
หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดทาหรือที่  สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ  ดานพรมแดน  และดานศุลกากร   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๘)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐  มาตรา  ๑๒๒   
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร   
(ฉบับที่  ๑๐)  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  บทนิยามคําวา  “ทางอนุมัติ”  “ดานพรมแดน”  และ  “ดานศุลกากร”  
ในมาตรา  ๓  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๗)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐  และ
บทนิยามคําวา  “สนามบินศุลกากร”  ในมาตรา  ๓  (๒)  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  
(ฉบับที่  ๘)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖  
และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงการคลัง   ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร   (ฉบับที่   ๘ )  

พุทธศักราช  ๒๔๘๐   
(๒) กฎกระทรวงการคลัง   ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร   (ฉบับที่   ๘ )  

พุทธศักราช  ๒๔๘๐  (ฉบับที่  ๔)   
(๓) กฎกระทรวงการคลัง   ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร   (ฉบับที่   ๘ )  

พุทธศักราช  ๒๔๘๐  (ฉบับที่  ๕)   



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๔) กฎกระทรวงการคลัง   ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร   (ฉบับที่   ๘ )  
พุทธศักราช  ๒๔๘๐  (ฉบับที่  ๗)   

(๕) กฎกระทรวงการคลัง   ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร   (ฉบับที่   ๘ )  
พุทธศักราช  ๒๔๘๐  (ฉบับที่  ๘)   

(๖) กฎกระทรวงการคลัง   ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร   (ฉบับที่   ๘ )  
พุทธศักราช  ๒๔๘๐  (ฉบับที่  ๑๐)   

(๗) กฎกระทรวงการคลัง   ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร   (ฉบับที่   ๘ )  
พุทธศักราช  ๒๔๘๐  (ฉบับที่  ๑๒)   

(๘) กฎกระทรวงการคลัง  (ฉบับที่   ๑๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร   
(ฉบับที่  ๘)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐   

(๙) กฎกระทรวงการคลัง   (ฉบับที่   ๑๓)   ออกตามความในพระราชบัญญั ติศุ ลกากร   
(ฉบับที่  ๗)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐   

(๑๐) กฎกระทรวงการคลัง   (ฉบับที่   ๖)   ออกตามความในพระราชบัญญั ติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙   

(๑๑) กฎกระทรวงการคลัง  (ฉบับที่  ๑๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๘)  
พุทธศักราช  ๒๔๘๐   

(๑๒) กฎกระทรวงการคลัง  (ฉบับที่  ๑๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๘)  
พุทธศักราช  ๒๔๘๐   

(๑๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๘  (พ.ศ.  ๒๔๙๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
(ฉบับที่  ๘)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐   

(๑๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๙  (พ.ศ.  ๒๔๙๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙  (วาดวยการกําหนดใหสนามบินอุดรธานีเปนสนามบินศุลกากรตามกฎหมาย) 

(๑๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๒  (พ.ศ.  ๒๔๙๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๑๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๔  (พ.ศ.  ๒๕๐๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
(ฉบับที่  ๗)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐ 

(๑๗) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๘  (พ.ศ.  ๒๕๐๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑๘) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๐๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๑๙) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๑  (พ.ศ.  ๒๕๐๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๒๐) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๗  (พ.ศ.  ๒๕๐๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๒๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๐  (พ.ศ.  ๒๕๐๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙   

(๒๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๕  (พ.ศ.  ๒๕๑๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๒๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๖  (พ.ศ.  ๒๕๑๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๒๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๗  (พ.ศ.  ๒๕๑๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
(ฉบับที่  ๗)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐ 

(๒๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๘  (พ.ศ.  ๒๕๑๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
(ฉบับที่  ๗)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐ 

(๒๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๙  (พ.ศ.  ๒๕๑๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๒๗) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๐  (พ.ศ.  ๒๕๑๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๒๘) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๑  (พ.ศ.  ๒๕๑๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๒๙) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๘  (พ.ศ.  ๒๕๑๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๓๐) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๐  (พ.ศ.  ๒๕๒๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๓๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๒  (พ.ศ.  ๒๕๒๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๓๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๓๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๘  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
(ฉบับที่  ๗)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐ 

(๓๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๙  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๓๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๘๐  (พ.ศ.  ๒๕๒๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
(ฉบับที่  ๗)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐ 

(๓๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๘๑  (พ.ศ.  ๒๕๒๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๓๗) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๘๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๓๘) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๘๕  (พ.ศ.  ๒๕๓๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
(ฉบับที่  ๗)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐ 

(๓๙) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๘๖  (พ.ศ.  ๒๕๓๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๔๐) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๘๗  (พ.ศ.  ๒๕๓๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศกัราช  ๒๔๖๙ 

(๔๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๘๘  (พ.ศ.  ๒๕๓๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๔๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๘๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๔๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๙๑  (พ.ศ.  ๒๕๓๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๔๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๙๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๔๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๙๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
(ฉบับที่  ๗)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐ 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๔๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๙๖  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๔๗) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๙๘  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๔๘) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๐๑  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๔๙) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๐๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๕๐) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๐๕  (พ.ศ.  ๒๕๓๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
(ฉบับที่  ๗)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐   

(๕๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๐๖  (พ.ศ.  ๒๕๓๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พระพุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๕๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๐๘  (พ.ศ.  ๒๕๓๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พระพุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๕๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๐๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พระพุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๕๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๕๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๕๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๕๗) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
(ฉบับที่  ๗)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐ 

(๕๘) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๕๙) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๖๐) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑๙  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  

พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๖๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๒๐  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  

พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๖๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๒๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  

พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๖๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๒๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ศุลกากร  (ฉบับที่  ๗)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐ 

(๖๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๒๓  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๖๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๒๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๖๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๒๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๖๗) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๓๐  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  

พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๖๘) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๓๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  

พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๖๙) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๓๓  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  

พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๗๐) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๓๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  

พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๗๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๓๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  

พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๗๒) กฎกระทรวงกําหนดใหสนามบินแมฮองสอนเปนสนามบินศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

(๗๓) กฎกระทรวงกําหนดใหสนามบินนครพนมเปนสนามบินศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๗๔) กฎกระทรวงกําหนดทางอนุมัติ  ดานพรมแดน  และดานศุลกากร  จังหวัดแมฮองสอน  

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

(๗๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๓๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  

พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๗๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๓๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๗๗) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๔๐  (พ.ศ.  ๒๕๔๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  

พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

(๗๘) กฎกระทรวงกําหนดทางอนุมัติเพื่อใชขนสงกาซธรรมชาติจากสหภาพพมาเขาใน

ราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๗๙) กฎกระทรวงกําหนดใหสนามบินแมสอดเปนสนามบินศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๘๐) กฎกระทรวงกําหนดทางอนุมัติเพื่อใชขนสงกาซระหวางราชอาณาจักรกับมาเลเซีย  

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๘๑) กฎกระทรวงกําหนดทางอนุมัติ  ดานพรมแดน  และดานศุลกากร  จังหวัดจันทบุรี   

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๘๒) กฎกระทรวงกําหนดทางอนุมัติ  ดานพรมแดน  และดานศุลกากร  จังหวัดเชียงราย   

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๘๓) กฎกระทรวงกําหนดทางอนุมัติ  ดานพรมแดน  และดานศุลกากร  จังหวัดหนองคาย  

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๘๔) กฎกระทรวงกําหนดทางอนุมั ติ  ดานพรมแดน   และดานศุลกากร   จังหวัดเลย   

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๘๕) กฎกระทรวงกําหนดทางอนุมัติ  ดานพรมแดน  จังหวัดสุรินทรและจังหวัดศรีสะเกษ  

และดานศุลกากร  จังหวัดสุรินทร  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๘๖) กฎกระทรวงกําหนดใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนสนามบินศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๘๗) กฎกระทรวงกําหนดทางอนุมัติ  ดานพรมแดน  และดานศุลกากร  จังหวัดมุกดาหาร  

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๒ ใหทาหรือที่ที่กําหนดดังตอไปนี้  เปนทาหรือที่สําหรับนําของเขาหรือสงของออก  
หรือนําของเขาและสงของออก  หรือสําหรับสงออกซ่ึงของที่ขอคืนอากรขาเขา  หรือของที่มีทัณฑบน 
ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 

การที่ใหกระทํา 
ประเภทของ 

๑ กระบี่ 
 

กระบี่ ดานเหนือ  จากเสาหิน 
เหนือดานศุลกากรบนฝง
แมน้ํากระบี่เปนเสนตรง 
ไปจดจุดที่ใกลที่สุด   
ณ  ฝงตรงขาม 
ดานตะวันออก  จาก 
เสาหินบนฝงแมน้ํากระบี่
เหนือคลองไนหมอ 
เปนเสนตรงไปจดเสาหิน 
บนฝงแมน้ํากระบี่ 
ใตคลองไนหมอ 
ดานใต  จากเสาหินใต
ดานศุลกากรบนฝงแมน้ํา
กระบี่เปนเสนตรง 
ไปจดจุดที่ 
ใกลที่สุด  ณ  ฝงตรงขาม 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของที่

ขอคืนอากร 
ขาเขาหรือของที่
มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๒ กรุงเทพ 
มหานคร 

กรุงเทพ ดานเหนือ  ภายในเขต 
แมน้ําเจาพระยา  จาก 
เสาหิน  (หลักเขต
ศุลกากร)   
เหนือปากคลอง 
บางกระบือ   
แขวงถนนนครไชยศรี   

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

ที่ขอคืนอากร 
ขาเขาหรือของ 
ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร 
เปนเสนฉากตรงไป 
ฝงแมน้ําตรงขาม 
ดานตะวันออก 
ไปจดเขตทาเรืออางศิลา 
ดานใต  ตามเขตที่ทอด
เรือ  นอกสันดอน 
ดานตะวันตก  จากเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)   
ที่สรางไวประมาณ
ก่ึงกลาง  ระยะทาง
ระหวางแมน้ําเจาพระยา
กับแมน้ําทาจีน   
เปนเสนตรงไปทางทิศใต 
ถึงแนวน้ําลึก  ๑๔  เมตร   
ในเวลาที่น้ําทะเลลงตํ่า
ที่สุด  หนาน้ําเกิดธรรมดา  
ดานใต  ตามแนวน้ําลึก  
๑๔  เมตร   
ในเวลาที่น้ําทะเลลงตํ่า
ที่สุด  หนาน้ําเกิดธรรมดา   

๓ กาญจนบุรี สังขละบุรี บริเวณดานศุลกากร   
สังขละบุรี  หมูที่  ๓   
ตําบลหนองลู   

๑.  นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

อําเภอสังขละบุรี   
จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ที่ขอคืนอากร 
ขาเขาหรือของ 
ที่มีทัณฑบน 

