
 
 

 
 
 

ประกาศกรมศุลกากร  
ที่        /2564   

เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 134/2561 

 

 เพ่ือให้การรายงานเรือออกและการยื่นบัญชีสินค้าส าหรับเรือเป็นไปด้วยความเหมาะสมยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมศุลกากร 
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ 60 แห่งประกาศกรมศุลกากร ที ่134/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมศุลกากร ที่ 168/2562 
เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกรมศุลกากร ที ่134/2561 ลงวันที ่20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๖๐ ให้ตัวแทนเรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรำยงำนเรือออก กำรอนุญำตพิเศษให้ขนสินค้ำขำออก
บรรทุกลงในเรือ (ถ้ำมี) และกำรยื่นบัญชีสินค้ำส ำหรับเรือขำออกทำงอิเล็กทรอนิกส์  ดังต่อไปนี้  

   (๑) กำรรำยงำนเรือออกและ/หรือกำรยื่นบัญชีสินค้ำส ำหรับเรือทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

    กำรรำยงำนเรือออกและ/หรือกำรยื่นบัญชีสินค้ำส ำหรับเรือทำงอิเล็กทรอนิกส์สำมำรถ
กระท ำได้โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 
ของเจ้ำของลำยมือชื่อผ่ำนบุคคลที่เป็นสื่อกลำงผู้ให้บริกำรรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network 
Services : VANS) เข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมมำตรฐำนที่กรมศุลกำกรก ำหนด 
(ebXML/XML Format) เสมือนกำรจัดท ำ ยื่น ส่ง รับเอกสำรและกำรลงลำยมือชื่อในกระดำษ และถือว่ำเป็นกำรยื่นรำยงำน
เรือออกทำงอิเล็กทรอนิกส์ และกำรยื่นบัญชีสินค้ำส ำหรับเรือ โดยให้นำยเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ ำนำจจำกนำยเรือ 
จัดท ำข้อมูลรำยงำนเรือออกและกำรยื่นบัญชีสินค้ำส ำหรับเรือตำมมำตรฐำนที่กรมศุลกำกรก ำหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูล
ทำงอิเล็กทรอนิกส์เข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร ผู้รับข้อมูลได้ท ำกำรตอบรับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในกำรปฏิบัติพิธีกำร ถือเป็นกำรยื่นเอกสำรนั้น ๆ  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกรและกฎหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับพิธีกำรศุลกำกรแล้ว ระบบ NSW จะท ำหน้ำที่กระจำยข้อมูลให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรำยงำนเรือออก  
   (๒) กำรรำยงำนเรือออก 

    (๒.๑) ก่อนขนสินค้ำขำออกบรรทุกลงเรือหรือก่อนเรือออก ให้นำยเรือหรือตัวแทนผู้รับ
มอบอ ำนำจจำกนำยเรือจัดท ำข้อมูลกำรรำยงำนเรือออกไปนอกรำชอำณำจักร และกำรขออนุญำตพิเศษในกำรขนสินค้ำ 
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ลงเรือ (Vessel Schedule : VSED) ตำมมำตรฐำนที่กรมศุลกำกรก ำหนด และส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงผ่ำนระบบ NSW เข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร 

    (2.๒) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูล
อ้างอิง และกับข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากไม่พบข้อผิดพลาด ข้อมูลต้องถูกต้องไม่มี
ข้อผิดพลาดทุกรายการ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจึงถือว่า Accept และจะก าหนดเลขที่รับรายงานเรือออก 
(Receive Control Number) ให้อัตโนมัติ โดยเรือหนึ่งล าต่อหนึ่งเลขที่รับรายงานเรือออก (Receive Control Number) 
และแจ้งเลขที่รับรายงานเรือออก (Receive Control Number) กลับไปยังนายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจ
จากนายเรือ หากพบข้อผิดพลาดระบบ คอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดทุกข้อกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล 
(ตาม XML User) ในคราวเดียวตามรายการที่พบข้อผิดพลาด ให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือ
ท าการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลเฉพาะที่แก้ไขใหม่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
รับข้อมูลรายงานเรือออก ถือเป็นการออกใบปล่อยเรือและจะแจ้งกลับเลขท่ีรับรายงานเรือออก (Receive Control 
Number) ให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือทราบ ถือเป็นการอนุญาตพิเศษให้ขนสินค้าขาออก
บรรทุกลงในเรือได้ และถือเป็นการลงรายงานเรือในสมุดรายงานเรือออกและยื่นใบส าแดงรายการเรือออกแล้ว 

