to that transit
operation.

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
หรือการเสร็จสิ้นของการขนส่งผ่านแดนอาเซียนแก่ ผู้
ค้าประกัน
๗. เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ข องประเทศภาคีได้
ด าเนิ น การการขนส่งผ่า นแดนอาเซี ยนเสร็จสิ้นแล้ว
ย่ อ มไม่ ส ามารถใช้ สิ ท ธเ้รี ย กร้ อ งต่ อ ผู้ ค้ าประกั น อี ก
ต่อไป เว้นแต่การเสร็จสิ้นนั้นได้เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูล
อันเป็นเท็จ
๘. กรณีผู้ค้าประกันไม่ได้รับแจ้งถึงสิทธิเรียกร้อง
อันเกิดจากการดาเนินการเสร็จสิ้นที่เกิดขึ้นจากข้อมูล
อั น เป็ น เท็ จ ภายในเวลาหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ ที่ ท าการ
ศุ ล กากรต้ น ทางยอมรั บ ใบขนสิ น ค้ า ผ่ า นแดน ผู้ ค้ า
ประกั น จะหลุ ด พ้ น จากความรั บ ผิ ด ในหนี้ ทั้ ง ปวงที่
เกี่ยวกับการขนส่งผ่านแดนนั้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
๙. ผู้ ค้ าประกั น ต้ อ งช าระเงิ น ตามที่ เ รี ย กร้ อ ง
ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้รับการเรีย กร้อง
เป็นหนังสือ เงินจานวนที่ชาระดังกล่าวต้องถูกจ่ายคืน
แก่ผู้ค้าประกันภายในเวลาหนึ่งปีนับถัดจากวัน ที่ผู้ค้า
ประกันจ่ายเงิน จานวนดังกล่า ว หากเป็นที่พอใจแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เรียกร้องว่าไม่มีการกระทาที่ไม่
ถูกต้องเกิดขึ้นเกี่ยวกับการขนส่งผ่านแดนดังกล่าว

หมายเหตุ
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9. The guarantor shall have a period of thirty
days from the date on which a written claim for
payment was made to pay the amounts claimed.
The sums paid shall be reimbursed to the guarantor
if, within one year following the date on which the
payment was made, it is established to the
satisfaction of the competent authorities making
the claim that no irregularity was committed in
connection with the transit operation in question.
Article 14 Cancellation and Revocation of
Guarantees
1. The office of guarantee shall revoke its
acceptance of a guarantee or a Principal's
guarantee waiver authorisation if the conditions laid
down at the time of issue are no longer fulfilled.
Revocation shall be with immediate effect.
2. A guarantor may cancel his guarantee at any
time. Cancellation shall take place on the
fourteenth day following the date the decision was
notified in writing to the office of guarantee
3. Revocation or cancellation shall be without
prejudice to any obligations incurred as a result of

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

ข้อบทที่ ๑๔ การยกเลิกและการเพิกถอนการ
วางประกัน
๑. ส านั ก งานก ากั บ ดู แ ลการวางหลั ก ประกั น
จะต้ อ งเพิ ก ถอนการรั บ รองหลั ก ประกั น หรื อ การ
อนุ ญ าตให้ ยกเว้ น การวางประกั น ของตั ว การ หาก
เงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในเวลาที่มีการออกเอกสารไม่ได้รับ
การปฏิบัติให้ครบถ้วน และให้การเพิกถอนดังกล่าวมี
ผลบังคับทันที
๒. ผู้ค้าประกันอาจยกเลิกการวางประกันของตน
ในเวลาใดก็ ไ ด้ การยกเลิ ก จะมี ผ ลบั ง คั บ เมื่ อ ครบ
กาหนดสิบสี่วันนับแต่ วันที่แจ้งการตัดสินใจเป็นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษรต่ อ ส านั ก งานก ากั บ ดู แ ลการวาง
หลักประกัน

หมายเหตุ
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ไม่แก้
กฎหมาย

transit operations commenced prior to the date on
which revocation or cancellation takes effect.
4. From the date on which such revocation or
cancellation takes effect, any certificate issued prior
to that date shall not be valid for placing goods
under the ACTS procedure and the Principal must
return any certificates in his possession to the office
of guarantee without delay.
5. The relevant office of guarantee shall notify
each Contracting Party of actions taken under
paragraph 1 of this Article.
SECTION 4 AUTHORISED TRANSIT TRADERS
Article 15 General Criteria
1. To be eligible for Authorised Transit Trader
status and the use of simplified procedures, the
following general conditions must be fulfilled. The
applicant:
a) shall be established with a registered office,
central headquarters or permanent business
establishment in the territory of the Contracting

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
๓. การเพิ ก ถอนหรื อ การยกเลิ ก ต้ อ งไม่ มี
ผลกระทบต่อข้อผูกพันใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
การขนส่ง ผ่านแดนทีเ่ ริ่มขึ้นก่อนวันทีก่ ารเพิกถอนหรือ
การยกเลิกมีผลบังคับ
๔. นั บ แต่ วั น การเพิ ก ถอนหรื อ การยกเลิ ก มี ผ ล
บังคับ หนังสือรับรองใด ๆ ที่ออกไปก่อนวันดังกล่าว
ต้ อ งไม่ มี ผ ลบั งคั บ ต่ อ การขนส่ งสิน ค้ า ภายใต้ พิ ธีการ
ศุลกากรผ่านแดนอาเซียน และตัวการต้องคืนหนังสือ
รับรองใด ๆ ทีต่ นครอบครองอยู่ให้แก่สานักงานกากับ
ดูแลการวางหลักประกันโดยไม่ชักช้า
๕. ส านั ก งานก ากั บ ดู แ ลการวางหลั ก ประกัน ที่
เกี่ ย วข้ อ งต้ อ งแจ้ ง ต่ อ แต่ ล ะประเทศภาคี เ กี่ ย วการ
กระทาต่าง ๆ ตามวรรคหนึ่ง
ตอนที่ ๔ ผู้ ป ระกอบการผ่ า นแดนที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต
ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์ทั่วไป
๑. เพื่อจะได้สิทธิเป็นผู้ประกอบการผ่านแดนที่
ได้รับอนุญาตและใช้พิธีการที่เรียบง่ายเงื่อนไขทั่วไป
ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับการปฏิบัติ ผู้ยื่นคาขอ
(ก) ต้องมีสถานที่ทาการจดทะเบียนสานักงาน
ใหญ่ หรือสถานประกอบธุรกิจถาวรที่ตั้งขึ้นในอาณา
เขตของประเทศภาคีทมี่ ีการยื่นคาขออนุญาตและ

หมายเหตุ

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่

๓๖
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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Party where the application for authorisation is
made; and
b) must regularly use the ACTS procedure or, in
the case of a first application for authorisation,
demonstrate an intention to do so.
2. To ensure proper management of the
simplified procedures, authorisations may only be
granted where the person concerned keeps records
which enable the competent authorities to
supervise the procedure and carry out effective
controls.
3. In considering applications the competent
authorities must take account of any convictions
under Customs or tax legislation in the past five
years.
Article 16 Applications and Decisions for
Authorised Transit Traders
1. An application for Authorised Transit Trader
status shall be made in writing in a format to be
agreed by the Contracting Parties and be signed and
dated. It shall specify all the simplified procedures
for which the trader has applied.
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กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

(ข) ต้องใช้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียนเป็น
ประจา หรือ แสดงให้เห็นความตั้ ง ใจที่จะใช้พิ ธี ก าร
ศุลกากรผ่านแดนเป็นประจา หากเป็นกรณีที่ยื่นคาขอ
อนุญาตเป็นครั้งแรก
๒. เพื่อที่จะมั่นใจว่าการบริหารจั ดการพิธีการที่
เรียบง่ายมีความเหมาะสม การอนุญาตอาจให้ได้ใน
กรณี ที่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ซึ่ ง ท าให้
พนักงานเจ้าหน้า ที่สามารถกากับดูแลการปฏิบัติพิธี
การได้และดาเนินการควบคุมดูแลอย่างมีประสิทธิผล
๓. ในการพิ จ ารณาค าขอ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง การกระท าความผิ ด ตามกฎหมาย
ศุลกากรและกฎหมายภาษีในระยะเวลาห้าปีทผี่ ่านมา

✓

ข้ อ บทที่ ๑๖ การยื่ น ค าขอและการวิ นิ จ ฉั ย
สาหรับผู้ประกอบการผ่านแดนทีไ่ ด้รับอนุญาต
๑. การยื่นคาขอเพื่อเป็นผู้ประกอบการผ่านแดน
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งท าเป็ น หนั ง สื อ ตามรู ป แบบที่
ประเทศภาคีทั้งหลายที่ได้ตกลงกัน และจะต้องลงนาม
และลงวั น ที่ ค าขอนี้ จ ะต้ อ งระบุ พิ ธี ก ารที่ เ รี ย บง่ า ย
ทั้งหมด ตามทีผ่ ู้ประกอบการได้ยื่นขอ

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่

๓๗
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2. A person applying for Authorised Transit
Trader status and related simplified procedures
shall be responsible for:
a) the accuracy of the information given; and
b) the authenticity of the accompanying
documents.
Authorisations found to have been granted on
the basis of false or misrepresented information
shall be revoked with immediate effect.
3. Applications shall be lodged with the
competent authorities of the Contracting Parties in
which the applicant is established. Where an
applicant is established in the territories of more
than one Contracting Parties, nothing shall prevent
him lodging applications in the territories of each of
those Contracting Parties if he so wishes.
4. Authorisations shall be issued and
applications shall be rejected in accordance with
the current provisions of the Contracting Parties.
5. Decisions rejecting applications in total, or
one or more of the simplified procedures applied
for, shall be in writing and state the reasons for the
rejection.

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
๒. บุคคลผู้ยื่นคาขอเป็นผู้ประกอบการผ่านแดนที่
ได้รับอนุญาตและขอปฏิบัติพิธีการที่เรียบง่ายจะต้อง
รับผิดชอบต่อ
(ก) ความถูกต้องของข้อมูลทีใ่ ห้ และ
(ข) ความแท้จริงของเอกสารประกอบ
การอนุ ญ าตที่ ไ ด้ อ อกให้ จ ากข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
หรือบิดเบือน ต้องถูกเพิกถอนโดยให้มีผลทันที
๓. ค าขอต้ อ งยื่ น ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
ประเทศภาคีทั้งหลายที่ผู้ยื่นคาขอตั้งอยู่ ในกรณีทผี่ ู้ยื่น
คาขอตั้งอยู่ในอาณาเขตประเทศภาคีทั้งหลายมากกว่า
หนึ่งประเทศ ต้องไม่มีข้อห้ามให้ยื่นคาขอในอาณาเขต
ของแต่ละประเทศภาคีเหล่านั้นหากผู้ยื่นคาขอมีความ
ประสงค์เช่นนั้น
๔. การอนุญาตและการปฏิเสธการยื่น คาขอให้
เป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายปั จ จุ บั น ของ
ประเทศภาคีทั้งหลาย
๕. การปฏิ เ สธค าขอด าเนิ น พิ ธี ก ารที่ เ รี ย บง่ า ย
ทั้งหมด หรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือหลายเรื่องที่มี การ
ยื่นขอไว้ต้องทาเป็นหนังสือและระบุ เหตุผลแห่งการ
ปฏิเสธนั้น
๖. หากค าขอมี ข้ อ มู ล ที่ เ พี ย งพอ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ต้องให้คาวินิจฉัยคาขอ ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันทีไ่ ด้รับคาขอ

หมายเหตุ
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6. Decisions on applications, provided such
applications contain sufficient information, shall be
given within ninety days from the date of receipt by
the competent authorities.
7. Decisions shall be communicated to the
other Contracting Parties. Such decisions shall be
subject to review by the other Contracting Parties,
with comments to be received within a period not
exceeding thirty days from the date of receipt of
the communication, based on which the decisions
may be modified or retained.
Article 17 Authorisations
1. Following an application from a Principal
satisfying the criteria in Article 15 of this Appendix,
the competent authorities may grant Authorised
Transit Trader status with use of one or more of the
following simplified procedures:
a) use of a multiple journey guarantee;
b) exemption from the requirement to present
the goods and means of transport at the Customs
office of departure;
c) use of approved special seals; and
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กฎหมาย
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กฎหมาย
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๗. ให้ มี ก ารแจ้ ง ค าวิ นิ จ ฉั ย ต่ อ ประเทศภาคี
ทั้ ง หลายอื่ น ๆ และค าวินิ จฉั ยนั้ น จะต้ องได้ รับการ
ทบทวนโดยประเทศภาคี ทั้งหลายอื่น ๆ พร้อมทั้งให้
ข้อคิดเห็นภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับการแจ้งคาวินิจฉัย โดยคาวินิจฉัยนั้นอาจถูก
เปลี่ยนแปลงหรือคงไว้

