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การผ่านแดนและการถ่ายลา

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

“

หวั ง ว่ า บทความเกี่ ย วกั บ การผ่ า นแดนและการถ่ า ยล าตามพระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร พ .ศ. 2560 นี้
จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่ สนใจ อีกทั้งเป็นแนวทาง ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนสามารถนาไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการอานวยความสะดวกและส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย

”

คณิต มีปิด
นิตกิ รชำนำญกำรพิเศษ
รักษำกำรในตำแหน่งผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกฎหมำย

การผ่านแดนและการถ่ายลา
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายที่ได้มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีผล
ใช้ บั งคั บ เมื่ อ วัน ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2560 ทั้ ง นี้ กฎหมายศุ ล กากรฉบั บนี้ ยั ง คงก าหนดบทบัญ ญั ติ ที่
เกี่ย วข้อ งกับ การผ่ า นแดนและการถ่า ยล าไว้ เช่ น เดิม เพื่ อให้ การผ่ า นแดนและการถ่ ายล าเป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากลตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs
and Trade : GATT) 1994 ใน Article V Freedom of Transit และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกัน (The International on the
Simplification and Harmonization of Customs Procedures) อนุสัญญาบาร์เซโลนาว่าด้วยเสรีภาพ
ในการผ่านแดน (Barcelona Convention and Statue on Freedom of Goods in transit)
ค.ศ.1921 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2542 และความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
สินค้าจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาเลเซียและกลับกันผ่านแดนไทยโดยการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2522 เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยให้
ใช้อาณาเขตของประเทศไทยเป็นเส้นทางขนส่ง ภายใต้การควบคุมของศุลกากร
กฎหมายศุลกากรฉบับนี้ได้กาหนดคานิยามของคาว่า “การผ่านแดน” ไว้ตามหลักการ
เดิมแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2557 โดยเป็นการขนส่งของผ่านราชอาณาจักรจาก
ด่านศุลกากรแห่งหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไป ภายใต้การ
ควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร นอกจากนั้นยัง
เพิ่มเติมให้การผ่านแดนจะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งของนั้นหรือมีพฤติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์
ทางการค้าเกี่ยวกับของดังกล่าวในราชอาณาจักรด้วย ก็เพื่อเป็นการป้องกันมิให้อาศัยการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรผ่านแดนซึ่งมีเจตนารมณ์ในการใช้อาณาเขตของประเทศไทยเป็นเส้นทางในการนาผ่านเท่านั้น
มาเพื่อใช้ประโยชน์ซึ่งสินค้าดังกล่าวในทางการค้า ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ดังนี้

www.customs.go.th

“การผ่ า นแดน หมายความว่ า
การขนส่งของผ่านราชอาณาจักรจากด่านศุลกากร
แห่งหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาไปยังด่านศุลกากรอีก
แห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไป ภายใต้การควบคุม
ของศุล กากร โดยมีจุ ด เริ่ มต้ น และจุ ด สิ้ น สุ ด ของ
การขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าการขนส่ง
นั้ น จะมีการขนถ่ ายของเพื่ อเปลี่ ย นยานพาหนะ
การเก็บรั กษาของ การเปลี่ ยนภาชนะบรรจุของ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการขนส่ ง หรื อ การเปลี่ ย น
รูปแบบของการขนส่งของด้วยหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้
จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งของนั้นหรือมี
พฤติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับ
ของดังกล่าวในราชอาณาจักร”
ส าหรั บ การถ่ า ยล า กฎหมาย
ศุลกากรฉบับนี้ได้กาหนดคานิยามของคาว่า “การ
ถ่ายลา” ไว้ตามหลักการเดิมแห่งพระราชบัญญัติ
ศุ ล กากร (ฉบั บ ที่ 21) พ.ศ. 2557 แต่ ไ ด้
เปลี่ ย นแปลงขอบเขตการถ่ายล าจากภายในท่ า
หรือที่แห่งเดียวกัน มาเป็นภายใต้การควบคุมของ
ศุลกากรในด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน ซึ่งจะทาให้
สามารถมีการถ่ายล าได้ห ลายรูป แบบ เช่น จาก
เรื อ ไปเรื อ หรื อ จากเรื อไปเครื่ อ งบิ น หรื อ จาก
เครื่องบิ นไปเรื อ หากอยู่ ภ ายใต้ การควบคุมของ
ศุลกากรภายใต้ด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ดังนี้
“การถ่ า ยล า” หมายความว่ า
การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้า
มาในราชอาณาจั กรไปยัง อีก ยานพาหนะหนึ่ ง ที่
ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้การ
ควบคุมของศุลกากรในด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน
โดยมี จุ ด เริ่ ม ต้ น และจุ ด สิ้ น สุ ด ของการขนส่ ง อยู่
นอกราชอาณาจักร”

สาหรับการผ่านแดนตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคสาม
กาหนดให้ “การผ่ านแดนที่มีการข้ามแดนทางบกให้ กระทาได้ต่อเมื่อมีความตกลงระหว่างประเทศ”
หมายความว่า การผ่านแดนที่มีการข้ามแดนทางบกไม่ว่าจะมีการผ่านเข้าหรือผ่านออกจะต้องมีการทา
ความตกลงกับประเทศที่มีเขตแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทย หากยังไม่มีความตกลงจะไม่สามารถ
ปฏิบัติพิธีการผ่านแดนต่อกันได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีความตกลงเกี่ยวกับการผ่านแดนอยู่ 2 ความ
ตกลง คือ การผ่านแดนตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการผ่านแดนความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
สินค้าจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาเลเซียและกลับกันผ่านแดนไทยโดยการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบกิจการผ่านแดนที่มีการผ่านแดนอยู่ตาม
พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับเดิม เนื่องจากการทาความตกลงระหว่างประเทศจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
เจรจาจึ ง มี ก ารแก้ ปั ญ หาโดยการน าความตกลงทั่ ว ไปว่ า ด้ ว ยภาษี ศุ ล กากรและการค้ า (General
Agreement on Tariffs and Trade : GATT ) 1994 ใน Article V Freedom of Transit และ
หลั ก เกณฑ์ใ นอนุ สั ญญาระหว่า งประเทศว่า ด้ ว ยพิ ธี การศุล กากรที่เ รี ยบง่ ายและสอดคล้ อ งกัน (The
International on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures) มาเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติพิธีการผ่านแดนไปก่อนระหว่างการเจรจา ส่วนกรณีการผ่านแดนที่ไม่ได้มีการข้าม
แดนทางบกสามารถปฏิบัติพิธีการผ่านแดนได้โดยไม่ต้องมีความตกลงระหว่างประเทศ เช่น กรณีมีการนา
สินค้าเข้ามาเพื่อการผ่านแดนทางทะเลและต้องการนาผ่านออกไปนอกราชอาณาจักรทางท่าอากาศยาน
หรือกรณีมีการนาสินค้าเข้ามาทางอากาศยานเพื่อการนาผ่านออกไปนอกราชอาณาจักรทางทะเล เป็นต้น
ประเภทของการผ่านแดนปัจจุบัน
1. การผ่านแดนตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement
on Tariffs and Trade : GATT ) 1994
2. การผ่านแดนตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. การผ่านแดนความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของ
คาบสมุทรมาเลเซียและกลับกันผ่านแดนไทยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันเมื่อ
การคมนาคมขนส่งของประเทศมาเลเซียมีความสะดวกมากขึ้น การผ่านแดนตามความตก
ลงฯ นี้ จึงไม่มีความจาเป็น)

ข้อแตกต่างในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรระหว่างการผ่านแดนตามความตกลงแกตต์
(GATT ) และการผ่านแดนตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การผ่านแดนตามความตกลงแกตต์ (GATT)

การผ่านแดนตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทยและรั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้ขอผ่านแดนไม่ต้องขออนุมัติจากกรมการขนส่งทาง
บกให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดน

ผู้ขอผ่านแดนต้องได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่ง
ทางบกให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนน
ระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว

การผ่านแดนต้องนาออกไปนอกราชอาณาจักร
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่นาของเข้ามาใน
ราชอาณาจักร

การผ่านแดนต้องนาออกไปนอกราชอาณาจักร
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่นาของเข้ามาใน
ราชอาณาจักร

กรณีไม่นาออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 30 วัน กรณีไม่นาออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 90
นับแต่วันที่นาของเข้ามาในราชอาณาจักร ของนั้นตก วันนับแต่วันที่นาของเข้ามาในราชอาณาจักร ของ
เป็นของแผ่นดิน
นั้นตกเป็นของตกค้าง
กรณีต้องการเปลี่ยนพิธีการผ่านแดนเป็นการนาเข้า
ให้กระทาได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่นาของเข้ามา
ในราชอาณาจักร

กรณีต้องการเปลี่ยนพิธีการผ่านแดนเป็นการ
นาเข้าให้กระทาได้ได้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่นา
ของเข้ามาในราชอาณาจักร

การผ่านแดนสามารถผ่านเข้าและผ่านออกได้ ณ
ด่านศุลกากร ที่มีการขนส่งโดยทางเรือ หรือทาง
อากาศยาน หรือทางบก

การผ่านแดนสามารถผ่านเข้าและผ่านออกได้
เฉพาะด่านศุลกากรที่กาหนดไว้ในความตกลง
เท่านั้น

การผ่านแดนผู้ขอผ่านแดนต้องกาหนดเส้นทางใน
การผ่านแดนผู้ขอผ่านแดนต้องขนส่งจากด่าน
การขนส่งจากด่านศุลกากรที่นาเข้าถึงด่านศุลกากรที่ ศุลกากรที่นาเข้าถึงด่านศุลกากรที่ส่งออกตาม
ส่งออก
เส้นทางที่กาหนดไว้ในความตกลงเท่านั้น

สรุปหลักการเกี่ยวกับการผ่านแดนและถ่ายลา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การผ่านแดนหรือการถ่ายลาต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร
ของผ่านแดนหรือของถ่ายลา ไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดที่จะต้องเสียอากร
การผ่านแดนที่มีการข้ามแดนทางบกให้กระทาได้ต่อเมื่อมีความตกลงระหว่างประเทศ
ของผ่านแดนหรือของถ่ายลา ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยของต้องห้ามต้องกากัด
ในการนาเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะกาหนดให้มีการควบคุมในการนาผ่าน
ของผ่านแดนหรือของถ่ายลา จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งของนั้นหรือมีพฤติกรรมใดๆ
เพื่อประโยชน์ในทางการค้าเกี่ยวกับของดังกล่าวในราชอาณาจักร
ของผ่านแดนหรือของถ่ายลา ไม่อยู่ภายใต้การตรวจหรือค้นของของพนักงานศุลกากร เว้นแต่
• มีไว้เพื่อใช้ในการก่อการร้ายหรือเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้าย
• ชนิดแห่งของหรือการขนส่งหรือการขนถ่ายของดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ความมั่นคง สันติภาพ และความปลอดภัยระหว่างประเทศ
• มีการแสดงถิ่นกาเนิดเป็นเท็จ
• เป็นของผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการผ่านแดนหรือการถ่ายลา

ผู้เขียนหวังว่าบทความเกี่ยวกับการผ่านแดนและการถ่ายลาตามพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. 2560 นี้ จะเป็ น ข้ อ มูล ส่ ว นหนึ่ ง ที่เ สริ มสร้ า งความรู้ ค วามเข้ าใจแก่ผู้ ที่ ส นใจ อีก ทั้ ง เป็ น แนวทาง
ทีผ่ ู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถนาไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการอานวยความ
สะดวกและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย ตามที่กรมศุลกากรได้กาหนด
ยุทธศาสตร์และพันธกิจไว้ได้

