
หลักการ ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและมูลค่าการค้าชายแดนส าหรับการน าเข้า ส่งออก 
ตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติตามพระราชบญัญตัศิุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา86 วรรค 2 

ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก 
 

นายพิชยา  เจริญสันต์ 
ผู้อ านวยการส่วนบริการศุลกากร 
ด่านศุลกากรแม่สอด   
ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 3 กรมศุลกากร 

 

แนวพรมแดนไทย  

การก าหนดแนวพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ใช้ทิวเขาและล าน  า 
ตามธรรมชาติเป็นตัวกั นแนวพรมแดน ส าหรับพรมแดนด้านติดเมียนมา เฉพาะพรมแดนตามแนวแม่น  าสาละวิน 
แม่น  าเมย ห้วยวะเลห์ ใช้ฝั่งของแม่น  าเป็นเส้นเขตแดน  

ทั งนี  ค านิยามของ จุดผ่านแดน จ าแนกออกไดเ้ป็น 5 ประเภท ดังนี    
1. จุดผ่านแดนถาวร หมายถึง ช่องทางเข้า - ออก ที่รัฐบาลทั งสองประเทศตกลงใจในระดับ

นโยบายของรัฐบาล และเป็นความเห็นพ้องต้องกันของทั งสองประเทศอย่างเป็นทางการ เพื่ออนุญาตให้ประชาชน 
และยานพาหนะ สามารถสัญจรไป – มา เพื่อการค้า การท่องเที่ยวและอื่น ๆ มีการด าเนินการเรื่องพิธีการ 
ตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากร ตามกฎหมายของทั งสองประเทศ   

2. จุดผ่านแดนช่ัวคราว หมายถึง ช่องทางเข้า – ออก ที่เปิดเพื่อผ่อนผันให้มีการผ่านแดน
ส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะภายในห้วงเวลาที่ก าหนดไว้แน่นอน มิได้อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมนั นผ่านเข้า – ออก เมื่อครบก าหนดหรือบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะแล้วจะปิดจุดผ่านแดนช่ัวคราวทันที  

3. จุดผ่อนปรนเพื่อการค้า หมายถึง ช่องทางที่รัฐบาลไทย เปิดเพื่อการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า
เครื่องอุปโภคบริโภคที่จ่าเป็นในชีวิตประจ่าวัน ของประชาชนในพื นที่ชายแดนทั งสองประเทศ เพื่อช่วยเหลือ
ประเทศเพื่อนบ้านในด้านมนุษยธรรมและส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชน ในระดับท้องถ่ิน โดยจะก าหนด
รายละเอียดต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับบริเวณจุดผ่อนปรน มาตรการ การควบคุมดูแลการผ่านเข้า – ออกจุดผ่อนปรน 
ของประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน   

4. ช่องทางธรรมชาติ หมายถึง ช่องทางบริเวณชายแดนเพื่อการเดิน ทางเข้า – ออกของ
ประชาชนที่เดินทางไปมาหาสู่กัน ซึ่งไม่มีการประกาศเป็นจุดผ่านแดนใด ๆ   

5. ช่องทางตามกฎหมายศุลกากร หมายถึง ช่องทางผ่านแดนที่ฝ่ายไทยเปิดเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้ผู้ประกอบการสามารถขนส่งสินค้าผ่านแดนได้ตลอดแนวชายแดน ประกอบด้วย 

5.1 ด่านศุลกากร1  หมายความว่า  ท่า ที่ หรือสนามบินที่ใช้ส าหรับการน าของเข้า  
การส่งของออก การผ่านแดน การถ่ายล า และการศุลกากรอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 

 

                                                             
1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 4 “ด่านศุลกากร” หมายความว่า ท่า ที่ หรือสนามบินที่ใช้ส าหรับการน าของเขา้ 

การส่งของออก การผ่านแดน การถ่ายล า และการศุลกากรอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
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ด่านศุลกากรแม่สอด ตั งอยู่เลขที่  287 หมู่  1 ถนนเอเชีย ต าบลท่าสายลวด  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
5.2 ด่านพรมแดน2 หมายความว่า ด่านที่ตั งขึ น ณ บริเวณเขตแดนทางบก บนทางอนุมัติ 

เพื่อประโยชน์ ในการตรวจของที่ขนส่งโดยทางนั น  ด่านศุลกากรแม่สอด มีด่านพรมแดน (จุดผ่านแดนถาวร) 
ซึ่งเป็นการตกลงในระดับนโยบายของรัฐบาล และเป็นความเห็นพ้องต้องกันของทั งสองประเทศอย่างเป็นทางการ 
ตามระบบสากลว่าด้วยความตกลงในการสัญจรข้ามแดนระหว่างไทยกับเมียนมา จ านวน 2 แห่ง คือ 

