
กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๔๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัตศิลุกากร พทุธศกัราช ๒๔๖๙ 

                                                                                       
            อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒๒ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พระพทุธศักราช 
๒๔๖๙ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๑๐) พทุธศักราช ๒๔๘๓ อนัเป็น
พระราชบญัญัตทิีม่บีทบญัญัตบิางประการเกีย่วกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล ซึง่มาตรา 
๒๙ ประกอบมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร
ไทย บญัญัตใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศัย อ านาจตามบทบญัญัตแิหง่กฎหมาย รัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ้ดังตอ่ไปนี้ 

  
            ขอ้ ๑ ใหย้กเลกิใบแนบ ศ.๑ และใบแนบ ศ.๒ ทา้ยกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความ
ในพระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่

๘๔ (พ.ศ.๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ และใหใ้ชใ้บ
แนบ ศ.๑ และใบแนบ ศ.๒ ทา้ยกฎกระทรวงนีแ้ทน 

  
            ขอ้ ๒ ใหย้กเลกิใบแนบ ศ.๓ ทา้ยกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ศลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๐๗ (พ.ศ.๒๕๓๘) ออก
ตามความในพระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ และใหใ้ชใ้บแนบ ศ.๓ ทา้ยกฎกระทรวง
นี้แทน 

  
            ขอ้ ๓ ใหย้กเลกิใบแนบ ศ.๔ และใบแนบ ศ.๕ ทา้ยกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความ
ในพระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่

๘๔ (พ.ศ.๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ และใหใ้ชใ้บ
แนบ ศ.๔ และใบแนบ ศ.๕ ทา้ยกฎกระทรวงนี้แทน 

  
            ขอ้ ๔ ใหย้กเลกิใบแนบ ศ.๗ ทา้ยกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ศลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๙๐ (พ.ศ.๒๕๓๔) ออก
ตามความในพระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ และใหใ้ชใ้บแนบ ศ.๗ ทา้ยกฎกระทรวง
นี้แทน 

  
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๗ 

  
  

( นายสมคดิ  จาตศุรพีทิักษ์ ) 
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
  

(หมายเหต:ุ  ประกาศในราชกจิจานุเบกษาวนัที ่13 ต.ค.2547 บงัคับใชว้นัที ่14 ต.ค.2547) 
  



 ใบแนบ ศ.๑ 

อัตราคา่ธรรมเนยีมการเก็บรักษาของ 

ในทีเ่ก็บรักษาหรอืในคลังสนิคา้ของศลุกากร 
  
  

            (๑) ของทีเ่ก็บรักษาในทีเ่ก็บรักษาของศลุกากรหบีหอ่หนึง่รวมทัง้สิง่หอ่หุม้ ถา้ขนยา้ย
ออกไป ภายในสบิวนันับแตว่นัทีไ่ดเ้ก็บรักษา ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเป็นรายวนั ตามอตัราดังนี ้

                       (ก) น ้าหนักไมเ่กนิ ๒๐ กโิลกรัม             หบีหอ่ละ       ๔๐     บาท 

                       (ข) น ้าหนักเกนิ ๒๐ กโิลกรัม แตไ่มเ่กนิ 

                             ๔๐ กโิลกรัม                                หบีหอ่ละ       ๘๐     บาท 

                       (ค) น ้าหนักเกนิ ๔๐ กโิลกรัม ขึน้ไป                  หบีหอ่ละ       ๑๕๐   บาท 

               ในกรณีทีไ่มข่นยา้ยของออกไปภายในสบิวัน ในสว่นทีเ่ก็บรักษาเกนิกวา่สบิวัน ให ้
เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมเป็นรายวันในอตัราสองเทา่ของอตัราทีก่ าหนดตามวรรคหนึง่ เศษของวันให ้
นับเป็นหนึง่วัน 

            (๒) ของทีเ่ก็บรักษาในคลังสนิคา้ของศลุกากรหบีหอ่หนึง่รวมทัง้สิง่หอ่หุม้ ถา้ขนยา้ย
ออกไปภายในหนึง่สปัดาหนั์บแตว่ันทีไ่ดเ้ก็บรักษา ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียม 

