
พิธีสาร ๗ พร้อมภาคผนวกทางเทคนิค (ฉบับวันที ่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
 

พิธีสาร ๗ 
ระบบศุลกากรผ่านแดน 

 
รัฐบาลแห่ง บรูไนดารุสซาราม, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, 
สาธารณรัฐสิงคโปร์, ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นสมาชิกของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ต่อไปนี้แต่ละประเทศให้เรียกว่า “ประเทศภาคี” 
และหากกล่าวโดยรวมใหเ้รียกว่า “ประเทศภาคีท้ังหลาย) 
 
ระลึกถึง กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน ซึ่งได้
ลงนามเม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๑๙๙๘ (๒๕๔๑) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 
“ความตกลง”) 
 
ยอมรับว่า ข้อ ๑๘ และ ข้อ ๒๕ ของความตกลงดังกล่าว ได้กําหนดเก่ียวกับการจัดทําพิธีสารต่างๆท่ี
จะนํามาปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงนี ้
 
ระลึกถึง ว่าระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังท่ีกําหนดไว้ในพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ปรารถนาท่ี จะส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดนและการขนส่งผ่านแดนใน
ระหว่างประเทศภาคีท้ังหลาย 
 
กล่าวยํ้า ว่าพิธีสารนี้ต้องกําหนดการจัดการสินค้าผ่านแดนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
ระหว่างประเทศภาคีท้ังหลาย 
 
ได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี ้

 
ข้อ ๑ 
คํานิยาม 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของพิธีสารนี ้
(เอ) “ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน” หมายความว่า ระบบศุลกากรสําหรับการขนส่ง 

ผ่านแดนภายใต้การควบคุมทางศุลกากรเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับการเคลื ่อนย้ายสินค้า 
ผ่านอาณาเขตของประเทศภาคีหนึ่งหรือหลายประเทศ ท่ีกําหนดข้ึนภายใต้พิธีสารนี้ เม่ือการ 
ผา่นข้ามอาณาเขตของประเทศภาคีหรือประเทศภาคีท้ังหลายนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทาง



 � 

ท้ังหมด ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดนอกพรมแดนของประเทศภาคีหนึ่งหรือหลายประเทศ ซึ่งเส้นทางการ
ขนส่งนั้นได้ตัดผ่านอาณาเขต 

(บี) “พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน” หมายความว่า ระเบียบและพิธีการ ท่ีครอบคลุม
ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ตามท่ีระบุรายละเอียดไว้ในพิธีสารนี้และในภาคผนวกทางเทคนิค 

(ซี) “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีศุลกากร หรือ เจ้าหน้าท่ีอ่ืนใดซึ่ง
รับผิดชอบในการนําข้อกําหนดของพิธีสารนี้ไปใช ้

(ด)ี “ศุลกากร” หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีศุลกากรของประเทศภาคีท้ังหลาย 

(อี) “หนี้ศุลกากร” หมายความว่า อากรศุลกากร ภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
สินค้าท่ีอยูภ่ายใตพิ้ธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

(เอฟ) “ท่ีทําการศุลกากรต้นทาง” หมายความว่า ท่ีทําการศุลกากรซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ขนส่งผ่านแดน 

(จี) “ท่ีทําการศุลกากรปลายทาง” หมายความว่า ท่ีทําการศุลกากรซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของการ
ขนส่งผ่านแดน 

(เอช) “ท่ีทําการศุลกากรผ่านแดน” หมายความว่า ท่ีทําการศุลกากรใดๆท่ีเป็นจุดออกจาก
หรือเข้าไปยงัประเทศภาคี ในบริบทของการขนส่งผ่านแดน 

 (ไอ) “ใบขนสินค้าผ่านแดน” หมายความว่า คําสําแดงท่ีตัวการจะต้องยื่นต่อท่ีทําการ
ศุลกากรต้นทาง เพ่ือนําสินค้าเข้าสูพิ่ธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซยีน 

