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บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาพบว่าการขนส่งสินค่าผ่านแดนนั้น มีพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติส่งออกไปนอก
และน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 และกฎหมายอ่ืนในการควบคุมและก ากับดูแลหรือ
เกี่ยวข้องโดยตรง ในการขนส่งสินค้าผ่านแดน แต่ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดน ยังมีปัญหาต่อ
ผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าหน้าที่ในทางปฏิบัติ ไม่ว่าในด้านบทนิยามค าว่า ผ่านแดน เงื่อนไขและ
คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการผ่านแดน ด้านการน าสินค้าผ่านราชอาณาจักร ด้านใบรับรองถิ่นก าเนิด
หรือใบอนุญาตส่งออกจากประเทศต้นทาง และปัญหาเมื่อน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วไม่สามารถ
ส่งออกไปเทศที่สามได้ภายในก าหนด  ท าให้เกิดปัญหาในด้านการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่
ศุลกากร  ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 ดังนั้น เพื่อให้พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติส่งออกไปนอกและน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินค้า พ.ศ.2522 สามารถน ามาใช้บังคับและควบคุมการน าผ่านแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหากับผู้ประกอบการขนส่งผ่านแดน และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการขนส่งผ่านแดน จึงควรมีการแก้ไข
กฏหมาย ในด้านบทนิยามค าว่าผ่านแดน เงื่อนไขและคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการผ่านแดน ด้าน
การน าสินค้าผ่านราชอาณาจักร ด้านใบรับรองถิ่นก าเนิดหรือใบอนุญาตส่งออกจากประเทศต้นทาง และ
ปัญหาเมื่อน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วไม่สามารถส่งออกไปเทศที่สามได้ภายในก าหนด เพื่อให้มี
ความชัดเจนและทันสมัยต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม  ไม่ให้
เกิดปัญหาในการตีความ ปัญหามาตรฐานในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และปัญหาในด้านช่องว่างของ
กฎหมาย  เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดน และเจ้าหน้าที่ผู้
ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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1. บทน า  
 การค้าระหว่างประเทศในโลกปัจจุบัน มีแนวโน้มพัฒนาไปสู่การค้าไร้พรมแดน ด้วยความ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารและการคมนาคม ท าให้ประเทศต่างๆ สามารถติดต่อท าการค้ากันได้
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกนี้  ได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น การค้าระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงว่าด้วย
ภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and : GATT) และองค์กรค้าโลก (World Trade 
Organization : WTO) มีวัตถุประสงค์ให้ประเทศสมาชิกลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้า เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมและสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันทางการค้าโดยเสรี ในปัจจุบันการขนส่งสินค้าผ่านแดน การ
ขนส่งสินค้าผ่านอาณาเขตของตนเพื่อส่งออกต่อไป ประเทศที่สาม โดยไม่มีการเก็บอากรส าหรับสินค้าที่น า
ผ่านแดนเข้ามาในอาณาเขตของตนแต่อย่างใด เพราะว่าโดยปกติแล้ว ประเทศทั้งสองจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับ
การผ่านแดน ตามความสัมพันธ์ของแต่ละประเทศ การได้รับสิทธิผ่านดินแดน ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเทศ ที่ยินยอมให้มีการน าสินค้าผ่านแดนเพื่อส่งออกไป ภายใต้
กรอบของเขตอธิปไตยของประเทศนั้นๆ การขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาจมีทั้งกรณีที่มี
ข้อตกลงร่วมกันหรือไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการผ่านแดน 
 เพื่อให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน บางประเทศได้สร้างกฎหมายหรือข้อบัญญัติของรัฐ 
