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ประกาศกรมศุลกากร 
ที่  147/2561 

เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับเรือสําราญและกีฬา  หรือเรือประมง   
ตามประเภท  3  (ค)  ภาค  ๔ 

 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางเรือสําราญและกีฬา  รวมท้ังการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN  Economic  
Community:  AEC)  ประกอบกับเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการจุดตรวจเข้า-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 ให้ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร  ที่  209/2557  เร่ือง  พิธีการศุลกากรสําหรับ 
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   
   ภายใต้บังคับมาตรา  64  และมาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร   

พ.ศ.  2560  เรือสําราญ  และกีฬา  หรือเรือประมงที่เข้ามาจากต่างประเทศน้ัน  นายเรือจะต้องมา
รายงานเรือเข้าเช่นเดียวกับเรือทั้งหลายที่มาจากต่างประเทศภายใน  ๒๔  ชั่วโมง  นับแต่เม่ือเรือมาถึงท่า  
พร้อมกับต้องทํารายงานอันถูกต้องตามแบบรายงานเรือเข้า  (Ships  Inwards  Report)  (แบบที่  ๓๗๒)  
ที่กําหนดไว้  และแสดงใบทะเบียนเรือเพื่อตรวจด้วย 

   ภายใต้บังคับมาตรา  70  และมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560  
เรือสําราญ  และกีฬา  หรือเรือประมงที่จะเดินทางไปต่างประเทศ  นายเรือต้องไปรายงานต่อพนักงาน
ศุลกากรที่ศุลกสถาน  และจะต้องย่ืนใบสําแดงรายการเรือออก  (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 ผู้นําของเข้าจะต้องส่งข้อมูลหรือย่ืนเอกสารรายงานเรือเข้า  (Ships  Inwards  

Report)  (แบบท่ี  ๓๗๒)  ต่อพนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบ  พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง  
ดังต่อไปนี้ 

    (1) ทะเบียนเรือ  (Registration  Certificate)  พร้อมสําเนา  ๑  ฉบับ 
    (๒) หนังสือเดินทาง  (Passport)  พร้อมสําเนา  ๑  ฉบับ 
    (๓) เอกสารอื่น ๆ  เช่น  ต้นฉบับใบปล่อยเรือท่าสุดท้าย  (Port  Clearance)  

เป็นต้น 
    กรณีเจ้าของเรือมิได้เป็นผู้นําของเข้ามาด้วยตนเอง  จะต้องมีหนังสือ

มอบอํานาจจากเจ้าของเรือให้ผู้ใดผู้หนึ่งที่เดินทางมาพร้อมกับเรือเป็นผู้รับผิดชอบในการนําเรือเข้าประเทศชั่วคราว 
   3.๑.๒ เม่ือพนักงานศุลกากรตรวจสอบสิทธิของผู้นําของเข้าตามหลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขของประเภท  ๓  (ค)  ภาค  ๔  แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  จะบันทึกข้อมูลลงใน  “ระบบงานยานพาหนะผ่านแดน”  และออกเลขที่ใบขนสินค้าพิเศษ  
และเลขยกเว้นอากร 

    พนักงานศุลกากรจะจัดพิมพ์ใบขนสินค้าพิเศษพร้อมสําเนาคู่ฉบับจาก
ระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร  และประทับข้อความไว้ด้านหลังทั้งต้นฉบับและสําเนาคู่ฉบับว่า  For  the  
Owner 

คําเตือน 
   การไม่นําเรือกลับออกไป  ผู้นําของเข้าต้องชดใช้เงินตามสัญญาประกันที่ให้ไว้  

และอาจถูกดําเนินคดีฐานหลีกเลี่ยงการชําระค่าภาษีอากรและ/หรือหลีกเลี่ยงข้อจํากัดของกฎหมาย 
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 

จะต้องส่งข้อมูลหรือย่ืนใบสําแดงรายการเรือออก  (Declaration  for  Ships  Outwards)  (แบบที่  ๓๗๓)   
ต่อพนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบพร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  ดังต่อไปนี้ 

    (๑) ต้นฉบับใบขนสินค้าพิเศษ  (Simplified  Customs  Declaration  Form)  
ฉบับเดิม 

    (๒) หนังสือเดินทาง  (Passport) 
    (๓) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
    กรณีเจ้าของเรือมิได้เป็นผู้นําออกด้วยตนเอง  จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจ

จากเจ้าของเรือ  ให้ผู้ใดผู้หนึ่งที่เดินทางมาพร้อมกับเรือเป็นผู้รับผิดชอบในการนําเรือออก 
   3.๒.๒ เม่ือพนักงานศุลกากรตรวจปล่อยเรือที่ประสงค์จะนําออกนอกราชอาณาจักร

เรียบร้อยแล้ว  จะบันทึกการตรวจลงในต้นฉบับใบขนสินค้าพิ เศษ  และบันทึกการนําออกลงใน  
“ระบบงานยานพาหนะผ่านแดน”  เพื่อเป็นการตัดบัญชีการนําเข้าชั่วคราว  ตามประเภท  ๓  (ค)  ภาค  ๔  
แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งจัดเก็บใบขนสินค้าพิเศษไว้ 

  3.๓ การประกันและการคํ้าประกัน 
   3.๓.๑ ให้วางประกันหรือคํ้าประกันเป็นเงินสด  หรือหนังสือคํ้าประกันธนาคาร  

หรือหนังสือคํ้าประกันอย่างอื่นที่เห็นสมควร  หรือให้คํ้าประกันด้วยบุคคล  ในกรณีผู้นําของเข้าไม่มีประวัติ
การกระทําความผิด  หรือติด  Profile  หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยก็ให้คํ้าประกันตนเองได้ 

   3.๓.๒ การกําหนดเงินประกันให้กําหนดโดยถือตามยอดรวมของราคาบวก 
ค่าภาษีอากรทุกประเภทของเรือที่นําเข้าเป็นวงเงินประกัน  โดยให้ปัดเศษขึ้นเป็นเลขตัวกลม 

  3.๔ การกําหนดระยะเวลาในสัญญาประกันและการต่ออายุสัญญาประกัน 
   3.๔.๑ การทําสัญญาประกันให้ กําหนดระยะเวลาเท่ าที่ จําเป็นแก่กรณี   

โดยไม่เกิน  ๖  เดือนนับแต่วันที่นําเข้า 
    เว้นแต่กรณีเจ้าของเรือ  หรือผู้เดินทางมาพร้อมกับเรือที่ได้รับมอบอํานาจ 

จากเจ้าของเรือให้อยู่เกินกําหนด  ๖  เดือนนับแต่วันที่นําเข้า  และประสงค์จะต่ออายุสัญญาประกัน 
ซึ่งจะต้องแสดงเหตุผลถึงความจําเป็นพร้อมมีหนังสือรับรองว่า  เรือลําดังกล่าวได้จอดอยู่หรือซ่อมแซมอยู่  
ณ   ที่ เช่าจอดเรือหรือที่ซ่อมแซมเรือของผู้ประกอบการที่ เก่ียวข้องนั้น  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน  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) กรณีเจ้าของเรือมิได้เป็นผู้นําของเข้ามาด้วยตนเอง  จะต้องมี

หนังสือมอบอํานาจจากเจ้าของเรือพร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ 
และผู้รับมอบอํานาจลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 

    (๗) เอกสารอื่ น  ๆ   เช่น   แผนที่ แสดงพิ กัดตํ าแหน่ งที่ จอดเรือ   
กรณีไม่ได้จอดอยู่ตามมารีน่าต่าง ๆ  เป็นต้น 

   3.๔.๒ การบังคับสัญญาประกัน 
    (๑) เม่ือครบกําหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน  ผู้นําของเข้ามิได้ 

นําเรือกลับออกไป  หรือได้แสดงความจํานงก่อนครบกําหนดดังกล่าวว่าไม่ประสงค์จะนําเรือกลับออกไป  
กรมศุลกากรจะบังคับสัญญาประกันเต็มตามจํานวนที่กําหนดไว้ 

    (๒) ในกรณีที่ผู้นําเรือเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและ 
จะนําเรือกลับออกไป  แต่นําเรือกลับออกไปไม่ทันภายในเวลาที่กําหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน   
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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แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร  ที ่  147/2561 

ใบแนบ 1 
Schedule 1 
มาตรา 64 
Section 64 
ท่า 
PORT of 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงสำวรัชนีวรรณ หงษ์เกษมศักดิ์) 

นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร 
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ใบแนบ 6 
Schedule 6 
มาตรา 71 และ 72 
Section 71 and 72 
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ใบแนบ 7 
Schedule 7 
มาตรา 71 
Section 71 
 


