
  NSW 

   Thailand National Single Window  

 
 คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์ 

     ระบบพิธีการน าเข้าส่งออก 
              แบบ Single Window Entry  

ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
 
 

 
 

 

จัด
ท า

โด
ย 

ทีม
วิช

าก
าร

 N
SW

   
  L

ine
 ID

: t
ha

ins
w.

ne
t  

   

1ตุลาคม 2559 

 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 

 
  

 

 

 

ฝ่ายก ากบัดูแลและพฒันาระบบ NSW ส่วนแผนงานและมาตรฐาน ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมศุลกากร  1 ต.ค. 2559  Print Date : 31/10/2016 
  Page No : II 

 

 
บทน ำ 

National Single Window (NSW) 
ระบบ National Single Window (NSW)  คืออะไร 

          ระบบ National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและ     
ภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) ส าหรับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูป
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กบัหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร รวมถึง
การใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอน
ของการด าเนินงานน าเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 

ความเป็นมา 

         1.1  ศุลกากรไทยได้เริ่มน าแนวคิดของ Single Window มาประยุกต์ใช้ส าหรับการน าเข้าการส่งออกมาตั้งแต่
ปี 2541 โดยพัฒนาบริการศุลกากรจากระบบเอกสารกระดาษเป็นระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Data Interchange: EDI และสามารถให้บริการระบบ EDI ทั่วประเทศในปี      
พ.ศ. 2543 ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย
ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า บริษัทเรือ 
สายการบิน และธนาคารต่างๆ และต่อมาพัฒนาเป็นระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ไร้เอกสาร (e-Customs) ให้บริการ
ทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 ซึ่งเป็นความส าเร็จส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ NSWของประเทศ        
และส่งผลให้การจัดอันดับของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกทางด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยดี
มากขึ้นตามล าดับ 

          1.2  มติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 6ธันวาคม พ.ศ. 2548 มอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการจัดตั้ง  NSW ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการน าเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า-ส่งออกให้ความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันให้การจัดตั้ง NSW ส าเร็จตามเป้าหมาย 
และให้กรมศุลกากรจัดท า MOU กับศุลกากรประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบ ASEAN Agreement to 
Establish and Implement the ASEAN Single Window และ ASEAN Protocol to Establish and 
Implement the ASEAN Single Window ได้เฉพาะที่อยู่ในกรอบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเฉพาะ เพื่อผลักดันให้ 
ASEAN Single Window  จัดตั้งได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

          1.3  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มีมติเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิตสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 โดยได้ก าหนดให้โครงการจัดตั้งระบบ 
NSW เป็นกลยุทธ์หลักภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อลดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการท าธุรกรรมเพื่อการส่งออกและน าเข้า 
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โดยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้ง NSWส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการเพ่ือการน าเข้า และส่งออกสินค้า        

          1.4  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของ
ประเทศ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ : กบส.” เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของ
ประเทศ ให้สามารถบูรณาการได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

          1.5  ต่อมาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 เรื่องข้อเสนอเพื่อเร่งรัด
การพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทย โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาเร่งรัดด าเนินการพัฒนา
ระบบ NSW ของประเทศไทย โดยก าหนดกรอบระยะเวลาและแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน แล้วรายงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ต่อไป 

          1.6  คณะกรรมการ กบส. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข้า 
การส่งออก และโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 โดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา และ       
ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการและบูรณาการแผนงาน โครงการ และ
กรอบแผนงบประมาณ เพื่อการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือด าเนินการปรับแก้
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบ NSW ตามที่เหมาะสม และก ากับ ดูแล ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า
และบริการของประเทศทุก 6 เดือน 

แนวคิดการพัฒนาระบบ National Single Window  ของประเทศไทย 

          ระบบ NSW ของประเทศไทยพัฒนาตามกรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติองค์การศุลกากรโลกและ
ความตกลง ASEAN ส าหรับการจัดตั้ง ASEAN Single Window ภายใต้กรอบความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  ภายในปี 2558 โดยมีขอบเขตการพัฒนาระบบ NSW ส าหรับ
การน าเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ ดังนี ้

