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Pre-Arrival Processing

อาภาพรรณี แสงมุกดา
29/1/61



พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560

การน าของเข้าทางทะเล 
(มาตรา 64 วรรค 2)

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด

การน าของเข้าทางอากาศ
(มาตรา 94 วรรค 2)

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด

มาตรา 38 
*   ต้องรายงานยานพาหนะเข้า
ภายในยี่ สิ บสี่ ชั่ ว โมง  นับแต่
ย า น พ า ห น ะ ม า ถึ ง ท่ า / ที่ /
สนามบิน



Vessel Schedule (VSED)

RECEIVE CONTROL NO.

Ship Agent Operator(SAOPER)/
Container List (CLIS)

ACCEPTED

Master /House (MMAN)

ACCEPTED

ตัวแทนเรือ/อากาศยาน

ทางเรือ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อน
เรือมาถึงท่า ยกเว้น กัมพูชา/
เวียดนามภายใน 6 ชั่วโมง

ทางอากาศ 1 ชั่วโมงหลังจาก
อากาศยานออกจากสนามบิน
ต้นทาง

การรายงานยานพาหนะเข้าและการสง่ข้อมลูบญัชสีนิค้า

ประกาศกรมศุลกากรท่ี 5/2561



Fields name Sea Air

Vessel Name  

Discharge Port  

Arrival Date  

Master bill of Lading None 

House bill of Lading  

Company Name (English)  

Total Package Amount  =  =

Total Package Unit  

Gross Weight  =  =

Gross Weight Unit  

การตรวจสอบการตัดบัญชีอัตโนมัติข้อมูลใบขนสินค้ากับบัญชีสินค้า 



ตัวแทนอากาศยานต้องแจ้งรายงานอากาศยานเข้าล่วงหน้าและถือเป็นการขออนุญาตเปิดระวางอากาศยานล่วงหน้า 
โดยให้กระท าภายใน 1 ช่ัวโมง หลังจากอากาศยานออกจากประเทศต้นทาง

ระบบฯ ตรวจสอบ
ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ากับ 

ข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยาน 
ให้ถูกต้องตรงกัน

ผู้น าของเข้าสามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าล่วงหน้า
ก่อนอากาศยานเข้ามาในราชอาณาจักรได้

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาด
กลับไปให้ผู้น าเข้าเพื่อให้ผู้น าเข้าท าการแก้ไขข้อมูลและ
ส่งข้อมูลใบขนสินค้าท่ีแก้ไขแล้วเข้าสู่ระบบฯอีกครั้ง

ระบบคอมพิว เตอร์ของ ศุลกากรตอบกลับเลข ท่ีใบขน สินค้าขาเ ข้ า
ทางอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 14 หลัก ในสถานะพร้อมช าระค่าภาษีอากร (ถ้ามี)

กระบวนการ Pre – Arrival Processing ทางอากาศยาน

ตัวแทนอากาศยานต้องส่งข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานล่วงหน้า ประกอบด้วย 1) MMAN 2) Air Waybill
(Master Air Waybill และ House Air Waybill) ให้ครบถ้วน ภายใน 1 ช่ัวโมงหลังจากอากาศยานออกจากประเทศต้นทาง 

ท้ังนี้ ให้อ้างอิงเลข RCN พร้อมท้ังระบุวัน - เวลาน าเข้าจริง

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลับเลขท่ีรับรายงานอากาศยานเข้า 
(Receive Control Number: RCN) โดยอัตโนมัติให้ตัวแทนอากาศยาน

เมื่อกรมฯตอบรับข้อมูล (Accept) ถือเป็นการรายงานอากาศยานเข้าส าเร็จ ซึ่งผู้น าของเข้าสามารถ
ตรวจสอบหรือติดตามสถานะของข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานจากระบบ e-tracking 



การขอแก้ไขการรายงาน
ยานพาหนะเข้าและบัญชีสินค้า

2.การแก้ไขข้อมูลในบัญชีสินค้า
(ยังไม่ส่งข้อมูลใบขนสินค้า)

ตัวแทนเรือ/อากาศยานยื่นค าร้องต่อพนักงาน
ศุลกากรที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขและพิจารณาคดี
โดยผ่อนผันการปรับ

1.การแก้ไขวัน/เวลาน าเข้า

(ส่งข้อมูล Actual แล้ว)

ภายใน 48 ชั่วโมง
หลังจากยานพาหนะเข้า 

ตัวแทนเรือ/อากาศยานยื่นค าร้องต่อพนักงาน
ศุลกากรที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขและพิจารณาคดี
ตามเกณฑ์ระงับคดี

