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กฎกระทรวง 

กําหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  (๑)  และ  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการตรวจของที่ขนส่งเข้ามาในหรือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร  ให้กําหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน  ดังต่อไปนี้ 

 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

๑ กระบี่ ๑.  ด่านศุลกากร
กระบี่  ต้ังอยู่เลขท่ี  
๒  ตําบลปากน้ํา  
อําเภอเมืองกระบ่ี  
จังหวัดกระบี่ 

ท่ากระบี่ ๑.  ภายในแนวเขตดังต่อไปน้ี   
ด้านเหนือ  จากเสาหิน   
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่
เหนือด่านศุลกากรกระบี่ 
บนฝั่งแม่น้ํากระบี่   
เป็นเส้นตรงไปจนจดเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่ฝั่ง
ตรงข้ามแม่น้ํากระบี่ 
ด้านตะวันออก  จากเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่บน
ฝั่งแม่น้ํากระบี่เหนือคลองไนหมอ  
เป็นเส้นตรงไปจนจดเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่บน
ฝั่งแม่น้ํากระบี่ใต้คลองไนหมอ 
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ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

ด้านใต้  จากเสาหิน   
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่ใต้
ด่านศุลกากรกระบี่บนฝั่งแม่น้ํา
กระบี่เป็นเส้นตรงไปจนจดจุด 
ท่ีใกล้ท่ีสุด  ณ  ฝั่งตรงข้าม 
แม่น้ํากระบี่ 

สนามบิน
กระบี่ 

๑.  บริเวณสนามบินกระบี่   

๒ กรุงเทพ 
มหานคร 

 
 

๑.  สํานักงาน
ศุลกากรกรุงเทพ  
ต้ังอยู่ท่ี 
กรมศุลกากร  
เลขท่ี  ๑   
เขตคลองเตย  
กรุงเทพ 
มหานคร   

ท่ีศูนย์
ไปรษณีย์ 
 

๑.  ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่  ต้ังอยู่
เลขท่ี  ๑๑๑   
หมู่ท่ี  ๓  แขวงทุ่งสองห้อง   
เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร   
๒.  ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ  เลขท่ี  ๑๑๑   
หมู่ท่ี  ๓  แขวงทุ่งสองห้อง   
เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
๓.  ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ  
เลขท่ี  ๑๒๗  แขวงปทุมวัน   
เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 

  

สนามบิน
ดอนเมือง 

๑.  บริเวณสนามบินดอนเมือง   

  ๒.  สํานักงาน
ศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ   

ท่ากรุงเทพ ๑.  ภายในแนวเขตดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  ภายในเขตแม่น้ํา
เจ้าพระยาจากเสาหิน   
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่
เหนือปากคลองบางกระบือ  
แขวงถนนนครไชยศรี   
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร   
เป็นเส้นฉากตรงไปฝั่งแม่น้ํา 
ตรงข้าม 
ด้านใต้  ภายในเขต 
ท่ีจอดเรือ  นอกสันดอน   
ด้านตะวันตก  จากเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่
กึ่งกลาง  ระหว่างแม่น้ํา
เจ้าพระยากับแม่น้ําท่าจีน 
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ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ 
ถึงแนวน้ําลึก  ๑๔  เมตร   
ในเวลาท่ีน้ําทะเลลงตํ่าท่ีสุด  
หน้าน้ําเกิดธรรมดา  และด้านใต้
ตามแนวน้ําลึก  ๑๔  เมตร   
ในเวลาท่ีน้ําทะเลลงตํ่าท่ีสุด   
หน้าน้ําเกิดธรรมดา  และด้าน
ตะวันออกไปจดเขตท่าเรือ 
อ่างศิลา   

๓ กาญจนบุรี ๑.  ด่านศุลกากร
สังขละบุรี 
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๒๘๒  
หมู่ท่ี  ๓ 
ตําบลหนองลู 
อําเภอสังขละบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 

ท่ีสังขละบุรี ๑.  บริเวณด่านศุลกากร 
สังขละบุรี  ตําบลหนองลู  
อําเภอสังขละบุรี   
จังหวัดกาญจนบุรี 
๒.  บริเวณสํานักงานศุลกากร
บ้านพุน้ําร้อน  ตําบลบ้านเก่า  
อําเภอเมืองกาญจนบุรี   
จังหวัดกาญจนบุรี 

๑.  ด่านพรมแดน 
บ้านพุน้ําร้อน  
ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๑๒  
ตําบลบ้านเก่า  
อําเภอเมือง
กาญจนบุรี  
จังหวัด
กาญจนบุรี 
๒.  ด่านพรมแดน 
พระเจดีย์ 
สามองค์  ต้ังอยู่
หมู่ท่ี  ๙   
ตําบลหนองลู  
อําเภอสังขละบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา 
 
 
 
 
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา 

๔ 
 
 
 
 
 
 

จันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร
จันทบุรี  ต้ังอยู่
เลขท่ี  ๗  หมู่ท่ี  ๑๐  
ตําบลปัถวี 
อําเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี 
 

ท่ีจันทบุรี ๑.  บริเวณด่านศุลกากรจันทบุรี  
ตําบลปัถวี  อําเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุรี 
๒.  บริเวณศูนย์ราชการชายแดน
บ้านแหลม  ตําบลเทพนิมิต  
อําเภอโป่งน้ําร้อน   
จังหวัดจนัทบุรี 

๑.  ด่านพรมแดน
บ้านผักกาด  
ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๔  
ตําบลคลองใหญ่  
อําเภอโป่งน้ําร้อน 
จังหวัดจันทบุรี 
๒.  ด่านพรมแดน
บ้านแหลม  
ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๔  
ตําบลเทพนิมิต   
อําเภอโป่งน้ําร้อน 
จังหวัดจันทบุรี 

ราชอาณาจักร
กับ
ราชอาณาจักร
กัมพูชา 
 
 
ราชอาณาจักร
กับ 
ราชอาณาจักร
กัมพูชา 
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ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

       
๕ ชลบุรี ๑.  สํานักงาน

ศุลกากรท่าเรือ
แหลมฉบัง  ต้ังอยู่
เลขท่ี  ๙๑๙  
ตําบลทุ่งสุขลา  
อําเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 
 

ท่า 
แหลมฉบัง 

๑.  ภายในแนวเขตดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  พ้ืนน้ําด้านทิศเหนือ
ผ่านหินกองนอกไปทาง 
ทิศตะวันออกจนจดชายฝั่งทะเล
ในแนวละติจูด  ท่ี  ๑๓°  ๑๑´  
๓๐"  เหนือ 
ด้านตะวันออก  ไปตามแนว
ชายฝั่งทะเล 
ด้านใต้  ภายในเขตด้านใต้ของ
เกาะนก  ไปทางทิศตะวันออก
จนจดชายฝั่งทะเล 
ในแนวละติจูด  ท่ี  ๑๓°  ๐๑´  
๐๐"  เหนือ 
ด้านตะวันตก  ในแนวลองจิจูด  
ท่ี  ๑๐๐°  ๔๗´  ๓๐"  
ตะวันออก 

  

๖ 
 
 
 

ชุมพร 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร 
ชุมพร  ต้ังอยู่เลขท่ี  
๒/๒๙  หมู่ท่ี  ๔  
ตําบลนาโพธิ์  
อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร 

ท่ีชุมพร ๑.  บริเวณด่านศุลกากรชุมพร  
ตําบลนาโพธิ์   
อําเภอสวี   
จังหวัดชุมพร   

  

สนามบิน
ชุมพร 

๑.  บริเวณสนามบินชุมพร   

๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร
เชียงของ  ต้ังอยู่
เลขท่ี  ๗๘  หมู่ท่ี  ๙  
ตําบลเวียง 
อําเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 
เชียงของ 

๑.  บริเวณด่านศลุกากรเชียงของ  
ตําบลเวียง  อําเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย 
๒.  บริเวณสะพานมิตรภาพไทย 
- ลาว  ๔  (เชยีงของ - ห้วยทราย)  
ริมฝั่งแม่น้ําโขงฝั่งไทย   
ตําบลเวียง  อําเภอเชียงของ  
จนถึงตําบลสถาน  อําเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย 
๓.  บริเวณท่าเรือเชียงของ  
ตําบลเวียง  อําเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย 

