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สานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B
ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ 0 2141 6991
โทรสาร 0 2143 8036

คณะทางานด้านเทคนิคและการออกแบบระบบงาน National Single Window
ประธานคณะทางาน
ผู้อำนวยกำรสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมศุลกำกร

รองประธานคณะทางาน
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนระบบโปรแกรมประยุกต์ กรมศุลกำกร

คณะทางาน
ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ผู้แทนกรมสรรพสำมิต
ผู้แทนกรมสรรพำกร
ผู้แทนกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
ผู้แทนกรมประมง
ผู้แทนกรมปศุสัตว์
ผู้แทนกรมวิชำกำรเกษตร
ผู้แทนสำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ
ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงำน
ผู้แทนกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ผู้แทนกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ผู้แทนกรมกำรอุตสำหกรรมทหำร ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศและพลังงำนทหำร
ผู้แทนสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
ผู้แทนกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
ผู้แทนกรมป่ำไม้
ผู้แทนกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ผู้แทนกรมเจ้ำท่ำ
ผู้แทนกรมกำรขนส่งทำงบก
ผู้แทนกรมกำรบินพลเรือน
ผู้แทนกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
ผู้แทนกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย
ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
ผู้แทนกรมกำรปกครอง
ผู้แทนกรมกำรค้ำภำยใน
(2)

ผู้แทนกรมศิลปำกร
ผู้แทนกรมทรัพยำกรธรณี
ผู้แทนสถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
ผู้แทนสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
ผู้แทนสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ผู้แทนสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
ผู้แทนกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ผู้แทนธนำคำรแห่งประเทศไทย
ผู้แทนบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
ผู้แทนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภำผู้ขนส่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสมำคมธนำคำรไทย
ผู้แทนสมำคมตัวแทนออกของรับอนุญำตไทย
ผู้แทนสมำคมผู้นำเข้ำและส่งออกระดับบัตรทอง
ผู้แทนสำนักกฎหมำย กรมศุลกำกร
ผู้แทนสำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพ กรมศุลกำกร
ผู้แทนสำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรมศุลกำกร
ผู้แทนสำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือกรุงเทพ กรมศุลกำกร
ผู้แทนสำนักพิกัดอัตรำศุลกำกร กรมศุลกำกร
ผู้แทนสำนักมำตรฐำนพิธีกำรและรำคำศุลกำกร กรมศุลกำกร
ผู้แทนสำนักสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร กรมศุลกำกร
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร กรมศุลกำกร
นำงชนุตร์ ศิระสำกร กรมศุลกำกร
นำยสินมหัต เกียรติจำนนท์ กรมศุลกำกร
นำยสมบัติ พัฒนมำศ กรมศุลกำกร
นำงวรรณดี เมำลำนนท์ กรมศุลกำกร
นำงสำวกนกพร หำญบำรุงธรรม กรมศุลกำกร

คณะทางานและเลขานุการ
นำยวีระศักดิ์ ลอยสำยออ กรมศุลกำกร

คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นำยอุทัย ดวงสูงเนิน กรมศุลกำกร
นำงอัญชลี อินโต กรมศุลกำกร
นำงสำวสำรวย นุ่มศรี กรมศุลกำกร

(3)

คานา
มำตรฐำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รหัสวิธีกำรขนส่ง จัดทำขึ้นโดยคณะทำงำนด้ำนเทคนิคและกำรออกแบบ
ระบบงำน National Single Window ได้เห็นถึงควำมสำคัญของกำรมีมำตรฐำนรหัสในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับ
กำรนำเข้ำ-ส่งออกในรูปแบบอิเล็ กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นพื้นฐำนสำคัญในกำรลดค่ำใช้จ่ำย และเพิ่มปริมำณกำรนำเข้ำ ส่งออก อันจะมีผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่ ASEAN Single Window อย่ำงมั่นคงในอนำคต
มำตรฐำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รหัสวิธีกำรขนส่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรใช้รหัสมำตรฐำนข้อมูลสำกล
สำหรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่ำนระบบ National Single Window (NSW) เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยใช้เป็น
มำตรฐำนสำหรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ (G2G) ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและผู้ประกอบกำร
(B2G, G2B) และระหว่ำงผู้ประกอบกำร (B2B) เพื่อลดปัญหำกำรใช้รหัสมำตรฐำนข้อมูลที่แตกต่ำงกัน ซึ่งจะช่วยลด
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรดำเนินงำน (operational risk) เป็นกำรสนับสนุนงำนด้ำนระบบโลจิสติกส์และกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศให้มีประสิทธิภำพและมีต้นทุนที่ลดลง และเพื่อให้เป็นไปตำมหลักมำตรฐำนสำกล อันจะเป็นประโย ชน์ต่อ
กำรแลกเปลี่ยนและตรวจสอบข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ และรองรับกำรค้ำแบบไร้เอกสำร
มำตรฐำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รหัสวิธีกำรขนส่งนี้ จัดทำขึ้นตำมควำมร่วมมือด้ำนกำรมำตรฐำนระหว่ำง
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) กับกรมศุลกำกร ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษำ
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2667-6000, 0-2667-7000
มำตรฐำนธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง รหั ส วิ ธี ก ำรขนส่ ง นี้ จั ด ท ำขึ้ น โดยรั บ เอำมำตรฐำน UN/CEFACT
Recommendation No. 19 Codes for Modes of Transport (2001) ของศู น ย์ ส หประชำชำติ เ พื่ อ กำรอ ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำและธุร กรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ United Nations Centre for Trade Facilitation and
Electronic Business (UN/CEFACT) มำใช้ ใ นระดั บ เหมื อ นกั น ทุ ก ประกำร (identical) โดยใช้ UN/CEFACT
Recommendation ฉบับภำษำอังกฤษเป็นหลัก
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รหัสวิธีการขนส่ง
สรุปสาระสาคัญ
1. บทนา
สหประชำชำติ โดยศูน ย์ สหประชำชำติเพื่อกำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำและธุรกรรมอิเล็ กทรอนิกส์ หรือ
United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) ส นั บ ส นุ น
กำรดำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพขององค์กรด้ำนธุรกิจ ด้ำนกำรค้ำ และด้ำนกำรบริหำร ในประเทศที่
พัฒ นำแล้ ว ประเทศที่กำลั งพัฒ นำ และประเทศที่อยู่ระหว่ำงกำรเปลี่ ยนผ่ ำน เพื่อให้ ส ำมำรถแลกเปลี่ ยนสิ น ค้ ำ
และบริกำรที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รำยละเอียดให้เป็นไปตำม UN/CEFACT Recommendation No. 19 (2001) ข้อ I.

2. ข้อเสนอแนะ
UN/CEFACT แนะนำให้หน่วยงำนภำครัฐและภำคธุรกิจร่วมกันส่งเสริม และรองรับกำรใช้งำนรหัสวิธีกำรขนส่งนี้ เพื่อ
นำไปสู่กำรใช้งำนในรูปแบบเดียวกันของกำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำในระดับโลก
รำยละเอียดให้เป็นไปตำม UN/CEFACT Recommendation No. 19 (2001) ข้อ II.

3. ขอบเขต
มำตรฐำนฉบับนี้กำหนดรำยกำรรหัสสำหรับใช้ระบุวิธีกำรขนส่ง
รำยละเอียดให้เป็นไปตำม UN/CEFACT Recommendation No. 19 (2001) ข้อ III.

4. การนาไปใช้
มำตรฐำนฉบับนี้นำมำใช้กับกรณีต่ำง ๆ ที่จำเป็นต้องมีกำรระบุวิธีกำรขนส่งในรูปแบบของรหัส
รำยละเอียดให้เป็นไปตำม UN/CEFACT Recommendation No. 19 (2001) ข้อ IV.