ในการน าเข้า ส่งออก หรือส่งสินค้าผ่านแดน ด้วยการออกกฎหมายหรือข้อก าหนดในเร่ืองดังกล่าว เพื่อ
ป้องกันการทุ่มตลาดภายในประเทศ การผูกขาดสินค้า และเพื่อความมั่นคงของประเทศเกี่ยวกับการน าสินค้า
บางอย่างเข้าประเทศของตนเองอย่างชัดเจน อีกทั้งระบบผ่านแดนของกรมศุลกากรนั้น ไม่ได้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของกรมศุลกากรเพียงหน่วยงานเดียว จึงท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน และสินค้าที่ด าเนินการ
พิธีการผ่านแดนบางประเภทไม่มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และพระราช 
บัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 
 ดังนั้น ตามปัญหาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 พระราช 
บัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติส่งออกไปนอกและ
น าเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ยังไม่สามารถใช้ควบคุมหรือก ากับการดูแลปัญหา ระเบียบ หรือ
ขั้นตอน ในทางปฏิบัติพิธีการศุลกากรการขนส่งสินค้าผ่านแดนได้ ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าควรแก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับน าสินค้าผ่านแดนให้การปฏิบัติไปในทางเดียวกัน 
 

2. บททั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผา่นแดน 
 เพื่อให้การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านแดน จึงต้องทราบความเป็นมาเกี่ยวกับการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดน ความหมาย และหลักเสรีภาพในการขนส่งสินค้าผ่านแดน  
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 2.1 ความเป็นมาของการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
  ส าหรับการขนส่งระหว่างประเทศทางถนนนั้น เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโรมันนับแต่การสร้างถนน
เชื่อมโยงรัฐหรือนครต่างๆ ในเครือจักภพโรมัน (Roman Pack) แต่การขนส่งระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง
แพร่หลายคือ เส้นทางสายไหม (Silk Road ) ซึ่งเกิดขึ้นราว 200 ปี ก่อนคริสตกาล เส้นทางขนส่งดังกล่าวที่
ยาวประมาณ 6,400 กิโลเมตร เป็นเส้นทางการค้าและการขนส่งที่ส าคัญซึ่งเชื่อมโยงสี่แกนอารยธรรมที่
ส าคัญของโลก คือ กรีก โรมัน เปอร์เซีย จีน และอินเดีย เส้นทางสายไหมก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม และเทคโนโลยีระหว่างอารยธรรมต่างๆ พร้อมทั้งยังสร้างและกระตุ้นให้เกิดเมืองใหญ่น้อยตาม
เส้นทางค้าขาย โดยเหล่าพวกปศุสัตว์เร่ร่อน เส้นทางสายไหมเฟื่องฟูสูงสุดในยุคของมองโกลในศตวรรษที่ 
13 สินค้าส าคัญที่ค้าขายและขนส่งผ่านเส้นทางสายไหม คือ ผ้าไหม ทองค าขาว หยก ชา และเครื่องเทศ 
  อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 16 การค้าบนเส้นทางสายไหมเป็นอันต้องสะดุดหยุดลงหลังจากใช้
เดินทางมานานถึง 1,500 ปี เนื่องจากการเดินทางผ่านเส้นทางสายไหมต้องผ่านเมืองน้อยใหญ่ตลอดเส้นทาง 
และแต่ละเมืองมีการจัดเก็บภาษีสูงหรือไม่ก็สร้างอุปสรรคในการค้า เช่น ต้องมีเคร่ืองบรรณาการ ต้องติดต่อ
เจ้าเมืองก่อน เป็นต้น จึงส่งผลให้สินค้าที่ขนส่งหรือค้าขายมีราคาแพง การค้าขายจึงลดน้อยลงเพราะมีแต่
สินค้าทีมีราคาแพง ประกอบกับเส้นทางการเดินทางเร่ิมไม่ปลอดภัยมีการปล้นสะดมอยู่เร่ือยๆ และมีการ
พัฒนาเส้นทางทะเลขึ้นมา เช่น การเดินทางผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลแดง อ่าวเปอร์เซีย ทะเลอารเบียน 
และมหาสมุทรอินเดีย เป็นต้น ซึ่งมีต้นทุนการขนส่งที่ถูกกว่าและเดินทางรวดเร็วกว่า ดังนั้น จะเห็นได้ว่า
การขนส่งทางบกระหว่างประเทศในช่วงแรกนั้นไม่ได้รับความร่วมมือกันในแต่ละรัฐ หรือประเทศ กล่าวคือ 
เมื่อข้ามหรือผ่านแดน เข้าไปเมืองหนึ่งก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและจารีตประเพณีของเมืองนั้น ซึ่ง
จ าเป็นต้องจ่ายภาษีหรือของบรรณาการแก่ผู้ปกครอง เป็นการตอบแทนในการอนุญาตให้ผ่านแดนเข้ามา
หรือถือว่าเป็นการอนุญาตให้เข้ามาท าการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าได้ 