๑.  ด่านพรมแดน
เชียงของ 
แห่งท่ี  ๑  ต้ังอยู่
บริเวณท่าเรือบั๊ค  
หมู่ท่ี  ๑   
ตําบลเวียง  
อําเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย 
๒.  ด่านพรมแดน
เชียงของ  แห่งท่ี  ๒ 
ต้ังอยู่บริเวณ
ท่าเรือเชียงของ  
หมู่ท่ี  ๑   
ตําบลเวียง  

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
 
 
 
 
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อําเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย 
๓.  ด่านพรมแดน
เชียงของ 
แห่งท่ี  ๓  ต้ังอยู่
บริเวณท่าเรือ 
ผาถ่าน   
หมู่ท่ี  ๒   
ตําบลเวียง  
อําเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย 
๔.  ด่านพรมแดน
เชียงของ 
แห่งท่ี  ๔  ต้ังอยู่
บริเวณสะพาน
มิตรภาพไทย - 
ลาว  ๔   
(เชียงของ -  
ห้วยทราย)   
หมู่ท่ี  ๙   
ตําบลเวียง  
อําเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย 

 
 
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
 
 
 
 
 
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

๒.  ด่านศุลกากร 
เชียงแสน 
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๑๘๕  
หมู่ท่ี  ๒   
ตําบลเวียง 
อําเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย 

ท่ี 
เชียงแสน 

๑.  บริเวณด่านศลุกากรเชียงแสน  
ตําบลเวียง  อําเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย 
๒.  บริเวณท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน  
ตําบลบ้านแซว  อําเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย 
๓.  บริเวณท่าเรือห้าเชียง  ๑  
และทา่เรือห้าเชียง  ๒  ตําบลเวียง  
อําเภอเชียงแสน   
จังหวัดเชียงราย 

๑.  ด่านพรมแดน
เชียงแสน  ต้ังอยู่
หมู่ท่ี  ๓   
ตําบลเวียง  
อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย 
๒.  ด่านพรมแดน
ท่าเรือพาณิชย์ 
เชียงแสน  ต้ังอยู่
หมู่ท่ี  ๗  ตําบล
บ้านแซว  อําเภอ
เชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย 

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
 
 
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

๓.  ด่านพรมแดน
สบรวก  ไทย - 
ลาว  ต้ังอยู่ 
หมู่ท่ี  ๑   
ตําบลเวียง  
อําเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย 
๔.  ด่านพรมแดน
สามเหลี่ยม
ทองคําไทย - 
เมียนมา  ต้ังอยู่
หมู่ท่ี  ๑   
ตําบลเวียง   
อําเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย 

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
 
 
 
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา 

๓.  ด่านศุลกากร
แม่สาย  ต้ังอยู่
เลขท่ี  ๓๐๖ 
หมู่ท่ี  ๓ 
ตําบลแม่สาย  
อําเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย 

ท่ีแม่สาย ๑.  บริเวณด่านศุลกากรแม่สาย  
ตําบลแม่สาย   
อําเภอแม่สาย   
จังหวัดเชียงราย 

๑.  ด่านพรมแดน
แม่สายแห่งท่ี  ๑  
ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๑  
ตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย 
๒.  ด่านพรมแดน
แม่สายแห่งท่ี  ๒  
ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๓  
ตําบลแม่สาย   
อําเภอแม่สาย   
จังหวัดเชียงราย 

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา 
 
 
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา 

สนามบิน  
แม่ฟ้า
หลวง
เชียงราย 

๑.  บริเวณสนามบิน 
แม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 

  

๘ 
 
 
 
 

เชียงใหม่ ๑.  ด่านศุลกากร
เชียงดาว 
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๒๗๙  
หมู่ท่ี  ๔ 
ตําบลเชียงดาว  

ท่ีเชียง
ดาว 

๑.  บริเวณด่านศุลกากรเชียงดาว  
ตําบลเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑.  ด่านพรมแดน
รินหลวง  ต้ังอยู่
หมู่ท่ี  ๓  ตําบล
เมืองนะ  อําเภอ
เชียงดาว  จังหวัด

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

อําเภอเชียงดาว   
จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ 

๒.  ด่านศุลกากร
ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่  ต้ังอยู่
เลขท่ี  ๖๐  
หมู่ท่ี  ๓   
ตําบลสุเทพ   
อําเภอเมืองเชียงใหม่   
จังหวัดเชียงใหม่ 

สนามบิน
เชียงใหม่ 

๑.  บริเวณสนามบินเชียงใหม่ 
 

  

๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรัง 
 
 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร
กันตัง  ต้ังอยู่เลขท่ี  
๑๗๙  ตําบลกันตัง  
อําเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 

ท่ีกันตัง ๑.  แม่น้ําตรัง  ภายในแนวเขต
ดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  จากปลายเหนือสุด
ของเกาะจาก  ลากเป็นเส้นตรง
ไปทางทิศตะวันออก 
จนจดฝั่งตะวันออกของแม่น้ํา
ตรัง  และเป็นเส้นตรงไปทาง 
ทิศตะวันตกจนจดฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ําตรัง 
ด้านใต้  จากฝั่งตะวันตกหน้าจุด
ตรวจศุลกากรหาดทรายขาวเป็น
เส้นตรงไปทางทิศตะวันออกจน
จดฝั่งตะวันออกของแม่น้ําตรัง 

  

สนามบิน
ตรัง 

๑.  บริเวณสนามบินตรัง   

๑๐ ตราด ๑.  ด่านศุลกากร
คลองใหญ่ 
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๑๐๐  
หมู่ท่ี  ๑   
ตําบลคลองใหญ่  
อําเภอคลองใหญ่   
จังหวัดตราด 

ท่าคลองใหญ่ ๑.  อ่าวคลองใหญ่  ภายในแนว
เขตดังต่อไปน้ี 
ด้านภายนอก  ท่ีต้ังตรวจเรือ 
เข้าออก 
โดยปกติ 
ด้านภายใน  ท่าเรือตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย  
สําหรับขนของข้ึนและขนของลง 
๒.  บริเวณด่านศุลกากรคลองใหญ่  
ตําบลคลองใหญ่  อําเภอคลองใหญ่  
จังหวัดตราด 

๑.  ด่านพรมแดน
บ้านหาดเล็ก 
ต้ังอยู่ท่ีตําบล 
หาดเล็ก   
อําเภอคลองใหญ่  
จังหวัดตราด 

ราชอาณาจักร
กับ
ราชอาณาจักร
กัมพูชา 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

๓.  สถานท่ีตรวจสอบสินค้า 
ขาเข้า - ขาออก  ตําบลไม้รูด  
อําเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด 

สนามบิน
ตราด 

๑.  บริเวณสนามบินตราด   

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร
แม่สอด  ต้ังอยู่
เลขท่ี  ๒๘๗   
หมู่ท่ี  ๑  ตําบล 
ท่าสายลวด   
อําเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 

ท่ีแม่สอด ๑.  บริเวณด่านศุลกากรแม่สอด  
ตําบลท่าสายลวด  อําเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก 
๒.  บริเวณตามลําน้ําเมยตอนท่ี
เป็นเส้นเขตแดนระหว่าง
ราชอาณาจกัรไทยกับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา   
ในเขตระยะห่างจากสะพาน
มิตรภาพ  ไทย - พม่า   
ด้านละ  ๕๐๐  เมตร 

๑.  ด่านพรมแดน
บ้านท่าสายลวด  
ต้ังอยู่บริเวณริม
แม่น้ําเมย 
ตําบลท่าสายลวด 
อําเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก 
๒.  ด่านพรมแดน
แม่สอด   
ต้ังอยู่บริเวณเชิง
สะพานมิตรภาพ 
ไทย - พม่า  
ตําบลท่าสายลวด 
อําเภอแม่สอด   
จังหวัดตาก 

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา 
 
 
 
ราชอาณาจักร
กบัสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา 

สนามบิน 
แม่สอด 

๑.  บริเวณสนามบิน 
แม่สอด 

  

สนามบิน
สุโขทัย 

๑.  บริเวณสนามบินสุโขทัย   

๑๒ นครพนม 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร
นครพนม 
ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๑  
ตําบลอาจสามารถ   
อําเภอเมือง
นครพนม   
จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 

