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กฎกระทรวง 

กําหนดท่าหรือที่  สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ 
ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากร  (ฉบับที่  ๘) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๘)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐  มาตรา  ๑๒๒  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร   
(ฉบับที่  ๑๐)  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  บทนิยามคําว่า  “ทางอนุมัติ”  “ด่านพรมแดน”  และ  “ด่านศุลกากร”  
ในมาตรา  ๓  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๗)  
พุทธศักราช  ๒๔๘๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในลําดับที่  ๗  ของข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่  
สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่  สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากร  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และความในลําดับที่  ๑๕/๑  ของข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่  สนามบินศุลกากร  
ทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดท่า
หรือที่  สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ลําดับ
ที่ 

จังหวัด ท่าหรือที ่ เขตศลุกากร ลักษณะ 
การที่ให้กระทํา 

ประเภทของ 

 ๗ เชียงราย เชียงของ ๑. บริเวณด่านศุลกากรเชียงของ  
ตําบลเวียง  อําเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย 
๒. บริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว  
แห่งที่  ๔  (เชียงของ - ห้วยทราย)  
ริมฝั่งแม่นํ้าโขงฝั่งไทย  ตําบลเวียง  

๑. นําของเข้า 
๒. ส่งของออก 
๓. ส่งออกซึ่งของ  

ที่ขอคืนอากร  
ขาเข้าหรือของ  
ที่มีทัณฑ์บน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ลําดับ
ที่ 

จังหวัด ท่าหรือที ่ เขตศลุกากร ลักษณะ 
การที่ให้กระทํา 

ประเภทของ 

อําเภอเชียงของ  จนถึงตําบลสถาน 
อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

  เชียงแสน ๑. บริเวณด่านศุลกากรเชียงแสน  
ตําบลเวียง  อําเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย 
๒. บริเวณท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 
ตําบลบ้านแซว  อําเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย 

๑. นําของเข้า 
๒. ส่งของออก 
๓. ส่งออกซึ่งของ  

ที่ขอคืนอากร  
ขาเข้าหรือของ  
ที่มีทัณฑ์บน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

  แม่สาย บริเวณด่านศุลกากรแม่สาย  ตําบล
แม่สาย  อําเภอแม่สาย  จังหวัด
เชียงราย 

๑. นําของเข้า 
๒. ส่งของออก 
๓. ส่งออกซึ่งของ  

ที่ขอคืนอากร  
ขาเข้าหรือของ  
ที่มีทัณฑ์บน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๑๕/๑ บึงกาฬ บึงกาฬ ๑. บริเวณด่านศุลกากรบึงกาฬ  
ตําบลวิศิษฐ์  อําเภอเมืองบึงกาฬ  
จังหวัดบึงกาฬ  ริมแม่นํ้าโขง  
ภายในเขต  ดังน้ี  ด้านเหนือ  จาก  
จุดท่าเทียบแพขนานยนต์ริมฝัง่
แม่นํ้าโขง  ท่าด่านพรมแดนบึงกาฬ 
ไปตามริมฝั่งแม่นํ้าโขงทางทิศเหนือ
ห่างจากท่าด่านพรมแดนบึงกาฬ  
๕  กิโลเมตร  ด้านใต้  จากจุด   
ท่าเทียบแพขนานยนต์  ริมฝั่ง 
แม่นํ้าโขง  ท่าด่านพรมแดนบึงกาฬ  
ไปตามริมฝั่งแม่นํ้าโขง  ทางทิศใต้  
ห่างจากท่าด่านพรมแดนบึงกาฬ  
๕  กิโลเมตร 
๒. บริเวณด่านพรมแดนท่าเรือ  
บึงกาฬ  ตําบลวิศิษฐ์  อําเภอ  
เมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

๑. นําของเข้า 
๒. ส่งของออก 
๓. ส่งออกซึ่งของ  

ที่ขอคืนอากร  
ขาเข้าหรือของ  
ที่มีทัณฑ์บน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หน้า   ๑๐ 
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ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในลําดับที่  ๓  ของข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่  
สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่  สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากร  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และความในลําดับที่  ๙/๑  ของข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่  สนามบินศุลกากร  
ทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดท่า
หรือที่  สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ลําดับที ่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศลุกากร 
 ๓ เชียงราย ระหว่าง  

ราชอาณาจักร   
กับสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา 

๑. ทางถนน  จากฝั่งขวาแม่นํ้า
สายไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑   
สายกรุงเทพมหานคร - แมส่าย  
(เขตแดน)  บรเิวณหลัก
กิโลเมตรที่  ๘๘๘.๑๕ 
เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๑๒๙๐   
ต่อเขตเทศบาลตําบลแม่สาย  
ควบคุม - ต่อเขตเทศบาล  
ตําบลเชียงแสนควบคุม   
บริเวณหลักกิโลเมตรที่  ๒.๙  
เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๑๒๓  สาย 
กรุงเทพมหานคร - แมส่าย  
(เขตแดน)  ตอนเลี่ยงเมอืงแม่สาย  
ถึงด่านศุลกากรแม่สาย 

ด่านพรมแดน 
แม่สาย  แห่งที ่ ๑ 
ต้ังอยู่ที่บ้าน 
แม่สาย  หมูท่ี่  ๑ 
ตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย 

ด่านศุลกากร 
แมส่าย  ต้ังอยู่ที ่ 
บ้านสันผักฮ้ี  
หมู่ที่  ๓   
ตําบลแม่สาย  
อําเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย 

   ๒. ทางถนน  จากสะพาน
มิตรภาพแม่นํ้าสาย  แห่งที่  ๒   
ไปตามทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข  ๑๒๓   
สายกรุงเทพมหานคร - แมส่าย  
(เขตแดน)  ตอนเลี่ยงเมืองแม่สาย  
ผ่านด่านพรมแดนแม่สาย  แห่งที ่ ๒  
ถึงด่านศุลกากรแม่สาย 

ด่านพรมแดน 
แม่สาย  แห่งที ่ ๒ 
ต้ังอยู่ที่ 
บ้านสันผักฮ้ี 
หมู่ที่  ๓ 
ตําบลแม่สาย 
อําเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 

 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ลําดับที ่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศลุกากร 
  ระหว่าง   

ราชอาณาจักร   
กับสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 
และสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา 
 

๑. ทางถนน  จากท่าเรือเชียงแสน
ไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๒๙ 
สายเชียงของ - เชียงแสน 
จนบรรจบทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข  ๑๐๑๖  สายแยก
ทางหลวงหมายเลข  ๑   
(แม่จัน) – เชียงแสน  เลี้ยวซา้ย
ไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๑๖  สายแยก 
ทางหลวงหมายเลข  ๑  (แม่จัน) - 
เชียงแสนถึงด่านศุลกากรเชียงแสน 

ด่านพรมแดน 
เชียงแสน 
ต้ังอยู่ที่ 
บ้านเวียงใต้ 
หมู่ที่  ๓ 
ตําบลเวียง 
อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

ด่านศุลกากร 
เชียงแสน 
ต้ังอยู่ที่ 
เลขที่  ๑๘๕ 
บ้านเวียงเหนือ 
หมู่ที่  ๒ 
ตําบลเวียง 
อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

   ๒. ทางถนน  จากทา่เรือพาณิชย์  
เชียงแสน  ไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๑๑๒๙   
สายเชียงของ - เชียงแสน  จนบรรจบ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๑๐๑๖  สายแยกทางหลวง
หมายเลข  ๑  (แม่จัน) - เชียงแสน  
เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑๖   
สายแยกทางหลวงหมายเลข  ๑  
(แม่จัน) - เชียงแสน  ถึงด่าน
ศุลกากรเชียงแสน 

ด่านพรมแดน 
ท่าเรือพาณิชย์ 
เชียงแสน 
ต้ังอยู่ที่ 
บ้านสบกก 
หมู่ที่  ๗ 
ตําบลบ้านแซว 
อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

 

  ระหว่าง 
ราชอาณาจักร 
กับสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 
 

๑. ทางถนน  จากท่าเรือบ๊ัค 
ไปตามถนนลงท่าเรือบ๊ัค 
จนบรรจบถนนสายกลาง 
เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายกลาง
ผ่านวัดพระแก้วและวัดหลวง 
จนบรรจบถนนเทศบาล  ซอย  ๕  
เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเทศบาล  
ซอย  ๕  ถึงด่านศุลกากรเชียงของ 

๑. ด่านพรมแดน  
เชียงของ  แห่งที ่ ๑  
ต้ังอยู่ที่บริเวณ  
ท่าเรือบ๊ัค   
บ้านหัวเวียง 
หมู่ที่  ๑ 
ตําบลเวียง   
อําเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย 

ด่านศุลกากร 
เชียงของ  ต้ังอยู่ที่ 
เลขที่  ๖๖ 
บ้านในเวียง 
หมู่ที่  ๒ 
ตําบลเวียง  
อําเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ลําดับที ่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศลุกากร 
   ๒. ทางถนน  จากท่าเรือเชียงของ

ไปตามถนนลงท่าเรือเชียงของ
จนบรรจบถนนสายกลาง 
เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายกลาง  
ผ่านวัดพระแก้วและวัดหลวง 
จนบรรจบถนนเทศบาล  ซอย  ๕  
เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเทศบาล  
ซอย  ๕  ถึงด่านศุลกากรเชียงของ 

๒. ด่านพรมแดน 
เชียงของ  แห่งที ่ ๒ 
ต้ังอยู่ที่บริเวณ 
ท่าเรือเชียงของ 
บ้านหัวเวียง 
หมู่ที่  ๑   
ตําบลเวียง 
อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 

 

   ๓. ทางถนน  จากท่าเรือผาถ่าน 
ไปตามถนนลงท่าเรือผาถ่าน 
(ถนนเทศบาลซอย  ๕  และ
ถนนเทศบาล  ซอย  ๗) 
ถึงด่านศุลกากรเชียงของ 
 

๓. ด่านพรมแดน 
เชียงของ 
แห่งที่  ๓ 
ต้ังอยู่ที่บริเวณ 
ท่าเรือผาถ่าน 
บ้านในเวียง 
หมู่ที่  ๒ 
ตําบลเวียง 
อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 

 

   ๔. ทางถนน  จากสะพาน
มิตรภาพไทย - ลาว  แห่งที ่ ๔  
(เชียงของ - ห้วยทราย) 
ในฝั่งไทยไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๑๓๕๖ 
จนบรรจบทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข  ๑๐๒๐  เลี้ยวขวา 
ไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๒๐  ผ่านวัดเวียง
ดอนไชย  (ศรีดอนไชย)   
จนบรรจบถนนเทศบาล   
ซอย  ๕  เลี้ยวขวาไปตามถนน
เทศบาล  ซอย  ๕  ถึงด่าน
ศุลกากรเชียงของ 

๔. ด่านพรมแดน 
เชียงของ   
แห่งที่  ๔ 
ต้ังอยู่ที่บริเวณ 
สะพานมิตรภาพ 
ไทย - ลาว   
แห่งที ่ ๔   
(เชียงของ -  
ห้วยทราย) 
บ้านดอนมหาวัน 
หมู่ที่  ๙   
ตําบลเวียง  
อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 

 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ลําดับที ่ จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศลุกากร 
 ๙/๑ บึงกาฬ ระหว่าง 

ราชอาณาจักร 
กับสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 
 

๑. ทางถนน  จากท่าเทียบ 
แพขนานยนต์ริมฝั่งแม่นํ้าโขง 
ผ่านอาคารด่านพรมแดนบึงกาฬ 
และด่านศุลกากรบึงกาฬ   
ตัดกับถนนบึงกาฬ - พันลํา  
ตรงไปยังอาคารและลานตรวจ
ปล่อยสินค้าซึ่งอยู่ตรงข้าม 
คนละฟากถนนกับอาคารด่าน
พรมแดนบึงกาฬและด่าน
ศุลกากรบึงกาฬเป็นระยะทาง  
๗๐๐  เมตร 

๑. ด่านพรมแดน  
บึงกาฬ  ต้ังอยู่
เลขที่  ๑๒๕ 
บ้านพันลํา 
หมู่ที่  ๒ 
ตําบลวิศิษฐ์  
อําเภอเมือง 
บึงกาฬ   
จังหวัดบึงกาฬ 

ด่านศุลกากร  
บึงกาฬ  ต้ังอยู่
เลขที่  ๑๒๕  
บ้านพันลํา 
หมู่ที่  ๒ 
ตําบลวิศิษฐ์  
อําเภอเมือง 
บึงกาฬ   
จังหวัดบึงกาฬ 

   ๒. ทางถนน  จากถนน
สาธารณประโยชน์หน้าด่าน
พรมแดนท่าเรอืบึงกาฬ 
เลี้ยวขวาไปตามถนนสาย 
บึงกาฬ - พันลาํ  ถึงด่าน
ศุลกากรบึงกาฬเป็นระยะทาง  
๒.๕  กิโลเมตร 
 

๒. ด่านพรมแดน 
ท่าเรือบึงกาฬ 
ต้ังอยู่เลขที่  ๙๐ 
บ้านพันลํา 
หมู่ที่  ๒   
ตําบลวิศิษฐ์  
อําเภอเมือง 
บึงกาฬ   
จังหวัดบึงกาฬ 

 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

สมหมาย  ภาษี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่ได้มีโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว  
แห่งที่  ๔  (เชียงของ - ห้วยทราย)  เช่ือมพรมแดนระหว่างราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
และในบริเวณหน้าด่านศุลกากรเก่า  ซึ่งต้ังอยู่ในท้องที่ตําบลวิศิษฐ์  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ   
และบริเวณท่าเรือโดยสารระหว่างอําเภอเมืองบึงกาฬ - เมืองปากซัน  ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรระหว่างราชอาณาจักรกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นบริเวณท่ีมีความสะดวกต่อการข้ามแดน  ดังน้ัน  เพ่ือประโยชน์ 
ในด้านการค้า  การลงทุน  การขนส่ง  และการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ  สมควรกําหนดให้บริเวณสะพานมิตรภาพ 
ไทย - ลาว  แห่งที่  ๔  (เชียงของ - ห้วยทราย)  และบริเวณด่านพรมแดนท่าเรือบึงกาฬเป็นที่สําหรับนําของเข้า
หรือส่งของออก  หรือสําหรับส่งของออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท  รวมทั้ง
กําหนดทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากรให้สอดคล้องกัน  อันจะเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บอากร  
และการตรวจตราป้องกันการกระทําความผิดตามกฎหมายศุลกากรบริเวณชายแดนทางบกด้านน้ี  จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 