          2.1  การจัดตั้งระบบ NSW ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ (G2G) ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า การส่งออก การออกใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ การเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2B) รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคธุรกิจ (B2B) และ e-Logisticsในอนาคต 

          2.2  การจัดตั้งระบบ NSW ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลกับทุก Electronic Windows ที่มีอยู่แล้ว 
ท าให้ภาคธุรกิจสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่อยู่ต่างระบบ Electronic Window ได้โดยอัตโนมัต ิ

          2.3  การจัดตั้งระบบ NSW ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ เช่น      
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิก ASEAN และ APEC เป็นต้น รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานต่างประเทศของภาคธุรกจิด้วย 

          2.4  การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลของประเทศให้เป็นสากล เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ทุกหน่วยงานสามารถสื่อสารกันเข้าใจเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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          2.5  การพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการท างาน การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจให้สั้น
ลง โดยการสื่อสารกันผ่านระบบ NSW แทนการสื่อสารระหว่างบุคคล 

          2.6  การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการระบบ NSW ตามมาตรฐานสากล เพื่อรักษาความลับ
และความปลอดภัยของข้อมูลทางการค้าของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ และมีกลไกการตรวจสอบตาม
มาตรฐานสากล 

          2.7  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศของส่วนราชการต่างๆ เพื่อ
รองรับการการค้าไร้กระดาษทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

          2.8  การพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาความ
ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น APEC, ASEAN, WCO และ UN เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ National Single Window ของประเทศ 

          ระบบ NSW ของประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อเพียงจุดเดียว เช่น ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ และผู้ประกอบการขนส่ง
สามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลที่ซ  าซ้อนกัน ลดความผิดพลาดและลดการท างานที่ไม่สร้าง
คุณค่าเพิ่ม อีกทั งยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐและภาคธุรกิจได้อย่างสะดวก
รวดเร็วแบบครบวงจร ท าให้ลดต้นทุนการบริหารการจัดการ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ตลอดกระบวนการค้า
ระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับการด าเนินการตามความตกลงอาเซียน ส าหรับการพัฒนา ASEAN Single 
Window ด้วยวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ มีขอบเขตรวมถึงการลดขั นตอนการท างาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการปรับปรุงและลดขั นตอนกระบวนการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในลักษณะของบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อให้เอกสาร
ต่างๆ เช่นใบอนุญาตการน าเข้า ใบอนุญาตการส่งออก และใบรับรองต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานหนึ่งสามารถที่จะ
จัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างอัตโนมัติไปให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั งภาครัฐและภาคธุรกิจได้อย่างครบวงจร ท าให้
ภาพรวมของการประกอบการค้า มีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการพัฒนาระบบ National Single Window ของประเทศ 

1) ประเทศไทยมีระบบ NSW พร้อมส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั งภายในและต่างประเทศ
สอดคล้องตามความตกลงของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในการจัดตั งประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับกลุ่มประเทศ
อื่นๆ 

2) การน าเข้าส่งออกสะดวกรวดเร็ว สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ น และพัฒนาไปสู่การให้บริการแบบไร้
เอกสารอย่างครบวงจรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและระบบโลจิสติกส์ 

3) กรมศุลกากรและหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
กันได ้และสามารถพัฒนาการให้บริการแบบไร้เอกสารอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต 

4) หน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ สามารถลดการใช้เอกสารใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ ท าให้
เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการและการให้บริการผู้ประกอบการค้าแบบครบวงจร 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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5) ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียวในการติดต่อหลายส่วนราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ลด
ความซ  าซ้อนในการจัดท า จัดส่ง ติดตามและจัดเก็บข้อมูล 

6) ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายตลอดกระบวนการน าเข้าส่งออกและโลจิสติกส์  ท าให้การ
น าเข้าส่งออกมีความสะดวกรวดเร็ว และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้าระหว่างประเทศ  

7) ความสะดวกรวดเร็ว และการมีต้นทุนต่ าจะช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้หันมาลงทุนในประเทศมากขึ น 
8) ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทั งภาครัฐและเอกชน ท าให้ช่วยลดการใช้พลังงาน 

 

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการกับระบบ National Single Window  ของประเทศ 