✓

ข้อบทที่ ๑๗ การอนุญาต
๑. หลั ง จากค าขอของตั ว การเป็ น ไปต าม
หลั ก เกณฑ์ ใ นข้ อ ๑๕ ของภาคผนวกนี้ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่อาจอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการผ่านแดนที่
ได้รับอนุญาต ในการใช้พิธีการที่เรียบง่ายในเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่อง ดังนี้
(ก) การใช้หลักประกันการเดินทางหลายครั้ง
(ข) การยกเว้นจากข้อกาหนดที่จะต้องนาสินค้า
และยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมาแสดง ณ ที่ทาการ
ศุลกากรต้นทาง

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่

๓๙
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d) use other simplified procedures as
determined by the Contracting Parties.
2. Except where otherwise provided,
authorisation granted to use the simplified
procedures specified in subparagraph 1 (a) of this
Article shall apply in the territories of all
Contracting Parties. The simplified procedures in
subparagraphs 1 (b) and 1 (c) of this Article shall
apply only to transit operations beginning in the
territory of the Contracting Party where the
authorisation was granted.
3. The dated and signed original of an
authorisation and one or more copies shall be given
to the holder of the authorisation.
4. The authorisation shall be valid from the
date of issue and specify the conditions relating to
the use of any granted-simplified procedures.
Article 18 Amendment, Surrender or
Revocation of Authorisations
1. The holder of an authorisation shall inform
the competent authorities of any factor arising after
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(ค) การใช้ ด วงตราประทั บ แบบพิ เ ศษที่ ไ ด้ รั บ
อนุมัติ และ
(ง) การใช้พิธีการที่เรียบง่ายอื่น ๆ ซึ่ง กาหนด
โดยประเทศภาคีทั้งหลาย
๒. เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น การอนุญาต
ให้ ใ ช้ พิ ธี ก ารที่ เ รี ย บง่ า ยที่ ก าหนดในอนุ ว รรค ๑ (ก)
ต้องใช้ในอาณาเขตของประเทศภาคี ทั้งหมด พิธีการที่
เรียบง่ายในอนุวรรค ๑ (ข) และ ๑ (ค) จะใช้สาหรับ
การขนส่งผ่านแดนที่เริ่มต้นในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีทใี่ ห้การอนุญาตเท่านั้น
๓. ต้ น ฉบั บ หนั งสื อ อนุ ญ าตที่ มี ก ารลงนามและ
ลงวันที่และสาเนาหนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ ต้องมอบ
ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต
๔. การอนุ ญ าตให้ มี ผ ลบั ง คั บ นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
หนังสืออนุญาต และต้องกาหนดเงื่อนไขในการอนุญาต
ให้ปฏิบัติพิธีการทีเ่ รียบง่ายด้วย
✓

ข้อบทที่ ๑๘ การแก้ไข การสละสิทธิหรือการ
เพิกถอนการอนุญาต
๑. ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้า ที่
ถึงปัจจัย ใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการอนุญาตซึ่ง

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่
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the authorisation was granted which may influence
its validity or content.
2. The competent authorities shall revoke or
amend an authorisation where:
a) the holder indicates a wish to relinquish his
authorisation;
b) one or more of the statements made at the
time of issue were not, or are no longer, valid;
c) a factor arising after the authorisation was
granted influences its continuation or content; or
d) the holder fails to fulfil his obligations as an
Authorised Transit Trader.
3. Other than where it has been surrendered
voluntarily, the holder shall be advised in writing of
the reasons for any decision amending or revoking
the authorisation.
4. The revocation or amendment of an
authorisation shall take effect from the date
indicated in the written notification.
SECTION 5 SIMPLIFIED PROCEDURES
Article 19 Exemption from Presentation of
Goods at the Customs Office of Departure

ไม่แก้
กฎหมาย

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

อาจส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือเนื้อหาของการ
อนุญาตดังกล่าว
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเพิกถอนหรือแก้ไขการ
อนุญาตในกรณี
(ก) ผู้ได้รับอนุญาตแสดงความประสงค์ที่จะสละ
ซึ่งการได้รับอนุญาตนั้น
(ข) ข้อความหนึ่งหรือหลายข้อความที่ได้ทาขึ้น
ในเวลาทีอ่ นุญาต ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป
(ค) ปั จ จั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากการอนุ ญ าต
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการต่อไป หรือเนื้อหาของ
การอนุญาต หรือ
(ง) ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามข้ อ
ผูกพันของตนในฐานะผู้ประกอบการผ่านแดนที่ได้รับ
อนุญาต
๓. นอกจากกรณีสละสิทธิโดยสมัครใจ ผู้ได้ รับ
อนุ ญ าตต้ อ งได้ รั บ แจ้ งเป็ น หนั งสื อ ถึ งเหตุ ผ ลในการ
แก้ไขหรือเพิกถอนการอนุญาต
๔. การเพิกถอนหรือการแก้ไขการอนุญาต มีผล
บังคับนับแต่วันที่กาหนดไว้ในหนังสือแจ้ง
ตอนที่ ๕ พิธีการทีเ่ รียบง่าย
เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
ข้ อ บทที่ ๑๙ ข้ อ ยกเว้ น จากการน าสิ น ค้ า มา การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
แสดง ณ ที่ทาการศุลกากรต้นทาง

๔๑
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
PROTOCOL 7 - CUSTOMS TRANSIT SYSTEM OF THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT
พิธีสาร ๗ ระบบศุลกากรผ่านแดนของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
พันธกรณี
(ข้อและสาระสาคัญ)
1. A Principal who has been granted Authorised
Transit Trader Status including the right to use a
multiple journey guarantee may also be authorised
to carry out transit operations without presenting
the goods and the corresponding Customs transit
declaration at the Customs office of departure.
Such exemption shall apply inter alia to the means
of transport for the goods concerned.
2. This facility shall only be granted where the
Principal lodges transit declarations and
communicates with the Customs office of
departure using electronic data processing
techniques.
3. The Customs transit declaration must be
lodged with the Customs office of departure before
release of the goods.
4. The authorisation shall include the time limit
within which the Customs office of departure shall
indicate an intention to carry out checks, after the
expiry of which the goods shall be automatically
released.
5. Such an authorisation shall specify:

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

๑. ตัวการที่ได้ รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการ สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
ผ่านแดนที่ได้รับอนุญาตรวมทั้งได้สิทธิใช้หลักประกัน บริหารที่มีอยู่
การเดินทางหลายครั้ง อาจได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ขนส่งผ่านแดน โดยไม่ต้องนาสินค้าและใบขนสินค้า
ผ่ า นแดนส าหรั บ สิ น ค้ า นั้ น มาแสดง ณ ที่ ท าการ
ศุ ล กากรต้ น ทาง การยกเว้ น ดั ง กล่ า ว ให้ ใ ช้ กั บ
ยานพาหนะทีข่ นส่งสินค้านั้นด้วย
๒. การอานวยความสะดวกเช่นนี้จะให้ได้ก็ต่อเมือ่
ตัวการได้ยื่นใบขนสินค้าผ่านแดน และได้ประสานงาน
กับที่ทาการศุลกากรต้นทางโดยทางอิเล็กทรอนิกส์
๓. ใบขนสิ น ค้ า ผ่ า นแดนต้ อ งยื่ น ต่ อ ที่ ท าการ
ศุลกากรต้นทางก่อนการตรวจปล่อยสินค้า
๔. ในการอนุ ญ าตจะต้ อ งก าหนดระยะเวลา
ส าหรั บ ที่ ท าการศุ ล กากรต้ น ทางซึ่ ง ประสงค์ จ ะ
ตรวจสอบสินค้า หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดัง กล่าว
แล้ว สินค้าจะถูกตรวจปล่อยโดยอัตโนมัติ
๕. การอนุญาตดังกล่าวต้องระบุถึง
(ก) ที่ทาการศุลกากรต้นทางแห่งใดแห่งหนึ่งหรือ
หลายแห่งที่จะรับผิดชอบต่อการขนส่งผ่านแดนที่ จะ
เกิดขึ้น
(ข) ตัวการต้องแจ้งต่อที่ทาการศุลกากรต้นทาง
ซึ่งวิธีการและเวลา เพื่อการควบคุมใด ๆ ตามที่จาเป็น
ก่อนทีจ่ ะส่งสินค้านั้นไป และ

๔๒
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
PROTOCOL 7 - CUSTOMS TRANSIT SYSTEM OF THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT
พิธีสาร ๗ ระบบศุลกากรผ่านแดนของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
พันธกรณี
(ข้อและสาระสาคัญ)
a) the Customs office or offices of departure
that will be responsible for forthcoming transit
operations;
b) how, and by when, the Principal is to inform
the Customs office of departure in order that the
office may carry out any necessary controls before
the departure of the goods; and
c) the measures to be taken to ensure the
goods can be readily identified including the use of
any special seals to be affixed by the Principal.
Article 20 Use of Approved Special Seals
1. The competent authorities may authorise a
Principal to use special types of seals on means of
transport or packages provided the competent
authorities approve the seals as complying with the
features to be agreed by the Contracting Parties.
2. The Principal shall enter the seal number in
the prescribed field in the Customs transit
declaration.
3. The Principal shall affix seals no later than
when the goods are released.

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

(ค) มาตรการที่ต้องกระทาเพื่อทาให้มั่นใจได้ว่า
สินค้านั้นพร้อมจะได้รับการตรวจสอบ รวมถึงการใช้
ดวงตราประทั บ ชนิ ด พิ เ ศษที่ สามารถประทับได้โดย
ตัวการ

✓

ข้อบทที่ ๒๐ ดวงตราประทับชนิดพิเศษที่ได้รับ
อนุญาต
๑. พนักงานเจ้าหน้า ที่อาจอนุญาตให้ตัวการใช้
ดวงตราประทับชนิดพิเศษกับยานพาหนะที่ใช้ในการ
ขนส่งหรือกับหีบห่อ หากพนักงานเจ้าหน้า ที่เห็นชอบ
ดวงตราประทับดังกล่าวที่มีลักษณะตามที่ได้ตกลงกัน
โดยประเทศภาคีทั้งหลาย
๒. ตัวการต้องใส่หมายเลขดวงตราประทับลงใน
ช่องที่กาหนดในใบขนสินค้าผ่านแดน
๓. ตัวการจะต้องประทับดวงตราไม่ช้ากว่าเวลาที่
สินค้านั้นได้รบั การตรวจปล่อย

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่

๔๓
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
PROTOCOL 7 - CUSTOMS TRANSIT SYSTEM OF THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT
พิธีสาร ๗ ระบบศุลกากรผ่านแดนของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
พันธกรณี
(ข้อและสาระสาคัญ)

ไม่แก้
กฎหมาย

Article 21 Waiver of Written Signature
The Principal may be authorised to use an
electronic signature or other means of
authentication to validate Customs transit
declarations which are made out by an integrated
electronic or automatic processing system.
SECTION 6 TRANSIT OPERATIONS AND
PROCEDURES
Article 22 Means of Transport and
Declarations
1. Each Customs transit declaration shall
include only the goods to be loaded on a single
means of transport for carriage from one Customs
office of departure to one Customs office of
destination.
2. For the purposes of this Article, a single
means of transport includes:
a) a road vehicle accompanied by its trailer(s)
or semi-trailer(s); and
b) containers loaded on a single means of
transport as defined in subparagraph 2(a) of this
Article.