5. คาอธิบาย
บทนิ ย ำมที่ ใ ช้ ใ นมำตรฐำนฉบั บ นี้ คว ำมเป็ น มำ และข้ อ พิ จ ำรณำเฉพำะ ให้ เ ป็ น ไปตำม UN/CEFACT
Recommendation No. 19 (2001) ข้อ V.

6. การดูแลและการปรับปรุง
UN/CEFACT Recommendation No. 19 นี้ อ ยู่ ใ นกำรดู แ ลของ UN/CEFACT โดย the UN/CEFACT Codes
Working Group (CDWG)
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รำยละเอียดให้เป็นไปตำม UN/CEFACT Recommendation No. 19 (2001) ข้อ VI.

7. โครงสร้างและการแสดงรายการรหัส
รำยกำรรหัสวิธีกำรขนส่ง จะแสดงอยู่ที่ภำคผนวกในส่วน Annex 2 Code list for modes of transport
รำยละเอียดให้เป็นไปตำม UN/CEFACT Recommendation No. 19 (2001) ข้อ VII.

ภาคผนวก
รำยละเอียดให้เป็นไปตำม UN/CEFACT Recommendation No. 19 (2001) Annex 1 Annex 2
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เ อ ก ส ำ ร นี้ เ ป็ น สิ ท ธิ์ ข อ ง The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business
(UN/CEFACT) ซึ่งเป็นคณะทำงำนหนึ่งใน The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
หำกมิได้กำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นห้ำมนำมำตรฐำนฉบับนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำซ้ำหรือใช้ประโยชน์ในรูปแบบ หรือ
โดยวิธีใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทำงกล รวมถึงกำรถ่ำยสำเนำ ถ่ำยไมโครฟิลม์ โดยไม่ได้รับอนุญำต
เป็ น ลำยลั กษณ์ อั ก ษรจำก The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business
(UN/CEFACT)
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Recommendation No. 19
CODES FOR MODES OF TRANSPORT

I. PREAMBLE
The United Nations through UN/CEFACT (United Nations
Centre for Trade Facilitation and Electronic Business)
supports activities dedicated to improving the ability of
business, trade and administrative organisations, from
developed, developing and transitional economies, to
exchange products and relevant services effectively. Its
principal focus is to facilitate international transactions,
through the simplification and harmonization of procedures
and information flows.1
Globalization of the marketplace is taking place rapidly, with
companies sourcing components in one part of the world,
assembling them in another part of the world and selling
them in yet another. The trend towards transacting
business through electronic means is leading to more
physical goods flows with smaller and more frequent
shipments of goods and commodities. This globalization of
markets has resulted in the growing need for even more
efficient and effective information flows. The solution to
achieving effective information flows across international
markets lies in the use of common procedures and
processes based on the use of globally agreed standards.
Inherent in this approach is the need for precise
mechanisms to define the data and for common coding
systems to represent specific data items.

II. RECOMMENDATION

At its ......... session in ................, UN/CEFACT agreed to
adopt the following Recommendation.
A list of the
countries and organisations present at this session can be
found in Annex 1.
The Centre for Trade Facilitation and Electronic Business
recommends that Governments and business do mutually
promote and support the implementation of one single
system for the coding and classification of the modes of
transport towards a common approach to trade facilitation
on a world wide level.
This implies:
1. For participants in international trade and transport:
• to accept and implement the codes for the modes
of transport;
2. For Governments, international organisations and
national trade facilitation bodies :
• to accept and encourage the implementation of
the codes for the modes of transport.

III. SCOPE
The identification of the mode of transport is frequently
required in information exchange in trade and transport.
This Recommendation as an international standard,
provides a single coding system that will facilitate the
common identification of the mode of transport among all
parties concerned with the exchange of this information.
The UN/CEFACT work-program emphasises the need for
developing recommendations, which simplify and
harmonize the current practices and procedures used in
international transactions. Within this context, the role of
the UN/CEFACT Codes Working Group (CDWG) is to secure
the quality, relevance and availability of code sets and
code structures to support the objectives of UN/CEFACT,
including managing the maintenance of UN/ECE
Recommendations related to codes.