ท่ี
นครพนม 

๑.  บริเวณด่านศุลกากร
นครพนม 
ตําบลอาจสามารถ 
อําเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม 

๑.  ด่านพรมแดน
ท่าเทียบเรือ
โดยสารการ
ท่องเที่ยว
นครพนม 
ต้ังอยู่ท่ีอาคาร 
ท่าเทียบเรือ
โดยสารการ
ท่องเที่ยว
นครพนม 
ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

นครพนม 
จังหวัดนครพนม 
๒.  ด่านพรมแดน
ท่าเทียบเรือ
สินค้านครพนม  
ต้ังอยู่บริเวณท่า
เทียบเรือสินค้า
นครพนม   
ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง
นครพนม   
จังหวัดนครพนม 
๓.  ด่านพรมแดน
นครพนม 
ต้ังอยู่บริเวณเชิง
สะพานมิตรภาพ 
ไทย - ลาว  ๓  
(นครพนม -  
คําม่วน) 
หมู่ท่ี  ๑   
ตําบลอาจสามารถ  
อําเภอเมือง
นครพนม 
จังหวัดนครพนม 
๔.  ด่านพรมแดน
บ้านเวินพระบาท  
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๙๕  
หมู่ท่ี  ๑   
ตําบลเวินพระบาท  
อําเภอท่าอุเทน   
จังหวัดนครพนม 

 
 
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
 
 
 
 
 
 
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

 
 
 
 
 
 
 
 
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สนามบิน
นครพนม 

๑.  บริเวณสนามบินนครพนม   

๑๓ 
 

 

นครศรี 
ธรรมราช 

 

๑.  ด่านศุลกากร
นครศรีธรรมราช  
ต้ังอยู่เลขท่ี ๔๓๐/๖ 

ท่ีนครศรี
ธรรมราช 

๑.  บริเวณด่านศุลกากร
นครศรีธรรมราช  ตําบลปากพูน  
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  

  



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

หมู่ท่ี  ๑   
ตําบลปากพูน  
อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช  
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สนามบิน 
นครศรี 
ธรรมราช 

๑.  บริเวณสนามบิน
นครศรีธรรมราช 
 

  

๒.  ด่านศุลกากรสชิล  
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๗๓   
หมู่ท่ี  ๓  ตําบลสิชล  
อําเภอสิชล   
จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

ท่าสิชล ๑.  ภายในแนวเขตดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  จากเสาหิน   
(หลักเขตศุลกากร)   
ท่ีต้ังอยู่บริเวณ 
บ้านทุ่งไสย  เป็นเส้นตรงไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ถึงแนวน้ําลึก  ๑๐  เมตร   
ในเวลาท่ีน้ําทะเลลงตํ่าท่ีสุด   
หน้าน้ําเกิดธรรมดา   
ด้านตะวันออก  ภายในแนว 
น้ําลึก  ๑๐  เมตร  ในเวลาที่ 
น้ําทะเลลงตํ่าท่ีสุด  หน้าน้ํา 
เกิดธรรมดา 
ด้านใต้  จากเสาหิน  (หลักเขต
ศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่บน 
ปลายแหลมเขาคอกวาง   
เป็นเส้นตรงไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ถึงแนวน้ําลึก  ๑๐  เมตร   
ในเวลาท่ีน้ําทะเลลงตํ่าท่ีสุด   
หน้าน้ําเกิดธรรมดา 
ด้านตะวันตก  จากเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่ 
ทางทิศตะวันตกของด่าน
ศุลกากรสิชล  เป็นเส้นตรงไปจน
จดเสาหิน  (หลักเขตศุลกากร)  
ฝั่งตรงข้ามคลองสิชล 

  



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร 
ตากใบ  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๑  
ตําบลเจ๊ะเห   
อําเภอตากใบ  
จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าตากใบ ๑.  ภายในแนวเขตดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  จากชายฝั่งทะเลลง
ไปในทะเลถึงแนวน้ําลึก  ๑๐  
เมตร  ในเวลาที่น้ําทะเลลงตํ่า
ท่ีสุด  หน้าน้ําเกิดธรรมดา 
ด้านตะวันออก  จากเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่
บริเวณบ้านตาลียะ  เป็นเส้นฉาก
ตรงไปจดกลางแม่น้ําสุไหงโก - ลก  
ไปตามแนวกลางแม่น้ําสุไหง 
โก - ลก  ดังกล่าว  จนถึงแนวน้ําลึก  
๑๐  เมตร  ในเวลาที่น้ําทะเล 
ลงตํ่าท่ีสุด  หน้าน้ําเกิดธรรมดา 
ด้านใต้  จากเสาหิน  (หลักเขต
ศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๓  
ตําบลเจ๊ะเห  ไปตามชายฝั่งทะเล  
จนถึงปากแม่น้ําสุไหงโก - ลก  
ไปตามแม่น้ําสุไหงโก - ลก  
จนถึงปากแม่น้ําบางนารา   
ไปตามแม่น้ําบางนารา   
เป็นเส้นตรงไปจนจดเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่บน
ฝั่งตรงข้ามแม่น้ําบางนารา   
ท่ีบ้านตาลียะ 
ด้านตะวันตก  จากเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่ 
หมู่ท่ี  ๓  ตําบลเจ๊ะเห   
เป็นเส้นฉากตรงไปถึงแนวน้ําลึก  
๑๐  เมตร  ในเวลาที่น้ําทะเล 
ลงตํ่าท่ีสุด  หน้าน้ําเกิดธรรมดา 

๑.  ด่านพรมแดน
ตากใบ   
ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๑ 
ตําบลเจ๊ะเห  
อําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 

ราชอาณาจักร
กับสหพันธรัฐ
มาเลเซีย 
 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

  สนามบิน
นราธิวาส 

๑.  บริเวณสนามบินนราธิวาส   

๒.  ด่านศุลกากร 
บูเก๊ะตา  ต้ังอยู่ท่ี
ตําบลโละจูด  
อําเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 

ท่ีบูเก๊ะตา ๑.  บริเวณด่านศุลกากรบูเก๊ะตา  
ตําบลโละจูด   
อําเภอแว้ง   
จังหวัดนราธิวาส 

๑.  ด่านพรมแดน
บูเก๊ะตา  ต้ังอยู่ท่ี
ตําบลโละจูด   
อําเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส 

ราชอาณาจักร
กับสหพันธรัฐ
มาเลเซีย 
 
 

๓.  ด่านศุลกากร 
สุไหงโก - ลก 
ต้ังอยู่ท่ีตําบล 
สุไหงโก - ลก 
อําเภอสุไหงโก - ลก  
จังหวัดนราธิวาส 
 

ท่ีสุไหง 
โก - ลก 

๑.  บริเวณด่านศุลกากรสุไหงโก 
- ลก  ตําบลสุไหงโก - ลก  
อําเภอสุไหงโก - ลก   
จังหวัดนราธิวาส 
๒.  บริเวณสถานรีถไฟสุไหงโก - ลก  
ตําบลสุไหงโก - ลก   
อําเภอสุไหงโก - ลก   
จังหวัดนราธิวาส 

๑.  ด่านพรมแดน
รถไฟสุไหง 
โก - ลก  ต้ังอยู่
บริเวณสถานีรถไฟ 
สุไหงโก - ลก  
ตําบลสุไหง 
โก - ลก  อําเภอ
สุไหงโก - ลก  
จังหวัดนราธิวาส 
๒.  ด่านพรมแดน
สุไหงโก - ลก 
ต้ังอยู่ท่ีตําบล 
สุไหงโก - ลก 
อําเภอสุไหงโก - ลก 
จังหวัดนราธิวาส 

ราชอาณาจักร
กับสหพันธรัฐ
มาเลเซีย 
 
 
 
 
 
 
ราชอาณาจักร
กับสหพันธรัฐ
มาเลเซีย 
 

๑๕ น่าน 
 
 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร 
ทุ่งช้าง  ต้ังอยู่ 
เลขท่ี  ๙   
หมู่ท่ี  ๒   
ตําบลปอน 
อําเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน 
 
 
 
 

