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ประกาศกรมศุลกากร
ที่ 147/2561
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือสําราญและกีฬา หรือเรือประมง
ตามประเภท 3 (ค) ภาค ๔
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางเรือสําราญและกีฬา รวมทั้งการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) ประกอบกับ เป็นการพั ฒ นาระบบบริหารจัดการจุดตรวจเข้า-ออก และควบคุม
เรือสําราญและกีฬา หรือเรือประมง เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
ประกอบกับประเภท 3 (ค) ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557 อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ย กเลิ ก ประกาศกรมศุ ล กากร ที่ 209/2557 เรื่อ ง พิ ธี ก ารศุ ล กากรสํ า หรั บ
เรือสําราญและกีฬา หรือเรือประมง ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และให้ใช้หลักเกณฑ์และพิธีการ
ดังต่อไปนี้
ข้อ 2 บททั่วไปว่าด้วยพิธีการศุลกากรสําหรับเรือสําราญและกีฬา หรือเรือประมง
2.๑ “เรือสําราญและกีฬา” หมายความว่า เรือที่ใช้สําหรับหาความสําราญ หรือ
เรือที่ใช้เพื่อการเล่นกีฬาโดยเฉพาะ และไม่ได้ใช้เพื่อการค้า การทหาร หรือการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
2.๒ การรายงานเรือเข้า หรือการรายงานเรือออก
ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร
พ.ศ. 2560 เรือสําราญ และกีฬา หรือเรือประมงที่เข้ามาจากต่างประเทศนั้น นายเรือจะต้องมา
รายงานเรือเข้าเช่นเดียวกับเรือทั้งหลายที่มาจากต่างประเทศภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เมื่อเรือมาถึงท่า
พร้อมกับต้องทํารายงานอันถูกต้องตามแบบรายงานเรือเข้า (Ships Inwards Report) (แบบที่ ๓๗๒)
ที่กําหนดไว้ และแสดงใบทะเบียนเรือเพื่อตรวจด้วย
ภายใต้บังคับมาตรา 70 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
เรือสําราญ และกีฬา หรือเรือประมงที่จะเดินทางไปต่างประเทศ นายเรือต้องไปรายงานต่อพนักงาน
ศุลกากรที่ศุลกสถาน และจะต้องยื่นใบสําแดงรายการเรือออก (Declaration for Ships Outwards)
(แบบที่ ๓๗๓) และขอรับใบปล่อยเรือ (Clearance Outwards) (แบบที่ 378) ด้วย
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ข้อ 3 พิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออกสําหรับเรือสําราญและกีฬา หรือเรือประมง ที่นําเข้ามาชั่วคราว
การนําเรือสําราญและกีฬา หรือเรือประมง เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวตามประเภท ๓ (ค)
ภาค ๔ แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ “ด้วยระบบงานยานพาหนะผ่านแดน”
ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
3.๑ พิธีการศุลกากรขาเข้า
3.1.1 ผู้นําของเข้าจะต้องส่งข้อมูลหรือยื่นเอกสารรายงานเรือเข้า (Ships Inwards
Report) (แบบที่ ๓๗๒) ต่ อ พนั ก งานศุ ล กากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบ พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ดังต่อไปนี้
(1) ทะเบียนเรือ (Registration Certificate) พร้อมสําเนา ๑ ฉบับ
(๒) หนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมสําเนา ๑ ฉบับ
(๓) เอกสารอื่น ๆ เช่น ต้นฉบับใบปล่อยเรือท่าสุดท้าย (Port Clearance)
เป็นต้น