(เจ) “เทคนิคการประมวลผลข้อมูล” หมายความว่า การนําข้อมูลท่ีจําเป็นเพ่ือความสมบูรณ์
ของระเบียบพิธีการท่ีเก่ียวข้อง เข้าสู่ระบบการประมวลผลข้อมูลของพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์เป็นมาตรฐานกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

(เค) “ผู้คํ้าประกัน” หมายความว่า บุคคลท่ีสามไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่ง
ผูกพันตนเองโดยลายลักษณ์อักษร ท่ีจะชดใช้หนีศุ้ลกากรท่ีอาจเกิดมีข้ึน ร่วมกับ และแทนตัวการ ตาม
จํานวนท่ีคํ้าประกัน 

(แอล) “สํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกัน” หมายความว่า หน่วยงานท่ีประเทศภาคี
ได้แต่งตั้งข้ึนเพ่ือจัดการและเตรียมการภายในประเทศของตน ในการอนุญาตให้รับประกัน และกํากับ
ดูแลการคํ้าประกันให้ครอบคลุมการขนส่งผ่านแดน 

(เอ็ม) “ตัวการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งนําสินค้าเข้าสู่พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 
แม้ว่าจะได้กระทําโดยตัวแทนท่ีได้รับมอบอํานาจก็ตาม 

(เอ็น) “การขนส่งผ่านแดน” หมายความว่า การขนส่งสินค้าจากท่ีทําการศุลกากรต้นทางไป
ยังท่ีทําการศุลกากรปลายทาง ภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 
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ข้อ ๒ 
ขอบเขตการนํามาใช้ 

 
ตามข้อ ๑๘.๑ ของความตกลง ประเทศภาคีท้ังหลายตกลงกันโดยพิธีสารนี้ท่ีจะจัดตั้งระบบศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียน และนําข้อบัญญัติของพิธีสารนี้ไปใช้กับการขนส่งสินค้าผ่านแดนในอาณาเขตประเทศ
ของตน 

 
ข้อ ๓ 

บทบัญญัติท่ัวไป 
 
๑. ประเทศภาคีแต่ละประเทศต้องอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าข้ามผ่านอาณาเขตประเทศของตนได ้
ภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน โดยไม่กระทบถึงความในวรรค ๒ และ ๓ ของข้อนี ้
 
๒. ประเทศภาคีท้ังหลายอาจห้าม และ/หรือจํากัด สินค้าบางประเภทจากการใช้ระบบขนส่งผ่านแดน
อาเซียน ในกรณีท่ีมีเหตุผลเพ่ือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายสาธารณะ หรือความปลอดภัย
ของสารณชน การปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช การปกป้องการครอบครองสมบัติ
ของชาติในด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือค่านิยมทางโบราณคดี หรือการปกป้องทรัพย์สิน
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
 
๓. หลังจากการลงนามในพิธีสารนี้ รายการสินค้าต้องห้าม และ/หรือต้องจํากัดสําหรับแต่ละประเทศ
ภาคี ต้องมีการระบุไว้ในภาคผนวก ของพิธีสารนี้ ประเทศภาคีแต่ละประเทศ อาจแก้ไขรายการสินค้า
ต้องห้าม และ/หรือต้องจํากัด โดยแจ้งให้สํานักเลขาธิการอาเซียนทราบโดยพลัน สํานักเลขาธิการ
อาเซียนจะต้องแจ้งข้อมูลท่ีทันสมัยในภาคผนวกท่ัวไปให้ประเทศภาคีทราบโดยพลัน 
 
๔. สินค้าภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียนต้องไม่อยู่ภายใต้บังคับของการชําระค่าภาษีอากร 
นอกจากค่าใช้จ่ายเพ่ือการขนส่ง หรือค่าใช้จ่ายซึ่งเทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายสําหรับการบริหารจัดการท่ี
จําเป็นเพ่ือการขนส่ง หรือเพ่ือการบริการ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการปฏิบัติตามข้อกําหนดของระบบ
ศุลกากรผ่านแดนอาเซียน และได้จัดให้มีหลักประกันที่จําเป็นภายใต้ข้อ ๕ ของพิธีสารนี้แล้ว 
อย่างไรก็ตามบทบัญญัตินี้จะไม่ห้าม  

เอ) การเก็บภาษีอากรในประเทศท่ีทําการส่งออก เม่ือค่าภาษีอากรนั้นยังคงต้องชําระ ไม่ว่า
สินค้าไดถู้กส่งออกภายใต้การผ่านแดน หรือภายใตพิ้ธีการส่งออกของประเทศ หรือ  

 
บี) การเก็บภาษีอากรในประเทศปลายทาง เม่ือสิ้นสุดการขนส่งผ่านแดน และสินค้าได้ผ่านการ

ตรวจปล่อยเพ่ือการบริโภคแล้ว 
 
๕. เงื่อนไขท่ีต้องปฏิบัติ และการผ่านพิธีการศุลกากร ท่ีจะนําไปใช้กับการขนส่งผ่านแดน ต้องถูก
กําหนดไว้ในกฎหมายของประเทศและ/หรือ ประกาศของฝ่ายบริหาร ท่ีออกโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
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๖. โดยหลักท่ัวไป สินค้าภายใตพิ้ธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ต้องได้รับการยกเว้นจาก 

(เอ) การตรวจทางกายภาพตามปกติระหว่างเส้นทาง นอกจากการตรวจดวงตราประทับ และ
การตรวจท่ีไม่กระทบสิทธิส่วนบุคคล (non-intrusive inspection) 

(บ)ี การคุมส่งโดยศุลกากร และ 

(ซ)ี ข้อกําหนดให้จัดหาหลักประกันใด หรือข้อผูกพันใดๆ เพ่ิมเติมจากท่ีได้กําหนดไว้ภายใต้พิธีสาร
นี้ และภาคผนวกทางเทคนิค 
 
๗. ประเทศภาคีท้ังหลาย จะส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคนิค
การบริหารความเสี่ยง ท่ีบทบัญญัติท้ังหมดได้กลา่วถึงไว้ ในการจัดการระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 
เพ่ือทําให้แน่ใจถึงการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดสําหรับศุลกากรและผู้ประกอบการ 

 
ข้อ ๔ 

ใบขนสินค้าผ่านแดน 
 
๑. ใบขนสินค้าผ่านแดนสําหรับสินค้าภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ต้องจัดทําโดยตัวการ 
หรือตัวแทนผู้ไดร้ับมอบอํานาจ  
 
๒. ใบขนสินค้าผ่านแดนและเอกสารประกอบเพ่ือวัตถุประสงค์ของพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
ต้องเป็นไปตามภาคผนวกทางเทคนิคของพิธีสารนี้ 

 
ข้อ ๕ 

หลักประกันสําหรับหนี้ศุลกากร 
 
๑. เพ่ือความแน่ใจในการจ่ายหนี้ศุลกากรซึ่งอาจเกิดข้ึนจากสินค้าภายใต้พิธีการศุลกากรผ่านแดน
อาเซียน และเว้นแต่ในกรณีท่ีได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน การขนส่งผ่านแดนต้องครอบคลุมโดย
หลักประกันซึ่งมีผลใช้ได้สําหรับประเทศภาคีท้ังหมดท่ีเก่ียวข้อง 
 
๒. ตัวการต้องวางหลักประกัน และจํานวนสูงสุดต้องไม่เกินหนี้ศุลกากรท่ีถึงกําหนดชําระ 
 