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ข้อบทที่ ๒๑ การยกเว้นการลงลายมือ ชื่อ เป็น
ลายลักษณ์อักษร
ตั ว การอาจได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ล ายมื อ ชื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรือ วิ ธีก ารอื่น ใดในการรับรองความ
แท้ จ ริ งของใบขนสิ นค้ าผ่า นแดนซึ่งจั ดท าโดยระบบ
ประมวลผลอัตโนมัติหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตอนที่ ๖
การขนส่งผ่านแดนและการปฏิบัติพิธีการ
ข้อบทที่ ๒๒ ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งและ
ใบขนสินค้า
๑. ใบขนสิ น ค้ า ผ่ า นแดนแต่ ล ะฉบั บ จะต้ อ ง
ประกอบด้วยสินค้า ที่ถูกบรรทุกบนยานพาหนะหนึ่ง
เพื่อขนส่งจากที่ทาการศุลกากรต้นทางหนึ่งไปยัง ที่ทา
การศุลกากรปลายทางอีกแห่ง หนึ่งเท่านั้น
๒. เพื่อวัตถุประสงค์แห่งข้อนี้ คาว่า ยานพาหนะ
หนึ่ง ให้รวมถึง
(ก) ยานพาหนะทางบกซึ่งเชื่อมต่ อด้วยรถพ่วง
หรือกึ่งรถพ่วง และ
(ข) ตู้ สิ น ค้ า ซึ่ ง บรรทุ ก บนยานพาหนะตามที่
กาหนดในอนุวรรค ๒ (ก)

หมายเหตุ
เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่
เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่

๔๔
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
PROTOCOL 7 - CUSTOMS TRANSIT SYSTEM OF THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT
พิธีสาร ๗ ระบบศุลกากรผ่านแดนของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
พันธกรณี
(ข้อและสาระสาคัญ)
3. A single means of transport may be used for
loading goods at more than one Customs office of
departure and for unloading at more than one
Customs office of destination.
Article 23 Customs Transit Declarations
1. A Customs transit declaration shall be lodged
at the Customs office of departure by means of
electronic data-processing techniques.
2. Customs transit declarations lodged
electronically by the exchange of standard
messages shall comply with the structure and
particulars set out in a format to be agreed by the
Contracting Parties.
3. In such cases the competent authorities shall
ensure that the transit data is exchanged between
the relevant Customs offices of departure, transit
and destination using information and
communication technology.
4. The Customs transit declaration shall be
signed electronically or otherwise authenticated by
the Principal or authorised representative who
thereby renders himself responsible for:

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

๓. ยานพาหนะหนึ่งอาจใช้บรรทุกสินค้า ณ ที่ทา
การศุลกากรต้นทางมากกว่าหนึ่งแห่ง และขนสินค้าลง
ณ ที่ทาการศุลกากรปลายทางมากกว่าหนึ่งแห่ง
✓

ข้อบทที่ ๒๓ ใบขนสินค้าผ่านแดน
๑. ใบขนสินค้าผ่านแดนจะต้อ งยื่ นต่อ ที่ ทาการ
ศุ ล กากรต้ น ทางโดยวิ ธี ก ารประมวลผลข้ อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.ใบขนสินค้าผ่านแดนทีไ่ ด้ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรฐาน ต้องเป็นไปตาม
โครงสร้ า งและรายละเอี ย ดที่ ก าหนดไว้ โ ดยเฉพาะ
ตามทีไ่ ด้ตกลงกันโดยประเทศภาคีทั้งหลาย
๓. ในกรณีเช่นนั้น พนักงานเจ้าหน้า ที่ต้องมั่นใจ
ว่าข้อมูลผ่านแดนนั้นได้ถูกแลกเปลี่ย นระหว่ า งที่ ท า
การศุลกากรต้นทาง ที่ทาการศุลกากรผ่านแดน และที่
ทาการศุลกากรปลายทางที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๔. ใบขนสินค้าผ่านแดนต้องมีการลงลายมือ ชื่อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ รั บ รองความแท้ จ ริ งวิ ธี อื่ น โดย
ตัวการ หรือผู้แทนที่ได้รับอนุญาตซึ่งยอมผูกพันตนเข้า
รับผิดชอบในเร่้อง

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่

๔๕
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
PROTOCOL 7 - CUSTOMS TRANSIT SYSTEM OF THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT
พิธีสาร ๗ ระบบศุลกากรผ่านแดนของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
พันธกรณี
(ข้อและสาระสาคัญ)
a) the accuracy of the information given in the
declaration;
b) the authenticity of any documents attached;
and
c) compliance with all his obligations relating to
use of the ACTS procedure.
5. The Customs office of departure shall accept
and register the Customs transit declaration on
condition that:
a) it contains all the necessary information;
b) it is accompanied by all the necessary
documents; and
c) the goods to which it refers are presented to
Customs if so required.
6. Where the Principal is authorised to
commence transit operations without presentation
of the goods at the Customs office of departure, he
shall enter, not later than on consignment of the
goods, in the designated fields of the Customs
transit declaration, if so required, details of any
prescribed itinerary, the period within which the
goods must be 'presented at the Customs office of
destination, the identification measures applied,

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
(ก) ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้แสดงไว้ในใบขน
สินค้า
(ข) ความแท้จริงของเอกสารแนบใด ๆ และ
(ค) การปฏิบัติตามหน้าที่เกี่ยวกับการใช้พิธีการ
ศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
๕. ที่ ท าการศุ ล กากรต้ น ทางต้ อ งยอมรั บ และ
ลงทะเบียนใบขนสินค้าผ่านแดน ภายใต้เงื่อนไขทีว่ ่า
(ก) ใบขนสิ น ค้ า ผ่ า นแดนมี ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น
ครบถ้วน
(ข) ใบขนสิ น ค้ า ผ่ า นแดนมี เ อกสารที่ จ าเป็ น
ประกอบโดยครบถ้วน และ
(ค) สินค้าที่สาแดงในใบขนสินค้าผ่านแดนต้ อง
ถูกนามาแสดงต่อศุลกากร หากได้รับการร้องขอ
๖. กรณีทตี่ ัวการได้รับอนุญาตให้ดาเนินการขนส่ง
ผ่ า นแดนโดยไม่ ต้ อ งน าสิ น ค้ า มาแสดง ณ ที่ ท าการ
ศุลกากรต้นทาง เมื่อมีการร้องขอตัวการจะต้องแสดง
ข้อมูลรายละเอียดของเส้นทางที่กาหนด ช่วงเวลาที่
สิ น ค้ า นั้ น ต้ อ งน ามาแสดง ณ ที่ ท าการศุ ล กากร
ปลายทาง และมาตรการที่ระบุว่าจะนาไปใช้ ในช่องที่
กาหนดของใบขนสินค้าผ่านแดน ไม่ช้ ากว่าเวลาที่รับ
บรรทุกสินค้านั้น และข้อความต่อไปนี้ต้องพิมพ์ลงใน
เอกสารประกอบการผ่ า นแดน ภาษาอั ง กฤษ –

หมายเหตุ

๔๖
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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and the following phrase shall be printed on the
Transit Accompanying Document: In English "Authorised Transit Trader - Presentation at
Customs office of departure exemption".
7. Where the competent authorities of the
country of departure check a consignment before
its departure, they shall record the fact in the
designated box of the Transit Accompanying
Document and update the system accordingly.
8. The Principal may, with the approval of the
competent authorities at the Customs office of
departure, amend one or more particulars of the
Customs transit declaration after it has been
accepted. The amendment shall not affect the
nature, type or official description of the goods.
9. No amendment shall be permitted where the
request is made after the competent authorities at
the Customs office of departure have:
a) informed the Principal that they intend to
examine the goods;
b) established that the particulars in question
are incorrect; and
c) released the goods.

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
“ผู้ประกอบการผ่านแดนที่ได้รับอนุญาต – การยกเว้น
การแสดง ณ ที่ทาการศุลกากรต้นทาง”
๗. กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของประเทศต้นทาง
ตรวจสอบปริ ม าณสิ น ค้ า ก่ อ นการออกเดิ น ทาง
พนักงานเจ้าหน้าทีน่ ั้นต้องบันทึกข้อเท็จจริงลงในช่องที่
กาหนดของเอกสารประกอบการผ่านแดน และต้อง
ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นไปตามนั้น
๘. ด้วยอนุมัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทาการ
ศุ ล กากรต้ น ทาง ตั ว การอาจแก้ ไขรายการหนึ่ งหรือ
หลายรายการในใบขนสินค้าผ่านแดน ภายหลังจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับใบขนสินค้าดังกล่าวแล้ว การ
แก้ไขจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะ ประเภท หรือ
คาอธิบายอย่างเป็นทางการของสินค้านั้น
๙. ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขในกรณีที่คาร้องขอได้
ท าภายหลั ง จากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ณ ที่ ท าการ
ศุลกากรต้นทางได้
(ก) แจ้งแก่ตัวการว่าตนประสงค์จะตรวจสอบ
สินค้า
(ข) พบว่ารายการทีม่ ีปัญหานั้นไม่ถูกต้อง และ
(ค) ตรวจปล่อยสินค้าแล้ว

หมายเหตุ

๔๗
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ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

Article 24 Transit Accompanying Document
1. Where a Customs transit declaration is
processed at a Customs office of departure by a
computerised system, that office shall retain the
declaration and authorise release of the goods by
issuing to the Principal a Transit Accompanying
Document conforming to a format to be agreed by
the Contracting Parties.
2. Where appropriate, the Transit
Accompanying Document shall be supplemented
by a list of items which shall form an integral part
thereof and conform to a format to be agreed by
the Contracting Parties.
3. The Transit Accompanying Document may be
printed out from the Principal's own premise or
other authorised computer system after the
Customs transit declaration has been approved by
the Customs office of departure.
Article 25 Procedures at the Customs Office
of Departure
1. When so required by the competent
authorities, the road vehicle, trailer and any

✓

ข้อบทที่ ๒๔ เอกสารประกอบการผ่านแดน
๑. ในกรณีที่ใบขนสินค้าผ่านแดนผ่านพิธีการ ณ
ที่ ท าการศุ ล กากรต้ น ทางโดยระบบคอมพิ ว เตอร์
หน่วยงานดังกล่าวต้องเก็บรั กษาใบขนสินค้าไว้ แ ละ
อ นุ ญ า ต ใ ห้ ป ล่ อ ย สิ น ค้ า นั้ น โ ด ย อ อ ก เ อ ก ส า ร
ประกอบการผ่านแดนซึ่งเป็นไปตามรูปแบบทีต่ กลงกัน
โดยประเทศภาคีทั้งหลายให้แก่ตัวการ
๒. ในกรณี ที่ เห็ น สมควร เอกสารประกอบการ
ผ่ า นแดนต้ อ งประกอบด้ ว ยบั ญ ชี ร ายการสิ น ค้ า ซึ่ ง
ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารดังกล่าว และต้องมี
รูปแบบตามทีต่ กลงกันโดยประเทศภาคีทั้งหลาย
๓. เอกสารประกอบการผ่า นแดนอาจถู กพิมพ์
จากสถานประกอบการของตั ว การ หรื อ ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตอื่นใด ภายหลังจากที่ทา
การศุลกากรต้นทางได้รับรองใบขนสินค้าผ่านแดนนั้น
แล้ว

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่

✓

ข้ อ บทที่ ๒๕ การปฏิ บั ติ พิ ธี ก าร ณ ที่ ท าการ
ศุลกากรต้นทาง
๑. ยานพาหนะทางบก รถพ่ ว ง และภาชนะ
ส าหรั บ บรรจุ สิ น ค้ า พร้ อ มสิ น ค้ า รวมทั้ ง เอกสาร

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่
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container together with the goods and the Transit
Accompanying Document shall be presented to the
Customs office of departure. The Customs office of
departure shall take such measures as are
necessary for satisfying themselves as to the
accuracy of the Customs transit declaration and for
affixing the Customs seals or verifying the special
seals.
2. Unless otherwise exempted, the release of
goods to be placed under the ACTS procedure shall
be refused if they cannot be sealed in accordance
with Article 3 of this Appendix.
3. Seals shall not be broken without the
authorisation of the competent authorities.
4. Where the Customs office of departure
prescribes an itinerary, account shall be taken of
what constitutes an economically justified route
and any information supplied by the Principal. The
Principal shall be notified of the prescribed
itinerary, which shall be printed, as required, on the
Transit Accompanying Document.
5. The Customs office of departure shall set a
time limit for completion of the transit operation

