เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
การกําหนดค่าธรรมเนียม
ข้อ ๑ ให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาต
(ก) จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
๑) ประเภทเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน
๒) ประเภทแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
๓) ประเภทผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ
หรือดําเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บใน
คลังสินค้าทัณฑ์บน
(ข) จัดตั้งโรงพักสินค้า
๑) ประเภทเก็บสินค้า
๒) ประเภทตรวจและบรรจุสินค้าเข้า
คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก
๓) ประเภทตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุ
ของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์
นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต

ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๘ ก

(๒)

(ข)

(๓)
(๔)

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔) ประเภทสถานที่ที่อนุมัติให้ใช้เป็นโรงพักสินค้า
ซึ่งต้องอากรขาออก
(ค) จัดตั้งที่มั่นคง
(ง) จัดตั้งท่าเรือรับอนุญาต
(จ) จัดตั้งเขตปลอดอากร
(ฉ) ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ค่าธรรมเนียมรายปี
(ก) การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
๑) ประเภทเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน
๒) ประเภทแสดงและขายของที่เก็บ
ในคลังสินค้าทัณฑ์บน
๓) ประเภทผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ
หรือดําเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บ
ในคลังสินค้าทัณฑ์บน
การจัดตั้งโรงพักสินค้า
๑) ประเภทเก็บสินค้า
๒) ประเภทตรวจและบรรจุสินค้า
เข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก
๓) ประเภทตรวจปล่อยของขาเข้าและ
บรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบ
คอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต
๔) ประเภทสถานที่ที่อนุมัติให้ใช้เป็น
โรงพักสินค้าซึ่งต้องอากรขาออก
(ค) การจัดตั้งที่มั่นคง
(ง) การจัดตั้งท่าเรือรับอนุญาต
(จ) การจัดตั้งเขตปลอดอากร
(ฉ) การประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
การดําเนินพิธีการศุลกากร
(ก) การยื่นใบขนสินค้า
(ข) การขอบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
การดําเนินการนอกเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๕๖
(ก) ขอเปิดที่ทําการพิเศษ ณ ศุลกสถาน

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท
ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท
ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท
ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๑,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒๐๐ บาท
๑๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑) สําหรับอากาศยานขาเข้า
รายละ ๓๐๐ บาท ต่อครั้ง
๒) สําหรับอากาศยานขาออก
รายละ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
๓) กรณีอื่น
รายละ ๔๐๐ บาท ต่อครั้ง
(ข) ประจําการในเรือขาเข้าหรือขาออก
หรือเรือลําเลียง
๑) ประจําการในเรือขาเข้าหรือขาออก
ก) วันหยุดราชการ
ลําละ ๕๐๐ บาท ต่อวัน
ข) นอกเวลาราชการในวันทําการ
ลําละ ๕๐๐ บาท ต่อวัน
๒) ประจําการในเรือลําเลียง
ก) วันหยุดราชการ
ลําละ ๓๐๐ บาท ต่อวัน
ข) นอกเวลาราชการในวันทําการ
ลําละ ๓๐๐ บาท ต่อวัน
(ค) ประจําการในคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า
ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต
หรือศุลกสถาน เพื่อตรวจปล่อยของ
๑) สําหรับเรือ อากาศยานขาเข้า และยานพาหนะอื่น
ก) ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ใบขนสินค้า
ของวันหยุดราชการ
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
ข) ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ใบขนสินค้า
ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
ค) ตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
ใบขนสินค้า
ถึงเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
๒) สําหรับทางอากาศยานขาออก
ก) ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ใบขนสินค้า
ในวันหยุดราชการ
ฉบับละ ๑๕๐ บาท
ข) ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ใบขนสินค้า
ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
ฉบับละ ๑๕๐ บาท
ค) ตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
ใบขนสินค้า
ถึงเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา
ฉบับละ ๑๕๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๘ ก

(๕)

(๖)

(๗)
(๘)

(๙)