 2.2 ความหมายของการขนส่งผ่านแดน      
  การผ่านแดน เป็นการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อขนส่งของผ่านราชอาณาจักร จากท่าหรือที่แห่ง
หนึ่งที่ขนส่งเข้ามาไปยังท่าหรือที่อีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งออกไปภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมี
จุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุด ของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าการขนส่งนั้นจะมีการถ่ายของเพื่อเปลี่ยน
ยานพาหนะ การเก็บรักษาของในคลังสินค้า การเปลี่ยนภาชนะบรรจุของเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง หรือ
การเปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งของด้วยหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้  จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ใน
ราชอาณาจักร 
  กรอบความตกลงอาเซียน ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN 
Farmework Agreement on the facilitation of goods in Transit AFAFGT) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า การขน
ส่งผ่านแดน หมายถึง การผ่านแดนของสินค้าและพาหนะในการขนส่งข้ามดินแดนของภาคีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง 
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หรือมากกว่านั้น โดยการผ่านดินแดนหรือหลายดินแดนดังกล่าว ไม่ว่าโดยมีหรือไม่มีการขนถ่าย การเก็บ
ของในโกดังสินค้า การน าสินค้าขึ้นจากเรือ หรือเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการเดินทาง
ทั้งเที่ยวที่เร่ิมต้นและสิ้นสุดนอกเหนือพรมแดนของภาคีของคู่สัญญาที่มีการผ่านแดนนั้น 
  ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS Cross-Border 
Transsport Agreement-CBTA) ได้ก าหนดค านิยาม การผ่านแดน หมายถึง ส่วนหนึ่งของการด าเนินการ
ขนส่งระหว่างจุดผ่านแดนระหว่างประเทศสองประเทศที่ซึ่งสินค้าได้ผ่านออกอาณาเขตของภาคีคู่สัญญา
ตามล าดับ 
 2.3 หลักเร่ืองเสรีภาพในการผ่านแดน (Freedom of Transit) ตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศ 
  หลักเสรีภาพในการผ่านแดน ดังกล่าวข้างต้นน้ันนักกฎหมายระหว่างประเทศจ านวนหนึ่งเห็นว่า
แนวคิดนี้มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีต่างๆ เช่น หลักภาระจ ายอม ซึ่งหมายถึง โดยธรรมชาติของรัฐยอมมีอ านาจ
เหนือดินแดนของตนซึ่งเป็นสิทธิอันเด็ดขาด อธิปไตยเหนืออาณาเขตหรือเขตอ านาจย่อมประกอบด้วยสิทธิ
สมบูรณ์ในการใช้ดินแดนนั้นๆ ด้วยประการทั้งปวง แต่มีข้อยกเว้นที่สิทธินี้ถูกจ ากัดเพื่อประโยชน์แก่รัฐอ่ืน
ในบางกรณี ซึ่งเปรียบเทียบได้กับหลักภาระจ ายอม ตามกฎหมายภายใน  ภาระจ ายอมตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศเป็นหน้าที่ของรัฐเจ้าของดินแดนที่จะต้องยอมให้รัฐอ่ืนใช้ประโยชน์ในดินแดนนั้นๆ สิทธิของรัฐ
อ่ืนเรียกว่า “Easement” โดยภาระจ ายอม Servitude อาจเกิดขึ้นได้โดยการตกลงระหว่างรัฐหรือจารีต
ประเพณีที่ได้จากการปฏิบัติติดต่อกันมายาวนาน 
  หลังจากนั้นหลักเสรีภาพแห่งทะเลหลวงกลายเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เพราะเหตุผลว่ากฎมายระหว่างประเทศต้องการที่จะรักษาสิทธิของรัฐต่างๆ ที่จะติดต่อกัน
ตามหลักเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งรัฐทุกรัฐพึงมีในฐานะเป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วยดินแดน ประชากร อ านาจอธิปไตยซึ่งหมายความรวมถึงความสามารถที่จะสามารถด าเนิน
ความสัมพันธ์กับรัฐอ่ืนๆ 
 

3. ความตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการขนส่งผ่านแดนและกฎหมายของประเทศไทย 
 3.1 วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายด้านบทนิยามค าว่า “ผ่านแดน” 
  ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 2 ได้นิยาม ค าว่า “ผ่านแดน” หมายความ
ว่า การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อขนส่งของผ่านราชอาณาจักร จากท่าหรือที่แห่งหนึ่งที่ขนส่งเข้ามาไปยังท่า
หรือที่อีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งออกไปภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุด ของการ
ขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าการขนส่งนั้นจะมีการถ่ายของเพื่อเปลี่ยนยานพาหนะ การเก็บรักษาของใน
คลังสินค้า การเปลี่ยนภาชนะบรรจุของเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง หรือการเปลี่ยนรูปแบบของการขนส่ง

585



ของด้วยหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ในราชอาณาจักร และตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ.2535 มาตรา 4 ได้นิยามค าว่า “น าเข้า” หมายความว่า น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือน า
ผ่าน ซึ่งตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ไม่ได้เขียนค านิยาม “ผ่านแดน” แยกไว้ต่างหากจากบท
นิยามค าว่า “น าเข้า” ท าให้เกิดความสับสนต่อผู้ปฏิบัติงานซึ่งจากค านิยามของค าว่า น าเข้า ตามพระราช 
บัญญัติวัตถุอันตราย หมายความ ถึงการน าผ่านแดนหรือผ่านราชอาณาจักรด้วย ก่อให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของตัวแทนหรือผู้ประกอบการขนส่งในการน าสินค้าผ่านแดน ว่าสินค้าที่น าผ่านเข้ามาเพื่อ
น าออกไปประเทศที่สามนั้น แม้ไม่ได้น าเข้ามาใช้ในประเทศไทย แต่ก็ต้องขออนุญาตในการน าผ่าน  ซึ่งอาจ
ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
  เมื่อเปรียบเทียบกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวก ในการขนส่งสินค้าผ่าน
แดน (ASEAN framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit)ได้ให้ค านิยาม “การขน
ส่งผ่านแดน” หมายถึง การผ่านแดนของสินค้าและพาหนะในการขนส่งข้ามดินแดนของภาคีคู่สัญญาฝ่าย
หนึ่งหรือมากกว่านั้น โดยการผ่านดินแดนหรือผ่านหลายดินแดนดังกล่าว ไม่ว่ามีหรือไม่มีการขนถ่าย เก็บ
ของในคลังสินค้า จะเห็นได้ว่าการน าสินค้าผ่านแดนนั้น เป็นการเคลื่อนย้าย หรือการส่งผ่านสินค้าผ่านแดน
ไปยังประเทศอีกประเทศหนึ่ง ไม่ได้มีความหมายเช่นเดียวการ ค าว่าน าเข้า 
 3.2 วิเคราะห์ปัญหาด้านเงื่อนไขและคุณสมบัติการเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
  การเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดนได้นั้น กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานศุลกากร โดยผู้ขอผ่านแดนต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของกรมศุลกากร กรม
ศุลกากรโดยผู้ที่จะประกอบการขนส่งผ่านแดนได้นั้น ต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอ หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนผ่านแดน ซึ่งเงื่อนไขและคุณสมบัติในการเป็น
ผู้ประกอบการทั้งสองประเภทไม่เท่าเทียมกัน อีกทั้งรัฐบาลราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ท าความตกลงเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางถนนให้ประเทศภาคีเข้ามาเป็น
ผู้ประกอบการผ่านแดนได้ แต่พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 
2560 ไม่ได้มีบทบัญญัติในเร่ืองดังกล่าวรองรับไว้แต่อย่างใด 
  หากเปรียบเทียบตามหลักความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านแดน ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก เช่น อนุสัญญาบาร์เซโลนา ค.ศ.1921 เร่ืองเสรีภาพในการผ่านแดน (Freedom 
of Transit) ตามกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และอนุสัญญาบาร์เซโลนา ค.ศ.1921 ต่างมีหลักการ
ให้สิทธิและเสรีภาพและการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน เห็นควรให้กรมศุลกากรควรวางระเบียบ
เงื่อนไขหรือคุณสมบัติ เช่น การวางเงินประกัน การรับบริการช่องทางพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ผ่านแดน มีสิทธิด้านต่างๆ เท่าเทียมกัน ในการเป็นผู้ประกอบการขนส่งผ่านแดน รวมทั้งแก้ไขกฎหมายให้
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รัฐภาคีเข้ามาประกอบการขนส่งในไทย เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงที่ท าไว้กับสาธารณรัฐประชาธิป