๔ จันทบุรี จันทบุรี บริเวณดานศุลกากร
จันทบุรี   
บานทุงดาน   
ตําบลปถวี   
อําเภอมะขาม   
จังหวัดจันทบุรี 
 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

ที่ขอคืนอากร 
ขาเขาหรือของ 
ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๕ ชลบุรี สัตหีบ ดานเหนือ  จากจุดพิกัด 
ละติจูด  ๑๒˚  ๓๘´  
เหนือ  ลองจิจูด  ๑๐๐˚  
๕๓´.๘  ตะวันออก   
ไปทางทิศตะวันออกจน
จดชายฝงบริเวณตอนใต
ของเขาคลองถูปที่จุดพิกัด 
ละติจูด  ๑๒˚  ๓๘´  เหนือ   
ลองจิจูด  ๑๐๐˚  ๕๕´.๘  
ตะวันออก 
ดานตะวันออก   
จากบริเวณตอนใต 
ของเขาคลองถูป 
ที่จุดพิกัดละติจูด   
๑๒˚  ๓๘´  เหนือ   

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

ที่ขอคืนอากร 
ขาเขาหรือของ 
ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

ลองจิจูด  ๑๐๐˚  ๕๔´.๘  
ตะวันออก  เลียบชายฝง
ไปทางทิศใตผานทาเทียบ
เรือของทาเรือพาณิชย 
สัตหีบไปจนถึงชายฝง
ทางทิศตะวันตกของเขา 
กระทะคว่ําที่จุดพิกัด
ละติจูด  ๑๒  ̊ ๓๗ .́๑  เหนือ 
ลองจิจูด  ๑๐๐˚  ๕๕´.๔  
ตะวันออก  เปนเสนตรง 
ไปทางทิศใตจนถึงจุด
พิกัดละติจูด  ๑๒˚  ๓๓´  
เหนือ  ลองจิจูด  ๑๐๐˚  
๕๕´.๔  ตะวันออก   
เปนเสนตรงไปทางทิศ
ตะวันออกจนถึงจุดพิกัด 
ละติจูด  ๑๒˚  ๓๓´  
เหนือ  ลองจิจูด  ๑๐๐˚  
๕๗´  ตะวันออก  แลว
เปนเสนตรงไปทางทิศใต
จนถึงจุดพิกัดละติจูด  ๑๒˚  
๓๐´.๓  เหนือ  ลองจิจูด  
๑๐๐˚  ๕๗´  ตะวันออก 
ดานใต  จากจุดพิกัด   
ละติจูด  ๑๒  ̊ ๓๐ .́๓  เหนือ  



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

ลองจิจูด  ๑๐๐˚  ๕๗´  
ตะวันออก  เปนเสนตรง 
ไปทางทิศตะวันตก 
จนถึงจุดพิกัด 
ละติจูด  ๑๒  ̊ ๓๐ .́๓  เหนือ  
ลองจิจูด  ๑๐๐˚  ๕๕´  
ตะวันออก  แลวเปน
เสนตรงไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ   
ถึงจุดพิกัด 
ละติจูด  ๑๒  ̊ ๓๓  ́ เหนือ  
ลองจิจูด  ๑๐๐˚  ๕๒´.๕  
ตะวันออก 
ดานตะวันตก  จากจุด
พิกัดละติจูด  ๑๒˚  ๓๓´  
เหนือ  ลองจิจูด  ๑๐๐˚  
๕๒´.๕  ตะวันออก   
เปนเสนตรงไปทาง 
ทิศเหนือจนถึงจุดพิกัด 
ละติจูด  ๑๒˚  ๓๕´  
เหนือ  ลองจิจูด  ๑๐๐˚  
๕๒´.๕  ตะวันออก   
เปนเสนตรงไปทาง 
ทิศตะวันออก  จนถึง 
จุดพิกัดละติจูด  ๑๒˚  



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

๓๕´  เหนือ  ลองจิจูด  
๑๐๐˚  ๕๓´.๘  ตะวันออก  
เปนเสนตรงไปทางทิศ
เหนือ  จนถึงจุดพิกัด
ละติจูด  ๑๒˚  ๓๘´  
เหนือ  ลองจิจูด  ๑๐๐˚  
๕๓´.๘  ตะวันออก 

  แหลมฉบัง ดานเหนือ  พืน้น้ําดาน 
ทิศเหนือผานหินกองนอก
ไปทางทิศตะวันออกถึง
ชายฝงในแนวละติจูดที่   
๑๓˚  ๑๑´  ๓๐"  เหนือ 
ดานตะวันออก  เลียบตาม
แนวชายฝงทะเล 
ดานใต  ผานดานใตเกาะ
นกไปทางทิศตะวันออก
ถึงชายฝงในแนวละติจูดที่  
๑๓˚  ๐๑´  ๐๐"  เหนือ 
ดานตะวันตก  ในแนว
ลองจิจูดที่  ๑๐๐˚  ๔๗´  
๓๐"  ตะวันออก 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ   
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๖ ชุมพร ชุมพร บริเวณดานศุลกากร
ชุมพร 
ศูนยราชการ

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

กระทรวงการคลัง   
ถนนจักรีประพาส 
ตําบลทาตะเภา 
อําเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร   

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ   
 ที่มีทัณฑบน 

๗ เชียงราย เชียงของ บริเวณดานศุลกากร 
เชียงของ   
ตําบลเวียง   
อําเภอเชียงของ   
จังหวัดเชียงราย 
 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ   
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

  เชียงแสน บริเวณดานศุลกากร 
เชียงแสน   
บานเวียงเหนือ   
ตําบลเวียง   
อําเภอเชียงแสน   
จังหวัดเชียงราย   

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ   
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

  แมสาย บริเวณดานศุลกากร 
แมสาย   
บานสันผักฮ้ี   
ตําบลแมสาย   
อําเภอแมสาย 
จังหวัดเชียงราย 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ   
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๘ เชียงใหม เชียงดาว บริเวณดานศุลกากร 
เชียงดาว   

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

อําเภอเชียงดาว   
จังหวัดเชียงใหม 

๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ   
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

๙ ตรัง กันตัง แมน้ํากันตังภายในเขต

ดังตอไปนี้ 

ดานเหนือ  จากเสาหิน 

บนแหลมเกาะจาก   

เปนเสนตรงไปทางทิศ

ตะวันออก 

จนจดฝงตะวันออก  และ 

เปนเสนตรงไปทาง 

ทิศตะวันตกจนจด 

ฝงตะวันตกของแมน้ํา 

ดานใต  จากเสาหิน 

บนแหลมเกาะคอ   

เปนเสนตรงไปทาง 

ทิศตะวันออกจนจด 

ฝงตะวันออก  และ 

เปนเสนตรงไปทาง 

ทิศตะวันตกจนจด 

ฝงตะวันตกของแมน้ํา 

๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ   

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

๑๐ ตราด คลองใหญ อาวคลองใหญภายในเขต
ดังตอไปนี้ 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

ดานภายนอก  ที่ต้ังตรวจ
เรือเขาออกโดยปกติ 
ดานภายใน  ทาเรือตาม
กฎหมายสําหรับขนของ
ข้ึนและสําหรับขนของลง 

๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ   
 ที่มีทัณฑบน 
 

ของทุกประเภท 

๑๑ ตาก แมสอด ๑.  บริเวณดานศุลกากร 
แมสอด   
ตําบลทาสายลวด   
อําเภอแมสอด   
จังหวัดตาก 
๒.  บริเวณตามลําน้ําเมย
หรือเมียวดี  ตอนที่เปน 
เสนเขตแดนระหวาง
ราชอาณาจักรไทยกับ
สหภาพพมา  ในเขต
ระยะหางจากสะพาน
มิตรภาพไทย - พมา 
ดานละ  ๑๐๐  เมตร 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของที่

ขอคืนอากร 
ขาเขาหรือของ 
ที่มีทัณฑบน 

 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๑๒ นครพนม นครพนม แมน้ําโขงภายในเขต
ดังตอไปนี้ 
ดานเหนือ  จากทาดาน
ศุลกากรไปตามริมฝง
แมน้ําโขงจนถึงเสาหิน 
ระยะหางจากทาดาน   
๑๐๐  เมตร 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
ที่ขอคืนอากร 
ขาเขาหรือของ 
ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

ดานใต  จากทาดาน
ศุลกากรไปตามริมฝง
แมน้ําโขงจนถึงเสาหิน 
ระยะหางจากทาดาน   
๗๐๐  เมตร 

๑๓ นครศรี 
ธรรมราช 

นครศรี 
ธรรมราช 

บริเวณดานศุลกากร 
ไปตามเสนทางถนน
นครศรีธรรมราช - ทา
ศาลา  ระยะทางประมาณ  
๓  กิโลเมตร 
ถึงเสาหินหนาดาน
ศุลกากรเดิมไปตามลํา
คลองปากพูน 
ทางทิศตะวันออก 
จดเสาหินที่ปากน้ํา 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ

 ที่ขอคืนอากร
 ขาเขาหรือของ
 ที่มีทัณฑบน 

 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
 

  สิชล ดานเหนือ  จากเสาหิน 
หนาหมูบานทุงไสย   
เปนเสนตรงย่ืนไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จดทะเลเวลาน้ําลงงวดลึก  
๑๐  เมตร 
ดานตะวันออก   
แนวน้ําลึก  ๑๐  เมตร   
เวลาน้ําลงงวด 
ดานใต  จากเสาหิน 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของที่

 ขอคืนอากร
 ขาเขาหรือของ
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

บนปลายแหลมเขาคอ
กวางเปนเสนตรง 
ย่ืนไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
จดทะเลเวลาน้ําลงงวดลึก  
๑๐  เมตร 
ดานตะวันตก  จากเสาหิน
ทิศตะวันตก 
ของดานศุลกากร 
เปนเสนตรงไปจดเสาหิน 
บนฝงคลองสิชลตรงขาม 
 

๑๔ นราธิวาส ตากใบ ดานเหนือ  จากฝงลงไป
ในทะเลถึงแนวน้ําลึก   
๑๐  เมตร  ในเวลาที ่
น้ําทะเล 
ลงตํ่าที่สุด  หนาน้ําเกิด
ธรรมดา 
ดานตะวันออก  จาก 
เสาหิน  (หลักเขต
ศุลกากร)  บานตาลียะ  
เปนเสนฉากตรงไปจด
เสนกั้น 
อาณาเขตกลางแมน้ํา 
สุไหงโก - ลก  แลวเลียบ