This second edition of Recommendation No. 19 supercedes
and replaces the first edition (ECE/TRADE/138, March
1981).

1

From the mission statement of UN/CEFACT

1.
This Recommendation establishes a common code list
for the identification of the modes of transport. It has
particular relevance to transport organisations and
providers, Customs and other authorities, statistical offices,
forwarders, shippers, consignees and other parties
concerned with transport

IV. FIELD OF APPLICATION
2.
This Recommendation applies in cases where a
coded representation is required to specify the mode of
transport. It is intended for use by commercial,
administrative and regulatory parties concerned with the
transport of goods and/or persons at national, regional and
international levels. The codes defined herein may be used
in manual and/or automated systems such as those that
support EDI and electronic business, for the exchange of
information regarding the modes of transport.
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V. EXPLANATORY TEXT

standardization: The development of standards whose
purpose is to align formalities, procedures, documents,
information, and operations.

A. Definitions
3.
The following definitions have been adopted for the
purposes of this Recommendation:
code: A character string that represents a member of a
set of values.
code list: The complete set of code values for a data
item.
data: A re-interpretable representation of information in a
formalised
manner
suitable
for
communication,
interpretation or processing.
document:
information.

Recorded

permanent

data

containing

EDI (Electronic Data Interchange):
The electronic
transfer from computer application to computer application
of commercial or administrative transactions using an
agreed standard to structure the transaction or message
data.
electronic business:
The process of transacting
business electronically. This includes the sharing of
unstructured or structured business information by any
electronic
means
among
suppliers,
customers,
governmental bodies, service providers and other parties in
order to conduct and execute transactions in business,
administrative and other activities.

B. Background

B 1. Mode of transport
4.
Information on the mode and means of transport as
used for the movement of goods and/or persons is
required for many purposes. Furthermore this information is
communicated in many ways such as paper documents or
EDI.
5.
This information may be needed for contractual
reasons, for example where a sales contract stipulates a
particular mode of transport. In many countries information
on the mode of transport is also required for Customs and
statistical purposes.

B 2. Facilitating information exchange
6.
The application of information technology such as EDI
and electronic business depends on accurate and well
defined information.
7.
In information exchange, the use of an unambiguous
code to indicate a mode of transport is preferable to
variable and possibly imprecise textual descriptions. Such
descriptions in turn may lead to contractual
misunderstandings.

facilitation: The implementation of measures leading to the
simplification, standardisation and harmonization of the
formalities, procedures, documents and operations inherent
to international trade transactions.

8.
Many processes such as the compilation of statistics
and the analysis of transport operations require a method
to uniquely identify modes of transport.

formality: A set of requirements of an official, commercial
or institutional nature.

C. Specific Considerations

goods: All materials received from a shipper.
harmonization: The alignment of national formalities,
procedures, documents, information, and operations to
acceptable international commercial norms, practices and
recommendations.
means of transport: Particular aircraft, vehicle, vessel
or other device used for the transport of goods or persons.
mode of transport: Method of transport used for the
carriage of goods.
multimodal transport: The carriage of goods by at least
two different modes of transport.
procedure: Steps to be followed in order to comply with
a formality, including the timing, format and transmission
method for the submission of required information.

9.
Provision should be made that the code set for
modes of transport annexed to this Recommendation is
used whenever required, in combination with the code
values for types of means of transport specified in
Recommendation 28.
10. Users of this Recommendation are encouraged to
use it in conjunction with other applicable UN
Recommendations. These include:
•

Recommendation 5
INCOTERMS,

- Abbreviations of

•

UN Recommendation 10
Methodology - UNIC,

- Unique Identification Code

•

UN Recommendation 11
- Documentary aspects of
the international transport of dangerous goods.