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(ง) ประจําการในศุลกสถานหรือสถานที่อื่นนอกจาก (ก) (ข) และ (ค)
๑) ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ในวันหยุดราชการ รายละ ๒๐๐ บาท ต่อครั้ง
๒) ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
รายละ ๒๐๐ บาท ต่อครั้ง
๓) ตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา
รายละ ๒๐๐ บาท ต่อครั้ง
ใบปล่อยเรือขาออกหรืออากาศยานขาออก
(ก) ใบปล่อยเรือขาออก
๑) กรณีออกไปนอกราชอาณาจักร
ลําละ
๒๐๐ บาท
๒) กรณีออกไปยังท่าหรือสนามบินที่เป็น
ด่านศุลกากรอื่น
ลําละ
๑๐๐ บาท
(ข) ใบปล่อยอากาศยานขาออก
๑) กรณีออกไปนอกราชอาณาจักร
ลําละ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
๒) กรณีออกไปยังท่าหรือสนามบินที่เป็น
ด่านศุลกากรอื่น
ลําละ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบปล่อยสินค้าและปล่อยเรือตามมาตรา ๑๘๕
(ก) กรณีออกไปนอกราชอาณาจักร
ลําละ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
(ข) กรณีออกไปยังท่าหรือสนามบินที่เป็น
ด่านศุลกากรอื่น
ลําละ
๑๐๐ บาท
การประจําการในเรือตามมาตรา ๗๕
ลําละ ๒๐๐ บาท ต่อวัน
การตรวจของ ณ สถานประกอบการ สถานที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือยานพาหนะใด ตามมาตรา ๑๖๒
(ก) ค่าเดินทาง
กิโลเมตรละ
๒๐ บาท
แต่ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ บาท
(ข) ค่าธรรมเนียมประจําวัน
คนละ
๔๐๐ บาท
การร้องขอให้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า
ตามมาตรา ๑๘
(ก) การกําหนดราคาศุลกากร
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(ข) การกําหนดถิ่นกําเนิดแห่งของ
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(ค) การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๐) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้ารักษาของตามมาตรา ๖๙

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
หีบห่อหรือ
ภาชนะ
บรรจุละ

๒๐๐ บาท

(๑๑) ค่าธรรมเนียมในการให้บริการของศุลกากร
ที่เกี่ยวกับการผ่านแดนตามมาตรา ๑๐๒
(ก) รถกระบะบรรทุก รถตู้บรรทุก และรถบรรทุก
คันละ
๓๐๐ บาท
(ข) รถพ่วง รถกึ่งพ่วง รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว และรถลากจูง คันละ
๕๐๐ บาท
ข้อ ๒ การชําระค่าธรรมเนียมรายปีตามข้อ ๑ (๒) ให้ชําระก่อนวันที่ ๑ มกราคม ของปี
ที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมนั้น
ข้อ ๓ ในกรณี ที่ มิ ได้ ดํ าเนิ น การนอกเวลาที่ กํ า หนดตามมาตรา ๕๖ ตามที่ ได้ ยื่ น คํ าขอ
ให้คืนค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑ (๔) ที่ได้ชําระแล้วกึ่งหนึ่ง
ข้อ ๔ ในกรณี เรื อ ที่ อ อกไปยั งท่ า อื่ น ในราชอาณาจั ก ร ก่ อ นออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับใบปล่อยเรือไปนอกราชอาณาจักรเท่านั้น
ข้อ ๕ ในกรณี ที่ ค่ า ใช้ จ่ า ยจริ ง สํ า หรั บ ค่ า เดิ น ทางในการตรวจของตามมาตรา ๑๖๒
น้อยกว่าค่าเดินทางที่คํานวณตามที่กําหนดในข้อ ๑ (๘) (ก) ให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก หรือบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอให้เสียค่าเดินทางในอัตราค่าใช้จ่ายจริงได้
ข้อ ๖ การเสียค่าธรรมเนียมสําหรับการร้องขอให้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตามข้อ ๑ (๙)
ให้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การกําหนดราคาของของนําเข้า ให้เสียค่าธรรมเนียมตามจํานวนธุรกรรมการค้าในการซื้อ
ขายสินค้าหรือบริการ
(๒) การกํ าหนดถิ่ น กํ า เนิ ด แห่ งของที่ จ ะนํ า เข้ ามาในราชอาณาจั ก ร ให้ เสี ย ค่ า ธรรมเนี ย ม
ตามชนิดของและตามสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
(๓) การตีความพิกัดอัตราศุลกากร ให้เสียค่าธรรมเนียมตามชนิดของ
หมวด ๒
การยกเว้นค่าธรรมเนียม
ข้อ ๗ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมรายปีตามข้อ ๑ (๑) และ (๒)
ให้ แ ก่ ค ลั งสิ น ค้ าทั ณ ฑ์ บ น โรงพั ก สิ น ค้ า ที่ มั่ น คง ท่ าเรือ รับ อนุ ญ าต และเขตปลอดอากรซึ่ งจั ด ตั้ ง
โดยส่วนราชการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๑๘ ก