          กรมศุลกากรได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการพัฒนา NSW และคณะท างานด้านเทคนิคและออกแบบ
ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 เพื่อน าไปสู่ภาคปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมในการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยมีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โดยสรุปดังนี้ 

          3.1  การลงนาม MOU เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551  ระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานออกใบอนุญาตและ
ใบรับรอง ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

          3.2  การลงนาม MOU เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552  ระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานออกใบอนุญาตและ
ใบรับรอง ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมสรรพสามิต       
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ าตาลทราย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

          3.3  การลงนาม MOU เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553  ระหว่างกรมศุลกากรกับหน่วยงานออกใบอนุญาต
และใบรับรอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ ประกอบด้วย กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการบินพลเรือน    
กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย กรมการปกครอง กรมป่าไม้ กรมการค้าภายใน ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรธรณี กรมศิลปากรและ
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

          3.4  การลงนาม MOU เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ระหว่างกรมศุลกากรกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
ว่าด้วยการด าเนินการตามแผนส่งเสริมการใช้มาตรฐานกลางข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับ
ผู้ประกอบการ (National Payment Message Standard) 

          3.5  การลงนาม MOU เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ระหว่างกรมศุลกากรกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับโครงการน าร่องใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of 
Origin: C/O) 
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ภาพรวมของการกับระบบ National Single Window ของประเทศ 

          ระบบ National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและ     
ภาคธุรกิจ (G2G, G2B และ B2B) ส าหรับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ โดยระบบ NSW เป็นระบบอ านวยความสะดวกและบริการ  
แบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร 
โดยอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ (เช่น ผู้ประกอบการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์) สามารถท าธุรกรรม      
ทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร เช่น          
การจัดเตรียมข้อมูลเพียงครั งเดียวในการขอใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์  และการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรใบขนสินค้าและช าระค่าภาษีอากรแบบอัตโนมัติ การใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง      
การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ และการเชื่อมโยงข้อมูล       
ภาคธุรกิจระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั งภาครัฐและภาคธุรกิจ สามารถติดตามผลในทุกๆ ขั นตอนของ          
การด าเนินงานน าเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (NSW e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 
24 ชั่วโมง โดยมีรูปแบบของการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจกับระบบ NSW  
ของประเทศดังนี  
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ขอบเขตของการกับระบบ National Single Window  

          ขอบเขตการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศไทยส าหรับ การน าเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ ประกอบด้วย
กิจกรรมหลักๆ ดังนี  
1) การจัดตั งระบบ NSW ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (G2G)  

ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า การส่งออก การออกใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ
และภาคธุรกิจ (G2B) รวมถึงการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างภาคธุรกิจ (B2B) และe-Logistics ในอนาคต 

2) การจัดตั งระบบ NSW ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลกับทุก Electronic Windows ที่มีอยู่แล้ว ท าให้
ภาคธุรกิจสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่อยู่ต่างระบบ Electronic Window ได้โดยอัตโนมัต ิ

3) การจัดตั งระบบ NSW ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ เช่น การเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิก ASEAN และ APEC เป็นต้น รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ต่างประเทศของภาคธุรกิจด้วย 

4) การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลของประเทศให้เป็นสากล เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ของทุก
หน่วยงานสามารถสื่อสารกันเข้าใจเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5) การพัฒนาปรับปรุงขั นตอนการท างาน การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจให้สั นลง โดยการ
สื่อสารกันผ่านระบบ NSW แทนการสื่อสารระหว่างบุคคล 

6) การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการระบบ NSW ตามมาตรฐานสากล เพื่อรักษาความลับและความ
ปลอดภัยของข้อมูลทางการค้าของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ และมีกลไกการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 

7) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศของส่วนราชการต่างๆเพื่อรองรับการ
การค้าไร้กระดาษ ทั งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

8) การพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทั งภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือกับ
องค์การระหว่างประเทศ เช่น APEC, ASEAN, WCO และ UN เป็นต้น 