1) ด่านพรมแดนแม่สอด แห่งที่ 1 ตั งอยู่บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย - พม่า ๑ 
ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอดจังหวัดตาก เปิดเวลา 05.30 – 20.30 น. (จังหวัดตากมีค าสั่ง เปิดใช้ตั งแต่
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 แต่ฝั่งเมียนมายังไม่มีค าสั่งเปิดใช้)  

 

  
 

                                                             
2 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 4  “ด่านพรมแดน” หมายความว่า ด่านที่ตั งขึ น ณ บริเวณเขตแดนทางบก  

บนทางอนุมัติ เพื่อประโยชน์ ในการตรวจของที่ขนส่งโดยทางนั น 
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2) ด่านพรมแดนแมส่อด แหง่ที่ ๒ ตั งอยูบ่ริเวณบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา 
ข้ามแม่น  าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เปิดเวลา 06.30 – 18.30 น. 

          

 
5.3 ทางอนุมัต3ิ หมายความว่า ทางที่ใช้ขนส่งของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

จากเขตแดนทางบก มายังด่านศุลกากร หรือจากด่านศุลกากรไปยังเขตแดนทางบก ตามที่อธิบดีกรมศุลกากร
ก าหนด ภายใต้กฎหมายศุลกากร  

ด่านศุลกากรแม่สอด มีเส้นทางอนุมัติใช้ขนส่งสินค้าเข้า – ออกนอกราชอาณาจักร  
2 แห่ง คือ ด่านพรมแดนแม่สอด แห่งที่ 1 และด่านพรมแดนแม่สอด แห่งที่ ๒  

5.4 ช่องทางอนุมัติช่ัวคราว ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 86 วรรค 2 
เป็นการเปิดระยะสั นเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดนเป็นครั งคราวและจะหมด
สถานะทันทีเมื่อการด าเนินการเสร็จสิ นในแต่ละครั ง 

เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทยด้านเมียนมามีการปกครองสองระบบ คือ
การปกครองจากรัฐบาลกลาง และการปกครองของแต่ละรัฐ ซึ่งมีแนวทางการปกครองที่แตกต่างกัน  
การบริหารจัดการการค้าตามแนวชายแดนจึงต้องใช้ความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับอีกฝ่าย ดังนั น 
คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน สภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงก าหนดแนวทางให้กรมศุลกากร
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื นที่อย่างใกล้ชิด ในกรณีอนุมัติเปิดช่องทางอนุมัติช่ัวคราว4  
                                                             
3 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 4 “ทางอนุมัติ” หมายความว่า ทางที่ใช้ขนส่งของเข้ามาในหรือส่งออกไป 

นอกราชอาณาจักรจากเขตแดนทางบก มายังด่านศุลกากร หรือจากด่านศุลกากรไปยังเขตแดนทางบก 
4 ตามหนังสือส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ที่ นร 0805/1059 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง ผลการประชุม   

ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพื่อทบทวนมติคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ครั งที่ 1/2545 เรื่อง การปฏิบัติตาม
มาตรา 5 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480 
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คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก  
ได้มีมติเห็นชอบก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการพิจารณาก าหนดช่องทาง ขั นตอนปฏิบัติในการขอใช้
ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติ เพื่อการน าเข้า – ส่งออกสินค้า ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560  
มาตรา 86 วรรค 2 ในพื นที่จังหวัดตาก โดยมีขั นตอนในการขออนุมัติเปิดใช้ช่องทาง/ท่าข้าม เท่าที่จ าเป็นและ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื นที่น้อยที่สุดและอยู่ในฃขอบเขตที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถควบคุมและให้มี 
การน าเข้า – ส่งออกสินค้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี 5 

 

 
 

                                                             

 
5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ครั งที่ 2/2564  

วันพุธที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. 



5 
 
 

ปัจจุบัน ช่องทาง/ท่าข้าม ในพื นที่จังหวัดตากที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก  ให้มีการน าเข้า – ส่งออกสินค้า  
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 86 วรรค 2 รวมจ านวน 49 ช่องทาง/ท่าข้าม ประกอบด้วย   

1. ช่องทาง/ท่าข้าม ในพื นที่ของอ าเภอแม่สอด  จ านวน 34  ช่องทาง 
2. ช่องทาง/ท่าข้าม ในพื นที่ของอ าเภอท่าสองยาง  จ านวน    6  ช่องทาง 
3. ช่องทาง/ท่าข้าม ในพื นที่ของอ าเภอพบพระ  จ านวน    4  ช่องทาง 
4. ช่องทาง/ท่าข้าม ในพื นที่ของอ าเภอแม่ระมาด  จ านวน    3  ช่องทาง 
5. ช่องทาง/ท่าข้าม ในพื นที่ของอ าเภออุ้มผาง  จ านวน    2  ช่องทาง 

