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ประกาศกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ที่ ๓๘๗/๒๕๔๘
เรื่อง การนําสงรายงานขอมูลการเดินเรือ
สําหรับการฝากสินคาในการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศระหวางกัน
(Slot Exchange)
ตาม ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๑๔๔) เรือ่ ง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการยกเวน ภาษีเงิน ไดของบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคล สําหรับเงิน ไดจาก
การขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ กําหนดใหผูประกอบการ
ขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงิน ไดสําหรับรายไดจากการฝากสินคาใน
การขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศระหวางกัน (Slot Exchange) ระหวางผูประกอบการขนสง
สินคาทางทะเลซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดกับผูประกอบการขนสงสินคาทางทะเลอื่น จะตองจัดทํารายงาน
แสดงตอกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวีกําหนด นั้น
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีจึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดทํา
รายงานสําหรับผูประกอบการขนสงสินคาทางทะเลที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินได ดังนี้
ขอ ๑ ตองเปนกรณีที่นิติบุคคลไทยผูมีรายไดนั้น ไดทําสัญญาฝากสินคาในการขนสงสินคา
ระหวางประเทศระหวางกัน (Slot Exchange) กับสายการเดินเรือตางชาติที่ใหบริการในเสนทางเดียวกัน
ไมวารายหนึ่งหรือหลายราย ซึ่งตามสัญญาดังกลาว
๑.๑ นิติบุคคลไทยผูมีรายไดซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินได มีสิทธิฝากสินคาที่ตนเปน
ผูออกใบตราสงจํานวนหนึ่ง ในระวางสวนหนึ่งของเรือตางชาติใ นเสนทางเดิน เรือเดียวกัน ลําหนึ่ง
หรือหลายลํา ที่ระบุช่อื ไวในสัญญาโดยไมตองเสียคาจางหรือคาตอบแทน
๑.๒ สายการเดินเรือตางชาติที่เปนคูสัญญา มีสิทธิฝากสินคาที่สายการเดินเรือนั้น ๆ
เปนผูออกใบตราสงจํานวนหนึ่ง ในระวางสวนหนึ่งของเรือไทย ที่นิติบุคคลผูมีรายไดมีอํานาจบริหาร
จัดการโดยไมตองเสียคาจางหรือคาตอบแทน
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๑.๓ เนื้อที่ในระวางเรือตางชาติทุกลําตาม ๑.๑ ที่นิติบุคคลไทยผูมีรายไดมีสิทธิ
ฝากสินคาที่ตนเปนผูออกใบตราสง มีปริมาณรวมกันไมมากกวาระวางทั้งหมดของเรือไทยตาม ๑.๒
ทุกลํารวมกันใน ๑ รอบการเดินเรือ
ขอ ๒ รายไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหจํากัดเฉพาะรายไดจากการรับขนสินคา
ซึ่งฝากในระวางเรือของผูประกอบการขนสงสินคาทางทะเลตางชาติ ที่ระบุชื่อไวใ นสัญญาตาม ๑.๑
หรือเรือตางชาติลําอื่นที่คูสัญญาฝายอื่น ๆ จัดมาใหใชแทนที่เรือดังกลาวเทานั้น
ขอ ๓ นิติบุคคลไทยผูมรี ายได ซึ่งประสงคจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตองยื่น
รายงานแสดงการทําสัญญาฝากสินคาในการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศระหวางกัน (Slot Exchange)
ตามแบบ สพก.-สพว.-1 ตามแนบทายประกาศนี้ ตอสํานักสงเสริมการขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวี
พรอมทั้งแสดงเอกสารและหลักฐานประกอบการทํารายงาน ดังนี้
๓.๑ สําเนารับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ระบุ
วัตถุประสงคในการประกอบกิจการการคา ซึ่งรวมถึงกิจการประกอบการขนสงสินคาทางทะเลระหวาง
ประเทศ
๓.๒ สําเนาสัญญาฝากสินคาหรือขอตกลงในการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ
ระหวางกัน (Slot Exchange) ซึ่งนิติบุคคลไทยผูมีรายไดทํากับสายการเดินเรือตางชาติในการแลกเปลีย่ น
ระวางเรือระหวางกัน
๓.๓ สําเนาใบทะเบียนเรือไทยตามที่ระบุในสัญญาฝากสินคาในการขนสงสิน คา
ทางทะเลระหวางประเทศระหวางกัน (Slot Exchange) ซึ่งนิติบุคคลไทยผูมีรายไดทํากับสายการเดินเรือ
ตางชาติในการแลกเปลี่ยนระวางเรือระหวางกัน
๓.๔ ตารางการเดิน เรือของเรือไทยและเรือต างชาติที่ นํามาใช ใ นการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาฝากสินคาในการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศระหวางกัน (Slot Exchange)
ขอ ๔ ในกรณีที่คูสัญญาฝายอื่น ๆ จัดเรือตางชาติลําอื่น นอกจากที่ระบุช่ือในสัญญาตาม ๑.๑
มาใหใชแทนที่เรือดังกลาว หรือมีการเปลี่ยนแปลงเสนทางการเดินเรือ หรือปริมาณเนื้อที่ในระวางสําหรับ
การรับฝากสินคาของเรือไทยหรือเรือตางชาติตามขอ ๑ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อเรือไทยตาม ๑.๒
นิติบุคคลไทยผูมีรายไดตองแจงการเปลี่ยนแปลงตอกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง พรอมทั้งหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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ขอ ๕ เมื่อไดมีการบรรทุกสิน คาของนิติบุคคลไทยผูมีรายไดใ นเรือตางชาติ ตามที่ได มี
การทําสัญญาในการฝากสินคาระหวางกัน นิติบุคคลผูมีรายไดตองจัดทํารายงานการฝากสินคาในระวาง
เรือของผูประกอบการขนสงสินคาทางทะเลตางชาติแตละลํา แสดงปริมาณสินคาที่บรรทุกลงเรือและ
ขนถายขึ้นจากเรือที่ทาเรือซึ่งเรือนั้นแวะจอดทุกแหง โดยใหจัดทําใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ครบรอบการเดินเรือของเรือผูประกอบการขนสงสินคาทางทะเลอื่น และนําสงสํานักสงเสริมการขนสง
ทางน้ําและพาณิชยนาวีทุก ๓ เดือน โดยรายงานตามแบบ สพก.-สพว.-2 แนบทายประกาศนี้ พรอมทัง้
ยื่นสําเนาใบตราสงที่แสดงใหเห็นวามีปริมาณสินคาที่บรรทุกลงเรือและขนถายลําเรือที่ทาเรือซึ่งเรือนั้น
จอดในทุกทาถูกตองตามที่จัดทํารายงานในแบบ สพก.-สพว.-2
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ถวัลยรัฐ ออนศิระ
อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี

แบบ สพก.-สพว.-1
รายงานการทําสัญญาฝากสินคาในการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศระหวางกัน(Slot Exchange)
วันที่…………………………
1. นิติบุคคลไทยผูทํารายงาน ชื่อบริษัท
………………………………………………………………………………….
สํานักงานใหญตั้งอยูที่ …………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………...
โทรศัพท
…………………………………………………………………………………………………………………
โทรสาร
………………………………………………………………………………………………………………….
2. สัญญาฝากสินคาฯ (Slot Exchange)ที่บริษัท………………………………………………………...เปนคูสัญญา
2.1 มีสายการเดินเรือที่รวมทําสัญญา จํานวน …………………………………………………………….ราย
2.2 ชื่อและขอมูลสังเขปของสายการเดินเรือตางประเทศที่รวมทําสัญญา (นอกจากผูทํารายงาน)
(1) ชื่อ …………………………………………………………………………………………………….
สํานักงานใหญตั้งอยูที่………………………………………………………………………………..
โทรศัพท
………………………………………………………………………………………………
โทรสาร
……………………………………………………………………………………………….
