สมชาย พิพุธวัฒน
ป๑----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สนามบินศุลกากร
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง ออกกฎกระทรวงตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช
๒๔๘๐ กําหนดสนามบินศุลกากร ไว รวม ๒๕ แหง แตไดยกเลิกไปแลว ๒ แหง คงเหลือ ๒๓
แหง ดังตอไปนี้
จังหวัด

สนามบิน

๑. กระบี่

กระบี่

เขตศุลกากร

กฎกระทรวง

บริเวณสนามบินกระบี่ ฉบับที่ ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
เลม ๑๑๖ ตอนที่๑๓๗ก หนา ๔๐
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒

๒. กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง บริเวณสนามบินดอนเมือง

ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๔๘๑
เลม ๕๕ ตอนที่ ๔๔ หนา

๕๕๘
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๔๘๑
๓. ขอนแกน

ขอนแกน บริเวณสนามบินขอนแกน

ฉบับที่ ๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔)
เลม ๑๐๘ ฉบับพิเศษ
ตอนที่ ๑๕๓ หนา ๑
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๔

๔. ชุมพร

ชุมพร

บริเวณสนามบินชุมพร

ฉบับที่ ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๘ ก
หนา ๑๐
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓

๕. เชียงราย

เชียงราย

บริเวณสนามบินเชียงราย ฉบับที่ ๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔)
เลม ๑๐๘ ฉบับพิเศษ
ตอนที่ ๑๕๓ หนา ๑
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๔
เม.ย. ๔๕

สมชาย พิพุธวัฒน
ป๒----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จังหวัด
สนามบิน
เขตศุลกากร
กฎกระทรวง
๖. เชียงใหม

เชียงใหม

บริเวณสนามบินเชียงใหม ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๑๓)
เลม ๘๗ ตอนที่ ๑๕๓ หนา๗๗๒
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๓

๗. ตรัง

ตรัง

บริเวณสนามบินตรัง

๘. นครพนม

นครพนม

บริเวณสนามบินนครพนม ฉบับกฤษฎีกา (พ.ศ. ๒๕๔๔)
เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๖ ก
ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๔

๙. นครราชสีมา

นครราชสีมา บริเวณสนามบิน
นครราชสีมา

๑๐. นนทบุรี

ปากเกร็ด

แมน้ําเจาพระยาภายใน
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๔๘๔)
เขตที่กําหนดในขอบังคับ เลม ๕๘ ตอนที่ ๔๐ หนา ๗๔๗
ควบคุมการเดินเรือทองถิ่น ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๔
แหงจังหวัดนนทบุรี

๑๑. นราธิวาส

นราธิวาส

บริเวณสนามบินนราธิวาส ฉบับที่ ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๔๔ ก หนา ๓๙
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๙

๑๒. นาน

นาน

บริเวณสนามบินนาน

ฉบับที่ ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๓ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๒

ฉบับที่ ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๓ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๒

ฉบับที่ ๑๓๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
เลม ๑๑๗ ตอนที่๑๙ ก หนา ๑๗
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๒

เม.ย. ๔๕

สมชาย พิพุธวัฒน
ป๓----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จังหวัด

สนามบิน

เขตศุลกากร

กฎกระทรวง

๑๓. ประจวบคีรีขันธ หัวหิน

บริเวณสนามบินหัวหิน

๑๔. ปตตานี

บอทอง

บริเวณสนามบินบอทอง ฉบับที่ ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๔๔ ก หนา ๓๙
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๙

๑๕. พิษณุโลก

พิษณุโลก บริเวณสนามบินพิษณุโลก ฉบับที่ ๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔)
เลม ๑๐๘ ฉบับพิเศษ
ตอนที่ ๑๕๓ หนา ๑
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๔

๑๖. ภูเก็ต

ภูเก็ต

๑๗. แมฮองสอน

แมฮองสอน

บริเวณสนามบิน
แมฮองสอน

๑๘. ระนอง

ระนอง

บริเวณสนามบินระนอง ฉบับที่ ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๔๔ ก หนา ๓๙
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๙

บริเวณสนามบินภูเก็ต

ฉบับที่ ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๓ ก หนา ๑
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๒

ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๐๔)
เลม ๗๘ ฉบับพิเศษ
ตอนที่ ๙๙ หนา ๑
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๐๔
ฉบับกฤษฎีกา
เลมที่ ๑๑๘ ตอนที่ ๖๐ ก
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔

เม.ย. ๔๕

สมชาย พิพุธวัฒน
ป๔----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จังหวัด
สนามบิน
เขตศุลกากร
กฎกระทรวง
๑๙. ระยอง

อูตะเภา

บริเวณสนามบินอูตะเภา ฉบับที่ ๖๘ (พ.ศ. ๒๕๑๙)
เลม ๙๓ ฉบับพิเศษ ตอนที่ ๙๐
หนา ๔ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๑๙

(สมุทรปราการ

คลองเตย

(สงขลา

สงขลา

ยกเลิกโดยฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๘๔)
ยกเลิกโดยฉบับที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๑๕)

๒๐. สงขลา

หาดใหญ บริเวณสนามบินหาดใหญ

๒๑. สุโขทัย

สุโขทัย

บริเวณสนามบินสุโขทัย ฉบับที่ ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๓ ก หนา ๓
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๙

๒๒. สุราษฎรธานี

สมุย

บริเวณสนามบินสมุย

๒๓. สุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

๒๔. อุดรธานี

อุดรธานี

บริเวณสนามบิน
สุราษฎรธานี

ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕)
เลม ๘๙ ฉบับพิเศษ ตอนที่ ๘๕
หนา ๘๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม

ฉบับที่ ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๔๔ก หนา ๓๙
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๙
ฉบับที่ ๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔)
เลม ๑๐๘ ฉบับพิเศษ
ตอนที่ ๑๕๓ หนา ๑
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๔

บริเวณสนามบินอุดรธานี ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
เลม ๗๑ ตอนที่ ๖๔ หนา ๑๕๒๙
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๗

เม.ย. ๔๕

สมชาย พิพุธวัฒน
ป๕----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สนามบิน
เขตศุลกากร
กฎกระทรวง
จังหวัด
๒๕. อุบลราชธานี

อุบลราชธานี บริเวณสนามบิน
อุบลราชธานี

ฉบับที่ ๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔)
เลม ๑๐๘ ฉบับพิเศษ
ตอนที่ ๑๕๓ หนา ๑
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๔

เม.ย. ๔๕