                       ในสว่นทีเ่ก็บรักษาเกนิกวา่หนึง่สปัดาหแ์ตไ่มเ่กนิหา้สปัดาห ์ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนียม
เป็นรายสปัดาห ์ตามอตัราดังนี ้

                       (ก) น ้าหนักไมเ่กนิ ๒๕ กโิลกรัม             หบีหอ่ละ       ๒๕     บาท 

                       (ข) น ้าหนักเกนิ ๒๕ กโิลกรัม  แตไ่มเ่กนิ 

                             ๕๐ กโิลกรัม                                หบีหอ่ละ       ๕๐     บาท 

                       (ค) น ้าหนักเกนิ ๕๐ กโิลกรัม แตไ่มเ่กนิ 

                             ๑๐๐ กโิลกรัม                              หบีหอ่ละ       ๗๐     บาท 

                       (ง) น ้าหนักเกนิ ๑๐๐ กโิลกรัม ขึน้ไป                หบีหอ่ละ       ๗๐     บาท 

และในสว่นทีเ่กนิ ๑๐๐ กโิลกรัม ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่ขึน้ ๑๕๐ บาท ตอ่ทกุ 
๕๐ กโิลกรัม เศษของ ๕๐ กโิลกรัม ใหนั้บเป็น ๕๐ กโิลกรัม ในสว่นทีเ่ก็บรักษาเกนิ
กวา่หา้สปัดาห ์ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเป็นรายสปัดาหใ์นอัตราสองเทา่ของอัตราที่
ก าหนดตามวรรคสอง เศษของสปัดาหใ์หนั้บเป็นหนึง่สปัดาห ์

            (๓) ของทีส่ง่ทางไปรษณียม์ายังเอกชนหรอืบรษัิทหา้งรา้งเพือ่ใชส้อยสว่นตัวหรอืเป็น
ตัวอยา่งสนิคา้ซึง่มรีาคาไมเ่กนิ ๓,๐๐๐ บาท ถา้ขนยา้ยออกไปจากคลังสนิคา้ของศลุกากรภายใน
สองสปัดาหนั์บแตว่ันทีไ่ดเ้ก็บรักษา ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม แตถ่า้ไมข่นยา้ยของนัน้ออกไป

ภายในก าหนดเวลาดังกลา่ว ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมตามอตัราใน (๒) วรรคสอง นับแตว่ันทีไ่ดรั้บ
ใบแจง้ความไปรษณียภณัฑเ์ศษของสปัดาหใ์หนั้บเป็นหนึง่สปัดาห ์

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบแนบ ศ.๒ 

อัตราคา่ธรรมเนยีมส าหรับพนักงานไปประจ าการในเรอื 

ซึง่ท าการขนถา่ยสนิคา้ขึน้หรอืบรรทกุสนิคา้ลงเกนิกวา่ยีส่บิเอ็ดวนั 

  
  
  

            การขนถา่ยสนิคา้ขึน้จากเรอืทีน่ าของเขา้เกนิกวา่ยีส่บิเอ็ดวันนับแตว่นัทีเ่รอืมาถงึ การ
บรรทกุสนิคา้ลงในเรอืขาออกเกนิกวา่ยีส่บิเอ็ดวันนับแตว่ันเริม่บรรทกุ หรอืเรอืขาออกทีไ่ดบ้รรทกุ
สนิคา้แลว้ยังอยูใ่นทา่เกนิกวา่ยีส่บิเอ็ดวันนับแตว่นัเริม่บรรทกุ ในสว่นทีเ่กนิกวา่ระยะเวลาดังกลา่ว
ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในอตัราวันละ ๒๐๐ บาท 

            การขนถา่ยสนิคา้ขึน้จากเรอืทีน่ าของเขา้ การบรรทกุสนิคา้ลงในเรอืขาออกหรอืเรอืขา
ออกทีไ่ดบ้รรทกุสนิคา้แลว้ยังคงอยูใ่นทา่ในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบของดา่นศลุกากรทีม่เีขตแดนทาง
บกตดิตอ่กบัตา่งประเทศ ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียม 

