
หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

 

 
 

   
   
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดท่าหรือที่  สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ   
ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากร  (ฉบับที่  ๓)   

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  ๑๒  และลําดับที่  ๓๑  ของข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวง  
กําหนดท่าหรือที่  สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด ท่าหรือที่ เขตศุลกากร 
ลักษณะ 

การที่ให้กระทํา 
ประเภทของ 

๑๒ 
 

นครพนม นครพนม บริเวณด่านศุลกากร
นครพนม  บ้านห้อม  
หมู่ที่  ๑  ตําบล   
อาจสามารถ   
อําเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม 

๑. นําของเข้า 
๒. ส่งของออก 
๓. ส่งออกซ่ึงของ 

ที่ขอคืนอากร 
ขาเข้าหรือของ 
ที่มีทัณฑ์บน 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด ท่าหรือที่ เขตศุลกากร 
ลักษณะ 

การที่ให้กระทํา 
ประเภทของ 

๓๑ 
 
 
 
 
   
 

หนองคาย 
 
 
 
 
   
 
 

หนองคาย 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

แม่น้ําโขงภายในเขต
ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ  จากท่าด่าน 
ศุลกากรไปตามริมฝ่ัง
แม่น้ําโขงจนถึงเสาหิน 
ระยะห่างจากท่าด่าน  
๑๐๐  เมตร 
ด้านใต้  จากท่าด่าน
ศุลกากรไปตามริมฝ่ัง
แม่น้ําโขงจนถึงเสาหิน
ระยะห่างจากท่าด่าน  
๑๐๐  เมตร 

๑. นําของเข้า 
๒. ส่งของออก 
๓. ส่งออกซ่ึงของที่

ขอคืนอากร 
ขาเข้าหรือของ  
ที่มีทัณฑ์บน 

 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
 
 
   
 
 
 

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลําดับที่  ๑๕/๑  ของข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือ
ที่  สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด ท่าหรือที่ เขตศุลกากร 
ลักษณะ 

การที่ให้กระทํา 
ประเภทของ 

๑๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บึงกาฬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บึงกาฬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม่น้ําโขงภายในเขต
ดังต่อไปนี้ 
ด้านเหนือ  จากจุด   
ท่าเทียบแพขนานยนต ์
ริมฝ่ังแม่น้ําโขง 
ท่าด่านพรมแดน 
บึงกาฬ  ไปตามริมฝ่ัง
แม่น้ําโขงทางทศิเหนือ  
ห่างจากท่าด่าน
พรมแดนบึงกาฬ 
๕  กิโลเมตร 

๑. นําของเข้า 
๒. ส่งของออก 
๓. ส่งออกซ่ึงของ 

ที่ขอคืนอากร 
ขาเข้าหรือของ 
ที่มีทัณฑ์บน 

 
 
 
 
 

ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
ของทุกประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๐ 
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ลําดับ 
ที ่

จังหวัด ท่าหรือที่ เขตศุลกากร 
ลักษณะ 

การที่ให้กระทํา 
ประเภทของ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ด้านใต้  จากจุด 
ท่าเทียบแพขนานยนต์
ริมฝ่ังแม่น้ําโขง 
ท่าด่านพรมแดนบึงกาฬ
ไปตามริมฝ่ังแม่น้ําโขง
ทางทิศใต้  ห่างจาก 
ท่าด่านพรมแดนบึงกาฬ  
๕  กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในลําดับที่  ๗  และลําดับที่  ๑๘  ของข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวง  
กําหนดท่าหรือที่  สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศุลกากร 

๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระหว่าง  
ราชอาณาจักร 
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 
 
 
 
 
 

๑. ทางถนน 
จากด่านพรมแดน  
ท่าเทียบเรือสินค้า
นครพนม  ไปตาม
ทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข  ๒๑๒  
(ถนนสุนทรวิจิตร)  
ถึงด่านศุลกากร
นครพนม 

