เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ
ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร พุ ท ธศั ก ราช 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 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐
และบทนิยามคําว่า “สนามบินศุลกากร” ในมาตรา ๓ (๒) วรรคสอง และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ศุ ล กากร (ฉบั บ ที่ ๘) พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลําดับที่ ๑๙/๑ ของข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงกําหนดท่า
หรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๓
ลําดับที่
“๑๙/๑

จังหวัด สนามบิน
เขตศุลกากร
เลย
เลย
บริเวณสนามบินเลย

ลักษณะการที่ให้กระทํา
ประเภทของ
๑. นําของเข้า
ของทุกประเภท
๒. ส่งของออก
ของทุกประเภท
๓. ส่งออกซึ่งของที่ขอคืน ของทุกประเภท”
อากรขาเข้าหรือ
ของที่มที ณ
ั ฑ์บน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ความในลํ า ดั บ ที่ ๑๘ ของข้ อ ๔ แห่ ง กฎกระทรวงกํ า หนดท่ า หรื อ ที่
สนามบิ น ศุ ล กากร ทางอนุ มั ติ ด่ า นพรมแดน และด่ า นศุ ล กากร พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลําดับที่ จังหวัด เขตแดนทางบก
“๑๘ หนองคาย ระหว่างราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ทางอนุมัติ
๑. ทางถนน
จากท่าเรือหนองคาย
(ท่าเรือหายโศก)
ไปตามถนนหายโศก
เลี้ยวขวาไปตาม
ถนนประจักษ์
เลี้ยวซ้ายไปตาม
ถนนเจนจบทิศ
เลี้ยวขวาไปตาม
ถนนหมายเลข ๒๔๓
(ตอนหนองคาย ด่านพรมแดน
สะพานมิตรภาพ
ไทย - ลาว)
เลี้ยวซ้ายไปตาม
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒ สาย
สระบุรี - หนองคาย
(เขตแดน) ตอน กม.
๕๐๙ + ๑๑๓
ถึงด่านศุลกากร
หนองคาย

ด่านพรมแดน
ด่านพรมแดน
ท่าเรือหนองคาย
(ท่าเรือหายโศก)
ตั้งอยู่ที่
ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง
หนองคาย
จังหวัดหนองคาย

ด่านศุลกากร
ด่านศุลกากร
หนองคาย
ตั้งอยู่ที่
เลขที่ ๒๒๔
หมู่ที่ ๒
ตําบล
หนองกอมเกาะ
อําเภอเมือง
หนองคาย
จังหวัด
หนองคาย”
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ลําดับที่

จังหวัด

เขตแดนทางบก
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ทางอนุมัติ
๒. ทางถนน
จากสะพานมิตรภาพ
ไทย - ลาว ไปตาม
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒
สายสระบุรี - หนองคาย
(เขตแดน) ตอน กม.
๕๐๙ + ๑๑๓
ถึงด่านศุลกากร
หนองคาย
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ด่านพรมแดน
ด่านพรมแดน
หนองคาย
ตั้งอยู่ที่
เชิงสะพาน
มิตรภาพ
ไทย - ลาว
ตําบลมีชัย
อําเภอเมือง
หนองคาย
จังหวัดหนองคาย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ด่านศุลกากร
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้สนามบินเลย
จังหวัดเลย เป็นสนามบินศุลกากร เพื่อให้เป็นที่สําหรับนําของเข้าหรือส่งของออก หรือสําหรับส่งของออก
ซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท และสมควรยกเลิกที่ เขตศุลกากร ทางอนุมัติ
ด่านศุลกากรหนองคายเดิม และกําหนดขึ้นใหม่ เนื่องจากได้มีการย้ายที่ทําการด่านศุลกากรหนองคายไปยัง
ที่ทําการแห่งใหม่ อันเป็นการอํานวยความสะดวกในด้านการค้า การลงทุน การขนส่ง การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
การจัดเก็บอากรศุลกากร และการตรวจตราป้องกันการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร จึงจําเป็น
ต้องออกกฎกระทรวงนี้