หน้า ๓๖
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๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข้อ ๘ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการดําเนินพิธีการศุลกากรตามข้อ ๑ (๓) สําหรับกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกเป็นส่วนราชการ
(๒) ใบขนสิ น ค้ า ขาเข้ า หรื อ ขาออกพิ เ ศษที่ มี ร าคาของไม่ เกิ น ๒๐,๐๐๐ บาท ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๓) ใบขนสินค้าขาออกที่มีราคาของไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และทําการส่งออก ณ ด่านศุลกากร
(๔) ใบขนสินค้าผ่านแดน
(๕) ใบขนสิ น ค้ า ขาเข้ า หรื อ ขาออกสํ า หรั บ ของที่ ข นย้ า ยหรื อ โอนระหว่ า งผู้ ป ระกอบการ
ภายในประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรภายในประเทศ
(๖) ใบขนสิ น ค้ า ขาเข้ า สํ า หรั บ ผู้ นํ า ของออกจากคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น เขตปลอดอากร
หรื อ เขตประกอบการเสรี ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น อากรตามพระราชกํ า หนดพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ ภาค ๔ หรือกฎหมายอื่น
(๗) ใบขนสินค้าขาเข้า สําหรับ ผู้นํ าของเข้ามาเพื่ อ ใช้สําหรับผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ
หรื อ ดํ า เนิ น การด้ ว ยวิ ธี อื่ น ใดตามมาตรา ๒๙ และได้ จํ า หน่ า ยให้ แ ก่ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น อากร
ตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ภาค ๔ หรือกฎหมายอื่น
(๘) ใบขนสิ น ค้ า สํ าหรับ ของที่ ได้ รับ ยกเว้น อากรตามพระราชกํ าหนดพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ ภาค ๔
ข้อ ๙ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการดําเนินการนอกเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๕๖ ตามข้อ ๑
(๔) (ก) สําหรับกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การตรวจปล่อยเรือประมงค้าปลา
(๒) การตรวจปล่ อ ยรถยนต์ โ ดยสารบริ ก าร (SHUTTLE BUS) บนสะพานมิ ต รภาพ
ไทย-ลาว ซึ่งจัดขึ้นตามมติคณะกรรมาธิการร่วมกําหนดนโยบายบริหารและบํารุงรักษาสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว เพื่อวิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างด่านพรมแดนหนองคายกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ข้อ ๑๐ ให้ ย กเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการดํ า เนิ น การนอกเวลาที่ กํ า หนดตามมาตรา ๕๖
ตามข้อ ๑ (๔) (ก) (ข) และ (ค) สําหรับกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การตรวจปล่อยรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งนําเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับ
ตนเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว
(๒) การตรวจปล่อยภาพข่าวและหนังสือพิมพ์ที่นําเข้าหรือส่งออกทางอากาศยาน
ข้อ ๑๑ ให้ ย กเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการดํ า เนิ น การนอกเวลาที่ กํ า หนดตามมาตรา ๕๖
ตามข้อ ๑ (๔) (ก) (ข) (ค) และ (ง) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรที่มีเขตแดนทางบก
ติดต่อกับต่างประเทศ
ข้อ ๑๒ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบปล่อยเรือขาออกตามข้อ ๑ (๕) (ก) สําหรับกรณีดังต่อไปนี้
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(๑) เรือที่มีระวางบรรทุกไม่เกิน ๓๕ ตัน เรือที่มีแต่อับเฉา หรือเรือที่แล่นโดยใช้กําลังคน
เป็นส่วนใหญ่
(๒) แพขนานยนต์ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย ที่ออกจากท่าบ้านตาบา อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส ไปยังท่าบ้านเป็งกาลัน กูโบร์ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ตามโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมร่วมไทย - มาเลเซีย
(๓) เรือและแพที่ออกจากท่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรที่มีเขตแดนทางบกติดต่อ
กับต่างประเทศ
ข้อ ๑๓ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประจําวันตามข้อ ๑ (๘) (ข) สําหรับการตรวจของ ภายใน
พื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรที่มีเขตแดนทางบกติดต่อกับต่างประเทศ
ข้อ ๑๔ ให้ ย กเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มสํ า หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเฝ้ า รั ก ษาของตามข้ อ ๑ (๑๐)
สําหรับ การขนถ่ายสิ น ค้าขึ้น จากเรือ ที่ นํ าของเข้า การบรรทุ กสิ น ค้ าลงในเรือ ขาออกหรือ เรือ ขาออก
ที่ได้บรรทุกสินค้าแล้วยังคงอยู่ในเขตท่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรที่มีเขตแดนทางบกติดต่อกับ
ต่างประเทศ
ข้อ ๑๕ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตามข้อ ๑ (๒) (ค) (ง) และ (ฉ) ซึ่ งต้ อ งชํ าระในปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ แ ก่ผู้ ได้รับ ใบอนุ ญ าตจัด ตั้ งที่ มั่ น คง ใบอนุ ญ าตท่ าเรือ รับ อนุ ญ าต หรือ ใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร แล้วแต่กรณี
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๕ วรรคหนึ่ ง (๓)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร พ.ศ. ๒๕๖๐ บั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง มี อํ า นาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญ ญัติดังกล่าว หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