ภายหลัง 48 ชั่วโมง
หลังจากยานพาหนะเข้า 

ตัวแทนเรือ/อากาศยาน สามารถส่งข้อมูลแก้ไข
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

ตัวแทนเรือ/อากาศยานยื่นค าร้องต่อพนักงาน
ศุลกากรที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขและพิจารณาคดี
ตามเกณฑ์ระงับคดี

การแก้ไขการรายงานยานพาหนะเข้า
และบัญชีสินค้า



การแก้ไขใบขนสินค้ากรณีมีการเปลี่ยนแปลงวันน าเข้าจริง

มีผลกระทบกับค่าภาษี
อากร
- ช าระไว้ขาด/เกิน

ไ ม่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ กั บ
ค่าภาษีอากร

ผู้น าของเข้า/ตัวแทนยื่นค าร้องต่อพนักงานศุลกากร
หน่วยตรวจสอบใบขนฯGreen line พิจารณาคดี
โดยผ่อนผันการปรับ

การเปลี่ยนแปลงวันน าเข้า* Green line Red line

ผู้น าของเข้า/ตัวแทนยื่นค าร้องต่อพนักงานศุลกากร
ผู้ตรวจปล่อย พิจารณาคดีโดยผ่อนผันการปรับ

ผู้น าของเข้า/ตัวแทนยื่นค าร้องต่อพนักงานศุลกากร
หน่วยตรวจสอบใบขนฯGreen line พิจารณาคดี
โดยผ่อนผันการปรับแล้วให้ช าระอากรเพ่ิม หรือขอคืน
อากร

ผู้น าของเข้า/ตัวแทนยื่นค าร้องต่อพนักงานศุลกากร
ผู้ตรวจปล่อย พิจารณาคดีโดยผ่อนผันการปรับ
แล้วให้ช าระอากรเพิ่ม หรือขอคืนอากร

* ผู้น าของเข้า/ตวัแทนยืน่ค ารอ้งขอแกไ้ขก่อนการรบัมอบของไปจากอารกัขาของศลุกากร



Pre-Arrival Processing วันที่เริม่ด าเนนิการ

ทางอากาศและทางเรือ
เร่ิม 1 กุมภาพันธ์ 2561

ยกเว้น สทบ.
เร่ิม 1 มีนาคม 2561



Q&A





 
รายงานเรือเข้า 

Vessel Schedule Message (VSED)  
  

บัญชีสนิค้าทางเรือส าหรับบริษัทเรือหรือตัวแทนผู้รายงานเรือเข้า 
Ship Agent Operator Message (SAOPER)  

  
บัญชีตู้สนิค้า  

Container List Message (CLIS)  
  

บัญชีสินค้าทางเรือ  
Master Sea Cargo Manifest Message (MMAN)  

  
ยกเลกิข้อมูลบัญชีสนิค้า  

Cancel Manifest Message (CANMAN)   
 



Vessel Schedule (VSED) 

Ship Agent Operator (SAOPER) 

Container List (CLIS) 

Master Sea Cargo Manifest (MMAN) 

1 

2 

3 

4 

เวลา  24 ช่ัวโมงก่อนเรือมาถงึท่า ยกเว้น กัมพูชา เวียดนาม  
ภายใน 6  ช่ัวโมงก่อนเรือมาถงึท่า 



Vessel Schedule (VSED) 

Air Cargo manifest (AMAN) 

Air Waybill  (ABIL) 

1 

2 

3 

 เวลา   1  ช่ัวโมงหลังจาก อากาศ 
ยานออกจากสนามบนิต้นทาง 



การแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลรายงานเรือเข้า/ข้อมูลบัญชีสินค้าเรือ

การด าเนินการแก้ไข เวลา การด าเนินการ การพิจารณา 

เม่ือรบั Receive control 
numberแล้ว      ถึง 24 ชัว่โมง 
ก่อน Actual Date / Actual Time  

24 ชัว่โมง ส่งมาแก้ไขได้เอง 
ทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ไม่ต้องพิจารณาความผิด  

ภายใน 24 ชัว่โมง หลงั Actual 
Date / Actual Time   

24 ชัว่โมง 
 

    พบเจ้าหน้าที 
  

 ตามระเบียบท่ีก าหนด 

มากกว่า 24 ภายใน 48 ชัว่โมง
หลงั Actual Date /Actual Time  

24 ชัว่โมง 
 

 

    พบเจ้าหน้าที 
  

 

 ตามระเบียบท่ีก าหนด 
 

มากกว่า 48 ชัว่โมง หลงั Actual Date / 
Actual Time   

        พบเจ้าหน้าที   ตามระเบียบท่ีก าหนด 
 