ไคยประชาชนลาว 
 3.3 วิเคราะหป์ัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ การควบคุมการน าเข้า การขออนุญาต การขอใบรับรองถิ่น
ก าเนิดของสินค้า ที่น าเข้ามาเพื่อขอผ่านแดน 
  พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 เป็นกฎหมาย
ที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อใช้ในการก ากับตรวจสอบ ในการน าเข้า ส่งออก ผ่านแดน 
สินค้า แต่ไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสินค้าที่ควบคุมการน าเข้า การขออนุญาตส่งออกผ่านแดนและการขอ
ใบรับรองถิ่นก าเนิดของสินค้า ไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469 และพระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ.2560 แต่ไปปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 เกี่ยวกับข้อก าหนดในการน าสินค้าผ่านแดน แต่ก็ไม่เห็น
เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสินค้าที่ควบคุมการน าเข้า การขออนุญาต การขอใบรับรองถิ่นก าเนิดของสินค้า เป็น
หน้าที่ของผู้ประกอบการที่ต้องหาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่  
  กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวก ในการขนส่งสินค้าผ่านแดน(ASEAN 
framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) และอนุสัญญาบาร์    เซโลนา ค.ศ.1921 ได้
ก าหนดหลักสิทธิและเสรีภาพในการผ่านแดนไว้ก็ตาม แต่ในการน าสินค้าเข้ามาในประเทศไทยเพื่อขอผ่าน
แดนไปประเทศที่สามก็ตาม ก็เกิดปัญหาติดขัดในข้อกฎหมายภายใน เกี่ยวกับ การควบคุมการน าเข้า การขอ
อนุญาต การขอใบรับรองถิ่นก าเนิดของสินค้า เช่น การน าเข้าตู้เกม มีกฎหมายหรือมีการควบคุมการน าผ่าน
แดนไว้แล้ว แต่การน าเข้าเคร่ืองเล่นเกมเข้าประเทศไทย ก็ติดปัญหาเกี่ยวกับมาตรการน าเข้าและส่งออก  ตาม
พระราชบัญญัติส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พุทธศักราช 2522 และประกาศ
ของกระทรวงพาณิชย์ จะเห็นได้ว่าเคร่ืองเล่นเกม เป็นสินค้าที่ควบคุมการน าผ่านแดน และในขณะเดียวกัน
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้าโดยเด็ดขาด ทั้งที่สินค้าเคร่ืองเล่นเกมเป็นการน าเข้าเพื่อผ่านแดน แต่ในทาง
ปฏิบัติการจะน าสินค้าเคร่ืองเล่นเกมผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม หากมีการฝ่าฝืนน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
ก็จะถูกยึดท าลาย จะขออนุญาตเพื่อด าเนินพิธีการศุลกากรให้ถูกต้องก็ไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายเขียน
ก าหนดขั้นตอนการอนุญาตให้น าเข้ามาได้ และไม่มีระเบียบกฎหมาย หรือขั้นตอน อนุญาตให้สินค้าที่น าเข้า
มาผิดกฎหมาย ภายหลังจะมาขออนุญาตน าเข้าให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ ทั้งๆ ที่การน าเข้าเคร่ืองเล่นเกม
เป็นการน าผ่านแดนเพื่อไปประเทศที่สาม รวมทั้งใบรับรองถิ่นก าเนิดของสินค้า โดยปกติการน าสินค้าผ่าน
ประเทศไทยต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมอ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดว่าสินค้า
ประเภทใดบ้างที่ต้องมีใบรับรองถิ่นก าเนิดหรือใบอนุญาตส่งออกจากประเทศผู้ส่งออก เพื่อป้องกันการ
ลักลอบน าสินค้าผ่านแดน 
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 3.4 วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย สินค้าผ่านแดนตกค้าง 
  สินค้าผ่านแดนตกค้าง กล่าวคือ สินค้าที่ไม่สามารถส่งออกไปประเทศปลายทางได้ภายใน
ก าหนด  การปิดบัญชีสินค้าส าหรับเรือที่น าเข้าสินค้าผ่านแดนเมื่อครบก าหนด 90 วัน นับแต่วันที่เรือเข้า ตาม
ประมวลเกี่ยวกับคดีกรมศุลกากรก าหนดให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ท าการปิดบัญชีสินค้าส าหรับเรือ เพื่อ
ตรวจสอบว่าสินค้าผ่านแดนน าเข้าตามบัญชีสินค้าส าหรับเรือเป็นจ านวนเท่าใด ขนขึ้นบกเกินจ านวนเท่าใด 
มีเอกสารประกอบการแก้ไขบัญชีสินค้าส าหรับเรือหรือไม่ ท าการขนส่งผ่านแดนออกไปแล้วเท่าใด และยังมี
สินค้าเหลืออยู่ยังมิได้ขนส่งผ่านแดนออกไปเท่าใด เมื่อท าการตรวจสอบปิดบัญชีสินค้าส าหรับเรือแล้ว ถ้า
ปรากฏว่ามีรายการส่งผ่านแดนออกไปหมด ไม่มีสินค้าผ่านแดนเหลือตกค้างอยู่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะท าการปิดบัญชีส าหรับเรือ ลงลายมือชื่อ พร้อมวันเดือนปี ก ากับ แล้วรวบรวมบัญชีสินค้า
ส าหรับเรือเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป 
  ในปัจจุบันมีการน าสินค้าผ่านแดนเข้ามาเก็บไว้ที่คลังสินค้าผ่านแดนตามจุดต่างๆ ในที่นี้ผู้เขียน
ขอยกตัวอย่างปัญหาเร่ืองรถยนต์มือสองที่น าผ่านแดนเข้ามาตกค้างอยู่ในประเทศเกินก าหนด 90 วัน ท า ให้
รัฐต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและดูแลสินค้า ซึ่งสินค้าผ่านแดนนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้จัดเก็บภาษีผ่าน
แดน  เมื่อครบก าหนดเวลา 90 วัน หากผู้ประกอบการหรือตัวแทนเรือไม่ด าเนินการตามที่แจ้ง กรมศุลกากร
จะด าเนินการตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และประมวลเกี่ยวกับคดีว่าด้วยของตกค้าง แต่
ปัจจุบันผู้ประกอบการไม่ยินยอม เน่ืองจากผู้ประกอบการอ้างว่าประกาศของกรมศุลกากรไม่ใช่กฎหมายและ
ไม่มีบทก าหนดโทษของการไม่ปฏิบัติตามแต่อย่างใด  จึงเห็นได้ว่ารถยนต์มือสองที่น าเข้ามาในประเทศไทย  
เพื่อขอผ่านแดนไปประเทศที่สามนั้น ซึ่งเมื่อตกเป็นของตกค้างตามประมวลเกี่ยวกับคดีของศุลกากร ก าหนด
ไว้ให้น าไปท าลาย ขายทอดตลาด หรือส่งกลับ เนื่องจากรถยนต์มือสองดังกล่าวเป็นของต้องควบคุมการ
น าเข้ามาในราชอาณาจักร และจะไปขออนุญาตน าเข้าตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เข้า
หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้  เนื่องจากในการน าเข้ามาในคร้ังแรกนั้นเป็นการขอน าผ่าน
แดน ไม่ได้เป็นการขออนุญาตน ารถยนต์เข้ามาตามข้อยกเว้นของประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้ามาตั้งแต่ต้น 
อีกทั้งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ที่ก าหนดให้สินค้าที่ไม่น าออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 30 วัน 
จะตกลงเป็นของแผ่นดินและของตกค้าง ซึ่งก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่น ามาใช้กับความตกลงซึ่งรัฐบาล
ไทยได้ท าความตกลงไว้กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้ท าความตกลงไว้
ก่อน จึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหารถยนต์มือสองตกค้างได้ 
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4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ท าให้ทราบว่าพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช 2469 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติส่งออกไปนอกและน าเข้ามาในราอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ควรแก้ไขให้ครอบคลุมและ
บังคับใช้เกี่ยวกับการขนส่งสินค่าผ่านแดนได้เต็มที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งสินค้าผ่าน
แดนให้เป็นไปตามความตกลงร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านแดนได้  ดังนั้น ควรมี
การแก้ไขปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านแดน ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งสินค้า
ผ่านแดน ซึ่งประเด็นที่ท าการแก้ไข และเน้ือหากฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
 4.1 จึงควรเพิ่มเติมบทนิยาม ค าว่า “ผ่านแดน” เอาไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ.2535 ดังต่อไปนี้ 
  “ผ่านแดน” หมายความว่า น าหรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมีจุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดของการ
ขนส่งนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการพักสินค้า การเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ หรือการเพิ่มหรือการเปลี่ยน
ภาชนะบรรจุสินค้าภายในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการใช้
ประโยชน์ใดๆ ซึ่งสินค้านั้นภายในราชอาณาจักร 
  การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับบทนิยาม ของพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช 2469 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติส่งออกไปนอกและน าเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 รวมทั้งเพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบชื่อสินค้าที่
เป็นวัตถุอันตราย 
 4.2 กรณีเร่ืองการก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ประกอบการขนส่งผ่านแดน เพื่อให้เกิดความ
เท่าเทียมและเกิดความเป็นธรรม  เห็นควรแก้ไขในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  1.ในเร่ืองเกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไข  สิทธิในด้านพิธีการศุลกากร ของ
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดนระดับมาตรฐานเออีโอ และผู้ประกอบการจดทะเบียนผ่านแดน ดังนั้น 
ควรมีการแก้ไขก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ประกอบการขนส่งผ่านแดน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม
และเกิดความเป็นธรรม  เห็นควรแก้ไขในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  ควรแก้ไขพระราชบัญญัติกรมศุลกากร พ.ศ.2469 และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้ประกอบการขนส่งผ่านแดน  ในการยกเว้นการตรวจ หรือได้รับ
บริการช่องทางพิเศษ ยกเว้นการตรวจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนปราบปราม ให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียน
ผ่านแดน ให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับผู้ประกอบการผ่านแดนระดับมาตรฐานเออีโอ เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกการขนส่งสินค้าตามความตกลงระหว่างประเทศ 
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      2.ในส่วนความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ก าหนดไว้ว่า เจ้าของสินค้าสามารถเลือกผู้ประกอบการขนส่ง
ของภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือผู้ประกอบการขนส่งของประเทศที่สาม ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของภาคีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้ท าการขนส่งสินค้าผ่านแดน เห็นควรแก้ไขกฎหมาย ดังนี้ 
                   ควรแก้เพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช พ.ศ.2469 และพระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ.2560 ในส่วนของการเข้ามาเป็นผู้ประกอบการผ่านแดนของรัฐภาคี ในประเทศไทย  เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักการที่ก าหนดไว้ในความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อเป็นการให้สิทธิในด้านการปฏิบัติพิธีการศุลกากร เป็นไปในทาง
เดียวกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผ่านแดนของรัฐภาคเข้ามาประกอบการและแข่งขันด้าน
การค้าอย่างเสรีหรือการแข่งขันด้านการค้าไร้พรมแดน ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 4.3 กรณปีัญหาการควบคุมการน าเข้า การขออนุญาต การขอใบรับรองถิ่นก าเนิดของสินค้า ที่น าเข้า
มาเพื่อขอผ่านแดน ดังนี ้
  1.ตามพระราชบัญญัติส่งออกไปนอกและน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2522 และตามประกาศ
ของกระทรวงพาณิชย์ในเร่ืองการควบคุมการน าเข้าสินค้า และควบคุมการน าผ่านแดน เช่น เคร่ืองเล่นเกม 
เห็นควรแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจน ดังนี้ 
  ควรแก้ไขพระราชบัญญัติส่งออกไปนอกและน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522  
ก าหนดขอบเขตสินค้าที่ควบคุมการห้ามน าเข้า และสินค้าน าผ่านแดนแยกออกจากกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติ หรือบัญญัติกฎหมายแยกให้เป็นสัดส่วนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ  
  2.การขออนุญาตน าเข้าสินค้าบางประเภท เช่น รถยนต์มือสอง หรือรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามน ารถยนต์มือสองหรือรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่การ