ท่ีทุ่งช้าง ๑.  บริเวณด่านศุลกากรทุ่งช้าง  
ตําบลปอน  อําเภอทุ่งช้าง  
จังหวัดน่าน 
๒.  บริเวณด่านพรมแดนภูดู่  
ตําบลม่วงเจ็ดต้น  อําเภอบ้านโคก  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๑.  ด่านพรมแดน
ห้วยโก๋น  ต้ังอยู่ท่ี
ตําบลห้วยโก๋น  
อําเภอเฉลิม 
พระเกียรติ  
จังหวัดน่าน 
๒.  ด่านพรมแดน
ภูดู่  ต้ังอยู่ 
หมู่ท่ี  ๒   
ตําบลม่วงเจ็ดต้น  
อําเภอบ้านโคก  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
 
 
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

สนามบิน
น่าน 

๑.  บริเวณสนามบินน่าน   

สนามบิน 
พิษณุโลก 

๑.  บริเวณสนามบินพิษณุโลก   

๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บึงกาฬ 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร 
บึงกาฬ 
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๑๒๕  
หมู่ท่ี  ๒   
ตําบลวิศิษฐ์  
อําเภอเมืองบึงกาฬ  
จังหวัดบึงกาฬ 

ท่ีบึงกาฬ ๑.  บริเวณด่านศุลกากรบึงกาฬ  
ตําบลวิศิษฐ์  อําเภอเมืองบึงกาฬ  
จังหวัดบึงกาฬ  และภายใน 
แนวเขตดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ  จากท่าเทียบแพ
ขนานยนต์บริเวณด่านพรมแดน
บึงกาฬ  ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวริมฝั่งแม่น้ําโขง   
ห่างจากด่านพรมแดนบึงกาฬ  
เป็นระยะ  ๕  กิโลเมตร 
ด้านใต้  จากท่าเทียบแพขนาน
ยนต์บริเวณด่านพรมแดนบึงกาฬ  
ไปทางทิศใต้ตามแนวริมฝั่งแม่น้ําโขง  
ห่างจากด่านพรมแดน 
บึงกาฬ  เป็นระยะ  ๕  กิโลเมตร 
๒.  บริเวณด่านพรมแดนท่าเรือ
บึงกาฬ  ตําบลวิศิษฐ์   
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

๑.  ด่านพรมแดน
ท่าเรือบึงกาฬ
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๙๐  
หมู่ท่ี  ๒   
ตําบลวิศิษฐ์   
อําเภอเมือง 
บึงกาฬ   
จังหวัดบึงกาฬ 
๒.  ด่านพรมแดน
บึงกาฬ  ต้ังอยู่
เลขท่ี  ๑๒๕ 
หมู่ท่ี  ๒   
ตําบลวิศิษฐ์  
อําเภอเมือง 
บึงกาฬ   
จังหวัดบึงกาฬ 
 

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
 
 
 
 
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
 
 

๑๗ 
 
 
 
 
 
 

ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร
ประจวบ 
คีรีขันธ์  ต้ังอยู่
เลขท่ี  ๑๙๕   
ตําบลเกาะหลัก   
อําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์   
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ท่า
ประจวบ
คีรีขันธ์ 

๑.  บริเวณด่านศุลกากร
ประจวบคีรีขันธ์  ตําบลเกาะหลัก  
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๒.  บริเวณแหลม 
แม่รําพึง  ตําบลแม่รําพึง   
อําเภอบางสะพาน   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
ภายในแนวเขตดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  ในแนวละติจูด   
ท่ี  ๑๑°  ๑๒´  ๓๐"  เหนือ 
ด้านตะวันออก  ในแนวลองจิจูด  
ท่ี  ๙๙°  ๓๗´  ๓๐"  ตะวันออก 
ด้านใต้  ในแนวละติจูด  ท่ี  ๑๑°  

๑.  ด่านพรมแดน
สิงขร  ต้ังอยู่ 
หมู่ท่ี  ๖   
ตําบลคลองวาฬ  
อําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา 
 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

๑๑´  ๐๐"  เหนือ 
ด้านตะวันตก  เลียบตามแนว
ชายฝั่งทะเลจากละติจูด   
ท่ี  ๑๑°  ๑๑´  ๐๐"  เหนือ  ถึง
ละติจูด  ท่ี  ๑๑°  ๑๒´  ๓๐"  
เหนือ 

สนามบิน
หัวหิน 

๑.  บริเวณสนามบิน 
หัวหิน 

  

๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร
ปัตตานี  ต้ังอยู่
เลขท่ี  ๓๔๔  
ตําบลรูสะมิแล  
อําเภอเมืองปัตตานี  
จังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่า
ปัตตานี 

๑.  ภายในแนวเขตดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  ในแนวละติจูด  ท่ี  
๐๗°  ๐๐´  ๐๐"  เหนือ   
ด้านทิศตะวันออกของด่าน
ศุลกากรปัตตานี  เป็นเส้นตรง 
ไปจนจดเสาหิน  (หลักเขต
ศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่บริเวณ 
บ้านตันหยงลุโละ   
ผ่านประภาคารแหลมตาชี 
ไปทางทิศตะวันตกไปจนจด
ลองจิจูด  ท่ี  ๑๐๑°  ๐๔´  ๐๐"  
ตะวันออก 
ด้านตะวันออก  จากสะพาน 
เดชานุชิต  ไปตามฝั่งขวาของ
แม่น้ําปัตตานีจนถึงทะเล   
ไปตามชายฝั่งทะเลจนจดเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  เป็นเส้นตรง
ผ่านประภาคารแหลมตาชี 
ไปจดละติจูด  ท่ี   
๐๗°  ๐๐´  ๐๐"  เหนือ 
ด้านใต้  จากเสาหิน  (หลักเขต
ศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่เหนือ 
ปากคลองหนองจิก   
ไปตามชายฝั่งทะเลจนจดแม่น้ํา
ปัตตานี  ไปตามฝ่ังซ้ายของ
แม่น้ําปัตตานีจนจดสะพาน 
เดชานุชิต 
ด้านตะวันตก  จากจุดพิกัด

  



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

ละติจูด  ท่ี  ๐๗°  ๐๐´  ๐๐"  
เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  ๑๐๑°  
๐๔´  ๐๐"  ตะวันออกเป็น
เส้นตรงไปจนจดเสาหิน   
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่
เหนือปากคลองหนองจิก 

สนามบิน 
บ่อทอง 

๑.  บริเวณสนามบิน 
บ่อทอง 

  

๑๙ ภูเก็ต ๑.  ด่านศุลกากร
ภูเก็ต  ต้ังอยู่เลขท่ี  
๔๕๔/๑   
ตําบลตลาดใหญ่  
อําเภอเมืองภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต 

ท่าภูเก็ต ๑.  ภายในแนวเขตดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  จากเสาหิน   
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่ 
เชิงสะพานข้ามคลองท่าจีน 
ฝั่งตะวันออก  ไปตามคลองท่าจีน
และชายฝั่งเกาะสิเหร่   
จนจดเสาหิน  (หลักเขต
ศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่บริเวณ 
แหลมไม้ไผ่  ท่ีละติจูด  ท่ี  ๐๗°  
๕๒´  ๕๔"  เหนือ  ลองจิจูด   
ท่ี  ๙๘°  ๒๖´  ๕๐"  ตะวันออก 
ด้านตะวันออก  จากเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่
บริเวณแหลมไม้ไผ่  เป็นเส้นตรง
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนจด
เสาหิน  (หลักเขตศุลกากร)  
ท่ีต้ังอยู่บริเวณแหลมพันวา 
ท่ีละติจูด  ท่ี  ๐๗°  ๔๘´  ๐๐"  
เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  ๙๘°  ๒๔´  
๕๗.๕"  ตะวันออก 
ด้านตะวันตก  จากเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่
บริเวณแหลมพันวาไปทาง 
ทิศเหนือตามชายฝั่งทะเล 
จนจดเสาหิน  (หลักเขตศุลกากร)  
ท่ีต้ังอยู่เชิงสะพานข้ามคลองท่าจีน  
ฝั่งตะวันตก 
 

  



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

๒.  ด่านศุลกากร
ท่าอากาศยานภูเก็ต  
ต้ังอยู่ท่ีตําบลไม้ขาว  
อําเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต 

