
พระราชบัญญัตศิลุกากรแกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่๓) 

พทุธศักราช ๒๔๗๔ 

มพีระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาประชาธปิก พระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว ด ารัส
เหนอืเกลา้ฯ  
ใหป้ระกาศจงทราบทัว่กนัวา่ 
              โดยทีท่รงพระราชด ารเิห็นสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙  

              จึง่ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญัตขิึน้ไวโ้ดยบทมาตราดั่ง ตอ่ไปนี้ 

           มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิีใ้หเ้รยีกวา่ พระราชบัญญัตศิลุกากรแกไ้ขเพิม่ เตมิ (ฉบับที ่๓) 

พทุธศกัราช ๒๔๗๔ 

           มาตรา ๒ ใหใ้ชพ้ระราชบัญญัตนิีต้ัง้แตว่นัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

           มาตรา ๓ ใหเ้ตมิมาตราใหมใ่นพระราชบัญญัตศิลุกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ ขึน้อกี มาตราหนึง่ ดั่ง

ตอ่ไปนี ้

           มาตรา ๗ (ก) เจา้ของหรอืผูป้กครองโรงพักสนิคา้ จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม ใบอนุญาต
ส าหรับโรงพักสนิคา้ 
ประจ าปีทกุโรงพักสนิคา้ ซึง่ไดรั้บอนุมตัติามมาตรา ๖ หรอืมาตรา ๗ ดั่งแจง้ไวใ้นใบแนบ ๔ (ฉ) 

           มาตรา ๔ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๘ แหง่พระราชบัญญัตศิลุกากร พทุธ ศักราช ๒๔๖๙ 
และใหใ้ช ้
ความตอ่ไปนี้แทน 

           มาตรา ๘ อธบิดจีะใหอ้นุมัตแิละก าหนดคลังสนิคา้ หรอืทีม่ั่นคงอันมใิชเ่ป็น คลังสนิคา้ 
หรอืทีม่ั่นคงชนดิทีอ่ยูใ่น 
ความหมายแหง่มาตรา ๖ และ ๗ นัน้ก็ได ้และอาจสัง่ วา่สว่นใดหรอืภาคใดแหง่คลังสนิคา้หรอืทีเ่ชน่นัน้ จะพงึใช ้

เป็นทีเ่ก็บของได ้และโดยวธิ ีใด อธบิดอีาจด ารสิัง่วา่ของอยา่งใดหรอืมปีรมิาณเทา่ใดทีจ่ะพงึเก็บในทีนั่น้ๆ ได ้
และอาจ ออกขอ้บงัคับเพือ่ด าเนนิการและก ากบัตรวจตราทีนั่น้ๆ ใหเ้ป็นไปโดยชอบ อธบิดอีาจ เรยีกประกนัจาก
เจา้ของหรอืผูป้กครองคลังสนิคา้หรอืทีม่ั่นคงโดยใหท้ าทณัฑบ์น หรอืท า ประการอืน่จนเป็นทีพ่อใจเพือ่จัดการ
คลังสนิคา้ หรอืทีม่ัน่คงเชน่นัน้ใหเ้ป็นไปโดยชอบและเพือ่เป็นประกนัใหใ้ชค้า่ภาษีจนเต็มจ านวนอนัจะพงึเรยีก
เก็บในเวลาใดๆ ส าหรับของ ทีเ่ก็บไวนั้น้ อนึง่ คลังสนิคา้หรอืทีม่ัน่คงซึง่ไดอ้นุมัตติามมาตรานี้ตอ้งบงัคับตามบท 

บญัญัตทิีก่ลา่วไวโ้ดยพสิดารในมาตรา ๘๗ ถงึมาตรา ๙๗  
               เจา้ของหรอืผูป้กครองคลังสนิคา้ จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตส าหรับ คลังสนิคา้ประจ าปีทกุ
คลังสนิคา้ซึง่ไดรั้บอนุมัตติามมาตรานี้ ดั่งแจง้ไวใ้นใบแนบ ๔ (ฉ) 

           มาตรา ๕ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๔๙ แหง่พระราชบัญญัตศิลุกากร พทุธ ศักราช ๒๔๖๙ 
และใหใ้ชค้วาม 
ตอ่ไปนี้แทน 
               มาตรา ๔๙ กอ่นจะปลอ่ยเรอืล าใดทีบ่รรทกุสนิคา้ หรอืมแีตอ่บัเฉาออกไป นอกพระราชอาณาจักร 
ใหน้ายเรอืหรอืถา้นายเรอืไมอ่ยู ่โดยเหตจุ าเป็นอนัจะหลกีเลีย่งม ิได ้ก็ใหบ้คุคลผูใ้ดผูห้นึง่ซ ึง่ไดรั้บอ านาจเป็น
ลายลักษณ์อกัษรจากนายเรอื ไปรายงานตอ่ พนักงานเจา้หนา้ทีท่ีศ่ลุกสถาน และตอ้งตอบค าถามใดๆ ของ
พนักงานเจา้หนา้ทีอ่นัเกีย่ว แกเ่รอื สนิคา้ และการเดนิทาง และตอ้งยืน่หนังสอืรายการสนิคา้ในเรอืตอ่พนักงาน
นัน้ๆ ตามแบบทีก่ าหนดไวใ้นใบแนบ ๖ หรอืแบบอยา่งอืน่ แลว้แตอ่ธบิดจีะไดก้ าหนด ใหน้าย เรอืแสดงใบ
ทะเบยีนเรอื ใบปลอ่ยเรอืขาเขา้ตอ่พนักงานเพือ่ตรวจสอบ กบัทัง้หลักฐานอืน่ตามแตจ่ะตอ้งการ เพือ่แสดงวา่ได ้

ใชค้า่ภาระตดิพันส าหรับเรอื หรอืสนิคา้นัน้เสร็จแลว้  
               เมือ่เป็นทีพ่อใจวา่ไดป้ฏบิตัติามกฎหมายแลว้ พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะไดอ้อก ใบปลอ่ยเรอืตามแบบที่



ก าหนดไวใ้นใบแนบ ๗ ใหไ้ป ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมปลอ่ยเรอื ตามอตัราทีแ่จง้ไวใ้นใบแนบ ๔ (ช)  
               ถา้เรอืล าใดออกจากทา่ในพระราชอาณาจักรไปภาคตา่งประเทศโดยมไิดม้ใีบ ปลอ่ยเรอื หรอืมไิด ้
ปฏบิตัติามบทมาตราตอ่ไปนี ้ทา่นวา่นายเรอืหรอืตวัแทนในเมือ่นาย เรอืไมอ่ยู ่มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกนิพันบาทแตส่ว่นตัวแทนนัน้ตอ่พสิจูนไ์ด ้วา่ไดท้ าการสมคบกนักบันายเรอืดว้ย จึง่มคีวามผดิ 

          มาตรา ๖ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๕๐ แหง่พระราชบัญญัตศิลุกากร พทุธ ศักราช ๒๔๖๙ 
และใหใ้ชค้วาม 
ตอ่ไปนี้แทน 
              มาตรา ๕๐ ถา้เรอืล าใดไดรั้บใบปลอ่ยเรอืแลว้ออกจากทา่หนึง่ไปยังทา่อืน่ใด ในพระราชอาณาจักร
เพือ่รับของสง่ออกไป เมือ่ไดข้นของลงบรรทกุเรอื ณ ทา่อืน่นัน้แลว้ ใหน้ายเรอืสง่มอบหนังสอืรายการสนิคา้ทีไ่ด ้
บรรทกุเพิม่ลงแกพ่นักงานเจา้หนา้ที ่ณ ทีนั่น้ กบัทัง้ใหแ้สดงใบปลอ่ยเรอืทีเ่จา้พนักงานไดอ้อกให ้ณ ทา่แรกที่
ออกเรอืมานัน้ดว้ย และ จะตอ้งท าเชน่นี้ตอ่ไปทกุๆ ทา่ จนกวา่จะไดรั้บใบปลอ่ยเรอืชัน้ทีส่ดุออกนอกพระราช 
อาณาจักร และทกุคราวๆ ทีท่ าเชน่นี้ ใหเ้อาใบปลอ่ยเรอืเพิม่เตมิตดิแนบเขา้กบัใบปลอ่ย เรอืทีไ่ดอ้อกให ้ณ ทา่
แรกทีอ่อกเรอืนัน้ดว้ย ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมส าหรับใบปลอ่ย เรอืเพิม่เตมิทกุฉบบัตามอตัราทีแ่จง้ไวใ้นใบแนบ 
๔ (ช) 

           มาตรา ๗ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๖๘ แหง่พระราชบัญญัตศิลุกากร พทุธ ศักราช ๒๔๖๙ 
และใหใ้ชค้วาม 
ตอ่ไปนี้แทน 
               มาตรา ๖๘ กอ่นเรอืคา้ชายฝ่ังล าใดจะออกจากทา่ หรอืทีข่นสนิคา้ลง หรอื ถา่ยสนิคา้ออก ใหท้ า
บญัชเีป็นสองฉบบัมขีอ้ความตอ้งกนัตามแบบทีก่ าหนดไวใ้นใบ แนบ ๑๑ ลงชือ่นายเรอืแสดงรายละเอยีดของเรอื 