•

UN Recommendation 16
- UN/LOCODE - Code for
Ports and Other Locations,

•

UN Recommendation 18
- Facilitation Measures
related to International Trade Procedures,
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•

UN Recommendation 21
- Codes for Types of
Cargo, Packages and Packaging Materials,

•

UN Recommendation 22
- Layout Key for Standard
Consignment Instructions,

•

UN Recommendation 23

- Freight Cost Code - FCC,

•

UN Recommendation 24
Status Codes,

- Trade and Transport

UN Recommendation 28
Means of Transport.

- Codes for Types of

•

VII. CODE LIST STRUCTURE AND PRESENTATION

17. The code list is annexed to this Recommendation, as
follows:
Annex 2
18.

VI. MAINTENANCE AND UPDATING
11. This Recommendation shall be maintained on behalf
of UN/CEFACT by the UN/CEFACT Codes Working Group
(CDWG).
12. Proposals for updating this Recommendation should
be addressed to the Trade Facilitation Section, United
Nations Economic Commission for Europe, Palais des
Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, or via e-mail to:
cefact@unece.org.
13. Draft revisions to the body text and/or code list of this
Recommendation shall be issued by the CDWG when
required and shall be made available on the CDWG Web
page under:
http://www.unece.org/cefact/
14. Draft revisions shall be subject to a public comment
period of at least two months. UN/CEFACT Heads of
Delegation shall be notified of the availability of a draft
revision and the period for comment. Following the
conclusion of the comment period, the CDWG shall address
all comments received. Depending on the comments
received, the CDWG shall issue a new draft revision or
shall prepare a final revision for approval.
15. Final revisions of the body text of this
Recommendation shall be approved by the UN/CEFACT
Plenary.
16. Final revisions of the code list of this
Recommendation shall be approved by the CDWG Plenary
or in the case where the body text has also been revised,
by the UN/CEFACT Plenary.

Code list for modes of transport.

The code list is presented with the following columns:
Change indicator (CI)
a plus sign (+)

for an addition

a hash sign (#)

for changes to the code name

a vertical bar (|)

for changes to the code
description

a letter X (X)

for marked for deletion in this
edition (will not appear in the next
edition)

Code value
1 character numeric code value comprising
characters 0 to 9.
Code name
Code value name
Code description
Code value description
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ANNEX 1
COUNTRIES AND ORGANISATIONS IN ATTENDANCE
Countries and organisations in attendance at the UN/CEFACT session where this recommendation was approved and those
having indicated their support in writing to the UN/CEFACT secretariat.
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ANNEX 2
CODE LIST FOR MODES OF TRANSPORT

CI

#|

Code Name
Description
0

Transport mode not specified
Transport mode has not been specified
Notes:
1) This code can be used when the mode is not known or when information on it is not
available at the time of issuing the document concerned.

|

1

Maritime transport
Transport of goods and/or persons is by sea.

|

2

Rail transport
Transport of goods and/or persons is by rail.

|

3

Road transport
Transport of goods and/or persons is by road.

|

4

Air transport
Transport of goods and/or persons is by air.

|

5

Mail
Method to convey goods is by mail
Notes:
1) This code is provided for practical reasons, despite the fact that mail is not a genuine mode
of transport. In many countries, the value of merchandise exported and imported by mail is
considerable, but the exporter or importer concerned would be unable to state by which
mode postal items had been conveyed.

|

6

Multimodal transport
Method to convey goods and/or persons is by multimodal transport.
Notes:
1) This code is provided for practical reasons, despite the fact that multimodal transport is not
a genuine mode of transport. It can be used when goods are carried by at least two
different modes from a place at which the goods are taken in charge by a transport operator
to a place designated for delivery, on the basis of one transport contract. (Operations of
pick-up and delivery of goods carried out in the performance of a single mode of transport,
as defined in such a contract, shall not be considered as multimodal transport).

|

7

Fixed transport installation
Transport of item is via a fixed transport installation.
Notes:
1) This code applies to installations for continuous transport such as pipelines, ropeways
and electric power lines.

|

8

Inland water transport
Transport of goods and/or persons is by inland water.

#|

9

Transport mode not applicable
The mode of transport is not applicable.