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

ตามเสนกั้นอาณาเขต
ดังกลาวออกไปถึงแนว 
น้ําลึก  ๑๐  เมตร  ในเวลา
ที่น้ําทะเลลงตํ่าที่สุด 
หนาน้ําเกิดธรรมดา 
ดานใต  จากเสาหิน   
(หลักเขตศุลกากร)   
หมูที่  ๓  ตําบลเจะเห   
เลียบตามชายฝงทะเล 
เลี้ยวเขาปากแมน้ํา 
สุไหงโก - ลก  ไปทาง 
ปากแมน้ําบางนรา 
แลวตัดตรงขามฝงแมน้ํา
ไปจดเสาหิน   
(หลักเขตศุลกากร)   
ที่บานตาลียะ 
ดานตะวันตก  จากเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)   
หมูที่  ๓  ตําบลเจะเห   
เปนเสนฉากตรงไป 
ถึงแนวน้ําลึก  ๑๐  เมตร   
ในเวลาที่น้ําทะเลลงตํ่า
ที่สุดหนาน้ําเกิดธรรมดา 

  สุไหงโก 
- ลก 

บริเวณดานศุลกากร   
สุไหงโก - ลก 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

ตําบลสุไหงโก - ลก 
อําเภอสุไหงโก - ลก 
จังหวัดนราธิวาส 

๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

 

ของทุกประเภท 

๑๕ นาน ทุงชาง บริเวณดานศุลกากร 
ทุงชาง   
บานปาเปอย   
ตําบลปอน   
อําเภอทุงชาง   
จังหวัดนาน 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๑๖ ประจวบ 
คีรีขันธ 

ประจวบ 
คีรีขันธ 

๑.  บริเวณดานศุลกากร
ประจวบคีรีขันธ   
ถนนปนอนุสรณ   
ตําบลเกาะหลัก   
อําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ   
๒.  บริเวณแหลมแมรําพึง  
หมูที่  ๓  ตําบลแมรําพึง   
อําเภอบางสะพาน   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ภายในเขตดังตอไปนี้ 
ดานเหนือ  ในแนว 
ละติจูดที่   

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

๑๑˚  ๑๒´  ๓๐"  เหนือ 
ดานตะวันออก  ในแนว
ลองจิจูดที่  ๙๙˚  ๓๗´  
๓๐"  ตะวันออก 
ดานใต  ในแนวละติจูดที่  
๑๑˚  ๑๑´  ๐๐"  เหนือ 
ดานตะวันตก  เลียบตาม
แนวชายฝงทะเลจาก 
ละติจูดที่  ๑๑˚  ๑๑´  ๐๐"  
เหนือ  ถึงละติจูดที่   
๑๑˚  ๑๒´  ๓๐"  เหนือ 

๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปตตานี ปตตานี ดานเหนือ  แนวละติจูด  
๐๗˚  ๐๐´  ๐๐"  เหนือ   
ทิศตะวันออกของ 
ดานศุลกากรไปจด
เสนตรง 
จากเสาหิน  (หลักเขต
ศุลกากร)   
ที่บานตันหยงลุโละ   
ผานประภาคารแหลมตาชี
ไปทางทิศตะวันตกไปจด
ลองจิจูด  ๑๐๑˚  ๐๔´   
๐๐"  ตะวันออก 

ดานตะวันออก  จาก
สะพานเดชานุชิตเลียบ

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

 
 
 
 

ตามฝงขวา 
ของแมน้ําปตตานี 
ออกอาวปตตานี 
แลวเลียบตามฝงทะเล 
ไปจดเสาหิน  (หลักเขต
ศุลกากร)  เปนเสนตรง 
ผานประภาคารแหลมตาชี
ไปจดละติจูด   
๐๗˚  ๐๐´  ๐๐"  เหนือ   
ดานใต  จากเสาหิน   
(หลักเขตศุลกากร)   
เหนือปากคลองหนองจิก
เลียบตามฝงทะเล 
ไปจดแมน้ําปตตานี   
แลวเลียบตามฝงซาย 
ของแมน้ําปตตานี 
ไปจดสะพานเดชานุชิต 
ดานตะวันตก  จากจุดตรง
ละติจูด  ๐๗˚  ๐๐´  ๐๐"  
เหนือ  ที่ตัดลองจิจูด  
๑๐๑˚  ๐๔´  ๐๐"  
ตะวันออก 
เปนเสนตรงไปจดเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  เหนือ
ปากคลองหนองจิก 



หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

๑๘ ภูเก็ต ภูเก็ต ดานเหนือ  จากเสาหิน 
ที่เชิงสะพานขามคลอง 
ทาจีนฝงตะวันออก 
เลียบสะพานขามคลอง 
ทาจีนและชายฝงเกาะสิ
เหรไปจดเสาหินบนเกาะ
สิเหร 
ที่แหลมไมไผที่ละติจูด   
๐๗˚  ๕๒´  ๕๔"  เหนือ   
ลองจิจูด  ๙๘˚  ๒๖´   
๕๐"  ตะวันออก 
ดานตะวันออก  จาก 
เสาหินที่แหลมไมไผ 
เปนเสนตรงไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต   
จดเสาหินที่แหลมพันวา 
ที่ละติจูด  ๐๗˚  ๔๘´  
เหนือ  ลองจิจูด  ๙๘˚  
๒๔´  ๕๗".๕  ตะวันออก 
ดานตะวันตก  จากเสาหิน 
ที่แหลมพันวาไปทาง 
ทิศเหนือเลียบชายฝงทะเล 
ไปจดเสาหินที่เชิงสะพาน 
ขามคลองทาจีนฝง
ตะวันตก 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

๑๙ มุกดาหาร มุกดาหาร แมน้ําโขงภายในเขต
ดังตอไปนี้ 

ดานเหนือ  จาก 

ทาดานศุลกากรไปตาม 
ริมฝงแมน้ําโขงจนถึง 
เสาหินระยะหางจาก 
ทาดาน  ๑๐๐  เมตร 

ดานใต  จากทาดาน
ศุลกากร 

ไปตามริมฝงแมน้ําโขง
จนถึงเสาหินระยะหาง
จากทาดาน  ๑๐๐  เมตร 

๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

๒๐ แมฮองสอน แมสะเรียง บริเวณดานศุลกากร 
แมสะเรียง  ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๑๐๘   
สายตอทางของเทศบาล
นครเชียงใหมควบคุม - 
ตอเขตเทศบาลเมือง
แมฮองสอนควบคุม   
ตําบลแมสะเรียง   
อําเภอแมสะเรียง 
จังหวัดแมฮองสอน 
 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

  แมฮองสอน บริเวณดานศุลกากร
แมฮองสอน   
ตําบลจองคํา   
อําเภอเมืองแมฮองสอน  
จังหวัดแมฮองสอน 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๒๑ ยะลา เบตง บริเวณดานศุลกากรเบตง  
ตําบลเบตง   
อําเภอเบตง   
จังหวัดยะลา 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๒๒ ระนอง ระนอง ดานเหนือ  จากเสาหิน 
ตรงขามดานศุลกากร   
เปนเสนตรงไปจดเสาหิน 
ที่ตาหินดํา  จากเสาหิน 
ที่ตาหินดํา  เปนเสนตรง 
ไปจดประภาคารเกาะผี   
จากประภาคารเกาะผี   
เปนเสนตรงไปทาง 
ทิศตะวันตกจดทะเลเวลา
น้ําลงงวดลึก  ๑๖  เมตร 
ดานตะวันออก  จาก 
เสาหินบนเกาะเหลา   
เปนเสนตรงไปจดเสาหิน

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

ตรงขามดานศุลกากร 
ดานใต  จากเสาหิน 
บนเกาะหมอ   
เปนเสนตรงไปจดเสาหิน
บนเกาะเหลา 
ดานตะวันตก  จาก 
จุดแนวน้ําลึก  ๑๖  เมตร   
ที่กลาวในดานเหนือ   
เปนเสนตรงไปจดเสาหิน
บนเกาะหมอ 

๒๓ ระยอง มาบตาพุด ดานเหนือ  เลียบตามแนว
ชายฝงทะเล 
ดานตะวันออก  ในแนว
ลองจิจูดที่  ๑๐๑˚  ๑๑´  
๐๑"  ตะวันออก 
ดานใต  ในแนวละติจูดที่  
๑๒˚  ๓๘´  ๑๓"  เหนือ 
ดานตะวันตก  ในแนว 
ลองจิจูดที่  ๑๐๑˚  ๐๗´  
๔๓"  ตะวันออก 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๒๔ เลย เชียงคาน บริเวณดานศุลกากร 
เชียงคาน   
ตําบลเชียงคาน   
อําเภอเชียงคาน   
จังหวัดเลย 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

 ที่มีทัณฑบน 
  ทาลี่ บริเวณดานศุลกากรทาลี่  

บานโนนสวาง   
ตําบลทาลี่   
อําเภอทาลี่   
จังหวัดเลย 
 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๒๕ สงขลา บาน
ประกอบ 

บริเวณดานศุลกากร 
บานประกอบ 
ตําบลประกอบ 
อําเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

  ปาดังเบซาร ๑.  บริเวณดานศุลกากร   
ปาดังเบซาร   
ตําบลปาดังเบซาร 
อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา   
๒.  บริเวณสถานีรถไฟ 
ปาดังเบซาร 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

  สงขลา ดานเหนือ  จาก 
แนวละติจูด   
๐๗˚  ๑๗´  ๐๐"  เหนือ  
ดานตะวันตกไปจดฝงทะเล 
และดานตะวันออก 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

ไปจดลองจิจูด   
๑๐๐˚  ๓๘´  ๐๐"  
ตะวันออก 
ดานตะวันออก  จาก 
แนวลองจิจูด   
๑๐๐˚  ๓๘´  ๐๐"  
ตะวันออก  ดานเหนือไปจด 
ละติจูด  ๐๗˚  ๑๗´  ๐๐"  
เหนือ  และดานใตไปจด 
เสนตรงผานเสาหิน   
(หลักเขตศุลกากร)   
บนแหลมสมิหลา 
ไปทางทิศตะวันออก 
ดานใต  จากเสาหิน   
(หลักเขตศุลกากร)   
บนแหลมสมิหลาเปน
เสนตรงไปทางทิศ
ตะวันออกไปจด 
ลองจิจูด  ๑๐๐˚  ๓๘´  
๐๐"  ตะวันออก 
ดานใตในทะเลสาบ 
จากปลายใตสุดของ
แหลมสน 
เปนเสนตรงไปยัง 
ปากคลองสําโรงดานใต 
ริมฝงตะวันออก 

 ที่มีทัณฑบน 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

ของทะเลสาบสงขลา 
  สะเดา บริเวณดานศุลกากร

สะเดา   
หมูที่  ๒   
ตําบลสํานักขาม 
อําเภอสะเดา   
จังหวัดสงขลา 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๒๖ สตูล วัง
ประจัน 

