เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งหรือนําเขามาจากตางประเทศ
ซึ่งของที่กําหนดใหบรรทุกโดยเรือไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บปรุ ง หลั ก เกณฑ การปฏิบั ติ เ กี่ ย วกั บการสั่ ง หรื อ นํา เข า มาจาก
ตางประเทศ ซึ่งของที่กําหนดใหบรรทุกโดยเรือไทยใหมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการดังกลาว
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การพาณิ ช ยนาวี
พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกประกาศ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่ง
หรือนําเขามาจากตางประเทศ ซึ่งของที่กําหนดใหบรรทุกโดยเรือไทย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่ อ ง การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การสั่ ง หรื อ นํ า เข า มาจาก
ตางประเทศ ซึ่งของที่กําหนดใหบรรทุกโดยเรือไทย ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
(๒) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่ อ ง การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การสั่ ง หรื อ นํ า เข า มาจาก
ตางประเทศ ซึ่งของที่กําหนดใหบรรทุกโดยเรือไทย (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗
ขอ ๓ ใหสวนราชการ องคการของรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐ วิสาหกิจ ซึ่งสั่งหรือ
นําเขามาจากตางประเทศซึ่งของที่กําหนดใหบรรทุกโดยเรือไทย แจงการสั่งหรือนําเขาซึ่งของนั้นตอ
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีกอนวันนําของดังกลาวบรรทุกเรือไทย
ในกรณีสวนราชการ องคการของรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ไดตั้งตัวแทน หรือ
วาจา งผูรั บจัด การขนส งให กระทําการเกี่ยวกับการสั่ง หรือ นําของดั งกล าวมาจากตา งประเทศแทน
จะมอบหมายใหตัวแทนหรือผูรับจัดการขนสงนั้นแจงการสั่งหรือนําของเขาแทนก็ได
ขอ ๔ การแจงตามขอ ๓ ใหทํา ตามแบบ พว.-จ.1 ทายประกาศนี้ พรอมดวยสําเนา
เอกสารอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ คือ
(๑) สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารอื่นอันเปนหลักฐานแหงการไดมาซึ่งของนั้น
(๒) ใบสั่งของ
(๓) เลตเตอรออฟเครดิต

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

ขอ ๕ ผู ใ ดสั่ ง หรื อ นํ า เข า มาจากต า งประเทศซึ่ ง ของที่ ก ฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ กําหนดวา
การขนสงของนั้นจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยทางเรือตองบรรทุกโดยเรือไทย ใหแจงการสั่งหรือ
นําเขามาจากตางประเทศซึ่งของนั้นตอกรมการขนสงทางน้ําและพาณิช ยนาวีกอนวันนําของดังกลาว
บรรทุกลงเรือไทย
ขอ ๖ การแจงตามขอ ๕ ใหทําตามแบบ พว.-จ.1 ทายประกาศนี้พรอมกับแนบสําเนา
เอกสารดังตอไปนี้ไปดวย คือ
(๑) สัญญา หรือเอกสารอื่น ใดที่ทําไวกับทางราชการ องคการของรัฐ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ อันเปนเหตุใหตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศเพื่อปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว และ
(๒) สัญญาซื้ อขาย หรือเอกสารอื่น อัน เปน หลั กฐานแหง การได ม าซึ่งของนั้น ถ ามี หรื อ
ใบสั่งของ หรือเลตเตอรออฟเครดิต
ขอ ๗ ใหผูแ จงการสั่ง หรือนํ าเข าตามขอ ๓ หรือข อ ๕ แจงการมาถึงซึ่ งของนั้น ต อ
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ของนั้นมาถึงทาเรือปลายทางในประเทศไทย
ขอ ๘ การแจงตามขอ ๗ ใหทําตามแบบ พว.-จ.2 ทายประกาศนี้พรอมดวยสําเนาใบตราสง
หรือ เอกสารขนสงที่ มีร ายการที่ สําคั ญตามที่กํ าหนดในแบบ พว.-จ.2 สํ าหรับ ของนั้น ที่ผู สั่ง หรื อ
นําเขารับรองวาถูกตองหรือสําเนาบัญชีสินคาสําหรับเรือที่ผูขนสงรับรองวาถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
อนุรักษ จุรีมาศ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

แบบ พว.-จ.1
หนังสือแจงการสั่ง หรือนําเขาซึ่ง
ของที่กําหนดใหบรรทุกโดยเรือไทย

เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง การสั่ง หรือนําเขาซึ่งของที่กําหนดใหบรรทุกโดยเรือไทยเขามาจากตางประเทศ
ถึง กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ข า พ เจ าขอแจ งกา รสั่ ง ห รื อ นํ า เข า มา จาก ต า งปร ะเ ทศซึ่ งข อง ที่ ต อ งบ รรทุ กโ ดยเรื อ ไท ย
(ชื่อเรื อ) ........................................................................บริษั ท .........................................................
จะเขาทา................................................................................................ ประมาณวันที่..............เดือน ........................
พ.ศ. …………………….. ดังตอไปนี้
1. ผูสั่งหรือนําเขา
1.1 ชื่อ
(ถาเปนนิติบุคคลใหระบุชื่อนิติบุคคล)
1.2 ที่อยู
1.3 โทรศัพท
2. ผูแจง (ในกรณีที่กระทําแทนผูสั่งหรือนําเขา)
2.1 ชื่อ
(ถาเปนนิติบุคคลใหระบุชื่อนิติบุคคล)
2.2 ที่อยู
2.3 โทรศัพท
2.4 เปน
{ ตัวแทนของผูสั่งหรือนําเขา
{ ผูรับจัดการขนสง
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3. สวนราชการ องคการของรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนคูสัญญากับผูสั่งหรือนําเขา
3.1 ชื่อ
สังกัดกระทรวง
3.2 โทรศัพท
4. ของที่สั่งหรือจะนําเขามาจากตางประเทศ(1)
4.1 คือ
(ใหระบุชื่อสิ่งของ)
4.2 จํานวนชิน้ /ชุด
4.3 น้ําหนัก ประมาณ
4.4 ปริมาตร ประมาณ
5. การซื้อของหรือไดมาโดยประการอื่นจากตางประเทศ
5.1 ผูสั่ง/นําเขา ไดของตาม 4. มาจากตางประเทศโดย
{ การซื้อ เปนการซื้อขายแบบ
{ ประการอื่นๆ (โปรดระบุ)
5.2 วันที่ซื้อขาย/ไดมาโดยประการอื่น
คือวันที่
6. การขนสงของมายังประเทศไทย(1)
6.1 เมืองทาตนทางที่จะบรรทุกของลงเรือ คือ
เมือง
ประเทศ
6.2 เมืองทาปลายทางที่จะขนถายของขึน้ จากเรือในประเทศไทย
คือ
6.3 ของตาม 4. ทั้งหมดจะสงมายังประเทศไทยโดยทางเรือ
{ ทั้งหมดในคราวเดียวกัน โดยของจะตองใช
ไมชากวาวันที่
{ เปนคราวๆ รวม
ครั้ง โดยครั้งสุดทายของจะตอง
ใชไมชากวาวันที่

(1)

ในกรณีของซึ่งสั่งหรือจะนําเขามาจากตางประเทศมีหลายสิ่ง หรือสิ่งเดียวแตเมืองทาตนทางที่จะบรรทุกของ
ลงเรือมีมากกวา 1 ที่ใ หกรอกรายการตาม 4. และ 6. ในใบแนบทายแบบ พว.-จ.1 หนึ่งใบหรือหลายใบ
จนครบทุกสิ่งหรือทุกที่ แลวแตกรณี

-3-

พรอมนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานที่ตองการมาดวยแลว คือ
(1) สําเนาสัญญาที่ทําไวกับ
(ชื่อสวนราชการ ฯลฯ)
(2) { สําเนาสัญญาซื้อของจากตางประเทศ หมายเลข
{ สําเนาใบสั่งของ หมายเลข
{ สําเนาเลตเตอรออฟเครดิต หมายเลข
{ อื่นๆ (โปรดระบุ)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนที่แจงนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(
ตําแหนงหรือหนาที่
กระทําการในนามของ

)

(นิติบุคคล) ผูแจงการสั่งหรือนําเขา
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ใบแนบทายแบบ พว.-จ.1
ของที่จะนําเขา

ลําดับที่

{
{
ชื่อสิ่งของ

สัญญาซื้อของจากตางประเทศ { ใบสั่งของ
{ เลตเตอรออฟเครดิต
อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………….
จํานวน

น้ําหนัก

ปริมาตร

เมืองทาตนทางที่จะ
บรรทุกของลงเรือ

เมือทาปลายทาง

หมายเหตุ

แบบ พว.-จ.2
หนังสือแจงการมาถึงซึ่งของ
ที่กําหนดใหบรรทุกโดยเรือไทย

เขียนที่
วันที่
เรื่อง แจงการมาถึงซึ่งของที่กําหนดใหบรรทุกโดยเรือไทย
ถึง กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ตามที่
(ชื่อผูยื่นแบบ พว.-จ.1)
ไดแจงการนําเขาตาม พว.-จ.1 เมื่อวันที่
เลขรับที่
บัดนี้ ของดังกลาวไดมาถึงประเทศไทยแลว ทั้งหมด/บางสวน ดังตอไปนี้
1. ของดังกลาวไดบรรทุกมาโดย เรือไทย/เรือตางประเทศ ชื่อ

นั้น

2. การขนสงรายนี้ ไดรับ/ไมไดรับ อนุญาตใหบรรทุกโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย
ตามหนังสืออนุญาตที่
3. เรือที่บรรทุกของดังกลาวไดมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่
และไดขนถายของขึ้นจากเรือเมื่อวันที่
ณ
พรอมนี้ไดแนบหลักฐานที่ตองการมาดวยแลว คือ
( ) สําเนาใบตราสง เลขที่
หรือ สําเนาเอกสารขนสง
( ) สําเนาบัญชีสินคาสําหรับเรือ
(ลงชื่อ)
(
ตําแหนงหรือหนาที่
กระทําการในนามของ

)

(นิติบุคคล) ผูแจงการสั่งหรือนําเขา
(นิติบุคคล) : ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก

