
พิธีสาร ๗ พร้อมด้วยภาคผนวกทางเทคนิค (ฉบับ วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
ภาคผนวกทางเทคนิค 

กฎเกณฑ์และพิธีการว่าด้วยศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 
 

ตอนท่ี ๑ 
บทบัญญัติและพิธีการท่ัวไป 

ข้อ ๑ 
ขอบเขต 

ตามท่ีได้บัญญัติไว้ในพิธีสาร ๗ “ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน” ภาคผนวกนี้ ได้วางกฎเกณฑ์และพิธี
การเพ่ือให้ครอบคลุมระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

 
ข้อ ๒ 

หน้าท่ีของตัวการ 

๑. ในการขนส่งสินค้าภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ตัวการต้องรับผิดชอบต่อการชําระหนี้
ศุลกากรใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องจากสิ่งผิดปกติใดๆ ท่ีเกิดข้ึนก่อนกระบวนการขนส่งผ่านแดนเสร็จสิ้นลง 
ความรับผิดนี้ใช้ในกรณีท่ีสินค้าถูกขนส่งภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน โดยตัวแทนผู้ได้รับมอบ
อํานาจจากตัวการด้วยเช่นกัน 

๒. ตัวการต้อง 
เอ) แสดงสินค้าท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามเอกสารสําคัญ ณ ท่ีทําการศุลกากรปลายทาง ภายใน

เวลาท่ีกําหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตใหส้ิ้นสุดการปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ณ ท่ีทําการของ
ผู้ประกอบการตามข้อ ๔๑ ของภาคผนวกนี ้

บี)  แสดงเอกสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่งผ่านแดนท้ังหมด ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามท่ีได้รับการร้องขอและภายในเวลาท่ีกําหนด และ  

ซ)ี ปฏิบัติตามข้อกําหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวกับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

๓. ข้อความในวรรค ๑ และ ๒ ของข้อนี้ ให้ใช้กับผู้ขนส่งหรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืน ซึ่งยอมรับ
สินค้าและรู้ว่าสินค้านั้นกําลังถูกขนส่งภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน  

ข้อ ๓ 
การประทับดวงตรา 

๑. โดยหลักท่ัวไป สินค้าผ่านแดนต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยการประทับดวงตรา 
เอ) พ้ืนท่ีสําหรับบรรจุสินค้า เม่ือยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งนั้นได้รับการรับรองโดยพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีภายใต้ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือได้รับการยอมรับโดยท่ีทําการศุลกากรต้นทาง ว่า
เหมาะสมท่ีจะประทับดวงตราได ้

บ)ี หีบห่อแต่ละหีบห่อในกรณีอ่ืนๆ 

๒. ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งอาจได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมท่ีจะประทับดวงตราได้ ถ้า 
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เอ) ดวงตรานั้นสามารถประทับได้โดยง่ายและมีประสิทธิผล 
บี) ยานพาหนะนั้นมีโครงสร้างท่ีไม่สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกได้ โดยปราศจากการท้ิง

รอ่งรอยการงัดแงะท่ีสามารถมองเห็นได้ หรือโดยปราศจากการทําลายดวงตรา 
ซ)ี ยานพาหนะนั้นไม่มีพ้ืนท่ี ท่ีมีความเป็นไปได้สําหรับการซุกซ่อนสินค้า และ 
ด)ี พ้ืนท่ีสําหรับการบรรจสุินค้า ต้องพร้อมท่ีจะให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบได ้ 

๓. ท่ีทําการศุลกากรต้นทาง อาจยกเว้นข้อกําหนดเก่ียวกับการประทับดวงตรา ในกรณีท่ีลักษณะของ
สินค้าท่ีขนส่งไม่สามารถกระทําได้ ซึ่งข้ึนอยู่กับสินค้านั้นว่าต้องมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะพิสูจน์ความ
ถูกต้องได้โดยง่าย      

 
ตอนท่ี ๒  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ ๔ 

การใช้วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนกิสเ์พื่อการอํานวยความสะดวกสําหรับสนิค้าผ่านแดน 

๑. พนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศภาคีท้ังหลายต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความเสี่ยง 
และการลงทะเบียน การควบคุม การกํากับดูแล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิธีการ
ศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ท้ังนี้ ไม่กระทบถึงสถานการณ์พิเศษท่ีกล่าวถึงในข้อ ๓๒ วรรค ๒ 

๒. เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ระบบท่ีใช้ต้องรวมถึงมาตรการสําหรับการตรวจสอบ
แหล่งท่ีมา ความแท้จริง และความถูกต้องของข้อมูล และป้องกันการทําลายข้อมูลโดยอุบัติเหตุหรือโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การสูญหายโดยอุบัติเหตุ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

๓. พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องสร้างและคงไว้ซึ่งการจัดการความปลอดภัยท่ีเพียงพอ เพ่ือให้การดําเนินการ
ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนมีประสิทธผิล ปลอดภัย และเชื่อถือได ้

ข้อ ๕ 
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานเพื่อการควบคุมการขนส่งผ่านแดน 

๑. ในการตรวจปล่อยสินค้า ท่ีทําการศุลกากรต้นทางต้องส่งผ่านรายละเอียดของใบขนสินค้าผ่านแดน
อาเซียน ไปยังท่ีทําการศุลกากรปลายทาง โดยใช้ข้อความ “บันทึกการมาถึงล่วงหน้า” (Anticipated 
Arrival Record) และสําหรับท่ีทําการศุลกากรผ่านแดนแต่ละแห่ง ให้ใช้ข้อความ “บันทึกการผ่านแดน
ล่วงหน้า” (Anticipated Transit Record) 

๒. ท่ีทําการศุลกากรผ่านแดนต้องบันทึกการผ่านของสินค้า โดยเปรียบเทียบกับข้อความ “บันทึกการ
ผ่านแดนล่วงหน้า” (Anticipated Transit Record) ท่ีได้รับจากท่ีทําการศุลกากรต้นทาง ต้องมีการบอก
กล่าวการผ่านแดนของสินค้าไปยังท่ีทําการศุลกากรต้นทางโดยใช้ข้อความ “การแจ้งข้ามพรมแดน” 
(Notification Crossing Frontier) ซึ่งท่ีทําการศุลกากรผ่านแดนอาจใช้การบอกกล่าวนี้ เพ่ือพิสูจน์ว่า
สินค้าไดอ้ยู่ภายใต้การควบคุมของศุลกากรอย่างต่อเนื่อง 
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๓. ท่ีทําการศุลกากรปลายทางต้องใช้ข้อความ “การแจ้งการมาถึงอย่างเป็นทางการ” (Arrival Advice) 
เพ่ือแจ้งการมาถึงของสินค้านั้นต่อท่ีทําการศุลกากรต้นทาง ข้อความดังกล่าวต้องส่งมาไม่ช้ากว่าวันถัด
จากวันท่ีสินค้านั้นได้นํามาแสดง ณ ท่ีทําการศุลกากรปลายทาง และท่ีทําการศุลกากรปลายทางอาจเก็บ
สําเนาเอกสารประกอบการผ่านแดนตามท่ีกําหนด 

๔. ในกรณีท่ีการขนส่งผ่านแดนสิ้นสุด ณ สถานท่ีของผู้ประกอบการท่ีได้รับอนุญาตตามข้อ ๔๑ ของ
ภาคผนวกนี้ ท่ีทําการศุลกากรปลายทางท่ีเก่ียวข้องต้องได้รับแจ้งการมาถึงของสินค้านั้น ก่อนท่ีสินค้านั้น
จะถูกจําหน่ายออกไป 

๕. ในกรณีท่ีสํานักงานการวางหลักประกัน และท่ีทําการศุลกากรต้นทางตั้งอยู่ในอาณาเขตประเทศภาคี
ท้ังหลายท่ีแตกต่างกันนั้น  ข้อความท่ีใช้สําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวางหลักประกันต้องกําหนดโดย
การตกลงร่วมกันระหว่างประเทศภาคีท้ังหลาย 
 
๖. เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ท่ีทําการศุลกากรปลายทางต้องส่งข้อความ “ผลการควบคุม” 
(control results) มายังท่ีทําการศุลกากรต้นทางภายในสองวัน นับแต่สินค้านั้นได้นํามาแสดงต่อท่ีทํา
การศุลกากรปลายทาง  
 

ตอนท่ี ๓ 
หลักประกัน 

ข้อ ๖ 
บทท่ัวไป 

๑. ตัวการต้องจัดหาหลักประกันให้ครอบคลุมการชําระหนี้ศุลกากรซึ่งอาจเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีขนส่ง
ภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ยกเว้นหลักประกันตาม ข้อ ๑๑ 
วรรคแปด ของภาคผนวกนี ้

๒. หลักประกันนี้อาจเป็น 
 (เอ) หลักประกันการเดินทางครั้งเดียว ซึ่งครอบคลุมการขนส่งผ่านแดนครัง้เดียว หรือ 
 (บ)ี หลักประกันการเดินทางหลายครั้ง ซึ่งครอบคลุมการขนส่งผ่านแดนหลายครั้ง 

๓. ผู้คํ้าประกันต้องตั้งอยู่ในอาณาเขตของประเทศภาคีท้ังหลายท่ีมีการวางหลักประกัน และต้องได้รับ
การรับรองจากสํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกัน ผู้คํ้าประกันต้องระบุท่ีอยู่สําหรับการให้บริการใน
อาณาเขตของประเทศภาคีท้ังหลายแต่ละประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่งผ่านแดนซึ่งตนเป็นผู้คํ้าประกัน 
ในกรณีท่ีผู้คํ้าประกันไม่มีท่ีอยู่สําหรับการให้บริการ ผู้คํ้าประกันต้องแต่งตั้งตัวแทนในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีท้ังหลายแต่ละประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่งผ่านแดนดังกล่าว 

๔. สํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกันต้องปฏิเสธการรับรองผู้ คํ้าประกันท่ีเห็นได้ว่าไม่มี
ความสามารถในการชําระหนี้ศุลกากรใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ในจํานวนเงินสูงสุด
ตามท่ีได้ประกันไว ้



 	

๕. หลักประกันการเดินทางครั้งเดียว ต้องเป็นไปตามรูปแบบท่ีได้ตกลงกันโดยประเทศภาคีท้ังหลาย 

๖. หลักประกันการเดินทางหลายครั้ง ต้องเป็นไปตามรูปแบบท่ีได้ตกลงกันโดยประเทศภาคีท้ังหลาย 

๗. ความรับผิดของผู้คํ้าประกัน ต้องข้ึนอยู่กับการยอมรับการวางหลักประกันของสํานักงานกํากับดูแลการวาง
หลักประกัน ความรับผิดนี้จะมีผลตั้งแต่วันท่ีท่ีทําการศุลกากรต้นทางยอมรับใบขนสินค้าผ่านแดนท่ีมีการ
วางประกัน 

๘. ในกรณีของหลักประกันการเดินทางครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ความรับผิดของผู้คํ้าประกันถูกจํากัดตาม
จํานวนเงินสูงสุดท่ีระบุไว้ในการวางหลักประกัน 