ดานศุลกากรวังประจัน   
หลักกิโลเมตรที่  ๒๒   
ของทางหลวงจังหวัด
หมายเลข  ๔๑๘๔  หมูที่  ๔  
ตําบลวังประจัน 
อําเภอควนโดน   
จังหวัดสตูล 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

  สตูล ดานเหนือ  จากเสาหิน 
ทิศตะวันออกของสะพาน
ปลาองคการสะพานปลา 
เปนเสนตรงไปทาง 
ทิศตะวันออก  จากจุด 
ที่ใกลที่สุดบนแผนดิน 
ที่ปากน้ําคลองทาจีน 
ดานใต  จากเสาหิน 
ใตดานตรวจเกาะยาว 
เปนเสนตรงไปจด 
จุดที่ใกลที่สุดบนแผนดิน
ทางทิศตะวันออก 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
ที่ขอคืนอากร 
ขาเขาหรือของ 
ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

ดานตะวันตก  จากเสาหิน
ทิศตะวันออกของสะพาน
ปลาองคการสะพานปลา 
เปนเสนตรงไปยังเสาหิน
ใตดานตรวจเกาะยาว 

๒๗ สมุทร 
สงคราม 

แมกลอง แมน้ําแมกลองภายในเขต
ดังตอไปนี้ 
ดานเหนือ  จาก 
หนาที่วาการอําเภอ 
เมืองสมุทรสงคราม 
เปนเสนตรงไปยัง 
จุดที่ใกลที่สุดบนฝงแมน้ํา
แมกลองฝงตรงขาม 
ดานใต  จากตําบลฉูฉ่ี  
บริเวณปากแมน้ําแม
กลองเปนเสนตรงไปยัง 
จุดที่ใกลที่สุดปากแมน้ํา
ของตําบลเมืองใหม   
อําเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๒๘ สระแกว อรัญ
ประเทศ 

บริเวณดานศุลกากร 
อรัญประเทศ   
ถนนสุวรรณศร 
เทศบาลเมืองอรัญญ
ประเทศ 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

อําเภออรัญประเทศ   
จังหวัดสระแกว 

 ที่มีทัณฑบน 

๒๙ สุราษฎร
ธานี 

เกาะสมุย ๑.  อาวหนาทอน 
ดานเหนือ  จาก 
ปลายแหลมใหญ 
เปนเสนตรงไปทาง 
ทิศตะวันตกที่ละติจูด   
๐๙˚  ๓๔´  ๕๕"  เหนือ   
ลองจิจูด  ๙๙˚  ๔๙´  ๒๐"  
ตะวันออก 
ดานใต  จากละติจูด   
๐๙˚  ๒๗´  ๐๕"  เหนือ   
ลองจิจูด  ๙๙˚  ๕๑´  ๐๕"  
ตะวันออก  ไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
จดปลายแหลมโจรคร่ํา
เลียบฝงทะเล 
ไปจดปลายแหลมใหญ 
ดานตะวันตก  จาก 
ละติจูด  ๐๙˚  ๓๔´  ๕๕"  
เหนือ  ลองจิจูด   
๙๙˚  ๔๙´  ๒๐"  
ตะวันออก   
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  
ที่ละติจูด  ๐๙˚  ๒๗´  
๐๕"  เหนือ  ลองจิจูด   

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

๙๙˚  ๕๑´  ๐๕"  
ตะวันออก 
๒.  อาวเฉวง 
ดานเหนือ  จากปลาย
แหลมสน 
ไปทางทิศตะวันออก   
เลียบเกาะมัดหลัง 
เปนเสนตรงไปทาง 
ทิศตะวันออกที่ละติจูด  
๐๙˚  ๓๒´  ๑๕"  เหนือ   
ลองจิจูด  ๑๐๐˚  ๐๙´  
๒๕"  ตะวันออก 
ดานตะวันออก  จาก 
ละติจูด  ๐๙˚  ๓๒´  ๑๕"  
เหนือ  ลองจิจูด   
๑๐๐˚  ๐๙´  ๒๕"  
ตะวันออก  ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตที่ละติจูด  
๐๙˚  ๒๕´  ๓๕"  เหนือ  
ลองจิจูด  ๑๐๐  ̊ ๐๖  ́ ๗๐"  
ตะวันออก 
ดานใต  จากละติจูด  ๐๙˚  
๒๕´  ๓๕"  เหนือ   
ลองจิจูด  ๑๐๐  ̊ ๐๖  ́ ๗๐"  
ตะวันออก  ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

จดปลายแหลมนัน   
เลียบฝงทะเลไปจด 
ปลายแหลมสน 
๓.  อาวละไม 
ดานเหนือ  จาก 
ปลายแหลมนันไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต   
ที่ละติจูด  ๐๙˚  ๒๕´  
๓๕"  เหนือ  ลองจิจูด   
๑๐๐  ̊ ๐๖  ́ ๗๐"   
ตะวันออก 
ดานตะวันออก  จาก 
ละติจูด  ๐๙˚  ๒๕´  ๓๕"  
เหนือ  ลองจิจูด 
๑๐๐˚  ๐๖´  ๗๐"  
ตะวันออก 
เปนเสนตรงไปทาง 
ทิศตะวันตกจดปลาย
แหลมเส็ดเลียบฝงทะเล 
ไปจดปลายแหลมนัน 

  บานดอน แมน้ําตาปและคลอง 
ทาทอง  ภายในเขต
ดังตอไปนี้ 
ดานเหนือ  จากเสาหิน 
เหนือปากคลองทาทอง 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

เปนเสนตรงไปจด 
จุดที่ใกลที่สุด   
ณ  ฝงแมน้ําตรงขาม 
ดานตะวันออก  จาก 
เสาหินเชิงสะพานทาทอง
เปนเสนตรงไปจด 
จุดที่ใกลที่สุด   
ณ  ฝงคลองตรงขาม 
ดานใต  จากเสาหิน 
เชิงสะพานขามเกาะลําพู
เปนเสนตรงไปจด 
จุดที่ใกลที่สุด   
ณ  ฝงแมน้ําตรงขาม 

 ที่มีทัณฑบน 

๓๐ สุรินทร ชองจอม บริเวณดานศุลกากร 
ชองจอม  ตําบลดาน   
อําเภอกาบเชิง   
จังหวัดสุรินทร 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๓๑ หนองคาย บึงกาฬ แมน้ําโขงภายในเขต
ดังตอไปนี้ 
ดานเหนือ  จากจุด 
ทาเทียบแพขนานยนต 
ริมฝงแมน้ําโขง 
ทาดานพรมแดนบึงกาฬ  

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
 



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

ไปตามริมฝงแมน้ําโขง 
ทางทิศเหนือหางจาก 
ทาดานพรมแดนบึงกาฬ   
๕  กิโลเมตร 
ดานใต  จากจุด 
ทาเทียบแพขนานยนต 
ริมฝงแมน้ําโขง 
ทาดานพรมแดนบึงกาฬ  
ไปตามริมฝงแมน้ําโขง 
ทางทิศใตหางจาก 
ทาดานพรมแดนบึงกาฬ   
๕  กิโลเมตร 

  หนองคาย แมน้ําโขงภายในเขต 

ดังตอไปนี้ 

ดานเหนือ  จาก 

ทาดานศุลกากร 

ไปตามริมฝงแมน้ําโขง

จนถึงเสาหินระยะหาง 

จากทาดาน  ๑๐๐  เมตร 

ดานใต  จาก 

ทาดานศุลกากร 

ไปตามริมฝงแมน้ําโขง

จนถึงเสาหินระยะหาง 

จากทาดาน  ๑๐๐  เมตร 

๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ 

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 



หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

๓๒ อุบลราชธาน ี เขมราฐ ๑.  บริเวณดานศุลกากร
เขมราฐ  ตําบลเขมราฐ   
อําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
เขตจอดเรือริมฝงแมน้ําโขง 
ดานเหนือ  จากเสาหิน
หนาทาดานศุลกากร 
ไปทางทิศเหนือระยะหาง
จากทาดาน  ๑๐๐  เมตร 
ดานใต  จากเสาหิน 
หนาทาดานศุลกากร 
ไปทางทิศใตระยะหาง
จากทาดาน  ๑๐๐  เมตร 
๒.  ทาดานศุลกากร
เขมราฐ   
ริมฝงแมน้ําโขง  บานปาก
แซง  ตําบลพะลาน  
อําเภอนาตาล 
จังหวัดอุบลราชธานี 
ดานเหนือ  จาก 
ทาดานศุลกากร 
ไปตามริมฝงแมน้ําโขง 
จนถึงเสาหินระยะหาง
จากทาดาน  ๓๐๐  เมตร 
ดานใต  จากทาดาน
ศุลกากร 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด ทาหรือที่ เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

ไปตามริมฝงแมน้ําโขง
จนถึงเสาหินระยะหาง
จากทาดาน  ๓๐๐  เมตร 

  พิบูล 
มังสาหาร 

บริเวณดานศุลกากร 
พิบูลมังสาหาร   
ตําบลพิบูล   
อําเภอพิบูลมังสาหาร  
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

ขอ ๓ ใหสนามบินที่กําหนดดังตอไปนี้  เปนสนามบินศุลกากร   
ลําดับที่ จังหวัด สนามบิน เขตศุลกากร ลักษณะ 

การที่ใหกระทํา 
ประเภทของ 

๑ กระบี่ กระบี่ บริเวณสนามบินกระบี ่ ๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๒ กรุงเทพ 

มหานคร 

ดอน

เมือง 

บริเวณสนามบินดอน

เมือง 

๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ 

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด สนามบิน เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

๓ ขอนแกน ขอนแกน บริเวณสนามบิน

ขอนแกน 

๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ 

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

๔ ชุมพร ชุมพร บริเวณสนามบินชมุพร ๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ 

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

๕ เชียงราย เชียงราย บริเวณสนามบินเชียงราย ๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ 

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

๖ เชียงใหม เชียงใหม บริเวณสนามบิน
เชียงใหม 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด สนามบิน เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

๗ ตรัง ตรัง บริเวณสนามบินตรัง ๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ 

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

๘ ตาก แมสอด บริเวณสนามบินแมสอด ๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ 

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

๙ นครพนม นครพนม บริเวณสนามบิน

นครพนม 

๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ 

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

๑๐ นครราชสีมา นครราชสีมา บริเวณสนามบิน
นครราชสีมา 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด สนามบิน เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

๑๑ นราธิวาส นราธิวาส บริเวณสนามบิน
นราธิวาส 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๑๒ นาน นาน บริเวณสนามบินนาน ๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ 

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

๑๓ ประจวบ 

คีรีขันธ 

หัวหิน บริเวณสนามบินหัวหิน ๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ 

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

๑๔ ปตตานี บอทอง บริเวณสนามบินบอทอง ๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ 

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 



หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด สนามบิน เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