สนามบิน
ภูเก็ต 

๑.  บริเวณสนามบินภูเก็ต   

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร
มุกดาหาร 
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๔๔๙  
หมู่ท่ี  ๓   
ตําบลบางทรายใหญ่  
อําเภอเมือง
มุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี
มุกดาหาร 

๑.  บริเวณด่านศุลกากร
มุกดาหาร  ตําบลบางทรายใหญ่  
อําเภอเมืองมุกดาหาร   
จังหวัดมุกดาหาร 
๒.  บริเวณสะพานมิตรภาพไทย 
- ลาว  ๒  (มุกดาหาร - สะหวัน
นะเขต)  ตําบลบางทรายใหญ่  
อําเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัด
มุกดาหาร 
๓.  บริเวณพ้ืนท่ีควบคุมร่วมกัน
ตามกฎหมายและตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ต่างประเทศเกี่ยวกับการอํานวย
ความสะดวกในการขนส่ง 
ข้ามพรมแดน 

๑.  ด่านพรมแดน
ท่าเรือขนส่ง 
คนโดยสาร   
(ท่าเทียบเรือ 
ท่าข้ามเทศบาล
เมืองมุกดาหาร)  
ต้ังอยู่ท่ีตําบล
มุกดาหาร   
อําเภอเมือง
มุกดาหาร  จงัหวัด  
มุกดาหาร 
๒.  ด่านพรมแดน
มุกดาหาร 
ต้ังอยู่บริเวณ
สะพานมิตรภาพ
ไทย - ลาว  ๒ 
(มุกดาหาร  -
สะหวันนะเขต)  
ตําบล 
บางทรายใหญ่  
อําเภอเมือง
มุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
 
 
 
 
 
 
 
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
 
 

๒๑ 
 
 
 
 
 

แม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร
แม่สะเรียง 
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๑๒๗/๘  
ตําบลแม่สะเรียง  
อําเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ท่ี 
แม่สะเรียง

๑.  บริเวณด่านศุลกากรแม่สะเรียง  
ตําบลแม่สะเรียง  อําเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑.  ด่านพรมแดน
บ้านเสาหิน 
ต้ังอยู่ท่ีตําบลเสาหิน 
อําเภอแม่สะเรียง 
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา 
 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

 
 
 

 
 
 

๒.  ด่านศุลกากร
แม่ฮ่องสอน 
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๑  
ตําบลจองคํา  
อําเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

ท่ี 
แม่ฮ่องสอน

๑.  บริเวณด่านศุลกากร
แม่ฮ่องสอน  ตําบลจองคํา  
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑.  ด่านพรมแดน
บ้านน้ําเพียงดิน  
ต้ังอยู่ท่ีตําบล 
ผาบ่อง  อําเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน  
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
๒.  ด่านพรมแดน
บ้านห้วยผึ้ง  
ต้ังอยู่ท่ีตําบล 
ห้วยผา   
อําเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน  
จังหวัด 
แม่ฮ่องสอน 

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา 
 
 
 
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา 
 
 

สนามบิน
แม่ฮ่องสอน

๑.  บริเวณสนามบินแม่ฮ่องสอน   

๒๒ ยะลา ๑.  ด่านศุลกากร 
เบตง  ต้ังอยู่ 
หมู่ท่ี  ๗   
ตําบลเบตง   
อําเภอเบตง   
จังหวัดยะลา 

ท่ีเบตง ๑.  บริเวณด่านศุลกากรเบตง   
ตําบลเบตง   
อําเภอเบตง   
จังหวัดยะลา   

๑.  ด่านพรมแดน 
เบตง  ต้ังอยู่   
หมู่ท่ี  ๗  
ตําบลเบตง  
อําเภอเบตง  
จังหวัดยะลา 

ราชอาณาจักร
กับสหพันธรัฐ
มาเลเซีย 

๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร
ระนอง  ต้ังอยู่เลขท่ี  
๙๐/๒๒๑   
ตําบลปากน้ํา  
อําเภอเมืองระนอง  
จังหวัดระนอง 
 
 
 
 
 
 
 

ท่า
ระนอง 

๑.  ภายในแนวเขตดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  จากจดุพิกัดละติจูด  ท่ี  
๑๐°  ๐๒´  ๐๐"  เหนือ  
ลองจิจูด  ท่ี  ๙๘°  ๓๖´  ๑๙"  
ตะวันออก  เป็นเส้นตรงไปทาง
ทิศตะวันออกจนถึงจุดพิกัด
ละติจูด  ท่ี  ๑๐°  ๐๒´  ๐๐"  
เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  ๙๘°  ๓๗´  
๒๔"  ตะวันออก 
ด้านตะวันออก  จากจุดพิกัด
ละติจูด  ท่ี  ๑๐°  ๐๒´  ๐๐"  
เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  ๙๘°  ๓๗  ́ ๒๔"  
ตะวันออก  เป็นเส้นตรงไปทาง

  



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้จนถึงด่าน
ศุลกากรระนอง  จากด่าน
ศุลกากรระนองเป็นเส้นตรง 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนจด
เสาหิน  (หลักเขตศุลกากร)  
ท่ีต้ังอยู่บนเกาะเหลา 
ด้านใต้  จากเสาหิน  (หลักเขต
ศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่บนเกาะเหลา
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือจนจดเสาหิน   
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่บน
เกาะหม้อ 
ด้านตะวันตก  จากเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่บน
เกาะหม้อเป็นเส้นตรงไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึง
ประภาคารเกาะผี  และจาก
ประภาคารเกาะผีเป็นเส้นตรง 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนถึงจุดพิกัดละติจูด  ท่ี   
๑๐°  ๐๒´  ๐๐"  เหนือ  
ลองจิจูด  ท่ี  ๙๘°  ๓๖´  ๑๙"  
ตะวันออก 

สนามบิน
ระนอง 

๑.  บริเวณสนามบินระนอง   

๒๔ 
 
 

ระยอง 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร
มาบตาพุด 
ต้ังอยู่ท่ีตําบลมาบตาพุด  
อําเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 
 
 

ท่า 
มาบตาพุด

๑.  ภายในแนวเขตดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  เลียบตามแนวชายฝั่ง
ทะเล 
ด้านตะวันออก  ในแนวลองจิจูด  
ท่ี  ๑๐๑°  ๑๑´  ๐๑"  
ตะวันออก 
ด้านใต้  ในแนวละติจูด  ท่ี  ๑๒°  
๓๘´  ๑๓"  เหนือ 
ด้านตะวันตก  ในแนวลองจิจูด  
ท่ี  ๑๐๑°  ๐๗´  ๔๓"  
ตะวันออก 

  



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

ท่าสัตหีบ ๑.  ภายในแนวเขตดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  จากจุดพิกัดละติจูด  ท่ี  
๑๒°  ๓๘´  ๐๐"  เหนือ  
ลองจิจูด  ท่ี  ๑๐๐°  ๕๓´  ๔๘"  
ตะวันออก   
ไปทางทิศตะวันออกจนจด
ชายฝั่งทะเลบริเวณตอนใต้ของ 
เขาคลองถูปท่ีจุดพิกัดละติจูด  ท่ี  
๑๒°  ๓๘´๐๐"  เหนือ  ลองจิจูด  
ท่ี  ๑๐๐°  ๕๕´  ๔๘"  
ตะวันออก 
ด้านตะวันออก  จากบริเวณ 
ตอนใต้ของเขาคลองถูปท่ีจุด
พิกัดละติจูด  ท่ี  ๑๒°  ๓๘´  
๐๐"  เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  
๑๐๐°  ๕๔´  ๔๘"  ตะวันออก  
เลียบชายฝั่งทะเลไปทาง 
ทิศใต้ผ่านท่าเทียบเรือของท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบไปจนถึงชายฝั่ง
ทะเลทางทิศตะวันตกของเขา
กระทะควํ่าท่ีจุดพิกัดละติจูด  ท่ี  
๑๒°  ๓๗´  ๐๖"  เหนือ  
ลองจิจูด  ท่ี  ๑๐๐°  ๕๕´  ๒๔"  
ตะวันออก  เป็นเสน้ตรงไปทาง 
ทิศใต้จนถึงจุดพิกัดละติจูด  ท่ี  
๑๒°  ๓๓´  ๐๐"  เหนือ  
ลองจิจูด  ท่ี  ๑๐๐°  ๕๕´  ๒๔"  
ตะวันออก  เป็นเส้นตรงไปทาง
ทิศตะวันออกจนถึงจุดพิกัด
ละติจูด  ท่ี  ๑๒°  ๓๓´  ๐๐"  
เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  ๑๐๐°  
๕๗´  ๐๐"  ตะวันออก  เป็น
เส้นตรงไปทางทิศใต้จนถึงจุด

