ATA Carnet

ความหมาย
คือ เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศที่ออกและคา้ ประกันโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการ
ผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธินากลับ เอกสารผ่านแดน และเป็ น
เอกสารคา้ ประกันค่าภาษีอากรสาหรับสินค้าทีน่ าเข้ามาชัว่ คราว โดยได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าประเทศปลายทาง
ภายใต้อนุ สญั ญาศุลกากรสากลว่าด้วยเอกสารคา้ ประกัน (เอ.ที.เอ.คาร์เนท์) การนาของเข้าชัว่ คราว พ.ศ.
2504
โดยมีเงื่อนไขว่า
1. สินค้าทีน่ าออกไปชัว่ คราวจะต้องนากลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 1 ปี โดยไม่เปลีย่ นแปลงลักษณะ
หรือรูปร่างแต่ประการใด ภายใต้วตั ถุประสงค์ตามอนุสญั ญาเอทีเอ.คาร์เนท์ทป่ี ระเทศไทยเป็ นสมาชิก คือ
- ตัวอย่างสินค้า
- ร่วมงานแสดงสินค้า นิทรรศการหรือการประชุม
- อุปกรณ์วชิ าชีพ เช่น กล้องถ่ายภาพยนตร์ กล้องถ่ายภาพ เป็ นต้น
- อุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ เช่น เครื่องมือทดสอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็ นต้น
2. เป็ นสินค้าทีส่ ่งไปยังประเทศทีเ่ ป็ นภาคีสมาชิกอนุสญั ญา เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ (Contracting Party)
3. ไม่เป็ นสินค้าทีน่ าเข้าไปเพือ่ ใช้ในการผลิตหรือซ่อมแซม (ควรใช้ใบสุทธินากลับ ภาค 4)
4. ไม่เป็ นสินค้าทีใ่ ช้ส้นิ เปลือง เช่น แผ่นพับโฆษณา สีทาตกแต่งคูหา เป็ นต้น
5. ไม่เป็ นสินค้าประเภทเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ บุหรี่ และนา้ มันเชื้อเพลิง
ประโยชน์ที่ได้รบั จากการใช้เอกสาร เอ.ที.เอ.คาร์เนท์
1. ลดขัน้ ตอน และระยะเวลาการจัด ท าเอกสาร เพราะหากท่ านต้องการน าสิน ค้าไปยังประเทศที่อยู่ ใน
อนุสญั ญา เอ.ที.เอ. คาร์เนท์เป็ นการชัว่ คราว เอกสาร เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ เพียงชุดเดียวจะสามารถใช้แทนได้
ทัง้ ใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก และใบขนผ่านแดน รวมทัง้ ยังได้รบั การยกเว้นการยื่นหลักประกัน

เมือ่ นาสินค้าเข้า และการขอคืนหลักประกันเมือ่ นาสินค้ากลับ ซึง่ จะทาให้ผูถ้ อื เอกสารได้รบั ความสะดวกมาก
ขึ้น นอกจากนัน้ เอกสาร เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ยงั สามารถใช้เพื่อการนาเข้า –ส่งออกได้หลายประเทศสาหรับการ
เดินทาง 1 ครัง้
2. ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะเมือ่ ท่านนาสินค้าเข้าไปยังประเทศที่อยู่ในอนุสญั ญา เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ จะ
ได้รบั การยกเว้น ค่ าภาษีอากรในการน าเข้าชัว่ คราว และประหยัด ค่ าใช้จ่ายทางธนาคารที่ไม่ ต อ้ งวางเงิน
หลักประกันสินค้าขาเข้าในแต่ละประเทศ
3. เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สนิ เพราะไม่ตอ้ งถือเงินสดไปวางหลัก ประกันสินค้าขาเข้าในแต่ละประเทศ
และลดปัญ หาความเสี่ ย งจากการขาดทุ น เนื่ อ งจากอัต ราการแลกเปลี่ย นเงิน ตราระหว่ า งประเทศ
4. ส่งเสริมการส่งออกของประเทศไทย เพราะผูส้ ่งออกของไทยสามารถนาสินค้าไปเป็ นตัวอย่างหรือไปแสดง
ในงานแสดงสินค้าในประเทศคู่ภาคีได้ โดยได้รบั การยกเว้นค่าภาษีอากร ยกเว้นข้อห้ามข้อจากัดในการนาเข้า
ทีก่ าหนดขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและได้รบั ความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ระยะเวลาในการใช้เอกสาร เอ.ที.เอ.คาร์เนท์
เอกสาร เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ จะมีอายุไม่เกิน 1 ปี แต่ระยะเวลาในการส่งสินค้ากลับออกจากประเทศปลายทาง
ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินจิ ของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากรประเทศนัน้ ๆ เป็ นผูพ้ จิ ารณาว่าจะอนุญาตให้สนิ ค้าอยู่ในประเทศได้
นานเท่าใด

ขัน้ ตอนการขอให้ออกเอกสารเอ.ที.เอ.คาร์เนท์
1. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ ทัง้ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
2.เตรียมหลักฐานประกอบการขอใช้เอกสารฯ ดังนี้
- สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการและผูเ้ ดินทาง
- สาเนาพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั /ห้างร้าน อายุไม่เกิน 6 เดือน
- Invoice สกุลเงินบาท
- ภาพถ่ายสินค้าภาพสี 1 ชุด
3. เตรียมหลักทรัพย์คา้ ประกัน เพื่อเป็ นหลักประกันว่าสินค้าทีน่ าออกไปชัว่ คราวด้วยเอกสารฯ จะนากลับคืน
ประเทศไทยในสภาพและจานวนเท่าเดิม ซึง่ จะคิดโดยอัตราภาษีของประเทศทีต่ อ้ งการนาเข้า ตามมูลค่าของ
สินค้าใน Invoice โดยสามารถวางหลักทรพย์คา้ ประกันด้วย สัญญาคา้ ประกัน แคชเชียร์เช็คหรือเงินสดไว้
กับสภาหอการค้าฯ
4. ยื่นแบบฟอร์ม เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ หลักฐานประกอบทัง้ หมดและหลักประกันแก่เจ้าหน้าที่ เอ.ที.เอ.คาร์เนท์
เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
5. รับเอกสารฯ ไปใช้งาน พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียม หลังจากการยื่นไม่เกิน 3 วันทาการ
6. การขอหลักทรัพย์คา้ ประกันคืน
- นาเอกสาร เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ ทีใ่ ช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วคืนให้กบั ฝ่ าย เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ โดยกรอก
รายละเอียดในแบบฟอร์ม เอ.ที.เอ. 7 เพือ่ ขอรับเงินคา้ ประกันคืน
- เจ้าหน้าที่ เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้เอกสารฯ หากตรวจสอบแล้วถูกต้องจะ
คืนเงินคา้ ประกันภายใน 15 วันทาการ หากไม่ถูกต้องจะต้องรอพิสูจน์หลักฐานการใช้งานก่อน
ผูม้ ีสทิ ธิออกเอกสาร เอ.ที.เอ.คาร์เนท์
นิตบิ คุ คล หรือ บุคคลธรรมดาทีม่ ถี น่ิ ทีอ่ ยู่แน่นอน
ค่าใช้จา่ ยในการออกเอกสาร เอ.ที.เอ.คาร์เนท์
1. ค่าฟอร์ม เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ และแบบคาขอ ชุดละ 250
- ค่าฟอร์มเพิม่ เติม แผ่นละ 20 บาท
2. ค่าธรรมเนียม มีดงั นี้
ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสาร เอ.ที.เอ.คาร์เนท์

บาท

- การออกเอกสาร เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ (1 ประเทศ 50 ชิ้นสินค้า) ชุดละ 5,500 บาท
- เดินทางเข้าประเทศสมาชิกเกิน 1 ประเทศเพิม่ ค่าธรรมเนียม ประเทศละ 500 บาท
- ถ้าสินค้ามากกว่า 50 ชิ้น เพิม่ ค่าธรรมเนียมทุก 50 ชิ้น 500 บาทแต่รวมแล้ว ไม่เกิน 2,500 บาท
- ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
: ไม่เกิน 50 รายการ
500 บาท
: 51 - 1,000 รายการ
1,000 บาท
: 1,001 - 1,500 รายการ
1,500 บาท
: 1,501 - ไม่เกิน 2,500 รายการ
2,500 บาท
- กรณีขอให้ออก-รับเอกสารฯ ในวันหยุดทาการเพิม่ ค่าธรรมเนียม วันละ 2,000 บาท
3. กรณีผูใ้ ช้เอกสารฯ แจ้งชื่อประเทศปลายทางเท็จปรับประเทศละ 3 เท่า หรือ 1,500 บาท
**หมายเหตุ 1. เอกสาร เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ 1 ฉบับ สามารถส่งสินค้าได้ ไม่เกิน 2,500 ชิ้น
2. อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่า เพิม่ 7%
สิทธิพเิ ศษ
หากเป็ นสมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือหอการค้าไทยจะได้รบั ส่วนลดค่าธรรมเนียมการออก
เอกสารฯ ในอัตรา 20%
ประเทศภาคีอนุ สญั ญา เอ.ที.เอ.คาร์เนท์ (77 ประเทศ)
Albania
Algeria
Andorra
Australia
Austria
Bahrain
Belarus
Belgium
Bosnia and
Herzegovina

Bulgaria
Brazil

Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Japan

Netherland
New Zealand
Norway
Pakistan
Poland
Portugal
Romania
Russia
Senegal

Kazakhstan
Korea

Serbia
Singapore

Canada
Chile
China
Cote d’Ivoire
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Hong Kong

ฝ่ ายเอ.ที.เอ.คาร์เนท์และมาตรฐานสินค้า
โทร. 02-018-6888 ต่อ 3910, 3710, 5500
E-mail: ata@thaichamber.org

Latvia
Lebanon
Lithuania
Luxembourg
Madagascar
Macao
Macedonia
Malaysia
Malta
Mauritius
Mexico
Moldova
Mongolia
Montenegro
Morocco

Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sweden
Switzerland
Thailand
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States