  
ใบแนบ ศ.๓ 

อัตราคา่ธรรมเนยีมส าหรับพนักงานไปประจ าการกอ่นหรอืหลังเวลาราชการหรอืในวนัหยดุราชการ 
  

ประเภทการงาน คา่ธรรมเนยีม (บาท) 

(๑) ประจ าการพเิศษ ณ ศลุกสถาน กรณีขอเปิดทีท่ าการ   
พเิศษ (KNOCK DOOR) รายละ ๔๐๐ 

(๒) ประจ าการในเรอืขาเขา้หรอืขาออก       
  (ก) เวลาตัง้แต ่๐๖.๐๐ น.ถงึ ๑๘.๐๐ น. ของวนัหยดุ       
ราชการ ล าละ ๕๐๐ 

  (ข) เวลาตัง้แต ่๑๘.๐๐ น. ถงึ ๒๔.๐๐ น. ล าละ ๕๐๐ 

  (ค) เวลาตัง้แต ่๒๔.๐๐ น. ถงึ ๐๖.๐๐ น. ล าละ ๕๐๐ 

  (ง) ถา้ท าการทัง้ขาเขา้และขาออกพรอ้มกนัใหเ้รยีก       
เก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ ๕๐ ของอัตราตามที ่
ก าหนดไวใ้น (ก) (ข) หรอื (ค) แลว้แตก่รณี 

      

(๓) ประจ าการในเรอืล าเลยีงหรอืเรอืโป๊ะ ทีโ่รงพักสนิคา้ 
หรอืทีซ่ ึง่ไดรั้บอนุมัตแิหง่ใดแหง่หนึง่ 

      

  (ก) เวลาตัง้แต ่๐๖.๐๐ น.ถงึ ๑๘.๐๐ น. ของวนัหยดุ       
ราชการ ล าละ ๓๐๐ 

  (ข) เวลาตัง้แต ่๑๘.๐๐ น. ถงึ ๒๔.๐๐ น. ล าละ ๓๐๐ 

  (ค) เวลาตัง้แต ่๒๔.๐๐ น. ถงึ ๐๖.๐๐ น. ล าละ ๓๐๐ 

(๔) ประจ าการ ณ ศลุกสถาน ท าเนียบทา่เรอื โรงพักสนิคา้ 
คลังสนิคา้ทัณฑบ์น หรอืทีซ่ ึง่ไดรั้บอนุมตัแิหง่ใดแหง่
หนึง่ 
ในกรณีตรวจปลอ่ยของซึง่น าเขา้หรอืสง่ออก หรอืใน
กรณ ี

ขนของทีไ่ดต้รวจปลอ่ยแลว้ 

      

  (ก) เวลาตัง้แต ่๐๘.๐๐ น.ถงึ ๑๖.๓๐ น. ของวนัหยดุ       
ราชการ ใบขนสนิคา้ฉบับละ ๒๐๐ 

  (ข) เวลาตัง้แต ่๑๖.๓๐ น.ถงึ ๒๔.๐๐ น.       
  ใบขนสนิคา้ฉบับละ ๒๐๐ 

  (ข) เวลาตัง้แต ่๒๔.๐๐ น.ถงึ ๐๘.๐๐ น.       



  ใบขนสนิคา้ฉบับละ ๒๐๐ 

(๕) ประจ าการพเิศษ ณ ศลุกสถานส าหรับเรอืประมงคา้ปลา ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม 

(๖) ประจ าการพเิศษ ณ ศลุกสถานตาม (๑) ประจ าการ 
ในเรอืขาเขา้หรอืขาออกตาม (๒) และประจ าการตาม (๔) 
ในกรณีตรวจปลอ่ยรถยนตส์ว่นบคุคลซึง่น าเขา้มาใน
หรอื 

ออกไปนอกราชอาณาจักรพรอ้มกับตนเป็นการชัว่คราว 
เพือ่การทอ่งเทีย่ว 

  
  
  
  

ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม 

       

  

ประเภทการงาน คา่ธรรมเนยีม (บาท) 

(๗) ประจ าการพเิศษ ณ ศลุกสถานตาม (๑) ประจ าการ 
ในเรอืขาเขา้หรอืขาออกตาม (๒) และประจ าการตาม (๔) 
ในกรณีตรวจปลอ่ยภาพขา่วและหนังสอืพมิพท์ีน่ าเขา้
หรอื 

สง่ออกทางอากาศยาน 

  
  
  

ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม 

(๘) ประจ าการพเิศษ ณ ศลุกสถานตาม (๑) ในกรณีตรวจ 

ปลอ่ยรถยนตโ์ดยสารบรกิาร (SHUTTLE BUS) บน
สะพาน 

มติรภาพไทย-ลาว ซึง่จัดขึน้ตามมตคิณะกรรมาธกิาร 
รว่มก าหนดนโยบายบรหิารและบ ารงุรักษาสะพาน
มติรภาพ 

ไทย-ลาว เพือ่ว ิง่รับสง่ผูโ้ดยสารระหวา่งดา่นพรมแดน 

หนองคายกับสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

  
  
  
  
  

ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม 

(๙) ประจ าการ ณ ศลุกสถาน กรณีขอใหก้ระท าการอยา่งหนึง่ 
อยา่งใด นอกจากทีร่ะบไุวใ้น (๒) ถงึ (๘) 

      

  (ก) เวลาตัง้แต ่๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น. ของวันหยดุ       
ราชการ   รายละ ๒๐๐ 

  (ข) เวลาตัง้แต ่๑๖.๓๐ น. ถงึ ๒๔.๐๐ น. รายละ ๒๐๐ 

  (ค) เวลาตัง้แต ่๒๔.๐๐ น. ถงึ ๐๘.๓๐ น. รายละ ๒๐๐ 

(๑๐) ประจ าการพเิศษ ณ ศลุกสถานตาม (๑) ประจ าการ 
ในเรอืขาเขา้หรอืขาออกตาม (๒) ประจ าการในเรอืล าเลยีง 
หรอืเรอืโป๊ะตาม (๓) ประจ าการตรวจปลอ่ยของหรอืขนของ 
ทีไ่ดต้รวจปลอ่ยแลว้ตาม (๔) และประจ าการ ณ ศลุกสถาน
ตาม(๙) ในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบของดา่นศลุกากรทีม่เีขตแดน
ทางบกตดิตอ่กบัตา่งประเทศ 

  
  
  
  
  

ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม 

       

  
หมายเหต ุ

(๑) การขออนุญาตท าการในวันหยดุราชการ ใหย้ืน่ค าขอตอ่พนักงานศลุกากรภายในเวลาราชการในวันกอ่นวนัที่
ประสงคจ์ะท าการหนึง่วนั 

สว่นการขออนุญาตท าการกอ่นหรอืหลังเวลาราชการ ใหย้ืน่ค าขอภายในเวลาราชการ 
(๒) ถา้มไิดด้ าเนนิการตามใบอนุญาต ใหค้นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระแลว้กึง่หนึง่ 

  



ใบแนบ ศ.๔ 

อัตราคา่เดนิทางและคา่ธรรมเนยีมประจ าวนั 

ส าหรับพนักงานประจ าการนอกเขตทีท่ าการศลุกากรหรอืท าการพเิศษ 

  
  

๑. คา่เดนิทาง 
                   (๑) กรณีเดนิทางโดยยานพาหนะของราชการ กโิลเมตรละ ๒๐ บาท แตร่วมกนัแลว้ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 
๑๐๐ บาท 

                   (๒) กรณีอืน่นอกจาก (๑) เทา่ทีต่อ้งจา่ยจรงิ 
๒. คา่ธรรมเนยีมประจ าวัน 

                   (๑) ประจ าการระหวา่งเวลา ๐๖.๐๐ น. ถงึ ๑๘.๐๐ น. 
                       (ก) ศลุการักษ์ หรอืเจา้หนา้ทีท่ีม่ตี าแหน่งต า่กวา่นายตรวจศลุกากร ๗๐ บาท 

                       (ข) นายตรวจศลุกากร หรอืเจา้หนา้ทีท่ีม่ตี าแหน่งเทยีบเทา่นายตรวจศลุกากร ๒๐๐ บาท 

                       (ค) นายดา่นศลุกากร สารวัตรศลุกากร หรอืเจา้หนา้ทีท่ีม่ตี าแหน่งเทยีบเทา่สารวัตรศลุกากร ๔๐๐ 
บาท 

               กรณีทีต่อ้งการใหพ้นักงานออกจากทีท่ าการศลุกากรกอ่นเวลาราชการหรอืพนักงานไมส่ามารถกลับ
ได ้

ภายในเวลาราชการ หรอืตอ้งการใหพ้นักงานประจ าการกอ่นหรอืหลังเวลาราชการใหเ้รยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมตาม 

ใบแนบ ศ.๓ ตามประเภทการงานแลว้แตก่รณี 

                   (๒) ประจ าการระหวา่งเวลา ๑๘.๐๐ น. ถงึ ๐๖.๐๐ น. ของวันรุง่ขึน้ ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมตาม
อตัรา 

       ใน (๑) 
                   (๓) ประจ าการในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบของดา่นศลุกากรทีม่เีขตแดนทางบกตดิตอ่กบัตา่งประเทศ 

ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียม 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบแนบ ศ.๕ 

อัตราคา่ธรรมเนยีมเอกสาร 
  

ประเภทเอกสาร คา่ธรรมเนยีม 

(๑) รายงานตา่งๆ 
(๒) ใบรับรองตา่งๆ 
(๓) เอกสารอืน่ๆ 

ชดุละ ๒๐๐ บาท 

แผน่ละ ๔๐ บาท 

แผน่ละ ๔๐ บาท 

  
  

ใบแนบ ศ.๗ 

อัตราคา่ธรรมเนยีมออกใบปลอ่ย 

  

  คา่ธรรมเนยีม 

ประเภทเอกสาร ส าหรับเรอืไปยังทา่
ใน 

ประเทศไทย (บาท) 

ส าหรับเรอืไป 

ตา่งประเทศ (บาท) 

(๑) ใบปลอ่ยเรอื หรอืใบปลอ่ยอากาศยาน ล า
ละ 

๑๐๐ ๒๐๐ 

(๒) ใบอนุญาตปลอ่ยสนิคา้อยา่งคุม้ไดท่ั้วไป ปีละ ๒๐๐ - 

  
หมายเหต ุ

(๑) เรอืทีไ่ดรั้บใบปลอ่ยเรอืจากทา่ไปยังทา่ในประเทศไทยและตา่งประเทศดว้ย ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนียม
ส าหรับ 

ใบปลอ่ยเรอืไปตา่งประเทศ แตอ่ยา่งเดยีว 
(๒) ส าหรับเรอืดังตอ่ไปนีท้ีไ่ปยังทา่ในประเทศไทย ไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม 

          (ก) เรอืทีม่รีะวางบรรทกุไมเ่กนิ ๓๕ ตัน 

          (ข) เรอืทีม่แีตอ่บัเฉา 
          (ค) เรอืทีแ่ลน่โดยใชก้ าลังคนเป็นสว่นใหญ ่

(๓) แพขนานยนตข์องรัฐบาลไทยและของรัฐบาลมาเลเซยี ทีอ่อกจากทา่บา้นตาบา อ าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธวิาส ไปยังทา่บา้นเป็งกาลันกโูบร ์รัฐกลันตนั ประเทศมาเลเซยี ตามโครงการพัฒนา
เศรษฐกจิสงัคม 

รว่มไทย-มาเลเซยี ไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมออกใบปลอ่ยเรอื 

(๔) เรอื แพ ทีไ่ดรั้บใบปลอ่ยเรอืจากทา่ในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบของดา่นศลุกากรทีม่เีขตแดนทางบกตดิตอ่กบั 

ตา่งประเทศ ไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมออกใบปลอ่ยเรอื 

  

 


