เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กฎกระทรวง
กําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ
ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบั ญ ญัติศุ ลกากร พุ ท ธศัก ราช ๒๔๖๙
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐)
พุทธศักราช ๒๔๘๓ บทนิยามคําว่า “ทางอนุมัติ” และ “ด่านศุลกากร” ในมาตรา ๓ มาตรา ๑๓
และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
บัญ ญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ กความในลํา ดับ ที่ ๓๒ ของข้ อ ๒ แห่ง กฎกระทรวงกํ าหนดท่า หรื อ ที่
สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลักษณะ
ลําดับ
จังหวัด ท่าหรือที่
เขตศุลกากร
ประเภทของ
ที่
การที่ให้กระทํา
ของทุกประเภท
๓๒ อุบลราชธานี เขมราฐ ๑. บริเวณด่านศุลกากร ๑. นําของเข้า
ของทุกประเภท
เขมราฐ ตําบลเขมราฐ ๒. ส่งของออก
๓. ส่งออกซึ่งของ ของทุกประเภท
อําเภอเขมราฐ
ที่ขอคืนอากร
จังหวัดอุบลราชธานี
เขตจอดเรือริมฝั่งแม่น้ําโขง ขาเข้าหรือของ
ที่มีทัณฑ์บน
ด้านเหนือ จากเสาหิน
หน้าท่าด่านศุลกากรไปทาง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๕ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

ท่าหรือที่

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
เขตศุลกากร
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ลักษณะ
การที่ให้กระทํา

ทิศเหนือระยะห่างจาก
ท่าด่าน ๑๐๐ เมตร
ด้านใต้ จากเสาหิน
หน้าท่าด่านศุลกากร
ไปทางทิศใต้ระยะห่างจาก
ท่าด่าน ๑๐๐ เมตร
๒. ท่าด่านศุลกากร
เขมราฐ ริมฝั่งแม่น้ําโขง
บ้านปากแซง ตําบลพะลาน
อําเภอนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี
ด้านเหนือ จากท่าด่าน
ศุลกากรไปตามริมฝั่ง
แม่น้ําโขงจนถึงเสาหิน
ระยะห่างจากท่าด่าน
๓๐๐ เมตร
ด้านใต้ จากท่าด่าน
ศุลกากรไปตามริมฝั่ง
แม่น้ําโขงจนถึงเสาหิน
ระยะห่างจากท่าด่าน
๓๐๐ เมตร
ช่องเม็ก บริเวณด่านศุลกากร
๑. นําของเข้า
ช่องเม็ก ตําบลช่องเม็ก ๒. ส่งของออก
อําเภอสิรินธร จังหวัด
๓. ส่งออกซึ่งของ
อุบลราชธานี
ที่ขอคืนอากร
ขาเข้าหรือของ
ที่มีทัณฑ์บน

ประเภทของ

ของทุกประเภท
ของทุกประเภท
ของทุกประเภท

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หน้า ๑๕
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ข้อ ๒ ให้ย กเลิก ความในลํ าดับที่ ๑๙ ของข้ อ ๔ แห่ง กฎกระทรวงกําหนดท่า หรือ ที่
สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลําดับ
จังหวัด เขตแดนทางบก
ทางอนุมัติ
ที่
๑. ทางถนน จาก
๑๙ อุบลราชธานี ระหว่าง
ราชอาณาจักร ท่าของด่านศุลกากร
กับสาธารณรัฐ เขมราฐ ริมแม่น้ํา
ประชาธิปไตย โขง เลี้ยวขวาเข้า
ประชาชนลาว ถนนกงพะเนียง
เลี้ยวขวาเข้า
ด่านศุลกากรเขมราฐ
๒. ทางถนน จาก
ท่าของด่านศุลกากร
เขมราฐ
ริมแม่น้ําโขง
บ้านปากแซง
ตรงไปตามถนน
เกตุงาม เลี้ยวขวา
เข้าถนนเสริมศิริ
เลี้ยวซ้ายเข้า
ถนนเมาวดี
เลี้ยวขวาเข้า
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๑๒
เลี้ยวขวาเข้า
ถนนประชาเกษม
เลี้ยวซ้ายเข้า
ถนนวิศิษฐ์ศรี
เลี้ยวขวาเข้า
ซอยวิศิษฐ์ศรี ๔
เลี้ยวซ้ายเข้า
ถนนกงพะเนียง
เลี้ยวขวาเข้า
ด่านศุลกากรเขมราฐ

ด่านพรมแดน

ด่านศุลกากร

ด่านพรมแดนเขมราฐ
ตั้งอยู่ที่
ตําบลเขมราฐ
อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี

ด่านศุลกากร
เขมราฐ
ตั้งอยู่ที่
ตําบลเขมราฐ
อําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี

ด่านพรมแดน
บ้านปากแซง
ตั้งอยู่ที่บ้านปากแซง
ตําบลพะลาน
อําเภอนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๕ ก
ลําดับ
ที่

จังหวัด

เขตแดนทางบก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
ทางอนุมัติ
๓. ทางถนน
จากพรมแดนเมือง
โพนทอง
แขวงจําปาสัก
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ตรงหลักเขตแดน
หมายเลข
กม. ๘๗ - ๑๐๗
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๗
ถึงด่านศุลกากร
ช่องเม็ก
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ด่านพรมแดน

ด่านศุลกากร

ด่านพรมแดนช่องเม็ก
ตั้งอยู่ที่
บ้านช่องเม็ก
ตําบลช่องเม็ก
อําเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

ด่านศุลกากร
ช่องเม็ก
ตั้งอยู่ที่
บ้านช่องเม็ก
ตําบลช่องเม็ก
อําเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่ได้มีก ารก่อ สร้างอาคารที่ทําการ
ด่านพรมแดนช่องเม็กและด่านศุลกากรช่องเม็ก ที่บ้านช่องเม็ก ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อทดแทนด่านศุลกากรพิบูลมังสาหารเดิม และอํานวยความสะดวกในด้านการค้า การลงทุน การขนส่ง
และการท่ อ งเที่ ยวระหว่า งประเทศอัน จะเป็ นประโยชน์ใ นการจัด เก็ บ อากร และการตรวจตราป้อ งกั น
การกระทําความผิดตามกฎหมายศุ ล กากรบริเ วณชายแดนทางบกด้านนี้ สมควรยกเลิ ก ที่ เขตศุล กากร
ทางอนุมัติ และด่านศุล กากรพิบูล มัง สาหารเดิม และกําหนดให้ที่และเขตศุล กากรช่อ งเม็ก เป็นที่สําหรับ
นําของเข้าหรือส่งของออกหรือสําหรับส่งของออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท
รวมทั้ง กําหนดให้ถนนจากพรมแดนเมืองโพนทอง แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตรงหลักเขตแดนหมายเลข กม. ๘๗-๑๐๗ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ถึงด่านศุลกากรช่องเม็กเป็นทางอนุมัติ
และด่านศุล กากรช่อ งเม็ก เป็นด่านศุล กากรสําหรับ เขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจักรและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