  



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

พิกัดละติจูด  ท่ี  ๑๒°  ๓๐´ ๑๘"  
เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  ๑๐๐°  
๕๗´  ๐๐"  ตะวันออก 
ด้านใต้  จากจุดพิกัดละติจูด  ท่ี  
๑๒°  ๓๐´  ๑๘"  เหนือ  
ลองจิจูด  ท่ี  ๑๐๐°  ๕๗´  ๐๐"
ตะวันออก  เป็นเส้นตรงไปทาง
ทิศตะวันตกจนถึงจุดพิกัด
ละติจูด  ท่ี  ๑๒°  ๓๐´  ๑๘"  
เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  ๑๐๐°  
๕๕´  ๐๐"  ตะวันออก  เป็น
เส้นตรงไปทางทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือจนถึงจุดพิกัดละติจูด  
ท่ี  ๑๒°  ๓๓´  ๐๐"  เหนือ  
ลองจิจูด  ท่ี  ๑๐๐°  ๕๒´  ๓๐"  
ตะวันออก 
ด้านตะวันตก   
จากจุดพิกัดละติจูด  ท่ี  ๑๒°  
๓๓´  ๐๐"  เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  
๑๐๐°  ๕๒´  ๓๐"  ตะวันออก  
เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนถึง
จุดพิกัดละติจูด  ท่ี  ๑๒°  ๓๕´  
๐๐"  เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  ๑๐๐°  
๕๒´  ๓๐"  ตะวันออก  เป็น
เส้นตรงไปทางทิศตะวันออก  
จนถึงจุดพิกัดละติจูด  ท่ี   
๑๒°  ๓๕´  ๐๐"  เหนอื  
ลองจิจูด  ท่ี  ๑๐๐°  ๕๓´  ๔๘"  
ตะวันออก  เป็นเส้นตรงไปทาง
ทิศเหนือ  จนถึงจุดพิกัดละติจูด  
ท่ี  ๑๒°  ๓๘  ́ ๐๐"  เหนือ  ลองจิจูด  
ท่ี  ๑๐๐°  ๕๓´  ๔๘"  ตะวันออก



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

สนามบิน 
อู่ตะเภา
ระยอง  
พัทยา 

๑.  บริเวณสนามบิน 
อู่ตะเภา  ระยอง  พัทยา   

  

๒๕ 
 
 

เลย 
 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร
เชียงคาน 
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๔๕  
ตําบลเชียงคาน  
อําเภอเชียงคาน  
จังหวัดเลย 
 
 

ท่ี 
เชียงคาน 

๑.  บริเวณด่านศุลกากรเชียงคาน  
ตําบลเชียงคาน  อําเภอเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

๑.  ด่านพรมแดน
เชียงคาน ต้ังอยู่ท่ี
ตําบลเชียงคาน  
อําเภอเชียงคาน  
จังหวัดเลย 
๒.  ด่านพรมแดน
บ้านคกไผ ่
ต้ังอยู่ท่ี 
ตําบลปากชม   
อําเภอปากชม  
จังหวัดเลย 

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

สนามบิน
เลย 

๑.  บริเวณสนามบินเลย   

๒.  ด่านศุลกากร
ท่าลี่  ต้ังอยู่เลขท่ี  
๘  หมู่ท่ี  ๑   
ตําบลท่าลี่ 
อําเภอท่าลี่   
จังหวัดเลย 

ท่ีท่าลี่ ๑.  บริเวณด่านศุลกากรท่าลี่  
ตําบลท่าลี่  อําเภอท่าลี่   
จังหวัดเลย 

๑.  ด่านพรมแดน
บ้านนากระเซ็ง  
ต้ังอยู่ท่ีตําบลอาฮี 
อําเภอท่าลี่  
จังหวัดเลย 

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

๒๖ ศรีสะเกษ ๑.  ด่านศุลกากร
ช่องสะงํา 
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๓๐๐  
ตําบลไพรพัฒนา  
อําเภอภูสิงห์  
จังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ีช่องสะงํา ๑.  บริเวณด่านศลุกากรช่องสะงํา  
ตําบลไพรพัฒนา  อําเภอภูสิงห์  
จังหวัดศรีสะเกษ 

๑.  ด่านพรมแดน
ช่องสะงํา  ต้ังอยู่ท่ี
ตําบลไพรพัฒนา
อําเภอภูสิงห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ราชอาณาจักร
กับ
ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

๒๗ 
 
 
 
 
 
 

สงขลา 
 
 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร
ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่   
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๙๙  
หมู่ท่ี  ๑   
อําเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 

สนามบิน
หาดใหญ่ 

๑.  บริเวณสนามบินหาดใหญ่   



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

 
 
 

๒.  ด่านศุลกากร
บ้านประกอบ 
ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๓  
ตําบลประกอบ  
อําเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา 

ท่ีบ้าน 
ประกอบ 

๑.  บริเวณด่านศุลกากรบ้าน
ประกอบ  ตําบลประกอบ  
อําเภอนาทวี   
จังหวัดสงขลา 
 
 

๑.  ด่านพรมแดน
บ้านประกอบ  
ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๓  
ตําบลประกอบ  
อําเภอนาทวี  
จังหวัดสงขลา 

ราชอาณาจักร
กับสหพันธรัฐ
มาเลเซีย 
 

๓.  ด่านศุลกากร
ปาดังเบซาร์ 
ต้ังอยู่ท่ี 
ตําบลปาดังเบซาร์   
อําเภอสะเดา   
จังหวัดสงขลา 

ท่ีปาดัง 
เบซาร์ 

๑.  บริเวณด่านศุลกากร 
ปาดังเบซาร์  ตําบลปาดังเบซาร์  
อําเภอสะเดา   
จังหวัดสงขลา 
๒.  บริเวณสถานีรถไฟ 
ปาดังเบซาร์ 

๑.  ด่านพรมแดน
ปาดังเบซาร์  
ต้ังอยู่ท่ีตําบล 
ปาดังเบซาร์   
อําเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา 
๒.  ด่านพรมแดน
รถไฟปาดังเบซาร์ 
ต้ังอยู่บริเวณ
สถานีรถไฟปาดัง 
เบซาร์ 

ราชอาณาจักร
กับสหพันธรัฐ
มาเลเซีย 
 
 
 
ราชอาณาจักร
กับ 
สหพันธรัฐ
มาเลเซีย 

๔.  ด่านศุลกากร
สงขลา  ต้ังอยู่ท่ี
ตําบลหัวเขา  
อําเภอสิงหนคร   
จังหวัดสงขลา 

ท่า
สงขลา 

๑.  ภายในแนวเขตดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  ในแนวละติจูด  ท่ี  
๐๗°  ๑๗´  ๐๐"  เหนือ  ด้าน
ตะวันตกไปจดชายฝั่งทะเล  และ
ด้านตะวันออกไปจดลองจิจูด  ท่ี  
๑๐๐°  ๓๘´  ๐๐"  ตะวันออก 
ด้านตะวันออก  ในแนวลองจิจูด  
ท่ี  ๑๐๐°  ๓๘´  ๐๐"  
ตะวันออก  ด้านเหนือไปจด
ละติจูด  ท่ี  ๐๗°  ๑๗´  ๐๐"  
เหนือ  และด้านใต้เป็นเส้นตรง
ไปทางทิศตะวันออกผ่านเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่บน
แหลมสมิหลา   
ด้านใต้  จากเสาหิน  (หลักเขต
ศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่บนแหลม 
สมิหลา  เป็นเส้นตรงไปทางทิศ
ตะวันออกจนจดลองจิจูด  ท่ี  
๑๐๐°  ๓๘´  ๐๐"  ตะวันออก 