ด่านพรมแดน 
ท่าเทียบเรือ 
สินค้านครพนม
ตั้งอยู่ทีท่่าเทียบ 
เรือสินค้านครพนม
ทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข  ๒๑๒   
(ถนนสุนทรวิจิตร)  
ตําบลในเมือง   
อําเภอเมือง 
นครพนม   
จังหวัดนครพนม 

ด่านศุลกากร
นครพนม   
ตั้งอยู่ที่สะพาน 
มิตรภาพ  ๓ 
(นครพนม - คําม่วน)
บริเวณบ้านห้อม   
หมู่ที่  ๑  ตําบล 
อาจสามารถ 
อําเภอเมือง
นครพนม   
จังหวัดนครพนม 
 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศุลกากร 

  
 
 

๒. ทางถนน 
จากด่านพรมแดน 
ท่าเทียบเรือ 
โดยสารการท่องเที่ยว 
นครพนม  ไปตาม 
ทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข  ๒๑๒   
(ถนนสุนทรวิจิตร)  
ถึงด่านศุลกากร
นครพนม 

ด่านพรมแดน 
ท่าเทียบเรือ 
โดยสาร 
การท่องเที่ยว
นครพนม  ตั้งอยู่ที่
อาคารท่าเทียบ 
เรือโดยสาร 
การท่องเที่ยว
นครพนม 
ทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข  ๒๑๒   
(ถนนสุนทรวิจิตร) 
ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

๓. ทางถนน 
จากสะพาน 
มิตรภาพ  ๓   
(นครพนม - คําม่วน)  
ไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  
๒๑๒  ถึงด่าน
ศุลกากรนครพนม 

ด่านพรมแดน
นครพนม 
ตั้งอยู่ที่เชิงสะพาน 
มิตรภาพ  ๓  
(นครพนม - คําม่วน)
บริเวณบ้านห้อม 
หมู่ที่  ๑ 
ตําบลอาจสามารถ 
อําเภอเมือง 
นครพนม 
จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศุลกากร 

   ๔. ทางถนน 
จากด่านพรมแดน
บ้านเวินพระบาท 
ไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  
๒๑๒  ถึงด่าน
ศุลกากรนครพนม 

ด่านพรมแดน 
บ้านเวินพระบาท
ตั้งอยู่ที่  เลขที่  ๙๕   
หมู่ที่  ๑   
ตําบลเวินพระบาท 
อําเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม 

 

๑๘ หนองคาย ระหว่าง
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 

๑. ทางถนน 
จากท่าเรือ 
หนองคาย   
(ท่าเรือหายโศก)   
ไปตามถนน 
หายโศก 
เล้ียวขวาไปตาม 
ถนนประจักษ์ 
เล้ียวซ้าย 
เข้าถนนมิตรภาพ 
ถึงด่านศุลกากร 
หนองคาย 

ด่านพรมแดน
ท่าเรือหนองคาย  
(ท่าเรือหายโศก)  
ตั้งอยู่ที ่
ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง
หนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 

ด่านศุลกากร
หนองคาย   
ตั้งอยู่ที่บ้านดอนคู่   
หมู่ที่  ๑  ตําบล 
หนองกอมเกาะ  
อําเภอเมือง
หนองคาย   
จังหวัดหนองคาย 

   ๒. ทางถนน 
จากสะพาน 
มิตรภาพไทย - ลาว   
ไปตามทางหลวง
แผ่นดนิหมายเลข  ๒ 
สายสระบุรี -  
หนองคาย 
(เขตแดน)   
ตอน  กม. 
๑๖๓+๐๐๐   
ต่อเขตแดน 

ด่านพรมแดน
หนองคาย 
ตั้งอยู่ที่เชิงสะพาน
มิตรภาพ   
ไทย - ลาว   
ตําบลมีชัย 
อําเภอเมือง
หนองคาย   
จังหวัดหนองคาย 

 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศุลกากร 

ไทย - ลาว   
เล้ียวซ้ายเข้า 
ทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข  ๒ 
สายสระบุรี -  
หนองคาย 
(เขตแดน)   
ถึงด่านศุลกากร
หนองคาย 

 
 
 