กรณี เจ้าของเรือมิได้เป็นผู้นําของเข้ามาด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือ
มอบอํานาจจากเจ้าของเรือให้ผู้ใดผู้หนึ่งที่เดินทางมาพร้อมกับเรือเป็นผู้รับผิดชอบในการนําเรือเข้าประเทศชั่วคราว
3.๑.๒ เมื่อพนั กงานศุลกากรตรวจสอบสิท ธิของผู้นําของเข้าตามหลักเกณฑ์
และเงื่อ นไขของประเภท ๓ (ค) ภาค ๔ แห่ งพระราชกํ าหนดพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร พ.ศ. ๒๕๓๐
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะบันทึกข้อมูลลงใน “ระบบงานยานพาหนะผ่านแดน” และออกเลขที่ใบขนสินค้าพิเศษ
และเลขยกเว้นอากร
พนักงานศุลกากรจะจัดพิมพ์ใบขนสินค้าพิเศษพร้อมสําเนาคู่ฉบับจาก
ระบบคอมพิ วเตอร์ กรมศุ ลกากร และประทั บข้ อความไว้ ด้ านหลั งทั้ งต้ นฉบั บและสํ าเนาคู่ ฉบั บว่ า For the
Owner
คําเตือน
การไม่นําเรือกลับออกไป ผู้นําของเข้าต้องชดใช้เงินตามสัญ ญาประกันที่ให้ไว้
และอาจถูก ดํ าเนิ น คดี ฐานหลี ก เลี่ ยงการชําระค่ าภาษี อากรและ/หรือ หลีก เลี่ ยงข้อ จํากั ด ของกฎหมาย
อันมีโทษปรับหรือจําคุก หรือทั้งจําทั้งปรับตามกฎหมายศุลกากรอีกด้วย
WARNING
Upon the importer's failure to re-export the boat, payment of
compensation according to the contract of surety ship shall be effected, and the
importer shall simultaneously become liable to either a fine or an imprisonment
or both for violation of Thai Customs Laws.
ลงชื่อ.........................................ผู้ทําสัญญา
(Promisor's Signature)
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ให้ผู้นําของเข้าลงลายมือชื่อรับทราบทั้งต้นฉบับใบขนสินค้าพิเศษและสําเนาคู่ฉบับ
และรับมอบต้นฉบับใบขนสินค้าพิเศษนั้นไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อย ส่วนสําเนาคู่ฉบับ
พร้อมเอกสารประกอบพนักงานศุลกากรจะจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อควบคุมและติดตามต่อไป
3.๒ พิธีการศุลกากรขาออก
3.2.1 ผู้นําของเข้าที่มีความประสงค์จะนําเรือที่นําเข้าชั่วคราวออกนอกราชอาณาจักร
จะต้ องส่ งข้ อมู ลหรื อยื่ นใบสํ าแดงรายการเรื อออก (Declaration for Ships Outwards) (แบบที่ ๓๗๓)
ต่อพนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(๑) ต้นฉบับใบขนสินค้าพิเศษ (Simplified Customs Declaration Form)
ฉบับเดิม
(๒) หนังสือเดินทาง (Passport)
(๓) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
กรณีเจ้าของเรือมิได้เป็นผู้นําออกด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจ
จากเจ้าของเรือ ให้ผู้ใดผู้หนึ่งที่เดินทางมาพร้อมกับเรือเป็นผู้รับผิดชอบในการนําเรือออก
3.๒.๒ เมื่อพนักงานศุลกากรตรวจปล่อยเรือที่ประสงค์จะนําออกนอกราชอาณาจักร
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะบั น ทึ ก การตรวจลงในต้ น ฉบั บ ใบขนสิ น ค้ า พิ เศษ และบั น ทึ ก การนํ า ออกลงใน
“ระบบงานยานพาหนะผ่านแดน” เพื่อเป็นการตัดบัญชีการนําเข้าชั่วคราว ตามประเภท ๓ (ค) ภาค ๔
แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งจัดเก็บใบขนสินค้าพิเศษไว้
3.๓ การประกันและการค้ําประกัน
3.๓.๑ ให้วางประกันหรือค้ําประกันเป็นเงินสด หรือหนังสือค้ําประกันธนาคาร
หรือหนังสือค้ําประกันอย่างอื่นที่เห็นสมควร หรือให้ค้ําประกันด้วยบุคคล ในกรณีผู้นําของเข้าไม่มีประวัติ
การกระทําความผิด หรือติด Profile หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยก็ให้ค้ําประกันตนเองได้
3.๓.๒ การกํ าหนดเงิน ประกั น ให้ กํ าหนดโดยถื อ ตามยอดรวมของราคาบวก
ค่าภาษีอากรทุกประเภทของเรือที่นําเข้าเป็นวงเงินประกัน โดยให้ปัดเศษขึ้นเป็นเลขตัวกลม
3.๔ การกําหนดระยะเวลาในสัญญาประกันและการต่ออายุสัญญาประกัน
3.๔.๑ การทํ า สั ญ ญาประกั น ให้ กํ า หนดระยะเวลาเท่ า ที่ จํ า เป็ น แก่ ก รณี
โดยไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันที่นําเข้า
เว้นแต่กรณี เจ้าของเรือ หรือผู้เดินทางมาพร้อมกับเรือที่ได้รับมอบอํานาจ
จากเจ้าของเรือให้ อยู่เกิน กําหนด ๖ เดื อ นนับ แต่ วันที่ นํ าเข้า และประสงค์ จะต่อ อายุสัญ ญาประกั น
ซึ่งจะต้องแสดงเหตุผลถึงความจําเป็นพร้อมมีหนังสือรับรองว่า เรือลําดังกล่าวได้จอดอยู่หรือซ่อมแซมอยู่
ณ ที่ เช่ า จอดเรื อ หรื อ ที่ ซ่ อ มแซมเรื อ ของผู้ ป ระกอบการที่ เกี่ ย วข้ อ งนั้ น ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เกิ น ๑ ปี
นับแต่วันที่นําเข้า
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หากมีเหตุอันสมควรจะขยายกําหนดระยะเวลาออกไปอีกตามความจําเป็น
แก่กรณีก็ได้
เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอต่ออายุสัญญาประกัน มีดังนี้
(๑) คําร้องขอต่ออายุสัญญาประกัน
(๒) ต้นฉบับใบขนสินค้าพิเศษ
(3) สําเนาทะเบียนเรือ
(๔) สําเนาหนังสือเดินทางพร้อมหน้าที่มีการประทับตราเดินทางเข้าออก
(๕) หนังสือรับรองการจอดเรือหรือซ่อมแซมเรือ
กรณีการซ่อมแซมเรือ ต้องแนบสัญญาว่าจ้างการซ่อมหรือหนังสือรับรอง
รายการซ่อมและระยะเวลาแล้วเสร็จพร้อมแนบรูปถ่ายสภาพเรือที่จะทําการซ่อมแซม
(๖) กรณี เจ้ า ของเรื อ มิ ได้ เป็ น ผู้ นํ า ของเข้ า มาด้ ว ยตนเอง จะต้ อ งมี
หนั งสื อ มอบอํ านาจจากเจ้าของเรือ พร้อ มแสดงบั ต รประชาชนหรือ หนั งสื อ เดิ น ทางของผู้ ม อบอํ านาจ
และผู้รับมอบอํานาจลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
(๗) เอกสารอื่ น ๆ เช่ น แผนที่ แ สดงพิ กั ด ตํ า แหน่ ง ที่ จ อดเรื อ
กรณีไม่ได้จอดอยู่ตามมารีน่าต่าง ๆ เป็นต้น
3.๔.๒ การบังคับสัญญาประกัน
(๑) เมื่อครบกําหนดตามที่ระบุไว้ในสัญ ญาประกัน ผู้นําของเข้ามิได้
นําเรือกลับออกไป หรือได้แสดงความจํานงก่อนครบกําหนดดังกล่าวว่าไม่ประสงค์จะนําเรือกลับออกไป
กรมศุลกากรจะบังคับสัญญาประกันเต็มตามจํานวนที่กําหนดไว้
(๒) ในกรณี ที่ ผู้ นํ า เรื อ เข้ า มาในราชอาณาจั ก รเป็ น การชั่ ว คราวและ
จะนําเรือกลับออกไป แต่นําเรือกลับออกไปไม่ทันภายในเวลาที่กําหนดตามที่ระบุไว้ในสัญ ญาประกัน
โดยไม่มีเจตนาฝ่าฝืนการปฏิบัติตามสัญญาประกันนั้น กรมศุลกากรจะบังคับสัญญาประกันทัณฑ์บนวันละ
๑,๐๐๐ บาท นับจากวันที่ครบกําหนดในสัญญาประกัน ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท กรณีมีเหตุผลพิเศษ
ที่จะบังคับสัญญาประกันทัณฑ์บนน้อยกว่าอัตราดังกล่าว ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากร หรือนายด่านศุลกากร
สามารถพิจารณาสั่งการตามอัตราที่เห็นสมควรเป็นการเฉพาะรายก็ได้
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร
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