ตัวแทนในประเทศไทย………………………………………………………………………………..
(2) ชื่อ ……………………………………………………………………………………………….
สํานักงานใหญตั้งอยูที่………………………………………………………………………………..
โทรศัพท
………………………………………………………………………………………………
โทรสาร
……………………………………………………………………………………………….
ตัวแทนในประเทศไทย………………………………………………………………………………..
(3) ชื่อ …………………………………………………………………………………………………….
สํานักงานใหญตั้งอยูที่………………………………………………………………………………..
โทรศัพท
………………………………………………………………………………………………
โทรสาร
……………………………………………………………………………………………….
ตัวแทนในประเทศไทย………………………………………………………………………………..

-23. เรือที่ใชในการปฏิบัติตามสัญญาฝากสินคาฯ (Slot Exchange) ทั้งเรือไทยและเรือตางชาติ
3.1 จํานวนเรือใน Pool
รวมทั้งหมด……………ลํา
ระวางบรรทุกที่สามารถบรรทุกได รวมทั้งหมด……………..……เดทเวทตัน…………………….ที.อี.ยู.
3.2 เปนเรือไทยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท………………………………..…………….จํานวน...……….ลํา
ระวางบรรทุก
รวม………….…………………..เดทเวทตัน…………………………….ที.อี.ยู.
3.3 เปนเรือไทยของผูอื่นที่บริษัท………………………………………….เปนผูจัดหามาจํานวน.………..ลํา
ระวางบรรทุก
รวม………….…………………..เดทเวทตัน…………………………….ที.อี.ยู.
3.4 เปนเรือตางชาติ
จํานวน ………………….ลํา
ระวางบรรทุก รวม………….……………………………..เดทเวทตัน…………………………….ที.อี.ยู.
4. ชื่อ สัญชาติ และขีดความสามารถในการบรรทุกสินคาของเรือที่ใชในการปฏิบัติตามสัญญาฝากสินคาฯ
(Slot Exchange)
ตามเอกสารแนบ แบบ สพก.-สพว.-1 / เลขที่ 1 จํานวน………….แผน หรือ รายละเอียดดังนี้
4.1 เรือชื่อ………………………………สัญชาติ………………………ระวางบรรทุก………………………..
ชื่อเจาของเรือ………………………………………………………………………………………………
ชื่อคูสัญญาที่นําเรือมาใชในการแลกเปลี่ยนระวาง………………………………………………………..
4.2 เรือชื่อ………………………………สัญชาติ………………………ระวางบรรทุก………………………..
ชื่อเจาของเรือ………………………………………………………………………………………………
ชื่อคูสัญญาที่นําเรือมาใชในการแลกเปลี่ยนระวาง………………………………………………………..
5. การฝากสินคาฯ (Slot Exchange)
ตามเอกสารแนบ แบบ สพก.-สพว.-1 / เลขที่ 2 จํานวน………….แผน หรือ รายละเอียดดังนี้
5.1 บริษัท…….……………………………………….มีสิทธิฝากสินคาในระวางเรือตาม 4. ที่เปนเรือตางชาติ
ใน 1 รอบการเดินเรือ ดังนี้
(1) เรือชื่อ……………………………………………ฝากสินคาไดไมเกิน……………………………….
(2) เรือชื่อ……………………………………………ฝากสินคาไดไมเกิน……………………………….
(3) เรือชื่อ……………………………………………ฝากสินคาไดไมเกิน……………………………….
5.2 คูสัญญาฝายอื่นๆ มีสิทธิฝากสินคาในระวางเรือไทยที่เปนผูทํารายงานหรือที่ผูทํารายงานเปนผูจ ัดหามา
ดังนี้
(1) เรือไทย ชื่อ…………………………………………………………………………………………….
(1.1) ให …………..………………….ฝากสินคาไดไมเกิน………………………………………
(1.2) ให ……………...………………ฝากสินคาไดไมเกิน………………………………………
(2) เรือไทย ชื่อ……………………………………………………………………………………………..