  ๓. ทางถนน 
จากสะพาน 
มิตรภาพไทย - ลาว   
ไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  ๒ 
สายสระบุรี -  
หนองคาย  (เขตแดน)   
ตอน  กม. 
๑๖๓+๐๐๐ 
ต่อเขตแดน 
ไทย - ลาว 
เล้ียวซ้ายเข้า 
ทางหลวง 
แผ่นดนิหมายเลข  ๒ 
สายสระบุรี - 
หนองคาย 
(เขตแดน) 
ตอนถนนเชื่อม 
เข้าเมืองหนองคาย 
เล้ียวขวาเข้าถนน 
พนังชลประทาน 

  



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศุลกากร 

เล้ียวขวาเข้า 
ทางหลวง 
แผ่นดนิหมายเลข  ๒ 
สายสระบุรี -  
หนองคาย 
(เขตแดน) 
ถึงด่านศุลกากร 
หนองคาย 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลําดับที่  ๙/๑  ของข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่  
สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศุลกากร 

๙/๑ บึงกาฬ 
 

ระหว่าง
ราชอาณาจักร 
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ทางถนน   
จากท่าเทียบ 
แพขนานยนต ์
ริมฝ่ังแม่น้ําโขง 
ผ่านอาคาร 
ด่านพรมแดน 
บึงกาฬ   
และด่านศุลกากร 
บึงกาฬ  ตัดกับ 
ถนนบึงกาฬ - พันลํา  
ตรงไปยังอาคาร 
และลานตรวจปล่อย
สินค้าซ่ึงอยู่ 
ตรงข้ามคนละ 
ฟากถนนกับอาคาร
ด่านพรมแดน 
บึงกาฬและ 

ด่านพรมแดนบึงกาฬ 
ตั้งอยู่ที่ริมฝ่ัง 
แม่น้ําโขง   
เลขที่  ๑๒๕   
หมู่ที่  ๒   
ตําบลวิศิษฐ์ 
อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ 

ด่านศุลกากร 
บึงกาฬ   
ตั้งอยู่ที่ริมฝ่ัง 
แม่น้ําโขง   
เลขที่  ๑๒๕ 
หมู่ที่  ๒ 
ตําบลวิศิษฐ์ 
อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

ลําดับ 
ที ่

จังหวัด เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน ด่านศุลกากร 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่ได้มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ  ๓  
(นครพนม - คําม่วน)  เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  และได้มีการย้ายที่ทําการด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ไปอยู่  ณ  สะพาน
มิตรภาพ  ๓  (นครพนม - คําม่วน)  ที่บ้านห้อม  หมู่ที่  ๑  ตําบลอาจสามารถ  อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  
เพื่อประโยชน์ในด้านการค้า  การลงทุน  การขนส่งและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  และการจัดเก็บอากร
ศุลกากร  สมควรยกเลิกที่  เขตศุลกากร  ทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากรนครพนมเดิม   
และกําหนดให้ที่และเขตศุลกากรนครพนมแห่งใหม่เป็นที่สําหรับนําของเข้าและส่งของออกหรือสําหรับส่งของออก  
ซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท  รวมทั้งกําหนดทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และ 
ด่านศุลกากรนครพนม  ข้ึนใหม่เพื่อทดแทนด่านศุลกากรนครพนมเดิม  นอกจากน้ี  โดยที่ได้มีการประกาศใช้บังคับ
พระราชบัญญัติต้ังจังหวัดบึงกาฬ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งกําหนดให้แยกอําเภอบึงกาฬออกจากการปกครอง 
ของจังหวัดหนองคายเพื่อต้ังข้ึนเป็นจังหวัดบึงกาฬ  สมควรยกเลิกท่า  เขตศุลกากร  ทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  
และด่านศุลกากรบึงกาฬเดิมที่อยู่ในจังหวัดหนองคาย  และกําหนดให้ท่าและเขตศุลกากรบึงกาฬเป็นที่สําหรับ
นําของเข้าและส่งของออกหรือสําหรับส่งของออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท  
รวมทั้งกําหนดทางอนุมัติ  ด่านพรมแดน  และด่านศุลกากรบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬข้ึนใหม่  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงน้ี 