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ประกอบการผ่านแดนต้องถูก นามาแสดงต่อที่ทาการ
ศุลกากรต้นทางเมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีร่ ้องขอ ทั้งนี้ ที่
ทาการศุลกากรต้นทางต้องดาเนินการมาตรการใด ๆ
ตามที่จาเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าใบขนสินค้าผ่านแดนมี
ความถูกต้อง และเพื่อประทับดวงตราของศุลกากร
หรือเพื่อตรวจสอบดวงตราประทับชนิดพิเศษ
๒. เว้ น แต่ มี ข้ อ ยกเว้ น เป็ น อย่ า งอื่ น การตรวจ
ปล่อยสินค้า ที่ขนส่งภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดน
อาเซียนจะถูกปฏิเสธ หากไม่สามารถประทับดวงตรา
ให้เป็นไปตามข้อ ๓ ของภาคผนวกนี้
๓. ดวงตราต้องไม่ถูกทาลายโดยมิได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่
๔. ในกรณี ที่ ที่ ท าการศุ ล กากรต้ น ทางก าหนด
เส้นทางการขนส่ง จะต้องคานึงถึงเส้นทางที่ประหยัด
ค่ า ใช้ จ่ า ย และข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ตั ว การได้ ใ ห้ ไ ว้
ตลอดจนต้ อ งแจ้ งให้ ตั ว การทราบเส้น ทางที่ ก าหนด
ดังกล่าว โดยจะต้องพิมพ์ลงในเอกสารประกอบการ
ผ่านแดนตามทีร่ ้องขอ
๕. ที่ ท าการศุ ล กากรต้ น ทางต้ อ ง ก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดสาหรับการขนส่งผ่านแดนที่สมบูรณ์
โดยการแสดงสินค้า ณ ที่ทาการศุลกากรปลายทาง
การกระทาเช่นนี้ควรคานึงถึงเส้นทาง กฎหมายว่าด้วย
การขนส่งในปัจจุบัน และข้อมูลทีต่ ัวการได้ให้ไว้ด้วย

หมายเหตุ

๔๙
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by the presentation of the goods at the Customs
office of destination. This should take into account
of the itinerary, any current transport legislation
and, where appropriate, information provided by
the Principal.
6. The time limit set by the Customs office of
departure shall be binding on the competent
authorities of the Contracting Parties whose
territories are entered during a transit operation.
7. Where the goods are presented at the
Customs office of destination after the expiry of the
prescribed time limit but this failure is due to
circumstances not attributable to the carrier or
Principal, the latter shall be deemed to have
complied with the time limit prescribed.
Article 26 Procedures During Transit
Operation
1. At each Customs office of transit and at the
Customs office of destination, the means of
transport shall be presented for the purposes of
control to the competent authorities with the

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

๖. ระยะเวลาที่กาหนดโดยที่ทาการศุลกากรต้น
ทางต้ อ งมี ผลผู กพั น พนั ก งานเจ้า หน้ า ที่ ข องประเทศ
ภาคี ทั้ ง หลายที่ การขนส่งผ่านแดนได้ผ่า นอาณาเขต
ประเทศของตน
๗. ในกรณี ที่ สิ น ค้ า ได้ น ามาแสดง ณ ที่ ท าการ
ศุลกากรปลายทางภายหลังจากสิ้นสุดเวลาที่กาหนดไว้
แต่ ค วามผิดพลาดนี้ มิได้ มีสาเหตุมาจากผู้ข นส่ง หรือ
ตั ว การ ในกรณี เ ช่ น นี้ ใ ห้ ถื อ ว่ า ตั ว การได้ ป ฏิ บั ติ ต าม
ระยะเวลาที่กาหนดแล้ว

✓

ข้อบทที่ ๒๖ การปฏิบัติพิธีการระหว่างการขน
ส่งผ่านแดน
๑. เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ยานพาหนะทีใ่ ช้
ในการขนส่งสินค้าและเอกสารประกอบการผ่านแดน
รวมทั้ ง บั ญ ชี ร ายการใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เอกสาร
ดังกล่าว ต้องถูกนามาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้า ที่ ณ

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่
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goods and the Transit Accompanying Document
together with any list of items relating thereto.
2. As a general rule, the Customs offices of
transit of each of the Contracting Parties shall
accept the Customs seals of other Contracting
Parties or other approved special seals, provided
they are intact. The seals thus accepted shall have
in the territory of that Contracting Party the same
legal protection as is accorded to their own
Customs seals.
3. In exceptional circumstances, the competent
authorities of the Contracting Party may require the
means of transport to be escorted on their territory;
any charges related to the cost of escort should be
commensurate with the service rendered.
4. The competent authorities shall not require
routine examination en route of the means of
transport.
5. Notwithstanding the provisions paragraph 6
of Article 3 of Protocol 7, if control requirements
make it essential for the competent authorities to
carry out an examination of a means of transport
and the goods contained therein in the course of a

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ที่ ท าการศุ ล กากรผ่ า นแดน และที่ ท าการศุ ล กากร
ปลายทาง
๒. ตามหลักทั่วไป ที่ทาการศุลกากรผ่านแดนของ
แต่ ล ะประเทศภาคี ทั้ ง หลาย ต้ อ งยอมรั บ ดวงตรา
ประทับศุลกากรของประเทศภาคี อื่น ๆ หรือดวงตรา
ประทับพิเศษอื่นที่ได้รับอนุญาต หากว่าดวงตรานั้นอยู่
ในสภาพสมบูรณ์ ดวงตราที่ได้มีการยอมรับแล้ ว นั้ น
ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีนั้น เช่นเดียวกับ ที่ได้รับความคุ้ม ครอง
ตามกฎหมายของประเทศตน
๓. ในกรณี ที่ มี พ ฤติ ก ารณ์ พิ เ ศษ พนั ก งาน
เจ้ า หน้ า ที่ ข องประเทศภาคี อาจก าหนดให้ มี ก าร
ติดตามยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งในอาณาเขตของ
ประเทศตน ค่ า ภาระติ ด พั น ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการคุมส่งควรจะต้องเหมาะสมกับบริการทีจ่ ัดให ้
๔. พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งไม่ ก าหนดให้ มี ก าร
ตรวจสอบยานพาหนะที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ งในระหว่ า ง
เส้นทาง
๕. แม้ว่ามีบทบัญญัติในข้อ ๓ วรรคหก ของพิธี
สาร ๗ ถ้ า ข้ อ ก าหนดในการควบคุ ม ท าให้ พ นั ก งาน
เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การตรวจสอบ
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งและสินค้า ที่ได้บรรจุใน
ยานพาหนะดังกล่าวในช่วงเวลาที่เดินทางหรือในเวลา

หมายเหตุ

๕๑
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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(ข้อและสาระสาคัญ)
journey or at a Customs office of transit, they shall
record in the designated box of the Transit
Accompanying Document, and update into the
computerised system accordingly, particulars of the
controls carried out and the number of the new
seals affixed.
Article 27 Incidents During Transit Operation
1. In the cases set out below, the carrier shall
make the necessary entries in the Transit
Accompanying Document and present it with the
consignment and any other related transit
documents to the competent authorities of the
Contracting Party in whose territory the means of
transport is located:
a) if the itinerary prescribed by the competent
authorities is changed;
b) if the seals are broken in the course of a
transport operation for reasons beyond the carrier's
control;
c) if goods are transferred to another similar
means of transport for reasons beyond the carrier's
control;

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

ทีอ่ ยู่ ณ ที่ทาการศุลกากรผ่านแดน พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องบันทึกรายละเอียดของการควบคุมที่ได้ดาเนินการ
และจานวนดวงตราประทับที่ได้ประทับใหม่ ลงในช่อง
ที่กาหนดของเอกสารประกอบการผ่านแดน และต้อง
ปรับปรุงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามนั้น
✓

ข้ อ บทที่ ๒๗ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึนระหว่า งการ
ผ่านแดน
๑. ในกรณีที่กาหนดต่อไปนี้ ผู้ขนส่งต้องทาการ
บันทึกรายการที่จาเป็นในเอกสารประกอบการผ่าน
แดน และแสดงเอกสารนั้นพร้อมกับสินค้าและเอกสาร
ผ่านแดนที่เกี่ยวข้องอื่นใดต่อพนักงานเจ้าหน้า ที่ของ
ประเทศภาคีที่ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นอยู่ ใน
อาณาเขต
(ก) ถ้าเส้นทางขนส่งทีพ่ นักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
ได้เปลี่ยนแปลงไป
(ข) ถ้าดวงตราประทับถูกทาลายในช่วงเวลาของ
การขนส่งผ่านแดน เนื่องจากเหตุ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของผู้ขนส่ง
(ค) ถ้าสินค้าถูกเปลี่ยนถ่ายไปยังยานพาหนะอื่น
ที่มีลักษณะเดียวกัน เนื่องจากเหตุ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของผู้ขนส่ง

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่

๕๒
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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(ข้อและสาระสาคัญ)
d) in the event of imminent danger
necessitating immediate partial or total unloading
of the means of transport; and
e) in the event of any incident or accident
capable of affecting the ability of the Principal or
the carrier to comply with his obligations.
2. Where the competent authorities consider
that the transit operation concerned may continue
in the normal way, they shall endorse the
designated box of the Transit Accompanying
Document and update the computerized system
accordingly.
3. Where, for justifiable reasons, goods are
transported via a Customs office of transit other
than that notified to the Customs office of
departure and mentioned in the declaration, the
said office shall notify electronically the Customs
office of transit originally designated.
Article 28 End of Transit Operation
1. Presentation of the goods and related transit
documents to the Customs office of destination

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

(ง) ในกรณีทมี่ ีอันตรายทีใ่ กล้จะถึงอันจาเป็นต้อง
ขนสินค้าบางส่วนหรือทั้งหมดลงจากยานพาหนะที่ใช้
ในการขนส่งทันที และ
(จ) ในกรณีทมี่ ีเหตุการณ์ใด ๆ หรืออุบัติเหตุ ทีม่ ี
ผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้า ที่ของ
ตัวการหรือผู้ขนส่ง
๒. ในกรณี ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ ห็ น ว่ า การขน
ส่งผ่านแดนที่เกี่ยวข้องอาจกระทาต่อไปได้ในเส้นทาง
ปกติ พนักงานเจ้าหน้าทีน่ ั้นต้องลงนามรับรองในช่องที่
ก าหนดของเอกสารประกอบการผ่ า นแดน และ
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามนั้น
๓. ในกรณี ที่ มี เหตุผลตามสมควรสิน ค้า อาจถูก
ขนส่ง ผ่านที่ทาการศุลกากรผ่านแดนอื่น นอกจากที่
ทาการศุลกากรที่ได้แจ้งไว้ต่อที่ทาการศุลกากรต้นทาง
และระบุ ไ ว้ ใ นใบขนสิ น ค้ า นั้ น ที่ ท าการศุ ล กากร
ดั ง กล่ า วจะต้ อ งแจ้ ง ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ที่ ท าการ
ศุลกากรผ่านแดนที่ได้กาหนดไว้แต่เดิมทราบ
✓

ข้อบทที่ ๒๘ การสินสุดการขนส่งผ่านแดน
๑. การน าสิ น ค้ า และเอกสารการผ่ า นแดนที่
เกี่ยวข้องมาแสดงต่อที่ทาการศุลกากรปลายทาง ให้ถือ
ว่าเป็นการสิ้นสุดการขนส่งผ่านแดน

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่

๕๓
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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พันธกรณี
(ข้อและสาระสาคัญ)
shall be deemed to constitute the end of the
transit operation.
2. The Customs office of destination shall
register the presented documents and record on
the Transit Accompanying Document the date of
arrival and enter the details of controls carried out,
and update the computerized system accordingly.
3. The Customs office of destination shall notify
the Customs office of departure and the Customs
office(s) of transit that the transit operation has
ended by sending an "Advice of Arrival" message.
4. A transit operation may end at an office
within the country of destination other than the
one entered in the Customs transit declaration. The
said office, which shall then become the Customs
office of destination, shall notify the original
Customs office of destination and the Customs
office of departure accordingly.
Article 29 Receipt for End of Transit
Operation
1. At the request of the Principal or the carrier,
and for purposes of providing additional evidence
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(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

๒. ที่ทาการศุลกากรปลายทางต้องบันทึกเอกสาร
ที่นามาแสดงและวันที่มาถึง และลงรายละเอียดของ
การควบคุมที่ได้ดาเนินการไว้ในเอกสารประกอบการ
ผ่านแดน และปรับปรุงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้
เป็น ไปตามนั้น
๓. ที่ทาการศุลกากรปลายทางต้องแจ้งต่อ ที่ทา
การศุลกากรต้นทางและที่ทาการศุลกากรผ่านแดน ว่า
การขนส่งผ่านแดนได้สิ้นสุดลงแล้วโดยการส่งข้อความ
“การแจง้ การมาถึงอย่างเป็นทางการ”
๔. การขนส่ง ผ่านแดนอาจสิ้นสุดลง ณ ที่ทาการ
หนึ่งภายในประเทศปลายทาง นอกจากที่ทาการที่ระบุ
ในใบขนสินค้าผ่านแดน ที่ทาการนั้นซึ่งกลายเป็นที่ทา
การศุลกากรปลายทาง ต้องแจ้งต่อ ที่ทาการศุลกากร
ปลายทางเดิม และที่ทาการศุลกากรต้นทางด้วย

✓

ข้อบทที่ ๒๙ การได้รับแจ้งการสิ นสุดการผ่าน
แดน
๑. เมื่ อ ตั ว การหรื อ ผู้ ข นส่ งร้ อ งขอ เพื่ อ ให้ อ อก
หลักฐานเพิ่ มเติมว่าการขนส่งผ่านแดนที่ได้สิ้นสุดลง

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่

๕๔
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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that the transit operation has been correctly ended,
the Customs office of destination shall endorse the
Transit Accompanying Document appropriately.
2. The endorsed Transit Accompanying
Document shall be kept by the carrier of the transit
operation as documentary proof.
Article 30 Termination of Transit Operation
1. Control of the goods and related entries in
the records of the Customs office of destination
shall be deemed to constitute the termination of
the transit operation.
2. The termination of a transit operation shall
be certified by the Customs office of destination
without delay. Termination may be with or without
reservation. Where termination is certified with
reservation this shall be on account of facts
connected with the transit operation itself.
3. The Customs office of destination shall notify
the Customs office of departure that the transit
operation procedure has been terminated by
sending a "Control Results" message.
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✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
อย่างถูกต้องแล้ว ที่ทาการศุลกากรปลายทางต้องลง
นามรั บรองตามสมควรในเอกสารประกอบการผ่ า น
แดน
๒. ผู้ขนส่งผ่านแดนต้องเก็บเอกสารประกอบการ
ผ่ า นแดนที่ ไ ด้ มี ก ารลงนามรั บ รองไว้ เ พื่ อ การพิ สู จ น์
ในทางเอกสาร
ข้อบทที่ ๓๐ การเสร็จสินการขนส่งผ่านแดน
๑. การควบคุ ม สิ น ค้ า และการบั น ทึ ก ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องในสารบบของที่ทาการศุลกากรปลายทาง ถือ
ว่าเป็น การเสร็จสิ้นการขนส่งผ่านแดน
๒. การเสร็จสิ้นของการขนส่งผ่านแดนต้องได้รับ
การรับรองจากที่ทาการศุลกากรปลายทางโดยไม่ชักช้า
การเสร็จสิ้นอาจมีข้อสงวนหรือไม่มีก็ได้ ในกรณีที่การ
เสร็จสิ้ นนั้นมีการรับรองโดยมีข้อสงวน การเสร็จสิ้ น
ดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งผ่านแดนนั้นเอง
๓. ที่ทาการศุลกากรปลายทางต้องแจ้งต่อ ที่ทา
การศุลกากรต้นทางว่าพิธีการขนส่งผ่านแดนได้เสร็จ
สิ้ น ลงแล้ ว โดยการส่ ง ข้ อ ความ “ผลการควบคุ ม ”
(control results)
๔. ในกรณี ที่สินค้าถูกส่งภายใต้ พิธีการศุลกากร
หรือระบบควบคุมทางศุลกากรอื่น สิ่งผิดปกติทั้งปวงที่

หมายเหตุ

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่
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4. In cases where the goods are placed under
another Customs procedure or another system of
Customs control, all irregularities that may be
committed under that other Customs procedure or
system of Customs control shall not be attributed
to the liability of the guarantor of the transit
operation.
Article 31 Discharge of Transit Operation
The Customs office of departure shall discharge
the transit operation when it is in a position to
establish on the basis of a comparison between the
Customs transit declaration made to the Customs
office of departure and information from the
Customs office of destination that the procedure
has been terminated correctly.
Article 32 Fall-back Procedures
1. The fall-back procedures set out in this
Article refer to procedures based on the use of
paper documents to allow the lodging and control
of Customs transit declarations and the monitoring
of transit operations when it is not possible to
implement the standard electronic procedures in
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อาจเกิดขึ้นภายใต้พิธีการศุลกากรหรือระบบควบคุม
ทางศุลกากรอื่นนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดแก่ผู้ค้า
ประกันการขนส่งผ่านแดน

✓

ข้อบทที่ ๓๑ การล้างข้อมูลการขนส่งผ่านแดน
ที่ทาการศุลกากรต้นทางจะล้างการดาเนินการ
ผ่านแดน เมื่อมีการเปรียบเทียบระหว่างใบขนสินค้า
ผ่านแดนทีไ่ ด้ยื่นต่อที่ทาการศุลกากรต้นทางและข้อมูล
ที่ได้จากที่ทาการศุลกากรปลายทางว่าพิธีการดังกล่าว
ได้เสร็จสิ้นลงอย่างถูกต้องแล้ว

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่

✓

ข้อบทที่ ๓๒ การปฏิบัตพิ ิธีการแบบเดิม
๑. การปฏิบัติพิธีการแบบเดิม ที่กาหนดในข้อนี้
เป็นการปฏิบัติพิธีการที่อนุญาตให้มีการยื่นและการ
ควบคุมใบขนสินค้าผ่านแดน ตลอดจนการติดตามการ
ขนส่งผ่านแดน โดยใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ เมื่อไม่
สามารถปฏิบั ติพิ ธี ก ารทางอิ เล็ กทรอนิก ส์ม าตรฐาน

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
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whole or part due to breakdown of the
computerised systems.
2. Fall-back procedures shall apply:
a) where the computerised systems of the
competent authorities are not functioning;
b) where the computerised systems of the
Principal are not functioning; or
c) where the whole or part of the network
between the Principal and the competent
authorities is not functioning.
3. In the above mentioned situations in
paragraph 2 of this Article, goods may be placed
under the ACTS procedure by means of a paper
transit declaration made out in a form
corresponding to a standard format to be agreed by
the Contracting Parties and in accordance with
procedures agreed between the Contracting
Parties.
4. Where the computerised systems between
the Customs office of departure and the Customs
office of destination and/or one or more Customs
offices of transit are not functioning, then one

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ทั้งหมดหรือบางส่วนได้เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ไม่
ทางาน
๒. การปฏิบัติพิธีการแบบเดิมจะถูกนามาใช ้
(ก) ในกรณีทรี่ ะบบคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้า
หนา้ทีไ่ ม่ทางาน
(ข) ในกรณี ที่ระบบคอมพิวเตอร์ของตัวการไม่
ทางาน หรือ
(ค) ในกรณี ที่ เ ครื อ ข่ า ยทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น
ระหว่างตัวการและพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ม่ทางาน
๓. ในกรณี ที่ระบุไว้ข้างต้นในวรรคสอง สินค้า
อาจถูกส่งภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียนโดย
ใช้ ใ บขนสิ น ค้ า ผ่ า นแดนที่ เ ป็ น กระดาษ ซึ่ ง จั ด ท าใน
รูปแบบมาตรฐานตามที่ได้ตกลงกันโดยประเทศภาคี
ทั้งหลายและเป็นไปตามพิธีการที่ได้ตกลงกันระหว่าง
ประเทศภาคีทั้งหลาย
๔. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างที่ทาการ
ศุลกากรต้นทางและที่ทาการศุลกากรปลายทาง และ/
หรือระบบคอมพิวเตอร์ของที่ทาการศุลกากรผ่านแดน
แห่ งหนึ่ ง หรื อ หลายแห่ งไม่ ท างาน ต้ อ งมี ก ารจั ด ท า
สาเนาเอกสารประกอบการผ่านแดนเพิ่มเติมอีกหนึ่ง
ฉบับให้แก่ที่ทาการศุลกากรที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
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additional copy of the Transit Accompanying
Document shall be produced for each such office.
5. The carrier must present the Transit
Accompanying Document and one additional copy
to each such office. The copy shall be retained by
the processing Customs office. The original Transit
Accompanying Document shall be stamped and
returned to the carrier.
6. All manual records relating to transit
operations must be input to the computerised
systems as soon as reasonably practicable by the
Principal and respective Customs offices of
departure, transit and destination.
SECTION 7 POST TRANSIT PROCEDURES
Article 33 Enquiry Procedure to Establish
Correct Termination of a Transit Operation
1. The Customs office of departure shall initiate
an enquiry procedure forthwith each time they
have not received the "Arrival Advice" message
within two days of the time limit within which the
goods must be presented at the Customs office of
destination or the "Control Results" message within

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

๕. ผู้ขนส่งจะต้องแสดงเอกสารประกอบการผ่าน
แดนและสาเนาอีกหนึ่งฉบับต่อที่ทาการศุลกากรแต่ละ
แห่ง สาเนาจะถูกเก็บไว้ ณ ที่ทาการศุลกากรที่ดาเนิน
พิธีการสาหรับต้นฉบับเอกสารประกอบการผ่านแดน
จะถูกประทับตราและส่งคืนให้แก่ผู้ขนส่ง
๖. ตัวการ และที่ทาการศุลกากรต้นทาง ที่ทาการ
ศุ ล กากรผ่ า นแดน และที่ ท าการศุ ล กากรปลายทาง
ต้ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การขนส่ ง ผ่ า นแดนเข้ า สู่
ระบบคอมพิวเตอร์โดยเร็วเท่าทีส่ ามารถกระทาได้

✓

ตอนที่ ๗ การปฏิบัตพิ ิธีการหลังการผ่านแดน
ข้อบทที่ ๓๓ พิธีการเพื่อการตรวจสอบว่าการ
ดาเนินการผ่านแดนเสร็จสินลงอย่างถูกต้อง
๑. ที่ทาการศุลกากรต้นทางต้ องเริ่มตรวจสอบ
โดยพลัน ในกรณีทหี่ น่วยงานดังกล่าวไม่ได้รับข้อความ
“การแจ้ ง การมาถึ ง อย่ า งเป็ น ทางการ” (arrival
advice) ภายในเวลาสองวั น นั บ แต่ เ วลาที่ สิ น ค้ า นั้ น
ต้องนามาแสดง ณ ที่ทาการศุลกากรปลายทาง หรือไม่
ได้รับข้อความ “ผลการควบคุม ” (control results)

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
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six days after having received the "Arrival Advice"
message.
2. The enquiry procedure shall be initiated to
obtain the information necessary to discharge the
transit operation, or where this is not possible to:
a) establish whether a Customs debt has been
incurred;
b) identify the debtor; and
c) determine the competent authorities
responsible for recovery.
3. In cases where the Customs office of
departure has received the "Arrival Advice"
message, but not the "Control Results" message, it
shall initiate an enquiry procedure by sending the
Customs office of destination a reminder request
for the "Control Results" message.
4. If the Customs office of departure has not
received the "Arrival Advice" message, they shall
initiate an enquiry procedure by sending the
Customs office of destination a request to confirm
that the goods have not been presented. The
Customs office of destination shall reply to such
requests within seven days.

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ภายในหกวันนับแต่วันที่ได้รับข้อความ “การแจ้งการ
มาถึงอย่างเป็น ทางการ”
๒. พิธีการตรวจสอบต้องเริ่ มขึ้นเพื่อรับ ข้อมูลที่
จาเป็นเพื่อ ล้างการขนส่งผ่านแดน หรือในกรณี ที่ไม่
อาจ
(ก) ทราบว่ามีหนี้ทางศุลกากรเกิดขึ้นหรือไม่
(ข) ระบุถึงความเป็นลูกหนี้ และ
(ค) กาหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะรับผิดชอบ
ต่อการรับชาระหนี้
๓. ในกรณี ที่ ที่ ท าการศุ ล กากรต้ น ทางได้ รั บ
ข้ อ ความ “การแจ้ ง การมาถึ ง อย่ า งเป็ น ทางการ”
(Arrival Advice) แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ข้ อ ความ “ผลการ
ควบคุ ม ” หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วต้ อ งเริ่ ม กระบวนการ
ตรวจสอบโดยส่ ง ค าขอไปยั ง ที่ ท าการศุ ล กากร
ปลายทางเพื่อให้ส่งข้อความ “ผลการควบคุม”
๔. หากที่ทาการศุลกากรต้นทางไม่ได้ รับข้อมูล
“การแจ้ ง การมาถึ ง อย่ า งเป็ น ทางการ” หน่ ว ยงาน
ดังกล่าว ต้องเริ่มกระบวนการตรวจสอบโดยส่ง คาขอ
ไปยั ง ที่ ท าการศุ ล กากรปลายทาง เพื่ อ ให้ ยื น ยั น ว่ า
สิ น ค้ า นั้ น ไม่ ไ ด้ ถู ก น ามาแสดง ณ ที่ ท าการศุ ล กากร
ปลายทาง และที่ทาการศุลกากรปลายทางจะต้องตอบ
กลับภายในเจ็ดวัน