ทั งนี  พื นที่ในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เปิดให้การน าเข้า-สง่ออกสินค้าทุกวัน วันจันทร์ ถึง 
วันอาทิตย์ ตั งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. ส าหรับพื นที่นอกอ าเภอแม่สอด เปิดให้การน าเข้า – ส่งออก 
สินค้า ตามวัน เวลาที่ คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก 
ก าหนด เช่น พื นที่อ าเภอแม่ระมาด เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั งแต่เวลา  07.00 – 17.00 น. 
โดยแต่ละช่องทาง/ท่าข้าม มีรายละเอียดชนิดสินค้าที่สามารถ น าเข้า-สง่ออก ดังนี  

 
ที่มา : ระบบทะเบียนคุมช่องทางอื่นนอกจากทางอนุมัติของด่านศุลกากรแม่สอดที่ประกาศใช้

               ช่องทางตามค าสั่งจังหวัดตาก 
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ทั งนี  เมื่อคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนฯ อนุมัติช่องทาง/ท่าข้ามแล้ว ก่อนที่จะมี 
การน าของเข้า – ส่งของออก ตามช่องทาง/ท่าข้ามดังกล่าว ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออก จะต้องยื่นแบบค าขอ
แสดงเหตุผลความจ าเป็นยื่นต่อด่านศุลกากรแม่สอด เพื่อขออนุญาตน าของเข้า หรือส่งของออกไป  
นอกราชอาณาจักรตามช่องทาง/ท่าข้าม ที่ได้รับอนุมัติ ด่านศุลกากรแม่สอด จึงจะพิจารณาอนุมัติให้มี 
การน าเข้า – ส่งออก ตามค าร้องขอของผู้ประกอบการ ณ ช่องทาง/ท่าข้าม ที่คณะกรรมการศูนย์สั่งการฯ 
อนุมัติต่อไป โดยมีขั นตอน ดังนี  

 
 

ตามที่กล่าวไว้แต่ต้นว่า ประเทศเมยีนมามีการปกครองสองระบบ คือการปกครองจากรัฐบาลกลาง 
และการปกครองของแต่ละรัฐ ซึ่งมีแนวทางการปกครองที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าขายชายแดน
ไทย – เมียนมาอย่างมาก เนื่องจากการค้าขายกับเมืองที่ขึ นกับรัฐบาลกลาง การน าเข้า – ส่งออกสินค้า จะใช้ 
การขนส่งสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 1 และ 2 เป็นหลัก แต่การค้าขายกับเมืองที่ขึ นกับ  
การปกครองของแต่ละรัฐ  ส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งสินค้าผ่านช่องทางอื่นนอกจากทางอนุมัติตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 86 วรรค 2 ตามที่คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย 
กับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก อนุมัติช่องทาง/ท่าข้าม  
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จากมูลค่าการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ผ่านด่านศุลกากรแม่สอดซึ่งมีมูลการค้าชายแดน 
ที่เพิ่มสูงขึ นตลอดในระยะหลายปีทีผ่่านมา (เฉพาะมูลค่าการน าเข้า – ส่งออกสินค้าไม่รวมมูลค่าสนิค้าผ่านแดน) 
จากปี 2557 มีมูลค่าน าเข้า – ส่งออกเพียง 59,476 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 มีมูลค่าน าเข้า – ส่งออก  
สูงถึง 134,855 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ นอีก ดังนี  

 

 

ที่มา : สถิติการจัดเกบ็ข้อมลูการค้าชายแดนไทยเมียนมา จังหวัดตาก ด่านศุลกากรแมส่อด 
 
ทั งนี  เมื่อเทียบมูลค่าการน าเข้า – ส่งออกสินค้า ตามทางอนุมัติ และนอกทางอนุมัติ ตั งแต่ปี 

2561 ถึง 2565 ได้ ดังนี  
 

ตารางเปรียบเทียบมลูค่าการน าเข้า – ส่งออกสินค้า  
ตามทางอนุมัต ิ– นอกทางอนุมัต ิ

   : ล้านบาท 

           
ที่มา : สถิตจัดเก็บข้อมลูสินค้าที่น าเข้า – ส่งออก ตามทางอืน่นอกจากทางอนุมัติ มาตรา 86 วรรค 2 

    ด่านศุลกากรแมส่อด 
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62,046.84 66,553.96 
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