
หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 

 

 
 

 
 
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดท่าหรือที่  สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ   
ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากร  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๘)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐  มาตรา  ๑๒๒  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร   
(ฉบับที่  ๑๐)  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  บทนิยามคําว่า  “ทางอนุมัติ”  “ด่านพรมแดน”  และ  “ด่านศุลกากร”   
ในมาตรา  ๓  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๗)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐  
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในลําดับที่  ๗  ลําดับที่  ๑๔  และลําดับที่  ๑๙  ของข้อ  ๒   
แห่งกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่  สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากร  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด ท่าหรือที่ เขตศุลกากร 
ลักษณะ 
การที่ให้ 
กระทํา 

ประเภทของ 

๗ เชียงราย เชียงของ 
 
 
 
 

 

บริเวณด่านศุลกากรเชียงของ
ตําบลเวียง  อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย 

๑. นําของเข้า 
๒. ส่งของออก 
๓. ส่งออกซ่ึงของ

ที่ขอคืนอากร 
ขาเข้าหรือของ
ที่มีทณัฑ์บน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด ท่าหรือที่ เขตศุลกากร 
ลักษณะ 
การที่ให้ 
กระทํา 

ประเภทของ 

  เชียงแสน ๑. บริเวณด่านศุลกากรเชียงแสน  
บ้านเวียงเหนือ  ตําบลเวียง  
อําเภอเชียงแสน   
จังหวัดเชียงราย 
๒. บริเวณท่าเรือพาณิชย ์
เชียงแสน  บ้านสบกก   
ตําบลบ้านแซว  อําเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย 

๑. นําของเข้า 
๒. ส่งของออก 
๓. ส่งออกซ่ึงของ 

ที่ขอคืนอากร 
ขาเข้าหรือของ
ที่มีทัณฑ์บน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

  แม่สาย บริเวณด่านศุลกากรแม่สาย 
บ้านสันผักฮ้ี 
ตําบลแม่สาย 
อําเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 

๑. นําของเข้า 
๒. ส่งของออก 
๓. ส่งออกซ่ึงของ 

ที่ขอคืนอากร 
ขาเข้าหรือของ 
ที่มีทัณฑ์บน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๑๔ นราธิวาส ตากใบ ด้านเหนือ  จากฝ่ังลงไปใน
ทะเลถึงแนวน้ําลึก  ๑๐  เมตร  
ในเวลาที่น้ําทะเลลงต่ําที่สุด
หน้าน้ําเกิดธรรมดา 
ด้านตะวันออก  จากเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  บ้านตาลียะ
เป็นเส้นฉากตรงไปจดเส้น 
ก้ันอาณาเขตกลางแม่น้ํา 
สุไหงโก - ลก  แล้วเลียบ 
ตามเส้นก้ันอาณาเขตดังกล่าว  
ออกไปถึงแนวน้ําลึก  ๑๐  เมตร  
ในเวลาที่น้ําทะเลลงต่ําที่สุด  
หน้าน้ําเกิดธรรมดา 
ด้านใต้  จากเสาหิน  (หลักเขต
ศุลกากร)  หมู่ที่  ๓  ตําบลเจ๊ะเห 

๑. นําของเข้า 
๒. ส่งของออก 
๓. ส่งออกซ่ึงของ 

ที่ขอคืนอากร 
ขาเข้าหรือของ 
ที่มีทัณฑ์บน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด ท่าหรือที่ เขตศุลกากร 
ลักษณะ 
การที่ให้ 
กระทํา 

ประเภทของ 

เลียบตามชายฝ่ังทะเลเลี้ยวเข้า
ปากแม่น้ําสุไหงโก - ลก   
ไปทางปากแม่น้ําบางนรา   
แล้วตัดตรงข้ามฝ่ังแม่น้ํา 
ไปจดเสาหิน  (หลักเขตศุลกากร)  
ที่บ้านตาลียะ 
ด้านตะวันตก  จากเสาหิน  
(หลักเขตศุลกากร)  หมู่ที่  ๓   
ตําบลเจ๊ะเห  เป็นเส้นฉากตรง
ไปถึงแนวน้ําลึก  ๑๐  เมตร   
ในเวลาที่น้ําทะเลลงต่ําที่สุด  
หน้าน้ําเกิดธรรมดา 

  สุไหงโก - 
ลก 

บริเวณด่านศุลกากรสุไหงโก - ลก 
ตําบลสุไหงโก - ลก 
อําเภอสุไหงโก - ลก 
จังหวัดนราธิวาส 

๑. นําของเข้า 
๒. ส่งของออก 
๓. ส่งออกซ่ึงของ 

ที่ขอคืนอากร  
ขาเข้าหรือของ
ที่มีทัณฑ์บน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

  บูเก๊ะตา บริเวณด่านศุลกากรบูเก๊ะตา
ตําบลโล๊ะจูด  อําเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 
 

๑. นําของเข้า 
๒. ส่งของออก 
๓. ส่งออกซ่ึงของ 

ที่ขอคืนอากร 
ขาเข้าหรือของ
ที่มีทัณฑ์บน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 

๑๙ มุกดาหาร มุกดาหาร ๑. บริเวณด่านศุลกากร
มุกดาหาร  ตําบลบางทรายใหญ่ 
อําเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

๑. นําของเข้า 
๒. ส่งของออก 
๓. ส่งออกซ่ึงของ 

ที่ขอคืนอากร 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด ท่าหรือที่ เขตศุลกากร 
ลักษณะ 
การที่ให้ 
กระทํา 

ประเภทของ 

๒. บริเวณสะพานมิตรภาพ 
แห่งที่  ๒  (มุกดาหาร - 
สะหวันนะเขต) 
ตําบลบางทรายใหญ่ 
อําเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร   

ขาเข้าหรือของ
ที่มีทัณฑ์บน 

 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในลําดับที่  ๓  ลําดับที่  ๘  และลําดับที่  ๑๐  ของข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวง
กําหนดท่าหรือที่  สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศุลกากร 

๓ 
 

เชียงราย 
 

ระหว่าง
ราชอาณาจักร 
กับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมาร์ 

๑. ทางถนน  จากฝ่ัง
ขวาแม่น้ําสายไปตาม 
ทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข  ๑   
สายกรุงเทพมหานคร - 
แม่สาย  (เขตแดน)  
บริเวณหลักกิโลเมตร 
ที่  ๘๘๘.๑๕  เล้ียวซ้าย 
ไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒๙๐   
ต่อเขตเทศบาลตําบล 
แม่สายควบคุม - ต่อเขต 
เทศบาลตําบลเชียงแสน
ควบคุม  บริเวณ 
หลักกิโลเมตรที่  ๒.๙   
เล้ียวซ้ายไปตาม 
ทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข  ๑๒๓   

ด่านพรมแดน 
แม่สายแห่งที่  ๑ 
ตั้งอยู่ที ่
บ้านแม่สาย   
หมู่ที่  ๑ 
ตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 

ด่านศุลกากร 
แม่สาย  ตั้งอยู่ที่
บ้านสันผักฮ้ี 
หมู่ที่  ๓   
ตําบลแม่สาย 
อําเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 
 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศุลกากร 

สายกรุงเทพมหานคร -  
แม่สาย  (เขตแดน)   
ตอนเล่ียงเมืองแม่สาย 
ถึงด่านศุลกากรแม่สาย 

   ๒. ทางถนน  จาก
สะพานมิตรภาพ 
แม่น้ําสายแห่งที่  ๒   
ไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๒๓   
สายกรุงเทพมหานคร -  
แม่สาย  (เขตแดน)   
ตอนเล่ียงเมืองแม่สาย  
ผ่านด่านพรมแดน 
แม่สายแห่งที่  ๒   
ถึงด่านศุลกากรแม่สาย 

ด่านพรมแดน 
แม่สายแห่งที่  ๒
ตั้งอยู่ที ่
บ้านสันผักฮ้ี   
หมู่ที่  ๓ 
ตําบลแม่สาย
อําเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย 
 

 

  ระหว่าง
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
และสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมาร์ 

๑. ทางถนน  จาก
ท่าเรือเชียงแสนไปตาม 
ทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข  ๑๑๒๙   
สายเชียงของ - เชียงแสน  
จนบรรจบทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑๖  
สายแยกทางหลวง
หมายเลข  ๑  (แม่จัน) - 
เชียงแสน  เล้ียวซ้าย 
ไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๑๖   
สายแยกทางหลวง
หมายเลข  ๑   
(แม่จัน) - เชียงแสน   
ถึงด่านศุลกากรเชียงแสน 

ด่านพรมแดน
เชียงแสน   
ตั้งอยู่ที ่
บ้านเวียงใต้ 
หมู่ที่  ๓   
ตําบลเวียง
อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

ด่านศุลกากร 
เชียงแสน   
ตั้งอยู่ที ่
เลขที่  ๑๘๕   
บ้านเวียงเหนือ 
หมู่ที่  ๒   
ตําบลเวียง 
อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศุลกากร 

   ๒. ทางถนน  จาก
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 
ไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๑๒๙   
สายเชียงของ - เชียงแสน  
จนบรรจบทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๑๐๑๖  
สายแยกทางหลวง
หมายเลข  ๑  (แม่จัน) - 
เชียงแสน  เล้ียวซ้าย 
ไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๑๐๑๖   
สายแยกทางหลวง
หมายเลข  ๑   
(แม่จัน) - เชียงแสน   
ถึงด่านศุลกากรเชียงแสน 

ด่านพรมแดน
ท่าเรือพาณิชย์
เชียงแสน   
ตั้งอยู่ที ่
บ้านสบกก   
หมู่ที่  ๗   
ตําบลบ้านแซว 
อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

 

  ระหว่าง
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ทางถนน  จากด่าน
พรมแดนเชียงของ   
(ท่าเรือบ๊ัค)  ไปตาม
ถนนลงท่าเรือบ๊ัคจน
บรรจบถนนสายกลาง
เล้ียวซ้ายไปตามถนน
สายกลางผ่านวัดพระแก้ว  
และวัดหลวง  จนบรรจบ 
ถนนเทศบาล  ซอย  ๕  
เล้ียวซ้ายไปตาม 
ถนนเทศบาล  ซอย  ๕   
ถึงด่านศุลกากรเชียงของ 

ด่านพรมแดน
เชียงของ   
ตั้งอยู่ที ่
บ้านหัวเวียง 
ตําบลเวียง 
อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 

ด่านศุลกากร 
เชียงของ 
ตั้งอยู่ที่   
เลขที่  ๖๖  หมู่ที่  ๒  
ตําบลเวียง 
อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศุลกากร 

๘ นราธิวาส ระหว่าง
ราชอาณาจักร
กับมาเลเซีย 

๑. ทางถนน  จากสะพาน 
สุไหงโก - ลกฝ่ังประเทศไทย 
ถึงด่านศุลกากร 
สุไหงโก - ลก 
 
 

ด่านพรมแดน 
สุไหงโก - ลก  
ตั้งอยู่ที่ตําบล 
สุไหงโก - ลก  
อําเภอสุไหงโก - ลก 
จังหวัดนราธิวาส 

ด่านศุลกากร 
สุไหงโก - ลก   
ตั้งอยู่ที่ตําบล 
สุไหงโก - ลก 
อําเภอสุไหงโก - ลก 
จังหวัดนราธิวาส 

   ๒. ทางรถไฟ  สุไหงโก - ลก 
- ปาซิมัส 

ด่านพรมแดน
รถไฟสุไหงโก - ลก 
ตั้งอยู่ที่สถาน ี
รถไฟสุไหงโก - ลก 
ตําบลสุไหงโก - ลก 
อําเภอสุไหงโก - ลก
จังหวัดนราธิวาส 

 

   ๓. ทางถนน  จากด่าน
พรมแดนตากใบไปตาม
ถนนไม่ปรากฏช่ือ 
ถึงด่านศุลกากรตากใบ 

ด่านพรมแดน
ตากใบ  ตั้งอยู่ที ่ 
บ้านตาบา   
หมู่ที่  ๑ 
ตําบลเจ๊ะเห 
อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส 

ด่านศุลกากร 
ตากใบ  ตั้งอยู่ที่  
บ้านตาบา   
หมู่ที่  ๑   
ตําบลเจ๊ะเห 
อําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 

   ๔. ทางถนน  จากสะพาน
มิตรภาพไทย - มาเลเซีย  
ฝ่ังประเทศไทย 
ที่หลักกิโลเมตรที่   
๘๑+๖๕๐   
ไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๔๐๕๗   
สายตากใบ - บูเก๊ะตา  
(เขตแดน)  ถึงด่าน
ศุลกากรบูเก๊ะตา 

ด่านพรมแดน 
บูเก๊ะตา   
ตั้งอยู่ที ่
บ้านบูเก๊ะตา  
ตําบลโล๊ะจูด  
อําเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส 

ด่านศุลกากร 
บูเก๊ะตา   
ตั้งอยู่ที ่
ตําบลโล๊ะจูด 
อําเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศุลกากร 