หมายเหตุ
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5. Where the enquiry procedure referred to
above does not produce satisfactory evidence that
the transit operation was correctly terminated, the
further procedures specified in Article 34 of this
Appendix shall then apply.
Article 34 Informing the Principal and
Alternative Proof of Termination
1. If the Customs office of departure, having
initiated an electronic enquiry procedure under
Article 33 of this Appendix, has not received
confirmation of termination within the prescribed
time-limits, it shall inform the Principal and ask him
to furnish, within thirty days of receipt of the letter,
proof that the procedure was correctly terminated.
2. The proof referred to in paragraph 1 of this
Article may be in the form of a document certified
by the competent authorities of the country of
destination establishing that the goods have been
presented at the Customs office of destination.
3. The transit operation shall also be
considered to have been terminated where the
Principal presents to the satisfaction of the

ไม่แก้
กฎหมาย

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
๕. ในกรณีที่การตรวจสอบตามที่กล่าวมาข้างต้น
ไม่ได้รับหลักฐานอันเป็นที่พอใจว่าการขนส่งผ่านแดน
ได้เสร็จสิ้นอย่างถูกต้องแล้ว ให้ นาการปฏิบัติพิธีการ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓๔ ของภาคผนวกนี้มาใช้บังคับ
ต่อไป
ข้อบทที่ ๓๔ การแจ้งต่อตัวการและทางเลือกใน
การตรวจสอบการเสร็จสินการดาเนินการผ่านแดน
๑. หากที่ทาการศุลกากรต้นทางได้เริ่มตรวจสอบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๓๓ ของภาคผนวกนี้ และ
ยังไม่ได้รับการยืนยันการเสร็จสิ้นการขนส่งผ่านแดน
ภายในเวลาที่กาหนด หน่วยงานดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อ
ตัวการเพื่อขอให้ตัวการยื่นหลักฐานเพื่อแสดงว่ า พิ ธี
การดั ง กล่ า วได้ เ สร็ จ สิ้ น อย่ า งถู ก ต้ อ งแล้ ว ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับหนังสือสอบถาม
๒. หลักฐานตามที่อ้างถึงในวรรคหนึ่ง อาจอยู่ใน
รูปแบบของเอกสารที่รับรองโดยพนักงานเจ้าหน้า ที่
ของประเทศปลายทางที่ พิ สูจน์ ว่ าสิน ค้า นั้น ได้นามา
แสดง ณ ที่ทาการศุลกากรปลายทางแล้ว
๓. การขนส่ ง ผ่ า นแดนถื อ ว่ า เสร็ จ สิ้ น ลง เมื่ อ
ตั ว การแสดงหลั ก ฐานให้ เ ป็ น ที่ พ อใจแก่ พ นั ก งาน
เจ้ า หน้ า ที่ ว่ า สิ น ค้ า นั้ น ได้ เ ข้ า สู้ พิ ธี ก ารศุ ล กากรใน
ประเทศปลายทางแล้ว

หมายเหตุ
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competent authorities, evidence showing that the
goods have entered subsequently into another
Customs procedure in the country of destination.
4. Where the Principal provides satisfactory
evidence that the transit operation was terminated
correctly under Customs control, the Customs
office of departure may discharge the transit
operation notwithstanding that the goods were not
presented to the original Customs office of
destination. The original Customs office of
destination shall be notified within six days.
5. Where enquiries conducted by the Customs
office of departure independently establish that
the transit operation was terminated correctly
under Customs control, it shall inform the Principal
and notify the original Customs office of destination
accordingly.
Article 35 Customs Debt and Recovery
1. A Customs debt within the meaning
paragraph (d) of Article 1 of Protocol 7 shall be
incurred:

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

๔. ในกรณีที่ตัวการแสดงหลักฐานให้เป็นที่พอใจ
ว่ า การขนส่ ง ผ่ า นแดนได้ เ สร็ จ สิ้ น อย่ า งถู ก ต้ อ งแล้ ว
ภายใต้การควบคุมทางศุลกากร ที่ทาการศุลกากรต้น
ทางอาจล้างการขนส่งผ่านแดนได้ แม้ว่าสินค้านั้นไม่ได้
นามาแสดง ณ ที่ทาการศุลกากรปลายทางเดิม โดย
ต้ อ งแจ้ ง ให้ ที่ ท าการศุ ล กากรปลายทางเดิ ม ทราบ
ภายในหกวัน
๕. ในกรณีที่การตรวจสอบของที่ทาการศุลกากร
ต้นทางพิสูจน์ได้ในตัวเองว่าการขนส่งผ่านแดนได้เสร็จ
สิ้นอย่างถูกต้องแล้วภายใต้การควบคุมทางศุลกากร
หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วต้ อ งแจ้ ง ให้ ตั ว การและที่ ท าการ
ศุลกากรปลายทางเดมิ ทราบด้วย

✓

ข้อบทที่ ๓๕ หนีศุลกากรและการชาระหนี
เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
๑. หนี้ ศุ ล กากรตามความหมายของข้ อ ๑ อนุ การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
วรรค (จ) ของพิธีสาร ๗ อาจเกิดขึ้น
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่

๖๑
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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(ข้อและสาระสาคัญ)
a) through the unlawful removal of goods from
the ACTS procedure; or
b) where goods have not been unlawfully
removed but there has been a failure to fulfil one
of the obligations arising from use of the ACTS
procedure or failure to comply with a condition
governing the placing of goods under the ACTS
procedure.
2. The right of a competent authority to claim
a Customs debt shall be determined:
a) by the place where the irregularity giving rise
to the Customs debt occurred; or
b) when it is not possible to establish in which
territory an irregularity was committed, it shall be
deemed to have been committed in the territory
of the Contracting Party where it is detected.
3. The person primarily responsible for the
Customs debt shall be the Principal. The guarantor
shall be jointly and severally liable for the Customs
debt.
4. The following persons shall also be liable for
the Customs debt:

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
(ก) โดยการเคลื่อ นย้ ายสิน ค้า ออกจากพิธีการ
ศุ ล กากรผ่านแดนอาเซี ยนโดยไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย
หรือ
(ข) ในกรณีทสี่ ินค้ามิได้ถูกเคลื่อนย้ายโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องอันเกิด ขึ้นจาก
การใช้ พิ ธี ก ารศุ ล กากรผ่ า นแดนอาเซี ย น หรื อ มิ ไ ด้
ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การส่ ง สิ น ค้ า
ภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
๒. สิทธิของพนักงานเจ้าหน้ าที่ที่จะเรียกร้อ งให้
ชาระหนี้ศุลกากรนั้น จะถูกกาหนด
(ก) โดยสถานที่ซึ่งเกิดสิ่งผิดปกติอันก่อให้เกิดหนี้
หรือ
(ข) เมื่อไม่สามารถระบุได้ว่าสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นใน
อาณาเขตใด ให้ถือว่าสิ่งผิดปกติเกิด ขึ้นในอาณาเขต
ของประเทศภาคีทพี่ บสิ่งผิดปกติดังกล่าว
๓. ตัวการจะต้องเป็นลูกหนี้ชั้นต้น ซึ่งรับผิดชอบ
ในหนี้ ศุ ล กากร ส าหรั บ ผู้ ค้ าประกั น ต้อ งรั บ ผิ ดอย่าง
ลูกหนี้ร่วมสาหรับหนีศ้ ุลกากรนั้น
๔. บุคคลต่อไปนี้ต้องรับผิดในหนีศ้ ุลกากรด้วย
(ก) บุคคลผู้ซึ่งเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากพิธีการ
ศุลกากรผ่านแดนอาเซียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ข) บุคคลใด ๆ ซึ่งมีส่วนร่วมในการเคลื่อนย้าย
สินค้านั้น และบุคคลซึ่งรู้ หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าสินค้า
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(ข้อและสาระสาคัญ)
a) the person who unlawfully removed the
goods from the ACTS procedure;
b) any persons who participated in such
removal and who were aware or should reasonably
have been aware that the goods were being
unlawfully removed from the ACTS procedure; and
c) any persons who acquired or held the goods
in question and who were aware or should
reasonably have been aware at the time of
acquiring or receiving the goods that they had been
unlawfully removed from the ACTS procedure.
The fact that the persons above are responsible
for the Customs debt does not relieve the Principal
and the guarantor of their liability. Notwithstanding
this, the payment of Customs debt by those
persons responsible shall partially or completely
discharge the liability of the Principal and/or the
guarantor as the case may be.
5. No Customs debt in respect of goods placed
under the ACTS procedure shall be incurred where
the person concerned proves that a failure to fulfil
the consequential obligations is due to the total
destruction or irretrievable loss of those goods as a

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
นั้ น ได้ เ คลื่อนย้ ายออกจากพิ ธี ก ารศุ ลกากรผ่านแดน
อาเซียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ
(ค) บุคคลใด ๆ ซึ่งได้มาหรือยึดถือสินค้าดังกล่าว
ไว้ และบุคคลซึ่งรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ในเวลาทีต่ นได้มา
หรื อ ได้ รั บ สิ น ค้ า ซึ่ ง ถู ก เคลื่ อ นย้ า ยออกจากพิ ธี ก าร
ศุ ล กากรผ่านแดนอาเซี ยนโดยไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย
แม้ ว่ า ความรั บผิด ในหนี้ศุ ลกากรของบุค คลดังกล่าว
ข้างต้น จะไม่ทาให้ตัวการหรือผู้ค้าประกันหลุดพ้นจาก
ความรับผิดดังกล่าวก็ตาม
การช าระหนี้ ศุ ล กากรโดยบุ ค คลผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ดั ง กล่ า ว จะปลดเปลื้ อ งความรั บ ผิ ด บางส่ ว นหรื อ
ทั้ ง หมดของตั ว การ และ/หรื อ ผู้ ค้ าประกัน แล้ ว แต่
กรณี
๕. หนี้ศุลกากรเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าภายใต้พิธี
การศุลกากรผ่านแดนอาเซียนจะไม่เกิดขึ้น หากบุคคล
ที่เกี่ยวข้องพิสูจน์ได้ว่าการมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ข้อบังคับเนื่องมาจากสินค้านั้นถูกทาลายหรือสูญหาย
โดยไม่อาจนามาใช้ได้ ซึ่งการทาลายหรือการสูญหาย
นั้นเกิดจากลักษณะของสินค้านั้น เหตุสุดวิสัย หรือผล
ของการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้า ที่ สินค้าจะถือ
ว่ า เสี ย หายโดยไม่ อ าจน ามาใช้ ไ ด้ เมื่ อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่รับรองว่าสินค้านั้น ใช้การไม่ได้ โดยมีสิทธิ
เรียกร้องความเสียหาย

หมายเหตุ
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result of their actual nature, force majeure or the
consequence of authorisation by the competent
authorities. Goods are deemed to be irretrievably
lost when they are certified unusable by the
competent authorities with the right to claim.
6. Where the competent authorities deem that
the goods have undergone a substantial change as
a result of their actual nature, force majeure or the
consequence of authorisation by the competent
authorities, but a Customs debt remains, the
competent authorities shall calculate this debt by
considering the type, quality, quantity, weight, and
corresponding Customs value of such goods at the
time the debt is due.
Article 36 Administrative Assistance General Provisions
1. Contracting Parties shall afford each other
mutual assistance with a view to determine the
status of transit operations and for the recovery of
claims arising from unresolved irregularities.
2. The extent of assistance to be given should
be within the competence of the authority

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

๖. ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าสินค้านั้น
ได้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ ซึ่งเป็นผลมาจาก
ลั ก ษณะของสิ น ค้ า เหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ ผลของการ
อนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่หนี้ศุลกากรยังคงมี
อยู่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องคานวณหนี้ดังกล่าวโดย
พิจารณาถึงชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้าหนัก และราคา
ศุ ล กากรของสิ น ค้ า นั้ น ในเวลาที่ ห นนี้ นั้ น ถึ ง ก าหนด
ชาระ

✓

ข้ อ บทที่ ๓๖ ความช่ ว ยเหลื อ ทางบริ ห าร –
บทบัญญัตทิ ั่วไป
๑. ประเทศภาคีทั้งหลายต้องให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เพื่อการกาหนดสถานะของการขนส่ง
ผ่านแดน และเพื่อการชาระหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องทีเ่ กิด
จากสิ่งผิดปกตที้ไม่
่ อาจแก้ไขได้
๒. ขอบเขตของความช่ ว ยเหลื อ ที่ ใ ห้ ค วรอยู่
ภายในอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่

๖๔
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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(ข้อและสาระสาคัญ)
concerned and subject to its national laws and, in
particular, without prejudice to national legislation
on data protection or other legal restrictions on the
transmission of information.
3. All information provided in relation to a
transit operation enquiry may only be used for the
purposes of resolving the status of the transit
operation(s) concerned and pursuing claim(s) arising
directly from any irregularity in the transit
procedure.
4. The competent authorities of the Contracting
Parties concerned shall furnish each other with any
details necessary to identify those responsible for a
transit operation including those of:
a) the Principal;
b) the Carrier (if different from the Principal);
c) the Consignor (if different from the Principal);
d) the Consignee;
e) the Guarantor; and
f) the Guarantor's National Agent(s).
5. All enquiries relating to specific transit
operations shall quote:

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
เป็นไปตามกฎหมายภายใน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่
กระทบต่อกฎหมายภายในเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
หรือข้อจากัดทางกฎหมายในการส่งผ่านข้อมูล
๓. ข้อมูลทั้งหมดที่ให้เกี่ยวกับการตรวจสอบการ
ขนส่ งผ่ านแดนอาจใช้ เพื่ อ วัตถุ ประสงค์ ใ นการแก้ไข
สถานะของการขนส่งผ่านแดนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และ
เพื่ อ ติ ด ตามสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยตรงจากสิ่ ง
ผิดปกติใด ๆ ในพิธีการผ่านแดนนั้น
๔. พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องประเทศภาคีทั้งหลายที่
เกี่ยวข้องต้องให้รายละเอียดที่จาเป็นซึ่งกันและกันเพื่อ
ระบุ ถึ งบุ คคลที่รับ ผิดชอบในการขนส่งผ่านแดน ซึ่ ง
รวมถึงบุคคลทีเ่ ป็น
(ก) ตัวการ
(ข) ผู้ขนส่ง (หากมิใช่คนเดียวกับตัวการ)
(ค) ผู้ส่งสินค้า (หากมิใช่คนเดียวกับตัวการ)
(ง) ผู้รับสินค้า
(จ) ผู้ค้าประกัน และ
(ฉ) ตัวแทนในประเทศของผู้ค้าประกัน
๕. การตรวจสอบทั้งปวงที่เกี่ยวกับการขนส่ง ผ่าน
แดนครั้งหนึ่งๆจะอ้างถึง
(ก) เลขทีอ่ ้างอิงของใบขนสินค้าผ่านแดน
(ข) ข้อมูลอื่น ๆ เพื่อระบุถึงการขนส่งผ่านแดน
และ
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a) the Customs transit declaration reference
number;
b) other information required to identify the
transit operation; and
c) the grounds for the enquiry.
6. In the event of suspected deliberate
irregularities, requests for information may be
extended to a given Principal's general use of the
transit system.
7. Material made available to another
Contracting Party may include, but shall not be
restricted to, all relevant:
a) documents;
b) reports;
c) records of proceedings; and
d) information related to irregularities and
infringements arising from use of the ACTS
procedure.
8. Where, as a result of an enquiry, the Principal
is deemed to have incurred a liability for Customs
debt as provided for under Article 2 of this
Appendix, the competent authority in the
Contracting Party where he is established shall

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
(ค) เหตุผลทีจ่ าเป็นต้องตรวจสอบ
๖. ในกรณีที่สงสัยว่าสิ่งผิดปกตินั้นเกิดโดยจงใจ
การร้องขอข้อมูลอาจครอบคลุมไปถึงการใช้ระบบผ่าน
แดนโดยทั่วไปซึ่งได้ให้ไว้แก่ตัวการ
๗. ข้อมูลที่จัดทาและมอบให้แก่ประเทศภาคีอื่น
นั้น อาจรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
(ก) เอกสาร
(ข) รายงาน
(ค) บันทึกข้อมูลการดาเนินการ และ
(ง) ข้อมูล ที่เกี่ยวกับสิ่งผิดปกติและการฝ่าฝืน ที่
เกิดจากการใช้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
๘. ในกรณีที่ปรากฏผลของการตรวจสอบโดยถือ
ว่าตัวการมีความรับผิดในหนี้ศุลกากรตามที่ได้บัญญัติ
ไว้ ใ นข้ อ ๒ ของภาคผนวกนี้ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
ประเทศภาคีที่ตัวการตั้งอยู่ ต้องให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง ในการแจ้งแก่ ตัวการถึงความรับผิด
นั้น
๙. คาร้องขอข้อมูลและความช่วยเหลือต้องทาขึ้น
ในรูปแบบมาตรฐานตามทีไ่ ด้ตกลงกันโดยประเทศภาคี
ทั้งหลาย
๑๐. ไม่ มี สิ่ ง ใดในข้ อ เหล่ า นี้ ที่ จ ะขั ด ขวางมิ ใ ห้
พนักงานเจ้าหน้าที่ในประเทศที่ผ่านแดนจากการเริ่ม
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provide assistance to the claiming authority in
notifying him of this liability.
9. Requests for information and assistance shall
be made in a standard format to be agreed by the
Contracting Parties.
10. Nothing in these Articles shall preclude the
competent authorities in a transit country from
initiating an enquiry procedure where it appears
that an irregularity has occurred on its territory.
11. Nothing in these Articles shall preclude a
competent authority from making a claim when it
is established that an irregularity incurring a
Customs debt occurred on its territory.
12. Irrespective of any maximum time limits
specified, the competent authorities of the country
of destination and, where appropriate, the Customs
office(s) of transit called upon to act in connection
with an enquiry, shall respond without delay.
Article 37 Administrative Assistance for the
Recovery of Claims
1. This Article sets out the rules on mutual
assistance for the recovery of claims in respect of a

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

พิธีการตรวจสอบ หากปรากฏว่าสิ่งผิดปกติ ได้เกิดขึ้น
ในอาณาเขตประเทศของตน
๑๑. ไม่ มี สิ่ ง ใดในข้ อ เหล่ า นี้ ที่ จ ะขั ด ขวางมิ ใ ห้
พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเรียกร้อง เมื่อพิสูจน์ได้ว่าสิ่ ง
ผิ ด ปกติ ใ ด ๆ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด หนี้ ศุ ล กากรได้ เ กิ ด ขึ้ น ใน
อาณาเขตประเทศของตน
๑๒. หากมี ก ารร้ อ งขอให้ ด าเนิ น การติ ด ตาม
ตรวจสอบตามสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่ของประเทศ
ปลายทาง และที่ ท าการศุ ล กากรผ่ า นแดน จะต้ อ ง
ดาเนินการโดยไม่ชักช้า โดยไม่คานึงถึงระยะเวลานาน
ทีส่ ุดที่ได้กาหนดไว้

✓

ข้อบทที่ ๓๗ ความช่วยเหลือทางบริหารสาหรับ
การชาระหนีตามสิทธิเรียกร้อง
๑. ความข้อนี้ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความ
ช่ ว ยเหลือ ซึ่ง กัน และกัน ในการเรียกให้ ชาระหนี้ตาม

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่

๖๗
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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transit operation where these arise in the territory
of a Contracting Party other than where the
Principal is based.
2. The request for assistance in recovery of a
claim shall indicate:
a) the name and address of the person
concerned;
b) details of the transit operation concerned;
c) the grounds for the claim;
d) the amount to be claimed; and
e) any other relevant information as required by
the requested authority.
3. The requested authority shall promptly, and
in any case within sixty days from receipt of the
request, advise the applicant authority of actions
taken to assist in recovering the claim and of any
outcome.
4. Alternatively, the requested authority shall
promptly inform the applicant authority of any
grounds for refusing assistance.
5. The applicant authority may not make a
request for recovery where the claim is being
contested under its own national legislation.

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
สิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวกับการขนส่งผ่านแดน ในกรณี ที่
สิทธิเรียกร้องนั้นเกิดขึ้นในอาณาเขตของประเทศภาคี
นอกเหนือจากประเทศภาคีที่ตัวการตั้งอยู่
๒. การร้องขอความช่ วยเหลือในการให้ชาระหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องต้องระบุถึง
(ก) ชื่อและทีอ่ ยูข่ องบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(ข) รายละเอียดการขนส่งผ่านแดนที่เกี่ยวข้อง
(ค) เหตุผลในการใช้สิทธิเรียกร้อง
(ง) จานวนเงินทีเ่ รียกร้อง และ
(จ) ข้ อ มู ล อื่ น ที่ เ กี่ย วข้ อ งตามที่ หน่ วยงานที่ถูก
ร้องขอต้องการ
๓. หน่วยงานที่ถูกร้องขอต้องแจ้งให้ผู้ ที่ร้ อ งขอ
ทราบถึงการดาเนินการช่วยเหลือในการชาระหนี้ตาม
สิ ท ธิ เ รี ยกร้องที่ ได้ดาเนิน การไปแล้ว รวมทั้ งผลการ
ด าเนิ น การโดยพลั น และไม่ ว่ า ในกรณี ใ ด ๆ ก็ ต าม
จะต้องกระทาการดังกล่าวให้แล้ว เสร็จภายในหกสิบ
วันนับจากวันที่ได้รับคาร้องขอ
๔. หน่ ว ยงานที่ ถู ก ร้ อ งขอต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ งขอ
ทราบถึงเหตุผลในการปฏิเสธความช่วยเหลือโดยพลัน
ด้วย
๕. ผู้ทรี่ ้องขอไม่อาจยื่นคาร้องขอให้ชาระหนี้ หาก
การชาระหนี้ นั้นอยู่ระหว่างการโต้แย้งตามกฎหมาย
ภายในของประเทศตน

หมายเหตุ

๖๘
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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6. The requested authority shall suspend any
recovery action where the Principal provides
satisfactory evidence that the claim is being
contested in the country of the applicant authority.
In such cases the requested authority shall
promptly notify the applicant authority.
7. The applicant authority shall state the
amount of the claim to be recovered both in the
currency in which it is situated and also in the
currency of the requested authority at the
exchange rate prevailing on the date the request is
made.
8. Under normal circumstances, the Principal or
the guarantor, as the case may be, shall remit the
recovered sum directly to the applicant authority.
9. Where the guarantee is in the form of a cash
deposit, the requested authority shall arrange for
the payment to be remitted to the applicant
authority in its national currency.
10. Where the claim cannot be recovered from
the Principal, the applicant authority shall be
notified accordingly and thereupon enact recovery

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
๖. หน่วยงานที่ถูกร้องขอต้องชะลอการกระทาใด
ๆ เพื่อการชาระหนี้ หากตัวการแสดงหลักฐานให้เป็นที่
พอใจว่ า สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งนั้ น อยู่ ร ะหว่ า งการโต้ แ ย้ งใน
ประเทศของผู้ร้องขอ ในกรณีเช่นนี้ หน่วยงานทีถ่ ูกร้อง
ขอต้องแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบโดยทันที
๗. ผู้ ร้ อ งขอต้ อ งระบุ ถึ ง จ านวนเงิ น ตามสิ ท ธิ
เรียกร้องที่ต้องชาระเป็นสกุลเงิน ทั้งของประเทศที่ผู้
ร้องขอและประเทศที่หน่วยงานที่ถูกร้องขอตั้งอยู่ โดย
ใช้อัตราแลกเปลี่ยนทีเ่ ป็นอยู่ในวนั ที่ทาการร้องขอ
๘. ในสถานการณ์ปกติ ตั วการหรือผู้ค้าประกัน
แล้ ว แต่ ก รณี ต้ อ งส่ ง เงิ น ที่ ช าระหนี้ ไ ปให้ ผู้ ร้ อ งขอ
โดยตรง
๙. ในกรณี ที่วางประกันเป็นเงิ นหน่วยงานที่ถูก
ร้องขอจะต้องจัดส่งเงินที่ชาระให้แก่ผู้ร้องขอเป็นสกุล
เงินของประเทศตน
๑๐. ในกรณีทตี่ ัวการไม่สามารถชาระหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้อง ผู้ร้องขอต้องได้ รับแจ้งเหตุดังกล่าว หลังจาก
นั้ น ผู้ ร้ อ งขอจะต้ อ งด าเนิ น การเรี ย กให้ ผู้ ค้ าประกัน
ช าระหนี้ โ ดยผ่ า นทางตั ว แทนที่ ไ ด้ รั บ การแต่ งตั้ งใน
ประเทศของตน

หมายเหตุ

๖๙
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proceedings against the guarantor through his
nominated national representative.
SECTION 8 MISCELLANEOUS PROVISIONS
Article 38 Vehicles and Containers for the
Purposes of Transit Operation
1. Road transit transport vehicle, combination
of road transit transport vehicle and trailer or
container carrying goods shall not be required to
be declared as goods under the ACTS procedure.
No guarantee shall be required for the road vehicle,
combination of road transit transport vehicle and
trailer or container.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article
shall not prevent a Contracting Party from requiring
the completion of formalities at the Customs
offices of transit or destination to ensure that the
road vehicle, combination of road vehicle and
trailer or container will be re-exported.

✓

ตอนที่ ๘ บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด
ข้ อ บทที่ ๓๘ ยานพาหนะและตู้ สิ น ค้ า เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการขนส่งผ่านแดน
๑. ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งผ่านแดนทางบก
ส่วนประกอบของยานพาหนะที่ ใ ช้ใ นการขนส่ งผ่ า น
แดนทางบก รวมทั้งรถพ่วง หรือตู้สินค้าทีบ่ รรทุกสินค้า
ต้องไม่ถูกแสดงเป็นสินค้าภายใต้พิธีการศุลกากรผ่าน
แดนอาเซียน และไม่ต้องมีการเรียกประกัน สาหรับสิ่ง
ดังกล่าว
๒. บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่ห้ามประเทศภาคี
ในการกาหนดให้มีการปฏิบัติพิธีการให้ครบถ้วน ณ ที่
ท าการศุ ล กากรผ่ า นแดนหรื อ ที่ ท าการศุ ล กากร
ปลายทาง เพื่อทาให้แน่ใจว่า ยานพาหนะที่ใช้ในการ
ขนส่งผ่านแดนทางบก ส่วนประกอบของยานพาหนะที่
ใช้ในการขนส่งผ่านแดนทางบก รวมทั้งรถพ่วง หรือตู้
สินค้านั้นจะส่งกลับออกไป

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่

๗๐
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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ไม่แก้
กฎหมาย

Article 39 Minor Discrepancies
1. The Contracting Parties shall disregard minor
discrepancies in the observance of time-limits or
routes prescribed.
2. Minor discrepancies, such as those arising
from a typographical error, between the particulars
in the Transit Accompanying Document, or Customs
transit declaration, and the actual contents of the
means of transport shall not, ipso facto, prevent
the discharge of the transit operation.

✓

Article 40 Exclusion
1. Each of the Contracting Parties shall have the
right to exclude temporarily or permanently from
the use of the ACTS procedure any person guilty of
a serious offence against Customs or other relevant
laws or regulations applicable to the international
transport of goods which in the judgment of the
competent authorities justifies such action.
2. This exclusion shall be notified within seven
days to the competent authorities of all the other

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ข้อบทที่ ๓๙ ความผิดพลาดเล็กน้อย
๑. ประเทศภาคีทั้งหลายต้องเพิกเฉยต่อความผิด
พลาดเพียงเล็กน้อยในเรื่องของระยะเวลาหรือเส้นทาง
ที่กาหนด
๒. ความผิ ด พลาดเพี ย งเล็ ก น้ อ ย เช่ น ความ
ผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ผิดระหว่างรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการผ่านแดนหรือใบขนสินค้าผ่าน
แ ด นแ ล ะ เ นื้ อ ห า ที่ เ ป็ นจ ริ งในส่ วน ที่ เ กี่ ย ว กั บ
ยานพาหนะที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง นั้ น จะต้ อ งไม่ เ ป็ น
ข้อเท็จจริ งที่มีผลระงั บการล้างข้อมูล การขนส่ งผ่ า น
แดน
ข้อบทที่ ๔๐ ข้อยกเว้น
๑. ประเทศภาคีแต่ละประเทศต้องมีสิทธิยกเว้น
ไม่ให้บุคคลใด ๆ ใช้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
ชั่วคราวหรือถาวร หากบุคคลนั้นได้กระทาผิดอย่าง
ร้ า ยแรงต่ อ กฎหมายศุ ล กากรหรื อ กฎหมายหรื อ
ระเบี ย บอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขนส่ ง สิ น ค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ ตามค าตั ด สิ น ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี
อานาจ
๒. ให้มีการแจ้งการยกเว้นดังกล่าวแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของประเทศภาคีที่เกี่ยวข้องทราบภายใน ๗
วัน และหากทาได้ให้แจ้งผู้ค้าประกันที่เกี่ยวข้องด้วย

หมายเหตุ
เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
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สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่
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การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่
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Contracting Parties and, where applicable, to the
relevant guarantor.
Article 41 Authorisation to end an ACTS
Procedure at a Trader's Premises
1. Traders may be authorised to take delivery
of goods placed under a transit operation without
the goods and the corresponding Transit
Accompanying Document having to be presented
at the Customs office of destination.
2. Such authorisation shall only be granted
where the trader:
a) is a Principal who has been granted
Authorised Transit Trader status; or
b) is not a Principal as defined in subparagraph
2(a) of this Article but can meet such criteria as
determined by the Contracting Party in whose
territory he is established.
3. The authorisation shall specify in particular:
a) the Customs office(s) of destination
responsible for the goods received by the
authorised consignee;

✓

ข้ อ บทที่ ๔๑ การอนุ ญ าตให้ พิธี ก ารศุ ล กากร
ผ่ าน แดน อ าเซี ยนสิ นสุ ด ลง ณ ส ถ าน ที่ ข อง
ผู้ประกอบการ
๑. ผู้ประกอบการอาจได้ รับอนุญาตให้รับสินค้า
ภายใต้ การขนส่งผ่า นแดน โดยไม่ต้อ งนาสินค้าและ
เอกสารประกอบการผ่านแดนของสินค้าดังกล่าวมา
แสดง ณ ที่ทาการศุลกากรปลายทาง
๒. การอนุ ญ าตดั ง กล่ า วให้ ไ ด้ เ ฉพาะในกรณี ที่
ผู้ประกอบการ
( ก ) เ ป็ น ตั ว ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ เ ป็ น
ผู้ประกอบการผ่านแดนรับอนุญาต หรือ
(ข) ไม่เป็นผู้ประกอบการตามอนุวรรค ๒ (ก) แต่
มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนดโดยประเทศภาคี ที่
ผู้ประกอบการนั้นต้องอยู่ในอาณาเขต
๓. การอนุญาตจะต้องระบุถึง
(ก) ที่ทาการศุลกากรปลายทางซึ่งรับผิดชอบต่อ
สินค้าทีผ่ ู้รับตราส่ง จะได้รับ
(ข) ผู้ รั บ ตราส่ ง ต้ อ งแจ้ ง แก่ ที่ ท าการศุ ล กากร
ปลายทาง ว่าสินค้าได้มาถึงด้วยวิธีใด และในเวลาใด

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
สามารถทาได้ตามกฎหมาย และทางการ
บริหารที่มีอยู่
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b) how, and by when, the authorised consignee
is to inform the Customs office of destination of the
arrival of the goods in order that the office may
carry out any necessary controls;
c) any goods to which the authorisation does
not apply and which must be presented at the
Customs office of destination; and
d) the arrangements for the trader to receive
the "Anticipated Arrival Record" message from the
Customs office of destination.
4. The competent authorities shall specify in
the authorisation whether any action is required by
the Customs office of destination before the trader
may dispose of the goods.
5. When the goods arrive at his premises or at
places specified in the authorisation, the trader
shall:
a) immediately inform the Customs office of
destination of any excess quantities, deficits,
substitutions or other irregularities such as broken
seals; and

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
เพื่ อ ที่ ท าการศุ ล กากรนั้ น จะได้ด าเนิ น การควบคุม ที่
จาเป็น
(ค) สินค้าที่การอนุญาตดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึง
ซึ่งต้องนามาแสดง ณ ที่ทาการศุลกากรปลายทาง และ
(ง) การดาเนินการเพื่อ ให้ผู้ประกอบการได้ รับ
ข้อความ “บันทึกการมาถึงล่วงหน้า ” (Anticipated
Arrival Record) จากที่ทาการศุลกากรปลายทาง
๔. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระบุในการอนุญาตว่า
ที่ทาการศุลกากรปลายทางกาหนดให้ต้องกระทาการ
ใด ๆ หรือไม่ ก่อนทีผ่ ู้ประกอบการจะนาสินค้านัน้ ไป
๕. เมื่อสินค้ามาถึง ณ สถานประกอบการหรื อ
สถานที่ซึ่งระบุไว้ในการอนุญาต ผู้ประกอบการต้อง
(ก) แจ้งให้ที่ทาการศุลกากรปลายทางทราบทันที
ถึงปริมาณที่เกินหรือขาด การสับเปลี่ยนสินค้า หรือสิ่ง
ผิดปกติอื่น ๆ เช่น ดวงตราประทับทีถ่ ูกทาลาย และ
(ข) ส่ งข้ อ ความ “การแจ้ งการมาถึ งอย่ างเป็น
ทางการ” (Arrival Advice) ให้ แ ก่ ที่ ท าการศุ ลกากร
ปลายทางทางอิเล็กทรอนิกส์โดยทันทีก่อนการขนถ่าย
สินค้า
๖. การขนส่งผ่านแดนถือว่าสิ้นสุด เมื่อเอกสารที่
แนบมากับการขนส่ง พร้อมทั้งสินค้าซึ่งไม่บุบสลาย
ได้ส่งถึงสถานที่ของผู้ประกอบการรับอนุญาตภายใน
เวลาที่กาหนด
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b) immediately, and before unloading, send the
Customs office of destination an electronic "Arrival
Advice" message.
6. The transit operation shall be deemed to
have ended when the documents which
accompanied the consignment, together with the
intact goods, have been delivered within the
prescribed time to the authorised trader's premises.
7. At the carrier's request, the consignee as
authorised under paragraph 1 of this Article shall
issue a receipt for each consignment delivered.
8. Upon receiving the "Arrival Advice" message,
the Customs office of destination shall determine
whether inspection is required and perform the
termination of the transit operation in accordance
with Article 30 of this Appendix.
Article 42 Confidentiality
1. Nothing in this Appendix shall be construed
to require any Contracting Party to allow access to
confidential information, the disclosure of which
would:

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
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๗. เมื่อผู้ขนส่งร้องขอ ผู้รับสินค้าที่ได้รับอนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง ต้องออกใบรับสินค้าสาหรับการขนส่ง
แต่ละครั้ง
๘. เมื่อได้รับข้อความ “การแจ้งการมาถึงอย่าง
เป็ น ทางการ” (Arrival Advice) ที่ ท าการศุ ล กากร
ปลายทางต้องพิจารณาว่า จะทาการตรวจสอบสินค้า
และกระท าการเกี่ ย วกั บ การเสร็จสิ้ น การขนส่งผ่าน
แดนหรื อ ไม่ โดยปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ๓๐ ของ
ภาคผนวกนี้

✓

ข้อบทที่ ๔๒ การรักษาความลับ
เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
๑. ข้ อ ความในภาคผนวกนี้ ต้ อ งไม่ ตี ค วามให้ การทัว่ ไปทางบริหาร
ประเทศภาคีใด ๆ ต้องอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลความลับ
ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลความลับนี้อาจจะ
(ก) ขั ด แย้ ง กั บ ผลประโยชน์ ส าธารณะตามที่
กาหนดโดยกฎหมายของประเทศภาคีนั้น

๗๔
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a) be contrary to the public interest as
determined by its legislation;
b) be contrary to any of its legislation, including
but not limited to, legislation protecting personal
privacy or the financial affairs and accounts of
individual customers of financial institutions;
c) impede law enforcement; or
d) prejudice legitimate commercial interests,
which may include the competitive position, of any
particular enterprise, public or private.
2. Where a Contracting Party provides
information to another Contracting Party in
accordance with this Appendix and designates the
information as confidential, the Party receiving the
information shall maintain the confidentiality of the
information, use it only for the purpose specified
by the Party providing the information and not
disclose it without the specific written permission
of the Party providing the information.

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
(ข) ขัดแย้งกับกฎหมายใด ๆ เช่น กฎหมายที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือธุรกิจการเงินและบัญชี
ของลูกค้าของสถาบันการเงิน
(ค) ขัดขวางการบังคับใช้กฎหมาย หรือ
(ง) กระทบต่อผลประโยชน์ทางการค้าทีช่ อบด้วย
กฎหมาย ซึ่งรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
๒. ในกรณีที่ประเทศภาคีหนึ่งจัดหาข้อมูลให้แก่
ประเทศภาคีอีกประเทศหนึ่งตามภาคผนวกนี้ และได้
กาหนดให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลลับ ประเทศภาคี ที่
ได้รับข้อมูลต้องเก็บรักษาความลับของข้อมูล โดยให้ใช้
ข้อมูลเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดโดยประเทศ
ภาคีที่จัดหาข้อมูลให้ และต้องไม่ทาการเปิดเผยข้อมูล
นั้ น โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจาก
ประเทศภาคีทจี่ ัดหาข้อมูลให้

หมายเหตุ

