
บนัทกึหลักการและเหตผุล  
ประกอบรา่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่114 (พ.ศ. 2540)  

ออกตามความในพระราชบญัญัตศิลุกากร  
พทุธศักราช 2469 

  

หลักการ 

 
       แกไ้ขเพิม่เตมิล าดับที ่30 แหง่บญัชหีมาย ก. ทา้ยกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ศลุกากร (ฉบบัที ่8) พทุธศักราช 2480 ลงวันที ่21 ตลุาคม พ.ศ. 2481 เพือ่ก าหนดเพิม่เตมิใหด้า่นศลุกากร
เกาะสมยุ จังหวัดสรุาษฎรธ์านี เป็นทา่ส าหรับการน าของเขา้และสง่ของออกไดท้กุประเภท รวมทัง้การสง่ออกซึง่
ของทีข่อคนือากรขาเขา้และ ของทีม่ทีัณฑบ์นทกุประเภท และปรับปรงุเขตศลุกากรเกาะสมยุใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

 
เหตผุล 

 
       ดว้ยกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่8) พทุธศักราช 2480 ลง
วันที ่21ตลุาคม พ.ศ. 2481 ไดก้ าหนดใหด้า่นศลุกากรเกาะสมยุ จังหวัดสรุาษฎรธ์านี เป็นทา่ส าหรับการน าของ
เขา้และสง่ของออกไดบ้างประเภท แตเ่นื่องจากในปัจจบุนัเกาะสมยุมกีารคมนาคมทีส่ะดวกและความ
เจรญิเตบิโตดา้นการคา้และเศรษฐกจิไดข้ยายตวัขึน้ สมควรก าหนดใหด้า่นศลุกากรเกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎร์

ธานี เป็นทา่ส าหรับการน าเขา้และสง่ออกซึง่ของทกุประเภท รวมทัง้การสง่ออกซึง่ของทีข่อคนือากรขาเขา้ และ
ของทีม่ทีัณฑบ์นทกุประเภท และกฎกระทรวงดังกลา่วไดก้ าหนดเขตศลุกากรของดา่นศลุกากรเกาะสมยุเป็น
เวลานานแลว้ แตส่ภาพภมูปิระเทศในปัจจบุนัเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ท าใหไ้มส่ามารถทราบแนวเขตศลุกากร
เกาะสมยุทีแ่น่นอน สมควรปรับปรงุเขตศลุกากรเกาะสมยุใหช้ดัเจนขึน้ดว้ย จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี ้

  

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง  
ฉบบัที ่114 (พ.ศ. 2540)  

ออกตามความในพระราชบญัญัตศิลุกากร  
พทุธศักราช 2469 

  

      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช 2469 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
พระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่8) พทุธศักราช 2480 และมาตรา 122 แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร 
พทุธศักราช 2469 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบั
ที ่10) พทุธศักราช 2483 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ้ดังตอ่ไปนี้ 

 
       ใหย้กเลกิความในล าดบัที ่30 แหง่บญัชหีมาย ก. ทา้ยกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความใน
พระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่8) พทุธศักราช 2480 ลงวันที ่21 ตลุาคม พ.ศ. 2481 และใหใ้ชค้วาม
ตอ่ไปนี้แทน 

  

ล าดับ 
ที ่

จังหวดั 
ทา่เรอื
ที ่

เขตศลุกากร 
ลักษณะการที ่

ใหก้ระท า 

ประเภท
ของ 

30 สรุาษฎร์
ธานี 

เกาะส
มยุ 

อา่วหนา้ทอน 
ดา้นเหนือ จากปลายแหลมใหญเ่ป็นเสน้ตรงไปทาง
ทศิ ตะวันตกที ่
ละตจิดู 9๐ 34/ 55// เหนือ ลองจจิดู 99
๐ 49/20// ตะวันออก 
ดา้นตะวันตก จากละตจิดู 9๐ 34/ 5// เหนือ 
ลองจจิดู 
99๐ 49/ 20// ตะวันออก ไปทางทศิตะวันออก
เฉียงใตท้ีล่ะตจิดู 
9๐ 27/ 5// เหนือ ลองจจิดู 99
๐ 51/ 5// ตะวนัออก  
ดา้นใต ้จากละตจิดู 9๐ 27/ 5// เหนือ ลองจจิดู99
๐ 51/ 5// 
ตะวันออก ไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ จดปลาย

แหลมโจรคร ่า  
เลยีบฝ่ังทะเลไปจดปลาย แหลมใหญ ่ 
 
อา่วเฉวง  
ดา้นเหนือ จากปลายแหลมสนไปทางทศิตะวันออก 

เลยีบเกาะ  
มัดหลัง เป็นเสน้ตรงไปทางทศิตะวันออกทีล่ะตจิดู9
๐ 32/ 15//  
เหนือ ลองจจิดู 100๐ 9/ 25// ตะวนัออก 
ดา้นตะวันออก จากละตจิดุ 9๐ 32/ 15// เหนือ 
ลองจจิดู 
100๐ 9/ 25// ตะวันออก ไปทางทศิตะวันตกเฉียง
ใตท้ีล่ะตจิดุ 

1. น าของเขา้ 
2. สง่ของออก 
3. สง่ของ ซึง่ของ
ทีข่อคนื 
     อากรขาเขา้ 
หรอืของ 
     ทีม่ทีัณฑบ์น 

ทกุ
ประเภท 
ทกุ
ประเภท 
ทกุ
ประเภท 



9๐ 25/ 35// เหนือ ลองจจิดู 100๐ 6/ 70//

ตะวันออก  
ดา้นใต ้จากละตจิดู 9๐ 25/ 35// เหนือ ลองจจิดู
100๐ 6/ 70//  
ตะวันออก ไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือจดปลาย

แหลมฉบงั  
เลยีบฝ่ังทะเลไปจดปลายแหลมสน  
 
อา่วละไม  
ดา้นเหนือ จากปลายแหลมฉบงัไปทางทศิ

ตะวันออกเฉียงใตท้ี ่ 
ละตจิดู 9๐ 25/ 35// เหนือ ลองจจิดู 100
๐ 6/70// ตะวันออก 
ดา้นตะวันออก จากละตจิดู 9๐ 25/ 35// เหนือ 
ลองจจิดู  
100๐ 6/ 70// ตะวันออก เป็นเสน้ตรงไปทางทศิ
ตะวันตกจด 
ปลายแหลมเสม็ด เลยีบฝ่ังทะเลไปจดปลายแหลม
ฉบงั 

 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่15 สงิหาคม พ.ศ. 2540 

  

(นายทนง พทิยะ)  
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง 

  

  

 