(2.1) ให .………….………………….ฝากสินคาไดไมเกิน………………………………………
(2.2) ให …………..………………….ฝากสินคาไดไมเกิน………………………………………

-36. เสนทางเดินเรือของเรือไทยและเรือตางชาติตามสัญญาฝากสินคาฯ (Slot Exchange)
6.1 เรือชื่อ ………………………………………………………………………………………………………
(1) ขาไป ……………………………………………………………………………………………….
(2) ขากลับ ……………………………………………………………………………………………….
(3) ระยะเวลาที่ใชในการเดินเรือไป-กลับ ประมาณ…………………..………………………………วัน
6.2 เรือชื่อ ………………………………………………………………………………………………………
(1) ขาไป ………………………………………………………………………………………………
(2) ขากลับ ………………………………………………………………………………………………
(3) ระยะเวลาที่ใชในการเดินเรือไป-กลับ ประมาณ………………..………………………………..วัน

7. ขาพเจา …...………………………………………………เปนผูมีอํานาจทําการแทนบริษัท…………………………
…………………………….…………… ในฐานะ ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………
ขอรับรองวา
7.1 บริษัท …………………………………………………………………ไดทําสัญญาฝากสินคาฯ (Slot
Exchange) กับสายการเดินเรืออืน่ ตาม 2. ซึ่งตามสัญญา ดังกลาว
(1) บริษัท …………………….………………มีสิทธิฝากสินคาที่บริษัท…………..…………………
เปนผูออกใบตราสงในระวางเรือตางชาติที่มีชื่อตาม 5.1 โดยไมตองเสียคาจางหรือคาตอบแทน
(2) สายการเดินเรืออืน่ ตาม 2. มีสิทธิฝากสินคาที่สายการเดินเรือนั้นๆ เปนผูออกใบตราสงในเรือไทยที่
มีชื่อตาม 5.2 โดยไมตองเสียคาจางหรือคาตอบแทน
(3) เนื้อที่ในระวางเรือตางชาติทุกลําที่บริษัท …………………………………………..มีสิทธิฝากสินคา
มีปริมาณรวมกันไมมากกวาระวางทั้งหมดของเรือไทยตาม 3.2 และ 3.3 รวมกัน
7.2 ขอความทั้งหมดในรายงานนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………………………
(
)
ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลไทยผูทํารายงาน
สําหรับเจาหนาที่กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ไดรับรายงานนี้จากบริษัท ………………………………………….เมื่อวันที่ …………………………………
(ลงชื่อ) ……………………………………………………...
(
)
ตําแหนง…………………………………………………….
สํานัก/กอง…………………………………………………..

แบบ สพก.-สพว.-2
รายงานการฝากสินคาในระวางเรือตางชาติ
วันที่ …………………………
1. นิติบุคคลไทยผูทํารายงาน ชื่อ บริษัท …………………………………………………………………………………
สํานักงานใหญตั้งอยูที่ …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท ……………………………………………………………………………………………………………….
โทรสาร ………………………………………………………………………………………………………………...
2. บริษัท ………………………………………………………………....ไดทํารายงานการทําสัญญาฝากสินคาฯ
(Slot Exchange) ลงวันที่ ……………………………………….. ยื่นตอกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ซึ่งเจาหนาที่ไดรับไวเมื่อวันที่ ………………………………………………………………………………………….
3. บริษัท …………………………………………………………………ขอรายงานการฝากสินคาในระวางเรือตางชาติ
ประจําเดือน………………………...…พ.ศ. ……….. ตามเอกสารแนบ แบบ สพก.-สพว.-2 / เลขที่ 1 จํานวน….….
แผนตามแนบ
4. ขาพเจา ชื่อ ………………………………………………………………….……..…………………………………..
เปนผูมีอํานาจทําการแทน บริษัท …………………………………………… ในฐานะ ……………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….…
ขอรับรองวาขอความทั้งหมดในรายงานนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) …………………………………………………….
(
)
ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลไทยผูทํารายงาน

