กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔๔ (พ.ศ.๒๕๔๗)
ั ราช ๒๔๖๙
ออกตามความในพระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร พุทธศก
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร พระพุทธศักราช
่
๒๔๖๙ ซึงแก ้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓ อันเป็ น
พระราชบัญญัตท
ิ ม
ี่ บ
ี ทบัญญัตบ
ิ างประการเกีย
่ วกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา
๒๙ ประกอบมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัตใิ ห ้กระทาได ้โดยอาศัย อานาจตามบทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ้ ดังต่อไปนี้
ข ้อ ๑ ให ้ยกเลิกใบแนบ ศ.๑ และใบแนบ ศ.๒ ท ้ายกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึง่ แก ้ไขเพิม
่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่
๘๔ (พ.ศ.๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และให ้ใช ้ใบ
แนบ ศ.๑ และใบแนบ ศ.๒ ท ้ายกฎกระทรวงนีแ
้ ทน
ข ้อ ๒ ให ้ยกเลิกใบแนบ ศ.๓ ท ้ายกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึง่ แก ้ไขเพิม
่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐๗ (พ.ศ.๒๕๓๘) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และให ้ใช ้ใบแนบ ศ.๓ ท ้ายกฎกระทรวง
นี้แทน
ข ้อ ๓ ให ้ยกเลิกใบแนบ ศ.๔ และใบแนบ ศ.๕ ท ้ายกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึง่ แก ้ไขเพิม
่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่
๘๔ (พ.ศ.๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และให ้ใช ้ใบ
แนบ ศ.๔ และใบแนบ ศ.๕ ท ้ายกฎกระทรวงนี้แทน
ข ้อ ๔ ให ้ยกเลิกใบแนบ ศ.๗ ท ้ายกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึง่ แก ้ไขเพิม
่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙๐ (พ.ศ.๒๕๓๔) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และให ้ใช ้ใบแนบ ศ.๗ ท ้ายกฎกระทรวง
นี้แทน

ให ้ไว ้ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗
( นายสมคิด จาตุศรีพท
ิ ักษ์ )
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง

(หมายเหตุ: ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 ต.ค.2547 บังคับใช ้วันที่ 14 ต.ค.2547)

ใบแนบ ศ.๑
อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาของ
ิ ค ้าของศุลกากร
ในทีเ่ ก็บรักษาหรือในคลังสน
(๑) ของทีเ่ ก็บรักษาในทีเ่ ก็บรักษาของศุลกากรหีบห่อหนึง่ รวมทัง้ สิง่ ห่อหุ ้ม ถ ้าขนย ้าย

ออกไป ภายในสิบวันนั บแต่วน
ั ทีไ่ ด ้เก็บรักษา ให ้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็ นรายวัน ตามอัตราดังนี้
(ก) น้ าหนักไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม
หีบห่อละ
๔๐
บาท
(ข) น้ าหนักเกิน ๒๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน
๔๐ กิโลกรัม
หีบห่อละ
๘๐
บาท
(ค) น้ าหนักเกิน ๔๐ กิโลกรัม ขึน้ ไป
หีบห่อละ
๑๕๐ บาท
ในกรณีทไี่ ม่ขนย ้ายของออกไปภายในสิบวัน ในส่วนทีเ่ ก็บรักษาเกินกว่าสิบวัน ให ้
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็ นรายวันในอัตราสองเท่าของอัตราทีก
่ าหนดตามวรรคหนึง่ เศษของวันให ้
นั บเป็ นหนึง่ วัน
(๒) ของทีเ่ ก็บรักษาในคลังสินค ้าของศุลกากรหีบห่อหนึง่ รวมทัง้ สิง่ ห่อหุ ้ม ถ ้าขนย ้าย
ออกไปภายในหนึง่ สัปดาห์นับแต่วันทีไ่ ด ้เก็บรักษา ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ในส่วนทีเ่ ก็บรักษาเกินกว่าหนึง่ สัปดาห์แต่ไม่เกินห ้าสัปดาห์ ให ้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เป็ นรายสัปดาห์ ตามอัตราดังนี้
(ก) น้ าหนักไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม
หีบห่อละ
๒๕
บาท
(ข) น้ าหนักเกิน ๒๕ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน
๕๐ กิโลกรัม
หีบห่อละ
๕๐
บาท
(ค) น้ าหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน
๑๐๐ กิโลกรัม
หีบห่อละ
๗๐
บาท
(ง) น้ าหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม ขึน้ ไป
หีบห่อละ
๗๐
บาท