๑๐ มุกดาหาร ระหว่าง
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

๑. ทางถนน  จากด่าน
พรมแดนท่าเรือขนส่ง 
คนโดยสาร  (ท่าเทียบเรือ
ท่าข้ามเทศบาลเมือง
มุกดาหาร)  ไปตามถนน
สองนางสถิตย์  เล้ียวขวา 
ไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๐๒๙   
สายทางแยกเข้า
มุกดาหาร  จนบรรจบ
ทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข  ๒๑๒   
สายหนองคาย - ต่อเขต
เทศบาลนคร
อุบลราชธานีควบคุม  
เล้ียวขวาไปตามทางหลวง
แผ่นดิน 
หมายเลข  ๒๑๒   
สายหนองคาย - ต่อเขต
เทศบาลนคร
อุบลราชธานีควบคุม  
ถึงสามแยกสะพาน
มิตรภาพ  ๒   
เล้ียวขวาไปตาม 
ทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข  ๒๑๒   
สายหนองคาย - ต่อเขต
เทศบาลนคร
อุบลราชธานคีวบคุม  
ตอนทางแยกทางเข้า
สะพานมิตรภาพ 
ข้ามแม่น้ําโขงที่

ด่านพรมแดน
ท่าเรือขนส่ง 
คนโดยสาร   
(ท่าเทียบเรือ 
ท่าข้ามเทศบาล
เมืองมุกดาหาร)  
ตั้งอยู่ที ่
ตําบลมุกดาหาร  
อําเภอเมือง
มุกดาหาร 
จังหวัด
มุกดาหาร 

ด่านศุลกากร
มุกดาหาร   
ตั้งอยู่ที ่
ตําบลบางทรายใหญ่  
อําเภอเมือง
มุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศุลกากร 

มุกดาหาร   
ถึงด่านศุลกากร
มุกดาหาร 

   ๒. ทางถนน  จากสะพาน
มิตรภาพแห่งที่  ๒  
(มุกดาหาร -  
สะหวันนะเขต)   
ถึงด่านศุลกากร
มุกดาหาร 

ด่านพรมแดน 
มุกดาหาร  
ตั้งอยู่ที่บริเวณ
สะพานมิตรภาพ
แห่งที่  ๒  
(มุกดาหาร - 
สะหวันนะเขต)  
ตําบล 
บางทรายใหญ่   
อําเภอเมือง
มุกดาหาร 
จังหวัด
มุกดาหาร 

 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

กิตติรัตน์  ณ ระนอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่ได้มีการก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
ที่จังหวัดเชียงราย  อาคารที่ทําการด่านศุลกากรบูเก๊ะตาที่จังหวัดนราธิวาส  และอาคารที่ทําการด่านศุลกากร
มุกดาหารแห่งใหม่ที่จังหวัดมุกดาหาร  เพื่ออํานวยความสะดวกในด้านการค้า  การลงทุน  การขนส่ง  และ 
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  อันจะเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บอากรและการตรวจตราป้องกันการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรบริเวณชายแดนทางบก  สมควรกําหนดให้ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน  ที่และ
เขตศุลกากรบูเก๊ะตา  และที่และเขตศุลกากรมุกดาหารใหม่และบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่  ๒  (มุกดาหาร - 
สะหวันนะเขต)  เป็นท่าหรือที่สําหรับนําของเข้าหรือส่งของออก  หรือสําหรับส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้า
หรือของที่มีทัณฑ์บน  และกําหนดให้ถนนจากท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนถึงด่านศุลกากรเชียงแสนเป็นทางอนุมัติ  
และท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนเป็นด่านพรมแดน  สําหรับเขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์  และกําหนดให้ถนนจากสะพานมิตรภาพไทย 
- มาเลเซียถึงด่านศุลกากรบูเก๊ะตาเป็นทางอนุมัติ  ด่านพรมแดนบูเก๊ะตาเป็นด่านพรมแดน  และด่านศุลกากรบูเก๊ะตา
เป็นด่านศุลกากร  สําหรับเขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจักรกับมาเลเซีย  รวมทั้งกําหนดให้ถนนจาก 
ด่านพรมแดนท่าเรอืขนสง่คนโดยสารถึงด่านศุลกากรมุกดาหาร  และถนนจากสะพานมิตรภาพแห่งที่  ๒  (มุกดาหาร 
- สะหวันนะเขต)  ถึงด่านศุลกากรมุกดาหารเป็นทางอนุมัติ  และด่านศุลกากรมุกดาหารเป็นด่านศุลกากร  
สําหรับเขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงน้ี 