    (2.๓) ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เรือออกจริง ให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจ
จากนายเรือจัดท าข้อมูล วันและเวลาที่เรือออกจากเขตท่าจริง (Actual Date, Actual Time) ตามมาตรฐานที่กรม
ศุลกากรก าหนด และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยต้องส่งข้อมูล
รายงานเรือออกจริงภายใต้ Reference Number เดิมเท่านั้น โดยแจ้งวันและเวลาที่เรือออกจากเขตท่าจริง (Actual Date, 
Actual Time) ภายใต้เลขที่รับรายงานเรือออกที่ได้รับตอนรายงานเรือออกครั้งแรก หากไม่พบข้อผิดพลาดจะตอบ Accept 
ด้วยข้อความ “VESSEL CLOSED/ACTUAL DATE ACCEPT” 

    (2.๔) ให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือช าระค่าธรรมเนียม  
ใบปล่อยเรือ และค่าธรรมเนียมประภาคาร 

    (2.๕) การแก้ไข การยกเลิกข้อมูลรายงานเรือออก 

      (2.๕.๑) กรณีการแก้ไขหรือการยกเลิกข้อมูลรายงานเรือออกก่อนถึงวันที่และ
เวลาที่แจ้งไว้ในข้อมูลรายงานเรือออกจริงตามข้อ (2.3) ให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือส่ง
ข้อมูลแก้ไขหรือยกเลิกรายงานเรือออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ โดยไม่ต้องยื่นค าร้องขอแก้ไขต่อ
หน่วยงานบริการศุลกากร ณ ท่าเรือที่ส่งของออก 

      (2.5.2) กรณีการแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลรายงานเรือออกภายหลังวันที่และเวลา
ที่แจ้งไว้ในข้อมูลรายงานเรือออกจริงตามข้อ (2.3) แล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลรายงานเรือ
ออก นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือต้องยื่นค าร้องขอแก้ไขต่อหน่วยงานบริการศุลกากร ณ 
ท่าเรือที่ส่งของออก เพ่ือพิจารณาอนุญาต และพิจารณาความผิดเป็นราย ๆ ไป 

   (3) การยื่นบัญชีสินค้าส าหรับเรือ  

    (3.1) การส่งข้อมูลรายงานสินค้าโดยตัวแทนเรือ (Ship Agent Operator Message) 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

การส่ง… 
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      การส่งข้อมูลรายงานสินค้าโดยตัวแทนเรือ (Ship Agent Operator Message) 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือ 
จัดท าข้อมูลรายงานสินค้าโดยตัวแทนเรือ (Ship Agent Operator Message) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 
และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผู้รับข้อมูล
ได้ท าการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว ดังนี้  

      (3.๑.1) ให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือจัดท าข้อมูลรายงาน
สินค้าโดยตัวแทนเรือ (Ship Agent Operator Message) โดยแยกข้อมูลเป็นรายนายเรือ หรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจ
จากนายเรือ หรือผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือเจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo) และส่งข้อมูลรายงานสินค้าโดยตัวแทนเรือ 
(Ship Agent Operator Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนถึงวันที่และเวลาที่แจ้งไว้ใน
ข้อมูลรายงานเรือออกจริงตามข้อ (๒.๓) 

      (3.1.๒) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดทุกข้อกลับไป
ให้ผู้ส่งข้อมูล (ตาม XML User) ตามรายการที่พบข้อผิดพลาด และ Accept ตามรายการในคราวเดียว หากรายการใด
ไม่พบข้อผิดพลาดจะตอบ Accept ตามรายการ ด้วยข้อความ “SHIP AGENT OPERATOR ACCEPT” กลับไปที่รายการนั้น 
และหากรายการใดพบข้อผิดพลาด ระบบจะตอบ Error Message ตามรายการกลับไปในคราวเดียวกัน ให้นายเรือ 
หรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือท าการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลเฉพาะที่แก้ไขใหม่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากร  

    (3.2) การส่งข้อมูลบัญชีตู้สินค้า (Container List Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์  

      การส่งข้อมูลบัญชีตู้สินค้า (Container List Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือจัดท า
ข้อมูลบัญชีตู้สินค้า (Container List Message) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผู้รับข้อมูลได้ท าการตอบ
รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว ดังนี้  

      (3.2.1) ให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือจัดท าข้อมูลบัญชีตู้สินค้า 
(Container List Message) โดยแยกข้อมูลเป็นรายนายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือ หรือผู้ขนส่งตู้สินค้า 
และส่งข้อมูลบัญชีตู้สินค้า (Container List Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนถึง
วันที่และเวลาที่แจ้งไว้ในข้อมูลรายงานเรือออกจริงตามข้อ (๒.๓) 

      (3.2.2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับ
แฟ้มข้อมูลอ้างอิง และกับข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดทุกข้อกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล (ตาม XML User) 
ตามรายการที่พบข้อผิดพลาด และ Accept ตามรายการในคราวเดียว หากรายการใดไม่พบข้อผิดพลาดจะตอบ Accept 
ตามรายการ ด้วยข้อความ “CONTAINER LIST ACCEPT” กลับไปท่ีรายการนั้น หากรายการใดพบข้อผิดพลาด 

ระบบ... 
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ระบบจะตอบ Error Message ตามรายการกลับไปในคราวเดียวกัน โดยให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจ
จากนายเรือท าการแก้ไขข้อมูล และส่งข้อมูลเฉพาะที่แก้ไขใหม่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร  

    (3.3) การส่งข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (Master Sea Cargo Manifest Message) 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

      การส่งข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (Master Sea Cargo Manifest Message) ทาง
อิเล็กทรอนิกส์สามารถกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือ 
จัดท าข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (Master Sea Cargo Manifest Message) ภายใต้เลขที่รับรายงานเรือออก ตามมาตรฐาน
ที่กรมศุลกากรก าหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรผู้รับข้อมูลได้ท าการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการยื่น
เอกสารนั้น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว ดังนี้  

      (3.3.1) ให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือจัดท าข้อมูลบัญชีสินค้า
ทางเรือ (Master Sea Cargo Manifest Message) โดยแยกข้อมูลเป็นรายนายเรือ หรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจ
จากนายเรือ หรือผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือเจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo) และส่งข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (Master Sea 
Cargo Manifest Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนถึงวันที่และเวลาที่แจ้งไว้ในข้อมูล
รายงานเรือออกจริงตามข้อ (๒.๓) 

      (3.๓.2) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับ
แฟ้มข้อมูลอ้างอิง และกับข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดทุกข้อกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล (ตาม XML User) 
ตามรายการที่พบข้อผิดพลาด และ Accept ตามรายการในคราวเดียว หากรายการใดไม่พบข้อผิดพลาดจะตอบ Accept 
ตามรายการ ด้วยข้อความ “MASTER SEA CARGO ACCEPT” กลับไปที่รายการนั้น หากรายการใดข้อผิดพลาด
ระบบจะตอบ Error Message ตามรายการ กลับไปในคราวเดียวกัน โดยให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจ
จากนายเรือท าการแก้ไขข้อมูล และส่งข้อมูลเฉพาะที่แก้ไขใหม่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 