๑๕ พิษณุโลก พิษณุโลก บริเวณสนามบิน

พิษณุโลก 

๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ 

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

๑๖ ภูเก็ต ภูเก็ต บริเวณสนามบินภูเก็ต ๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ 

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

๑๗ แมฮองสอน แมฮองสอน บริเวณสนามบิน

แมฮองสอน 

๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ 

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

๑๘ ระนอง ระนอง บริเวณสนามบินระนอง ๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด สนามบิน เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

๑๙ ระยอง อูตะเภา บริเวณสนามบินอูตะเภา ๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ 

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

๒๐ สงขลา หาดใหญ บริเวณสนามบิน

หาดใหญ 

๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ 

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

๒๑ สมุทรปราการ ทาอากาศยาน

สุวรรณภูม ิ

บริเวณทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

๑. นําของเขา 

๒. สงของออก 

๓. สงออกซ่ึงของ 

 ที่ขอคืนอากร 

 ขาเขาหรือของ 

 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

ของทุกประเภท 

๒๒ สุโขทัย สุโขทัย บริเวณสนามบินสุโขทัย ๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด สนามบิน เขตศุลกากร ลักษณะ 
การที่ใหกระทํา 

ประเภทของ 

๒๓ สุราษฎรธานี สมุย บริเวณสนามบินสมุย ๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

  สุราษฎร
ธานี 

บริเวณสนามบินสุราษฎร
ธานี 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๒๔ อุดรธานี อุดรธานี บริเวณสนามบินอุดรธาน ี ๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๒๕ อุบลราชธาน ีอุบลราชธาน ี บริเวณสนามบิน
อุบลราชธานี 

๑. นําของเขา 
๒. สงของออก 
๓. สงออกซ่ึงของ 
 ที่ขอคืนอากร 
 ขาเขาหรือของ 
 ที่มีทัณฑบน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๔ ใหทางที่กําหนดและดานที่ต้ังข้ึนดังตอไปนี้  เปนทางอนุมัติ  ดานพรมแดน  และดาน
ศุลกากร 
ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 

๑ กาญจนบุรี ระหวาง
ราชอาณาจักรกับ
สหภาพพมา 

ทางถนน  จาก
เขตแดน  สหภาพ
พมา  บริเวณ 
หมูที่  ๙  ตําบล
หนองลู  อําเภอ
สังขละบุรี  
จังหวัด
กาญจนบุรี   
ไปตามเสนทาง 
บานพระเจดีย
สามองคถึงดาน
ศุลกากร 
สังขละบุรี 

ดานพรมแดน 
พระเจดียสามองค  
ต้ังอยูที่  หมูที่  ๙  
ตําบลหนองลู  
อําเภอสังขละบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี   

ดานศุลกากร 
สังขละบุรี   
ต้ังอยูที่  หมูที่  ๓  
ตําบลหนองลู  
อําเภอสังขละบุรี  
จังหวัด
กาญจนบุรี 

๒ จันทบุรี ระหวาง
ราชอาณาจักร 
กับราชอาณาจักร
กัมพูชา 
 

๑.  ทางถนน  จาก
เขตแดน
ราชอาณาจักร
กัมพูชาบริเวณ
บานผักกาด 
ไปตามถนน  
๓๑๙๓  (เสนแยก
เขาตลาดชายแดน
บานผักกาด) 
จนบรรจบ 
ทางหลวงจังหวัด

ดานพรมแดน 
บานผักกาด   
ต้ังอยูที่ 
บานคลองใหญ  
หมูที่  ๔ 
ตําบลคลองใหญ  
อําเภอโปงน้ํารอน  
จังหวัดจันทบุรี 
 

ดานศุลกากร
จันทบุรี   
ต้ังอยูที่ 
บานทุงดาน  
ตําบลปถวี  
อําเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุรี 



หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
หมายเลข  ๓๑๙๓  
ที่บริเวณ 
หลักกิโลเมตรที่  
๒๕  เลี้ยวซายไป
ตามทางหลวง
จังหวัดหมายเลข  
๓๑๙๓  จน
บรรจบทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๓๑๗  เลี้ยวซาย
ไปตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๓๑๗   
ถึงดานศุลกากร
จันทบุรี 

   ๒.  ทางถนน  
จากเขตแดน
ราชอาณาจักร
กัมพูชา 
บริเวณบาน
แหลม 
ไปตามถนน  
๓๒๕๕   
(เสนแยกเขา
ตลาดชายแดน
บานแหลม)   

ดานพรมแดน 
บานแหลม   
ต้ังอยูที่ 
บานแหลม   
หมูที่  ๔ 
ตําบลเทพนิมิต  
อําเภอโปงน้ํารอน  
จังหวัดจันทบุรี 

 



หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
จนบรรจบ 
ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข  
๓๒๕๕   
บริเวณ 
หลักกิโลเมตร 
ที่  ๔   
ตรงไปตาม 
ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข  ๓๒๕๕  
จนบรรจบ 
ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข  ๓๑๙๓  
บริเวณ 
หลักกิโลเมตร 
ที่  ๐   
เลี้ยวขวาไปตาม 
ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข  ๓๑๙๓  
จนบรรจบ 

ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข  
๓๒๑๐  บริเวณ 
หลักกิโลเมตร 
ที่  ๔๗  เลี้ยวซาย
ไปตามทางหลวง



หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 

จังหวัดหมายเลข  
๓๒๑๐   
จนบรรจบ 
ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๓๑๗  บริเวณ 
หลักกิโลเมตรที่  ๐   
เลี้ยวซายไปตาม 
ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๓๑๗   
ถึงดานศุลกากร
จันทบุรี 

๓ เชียงราย ระหวาง
ราชอาณาจักรกับ
สหภาพพมา 
 

๑.  ทางถนน  จาก 
ฝงขวาแมน้ําสาย 
ไปตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๑  สาย
กรุงเทพมหานคร 
- แมสาย  (เขตแดน)  
บริเวณหลัก
กิโลเมตรที่  
๘๘๘.๑๕ 
เลี้ยวซายไปตาม
ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  

ดานพรมแดน 
แมสายแหงที่  ๑  
ต้ังอยูที่ 
บานแมสาย   
หมูที่  ๑ 
ตําบลเวียงพางคํา  
อําเภอแมสาย   
จังหวัดเชียงราย 
 

ดานศุลกากร 
แมสาย   
ต้ังอยูที่ 
บานสันผักฮ้ี   
หมูที่  ๓ 
ตําบลแมสาย  
อําเภอแมสาย  
จังหวัดเชียงราย   

 



หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
๑๒๙๐  ตอเขต
เทศบาลตําบล 
แมสาย  ควบคุม -  
ตอเขตเทศบาล
ตําบลเชียงแสน  
ควบคุมหลัก
กิโลเมตรที่  ๒.๙  
เลี้ยวซายไปตาม
ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๑๒๓  สาย
กรุงเทพมหานคร 
-  แมสาย   
(เขตแดน)  ตอน
เลี่ยงเมืองแมสาย
ถึงดานศุลกากร
แมสาย 

   ๒.  ทางถนน  
จากสะพาน
มิตรภาพแมน้ํา
สายแหงที่  ๒  
ไปตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๑๒๓  สาย
กรุงเทพมหานคร 
- แมสาย   

ดานพรมแดน 
แมสายแหงที่  ๒  
ต้ังอยูที่ 
บานสันผักฮ้ี   
หมูที่  ๓ 
ตําบลแมสาย 
อําเภอแมสาย  
จังหวัดเชียงราย 

 



หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
(เขตแดน)   
ตอนเลี่ยงเมือง 
แมสายผานดาน
พรมแดนแมสาย
แหงที่  ๒  ถึง
ดานศุลกากร 
แมสาย   

  ระหวาง
ราชอาณาจักร 
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
และสหภาพพมา 

ทางถนน  จาก 
ทาเรือเชียงแสน 
ไปตามถนน 
ริมฝงแมน้ําโขง   
จนบรรจบ 
ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๑๐๑๖  (ถนน
พหลโยธิน)   
เลี้ยวซายไปตาม 
ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๑๐๑๖ 
(ถนนพหลโยธิน)  
ถึงดานศุลกากร
เชียงแสน 

ดานพรมแดนเชียง
แสน   
ต้ังอยูที่  หมูที่  ๓ 
ถนนริมโขง 
บานเวียงใต   
ตําบลเวียง 
อําเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย 
 

ดานศุลกากร
เชียงแสน   
ต้ังอยูที่   
เลขที่  ๑๘๕   
หมูที่  ๒ 
ถนนพหลโยธิน 
บานเวียงเหนือ  
ตําบลเวียง   
อําเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย   
 

  ระหวาง 
ราชอาณาจักร 
กับสาธารณรัฐ 

ทางถนน  จาก 
ดานพรมแดน 
เชียงของ   

ดานพรมแดนเชียง
ของ   
ต้ังอยูที่ 

ดานศุลกากร
เชียงของ   
ต้ังอยูที่   



หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
ประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 

(ทาเรือบั๊ค)   
ไปตามถนน 
ลงทาเรือบั๊ค 
จนบรรจบ 
ถนนสายกลาง   
เลี้ยวซายไปตาม
ถนนสายกลาง 
ผานวัดพระแกว   
วัดหลวง   
จนบรรจบ 
ถนนเทศบาล   
ซอย  ๕  เลี้ยว
ซายไปตามถนน
เทศบาล   
ซอย  ๕  ถึงดาน
ศุลกากรเชียงของ 

บานหัวเวียง  
ตําบลเวียง   
อําเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย 
 

เลขที่  ๖๖   
หมูที่  ๒ 
ตําบลเวียง  
อําเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหวาง
ราชอาณาจักรกับ
สหภาพพมา 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ทางถนน  จาก
พรมแดน 
ผานหมูบาน 
รินหลวง  ตําบล
เมืองนะ   
ถึงหลักกิโลเมตร
ที่  ๙๙.๑๐๐   
ของถนนโชตนา  
(เชียงใหม - ฝาง)  
เลี้ยวขวาไปตาม

ดานพรมแดน 
รินหลวง   
ต้ังอยูที่ 
บานรินหลวง  
ตําบลเมืองนะ  
อําเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม 
 

ดานศุลกากร
เชียงดาว   
ต้ังอยูที่ 
ตําบลเชียงดาว   
อําเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม 
 



หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ถนนโชตนา  
(เชียงใหม - ฝาง)  
ตรงไปยัง 
ดานศุลกากร 
เชียงดาว 

   ๒.  ทางถนน  
จากพรมแดน 
ผานหมูบานริน
หลวง  ตําบล
เมืองนะ   
ถึงหลักกิโลเมตร
ที่  ๘๑.๐๐๐   
ของถนนโชตนา  
(เชียงใหม - ฝาง)  
เลี้ยวขวาไปตาม
ถนนโชตนา  
(เชียงใหม - ฝาง)  
ตรงไปยัง 
ดานศุลกากร 
เชียงดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ ตราด ระหวาง