๓. ผู้คํ้าประกันต้องถูกจัดตั้งข้ึนใน และได้รับการรับรองโดย สํานักงานกํากับดูแลการวางหลักประกัน
ในประเทศภาคีท่ีมีการวางประกัน  ผู้คํ้าประกันต้องจัดให้มีท่ีอยู่สําหรับการให้บริการในอาณาเขตของ
แต่ละประเทศภาคีท้ังหลายท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่งผ่านแดนดังกล่าว ในกรณีท่ีผู้คํ้าประกันไม่มีท่ีอยู่
เพ่ือการให้บริการ ผู้คํ้าประกันต้องแต่งตั้งตัวแทนในแต่ละประเทศภาคีท้ังหลายท่ีเก่ียวข้องกับการขน
ส่งผ่านแดนดังกล่าว 
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ข้อ ๖ 
 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างทาง 

 
ในกรณีท่ีสินค้าเสียหายหรือถูกทําลาย ดวงตราประทับถูกทําลาย หรือเหตุอ่ืนใด หรืออุบัติเหตุท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติให้เป็นไปตามพิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ตัวการ 
ผู้ประกอบการขนส่ง หรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีควบคุมสินค้าต้องรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีของประเทศภาคีซ่ึงเส้นทางการขนส่งอยู่ในอาณาเขตทราบโดยทันที และเหตุการณ์นี้จะต้อง
นําระเบียบและพิธีการตามภาคผนวกทางเทคนิคของพิธีสารนี้มาใช้  

 
ข้อ ๗ 
ความผิด 

๑. แต่ละประเทศภาคีท้ังหลายต้องมีสิทธิห้ามบุคคลใดๆใช้พิธีการศุลกากรผ่านแดนอาเซียน เป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากบุคคลนั้นได้กระทําความผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือกฎข้อบังคับท้ังหลาย ที่ใช้กับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ในดุลพินิจ
ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีจะทําการวินิจฉัยการกระทําผิดนั้น  
 
๒. การกระทําผิดใดๆเก่ียวกับการขนส่งผ่านแดนท่ีถูกตรวจพบ จะต้องดําเนินการตามกฎหมายภายใน
ของประเทศภาคีท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อ ๘ 
พิธกีารท่ีเรียบง่าย 

 
๑. พนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศภาคีท่ีมีการยื่นขออนุญาต อาจอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายใด
ปฏิบัตพิิธีการท่ีเรียบง่ายสําหรับการขนส่งผ่านแดนได ้

๒. ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการท่ีได้รับอนุญาต และพิธีการท่ีเรียบง่าย ได้กําหนดไว้ใน
ภาคผนวกทางเทคนิคของพิธีสารนี ้

ข้อ ๙ 
การช่วยเหลือในทางบริหารและการเรียกร้องให้ชําระหนี้ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศภาคีท้ังหลายต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามท่ีกําหนดใน
กฎหมายของประเทศตน ในกรณีท่ีมีการร้องขอ  และการสอบสวนและ/หรือ การชดใช้ค่าเสียหาย 
เม่ือข้อเรียกร้องนั้นเกิดข้ึนเก่ียวเนื่องกับการขนส่งผ่านแดน 

 
ข้อ ๑๐ 

การจัดตั้งองค์กร 

๑. ท่ีประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนต้องรับผิดชอบในการติดตาม ทบทวน ประสานงาน และกํากับ
ดูแลเรื่องราวต่างๆท่ีเก่ียวกับการนําพิธีสารนี้มาใช้อย่างมีประสิทธิผล ท่ีประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน 
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อาจแต่งตั้งคณะทํางานท่ีเก่ียวข้อง หรือคณะกรรมการ เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการดําเนินการตาม
ความรับผิดชอบของตนภายใต้พิธีสารนี ้
 
๒. สํานักเลขาธิการอาเซียนต้องจัดให้มีการสนับสนุนและความช่วยเหลือในทางบริหารท่ีจําเป็นต่อท่ี
ประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ในการดําเนินการตามหน้าท่ีและความรับผดิชอบภายใตพิ้ธีสารนี ้
 
๓. การแก้ไขภาคผนวกทางเทคนิคของพิธีสารนี้จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
อธิบดีศุลกากรอาเซียน การแก้ไขดังกล่าวต้องแนบรวมกับพิธีสารนี้อย่างเป็นทางการและถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของพิธีสารนีด้้วย 