๙. สํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกันต้องรักษาไว้ซึ่งหลักฐานท่ีได้ยอมรับการวางประกันของผู้คํ้า
ประกัน และพร้อมท่ีจะส่งให้ท่ีทําการศุลกากรต้นทางในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เม่ือมีการร้องขอ 

๑๐. สํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกันต้องเพิกถอนการรับรองการวางประกันของผู้คํ้าประกัน 
หากไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีไดกํ้าหนดไว้ในเวลาท่ีออกคํารับรอง 

๑๑. ประเทศภาคีทุกประเทศต้องได้รับอนุญาตให้แสดงข้อกังวลในส่วนท่ีเก่ียวกับความสามารถของผู้คํ้า
ประกันในอันท่ีจะตอบสนองต่อการใช้สิทธิเรียกร้อง และได้รับอนุญาตให้แสดงเหตุผลของตนต่อ
สํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกันท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจทําใหผู้้คํ้าประกันถูกเพิกถอนได ้

 
ข้อ ๗ 

หลักประกันการเดินทางครั้งเดียว 

๑. หลักประกันการเดินทางครั้งเดียวต้องครอบคลุมหนี้ศุลกากรท่ีเกิดข้ึนจากการขนส่งผ่านแดนท่ี
เก่ียวข้องโดยเต็มจํานวน ซึ่งต้องคํานวณในอัตราสูงสุดของภาษีอากร และค่าธรรมเนียม ของสินค้าใน
อาณาเขตท่ีครอบคลุมโดยการขนส่งผ่านแดน 
 
๒. หลักประกันการเดินทางครั้งเดียวอาจจัดใหมี้ในรูปแบบ ดังนี ้
 (เอ) เงินสดท่ีวางไว้กับสํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกัน 
 (บ)ี  ใบสําคัญจ่ายเงินประกัน (guarantee voucher) ท่ีออกใหแ้ก่ตัวการโดยผู้คํ้าประกัน หรือ 
 (ซ)ี  หลักประกัน (a guarantee) ท่ีให้ไว้โดยผู้คํ้าประกัน 
 
รูปแบบของหลักประกันซึ่งเป็นท่ียอมรับ จะได้รับการพิจารณาโดยสํานักงานกํากับดูแลการวาง
หลักประกันในอาณาเขตของประเทศภาคีท่ีท่ีทําการศุลกากรต้นทางตั้งอยู ่ 

 
ข้อ ๘ 

การวางเงินประกัน 

๑. จํานวนเงินประกันต้องเท่ากับจํานวนหนีศุ้ลกากรท้ังหมดท่ีอาจเกิดข้ึน 
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๒. เงินประกันต้องอยู่ในรูปเงินตราของประเทศต้นทาง หรือโดยข้อเสนอในการชําระด้วยวิธีอ่ืนใด ซึ่งเป็น
ท่ียอมรับโดยสํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกันของประเทศนั้น และเป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายท่ีใช้บังคับในประเทศต้นทาง 
๓. หลักประกันการเดินทางครั้งเดียวในรูปของการเงินประกันต้องใช้ได้กับประเทศภาคีทุกประเทศ 
๔. เงินประกันต้องถูกจ่ายคืนโดยสํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกัน เม่ือการขนส่งผ่านแดนท่ี
เก่ียวข้องได้มีการปฏิบัติครบถ้วนแล้ว 
 

ข้อ ๙ 
ใบสําคัญจ่ายเงินประกัน การเดินทางครั้งเดียว 

เอกสารรับรองการจ่ายเงินท่ีใช้ครั้งเดียว 

๑. ตัวการอาจใช้ใบสําคัญจ่ายเงินประกันการเดินทางครั้งเดียวซึ่งออกให้โดยผู้คํ้าประกัน 
 
๒. ตัวการต้องส่งใบสําคัญจ่ายเงินประกันการเดินทางครั้งเดียวให้กับสํานักงานกํากับดูแลการวาง
หลักประกันตามจํานวนท้ังหมดของหนีศุ้ลกากรท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
๓. ผู้คํ้าประกันจะต้องระบุในใบสําคัญจ่ายเงินประกันการเดินทางครั้งเดียว ถึงประเทศภาคีท้ังหลายท่ีใช้
เอกสารนั้นได ้ระยะเวลาท่ีเอกสารนั้นมีผลใช้ได ้และวันสุดท้ายท่ีอาจใช้เอกสารดังกล่าวซึ่งต้องไม่เกินเก้า
สิบวันนับแต่วันท่ีออกเอกสาร 
 
๔. หากใบสําคัญจ่ายเงินประกัน ได้รับการยอมรับโดยท่ีทําการศุลกากรต้นทางในวันหรือก่อนวันสุดท้าย
ท่ีมีผลบังคับ ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวต้องยังคงใช้ไดจ้นกระท่ังการขนส่งผ่านแดนสิ้นสุดลง 
 
๕. ใบสําคัญจ่ายเงินประกันการเดินทางครั้งเดียว ต้องมีหมายเลขเฉพาะและเป็นไปตามรูปแบบท่ีได้ตกลง
กันโดยประเทศภาคีท้ังหลาย 
 
๖. ผู้คํ้าประกันต้องแจ้งใหส้ํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกันทราบรายละเอียดอันเก่ียวกับใบสําคัญ
จ่ายเงินประกัน ท่ีตนได้ออกไว้  

 
ข้อ ๑๐ 

การใช้หลักประกันการเดินทางครั้งเดียว 

๑. ผู้คํ้าประกันอาจจัดหาหลักประกันการเดินทางครั้งเดียว เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการขนส่งผ่านแดนครั้ง
เดียว 
 
๒. หลักประกันการเดินทางครั้งเดียว ต้องเป็นไปตามรูปแบบท่ีได้ตกลงกันโดยประเทศภาคีท้ังหลาย และ
ต้องมีชื่อตัวการ และมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าของจํานวนหนีศุ้ลกากรท้ังหมดท่ีอาจเกิดข้ึน 
 



 


๓. หลักประกันการเดินทางครั้งเดียวแต่ละฉบับต้องยื่นต่อสํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกัน และ
สําเนาหนังสือดังกล่าวต้องเก็บรักษาโดยท่ีทําการศุลกากรต้นทาง 
 
เม่ือเสร็จสิ้นการขนส่งผ่านแดน หลักประกันการเดินทางครั้งเดียวต้องได้รับการยกเลิก และต้องแจ้งให้ผู้
คํ้าประกันทราบถึงการยกเลิกนั้น 

 
ข้อ ๑๑ 

หลักประกันการเดินทางหลายครั้ง 

๑. ตัวการอาจใช้หลักประกันการเดินทางหลายครั้งโดยข้ึนอยู่กับจํานวนเงินท่ีอ้างอิง 

จํานวนเงินท่ีอ้างอิงต้องเท่ากับมูลค่าของหนี้ศุลกากรท้ังหมดท่ีอาจเกิดข้ึนเก่ียวกับสินค้าท่ีตัวการได้ขนส่ง
ภายใตพิ้ธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียนในช่วงระยะเวลาเจ็ดวันเป็นอย่างน้อย 

๒. สํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกันท่ีเก่ียวข้อง ต้องกําหนดจํานวนเงินท่ีอ้างอิงร่วมกับตัวการ  
โดยคํานึงถึง 
 (เอ) ข้อมูลของสินค้าท่ีขนส่งในอดีต และ/หรือประมาณการจํานวนสินค้าและมูลค่าของสินค้าท่ี
ตั้งใจจะขนส่งภายใตพิ้ธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน และ 
 (บ)ี อัตราภาษีอากรสูงสุด และค่าใช้จ่ายต่างๆในประเทศท่ีสินค้าผ่านแดน 

๓. สํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกันต้องทบทวนจํานวนเงินท่ีอ้างอิงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดย
ใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากท่ีทําการศุลกากรต้นทาง และต้องทําการแก้ไขปรับปรุงหากเห็นว่ามีความจําเป็น 

๔. ตัวการต้องแจ้งต่อสํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกัน หากจํานวนเงินท่ีอ้างอิง  ต่ํากว่าระดับท่ี
เพียงพอจะครอบคลุมถึงการขนส่งผ่านแดนท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

๕. จํานวนเงินท่ีครอบคลุมโดยหลักประกันการเดินทางหลายครั้งต้องเทียบเท่ากับจํานวนเงินท่ีอ้างอิงใน
วรรคหนึ่ง 

๖. ตัวการที่มีประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ และฐานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ อาจได้รับ
อนุญาตให้ลดจํานวนหลักประกันหรือยกเว้นการวางประกันได้ ข้ึนอยู่กับความตกลงของประเทศภาคี
ท้ังหลายท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่งผ่านแดน 

๗. จํานวนหลักประกันท่ีกําหนดอาจลดลงเหลือ 
 (เอ) ร้อยละห้าสิบของจํานวนเงินท่ีอ้างอิง ในกรณีท่ีตัวการแสดงได้ว่าตนมีประสบการณ์ด้านพิธี
การศุลกากรเพียงพอ 
 (บ)ี ร้อยละยี่สิบห้าของจํานวนเงินท่ีอ้างอิง ในกรณีท่ีตัวการแสดงได้ว่าตนมีประสบการณ์ด้านพิธี
การศุลกากรเพียงพอ และร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิดมาก 
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๘. การยกเว้นการวางหลักประกันอาจได้รับอนุญาต ในกรณีท่ีตัวการแสดงว่าตนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดในข้อ ๑๕ ของภาคผนวกนี้  เป็นผู้กํากับดูแลการขนส่งผ่านแดนและมีฐานะทางการเงินเพียง
พอท่ีจะปฏิบัติการชําระหนี้ได ้

๙. ในการนําบทบัญญัติในวรรคท่ีกล่าวมาข้างต้นไปใช้ ประเทศภาคีท้ังหมดจะต้องคํานึงถึง 
 (เอ) ข้อมูลท่ีตัวการแจ้งไว้ในรูปแบบมาตรฐานซึ่งเป็นรูปแบบท่ีได้ตกลงกันโดยประเทศภาคี
ท้ังหลาย และ 
  (บี)  ข้อคิดเห็นใดๆท่ีได้รับจากประเทศภาคีท้ังหลายอ่ืนๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อ ๑๖ วรรค ๗ 
ของภาคผนวกนี ้

 
ข้อ ๑๒ 

การใช้หลักประกันการเดินทางหลายครั้ง 
 

๑. หลักประกันการเดินทางหลายครั้งตอ้งออกให้โดยผู้คํ้าประกัน 

๒. สํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกันต้องออกหนังสือรับรองหลักประกันการเดินทางหลายครั้ง
ฉบับเดียวหรือหลายฉบับให้แก่ตัวการ ตามรูปแบบท่ีได้ตกลงกันโดยประเทศภาคีท้ังหลาย เพ่ือให้ตัวการ
สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีหลักประกัน  