และในสว่ นทีเ่ กิน ๑๐๐ กิโลกรัม ให ้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม
่ ขึน
้ ๑๕๐ บาท ต่อทุก
๕๐ กิโลกรัม เศษของ ๕๐ กิโลกรัม ให ้นับเป็ น ๕๐ กิโลกรัม ในสว่ นทีเ่ ก็บรักษาเกิน
ั ดาห์ ให ้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็ นรายสป
ั ดาห์ในอัตราสองเท่าของอัตราที่
กว่าห ้าสป
ั ดาห์ให ้นั บเป็ นหนึง่ สป
ั ดาห์
กาหนดตามวรรคสอง เศษของสป
่
(๓) ของทีส
่ งทางไปรษณียม
์ ายังเอกชนหรือบริษัทห ้างร ้างเพือ
่ ใช ้สอยส่วนตัวหรือเป็ น
ตัวอย่างสินค ้าซึง่ มีราคาไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ถ ้าขนย ้ายออกไปจากคลังสินค ้าของศุลกากรภายใน

สองสัปดาห์นับแต่วันทีไ่ ด ้เก็บรักษา ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม แต่ถ ้าไม่ขนย ้ายของนั น
้ ออกไป
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให ้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราใน (๒) วรรคสอง นั บแต่วันทีไ่ ด ้รับ
ใบแจ ้งความไปรษณียภัณฑ์เศษของสัปดาห์ให ้นั บเป็ นหนึง่ สัปดาห์

ใบแนบ ศ.๒
อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับพนั กงานไปประจาการในเรือ
ิ ค ้าขึน
ิ ค ้าลงเกินกว่ายีส
ิ เอ็ดวัน
ซงึ่ ทาการขนถ่ายสน
้ หรือบรรทุกสน
่ บ

ิ เอ็ดวันนั บแต่วน
การขนถ่ายสินค ้าขึน
้ จากเรือทีน
่ าของเข ้าเกินกว่ายีส
่ บ
ั ทีเ่ รือมาถึง การ
ิ เอ็ดวันนั บแต่วันเริม
บรรทุกสินค ้าลงในเรือขาออกเกินกว่ายีส
่ บ
่ บรรทุก หรือเรือขาออกทีไ่ ด ้บรรทุก
ิ เอ็ดวันนั บแต่วน
สินค ้าแล ้วยังอยูใ่ นท่าเกินกว่ายีส
่ บ
ั เริม
่ บรรทุก ในส่วนทีเ่ กินกว่าระยะเวลาดังกล่าว
ให ้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท
การขนถ่ายสินค ้าขึน
้ จากเรือทีน
่ าของเข ้า การบรรทุกสินค ้าลงในเรือขาออกหรือเรือขา
ออกทีไ่ ด ้บรรทุกสินค ้าแล ้วยังคงอยูใ่ นท่าในเขตพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบของด่านศุลกากรทีม
่ เี ขตแดนทาง
บกติดต่อกับต่างประเทศ ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ใบแนบ ศ.๓
อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับพนั กงานไปประจาการก่อนหรือหลังเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
ประเภทการงาน
(๑) ประจาการพิเศษ ณ ศุลกสถาน กรณีขอเปิ ดทีท
่ าการ
พิเศษ (KNOCK DOOR)
รายละ
(๒) ประจาการในเรือขาเข ้าหรือขาออก
(ก) เวลาตัง้ แต่ ๐๖.๐๐ น.ถึง ๑๘.๐๐ น. ของวันหยุด
ราชการ
ลาละ
(ข) เวลาตัง้ แต่ ๑๘.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น.
ลาละ
(ค) เวลาตัง้ แต่ ๒๔.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น.
ลาละ
(ง) ถ ้าทาการทัง้ ขาเข ้าและขาออกพร ้อมกันให ้เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมเพิม
่ ขึน
้ อีกร ้อยละ ๕๐ ของอัตราตามที่
กาหนดไว ้ใน (ก) (ข) หรือ (ค) แล ้วแต่กรณี
(๓) ประจาการในเรือลาเลียงหรือเรือโป๊ ะ ทีโ่ รงพักสินค ้า
หรือทีซ
่ งึ่ ได ้รับอนุมัตแ
ิ ห่งใดแห่งหนึง่
(ก) เวลาตัง้ แต่ ๐๖.๐๐ น.ถึง ๑๘.๐๐ น. ของวันหยุด
ราชการ
ลาละ
(ข) เวลาตัง้ แต่ ๑๘.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น.
ลาละ
(ค) เวลาตัง้ แต่ ๒๔.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น.
ลาละ
(๔) ประจาการ ณ ศุลกสถาน ทาเนียบท่าเรือ โรงพักสินค ้า
ิ ค ้าทัณฑ์บน หรือทีซ
คลังสน
่ งึ่ ได ้รับอนุมต
ั แ
ิ ห่งใดแห่ง
หนึง่
ในกรณีตรวจปล่อยของซงึ่ นาเข ้าหรือสง่ ออก หรือใน
กรณี
ขนของทีไ่ ด ้ตรวจปล่อยแล ้ว
(ก) เวลาตัง้ แต่ ๐๘.๐๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. ของวันหยุด
ิ ค ้าฉบับละ
ราชการ
ใบขนสน
(ข) เวลาตัง้ แต่ ๑๖.๓๐ น.ถึง ๒๔.๐๐ น.
ิ ค ้าฉบับละ
ใบขนสน
(ข) เวลาตัง้ แต่ ๒๔.๐๐ น.ถึง ๐๘.๐๐ น.

