เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๖ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘

กฎกระทรวง
กําหนดทางอนุมัติ ดานพรมแดน และดานศุลกากร จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๘
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐
(ฉบับที่ ๔)
(๒) กฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)
พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๙๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐๐ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐
ขอ ๒ ใหทางที่กําหนดและดานที่ตั้งขึ้นดังตอไปนี้ เปนทางอนุมัติ ดานพรมแดน และดานศุลกากร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๖ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

เขตแดนทางบก
ระหวาง
ราชอาณาจักร
กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ทางอนุมัติ
ทางถนน จากดานพรมแดนเชียงของ
(ทาเรือบั๊ค) ไปตามถนนลงทาเรือบั๊ค
จนบรรจบถนนสายกลาง เลี้ยวซาย
ไปตามถนนสายกลาง ผานวัดพระแกว
วัดหลวง จนบรรจบถนนสุขาภิบาล ๕
เลี้ยวซายไปตามถนนสุขาภิบาล ๕ ถึง
ดานศุลกากรเชียงของ
ทางถนน จากทาเรือเชียงแสน
ไปตามถนนริมฝงแมน้ําโขง จนบรรจบ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑๖
(ถนนพหลโยธิน) เลี้ยวซายไปตาม
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑๖
(ถนนพหลโยธิน) ถึงดานศุลกากร
เชียงแสน
ระหวาง
ทางถนน จากฝงขวาแมน้ําสาย
ราชอาณาจักร ไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
กับสหภาพพมา สายกรุงเทพมหานคร - แมสาย (เขตแดน)
ถึงดานศุลกากรแมสาย

ทางถนน จากสะพานมิตรภาพ
แมน้ําสายแหงที่ ๒ ไปตาม
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
สายกรุงเทพมหานคร - แมสาย
(เขตแดน) ตอนเลี่ยงเมืองแมสาย
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน

๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘
ดานพรมแดน
ดานพรมแดน
เชียงของ ตั้งอยูที่
บานหัวเวียง
ตําบลเวียง
อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

ดานศุลกากร
ดานศุลกากร
เชียงของ ตั้งอยูที่
บานวัดหลวง
ตําบลเวียง
อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

ดานพรมแดน
เชียงแสน ตั้งอยูที่
บานเวียงใต
ตําบลเวียง
อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

ดานศุลกากร
เชียงแสน ตั้งอยูที่
บานเวียงเหนือ
ตําบลเวียง
อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

ดานพรมแดน
แมสาย ตั้งอยูที่
บานแมสาย
ตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย
ดานพรมแดน
สะพานมิตรภาพ
แมน้ําสาย
แหงที่ ๒ ตั้งอยูที่
บานสันผักฮี้
ตําบลแมสาย

ดานศุลกากร
แมสาย ตั้งอยูที่
บานเวียงพาน
ตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๖ ก
เขตแดนทางบก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘

ทางอนุมัติ
ดานพรมแดน
หมายเลข ๑๒๙๐ สายตอเขต
อําเภอแมสาย
เทศบาลตําบลแมสายควบคุม - ตอเขต จังหวัดเชียงราย
เทศบาลตําบลเชียงแสนควบคุม บริเวณ
หลักกิโลเมตรที่ ๒.๙ เลี้ยวขวาไปตาม
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๙๐
สายตอเขตเทศบาลตําบลแมสาย
ควบคุม - ตอเขตเทศบาลตําบลเชียงแสน
ควบคุม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร แมสาย (เขตแดน) บริเวณหลักกิโลเมตร
ที่ ๘๘๘.๑๕ เลี้ยวขวาไปตาม
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
สายกรุงเทพมหานคร - แมสาย (เขตแดน)
ถึงดานศุลกากรแมสาย

ดานศุลกากร

ขอ ๓ ผูขนสงของเขามาในราชอาณาจักรตามทางอนุมัติ ถามิไดขนของนั้นดวยยวดยานอันเดินดวย
กําลังเครื่องจักรกล ใหไดรับยกเวนจากบทบังคับในมาตรา ๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)
พุทธศักราช ๒๔๘๐ ทั้งนี้ ผูขนสงของนั้นตองไดรับใบอนุญาตผานดานจากพนักงานดานพรมแดนแลว
และตองขนของมายังดานศุลกากรโดยพลันตามทางอนุมัติดวยยวดยานเดียวกันกับที่ใชนําเขามา เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรใหขนดวยวิธีอื่นได และมิใหแกไขเปลี่ยนแปลงของหรือหีบหอ
ซึ่งบรรจุของนั้นดวยประการใด ๆ
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สมคิด จาตุศรีพิทักษ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๖ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันไดมีการกอสรางสะพานมิตรภาพ
แมน้ําสายแหงที่ ๒ ที่บานสันผักฮี้ ตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเชื่อมระหวางราชอาณาจักรกับ
สหภาพพมา สมควรกําหนดใหทางถนนจากสะพานมิตรภาพแมน้ําสายแหงที่ ๒ มายังดานศุลกากรแมสาย
เปนทางอนุมัติ และสมควรตั้งดานพรมแดนสะพานมิตรภาพแมน้ําสายแหงที่ ๒ ขึ้น นอกเหนือจากทางอนุมัติ
และดานพรมแดนที่กําหนดไวเดิม เพื่ออํานวยความสะดวกในการพาณิชย การขนสง และการทองเที่ยวระหวาง
ราชอาณาจักรกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งเพื่อประโยชนในการจัดเก็บอากรและการตรวจตราปองกันการกระทําความผิด
ตามกฎหมายศุลกากรบริเวณชายแดนทางบกดานนี้ ประกอบกับทางอนุมัติ ดานพรมแดน และดานศุลกากร
จังหวัดเชียงราย มีการกําหนดไวในกฎกระทรวงหลายฉบับ สมควรปรับปรุงเปนฉบับเดียวกันเพื่อประโยชน
ในการอางอิงและตรวจสอบ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