และสนิคา้ในเรอืตามทีก่ าหนดไว ้และสง่มอบแกพ่นักงานเจา้หนา้ทีผู่ซ้ ึง่จะไดย้ดึใบคูฉ่บบัไวแ้ละลงวนัเดอืนปี 
และลงชือ่ในตน้ ฉบบัคนืใหไ้ป บญัชนีีใ้หถ้อืวา่เป็นใบอนุญาตปลอ่ยสนิคา้ และปลอ่ยเรอืใหเ้ดนิทางได ้ดว้ย ให ้
เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมปลอ่ยเรอืตามอตัราทีแ่จง้ไวใ้นใบแนบ ๔ (ช) ทกุๆ ทา่ที ่ระบชุือ่ไวใ้นใบแนบนัน้ ถา้เรอืคา้
ชายฝ่ังล าใดออกจากทีแ่หง่ใดโดยมไิดม้ใีบอนุญาตเชน่ นีก็้ดหีรอืถา้ไมแ่สดงใบอนุญาตนี้ภายในยีส่บิสีช่ัว่โมงนับ
แตเ่มือ่เรอืถงึทา่ และกอ่นเริม่ ขนสนิคา้ขึน้ก็ด ีทา่นวา่นายเรอืมคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้รอ้ยบาท 

           มาตรา ๘ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๖๙ แหง่พระราชบัญญัตศิลุกากร พทุธ ศักราช ๒๔๖๙ 
และใหใ้ชค้วาม 
ตอ่ไปนี้แทน 
               มาตรา ๖๙ เมือ่อธบิดเีห็นสมควรจะออกใบอนุญาตปลอ่ยสนิคา้อยา่งคุม้ได ้ท่ัวไปใหแ้กเ่รอืล าใดๆ 
ทีไ่ปมาคา้อยูเ่สมอเป็นปกตริะวางทา่ตา่งๆ ในพระราชอาณาเขตก็ ได ้โดยมเีงือ่นไขวา่ จะตอ้งยืน่บญัชอีนัถกูตอ้ง
แหง่สนิคา้ทีบ่รรทกุไปนัน้ตอ่พนักงานเจา้ หนา้ทีใ่หต้รงตอ่ระเบยีบการทกุ ๆ เทีย่ว และตอ้งสง่ใบแจง้ความตาม
แบบทีก่ าหนดไวใ้น ใบแนบ ๑๒ ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่ณ ทา่ทีเ่รอืออก กอ่นเวลาทีจ่ะออกเรอื และใหย้ืน่ค า แจง้
ความตามทีก่ าหนดไวใ้นใบแนบอนัเดยีวกนันัน้ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่ณ ทา่ทีเ่รอืไป ถงึภายในยีส่บิสีช่ัว่โมงนับ
แตเ่มือ่เรอืไปถงึและกอ่นเริม่ขนสนิคา้ขึน้ ใบอนุญาตปลอ่ยสนิคา้อนัคุม้ไดท่ั้วไปนี้อาจถอนเสยีในเวลาใดๆ ก็ได ้
โดยแจง้ความใหท้ราบเป็นลายลักษณ์ อกัษร ถา้ผูท้รงใบอนุญาตปลอ่ยสนิคา้อนัคุม้ไดท่ั้วไปละเลยไมย่ืน่บญัชี

สนิคา้และค าแจง้ ความด่ังกลา่วไวใ้นมาตรานี้ ทา่นวา่นายเรอืมคีวามผดิ ตอ้งระวางโทษตามทีบ่ญัญัตไิวใ้น 
มาตรา ๖๘ 
              ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมปลอ่ยเรอืตามอตัราทีแ่จง้ไวใ้นใบแนบ ๔ (ช) ส าหรับเรอืทีเ่ดนิไปมาโดยมี
ใบอนุญาตอยา่งคุม้ไดท่ั้วไปก ากบัทกุๆ ทา่ทีร่ะบชุือ่ไวใ้นใบ แนบนัน้ และซึง่จะตอ้งยืน่รายการแจง้ก าหนดวันเรอื
มาถงึและออกไปตามความในมาตรา นี ้และในอตัราเดยีวกบัทีจ่ะไดเ้รยีกเก็บจากเรอืทีไ่มไ่ดอ้อกใบอนุญาตอยา่ง
คุม้ไดท้ั่วไป แตอ่ธบิดจีะยอมรับเงนิฝากประจ าซึง่จะไดห้ักออกเป็นคา่ธรรมเนยีมอนัตอ้งเสยีเป็นยอด รวมทกุระยะ

กึง่ปี  
              ประกาศมา ณ วนัที ่๓ กมุภาพันธ ์พทุธศักราช ๒๔๗๔ เป็นปีที ่๗ ใน รัชกาลปัจจบุนั 



 



 