๓. กรณีท่ีมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวางประกันระหว่างสํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกันและท่ี
ทําการศุลกากรต้นทาง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดของหนังสือรับรอง
หลักประกันต้องถูกบันทึกลงในใบขนสินค้าผ่านแดน และถูกพิมพ์ในเอกสารประกอบการผ่านแดน 

๔. ในกรณีท่ีไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็คทรอนิก ตัวการต้องแสดงหนังสือรับรองต่อท่ีทําการ
ศุลกากรต้นทาง 
 

ข้อ ๑๓ 
ความรับผิดของผู้ค้ําประกัน 

๑. ผู้คํ้าประกันมีภาระท่ีต้องชําระหนี้ศุลกากรซึ่งพึงต้องชําระตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องรวมถึงข้อบังคับต่างๆ ของประเทศภาคีในกรณีท่ีมีความไม่ถูกต้องเก่ียวกับการขนส่งผ่านแดน
เกิดข้ึน  และผู้คํ้าประกันต้องรับผิดร่วมกันหรือแทนกันกับตัวการ ในการชําระหนี้จํานวนดังกล่าว 

๒. ผู้คํ้าประกันต้องรับผิดต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีของท่ีทําการศุลกากรประเทศต้นทาง เม่ือใบขนสินค้าผ่าน
แดนซึ่งผู้คํ้าประกันได้วางประกันไว้ไดร้ับการยอมรับโดยท่ีทําการศุลกากรต้นทาง และผู้คํ้าประกันต้องรับ
ผิดโดยอัตโนมัติต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีของแต่ละประเทศภาคีลําดับถัดมา ณ เวลาท่ีสินค้าเข้ามาในอาณา
เขตของประเทศภาคีลําดับถัดมาแต่ละประเทศ 

๓. ภายใต้ข้อ ๖ วรรคแปด ของภาคผนวกนี้ ความรับผิดของผู้คํ้าประกันต้องครอบคลุม ไม่เฉพาะแต่
สินค้าตามใบขนสินค้าผ่านแดนเท่านั้น แต่จะครอบคลุมสินค้าอ่ืนใดท่ีถูกต้องตามกฎหมายท่ีอาจบรรจุอยู่
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ในช่องการบรรทุกปกติของยานพาหนะในการขนส่งหรือตู้สินค้า และควรจะได้มีการสําแดงสินค้านั้น แต่
ต้องไม่ครอบคลุมถึงสินค้าอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี ้

๔. กรณีการขนส่งผ่านแดนยังไม่เสร็จสิ้น พนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศภาคีท่ีมีความไม่ถูกต้องเกิดข้ึน 
ต้อง 
 (เอ) แจ้งแก่ผู้คํ้าประกันว่าพิธีการผ่านแดนยังไม่เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีท่ีทําการ
ศุลกากรต้นทางยอมรับใบขนสินค้าผ่านแดน และ 
 (บ)ี แจ้งแก่ผู้ คํ้าประกันว่า ผู้ คํ้าประกันต้องชําระหรืออาจถูกเรียกให้ชําระหนี้ศุลกากรซึ่ง
ตนต้องรับผิดในฐานะท่ีเป็นผู้คํ้าประกันในการขนส่งผ่านแดนดังกล่าว ภายในสองร้อยเจ็ดสิบวันนับ
แต่วันท่ีท่ีทําการศุลกากรต้นทางยอมรับใบขนสินค้าผ่านแดน การแจ้งดังกล่าวต้องประกอบด้วย 
     (หนึ่ง)  เลขท่ีและวันท่ีของใบขนสินค้าผ่านแดน 
     (สอง)  ชื่อของท่ีทําการศุลกากรต้นทาง 
     (สาม)  ชื่อและท่ีอยู่ของตัวการ และ 
        (สี)่  จํานวนเงินตามสิทธเิรียกร้อง 
 
๕. ผู้คํ้าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีอันเก่ียวกับการขนส่งผ่านแดน หากมิได้รับแจ้ง
เหตตุามท่ีกําหนดไว้ในวรรค ๔ เป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลาท่ีกําหนด 

๖. กรณีมีการแจ้งตามวรรค ๔   สํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกันต้องแจ้งการชําระหนี้ศุลกากร 
หรือการเสร็จสิ้นของการขนส่งผ่านแดนอาเซียนแก่ผู้คํ้าประกัน 

๗. เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศภาคีได้ดําเนินการการขนส่งผ่านแดนอาเซียนเสร็จสิ้นแล้ว ย่อมไม่
สามารถใช้สิทธเิรียกร้องต่อผู้คํ้าประกันอีกต่อไป เว้นแต่การเสร็จสิ้นนั้นได้เกิดข้ึนโดยอาศัยข้อมูลอันเป็น
เท็จ 

๘. กรณีผู้คํ้าประกันไม่ได้รับแจ้งถึงสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการดําเนินการเสร็จสิ้นท่ีเกิดข้ึนจากข้อมูลอัน
เป็นเท็จภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันท่ีท่ีทําการศุลกากรต้นทางยอมรับใบขนสินค้าผ่านแดน ผู้คํ้าประกัน
จะหลุดพ้นจากความรับผิดในหนี้ท้ังปวงท่ีเก่ียวกับการขนส่งผ่านแดนนั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

๙. ผู้คํ้าประกันต้องชําระเงินตามท่ีเรียกร้องภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับการเรียกร้องเป็น
หนังสือ เงินจํานวนท่ีชําระดังกล่าวต้องถูกจ่ายคืนแก่ผู้คํ้าประกันภายในเวลาหนึ่งปีนับถัดจากวันท่ีผู้คํ้า
ประกันจ่ายเงินจํานวนดังกล่าว หากเป็นที่พอใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เรียกร้องว่าไม่มีการกระทํา
ท่ีไม่ถูกต้องเกิดข้ึนเก่ียวกับการขนส่งผ่านแดนดังกล่าว 

 
ข้อ ๑๔ 

การยกเลิกและการเพิกถอนการวางประกัน 

๑. สํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกันจะต้องเพิกถอนการรับรองหลักประกันหรือการอนุญาตให้
ยกเว้นการวางประกันของตัวการ หากเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเวลาที่มีการออกเอกสารไม่ได้รับการ
ปฏิบัติให้ครบถ้วน และให้การเพิกถอนดังกล่าวมีผลบังคับทันที 



 

๒. ผู้คํ้าประกันอาจยกเลิกการวางประกันของตนในเวลาใดก็ได้ การยกเลิกจะมีผลบังคับเม่ือครบกําหนด
สิบสีว่ันนับแต่วันท่ีแจ้งการตัดสินใจเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกัน 

๓. การเพิกถอนหรือการยกเลิก ต้องไม่มีผลกระทบต่อข้อผูกพันใดๆท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการขน
ส่งผ่านแดนท่ีเริ่มข้ึนก่อนวันท่ีการเพิกถอนหรือการยกเลิกมีผลบังคับ 

๔. นับแต่วันท่ีการเพิกถอนหรือการยกเลิกมีผลบังคับ หนังสือรับรองใดๆ ท่ีออกไปก่อนวันดังกล่าวต้องไม่
มีผลบังคับต่อการขนส่งสินค้าภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน และตัวการต้องคืนหนังสือรับรอง
ใดๆ ท่ีตนครอบครองอยู่ให้แก่สํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกันโดยไม่ชักช้า 

๕. สํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกันท่ีเก่ียวข้องต้องแจ้งต่อแต่ละประเทศภาคีเก่ียวการกระทํา
ต่างๆ ตามวรรคหนึ่ง  

 
ตอนท่ี ๔ 

ผู้ประกอบการผ่านแดนท่ีได้รับอนุญาต 
ข้อ ๑๕ 

หลักเกณฑ์ท่ัวไป 

๑. เพ่ือจะได้สิทธิเป็นผู้ประกอบการผ่านแดนท่ีได้รับอนุญาตและใช้พิธีการท่ีเรียบง่าย เงื่อนไขท่ัวไป
ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับการปฏิบัต ิ
 
ผู้ย่ืนคําขอ 
 (เอ) ต้องมีสถานท่ีทําการจดทะเบียน สํานักงานใหญ่ หรือสถานประกอบธุรกิจถาวรท่ีตั้งข้ึนใน
อาณาเขตของประเทศภาคีท่ีมีการยื่นคําขออนุญาต และ 
 (บี) ต้องใช้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียนเป็นประจํา หรือ แสดงให้เห็นความตั้งใจท่ีจะใช้พิธี
การศุลกากรผ่านแดนเป็นประจํา หากเป็นกรณีท่ียื่นคําขออนุญาตเป็นครั้งแรก 
 
๒. เพ่ือท่ีจะม่ันใจว่าการบริหารจัดการพิธีการท่ีเรียบง่ายมีความเหมาะสม การอนุญาตอาจให้ได้ในกรณีท่ี
บุคคลท่ีเก่ียวข้องเก็บรักษาข้อมูลซึ่งทําให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีสามารถกํากับดูแลการปฏิบัติพิธีการได้และ
ดําเนินการควบคุมดูแลอย่างมีประสิทธิผล 
 
๓. ในการพิจารณาคําขอ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องคํานึงถึงการกระทําความผิดตามกฎหมายศุลกากร
และกฎหมายภาษีในระยะเวลาห้าปีท่ีผ่านมา 
 

ข้อ ๑๖ 
การย่ืนคําขอและการวินิจฉัยสําหรับผู้ประกอบการผ่านแดนท่ีได้รับอนุญาต 

๑. การยื่นคําขอเพ่ือเป็นผู้ประกอบการผ่านแดนท่ีได้รับอนุญาตต้องทําเป็นหนังสือตามรูปแบบท่ีประเทศ
ภาคีท้ังหลายท่ีได้ตกลงกัน  และจะต้องลงนามและลงวันท่ี คําขอนี้จะต้องระบุพิธีการท่ีเรียบง่ายท้ังหมด 
ตามท่ีผู้ประกอบการได้ยื่นขอ  
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๒. บุคคลผู้ยื่นคําขอเป็นผู้ประกอบการผ่านแดนท่ีได้รับอนุญาตและขอปฏิบัติพิธีการท่ีเรียบง่ายจะต้อง
รับผิดชอบต่อ 
 (เอ) ความถูกต้องของข้อมูลท่ีให ้และ 
 (บ)ี ความแท้จริงของเอกสารประกอบ 
 
การอนุญาตท่ีไดอ้อกให้จากข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องหรือบิดเบือน ต้องถูกเพิกถอนโดยให้มีผลทันที 
 
๓. คําขอต้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศภาคีท้ังหลายท่ีผู้ยื่นคําขอตั้งอยู่ ในกรณีท่ีผู้ยื่นคําขอ
ตั้งอยู่ในอาณาเขตประเทศภาคีท้ังหลายมากกว่าหนึ่งประเทศ  ต้องไม่มีข้อห้ามให้ยื่นคําขอในอาณาเขต
ของแต่ละประเทศภาคีเหล่านั้น หากผู้ยื่นคําขอมีความประสงค์เช่นนั้น 
 
๔. การอนุญาตและการปฏิเสธการยื่นคําขอให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายปัจจุบันของประเทศ
ภาคีท้ังหลาย 
 
๕. การปฏิเสธคําขอดําเนินพิธีการท่ีเรียบง่าย ท้ังหมด หรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือหลายเรื่องท่ีมีการยื่นขอ
ไว ้ต้องทําเป็นหนังสือและระบเุหตุผลแห่งการปฏิเสธนั้น 
 
๖. หากคําขอมีข้อมูลท่ีเพียงพอ พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องใหคํ้าวินิจฉัยคําขอ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้
รับคําขอ 
 
๗. ให้มีการแจ้งคําวินิจฉัยต่อประเทศภาคีท้ังหลายอ่ืนๆ และคําวินิจฉัยนั้นจะต้องได้รับการทบทวนโดย
ประเทศภาคีท้ังหลายอ่ืนๆ พร้อมท้ังให้ข้อคิดเห็นภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับการ
แจ้งคําวินิจฉัย โดยคําวินิจฉัยนั้นอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือคงไว ้

 
ข้อ ๑๗ 

การอนุญาต 

๑. หลังจากคําขอของตัวการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๕ ของภาคผนวกนี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจ
อนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการผ่านแดนท่ีได้รับอนุญาต ในการใช้พิธีการท่ีเรียบง่ายในเรื่องหนึ่งหรือหลาย
เรื่อง ดังนี้  
 (เอ) การใช้หลักประกันการเดินทางหลายครั้ง 
 (บี) การยกเว้นจากข้อกําหนดท่ีจะต้องนําสินค้าและยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งมาแสดง ณ ท่ี
ทําการศุลกากรต้นทาง 
 (ซ)ี การใช้ดวงตราประทับแบบพิเศษท่ีได้รับอนุมัติ และ 
 (ด)ี การใช้พิธีการท่ีเรียบง่ายอ่ืนๆซึ่งกําหนดโดยประเทศภาคีท้ังหลาย 
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๒. เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน การอนุญาตให้ใช้พิธีการท่ีเรียบง่ายท่ีกําหนดในอนุวรรคหนึ่ง (เอ) ต้องใช้
ในอาณาเขตของประเทศภาคีท้ังหมด พิธีการท่ีเรียบง่ายในอนุวรรคหนึ่ง (บี) และ หนึ่ง (ซี) จะใช้สําหรับ
การขนส่งผ่านแดนท่ีเริ่มต้นในอาณาเขตของประเทศภาคีท่ีให้การอนุญาตเท่านั้น 
 
๓. ต้นฉบับหนังสืออนุญาตท่ีมีการลงนามและลงวันท่ีและสําเนาหนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ ต้องมอบให้แก่
ผู้ได้รับอนุญาต 
 
๔. การอนุญาตให้มีผลบังคับนับแต่วันท่ีออกหนังสืออนุญาต และต้องกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้
ปฏิบัติพิธีการท่ีเรียบง่ายด้วย 

ข้อ ๑๘ 
การแก้ไข การสละสิทธ ิหรือการเพิกถอนการอนุญาต 

๑. ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีถึงปัจจัยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการอนุญาตซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือเนื้อหาของการอนุญาตดังกล่าว 
 
๒. พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องเพิกถอนหรือแก้ไขการอนุญาต ในกรณี 
 (เอ) ผู้ได้รับอนุญาตแสดงความประสงค์ท่ีจะสละซึ่งการได้รับอนุญาตนั้น 
 (บ)ี ข้อความหนึ่งหรือหลายข้อความท่ีได้ทําข้ึนในเวลาท่ีอนุญาต ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป 
 (ซี) ปัจจัยท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการอนุญาตส่งผลกระทบต่อการดําเนินการต่อไป หรือเนื้อหา
ของการอนุญาต หรือ 
 (ดี) ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันของตนในฐานะผู้ประกอบการผ่านแดนท่ี
ได้รับอนุญาต 
 
๓. นอกจากกรณีสละสิทธิโดยสมัครใจ ผู้ได้รับอนุญาตต้องได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุผลในการแก้ไข
หรือเพิกถอนการอนุญาต 
 
๔. การเพิกถอนหรือการแก้ไขการอนุญาต มีผลบังคับนับแต่วันท่ีกําหนดไว้ในหนังสือแจ้ง 
 

ตอนท่ี ๕ 
พิธีการท่ีเรียบง่าย 

ข้อ ๑๙ 
ข้อยกเว้นจากการนําสินค้ามาแสดง ณ ท่ีทําการศุลกากรต้นทาง 

๑. ตัวการที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการผ่านแดนที่ได้รับอนุญาตรวมทั้งได้สิทธิใช้หลักประกัน
การเดินทางหลายครั้ง อาจได้รับอนุญาตให้ดําเนินการขนส่งผ่านแดน โดยไม่ต้องนําสินค้าและใบขน
สินค้าผ่านแดนสําหรับสินค้านั้นมาแสดง ณ ท่ีทําการศุลกากรต้นทาง การยกเว้นดังกล่าว ให้ใช้กับ
ยานพาหนะท่ีขนส่งสินค้านั้นด้วย  
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๒. การอํานวยความสะดวกเช่นนี้จะให้ได้ก็ต่อเม่ือตัวการได้ยื่นใบขนสินค้าผ่านแดน และได้ประสานงาน
กับท่ีทําการศุลกากรต้นทางโดยทางอิเล็กทรอนิกส ์
 
๓. ใบขนสินค้าผ่านแดนต้องยื่นต่อท่ีทําการศุลกากรต้นทางก่อนการตรวจปล่อยสินค้า 
 
๔. ในการอนุญาตจะต้องกําหนดระยะเวลาสําหรับท่ีทําการศุลกากรต้นทางซึ่งประสงค์จะตรวจสอบ
สินค้า  หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สินค้าจะถูกตรวจปล่อยโดยอัตโนมัต ิ
 
๕. การอนุญาตดังกล่าวต้องระบุถึง 
 (เอ) ท่ีทําการศุลกากรต้นทางแห่งใดแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งท่ีจะรับผิดชอบต่อการขนส่งผ่าน
แดนท่ีจะเกิดข้ึน 
 (บี) ตัวการต้องแจ้งต่อท่ีทําการศุลกากรต้นทางซึ่งวิธีการและเวลา เพ่ือการควบคุมใดๆ ตามท่ี
จําเป็นก่อนท่ีจะส่งสินค้านั้นไป และ 
 (ซี) มาตรการท่ีต้องกระทําเพ่ือทําให้ม่ันใจได้ว่าสินค้านั้นพร้อมจะได้รับการตรวจสอบ รวมถึง
การใชด้วงตราประทับชนิดพิเศษท่ีสามารถประทับได้โดยตัวการ 
 

ข้อ ๒๐ 
ดวงตราประทับชนิดพิเศษท่ีได้รับอนญุาต 

๑. พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจอนุญาตให้ตัวการใช้ดวงตราประทับชนิดพิเศษกับยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่ง
หรือกับหีบห่อ หากพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นชอบดวงตราประทับดังกล่าวท่ีมีลักษณะตามท่ีได้ตกลงกันโดย
ประเทศภาคีท้ังหลาย 
 
๒. ตัวการต้องใสห่มายเลขดวงตราประทับลงในช่องท่ีกําหนดในใบขนสินค้าผ่านแดน 
 
๓. ตัวการจะต้องประทับดวงตราไม่ช้ากว่าเวลาท่ีสินค้านั้นได้รับการตรวจปล่อย 

 
ข้อ ๒๑ 

การยกเว้นการลงลายมือช่ือเป็นลายลักษณ์อักษร 

ตัวการอาจได้รับอนุญาตให้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใดในการรับรองความแท้จริงของใบ
ขนสินค้าผ่านแดนซึ่งจัดทําโดยระบบประมวลผลอัตโนมัติหรือระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 

ตอนท่ี ๖ 
การขนส่งผ่านแดนและการปฏิบัตพิิธีการ 

ข้อ ๒๒ 
ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งและใบขนสินค้า 
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๑. ใบขนสินค้าผ่านแดนแต่ละฉบับจะต้องประกอบด้วยสินค้าท่ีถูกบรรทุกบนยานพาหนะหนึ่งเพ่ือขนส่ง
จากท่ีทําการศุลกากรต้นทางหนึ่งไปยังท่ีทําการศุลกากรปลายทางอีกแห่งหนึ่งเท่านั้น 
 
๒. เพ่ือวัตถุประสงค์แห่งข้อนีคํ้าว่า ยานพาหนะหนึ่ง ให้รวมถึง 
 (เอ) ยานพาหนะทางบกซึ่งเชื่อมต่อด้วยรถพ่วงหรือก่ึงรถพ่วง และ 
 (บ)ี ตู้สินค้าซึ่งบรรทุกบนยานพาหนะตามท่ีกําหนดในอนุวรรคสอง (เอ) 
 
๓. ยานพาหนะหนึ่งอาจใช้บรรทุกสินค้า ณ ท่ีทําการศุลกากรต้นทางมากกว่าหนึ่งแห่ง และขนสินค้าลง ณ 
ท่ีทําการศุลกากรปลายทางมากกว่าหนึ่งแห่ง  
 

ข้อ ๒๓ 
ใบขนสินค้าผ่านแดน 

๑. ใบขนสินค้าผ่านแดนจะต้องยื่นต่อท่ีทําการศุลกากรต้นทางโดยวิธีการประมวลผลข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
 
๒. ใบขนสินค้าผ่านแดนท่ีได้ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรฐาน ต้องเป็นไปตาม
โครงสร้างและรายละเอียดท่ีกําหนดไว้โดยเฉพาะตามท่ีได้ตกลงกันโดยประเทศภาคีท้ังหลาย 
 
๓. ในกรณีเช่นนั้น พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องม่ันใจว่าข้อมูลผ่านแดนนั้นได้ถูกแลกเปลี่ยนระหว่างท่ีทําการ
ศุลกากรต้นทาง ท่ีทําการศุลกากรผ่านแดน และท่ีทําการศุลกากรปลายทางท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
๔. ใบขนสินค้าผ่านแดนต้องมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือรับรองความแท้จริงวิธีอ่ืน โดยตัวการ
หรือผู้แทนท่ีได้รับอนุญาตซึ่งยอมผูกพันตนเข้ารับผิดชอบในเรื่อง 
 (เอ) ความถูกต้องของข้อมูลท่ีไดแ้สดงไว้ในใบขนสินค้า 
 (บ)ี ความแท้จริงของเอกสารแนบใดๆ และ 
 (ซ)ี การปฏิบัติตามหน้าท่ีเก่ียวกับการใชพิ้ธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 
 
๕. ท่ีทําการศุลกากรต้นทางต้องยอมรับและลงทะเบียนใบขนสินค้าผ่านแดน ภายใต้เงื่อนไขท่ีว่า 
 (เอ) ใบขนสินค้าผ่านแดนมีข้อมูลท่ีจําเป็นครบถ้วน  
 (บ)ี ใบขนสินค้าผ่านแดนมีเอกสารท่ีจําเป็นประกอบโดยครบถ้วน และ 
 (ซ)ี สินค้าท่ีสําแดงในใบขนสินค้าผ่านแดน ต้องถูกนํามาแสดงต่อศุลกากร หากได้รับการร้องขอ 
 
๖. กรณีท่ีตัวการได้รับอนุญาตให้ดําเนินการขนส่งผ่านแดนโดยไม่ต้องนําสินค้ามาแสดง ณ ท่ีทําการ
ศุลกากรต้นทาง เม่ือมีการร้องขอตัวการจะต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดของเส้นทางท่ีกําหนด ช่วงเวลาท่ี
สินค้านั้นต้องนํามาแสดง ณ ท่ีทําการศุลกากรปลายทาง และมาตรการท่ีระบุว่าจะนําไปใช้ ในช่องท่ี



 �	

กําหนดของใบขนสินค้าผ่านแดน ไม่ช้ากว่าเวลาท่ีรับบรรทุกสินค้านั้น และข้อความต่อไปนี้ต้องพิมพ์ลงใน
เอกสารประกอบการผ่านแดน    
 
ภาษาอังกฤษ – “ผู้ประกอบการผ่านแดนท่ีได้รับอนุญาต – การยกเว้นการแสดง ณ ท่ีทําการศุลกากรต้นทาง”        
 
๗. กรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศต้นทางตรวจสอบปริมาณสินค้าก่อนการออกเดินทาง พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีนั้นต้องบันทึกข้อเท็จจริงลงในช่องที่กําหนดของเอกสารประกอบการผ่านแดน และต้อง
ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นไปตามนั้น 
 
๘. ด้วยอนุมัติของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ ท่ีทําการศุลกากรต้นทาง ตัวการอาจแก้ไขรายการหนึ่งหรือ
หลายรายการในใบขนสินค้าผ่านแดน ภายหลังจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับใบขนสินค้าดังกล่าวแล้ว การ
แก้ไขจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะ ประเภท หรือคําอธิบายอย่างเป็นทางการของสินค้านั้น 
 
๙. ไม่อนุญาตใหมี้การแก้ไขในกรณีท่ีคําร้องขอไดทํ้าภายหลังจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ ท่ีทําการศุลกากร
ต้นทาง ได ้
  (เอ) แจ้งแก่ตัวการว่าตนประสงค์จะตรวจสอบสินค้า 
 (บ)ี พบว่ารายการท่ีมีปัญหานั้นไม่ถูกต้อง และ 
 (ซ)ี ตรวจปล่อยสินค้าแล้ว 
 

ข้อ ๒๔ 
เอกสารประกอบการผ่านแดน 

๑. ในกรณีท่ีใบขนสินค้าผ่านแดนผ่านพิธีการ ณ ท่ีทําการศุลกากรต้นทางโดยระบบคอมพิวเตอร์ 
หน่วยงานดังกล่าวต้องเก็บรักษาใบขนสินค้าไว้และอนุญาตให้ปล่อยสินค้านั้นโดยออกเอกสาร
ประกอบการผ่านแดนซึ่งเป็นไปตามรูปแบบท่ีตกลงกันโดยประเทศภาคีท้ังหลายใหแ้ก่ตัวการ 
 
๒. ในกรณีท่ีเห็นสมควร เอกสารประกอบการผ่านแดนต้องประกอบด้วยบัญชีรายการสินค้าซึ่งประกอบ
เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารดังกล่าว และต้องมีรูปแบบตามท่ีตกลงกันโดยประเทศภาคีท้ังหลาย 
 
๓. เอกสารประกอบการผ่านแดนอาจถูกพิมพ์จากสถานประกอบการของตัวการหรือระบบคอมพิวเตอร์ท่ี
ได้รับอนุญาตอ่ืนใด ภายหลังจากท่ีทําการศุลกากรต้นทางไดร้ับรองใบขนสินค้าผ่านแดนนั้นแล้ว 
 

ข้อ ๒๕ 
การปฏิบัตพิิธีการ ณ ท่ีทําการศุลกากรต้นทาง 

๑. ยานพาหนะทางบก รถพ่วง และภาชนะสําหรับบรรจุสินค้าพร้อมสินค้า รวมท้ังเอกสารประกอบการ
ผ่านแดนต้องถูกนํามาแสดงต่อท่ีทําการศุลกากรต้นทางเม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีร้องขอ  ท้ังนี้ ท่ีทําการ
ศุลกากรต้นทางต้องดําเนินการมาตรการใดๆตามท่ีจําเป็น เพ่ือให้ม่ันใจว่าใบขนสินค้าผ่านแดนมีความ
ถูกต้อง และเพ่ือประทับดวงตราของศุลกากร หรือเพ่ือตรวจสอบดวงตราประทับชนิดพิเศษ 
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๒. เว้นแตมี่ข้อยกเว้นเป็นอย่างอ่ืน การตรวจปล่อยสินค้าท่ีขนส่งภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
จะถูกปฏิเสธ หากไม่สามารถประทับดวงตราให้เป็นไปตามข้อ ๓ ของภาคผนวกนี ้

๓. ดวงตราต้องไม่ถูกทําลายโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 
๔. ในกรณีท่ีท่ีทําการศุลกากรต้นทางกําหนดเส้นทางการขนส่ง จะต้องคํานึงถึงเส้นทางท่ีประหยัด
ค่าใช้จ่าย และข้อมูลต่างๆ ท่ีตัวการได้ให้ไว้  ตลอดจนต้องแจ้งให้ตัวการทราบเส้นทางท่ีกําหนดดังกล่าว 
โดยจะต้องพิมพ์ลงในเอกสารประกอบการผ่านแดนตามท่ีร้องขอ 
 

๕. ท่ีทําการศุลกากรต้นทางต้องกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดสําหรับการขนส่งผ่านแดนท่ีสมบูรณ์ โดยการ
แสดงสินค้า ณ ท่ีทําการศุลกากรปลายทาง การกระทําเช่นนี้ควรคํานึงถึงเส้นทาง กฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งในปัจจุบัน และข้อมูลท่ีตัวการได้ให้ไวด้้วย 
 
๖. ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยท่ีทําการศุลกากรต้นทางต้องมีผลผูกพันพนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศภาคี
ท้ังหลายท่ีการขนส่งผ่านแดนได้ผ่านอาณาเขตประเทศของตน   
 
๗. ในกรณีท่ีสินค้าได้นํามาแสดง ณ ท่ีทําการศุลกากรปลายทางภายหลังจากสิ้นสุดเวลาท่ีกําหนดไว้ แต่
ความผิดพลาดนี้มิได้มีสาเหตุมาจากผู้ขนส่งหรือตัวการ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าตัวการได้ปฏิบัติตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดแล้ว 
 

ข้อ ๒๖ 
การปฏิบัตพิิธีการระหว่างการขนส่งผ่านแดน 

๑. เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม  ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าและเอกสารประกอบการผ่านแดน 
รวมท้ังบัญชีรายการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเอกสารดังกล่าว ต้องถูกนํามาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ ท่ี
ทําการศุลกากรผ่านแดน และท่ีทําการศุลกากรปลายทาง  
 
๒. ตามหลักท่ัวไป ท่ีทําการศุลกากรผ่านแดนของแต่ละประเทศภาคีท้ังหลาย ต้องยอมรับดวงตรา
ประทับศุลกากรของประเทศภาคีอ่ืนๆ หรือดวงตราประทับพิเศษอ่ืนท่ีได้รับอนุญาต หากว่าดวงตรานั้น
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ดวงตราท่ีได้มีการยอมรับแล้วนั้นต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในอาณาเขต
ของประเทศภาคีนั้น เช่นเดียวกับท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศตน 
 
๓. ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์พิเศษ พนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศภาคี อาจกําหนดให้มีการติดตาม
ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งในอาณาเขตของประเทศตน ค่าภาระติดพันต่างๆท่ีเป็นค่าใช้จ่ายในการคุม
ส่งควรจะต้องเหมาะสมกับบริการท่ีจัดให ้
 
๔. พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องไม่กําหนดให้มีการตรวจสอบยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งในระหว่างเส้นทาง 
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๕. แม้ว่ามีบทบัญญัติในข้อ ๓ วรรคหก ของพิธีสาร ๗ ถ้าข้อกําหนดในการควบคุมทําให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีความจําเป็นต้องดําเนินการตรวจสอบยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งและสินค้าท่ีได้บรรจุใน
ยานพาหนะดังกล่าวในช่วงเวลาท่ีเดินทางหรือในเวลาท่ีอยู่ ณ ท่ีทําการศุลกากรผ่านแดน พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกรายละเอียดของการควบคุมท่ีได้ดําเนินการและจํานวนดวงตราประทับท่ีได้ประทับ
ใหม่ ลงในช่องท่ีกําหนดของเอกสารประกอบการผ่านแดน และต้องปรับปรุงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ให้เป็นไปตามนั้น 
 

ข้อ ๒๗ 
เหตุการณท่ี์เกิดข้ึนระหว่างการผ่านแดน 

๑.  ในกรณีท่ีกําหนดต่อไปนี้ ผู้ขนส่งต้องทําการบันทึกรายการท่ีจําเป็นในเอกสารประกอบการผ่านแดน 
และแสดงเอกสารนั้นพร้อมกับสินค้าและเอกสารผ่านแดนท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใดต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีของ
ประเทศภาคีท่ียานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งนั้นอยู่ในอาณาเขต 
 (เอ) ถ้าเส้นทางขนส่งท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีกําหนดไดเ้ปลี่ยนแปลงไป 
 (บี) ถ้าดวงตราประทับถูกทําลายในช่วงเวลาของการขนส่งผ่านแดน เนื่องจากเหตุท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของผู้ขนส่ง 
 (ซี) ถ้าสินค้าถูกเปลี่ยนถ่ายไปยังยานพาหนะอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน เนื่องจากเหตุท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของผู้ขนส่ง 
 (ดี) ในกรณีท่ีมีอันตรายท่ีใกล้จะถึงอันจําเป็นต้องขนสินค้าบางส่วนหรือท้ังหมดลงจาก
ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งทันที และ 
 (อี)  ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆหรืออุบัติเหตุ ท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของตัวการหรอืผู้ขนส่ง 
 
๒. ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าการขนส่งผ่านแดนท่ีเก่ียวข้องอาจกระทําต่อไปได้ในเส้นทางปกต ิ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีนั้นต้องลงนามรับรองในช่องท่ีกําหนดของเอกสารประกอบการผ่านแดน และปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ใหเ้ป็นไปตามนั้น 

๓. ในกรณีท่ีมีเหตุผลตามสมควร สนิค้าอาจถูกขนส่งผ่านท่ีทําการศุลกากรผ่านแดนอ่ืน นอกจากท่ีทําการ
ศุลกากรท่ีได้แจ้งไว้ต่อท่ีทําการศุลกากรต้นทางและระบุไว้ในใบขนสินค้านั้น ท่ีทําการศุลกากรดังกล่าว
จะต้องแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ใหท่ี้ทําการศุลกากรผ่านแดนท่ีไดกํ้าหนดไวแ้ต่เดิมทราบ 