  



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

ด้านใต้ในทะเลสาบ  จากจุดใต้
สุดของปลายแหลมสน  เป็น
เส้นตรงไปยังปากคลองสําโรง
ด้านใต้ริมฝั่งตะวันออกของ
ทะเลสาบสงขลา 

๕.  ด่านศุลกากร
สะเดา 
ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๒   
ตําบลสํานักขาม  
อําเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา 

ท่ีสะเดา ๑.  บริเวณด่านศุลกากรสะเดา  
ตําบลสํานักขาม  อําเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา 

๑.  ด่านพรมแดน
สะเดา  ต้ังอยู่ 
หมู่ท่ี  ๗   
ตําบลสํานักขาม  
อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา 

ราชอาณาจักร
กับสหพันธรัฐ
มาเลเซีย 

๒๘ สตูล ๑.  ด่านศุลกากร 
วังประจัน 
ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๔  
ตําบลวังประจัน 
อําเภอควนโดน  
จังหวัดสตูล 

ท่ีวัง
ประจัน 
 

๑.  บริเวณด่านศุลกากร 
วังประจัน  ตําบลวังประจัน  
อําเภอควนโดน  จังหวัดสตูล 

๑.  ด่านพรมแดน
วังประจัน 
ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๔  
ตําบลวังประจัน 
อําเภอควนโดน  
จังหวัดสตูล 

ราชอาณาจักร
กับสหพันธรัฐ
มาเลเซีย 

๒.  ด่านศุลกากร
สตูล  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๓  
ตําบลตํามะลัง  
อําเภอเมืองสตูล   
จังหวัดสตูล 

ท่าสตูล ๑.  ภายในแนวเขตดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  จากเสาหิน   
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่ 
ทางทิศตะวันออกของสะพาน
ปลา  องค์การสะพานปลา   
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก
จนจดจุดท่ีใกล้ท่ีสุดบนแผ่นดิน 
ท่ีบริเวณปากน้ําคลองท่าจีน 
ด้านใต้  จากเสาหิน  (หลักเขต
ศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่ใต้จุดตรวจ
ศุลกากรเกาะยาว  เป็นเส้นตรง
ไปทางทิศตะวันออกจนจดจุด 
ท่ีใกล้ท่ีสุดบนแผ่นดิน 
ด้านตะวันตก  จากเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่ 
ทางทิศตะวันออกของสะพานปลา  
องค์การสะพานปลา  เป็น
เส้นตรงไปจนจดเสาหิน   
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่ใต้
จุดตรวจศุลกากรเกาะยาว

  



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

๒๙ 
 

สมุทร 
ปราการ 

๑.  ด่านศุลกากร
ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  ต้ังอยู่
เลขท่ี  ๙๙๙   
หมู่ท่ี  ๑   
ตําบลหนองปรือ  
อําเภอบางพลี   
จังหวัดสมุทรปราการ 

สนามบิน 
สุวรรณ
ภูมิ 

๑.  บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ   

๓๐ สมุทร 
สงคราม 

๑.  ด่านศุลกากร
แม่กลอง  ต้ังอยู่
เลขท่ี  ๒๐๖   
หมู่ท่ี  ๓   
ตําบลลาดใหญ่  
อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม  
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ท่า 
แม่กลอง 

๑.  แม่น้ําแม่กลอง  ภายในแนวเขต
ดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  จากโรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าเป็น
เส้นตรงไปยังจนจด 
จุดท่ีใกล้ท่ีสุดบนแม่น้ําแม่กลอง
ฝั่งตรงข้าม 
ด้านใต้  จากบ้านฉู่ฉี่   
ตําบลบางจะเกร็ง  อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม   
จังหวัดสมุทรสงคราม   
บริเวณปากแม่น้ํา 
แม่กลองเป็นเส้นตรงไปตามแนว
ชายฝั่งทะเล  จนถึงบริเวณ 
ปากแม่น้ําเจ้าพระยา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 

  

๓๑ สระแก้ว ๑.  ด่านศุลกากร
อรัญประเทศ 
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๓๗๑  
ตําบลอรัญประเทศ  
อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 

ท่ีอรัญ
ประเทศ 

๑.  บริเวณด่านศุลกากร 
อรัญประเทศ  ตําบล 
อรัญประเทศ 
อําเภออรัญประเทศ   
จังหวัดสระแก้ว 

๑.  ด่านพรมแดน
บ้านคลองลึก 
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๕๘๓   
ตําบลอรัญประเทศ  
อําเภออรัญ
ประเทศ  จังหวัด
สระแก้ว 

ราชอาณาจักร
กับ 
ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

๓๒ 
 
 
 

สุราษฎร์ธานี 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร
เกาะสมุย  ต้ังอยู่
เลขท่ี  ๒๗  หมู่ท่ี  ๓  
ตําบลอ่างทอง   

ท่า 
เกาะสมุย 
 
 

๑.  อ่าวหน้าทอน  ภายในแนว
เขตดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  จากปลายแหลมใหญ่  
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก 

  



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อําเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนถึงจุดพิกัดละติจูด  ท่ี  ๐๙°  
๓๔´  ๕๕"  เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  
๙๙°  ๔๙´  ๒๐"  ตะวันออก 
ด้านใต้  จากจุดพิกัดละติจูด  ท่ี  
๐๙°  ๒๗´  ๐๕"  เหนือ  
ลองจิจูด  ท่ี  ๙๙°  ๕๑´  ๐๕"  
ตะวันออก  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือจนจดปลาย
แหลมโจรครํ่า  ไปตามแนว
ชายฝัง่ทะเลจนจดปลายแหลมใหญ่ 
ด้านตะวันตก  จากจุดพิกัด
ละติจูด  ท่ี  ๐๙°  ๓๔´  ๕๕"  
เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  ๙๙°  ๔๙´  
๒๐"  ตะวันออก  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้จนถึงจุดพิกัด
ละติจูด  ท่ี  ๐๙°  ๒๗´  ๐๕"  
เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  ๙๙°  ๕๑´  
๐๕"  ตะวันออก 
๒.  อ่าวเฉวง  ภายในแนวเขต
ดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  จากปลายแหลมสน
ไปทางทิศตะวันออกเลียบเกาะ
มัดหลังเป็นเส้นตรงไปทาง 
ทิศตะวันออกจนถึง 
จุดพิกัดละติจูด  ท่ี  ๐๙°  ๓๒´  
๑๕"  เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  
๑๐๐°  ๐๙´  ๒๕"  ตะวันออก 
ด้านตะวันออก  จากจุดพิกัด
ละติจูด  ท่ี  ๐๙°  ๓๒´  ๑๕"  
เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  ๑๐๐°  
๐๙´  ๒๕"  ตะวันออก  ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้จนถึงจุดพิกัด
ละติจูด  ท่ี  ๐๙°  ๒๕´  ๓๕"  
เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  ๑๐๐°  ๐๖´  
๗๐"  ตะวันออก 
ด้านใต้  จากจุดพิกัดละติจูด  ท่ี   



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๐๙°  ๒๕´  ๓๕"  เหนือ  ลองจิจูด  
ท่ี  ๑๐๐°  ๐๖´  ๗๐"  
ตะวันออก  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือจนจดปลายแหลมนัน  
ไปตามแนวชายฝั่งทะเลจนจด
ปลายแหลมสน 
๓.  อ่าวละไม  ภายในแนวเขต
ดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  จากปลายแหลมนัน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
จนถึงจุดพิกัดละติจูด  ท่ี  ๐๙°  
๒๕´  ๓๕"  เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  
๑๐๐°  ๐๖´  ๗๐"  ตะวันออก 
ด้านตะวันออก  จากจุดพิกัด
ละติจูด  ท่ี  ๐๙°  ๒๕´  ๓๕"  
เหนือ  ลองจิจูด  ท่ี  ๑๐๐°  
๐๖´  ๗๐"  ตะวันออก  เป็น
เส้นตรงไปทางทิศตะวันตกจนจด
ปลายแหลมเส็ด  ไปตามแนว
ชายฝั่งทะเลจนจดปลาย
แหลมนัน 

สนามบิน
สมุย 

๑.  บริเวณสนามบิน 
สมุย 

  