ค่าธรรมเนียม (บาท)
๔๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐

๒๐๐
๒๐๐

ิ ค ้าฉบับละ
ใบขนสน
(๕) ประจาการพิเศษ ณ ศุลกสถานสาหรับเรือประมงค ้าปลา
(๖) ประจาการพิเศษ ณ ศุลกสถานตาม (๑) ประจาการ
ในเรือขาเข ้าหรือขาออกตาม (๒) และประจาการตาม (๔)
ในกรณีตรวจปล่อยรถยนต์สว่ นบุคคลซงึ่ นาเข ้ามาใน
หรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักรพร ้อมกับตนเป็ นการชวั่ คราว
เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

๒๐๐
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ประเภทการงาน

ค่าธรรมเนียม (บาท)

(๗) ประจาการพิเศษ ณ ศุลกสถานตาม (๑) ประจาการ
ในเรือขาเข ้าหรือขาออกตาม (๒) และประจาการตาม (๔)
ื พิมพ์ทน
ในกรณีตรวจปล่อยภาพข่าวและหนั งสอ
ี่ าเข ้า
หรือ
สง่ ออกทางอากาศยาน
(๘) ประจาการพิเศษ ณ ศุลกสถานตาม (๑) ในกรณีตรวจ
ปล่อยรถยนต์โดยสารบริการ (SHUTTLE BUS) บน

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

สะพาน

มิตรภาพไทย-ลาว ซึง่ จัดขึน้ ตามมติคณะกรรมาธิการ
ร่วมกาหนดนโยบายบริหารและบารุงรักษาสะพาน
มิตรภาพ
ไทย-ลาว เพือ่ วิง่ รับส่งผู ้โดยสารระหว่างด่านพรมแดน
หนองคายกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(๙) ประจาการ ณ ศุลกสถาน กรณีขอให ้กระทาการอย่างหนึง่
อย่างใด นอกจากทีร่ ะบุไว ้ใน (๒) ถึง (๘)
(ก) เวลาตัง้ แต่ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ของวันหยุด
ราชการ
รายละ
(ข) เวลาตัง้ แต่ ๑๖.๓๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น.
รายละ
(ค) เวลาตัง้ แต่ ๒๔.๐๐ น. ถึง ๐๘.๓๐ น.
รายละ
(๑๐) ประจาการพิเศษ ณ ศุลกสถานตาม (๑) ประจาการ
ในเรือขาเข ้าหรือขาออกตาม (๒) ประจาการในเรือลาเลียง
หรือเรือโป๊ ะตาม (๓) ประจาการตรวจปล่อยของหรือขนของ
ทีไ่ ด ้ตรวจปล่อยแล ้วตาม (๔) และประจาการ ณ ศุลกสถาน
ตาม(๙) ในเขตพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบของด่านศุลกากรทีม
่ เี ขตแดน
ทางบกติดต่อกับต่างประเทศ

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ
(๑) การขออนุญาตทาการในวันหยุดราชการ ให ้ยืน
่ คาขอต่อพนั กงานศุลกากรภายในเวลาราชการในวันก่อนวันที่
ประสงค์จะทาการหนึง่ วัน

สว่ นการขออนุญาตทาการก่อนหรือหลังเวลาราชการ ให ้ยืน
่ คาขอภายในเวลาราชการ
(๒) ถ ้ามิได ้ดาเนินการตามใบอนุญาต ให ้คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระแล ้วกึง่ หนึง่

ใบแนบ ศ.๔
อัตราค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมประจาวัน
สาหรับพนั กงานประจาการนอกเขตทีท
่ าการศุลกากรหรือทาการพิเศษ
๑. ค่าเดินทาง
(๑) กรณีเดินทางโดยยานพาหนะของราชการ กิโลเมตรละ ๒๐ บาท แต่รวมกันแล ้วต ้องไม่น ้อยกว่า
๑๐๐ บาท

(๒) กรณีอนื่ นอกจาก (๑) เท่าทีต
่ ้องจ่ายจริง
๒. ค่าธรรมเนียมประจาวัน
(๑) ประจาการระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.
(ก) ศุลการักษ์ หรือเจ ้าหน ้าทีท
่ ม
ี่ ต
ี าแหน่งตา่ กว่านายตรวจศุลกากร ๗๐ บาท
(ข) นายตรวจศุลกากร หรือเจ ้าหน ้าทีท
่ ม
ี่ ต
ี าแหน่งเทียบเท่านายตรวจศุลกากร ๒๐๐ บาท
(ค) นายด่านศุลกากร สารวัตรศุลกากร หรือเจ ้าหน ้าทีท
่ ม
ี่ ต
ี าแหน่งเทียบเท่าสารวัตรศุลกากร ๔๐๐

บาท
กรณีทต
ี่ ้องการให ้พนั กงานออกจากทีท
่ าการศุลกากรก่อนเวลาราชการหรือพนั กงานไม่สามารถกลับ
ได ้
ภายในเวลาราชการ หรือต ้องการให ้พนั กงานประจาการก่อนหรือหลังเวลาราชการให ้เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมตาม
ใบแนบ ศ.๓ ตามประเภทการงานแล ้วแต่กรณี
(๒) ประจาการระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น. ของวันรุง่ ขึน้ ให ้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม
อัตรา

ใน (๑)

(๓) ประจาการในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบของด่านศุลกากรทีม่ เี ขตแดนทางบกติดต่อกับต่างประเทศ
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ใบแนบ ศ.๕
อัตราค่าธรรมเนียมเอกสาร
ประเภทเอกสาร

ค่าธรรมเนียม
ชุดละ ๒๐๐ บาท
แผ่นละ ๔๐ บาท
แผ่นละ ๔๐ บาท

(๑) รายงานต่างๆ
(๒) ใบรับรองต่างๆ
(๓) เอกสารอืน่ ๆ
ใบแนบ ศ.๗
อัตราค่าธรรมเนียมออกใบปล่อย

ประเภทเอกสาร
(๑) ใบปล่อยเรือ หรือใบปล่อยอากาศยาน
(๒) ใบอนุญาตปล่อยสินค ้าอย่างคุ ้มได ้ทัว่ ไป

ลา
ละ
ปี ละ

ค่าธรรมเนียม
สาหรับเรือไปยังท่า
สาหรับเรือไป
ใน
ต่างประเทศ (บาท)
ประเทศไทย (บาท)
๑๐๐
๒๐๐
๒๐๐

-

หมายเหตุ
(๑) เรือทีไ่ ด ้รับใบปล่อยเรือจากท่าไปยังท่าในประเทศไทยและต่างประเทศด ้วย ให ้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
สาหรับ
ใบปล่อยเรือไปต่างประเทศ แต่อย่างเดียว
(๒) สาหรับเรือดังต่อไปนีท
้ ไี่ ปยังท่าในประเทศไทย ไม่ต ้องเสียค่าธรรมเนียม
(ก) เรือทีม่ รี ะวางบรรทุกไม่เกิน ๓๕ ตัน
(ข) เรือทีม่ แี ต่อบ
ั เฉา
(ค) เรือทีแ่ ล่นโดยใช ้กาลังคนเป็ นส่วนใหญ่
(๓) แพขนานยนต์ของรัฐบาลไทยและของรัฐบาลมาเลเซีย ทีอ่ อกจากท่าบ ้านตาบา อาเภอตากใบ
ี ตามโครงการพัฒนา
จังหวัดนราธิวาส ไปยังท่าบ ้านเป็ งกาลันกูโบร์ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซย

เศรษฐกิจสงั คม
ร่วมไทย-มาเลเซีย ไม่ต ้องเสียค่าธรรมเนียมออกใบปล่อยเรือ
(๔) เรือ แพ ทีไ่ ด ้รับใบปล่อยเรือจากท่าในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบของด่านศุลกากรทีม่ เี ขตแดนทางบกติดต่อกับ
ต่างประเทศ ไม่ต ้องเสียค่าธรรมเนียมออกใบปล่อยเรือ