ราชอาณาจักร 

กับราชอาณาจักร

กัมพูชา 

ทางถนน  จาก 

เขตแดนประเทศ

บริเวณบานหาด

เล็กไปตามทาง

หลวงแผนดิน

ดานพรมแดนบาน

หาดเล็กต้ังอยูที่ 

บานหาดเล็ก  

ตําบลหาดเล็ก  

อําเภอคลองใหญ  

ดานศุลกากร

คลองใหญ   

ต้ังอยูที่ 

เลขที่  ๑๐๐   

หมูที่  ๑ 



หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 

หมายเลข  ๓๑๘  

สายตราด -  

หาดเล็ก  ถึงดาน

ศุลกากร 

คลองใหญ   

บริเวณหลัก

กิโลเมตรที่  

๖๙.๒ 

จังหวัดตราด 

 

ตําบลคลองใหญ  

อําเภอ 

คลองใหญ  

จังหวัดตราด 

๖ ตาก ระหวาง
ราชอาณาจักรกับ
สหภาพพมา 
 

๑.  ทางถนน  จาก 
ดานพรมแดน 
บานทาสายลวด   
ริมแมน้ําเมยหรือ
เมียวดี  ไปตาม 
ถนนสายเอเชีย 
(ถนนแมสอด - 
ริมเมย) 
ถึงดานศุลกากร
แมสอด 

ดานพรมแดน 
บานทาสายลวด 
ต้ังอยูที่ 
ริมแมน้ําเมย 
หรือเมียวดี 
ตําบลทาสายลวด  
อําเภอแมสอด   
จังหวัดตาก 

ดานศุลกากร 
แมสอด   
ต้ังอยูที่ 
ตําบลทาสายลวด  
อําเภอแมสอด  
จังหวัดตาก 

   ๒.  ทางถนน  
จากสะพาน
มิตรภาพไทย - 
พมา   
ไปตาม 
ถนนสายเอเชีย 
(ถนนแมสอด - 
ริมเมย)   

ดานพรมแดน 
แมสอด   
ต้ังอยูที่ 
เชิงสะพาน
มิตรภาพ 
ไทย - พมา   
ตําบลทาสายลวด  
อําเภอแมสอด  

 



หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 

ถึงดานศุลกากร 
แมสอด 

จังหวัดตาก 
 

๗ นครพนม ระหวาง
ราชอาณาจักร 
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 

๑.  ทางถนน  จาก 
ดานพรมแดน
นครพนม  ไป
ตามถนนสุนทร
วิจิตร 
ถึงดานศุลกากร
นครพนม 
 

ดานพรมแดน
นครพนม   
ต้ังอยูที่ 
ถนนสุนทรวิจิตร  
ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง
นครพนม   
จังหวัดนครพนม 
 

ดานศุลกากร
นครพนม   
ต้ังอยูที่ 
อาคารทาเทียบ
เรือโดยสาร 
การทองเที่ยว
เทศบาล 
เมืองนครพนม 
ถนนสุนทร
วิจิตร 
ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง
นครพนม   
จังหวัด
นครพนม 

   ๒.  ทางถนน  
จากดานพรมแดน 
บานเวินพระบาท 
ไปตาม 
ถนนนครพนม -  
ทาอุเทน   
ถึงดานศุลกากร
นครพนม 

ดานพรมแดนบาน
เวินพระบาท 
ต้ังอยูที่   
เลขที่  ๙๕   
หมูที่  ๑ 
ถนนนครพนม 
 - ทาอุเทน 
ตําบลเวิน 
พระบาท 

 



หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
อําเภอทาอุเทน 
จังหวัดนครพนม 

๘ นราธิวาส ระหวาง
ราชอาณาจักร 
กับมาเลเซีย 

๑.  ทางถนน  
ระหวาง 
เชิงสะพานสุไหง
โก - ลก  ฝง
ประเทศไทย 
จนถึงดานศุลกากร 
สุไหงโก - ลก 

ดานพรมแดน 
สุไหงโก - ลก   
ต้ังอยูที่ 
ตําบลสุไหงโก - ลก  
อําเภอสุไหงโก - ลก 
จังหวัดนราธิวาส 
 

ดานศุลกากร 
สุไหงโก - ลก  
ต้ังอยูที่ 
ตําบลสุไหงโก - ลก
อําเภอสุไหงโก - ลก
จังหวัดนราธิวาส 
 

   ๒.  ทางรถไฟ   
สุไหงโก - ลก -  
ปาซิมัส 

ดานพรมแดนรถไฟ
สุไหงโก - ลก   
ต้ังอยูที่ 
สถานีรถไฟ 
สุไหงโก - ลก   
ตําบลสุไหงโก - ลก  
อําเภอสุไหงโก - ลก 
จังหวัดนราธิวาส 

 

   ๓.  ทางถนน  จาก
ดานพรมแดน 
ตากใบ   
ไปตามถนน 
ไมปรากฏชื่อ  
จนถึงดานศุลกากร
ตากใบ   

ดานพรมแดน 
ตากใบ  ต้ังอยูที่   
หมูที่  ๑   
บานตาบา   
ตําบลเจะเห 
อําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 

ดานศุลกากร 
ตากใบ  ต้ังอยูที่   
หมูที่  ๑   
บานตาบา   
ตําบลเจะเห   
อําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 

๙ นาน ระหวาง
ราชอาณาจักร 

ทางถนน  จาก 
เขตแดน

ดานพรมแดน 
หวยโกน   

ดานศุลกากร 
ทุงชาง   



หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  
บริเวณบานหวย
โกนมาตาม 
ถนนไมปรากฏ
ชื่อ  จนบรรจบ 
ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข  ๑๐๘๐   
ที่บริเวณหลัก
กิโลเมตรที่  
๑๓๓  เลี้ยวขวา
มาตามทางหลวง
จังหวัดหมายเลข  
๑๐๘๐   
ถึงดานศุลกากร 
ทุงชาง 

ต้ังอยูที่ 
บานหวยโกน   
ตําบลหวยโกน  
อําเภอ 
เฉลิมพระเกียรติ   
จังหวัดนาน 

ต้ังอยูที่ 
บานปาเปอย  
ตําบลปอน  
อําเภอทุงชาง  
จังหวัดนาน 
 

๑๐ มุกดาหาร ระหวาง
ราชอาณาจักร 
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

๑.  ทางถนน  จาก 
ดานพรมแดน
ทาเรือขนสง 
คนโดยสาร   
(ทาเทียบเรือ 
ทาขามเทศบาล
เมืองมุกดาหาร) 
ไปตาม 
ถนนสองนาง

ดานพรมแดน
ทาเรือขนสง 
คนโดยสาร   
(ทาเทียบเรือ 
ทาขามเทศบาล
เมืองมุกดาหาร)  
ต้ังอยูที่ 
ตําบลมุกดาหาร  
อําเภอเมือง

ดานศุลกากร
มุกดาหาร   
ต้ังอยูที่ 
บานนาโปนอย 
ถนนสําราญ 
ชายโขงเหนือ 
ตําบลมุกดาหาร  
อําเภอเมือง
มุกดาหาร 



หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
สถิตย  เลี้ยวขวา
เขาถนน 
สมุทรศักดารักษ  
ผานวัดศรีมงคล
เหนือ  เขาถนน
สําราญ 
ชายโขงเหนือ   
ถึงดานศุลกากร
มุกดาหาร 

มุกดาหาร   
จังหวัดมุกดาหาร 
 

จังหวัด
มุกดาหาร 
 

   ๒.  ทางถนน  
จากดานพรมแดน
ทาเรือขนสง 
คนโดยสาร   
(ทาเทียบเรือ 
ทาขามเทศบาล
เมืองมุกดาหาร)   
ไปตามถนน 
สองนางสถิตย  
เลี้ยวขวาเขา 
ถนนวิวิธสุรการ   
(ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๒๐๒๙)  ถึง 
สามแยกไฟแดง
เลี้ยวขวาไปตาม
ถนนชยางกูร   

  



หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
(ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๒๑๒  ตอน  กม.  
๑๙๕+๓๕๕   
สายมุกดาหาร - 
นครพนม)   
เลี้ยวขวาเขา 
ถนนทาเรือ 
ถึงดานศุลกากร
มุกดาหาร 
 

   ๓.  ทางถนน  
จาก 
ดานพรมแดน
มุกดาหาร  
(สะพานมิตรภาพ
แหงที่  ๒)  ไป
ตามถนนทางเขา 
ดานพรมแดน   
ถึงสามแยก 
เลี้ยวซายไปตาม 
ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๒๑๒  ตอน  กม.  
๑๙๕+๓๕๕  
(ถนนชยางกูร   

ดานพรมแดน
มุกดาหาร   
ต้ังอยูที่ 
เชิงสะพานมิตรภาพ
แหงที่  ๒  (สะพาน
มุกดาหาร - สะหวัน
นะเขต)  บานสง
เปอย 
ถนนชยางกูร 
ตําบลบางทรายใหญ 
อําเภอเมือง
มุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

 



หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
สายมุกดาหาร - 
นครพนม)   
ถึงสามแยก   
เลี้ยวซาย 
เขาถนนทาเรือ 
ถึงดานศุลกากร
มุกดาหาร 

๑๑ แมฮองสอน ระหวาง
ราชอาณาจักรกับ
สหภาพพมา 

 

๑.  ทางถนนและ
ลําน้ํา  จากเขต
แดนสหภาพพมา
บริเวณ 
บานน้ําเพียงดิน   
ไปตามลําน้ําปาย 
ถึงทาเรือหวยเด่ือ
เลี้ยวซายไปตาม
ถนนบานหวยเด่ือ 
- บานทาโปงแดง   
ถึงถนน 
ขุนลุมประพาส  
เลี้ยวซายไปตาม
ถนนขุนลุม
ประพาส 
ถึงถนนขุนลุม
ประพาส  ซอย  ๔   
ถึงดานศุลกากร
แมฮองสอน 

ดานพรมแดน 
บานน้ําเพียงดิน  
ต้ังอยูที่ 
บานน้ําเพียงดิน   
ตําบลผาบอง  อําเภอ
เมืองแมฮองสอน   
จังหวัดแมฮองสอน 

ดานศุลกากร
แมฮองสอน  
ต้ังอยูที่ 
เลขที่  ๑   
ถนน 
ขุนลุมประพาส  
ซอย  ๔   
อําเภอเมือง
แมฮองสอน   
จังหวัด
แมฮองสอน 
 



หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
   ๒.  ทางถนน   

จากเขตแดน 
สหภาพพมา 
บริเวณบาน 
หวยผึ้ง   
ตําบลหวยผา   
อําเภอเมือง
แมฮองสอน   
ไปตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๑๒๘๕  บรรจบ
กับทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๑๐๙๕  บริเวณ
แยกทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๑๐๙๕  (ทุงมะสาน   
 - หวยผึ้ง)   
เลี้ยวขวาไปตาม 
ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๑๐๙๕  ถึงสามแยก 
เขาเขตเทศบาล
เมืองแมฮองสอน
เลี้ยวซายเขา 
ถนนขุนลุม

ดานพรมแดนบาน
หวยผึ้ง  ต้ังอยูที่ 
บานหวยผึ้ง 
ตําบลหวยผา  
อําเภอเมือง
แมฮองสอน   
จังหวัดแมฮองสอน 

 



หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
ประพาส  ถึง 
สามแยก
อนุสาวรีย 
พระยาสิงหนาท
ราชา   
เลี้ยวซายไปตาม
ถนนขุนลุม
ประพาส 
ถึงถนนขุนลุม
ประพาส  ซอย  ๔   
ถึงดานศุลกากร
แมฮองสอน 

   ๓.  ทางถนน  
จากเขตแดน
สหภาพพมา 
บริเวณบานเสาหิน  
ตําบลเสาหิน   
อําเภอแมสะเรียง 
ไปตามถนน 
บานเสาหิน - 
บานกาศ   
บรรจบกับ 
ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๑๐๘  สายตอทาง 
ของเทศบาล 

ดานพรมแดน 
บานเสาหิน   
ต้ังอยูที่ 
บานเสาหิน 
ตําบลเสาหิน  
อําเภอแมสะเรียง 
จังหวัด
แมฮองสอน 

ดานศุลกากร 
แมสะเรียง   
ต้ังอยูที่   
เลขที่  ๑๒๗/๘   
ทางหลวง
แผนดิน  
หมายเลข  ๑๐๘  
สายตอทาง
เทศบาล 
นครเชียงใหม
ควบคุม -  
ตอเขตเทศบาล
เมืองแมฮองสอน
ควบคุม   



หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
นครเชียงใหม
ควบคุม - ตอเขต
เทศบาลเมือง
แมฮองสอน
ควบคุม   
ถึงดานศุลกากร 
แมสะเรียง 

ตําบลแมสะเรียง  
อําเภอแมสะเรียง  
จังหวัด
แมฮองสอน 

๑๒ ยะลา ระหวาง

ราชอาณาจักร 

กับมาเลเซีย 

 

ทางถนน   

ระหวางอําเภอเบตง  

และบาลิ่ง 

 

ดานพรมแดน 

เบตง   

ต้ังอยูที่ 

หมูที่  ๗   

ถนนสุขยางค 

บานกาแปะฮูลู   

ตําบลเบตง  

อําเภอเบตง  

จังหวัดยะลา 

ดานศุลกากร 

เบตง   

ต้ังอยูที่ 

เลขที่  ๓๗๐ 

ถนนสุขยางค 

ตําบลเบตง  

อําเภอเบตง  

จังหวัดยะลา 

๑๓ เลย ระหวาง

ราชอาณาจักร 

กับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

๑.  ทางถนน  จาก 

ดานพรมแดน

เชียงคานริม

แมน้ําโขง 

ไปตามถนน 

ศรีเชียงคาน   

ซอย  ๒๖   

ถึงดานศุลกากร 

เชียงคาน 

ดานพรมแดน 

เชียงคาน   

ต้ังอยูที่ 

บานเชียงคาน 

ตําบลเชียงคาน   

อําเภอเชียงคาน  

จังหวัดเลย 

ดานศุลกากร

เชียงคาน   

ต้ังอยูที่ 

บานเชียงคาน 

ตําบลเชียงคาน 

อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 



หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
   ๒.  ทางถนน  

จากดานพรมแดน 
บานคกไผเลี้ยว
ขวาเขาทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๒๑๑  ตรงไป
อําเภอเชียงคาน  
แลวเลี้ยวขวา 
ไปตามถนน 
ศรีเชียงคาน   
ซอย  ๒๖   
ถึงดานศุลกากร
เชียงคาน 

ดานพรมแดน 
บานคกไผ   
ต้ังอยูที่ 
บานคกไผ 
ตําบลปากชม  
อําเภอปากชม  
จังหวัดเลย 
 

 

   
 

๓.  ทางถนน  
จากสะพาน
มิตรภาพ 
แมน้ําเหือง   
ไทย - ลาว   
ไปตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๒๑๙๕  สายเชียง
คาน - เหมืองแพร  
จนบรรจบ 
ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๒๑๑๕  สายแยก

ดานพรมแดนบาน
นากระเซ็ง  ต้ังอยูที่ 
บานนากระเซ็ง
ตําบลอาฮี   
อําเภอทาลี่  จังหวัด
เลย 

ดานศุลกากรทาลี ่
ต้ังอยูที่ 
บานโนนสวาง   
ตําบลทาลี่   
อําเภอทาลี่  
จังหวัดเลย 



หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
ทางหลวง
หมายเลข  ๒๐๑  
(สามแยก) - 
บรรจบทางหลวง
หมายเลข  
๒๑๙๕   
(ปากหวย)   
เลี้ยวขวาไปตาม 
ทางหลวง
แผนดิน  
หมายเลข  
๒๑๑๕   
สายแยกทาง
หลวงหมายเลข  
๒๐๑  (สามแยก) 
- บรรจบทาง
หลวงหมายเลข  
๒๑๙๕   
(ปากหวย)   
เลี้ยวขวาไปตาม 
ถนนราษฎรบํารุง   
ถึงดานศุลกากร
ทาลี่ 

   ๔.  ทางถนน  
จากแมน้ําเหือง   
ไปตามทางหลวง

ดานพรมแดนบาน
ปากหวย  ต้ังอยูที่ 
บานปากหวย   

 



หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
แผนดินหมายเลข  
๒๑๑๕   
สายแยกทาง
หลวงหมายเลข  
๒๐๑  (สามแยก)   
- บรรจบทาง
หลวงหมายเลข  
๒๑๙๕   
(ปากหวย)   
เลี้ยวขวาไปตาม
ถนนราษฎรบํารุง  
ถึงดานศุลกากร
ทาลี่ 

ตําบลหนองผือ  
อําเภอทาลี่   
จังหวัดเลย 
 

๑๔ สงขลา ระหวาง
ราชอาณาจักร 
กับมาเลเซีย   
 

๑.  ทางถนน   
จากพรมแดน
รัฐเคดาห  
มาเลเซีย   
ตรงหลักเขตแดน 
หมายเลข  ๓๑  
ทางหลวงชนบท
หมายเลข  ๔๑๑๓  
สายบานประกอบ 
 - เขตแดน
กิโลเมตรที่  ๔+
๑๖๓.๘๔๑  ถึง
กิโลเมตรที่  ๓+

ดานพรมแดน 
บานประกอบ  
ต้ังอยูที่   
หมูที่  ๓   
บานประกอบ  
ตําบลประกอบ
อําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา 

ดานศุลกากรบาน
ประกอบ  ต้ังอยูที ่
หมูที่  ๓   
บานประกอบ
ตําบลประกอบ
อําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา 



หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
๔๕๓.๒๔๗ 

   ๒.  ทางถนน  
ระหวางตําบล 
ปาดังเบซาร   
และปาดังเบซาร 
รัฐปะลิส   
 

ดานพรมแดน 
ปาดังเบซาร  ต้ังอยู
ที่ตําบลปาดังเบซาร  
อําเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา 
 

ดานศุลกากร 
ปาดังเบซาร   
ต้ังอยูที่ 
ถนนสะเดา -  
ปาดังเบซาร   
ตําบลปาดังเบซาร  
อําเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา 

   ๓.  ทางรถไฟ   
กรุงเทพ ฯ -  
บัตเตอรเวิรธ   

ดานพรมแดน 
ปาดังเบซาร  ต้ังอยู
ที่สถานีรถไฟ 
ปาดังเบซาร 

 

   ๔.  ทางถนน   
ระหวางอําเภอ
สะเดาและบูก๊ิต 
กายูอิตัม 
 
 

ดานพรมแดน
สะเดา   
ต้ังอยูที่   
หมูที่  ๒   
ตําบลสํานักขาม 
อําเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา 

ดานศุลกากร
สะเดา 
ต้ังอยูที่ 
หมูที่  ๒ 
ตําบลสํานักขาม  
อําเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา 

๑๕ สตูล ระหวาง
ราชอาณาจักร 
กับมาเลเซีย 

ทางถนน  จาก 
เขตแดนมาเลเซีย 
ถึงดานศุลกากร 
วังประจัน 

ดานพรมแดน 
วังประจัน   
ต้ังอยูที่ 
หมูที่  ๔ 
ตําบลวังประจัน  
อําเภอควนโดน  
จังหวัดสตูล 

ดานศุลกากร 
วังประจัน   
ต้ังอยูที่ 
หมูที่  ๔ 
ตําบลวังประจัน  
อําเภอควนโดน  
จังหวัดสตูล 



หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 

๑๖ สระแกว ระหวาง
ราชอาณาจักร 
กับราชอาณาจักร
กัมพูชา 
 

ทางถนน  จาก 
เขตแดน
ราชอาณาจักร
กัมพูชา   
บริเวณคลองลึก 
ไปตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๓๓  ถนน
สุวรรณศร   
ถึงดานศุลกากร 
อรัญประเทศ 

ดานพรมแดน
คลองลึก   
ต้ังอยูที่   
ถนนสุวรรณศร 
เทศบาลเมือง 
อรัญญประเทศ   
อําเภอ 
อรัญประเทศ   
จังหวัดสระแกว 

ดานศุลกากร
อรัญประเทศ 
ต้ังอยูที่ 
กม.  ๕  ฝงขวา  
ถนนสุวรรณศร 
เทศบาลเมือง 
อรัญญประเทศ   
อําเภอ 
อรัญประเทศ   
จังหวัดสระแกว 
 

๑๗ สุรินทร ระหวาง
ราชอาณาจักร 
กับราชอาณาจักร
กัมพูชา 
 

๑.  ทางถนน  จาก
พรมแดนชอง
จอม  ไปตามทาง
หลวงแผนดิน
หมายเลข  ๒๑๔  
สายตอเขต
เทศบาลเมือง
กาฬสินธุควบคุม 
- ชองจอม   
ตอนสุรินทร - 
ชองจอม   
ถึงดานศุลกากร 
ชองจอม 

ดานพรมแดน 
ชองจอม   
ต้ังอยูที่ 
บานดาน   
ตําบลดาน   
อําเภอกาบเชิง  
จังหวัดสุรินทร 
 