    (3.4) การแก้ไข การยกเลิกข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับเรือ 

       (3.4.๑) กรณีล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนถึงวันที่และเวลาที่แจ้งไว้ใน
ข้อมูลรายงานเรือออกจริงตามข้อ 2.3 ให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือสามารถส่งข้อมูลแก้ไข
หรือยกเลิกข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ โดยไม่ต้องยื่นค าร้อง
ขอแก้ไขต่อหน่วยงานบริการศุลกากร ณ ท่าเรือที่ส่งของออก 

       (3.4.2) กรณีไม่เกินสองวันท าการนับแต่วันที่และเวลาที่แจ้งไว้ในข้อมูลรายงานเรือ
ออกจริงตามข้อ (2.3) ระบบจะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับเรือ ให้นายเรือหรือตัวแทน
ผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือสามารถยื่นค าร้องขอแก้ไขต่อหน่วยงานบริการศุลกากร ณ ท่าเรือที่ส่งของออก เพ่ือ
พิจารณาอนุญาต โดยไม่ต้องพิจารณาความผิด โดยพนักงานศุลกากรจะขยายเวลาการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้
นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือท าการส่งข้อมูลแก้ไขรายงานเรือทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

(3.4.3) กรณ.ี.. 
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      (3.4.3) กรณีเกินกว่าสองวันท าการนับแต่วันที่และเวลาที่แจ้งไว้ในข้อมูลรายงานเรือ
ออกจริงตามข้อ (2.3) ให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือ ยื่นค าร้องขอแก้ไขหรือยกเลิกต่อหน่วยงาน
บริการศุลกากร ณ ท่าเรือที่ส่งของออก เพ่ือพิจารณาอนุญาต และพิจารณาความผิดเป็นราย ๆ  ไป โดยพนักงานศุลกากร
จะขยายเวลาการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากนายเรือท าการส่งข้อมูลแก้ไข
รายงานเรือทางอิเล็กทรอนิกส์” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่             กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 

 (นายพชร อนันตศิลป์) 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 



สรุปภาพรวม ร่างประกาศกรมศุลกากรที่ ... /2564

เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 134/2561

ประเด็นการรายงานเรือออกและการยื่นบัญชีสินค้าส าหรับเรือ 



สภาพปัญหาและความเป็นมา

การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากรที่ 168/2562 เรื่อง แก้ไข
เพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 134/2561 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
พบว่า มีการลักลอบส่งออกยาเสพติดจ านวนมาก เนื่องจากกรมศุลกากร
จะได้รับข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรับเรือภายหลังจากเรือออกแล้ว ท าให้การบริหาร
ความเสี่ยงของกรมศุลกากรมีประสทิธิภาพลดลง

ดังนั้น กรมศุลกากรได้ก าหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการควบคุมทางศุลกากรและป้องกันการลักลอบส่งออกยาเสพติด 
โดยด าเนินการแก้ไขประกาศกรมฯ ดังกล่าวซึ่งก าหนดให้มีการยื่นบัญชีสินค้า
ส าหรับเรือ ได้แก่ การส่งข้อมูลรายงานสินค้าโดยตัวแทนเรือ การส่งข้อมูล
บัญชีตู้สินค้า และการส่งข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมง ก่อนถงึวันท่ีและเวลาท่ีแจ้งไว้ในข้อมูลรายงานเรอืออกจริง

หน้า 1เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ขอให้ทา่นศึกษารายละเอยีดจากเอกสารร่างประกาศกรมฯ ฉบับสมบูรณ์เป็นหลัก



สภาพปัญหาและความเป็นมา

หน้า 2

จากสภาพปัญหาดังกล่าว กรมศุลกากรจึงได้ร่างประกาศกรมศุลกากรที่ ... /2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 134/2561 เพื่อยกเลิกยกเลิกความในข้อ 60 แห่งประกาศกรมศุลกากร ที่ 134/2561 
เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 8 พฤษภาคมพ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กรมศุลกากร ที่ 168/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเตมิประกาศกรมศุลกากร ที่ 134/2561 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
โดยมีสาระส าคัญที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