 
ข้อ ๑๑ 

บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด 
 
๑. แต่ละประเทศภาคี ต้องใช้มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บทบัญญัติของพิธีสารนี้ถูกนําไปใช้อย่างมี
ประสิทธิผลและสอดคล้องกัน โดยคํานึงถึงความต้องการในการลดการปฏิบัติพิธีการศุลกากรท่ีถูก
กําหนดไว้สําหรับภาคีใดๆท่ีใช้พิธีการศุลกากรอาเซียนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และความ
ต้องการท่ีจะได้รับผลสําเร็จร่วมกันในการแก้ไขอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามบทบัญญัติ
เหล่านี ้
 
๒. ประเทศภาคีท้ังหลายต้อง จัดหาข้อมูลใดๆให้แก่กันและกันเท่าท่ีเป็นไปได้และเป็นไปตามกฎหมาย
ภายในของตน และต้องแจ้งให้แต่ละฝ่ายทราบถึงมาตรการใดๆ ท่ีกระทบต่อการดําเนินการตาม 
พิธีสารนี ้
 

ข้อ ๑๒ 
บทบัญญัติสุดท้าย 

 
๑. พิธีสารนีต้้องเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการอาเซียน และเลขาธิการอาเซียนจะต้องจัดทําสําเนาท่ีรับรอง
ถูกต้องให้แก่แต่ละประเทศภาคีโดยพลัน 
๒. พิธีสารนี้พร้อมด้วยเอกสารแนบและภาคผนวกทางเทคนิคต้องประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ 
ความตกลง ในกรณีท่ีมีความขัดหรือแย้งกัน ให้ถือเอาความตกลงเป็นสําคัญ 
๓. พิธีสารนี้อยู่ภายใต้การให้สัตยาบันหรือการยอมรับโดยประเทศภาคีท้ังหลาย หนังสือตราสาร 
การให้สัตยาบันหรือการยอมรับต้องเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการอาเซียน และให้เลขาธิการอาเซียนแจ้ง
ใหแ้ต่ละประเทศภาคีทราบถึงการเก็บรักษาดังกล่าวโดยพลัน 
๔. พิธีสารนี้จะมีผลใช้บังคับเม่ือได้มีการมอบหนังสือตราสารการให้สัตยาบันหรือการยอมรับของ
ประเทศภาคีท้ังหลายทุกประเทศ ต่อเลขาธิการอาเซียน 
๕. การตั้งข้อสงวนต่อพิธีสารนี้ไม่อาจทําได้ ไม่ว่าจะกระทําในเวลาท่ีมีการลงนาม หรือเวลาท่ีมีการให้
สัตยาบันหรือการยอมรับ 
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๖. การแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ ต่อบทบัญญัติของพิธีสารนี้ เว้นแต่การแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีได้กระทําต่อเอกสาร
แนบและภาคผนวกทางเทคนิค ตามท่ีระบุไว้ใน ย่อหน้า ๓ ของข้อ ๓ และ ย่อหน้า ๓ ของข้อ ๑๐ 
ของพิธีสารนี้ จะมีผลใช้บังคับได้โดยได้รับความเห็นชอบของประเทศภาคีท้ังหลายทุกประเทศ  
 
เพื่อเป็นพยานในการนี้ ผู้ลงนามไว้ข้างท้ายนี้เป็นผู้ได้รับมอบอํานาจโดยชอบจากรัฐบาลของตนใน
การลงนาม  ได้ลงนามในพิธีสาร ๗ เก่ียวกับระบบศุลกากรผ่านแดน เพ่ือปฏิบัติตามกรอบความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผา่นแดน 

ลงนาม ณ ..................เม่ือวันท่ี................เดือน.................ปี.................... เป็นภาษาอังกฤษเพียง 
ฉบับเดียว 
 
 