 
ข้อ ๒๘ 

การสิ้นสุดการขนส่งผ่านแดน 

๑. การนําสินค้าและเอกสารการผ่านแดนท่ีเก่ียวข้องมาแสดงต่อท่ีทําการศุลกากรปลายทาง ให้ถือว่าเป็น
การสิ้นสุดการขนส่งผ่านแดน  
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๒. ท่ีทําการศุลกากรปลายทางตอ้งบันทึกเอกสารท่ีนํามาแสดงและวันท่ีมาถึง และลงรายละเอียดของการ
ควบคุมท่ีได้ดําเนินการไว้ในเอกสารประกอบการผ่านแดน และปรับปรุงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้
เป็นไปตามนั้น 
 
๓. ท่ีทําการศุลกากรปลายทางต้องแจ้งต่อท่ีทําการศุลกากรต้นทางและท่ีทําการศุลกากรผ่านแดน ว่าการขน
ส่งผ่านแดนไดส้ิ้นสุดลงแล้วโดยการส่งข้อความ “การแจ้งการมาถึงอย่างเป็นทางการ” 
 
๔. การขนส่งผ่านแดนอาจสิ้นสุดลง ณ ท่ีทําการหนึ่งภายในประเทศปลายทาง นอกจากท่ีทําการท่ีระบุใน
ใบขนสินค้าผ่านแดน ท่ีทําการนั้นซึ่งกลายเป็นท่ีทําการศุลกากรปลายทาง ต้องแจ้งต่อท่ีทําการศุลกากร
ปลายทางเดิมและท่ีทําการศุลกากรต้นทางด้วย 
 

ข้อ ๒๙ 
การได้รับแจ้งการสิ้นสุดการผ่านแดน 

๑. เม่ือตัวการหรือผู้ขนส่งร้องขอ เพ่ือให้ออกหลักฐานเพ่ิมเติมว่าการขนส่งผ่านแดนท่ีได้สิ้นสุดลงอย่าง
ถูกต้องแล้ว ท่ีทําการศุลกากรปลายทางต้องลงนามรับรองตามสมควรในเอกสารประกอบการผ่านแดน  
 
๒. ผู้ขนส่งผ่านแดนต้องเก็บเอกสารประกอบการผ่านแดนท่ีได้มีการลงนามรับรองไว้เพ่ือการพิสูจน์
ในทางเอกสาร 
 

ข้อ ๓๐ 
การเสร็จสิ้นการขนส่งผ่านแดน 

๑. การควบคุมสินค้าและการบันทึกในส่วนท่ีเก่ียวข้องในสารบบของท่ีทําการศุลกากรปลายทาง ถือว่า
เป็นการเสร็จสิน้การขนส่งผ่านแดน 
 
๒. การเสร็จสิ้นของการขนส่งผ่านแดนต้องได้รับการรับรองจากท่ีทําการศุลกากรปลายทางโดยไม่ชักช้า การ
เสร็จสิ้นอาจมีข้อสงวนหรือไม่มีก็ได้ ในกรณีท่ีการเสร็จสิ้นนั้นมีการรับรองโดยมีข้อสงวน การเสร็จสิ้น
ดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่งผ่านแดนนั้นเอง 
 
๓. ท่ีทําการศุลกากรปลายทางต้องแจ้งต่อท่ีทําการศุลกากรต้นทางว่าพิธีการขนส่งผ่านแดนได้เสร็จสิ้นลง
แล้วโดยการส่งข้อความ “ผลการควบคุม” (control results) 
 
๔. ในกรณีท่ีสินค้าถูกส่งภายใตพิ้ธีการศุลกากรหรือระบบควบคุมทางศุลกากรอ่ืน สิ่งผิดปกติท้ังปวงท่ีอาจ
เกิดข้ึนภายใต้พิธีการศุลกากรหรือระบบควบคุมทางศุลกากรอ่ืนนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดแก่ผู้คํ้า
ประกันการขนส่งผ่านแดน 
 

ข้อ ๓๑ 
การล้างการขนส่งผ่านแดน 



 ��

ท่ีทําการศุลกากรต้นทางจะล้างการดําเนินการผ่านแดน เม่ือมีการเปรียบเทียบระหว่างใบขนสินค้าผ่าน
แดนท่ีได้ยื่นต่อท่ีทําการศุลกากรต้นทางและข้อมูลท่ีได้จากท่ีทําการศุลกากรปลายทาง ว่าพิธีการดังกล่าว
ได้เสร็จสิ้นลงอย่างถูกต้องแล้ว 
 

 
ข้อ ๓๒ 

การปฏิบัตพิิธีการแบบเดิม 

๑. การปฏิบัติพิธีการแบบเดิมท่ีกําหนดในข้อนี้ เป็นการปฏิบัติพิธีการท่ีอนุญาตให้มีการยื่นและการ
ควบคุมใบขนสินค้าผ่านแดน ตลอดจนการติดตามการขนส่งผ่านแดน โดยใช้เอกสารท่ีเป็นกระดาษ  เม่ือ
ไม่สามารถปฏิบัติพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานท้ังหมดหรือบางส่วนได้ เนื่องจากระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่ทํางาน 
 
๒. การปฏิบัตพิิธีการแบบเดิมจะถูกนํามาใช ้
 (เอ) ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหนา้ท่ีไม่ทํางาน 
 (บ)ี ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์ของตัวการไม่ทํางาน หรือ 
 (ซ)ี ในกรณีท่ีเครือข่ายท้ังหมดหรือบางส่วนระหว่างตัวการและพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่ทํางาน 
 
๓.  ในกรณีท่ีระบุไว้ข้างต้นในวรรคสอง สินค้าอาจถูกส่งภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียนโดยใช้ใบ
ขนสินค้าผ่านแดนท่ีเป็นกระดาษ ซึ่งจัดทําในรูปแบบมาตรฐานตามท่ีได้ตกลงกันโดยประเทศภาคี
ท้ังหลายและเป็นไปตามพิธีการท่ีไดต้กลงกันระหว่างประเทศภาคีท้ังหลาย 
 
๔. ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างท่ีทําการศุลกากรต้นทางและท่ีทําการศุลกากรปลายทาง และ/
หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ของท่ีทําการศุลกากรผ่านแดนแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งไม่ทํางาน ต้องมีการจัดทํา
สําเนาเอกสารประกอบการผ่านแดนเพ่ิมเติมอีกหนึ่งฉบับให้แก่ท่ีทําการศุลกากรท่ีมีปัญหาเก่ียวกับระบบ
คอมพิวเตอร ์
 
๕. ผู้ขนส่งจะต้องแสดงเอกสารประกอบการผ่านแดนและสําเนาอีกหนึ่งฉบับต่อท่ีทําการศุลกากรแต่ละ
แห่ง สําเนานี้จะถูกเก็บไว ้ณ ท่ีทําการศุลกากรท่ีดําเนินพิธีการ สําหรับต้นฉบับเอกสารประกอบการผ่าน
แดนจะถูกประทับตราและส่งคืนให้แก่ผู้ขนส่ง 
 
๖. ตัวการและท่ีทําการศุลกากรต้นทาง ท่ีทําการศุลกากรผ่านแดน และท่ีทําการศุลกากรปลายทาง ต้อง
บันทึกข้อมูลเก่ียวกับการขนส่งผ่านแดนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยเร็วเท่าท่ีสามารถกระทําได ้
 

ตอนท่ี ๗ 
การปฏิบัตพิิธีการหลังการผ่านแดน 

ข้อ ๓๓ 
พิธีการเพื่อการตรวจสอบว่าการดําเนินการผ่านแดนเสร็จสิ้นลงอย่างถูกต้อง 
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๑. ท่ีทําการศุลกากรต้นทางต้องเริ่มตรวจสอบโดยพลัน ในกรณีท่ีหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้รับข้อความ
“การแจ้งการมาถึงอย่างเป็นทางการ” (arrival advice) ภายในเวลาสองวันนับแต่เวลาที่สินค้านั้น
ต้องนํามาแสดง ณ ที่ทําการศุลกากรปลายทาง หรือไม่ได้รับข้อความ “ผลการควบคุม” (control 
results) ภายในหกวันนับแต่วันท่ีได้รับข้อความ “การแจ้งการมาถึงอย่างเป็นทางการ” 
 
๒. พิธีการตรวจสอบนีต้้องเริ่มข้ึนเพ่ือรับข้อมูลท่ีจําเป็นเพ่ือล้างการขนส่งผ่านแดน หรือในกรณีท่ีไม่อาจ 
 (เอ) ทราบว่ามีหนี้ทางศุลกากรเกิดข้ึนหรือไม่ 
 (บ)ี ระบถึุงความเป็นลูกหนี้ และ 
 (ซ)ี กําหนดพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งจะรับผิดชอบต่อการรับชําระหนี ้
 
๓. ในกรณีท่ีท่ีทําการศุลกากรต้นทางได้รับข้อความ “การแจ้งการมาถึงอย่างเป็นทางการ” (Arrival 
Advice) แต่ไม่ได้รับข้อความ “ผลการควบคุม” หน่วยงานดังกล่าวต้องเริ่มกระบวนการตรวจสอบโดยส่ง
คําขอไปยังท่ีทําการศุลกากรปลายทางเพ่ือให้ส่งข้อความ “ผลการควบคุม”  
 
๔. หากท่ีทําการศุลกากรต้นทางไม่ได้รับข้อมูล “การแจ้งการมาถึงอย่างเป็นทางการ” หน่วยงานดังกล่าว
ต้องเริ่มกระบวนการตรวจสอบโดยส่งคําขอไปยังท่ีทําการศุลกากรปลายทาง เพ่ือให้ยืนยันว่าสินค้านั้น
ไม่ได้ถูกนํามาแสดง ณ ท่ีทําการศุลกากรปลายทาง และท่ีทําการศุลกากรปลายทางจะต้องตอบกลับ
ภายในเจ็ดวัน 
 
๕. ในกรณีท่ีการตรวจสอบตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ไม่ได้รับหลักฐานอันเป็นท่ีพอใจว่าการขนส่งผ่านแดนได้
เสร็จสิ้นอย่างถูกต้องแล้ว ให้นําการปฏิบัติพิธีการตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๓๔ ของภาคผนวกนี้มาใช้บังคับ
ต่อไป 

 
ข้อ ๓๔ 

การแจ้งต่อตัวการและทางเลือกในการตรวจสอบการเสร็จสิ้นการดําเนินการผ่านแดน 

๑. หากท่ีทําการศุลกากรต้นทางไดเ้ริ่มตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๓๓ ของภาคผนวกนี้ และยังไม่ได้
รับการยืนยันการเสร็จสิ้นการขนส่งผ่านแดนภายในเวลาท่ีกําหนด หน่วยงานดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อ
ตัวการเพ่ือขอให้ตัวการยื่นหลักฐานเพ่ือแสดงว่าพิธีการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นอย่างถูกต้องแล้ว ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือสอบถาม 
 