๒.  ด่านศุลกากร
บ้านดอน  ต้ังอยู่
เลขท่ี  ๑๑๖   
หมู่ท่ี  ๓  ตําบลบางกุ้ง  
อําเภอเมือง 
สุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 

ท่า 
บ้านดอน 

๑.  แม่น้ําตาปีและคลองท่าทอง  
ภายในแนวเขตดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  จากเสาหิน   
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่
เหนือปากคลองท่าทอง   
เป็นเส้นตรงไปจดจนจุด 
ท่ีใกล้ท่ีสุด  ณ  ฝั่งแม่น้ําตาป ี
ด้านตะวันออก  จากเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่ 
เชิงสะพานท่าทองเป็นเส้นตรง 
ไปจนจดจุดท่ีใกล้ท่ีสุด  

  



หน้า   ๒๗ 
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ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

ณ  ฝั่งคลองท่าทอง 
ด้านใต้  จากเสาหิน  (หลักเขต
ศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่เชิงสะพาน
ข้ามเกาะลําพูเป็นเส้นตรงไปจน
จดจุดท่ีใกล้ท่ีสุด  ณ  ฝั่งแม่น้ําตาปี 

สนามบิน 
สุราษฎร์ธานี

๑.  บริเวณสนามบิน 
สุราษฎร์ธานี 

  

๓๓ 
 
 
 
 
 
 

 

สุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 

 

๑.  ด่านศุลกากร
ช่องจอม 
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๑๑๑  
หมู่ท่ี  ๑๔   
ตําบลด่าน 
อําเภอกาบเชิง  
จังหวัดสุรินทร์ 

ท่ี 
ช่องจอม 

๑.  บริเวณด่านศุลกากรช่องจอม  
ตําบลด่าน  อําเภอกาบเชิง  
จังหวัดสุรินทร์ 

๑.  ด่านพรมแดน
ช่องจอม  ต้ังอยู่ท่ี
ตําบลด่าน  
อําเภอกาบเชงิ  
จังหวัดสุรินทร์ 

ราชอาณาจักร
กับ 
ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

สนามบิน
นครราชสีมา

๑.  บริเวณสนามบิน
นครราชสีมา 
 

  

สนามบิน
บุรีรัมย์ 

๑.  บริเวณสนามบินบุรีรัมย์   

๓๔ 
 
 
 
 

หนองคาย 
 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร
หนองคาย 
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๒๒๔  
หมู่ท่ี  ๒   
ตําบลหนองกอมเกาะ  
อําเภอเมือง
หนองคาย   
จังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 

ท่ี
หนองคาย 
 
 
 

๑.  แม่น้ําโขง  ภายในแนวเขต
ดังต่อไปน้ี 
ด้านเหนือ  จากท่าเรือบริเวณ
ด่านศุลกากรหนองคายไปตามริม
ฝั่งแม่น้ําโขงจนถึงเสาหิน   
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่ใน
เขตระยะห่างจากท่าเรือ 
ด้านละ  ๑๐๐  เมตร 
ด้านใต้  จากท่าเรือบริเวณด่าน
ศุลกากรหนองคายไปตามริมฝั่ง
แม่น้ําโขงจนถึงเสาหิน  (หลักเขต
ศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่ในเขตระยะ 
ห่างจากท่าเรือด้านละ   
๑๐๐  เมตร 

๑.  ด่านพรมแดน
ท่าเรือหนองคาย 
ต้ังอยู่ท่ีตําบล 
ในเมือง  อําเภอ
เมืองหนองคาย  
จังหวัดหนองคาย 
๒.  ด่านพรมแดน
รถไฟหนองคาย
ต้ังอยู่บริเวณ
สถานีรถไฟ
หนองคาย  
ตําบลมีชัย  
อําเภอเมือง
หนองคาย   
จังหวัดหนองคาย 
๓.  ด่านพรมแดน
หนองคาย 
ต้ังอยู่บริเวณเชิง
สะพานมิตรภาพ 

ราชอาณาจักร
กบัสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
 
 
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
 
 
 
 
 
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

ไทย - ลาว  ๑  
(หนองคาย - 
เวียงจันทน์)  
ตําบลมีชัย 
อําเภอเมือง
หนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 

สนามบิน
ขอนแก่น 

๑.  บริเวณสนามบินขอนแก่น   

สนามบิน
อุดรธานี 

๑.  บริเวณสนามบินอุดรธานี   

๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อุบล 
ราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑.  ด่านศุลกากร
เขมราฐ 
ต้ังอยู่เลขท่ี  ๖/๕  
ตําบลเขมราฐ  
อําเภอเขมราฐ  
จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีเขมราฐ ๑.  บริเวณด่านศุลกากรเขมราฐ  
ตําบลเขมราฐ  อําเภอเขมราฐ  
จังหวัดอุบลราชธานี  และริมฝั่ง
แม่น้ําโขง  ภายในแนวเขต
ดังต่อไปน้ี   
ด้านเหนือ  จากเสาหิน   
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่
บริเวณท่าเรือด่านศุลกากรเขมราฐ  
ไปทางทิศเหนือ  ในเขต
ระยะห่างจากท่าเรือด้านละ  
๕๐๐  เมตร 
ด้านใต้  จากเสาหิน  (หลักเขต
ศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่บริเวณท่าเรือ
ด่านศุลกากรเขมราฐไปทางทิศใต้  
ในเขตระยะห่างจากท่าเรือ 
ด้านละ  ๕๐๐  เมตร 
๒.  ท่าเรือริมฝั่งแม่น้ําโขง   
บ้านปากแซง  ตําบลพะลาน  
อําเภอนาตาล   
จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านเหนือ  จากท่าเรือบริเวณ
ด่านศุลกากรเขมราฐไปตาม 
ริมฝั่งแม่น้ําโขงจนจดเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  ท่ีต้ังอยู่ใน
เขตระยะห่างจากท่าเรือ 
ด้านละ  ๕๐๐  เมตร

๑.  ด่านพรมแดน
เขมราฐ 
ต้ังอยู่ท่ีตําบล
เขมราฐ 
อําเภอเขมราฐ  
จังหวัด
อุบลราชธานี 
๒.  ด่านพรมแดน
บ้านปากแซง 
ต้ังอยู่ท่ีตําบล 
พะลาน   
อําเภอนาตาล  
จังหวัด
อุบลราชธานี 

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
 
 
 
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

จังหวัด ด่านศุลกากร ท่า  ท่ี 
สนามบิน เขตศุลกากร ด่านพรมแดน เขตแดน 

ทางบก 

ด้านใต้  จากท่าเรือบริเวณด่าน
ศุลกากรเขมราฐไปตามริมฝั่ง
แม่น้ําโขงจนจด 
เสาหิน  (หลักเขตศุลกากร)  
ท่ีต้ังอยู่ในเขตระยะห่างจาก
ท่าเรือด้านละ  ๕๐๐  เมตร

๒.  ด่านศุลกากร 
ช่องเม็ก  ต้ังอยู่
เลขท่ี  ๕๘๖   
หมู่ท่ี  ๑๓   
ตําบลช่องเม็ก  
อําเภอสิรินธร  
จังหวัด
อุบลราชธานี 

ท่ีช่องเม็ก ๑.  บริเวณด่านศุลกากรช่องเม็ก  
ตําบลช่องเม็ก  อําเภอสิรินธร  
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

๑.  ด่านพรมแดน
ช่องเม็ก  ต้ังอยู่ท่ี
ตําบลช่องเม็ก  
อําเภอสิรินธร  
จังหวัด
อุบลราชธานี 

ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สนามบิน 
อุบลราชธานี

๑.  บริเวณสนามบิน
อุบลราชธานี 

  

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี   คือ  โดยที่มาตรา  ๕   วรรคหน่ึง  (๑ )   
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้กําหนดท่า  ที่  หรือสนามบินใด ๆ  ในราชอาณาจักร  
ให้ เป็นด่านศุลกากร  รวมทั้ งระบุเขตศุลกากรของด่านศุลกากรน้ัน  และมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  (๒ )   
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้กําหนดที่ใด ๆ  ให้เป็นด่านพรมแดน  โดยจะกําหนด
เง่ือนไขในการดําเนินการทางศุลกากรตามที่ เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 