น าเข้ามาตามข้อยกดังกล่าวแล้วข้างต้น เห็นควรแก้ไขกฎหมาย ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  ควรแก้ไขพระราชบัญญัติส่งออกไปนอกและน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 เร่ือง 
การน าเข้ารถยนต์มือสอง ซึ่งเปลี่ยนพิธีการผ่านแดนเป็นการน าเข้า เนื่องจากไม่มีกฎหมายหรือประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ รองรับวิธีการการน าเข้ารถยนต์มือสอง หากเป็นการน าเข้าจากพิธีการผ่านแดน ก าหนด
อัตราศุลกากรให้เหมาะสมส าหรับรถยนต์มือสองต้องเสียภาษี  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถน า
รถยนต์ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในทางการค้าได้  เพื่อรองรับการเปลี่ยนเป็นพิธีการน าเข้า  ตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 
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  3.การขอใบรับรองถิ่นก าเนิดของสินค้า ที่น าเข้ามาเพื่อขอผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม ซึ่งผู้
ขนส่งต้นทางไม่สามารถทราบได้ว่าประเทศที่ขอน าสินค้าผ่านนั้น มีสินค้าประเภทใดบ้างที่ก าหนดให้มี
ใบรับรองถิ่นก าเนิดของหรือใบอนุญาตจากประเทศผู้ส่งออก เห็นควรมีการแก้กฎหมายในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  ควรมีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติส่งออกไปนอกและน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
พ.ศ.2522  โดยก าหนดให้สินค้าที่น าเข้ามาขอผ่านแดน เป็นสินค้าที่ต้องขอใบรับรองถิ่นก าเนิดมีสินค้า
ประเภทใดบ้าง ที่น าผ่านแดนต้องมีใบรับรองถิ่นก าเนิดมาจากประเทศต้นทางหรือใบอนุญาตจากประเทศผู้
ส่งออก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อผู้ประกอบการขนส่ง ในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ซึ่งใน
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ก็ไม่ได้มีการบัญญัติไว้ 
  การแก้ไขดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ลดอุปสรรคขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีการ
ผ่านแดน ตาม พระราชบัญญัติส่งออกไปนอกและน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการผ่านแดน 
 4.4 ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าผ่านแดนตกค้าง 
  กรณีสินค้าผ่านแดนตกค้าง ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 107 เห็นควรมีก าหนด
โทษในกรณีเป็นของตกค้างไว้โดยเฉพาะเพื่อการควบคุมสินค้าผ่านแดน  เห็นควรแก้ไขกฎหมายในเร่ือง 
ดังต่อไปนี้  
  ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่ เกี่ยวกับบทก าหนดโทษในมาตรา 107 วรรคท้าย แห่ง
พระราชบัญญัติศลุกากร พ.ศ.2560  แก่ผู้ประกอบการผ่านแดน เพื่อเป็นมาตรการลงโทษ มีโทษปรับสองเท่า
ของราคาสินค้า  
  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับการผ่านแดน และ
สินค้าผ่านแดนตกค้าง ผู้เขียนเห็นว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการผ่านแดนได้ทั้งหมดครบถ้วนในทุก
ประเด็นตามที่ผู้เขียนได้ท าการวิเคราะห์ไว้ จากบทสรุปและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้ เขียนเห็นว่า
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469  พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติว่าด้วย
การส่งออกไปนอกและน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522  เร่ืองการขนส่งสินค้าผ่านแดน ยังมี
อุปสรรคและเป็นสร้างขั้นตอนและในการขนส่งสินค้าผ่านแดน ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกความตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดนหลายฉบับ ทุกฉบับล้วนยืนยันถึงเสรีภาพ
ในการผ่านแดน และนอกจากนี้ยังมีช่องว่างของกฎหมาย รวมทั้งการเปิดเสรีในทางการค้าระหว่างประเทศ 
แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ  ดังนั้น จึงเห็นควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อน ามาพัฒนากฎหมายภายใน ให้มีหลักการปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกันกับต่างประเทศ 
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