๒. หลักฐานตามท่ีอ้างถึงในวรรคหนึ่ง อาจอยู่ในรูปแบบของเอกสารท่ีรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีของ
ประเทศปลายทางท่ีพิสูจนว์่าสินค้านั้นไดน้ํามาแสดง ณ ท่ีทําการศุลกากรปลายทางแล้ว 
 
๓. การขนส่งผ่านแดนถือว่าเสร็จสิ้นลง เม่ือตัวการแสดงหลักฐานให้เป็นท่ีพอใจแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี ว่า
สินค้านั้นไดเ้ข้าสูพิ่ธีการศุลกากรในประเทศปลายทางแล้ว 
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๔. ในกรณีท่ีตัวการแสดงหลักฐานให้เป็นท่ีพอใจว่าการขนส่งผ่านแดนได้เสร็จสิ้นอย่างถูกต้องแล้วภายใต้
การควบคุมทางศุลกากร  ท่ีทําการศุลกากรต้นทางอาจล้างการขนส่งผ่านแดนได้ แม้ว่าสินค้านั้นไม่ได้นํามา
แสดง ณ ท่ีทําการศุลกากรปลายทางเดิม โดยต้องแจ้งให้ท่ีทําการศุลกากรปลายทางเดิมทราบภายในหก
วัน 
 
๕. ในกรณีท่ีการตรวจสอบของท่ีทําการศุลกากรต้นทางพิสูจน์ได้ในตัวเองว่าการขนส่งผ่านแดนได้เสร็จ
สิ้นอย่างถูกต้องแล้วภายใต้การควบคุมทางศุลกากร หน่วยงานดังกล่าวต้องแจ้งให้ตัวการและท่ีทําการ
ศุลกากรปลายทางเดิมทราบดว้ย 
 

ข้อ ๓๕ 
หนีศุ้ลกากรและการชําระหนี้ 

๑. หนีศุ้ลกากรตามความหมายของข้อ ๑ อนุวรรค (ด)ี ของพิธีสาร ๗ อาจเกิดข้ึน 
 (เอ) โดยการเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
หรือ 
 (บี) ในกรณีท่ีสินค้ามิได้ถูกเคลื่อนย้ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องอัน
เกิดข้ึนจากการใช้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน หรือมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขเก่ียวกับการส่ง
สินค้าภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 
 
๒. สิทธิของพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีจะเรียกร้องให้ชําระหนีศุ้ลกากรนั้น จะถูกกําหนด 
 (เอ) โดยสถานท่ีซ่ึงเกิดสิ่งผิดปกติอันก่อให้เกิดหนี้ หรือ 
 (บ)ี เม่ือไม่สามารถระบุได้ว่าสิ่งผิดปกติเกิดข้ึนในอาณาเขตใด ให้ถือว่าสิ่งผิดปกติเกิดข้ึนในอาณา
เขตของประเทศภาคีท่ีพบสิ่งผิดปกติดังกล่าว 
 
๓. ตัวการจะต้องเป็นลูกหนี้ชั้นต้นซึ่งรับผิดชอบในหนี้ศุลกากร สําหรับผู้คํ้าประกันต้องรับผิดอย่างลูกหนี้
ร่วมสําหรับหนีศุ้ลกากรนั้น 
 
๔. บุคคลต่อไปนีต้้องรับผิดในหนีศุ้ลกากรด้วย 
 (เอ) บุคคลผู้ซึ่งเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียนโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
 (บี) บุคคลใดๆซึ่งมีส่วนร่วมในการเคลื่อนย้ายสินค้านั้น และบุคคลซึ่งรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า
สินค้านั้นได้เคลื่อนย้ายออกจากพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ 
 (ซ)ี บุคคลใดๆซึ่งได้มาหรือยึดถือสินค้าดังกล่าวไว ้และบุคคลซึ่งรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ในเวลาท่ีตน
ได้มาหรือได้รับสินค้าซึ่งถูกเคลื่อนย้ายออกจากพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 
แม้ว่าความรับผิดในหนีศุ้ลกากรของบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะไม่ทําให้ตัวการหรือผู้คํ้าประกันหลุดพ้นจาก
ความรับผิดดังกล่าวก็ตาม การชําระหนีศุ้ลกากรโดยบุคคลผู้รับผิดชอบดังกล่าวจะปลดเปลื้องความรับผิด
บางส่วนหรือท้ังหมดของตัวการ และ/หรือ ผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี 
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๕. หนีศุ้ลกากรเก่ียวกับการขนส่งสินค้าภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียนจะไม่เกิดข้ึน  หากบุคคล
ท่ีเก่ียวข้องพิสูจน์ได้ว่าการมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับเนื่องมาจากสินค้านั้นถูกทําลายหรือสูญหาย
โดยไม่อาจนํามาใช้ได้ ซึ่งการทําลายหรือการสูญหายนั้นเกิดจากลักษณะของสินค้านั้น เหตุสุดวิสัย หรือ
ผลของการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  สินค้าจะถือว่าเสียหายโดยไม่อาจนํามาใช้ได้ เม่ือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีรับรองว่าสินค้านั้นใช้การไม่ได้โดยมีสิทธิเรียกร้องความเสียหาย 
 
๖. ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าสินค้านั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ซึ่งเป็นผลมาจาก
ลักษณะของสินค้า เหตุสุดวิสัย หรือผลของการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าท่ี แต่หนี้ศุลกากรยังคงมีอยู่ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องคํานวณหนี้ดังกล่าวโดยพิจารณาถึงชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก และราคา
ศุลกากรของสินค้านั้นในเวลาท่ีหนี้นั้นถึงกําหนดชําระ 
 

ข้อ ๓๖ 
ความช่วยเหลือทางบริหาร – บทบัญญัติท่ัวไป 

๑. ประเทศภาคีท้ังหลายต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือการกําหนดสถานะของการขนส่งผ่านแดน 
และเพ่ือการชําระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจากสิ่งผิดปกติท่ีไม่อาจแก้ไขได ้
 
๒. ขอบเขตของความช่วยเหลือท่ีใหค้วรอยู่ภายในอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเป็นไปตาม
กฎหมายภายใน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่กระทบต่อกฎหมายภายในเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลหรือ
ข้อจํากัดทางกฎหมายในการส่งผ่านข้อมูล 
 
๓. ข้อมูลท้ังหมดท่ีให้เก่ียวกับการตรวจสอบการขนส่งผ่านแดนอาจใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแก้ไข
สถานะของการขนส่งผ่านแดนท่ีเก่ียวข้องเท่านั้น และเพ่ือติดตามสิทธิเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากสิ่ง
ผิดปกติใดๆในพิธีการผ่านแดนนั้น 
 
๔. พนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศภาคีท้ังหลายท่ีเก่ียวข้องต้องให้รายละเอียดท่ีจําเป็นซึ่งกันและกันเพ่ือ
ระบุถึงบุคคลท่ีรับผิดชอบในการขนส่งผ่านแดน ซึ่งรวมถึงบุคคลท่ีเป็น 
 (เอ) ตัวการ 
 (บ)ี ผู้ขนส่ง (หากมิใช่คนเดียวกับตัวการ) 
 (ซ)ี ผู้ส่งสินค้า (หากมิใช่คนเดียวกับตัวการ)   
 (ด)ี ผู้รับสินค้า 
 (อี) ผู้คํ้าประกัน และ 
 (เอ็ฟ) ตัวแทนในประเทศของผู้คํ้าประกัน 
 
๕. การตรวจสอบท้ังปวงท่ีเก่ียวกับการขนส่งผ่านแดนครั้งหนึ่งๆจะอ้างถึง 
 (เอ) เลขท่ีอ้างอิงของใบขนสินค้าผ่านแดน 
 (บ)ี ข้อมูลอ่ืนๆเพ่ือระบุถึงการขนส่งผ่านแดน และ 
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 (ซ)ี เหตุผลท่ีจําเป็นต้องตรวจสอบ 
 
๖. ในกรณีท่ีสงสัยว่าสิ่งผิดปกตินั้นเกิดโดยจงใจ การร้องขอข้อมูลอาจครอบคลุมไปถึงการใช้ระบบผ่านแดน
โดยท่ัวไปซึ่งได้ให้ไว้แก่ตัวการ 
 
๗. ข้อมูลท่ีจัดทําและมอบให้แก่ประเทศภาคีอ่ืนนั้น อาจรวมถึงสิ่งต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปนี ้
 (เอ) เอกสาร 
 (บ)ี รายงาน 
 (ซ)ี บันทึกข้อมูลการดําเนินการ และ 
 (ด)ี ข้อมูลท่ีเก่ียวกับสิ่งผิดปกติและการฝ่าฝืนท่ีเกิดจากการใช้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 
 
๘. ในกรณีท่ีปรากฏผลของการตรวจสอบโดยถือว่า ตัวการมีความรับผิดในหนี้ศุลกากรตามท่ีได้บัญญัติไว้
ข้อ ๒ ของภาคผนวกนี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีในประเทศภาคีท่ีตัวการตั้งอยู่ ต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้
สิทธิเรียกร้อง ในการแจ้งแก่ตัวการถึงความรับผิดนั้น 
 
๙. คําร้องขอข้อมูลและความช่วยเหลือต้องทําข้ึนในรูปแบบมาตรฐานตามท่ีได้ตกลงกันโดยประเทศภาคี
ท้ังหลาย 
 
๑๐. ไม่มีสิ่งใดในข้อเหล่านี้ ท่ีจะขัดขวางมิให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีในประเทศท่ีผ่านแดนจากการเริ่มพิธีการ
ตรวจสอบ หากปรากฏว่าสิ่งผิดปกติไดเ้กิดข้ึนในอาณาเขตประเทศของตน 
 
๑๑. ไม่มีสิ่งใดในข้อเหล่านี้ ที่จะขัดขวางมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเรียกร้อง เมื่อพิสูจน์ได้ว่าสิ่ง
ผิดปกติใดๆท่ีก่อให้เกิดหนีศุ้ลกากรได้เกิดข้ึนในอาณาเขตประเทศของตน 
 
๑๒. หากมีการร้องขอให้ดําเนินการติดตามตรวจสอบตามสมควร พนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศ
ปลายทาง และท่ีทําการศุลกากรผ่านแดน จะต้องดําเนินการโดยไม่ชักช้า โดยไม่คํานึงถึงระยะเวลานาน
ท่ีสุดท่ีไดกํ้าหนดไว ้
 

ข้อ ๓๗ 
ความช่วยเหลือทางบริหารสําหรับการชําระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง 

๑. ความข้อนี้ไดกํ้าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียกให้ชําระหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องท่ีเก่ียวกับการขนส่งผ่านแดน ในกรณีท่ีสิทธิเรียกร้องนั้นเกิดข้ึนในอาณาเขตของประเทศภาคี
นอกเหนือจากประเทศภาคีท่ีตัวการตั้งอยู ่
 