1. การรายงานเรือออก
2. การยื่นบัญชีสนิค้าส าหรับเรือ

2.1 การส่งข้อมูลรายงานสินค้าโดยตัวแทนเรือ
2.2 การส่งข้อมูลบัญชีตู้สินค้า 
2.3 การส่งข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ และ
2.4 การแก้ไข การยกเลิกข้อมูลบัญชีสนิค้าส าหรับเรือ

เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ขอให้ทา่นศึกษารายละเอยีดจากเอกสารร่างประกาศกรมฯ ฉบับสมบูรณ์เป็นหลัก



พิธีการ ระยะเวลา

ป.168/2562 ร่างป. .../2564

1. การรายงานเรือ

ออก

ข้อ 2.1 รายงานเรือออก

ก่อนขนสนิค้าขาออก

บรรทุกลงเรือหรือก่อน

เรือออก

ข้อ 2.1 รายงานเรือออกกอ่นขนสนิค้าขาออกบรรทุก

ลงเรือหรือก่อนเรือออกล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 24 

ชั่วโมง

เปรียบเทียบประกาศกรมศุลกากรที่ 168/2562 กับ 
ร่างประกาศกรมศุลกากรที่ .../2564

หน้า 3หน้า 3เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ขอให้ทา่นศึกษารายละเอยีดจากเอกสารร่างประกาศกรมฯ ฉบับสมบูรณ์เป็นหลัก



พิธีการ ระยะเวลา

2. การย่ืนบัญชีสินค้าส าหรับเรือ
ป.168/2562 ร่างป. .../2564

2.1 การส่งขอ้มูลรายงานสินคา้โดย

ตัวแทนเรือ (Ship Agent Operator 

Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 3.1.1 ภายใน

ก าหนด 24 ชั่วโมง

นับแต่เรือออกจริง

ขอ้ 3.1.1 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนถึง

วันท่ีและเวลาท่ีแจ้งไว้ในขอ้มูลรายงานเรอืออกจริง

2.2 การส่งขอ้มูลบัญชตีูส้นิคา้ 

(Container List Message) ทาง

อเิล็กทรอนกิส์

ข้อ 3.2.1 ภายใน

ก าหนด 24 ชั่วโมง

นับแตเ่รอืออกจริง

ขอ้ 3.2.1 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนถึง

วันท่ีและเวลาท่ีแจ้งไว้ในขอ้มูลรายงานเรอืออกจริง

เปรียบเทียบประกาศกรมศุลกากรท่ี 168/2562 กับ 
ร่างประกาศกรมศุลกากรท่ี .../2564

2.3 การสง่ขอ้มูลบัญชีสินคา้ทาง

เรือ (Master Sea Cargo Manifest 

Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 3.3.1 ภายใน

ก าหนด 24 ชั่วโมง

นับแต่เรือออกจริง

ข้อ 3.3.1 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนถงึ

วันท่ีและเวลาท่ีแจ้งไว้ในขอ้มูลรายงานเรอืออกจริง

หน้า 4เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ขอให้ทา่นศึกษารายละเอยีดจากเอกสารร่างประกาศกรมฯ ฉบับสมบูรณ์เป็นหลัก