ดานศุลกากร 
ชองจอม   
ต้ังอยูที่ 
บานดาน   
ตําบลดาน 
อําเภอกาบเชิง  
จังหวัดสุรินทร 

   ๒.  ทางถนน  
จากพรมแดนชอง
สะงํา  ไปตาม

ดานพรมแดนชอง
สะงํา  ต้ังอยูที่ 
บานแซรไปร  

 



หนา   ๘๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
ถนนบานแซร
ไปร - ชองสะงํา   
ถึงสามแยก 
บานนาตําบล 
เลี้ยวซายไปตาม 
ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๒๓๒๘   
สายแยก 
ทางหลวง
หมายเลข  
๒๒๘๓   
(โคกไทร) -  
นาตําบล   
ถึงสามแยก 
บานปวงตึก   
เลี้ยวซายไปตาม 
ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๒๑๔ 
สายตอเขต 
เทศบาลเมือง
กาฬสินธุควบคุม 
- ชองจอม   
ถึงดานศุลกากร 
ชองจอม   

ตําบลไพรพัฒนา  
อําเภอภูสิงห  
จังหวัดศรีสะเกษ 



หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
๑๘ หนองคาย ระหวาง

ราชอาณาจักร 
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 

๑.  ทางถนน  จาก 
ทาเทียบแพขนาน
ยนตริมฝง 
แมน้ําโขง 
ผานอาคารดาน
พรมแดนบึงกาฬ
และดานศุลกากร 
บึงกาฬ  ตัดกับ 
ถนนบึงกาฬ - 
พันลํา  ตรงไปยัง
อาคารและ 
ลานตรวจปลอย
สินคาซ่ึงอยูตรง
ขามคนละฟาก
ถนนกับอาคาร
ดานพรมแดน 
บึงกาฬและ 
ดานศุลกากรบึง
กาฬ  เปน
ระยะทาง   
๗๐๐  เมตร 

ดานพรมแดน 
บึงกาฬ   
ต้ังอยูที่ริมฝง 
แมน้ําโขง   
เลขที่  ๑๒๕ 
หมูที่  ๒   
ตําบลวิศิษฐ  
อําเภอบึงกาฬ  
จังหวัดหนองคาย 
 

ดานศุลกากร 
บึงกาฬ   
ต้ังอยูที่ริมฝง
แมน้ําโขง   
เลขที่  ๑๒๕ 
หมูที่  ๒   
ตําบลวิศิษฐ  
อําเภอบึงกาฬ  
จังหวัด
หนองคาย 
 

   ๒.  ทางถนน  
จากทาเรือ
หนองคาย  
(ทาเรือหายโศก)  
ไปตามถนน 

ดานพรมแดน
ทาเรือหนองคาย  
(ทาเรือหายโศก)  
ต้ังอยูที่ 
ตําบลในเมือง

ดานศุลกากร
หนองคาย 
ต้ังอยูที่ 
บานดอนดู   
หมูที่  ๑ 



หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
หายโศก   
เลี้ยวขวาไปตาม
ถนนประจักษ   
เลี้ยวซาย 
เขาถนนมิตรภาพ  
ถึงดานศุลกากร
หนองคาย 

อําเภอเมือง
หนองคาย   
จังหวัดหนองคาย   
 

ตําบล 
หนองกอมเกาะ   
อําเภอเมือง
หนองคาย   
จังหวัด
หนองคาย 
 

   ๓.  ทางถนน  
จากสะพาน
มิตรภาพไทย - 
ลาว  ไปตาม 
ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๒  สายสระบุรี - 
หนองคาย   
(เขตแดน)   
ตอน  กม.  ๑๖๓+
๐๐๐  ตอเขตแดน
ไทย - ลาว   
เลี้ยวซายเขา 
ทางหลวง
แผนดิน 
หมายเลข  ๒   
สายสระบุรี - 
หนองคาย   
(เขตแดน)   

ดานพรมแดน
หนองคาย   
ต้ังอยูที่ 
เชิงสะพาน
มิตรภาพ 
ไทย - ลาว   
ตําบลมีชัย   
อําเภอเมือง
หนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 

 



หนา   ๘๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
ถึงดานศุลกากร
หนองคาย 

   ๔.  ทางถนน  
จากสะพาน
มิตรภาพไทย - 
ลาว   
ไปตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๒  สายสระบุรี - 
หนองคาย   
(เขตแดน)   
ตอน  กม.  ๑๖๓+
๐๐๐  ตอเขตแดน
ไทย - ลาว   
เลี้ยวซายเขา 
ทางหลวง
แผนดิน 
หมายเลข  ๒   
สายสระบุรี - 
หนองคาย   
(เขตแดน)   
ตอนถนนเชือ่ม 
เขาเมือง
หนองคาย   
เลี้ยวขวาเขา 
ถนนพนัง

  



หนา   ๘๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
ชลประทาน   
เลี้ยวขวาเขา 
ทางหลวง
แผนดิน 
หมายเลข  ๒   
สายสระบุรี - 
หนองคาย   
(เขตแดน)   
ถึงดานศุลกากร
หนองคาย 

๑๙ อุบลราชธาน ี ระหวาง
ราชอาณาจักร 
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 

๑.  ทางถนน  จาก 
ทาของดาน
ศุลกากรเขมราฐ 
ริมแมน้ําโขง   
เลี้ยวขวาเขา 
ถนนกงพะเนียง  
เลี้ยวขวาเขา 
ดานศุลกากร
เขมราฐ 

ดานพรมแดน
เขมราฐ   
ต้ังอยูที่ 
ตําบลเขมราฐ   
อําเภอเขมราฐ  
จังหวัด
อุบลราชธานี   

ดานศุลกากร
เขมราฐ   
ต้ังอยูที่ 
ตําบลเขมราฐ   
อําเภอเขมราฐ  
จังหวัด
อุบลราชธานี 
 

   ๒.  ทางถนน  
จากทาของดาน
ศุลกากรเขมราฐ 
ริมแมน้ําโขง   
บานปากแซง   
ตรงไปตามถนน 
เกตุงาม  เลี้ยวขวา

ดานพรมแดน 
บานปากแซง  
ต้ังอยูที่ 
บานปากแซง  
ตําบลพะลาน   
อําเภอนาตาล   
จังหวัด

 



หนา   ๘๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
เขาถนนเสริมศิริ   
เลี้ยวซายเขา 
ถนนเมาวดี   
เลี้ยวขวาเขา 
ทางหลวง
แผนดินหมายเลข  
๒๑๑๒  เลี้ยวขวา
เขาถนนประชา
เกษม  เลี้ยวซาย
เขาถนนวิศิษฐศรี   
เลี้ยวขวาเขา 
ซอยวิศิษฐศรี  ๔  
เลี้ยวซายเขา 
ถนนกงพะเนียง   
เลี้ยวขวาเขา 
ดานศุลกากร
เขมราฐ 

อุบลราชธาน ี
 

   ๓.  ทางถนน   
จากเขตแดน
ราชอาณาจักร
บริเวณดาน
พรมแดนชองเม็ก  
บานเหลาอินทร
แปลง  หมูที่  ๓  
ตําบลชองเม็ก  
ไปตามทางหลวง

ดานพรมแดน 
ชองเม็ก   
ต้ังอยูที่ 
บานเหลาอินทร
แปลง 
หมูที่  ๓ 
ตําบลชองเม็ก
อําเภอสิรินธร  
จังหวัด

ดานศุลกากร
พิบูลมังสาหาร  
ต้ังอยูที่ 
หลักกิโลเมตร 
ที่  ๔๓   
ถนนสถิตย 
นิมานกาล 
ตําบลพิบูล   
อําเภอพิบูล 



หนา   ๙๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ดานพรมแดน ดานศุลกากร 
แผนดินหมายเลข  
๒๑๗ 
(ถนนสถิตย 
นิมานกาล)   
ถึงดานศุลกากร 
พิบูลมังสาหาร 

อุบลราชธานี มังสาหาร  
จังหวัด
อุบลราชธานี 

ขอ ๕ ผูขนสงของเขามาในราชอาณาจักรตามทางอนุมัติที่กําหนดในขอ  ๔  ถามิไดขน 
ของนั้นดวยยวดยานอันเดินดวยกําลังเคร่ืองจักรกล  ใหไดรับยกเวนจากบทบังคับในมาตรา  ๗  (๑)   
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๗)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐  ทั้งนี้  ผูขนสงของนั้นตองไดรับ
ใบอนุญาตผานดานจากพนักงานดานพรมแดนแลว  และตองขนของมายังดานศุลกากรโดยพลันตามทาง
อนุมัติดวยยวดยานเดียวกันกับที่ใชนําเขามา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรใหขนดวยวิธี
อื่นได  และมิใหแกไขเปลี่ยนแปลงของหรือหีบหอซ่ึงบรรจุของนั้นดวยประการใด ๆ 

ขอ ๖ ใหทางที่กําหนดดังตอไปนี้  เปนทางอนุมัติเพื่อใชขนสงกาซ 
ลําดับที่ เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ 

๑ ระหวางราชอาณาจักรกับสหภาพพมา ตามแนวทอสงกาซธรรมชาติจากเขตแดน
บริเวณบานอีตอง  ตําบลปลอก   
อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี   
ถึงสถานีควบคุมกาซ  BVW - 1   
ของบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)   
ระยะทางประมาณ  ๘๐๐  เมตร 

๒ ระหวางราชอาณาจักรกับมาเลเซีย ตามแนวทอสงกาซจากเขตแดนบริเวณ 
บานดานนอก  ตําบลสํานักขาม  อําเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา  ถึงสถานีควบคุมกาซ 
ของบริษัท  ทรานส  ไทย - มาเลเซีย  จํากัด  
ระยะทางประมาณ  ๓,๖๐๐  เมตร 



หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๗ ใหผูขนสงกาซเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติที่กําหนดใน
ขอ  ๖  ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

กรณ  จาติกวณิช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการกําหนด 
ทาหรือท่ี  สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ  ดานพรมแดน  และดานศุลกากร  ท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙  พระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับท่ี  ๗)  พุทธศักราช  
๒๔๘๐  และพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับท่ี  ๘)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐  ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันจํานวน
หลายฉบับมารวมไวในกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน  เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการนํามาใชบังคับ  และเพื่อให
เปนไปตามแผนพัฒนากฎหมายของกรมศุลกากร  และสมควรกําหนดเขตศุลกากรบริเวณตามลําน้ําเมย   
ในทาหรือท่ีแมสอด  จังหวัดตาก  ทางอนุมัติและดานพรมแดนบานเวินพระบาท  จังหวัดนครพนม  ทางอนุมัติ
และดานพรมแดนตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  รวมทั้งกําหนดที่  ทางอนุมัติ  ดานพรมแดน  และดานศุลกากร
บานประกอบ  เพ่ิมขึ้นดวย  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