๒. การร้องขอความช่วยเหลือในการใหช้ําระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องตอ้งระบุถึง 
 (เอ) ชื่อและท่ีอยู่ของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
 (บ)ี รายละเอียดการขนส่งผ่านแดนท่ีเก่ียวข้อง 
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 (ซ)ี เหตุผลในการใช้สิทธเิรียกร้อง 
 (ด)ี จํานวนเงินท่ีเรียกร้อง และ 
 (อี) ข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีหน่วยงานท่ีถูกร้องขอต้องการ 
 
๓. หน่วยงานท่ีถูกร้องขอต้องแจ้งให้ผู้ท่ีร้องขอทราบถึงการดําเนินการช่วยเหลือในการชําระหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว รวมท้ังผลการดําเนินการโดยพลัน และไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามจะต้อง
กระทําการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับจากวันท่ีได้รับคําร้องขอ 
 
๔. หน่วยงานท่ีถูกร้องขอต้องแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบถึงเหตุผลในการปฏิเสธความช่วยเหลือโดยพลัน
ด้วย 
 
๕. ผู้ท่ีร้องขอไม่อาจยื่นคําร้องขอให้ชําระหนี้ หากการชําระหนี้นั้นอยู่ระหว่างการโต้แย้งตามกฎหมาย
ภายในของประเทศตน 
 
๖. หน่วยงานท่ีถูกร้องขอต้องชะลอการกระทําใดๆเพ่ือการชําระหนี้ หากตัวการแสดงหลักฐานให้เป็นท่ี
พอใจว่าสิทธิเรียกร้องนั้นอยู่ระหว่างการโต้แย้งในประเทศของผู้ร้องขอ ในกรณีเช่นนี้ หน่วยงานท่ีถูกร้อง
ขอต้องแจ้งใหผู้ร้้องขอทราบโดยพลัน 
 
๗. ผู้ร้องขอต้องระบุถึงจํานวนเงินตามสิทธิเรียกร้องท่ีต้องชําระ เป็นสกุลเงินท้ังของประเทศท่ีผู้ร้องขอ
และประเทศท่ีหน่วยงานท่ีถูกร้องขอตั้งอยู่ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนท่ีเป็นอยู่ในวันท่ีทําการร้องขอ 
 
๘. ในสถานการณ์ปกติ ตัวการหรอืผู้คํ้าประกัน แลว้แต่กรณี ต้องส่งเงินท่ีชําระหนี้ไปใหผู้ร้้องขอโดยตรง 
 
๙. ในกรณีท่ีวางประกันเป็นเงิน หน่วยงานท่ีถูกร้องขอจะต้องจัดส่งเงินท่ีชําระให้แก่ผู้ร้องขอเป็นสกุลเงิน
ของประเทศตน 
 
๑๐. ในกรณีท่ีตัวการไม่สามารถชําระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง ผู้ร้องขอต้องได้รับแจ้งเหตุดังกล่าว หลังจาก
นั้น ผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการเรียกให้ผู้คํ้าประกันชําระหนี้โดยผ่านทางตัวแทนท่ีได้รับการแต่งตั้งใน
ประเทศของตน  
 

ตอนท่ี ๘ 
บทบัญญัตเิบ็ดเตล็ด 

ข้อ ๓๘ 
ยานพาหนะและตู้สินค้าเพือ่วัตถุประสงค์ในการขนส่งผ่านแดน 

๑. ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งผ่านแดนทางบก ส่วนประกอบของยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งผ่านแดน
ทางบก รวมท้ังรถพ่วง หรือตู้สินค้าท่ีบรรทุกสินค้า ต้องไม่ถูกแสดงเป็นสินค้าภายใต้พิธีการศุลกากรผ่าน
แดนอาเซียน และไม่ต้องมีการเรียกประกันสําหรับสิ่งดังกล่าว 
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๒. บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่ห้ามประเทศภาคีในการกําหนดให้มีการปฏิบัติพิธีการให้ครบถ้วน ณ ท่ีทํา
การศุลกากรผ่านแดนหรือท่ีทําการศุลกากรปลายทาง เพ่ือทําใหแ้น่ใจว่ายานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งผ่าน
แดนทางบก ส่วนประกอบของยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งผ่านแดนทางบก รวมท้ังรถพ่วง หรือตู้สินค้า
นั้นจะส่งกลับออกไป 
 

ข้อ ๓๙ 
ความผิดพลาดเล็กน้อย 

๑. ประเทศภาคีท้ังหลายต้องเพิกเฉยต่อความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในเรื่องของระยะเวลาหรือเส้นทางท่ี
กําหนด 
 
๒. ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย เช่น ความผิดพลาดท่ีเกิดจากการพิมพ์ผิด ระหว่างรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการผ่านแดนหรือใบขนสินค้าผ่านแดนและเนื้อหาท่ีเป็นจริงในส่วนท่ีเก่ียวกับ
ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งนั้น จะต้องไม่เป็นข้อเท็จจริงท่ีมีผลระงับการล้างการขนส่งผ่านแดน 
 

ข้อ ๔๐ 
ข้อยกเว้น 

๑. ประเทศภาคีแต่ละประเทศต้องมีสิทธิยกเว้นไม่ให้บุคคลใดๆ ใช้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
ชั่วคราวหรือถาวร หากบุคคลนั้นได้กระทําผิดอย่างร้ายแรงต่อกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายหรือ
ระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตามคําตัดสินของพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มี
อํานาจ 
 
๒. ให้มีการแจ้งการยกเว้นดังกล่าวแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศภาคีท่ีเก่ียวข้องทราบภายใน ๗ วัน 
และหากทําได้ให้แจ้งแก่ผู้คํ้าประกันท่ีเก่ียวข้องด้วย 

 
ข้อ ๔๑ 

การอนุญาตให้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียนสิ้นสุดลง ณ สถานท่ีของผู้ประกอบการ 

๑. ผู้ประกอบการอาจได้รับอนุญาตให้รับสินค้าภายใต้การขนส่งผ่านแดน โดยไม่ต้องนําสินค้าและ
เอกสารประกอบการผ่านแดนของสินค้าดังกล่าวมาแสดง ณ ท่ีทําการศุลกากรปลายทาง 
 
๒. การอนุญาตดังกล่าวให้ได้เฉพาะในกรณีท่ีผู้ประกอบการ 
 (เอ) เป็นตัวการท่ีได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการผ่านแดนรับอนุญาต หรือ 
 (บ)ี ไม่เป็นผูป้ระกอบการตามอนุวรรค (เอ) แต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยประเทศภาคี
ท่ีผู้ประกอบการนั้นตั้งอยู่ในอาณาเขต 
 
๓. การอนุญาตจะต้องระบถึุง 
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 (เอ) ท่ีทําการศุลกากรปลายทางซึ่งรับผิดชอบต่อสินค้าท่ีผู้รับตราส่งจะได้รับ 
 (บ)ี ผู้รับตราส่งต้องแจ้งแก่ท่ีทําการศุลกากรปลายทาง ว่าสินค้าได้มาถึงด้วยวิธีใด และในเวลาใด
เพ่ือท่ีทําการศุลกากรนั้นจะไดด้ําเนินการควบคุมท่ีจําเป็น 
 (ซี) สินค้าท่ีการอนุญาตดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึง ซึ่งต้องนํามาแสดง ณ ท่ีทําการศุลกากรปลายทาง 
และ 
 (ดี) การดําเนินการเพ่ือให้ผู้ประกอบการได้รับข้อความ “บันทึกการมาถึงล่วงหน้า” 
(Anticipated Arrival Record) จากท่ีทําการศุลกากรปลายทาง 
 
๔. พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องระบุในการอนุญาตว่า ท่ีทําการศุลกากรปลายทางกําหนดให้ต้องกระทําการ
ใดๆหรือไม่ ก่อนท่ีผู้ประกอบการจะนําสินค้านัน้ไป 
 
๕. เม่ือสินค้ามาถึง ณ สถานประกอบการหรือสถานท่ีซ่ึงระบุไว้ในการอนุญาต ผู้ประกอบการต้อง 
 (เอ) แจ้งให้ท่ีทําการศุลกากรปลายทางทราบทันที ถึงปริมาณท่ีเกินหรือขาด การสับเปลี่ยน
สินค้า หรือสิ่งผิดปกติอ่ืนๆ เช่น ดวงตราประทับท่ีถูกทําลาย และ 
 (บี) ส่งข้อความ “การแจ้งการมาถึงอย่างเป็นทางการ” (Arrival Advice) ให้แก่ท่ีทําการ
ศุลกากรปลายทางทางอิเล็กทรอนิกส์โดยทันทีก่อนการขนถ่ายสนิค้า  
 
๖. การขนส่งผ่านแดนถือว่าสิ้นสุด เม่ือเอกสารท่ีแนบมากับการขนส่ง พร้อมท้ังสินค้าซึ่งไม่บุบสลาย ได้ส่ง
ถึงสถานท่ีของผู้ประกอบการรับอนุญาตภายในเวลาท่ีกําหนด 
 
๗. เม่ือผู้ขนส่งร้องขอ ผู้รับสินค้าท่ีได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องออกใบรับสินค้าสําหรับการขนส่งแต่
ละครั้ง 
 
๘. เม่ือได้รับข้อความ “การแจ้งการมาถึงอย่างเป็นทางการ” (Arrival Advice) ท่ีทําการศุลกากร
ปลายทางต้องพิจารณาว่า จะทําการตรวจสอบสินค้า และกระทําการเก่ียวกับการเสร็จสิ้นการขนส่งผ่าน
แดนหรือไม่ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๓๐ ของภาคผนวกนี ้ 

 
มาตรา ๔๒ 

การรักษาความลับ 

๑. ข้อความในภาคผนวกนี้ต้องไม่ตีความให้ประเทศภาคีใดๆต้องอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลความลับ ซึ่งการ
เปิดเผยข้อมูลความลับนี้อาจจะ 
 (เอ) ขัดแย้งกับผลประโยชน์สาธารณะตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายของประเทศภาคีนั้น 
 (บี) ขัดแย้งกับกฎหมายใดๆ เช่น กฎหมายท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือธุรกิจการเงินและ
บัญชีของลูกค้าของสถาบันการเงิน 
 (ซ)ี ขัดขวางการบังคับใชก้ฎหมาย หรือ 
 (ดี) กระทบต่อผลประโยชน์ทางการค้าท่ีชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
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๒. ในกรณีท่ีประเทศภาคีหนึ่งจัดหาข้อมูลให้แก่ประเทศภาคีอีกประเทศหนึ่งตามภาคผนวกนี้ และได้
กําหนดให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลลับ ประเทศภาคีท่ีได้รับข้อมูลต้องเก็บรักษาความลับของข้อมูล โดย
ให้ใช้ข้อมูลเพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดโดยประเทศภาคีท่ีจัดหาข้อมูลให้ และต้องไม่ทําการ
เปิดเผยข้อมูลนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากประเทศภาคีท่ีจัดหาข้อมูลให ้
                                                .......................... 