พิธีการ ระยะเวลา

ป.168/2562 ร่างป. .../2564

2.4 การแก้ไข 

การยกเลิก

ข้อมูลบัญชี

สนิค้าส าหรับ

เรือ

ข้อ 3.4.1 ภายใน 24 ชั่วโมง

นับแต่เรือออกจรงิ ไมต่้องย่ืนค า

ร้องขอแก้ไข

3.4.1 กรณลี่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนถึง

วันที่และเวลาที่แจง้ไวใ้นข้อมูลรายงานเรือออกจรงิ 

โดยไมต่้องย่ืนค าร้องขอแก้ไข

ข้อ 3.4.2 เกนิก าหนดเวลา

ตามข้อ 3.4.1 ย่ืนค ารอ้งขอ

แกไ้ขและพิจารณาความผิด

3.4.2 กรณเีกนิก าหนดเวลาตามข้อ 3.4.1 แต่

ไม่เกิน 2 วันท าการนับแต่วันที่และเวลาที่แจง้ไวใ้น

ข้อมูลรายงานเรือออกจริง ต้องย่ืนค าร้องขอแก้ไขโดย

ไมต่้องพิจารณาความผิด

3.4.3 กรณเีกนิกว่า 2 วันท าการ นับแต่วันที่และ

เวลาที่แจ้งไวใ้นขอ้มูลรายงานเรือออกจรงิ ต้องย่ืนค ารอ้ง

ขอแก้ไขและพจิารณาความผิด

เปรียบเทียบประกาศกรมศุลกากรท่ี 168/2562 กับ 
ร่างประกาศกรมศุลกากรที่ .../2564

หน้า 5เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ขอให้ทา่นศึกษารายละเอยีดจากเอกสารร่างประกาศกรมฯ ฉบับสมบูรณ์เป็นหลัก



หน้า 6

สาระส าคัญของร่างประกาศกรมศุลกากรที่ ... /2564
เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกรมศุลกากร ท่ี 134/2561

(โปรดศึกษาควบคู่กับร่างประกาศกรมฯ)
เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ขอให้ทา่นศึกษารายละเอยีดจากเอกสารร่างประกาศกรมฯ ฉบับสมบูรณ์เป็นหลัก



การรายงานเรือออก ตามข้อ 2.1

หน้า 7เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ขอให้ทา่นศึกษารายละเอยีดจากเอกสารร่างประกาศกรมฯ ฉบับสมบูรณ์เป็นหลัก



การรายงานเรือออกจริง ตามข้อ 2.3

หน้า 8เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ขอให้ทา่นศึกษารายละเอยีดจากเอกสารร่างประกาศกรมฯ ฉบับสมบูรณ์เป็นหลัก



การแก้ไข การยกเลิกข้อมูลรายงานเรือออก ตามข้อ 2.5.1 และ 2.5.2

หน้า 9เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ขอให้ทา่นศึกษารายละเอยีดจากเอกสารร่างประกาศกรมฯ ฉบับสมบูรณ์เป็นหลัก



การส่งข้อมูลรายงานสินค้าโดยตัวแทนเรอื ตามข้อ 3.1.1

หน้า 10เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ขอให้ทา่นศึกษารายละเอยีดจากเอกสารร่างประกาศกรมฯ ฉบับสมบูรณ์เป็นหลัก



การส่งข้อมูลบัญชีตู้สนิค้า ตามข้อ 3.2.1

หน้า 11เอกสารน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้งา่ยต่อการท าความเข้าใจ ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดจากเอกสารรา่งประกาศกรมฯ ฉบับสมบูรณ์เป็นหลัก



การส่งข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ ตามข้อ 3.3.1

หน้า 12เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ขอให้ทา่นศึกษารายละเอยีดจากเอกสารร่างประกาศกรมฯ ฉบับสมบูรณ์เป็นหลัก



การแก้ไข การยกเลกิข้อมูลบัญชีสินค้าส าหรบัเรือ 
ตามข้อ 3.4.1 3.4.2 และ 3.4.3 

หน้า 13เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ขอให้ทา่นศึกษารายละเอยีดจากเอกสารร่างประกาศกรมฯ ฉบับสมบูรณ์เป็นหลัก



หน้า 14เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ขอให้ทา่นศึกษารายละเอยีดจากเอกสารร่างประกาศกรมฯ ฉบับสมบูรณ์เป็นหลัก

โปรดร่วมแสดงความคิดเห็น
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