ลักษณะงานบริการของระบบ National Single Window ในปัจจุบัน 

          ระบบ NSW ของประเทศ ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของประเทศ 
โดยเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ     
โดยผู้ประกอบการค้าจัดท าข้อมูลเพียงครั งเดียวหรือจัดเตรียมเอกสารเพียงหนึ่งชุดแล้วส่งให้ระบบ  NSW ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นระบบ NSW จะท าหน้าที่ส่งข้อมูลเหล่านัน้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงธุรกรรมการช าระเงิน 
โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลหลายชุดเพื่อจัดส่งให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากระบบ NSW ท าหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองโดยอัตโนมัติ สอดคล้องตามรูปแบบการ
ให้บริการแบบ Single window รวมถึงท าหน้าที่เป็น National Gateway ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาคอาเซียน ซึ่งระบบ NSW มีบริการหลักๆประกอบด้วย 

1) การบริการเว็บไซต์ (www.thainsw.net) ระบบ NSW ของประเทศ ประกอบด้วยบริการข้อมูลข่าวสารการน าเข้า
การส่งออก ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายและระเบียบ การจัดตั้ง NSW และ ASEAN Single Window 
มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล กลุ่มผู้ใช้บริการประกอบด้วย สาธารณชนทั่วไป และผู้รับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ โดย NSW Website 
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกทางการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น 
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ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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นโยบายการพัฒนาระบบ NSW และ ASEAN Single Window รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ 
บทความเกี่ยวกับระบบ NSW ของประเทศไทย และ ASEAN Single Window 
สถิติการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รายงานความก้าวหน้าของโครงการนี้ และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและการส่งออกของ36 ส่วน ราชการ 
เอกสารการประชุมคณะกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศในโครงการนี  

และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและการส่งออกของ 36 ส่วนราชการ 
เอกสารประกอบส าหรับงานสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รวมถึงเอกสาร

ประกอบการบรรยายในต่างประเทศ 
มาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่มีการใช้ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
รหัสมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น รหัสประเทศ รหัสอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รหัสสถานที่ เป็นต้น 
เอกสารมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยรวมถึงมาตรฐานการใช้ระบบกุญแจคู่และ

ลายมือช่ือแบบดิจิตอล 
แผนงานและเอกสารการพัฒนาโครงการน าร่อง ASEAN Single Window 
กฎหมายและระเบียบของทุกส่วนราชการ รวมถึงความตกลงระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ

การบูรณาการ 
ความตกลงอาเซียน และพิธีสารอาเซียน ส าหรับการจัดตั ง ASEAN Single Window 
รายงานการประชุมต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN Single Window และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ 
Link ส าหรับเช่ือมโยงไปยังระบบ Single Window ของประเทศอาเซียน และประเทศอื่นๆ 

2) การบริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบปลอดภัย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจภายในประเทศไทย โดยมี
ทะเบียนผู้ใช้บริการจ านวนรวมทั งสิ น ประมาณ 10,000 ทะเบียน ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการน าเข้า
ส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 100,000 ราย โดยมีสถิติการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 
ตั งแต ่ปี 2556 – กันยายน 2559 ดังรูปด้านล่าง   

 

 
สถิติการท าธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบ NSW ตั้งแต่ ปี 2556 – กนัยายน 2559 
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  การบริการติดตามสถานภาพการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของทุกหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ  ณ จุดเดียว ผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการจากส่วนราชการและผู้ประกอบการสามารถติดตามผลของการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและระหว่างประเทศ แบบเรียลไทม์จากระบบ NSW ได้ทุกวัน
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยใช้เลขที่อ้างอิง วันที่ ชื่อเอกสาร และประเทศที่ต้องการทราบ ระบบงานนี จะให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลของการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันทางอิเล็กทรอนิกส์
จากต้นทางจนถึงปลายทางว่าเป็นอย่างไร โดยผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดของแต่ละขั นตอนการส่งข้อมูลได้ เช่น แต่
ละหน่วยงานใช้เวลาด าเนินการนานเท่าไร ความล่าช้าอยู่ที่ขั นตอนใด 

3) การบริการระบบฐานข้อมูล “National Standard Data Set” หรือ มาตรฐานข้อมูลของประเทศแบบเรียลไทม์ 
ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อมูลสอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศ (UN WCO และ ASEAN)พร้อมแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานสากลจากแหล่งต่างๆ เช่น มาตรฐานที่จัดท าโดยองค์การสหประชาชาติและ
มาตรฐานขององค์การศุลกากรโลก เพื่อให้ผู้ใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ สามารถสืบค้นและ
น าไปใช้งานได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4) การบริการระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรอง ของส่วนราชการที่ไม่มีระบบงานคอมพิวเตอร์ของตนเอง และยัง
ไม่พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ NSW ของประเทศ เช่น กรมศิลปากร กรมทรัพยากรธรณี เป็นต้นโดย
ผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขอใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ ของส่วนราชการดังกล่าวบนระบบ NSW ได้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองจะพิจารณาค าขอใบอนุญาตและการ
พิจารณาออกใบอนุญาตและใบรับรองบนระบบ NSW โดยตรงเช่นเดียวกัน และผู้ประกอบการสามารถติดตามผล
การออกใบอนุญาตและใบรับรอง รวมถึงการใช้ใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ ส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าได้ทุกวัน
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 

5) การบริการ Help Desk and Call Center ส าหรับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการค้าที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า
ส่งออก โดยให้บริการรับแจ้งปัญหา การแก้ไขปัญหา และบริการสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ NSW 
และ ASEAN Single Window รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ โดยระบบ HelpDesk and 
Call Center ให้บริการข้อมูลเพื่อการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายในประเทศไทย การเช่ือมโยงกับหน่วยงานของอาเซียน และประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาคอาเซียน 

6) การบริการบันทึกขอ้มูลการผ่านพิธีการศุลกากรน าเขา้-ส่งออก Single Window Entry บนระบบ NSW เพื่อให้บริการ
กับผู้น าเข้า ผู้ส่งออก รายย่อยที่ไม่มีระบบการจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าเข้า-ออก ใบก ากับการขนย้ายสินค้าการแจ้ง
ส่งออกสินค้าไม่ครบตามจ านวน การยกเลิกใบขนสินค้า หรือการยกเลิกใบก ากับการขนย้ายสินค้า ส่งให้กรมศุลกากร 

7) การบริการระบบสร้างค าขอใบแจ้งการน าเข้า/ส่งออกสินค้าควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  Single Entry Form    ส่ง
ให้กับ 7 หน่วยงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประมง กรมปศุสัตว์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรม
ธุรกิจพลังงาน ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมวิชาการเกษตร) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขอใบแจ้ง
การน าเข้า/ส่งออกสินค้าควบคุม ผ่านเว็บไซต์ของ NSW ได้โดยตรง โดยกรอกข้อมูลเพียงครั งเดียวแล้วน าข้อมูล
ดังกล่าวไปจัดท าทั งใบแจ้งการน าเข้า/ส่งออกสินค้าควบคุม ใบอนุญาต และใบขนสินค้าได้ พร้อมทั งสามารถส่ง
ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาได้ทันที (เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน 2559 ซึ่งมี
หน่วยงานผู้รับข้อมูลคือส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
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การสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการกับระบบ NSW ของประเทศ 

          รัฐบาลได้แต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) 
เมื่อวันที่ (4 พฤษภาคม 2552) เพื่อให้การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ กบส. ได้แต่งตั งคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ
ส าหรับการน าเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิด
การบูรณาการส าหรับการน าเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ และแต่งตั งคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลด
ขั นตอนกระบวนการท างานหน่วยงานภาครัฐรายยุทธศาสตร์ (น  าตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) 
เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการศึกษาการปรับลดขั นตอน เอกสาร และระยะเวลาในกระบวนการน าเข้า 
ส่งออกของแต่ละสินค้ายุทธศาสตร์ (น  าตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) ให้สอดคล้องตามวิธีการ
และขั นตอนการด าเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติกรมศุลกากรได้แต่งตั ง
คณะกรรมการก ากับการพัฒนา National Single Window และคณะท างานด้านเทคนิคและออกแบบระบบงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 เพื่อน าไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ในการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ อ านวยความสะดวกผู้ประกอบการค้า
น าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุนและท าให้กระบวนการ  
โลจิสติกส์โดยรวมของประเทศดีขึ น โดยมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยสรุปดังนี  

1. การลงนาม MOU เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานผ่านระบบ NSW ของประเทศ ประกอบด้วย 

 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 

 
  

 

 

 

ฝ่ายก ากบัดูแลและพฒันาระบบ NSW ส่วนแผนงานและมาตรฐาน ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมศุลกากร  1 ต.ค. 2559  Print Date : 31/10/2016 
  Page No : XI 

 

 
2. ระบบ NSW ของประเทศเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั งแต่เดือนตุลาคม 2554 โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ    

ผู้ให้บริการระบบ Electronic Windows ที่มีอยู่แล้วในขณะนั น รวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบศุลกากร       
ไร้เอกสาร เพื่อให้บริการผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า ส่งออกทั่วประเทศแบบไร้เอกสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการค้าที่ใช้ระบบศุลกากรไร้เอกสารอยู่แล้ว รวมทั งหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรอยู่ก่อนแล้ว ปัจจุบันระบบNSW ให้บริการ
เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งประกอบด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  (G2G),การเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2B) และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจและ  
ภาคธุรกิจ (B2B) บางส่วน โดยมีความก้าวหน้าการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆกับระบบ NSW 
ดังนี  
2.1 กรมศุลกากรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง และผู้ประกอบการ เช่น 

ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า บริษัทเรือ สายการบิน และธนาคารต่างๆ 
เชื่อมโยงข้อมูลใบขนสินค้า ตั งแต่เดือนตุลาคม 2554 

2.2 กรมการค้าต่างประเทศ ประกอบด้วย 
- การเช่ือมโยงข้อมูลหนังสือรับรองการส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ตั งแต ่ตุลาคม 2554 
- การเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกกาแฟ ตั งแต ่ตุลาคม 2554 
- การเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และไม้แปรรูป ตั งแต ่เมษายน 2555 
- การเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกสินค้าถ่านไม ้ตั งแต ่เมษายน 2555 
- การเช่ือมโยงข้อมูลใบรับรองมาตรฐานสินค้าแป้งมันส าปะหลงั (งวด) ตั งแต ่พฤศจิกายน 2556 
- การเชื่อมโยงข้อมูลการขึ นทะเบียนผู้น าเข้าสินค้า หอมแดง มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 

ส้ม เครื่องในสุกร เครื่องใช้ไฟฟ้า และยางรถใหม ่ตั งแต ่กรกฎาคม 2557 
- การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช าระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลง

การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) แบบ ร.2 (ในโควตา)และแบบ ร.4 (นอกโควตา) ตั งแต่ 
ตุลาคม 2558 

2.3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองและ/หรือใบอนุญาตเพื่อการน าเข้าหรือ
การส่งของออกจากเขตประกอบการเสร ีตั งแต ่ตุลาคม 2554 

2.4 กรมโรงงานอุตสาหกรรม เชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก.6 ส าหรับน าเข้าส่งออกวัตถุ
อันตราย ตั งแต ่ตุลาคม 2554 

2.5 กรมปศุสัตว ์ประกอบด้วย 
- การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตการน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรและออกนอกราชอาณาจักร 

(แบบ ร.6 และแบบ ร.9) ตั งแต ่ตุลาคม 2554 
- การเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสินค้าการเกษตร (Health Certificate) กับส านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) ตั งแต ่สิงหาคม 2555 
2.6 กรมสรรพสามิต เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตน าเข้า-ส่งออกสุรา ไพ ่และบุหรี่ ตั งแต ่ตุลาคม 2554 
2.7 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เชื่อมโยงหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร-วัตถุดิบที่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุน ตั งแต ่ตุลาคม 2554 
2.8 กรมประมง ประกอบด้วย 

- การเช่ือมโยงข้อมูลหนังสืออนุญาตให้น าสัตว์น  าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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- ใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) ตั งแต ่มกราคม 2555 
2.9 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เชื่อมโยงข้อมูลใบรับแจ้งการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพตั งแต่ 

เมษายน 2555 
2.10 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.) 

- เชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ (Health Certificate) กับกรมปศุสัตว์ ตั งแต่สิงหาคม 2555 
- ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น าเข้า และแจ้งเป็นผู้น าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตาม

มาตรฐานบังคับ (TAS-License) ตั งแต ่พฤษภาคม 2559 
2.11 กรมศิลปากร เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งหรือน า โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร

และใบอนุญาตน าเข้ามาในราชอาณาจักร ตั งแต ่กันยายน 2555 
2.12 กรมธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วย 

- เชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองให้น าสินค้าเข้าในราชอาณาจักรและใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน  ามันตาม
มาตรา 7 ตั งแต ่ธันวาคม 2555 

- เชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองให้จ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมออกไปนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่กรกฎาคม 2556 
2.13 ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตให้ส่งสินค้า(อ้อยและน้ าตาลทราย) 

ออกไปนอกราชอาณาจักร (สินค้าทั่วไป) แบบ อ2 ตั งแต ่เมษายน 2556 
2.14 กรมการอุตสาหกรรมทหาร ประกอบด้วย 

- เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตสั่งเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ ตั งแต ่พฤษภาคม 2556 
- เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตน าเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ หนังสือก ากับการส่งออก ตั งแต ่พฤษภาคม 2556 
- เชื่อมโยงข้อมูลหนังสือก ากับการส่งผ่านแดน ตั งแต ่พฤษภาคม 2556 

2.15 การยางแห่งประเทศไทย เชื่อมโยงข้อมูลใบรับเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั งแต่กรกฎาคม 2556 
2.16 กรมการขนส่งทางบก เชื่อมโยงข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลแบบ 32 ตั้งแต่สิงหาคม 2556 
2.17 กรมป่าไม ้ประกอบด้วย 

- เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ ตั งแต ่มกราคม 2557 
- เชื่อมโยงข้อมูลในระบบตรวจสินค้าไม้และถ่านไม้น าเข้าร่วมกับกรมศุลกากร ตั งแต ่พ.ค. 2558 

2.18 การท่าเรือแห่งประเทศไทยเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (Manifest) ประกอบด้วย 
- เชื่อมโยงข้อมูลรายงานเรือเข้า (VSED) ตั งแต ่พฤษภาคม 2557 
- เชื่อมโยงข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือส าหรับบริษัทเรือหรือตัวแทนเรือ (SAOPER) ตั้งแต่พฤษภาคม 2557 
- เชื่อมโยงข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (MMAN) ตั งแต ่พฤษภาคม 2557 
- เชื่อมโยงข้อมูลบัญชีตู้สินค้า (CLIS) ตั งแต ่พฤษภาคม 2557 

2.19 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต น าเข้า ส่งออก เครื่องวิทยุโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ตั งแต่
กรกฎาคม 2557 

2.20 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตน าเข้า ส่งออก น าผ่านเชื อโรค และพิษจากสัตว์ 
ตั งแต ่สิงหาคม 2557 

2.21 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองการยกเว้นอากรตามมาตรา 12 ตั งแต่
กันยายน 2557 

2.22 กรมการค้าภายใน เชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุญาตให้น าเครื่องชั่ง ตวง วัด ออกจากด่านศุลกากร(ชว.2) 
ตั งแต ่กันยายน 2557 
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2.23 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงน าเข้า/ส่งออกสารกัมมันตภาพรังสี/สินค้า
ที่มีสารกัมมันตภาพรังสีเจือปน ตั งแต ่กันยายน 2557 

2.24 กรมทรัพยากรธรณี 
- เชื่อมโยงข้อมูลหนังสือแจ้งการน าซากดึกด าบรรพ์ หรือซากดึกด าบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืนเข้ามาในราชอาณาจักร ตั งแต ่กันยายน 2557 
- เชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับแจ้งการส่งหรือน าซากดึกด าบรรพ์ หรือซากดึกด าบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ 

หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งไม่ใช่ซากดึกด าบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอก
ราชอาณาจักร ตั งแต ่กันยายน 2557 

2.25 กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต น าเข้า น าออก สัตว์ป่า สัตว์สงวน 
สัตว์คุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และตามบัญชีท้ายอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า (CITES) ตั งแต ่ตุลาคม 2557 

2.26 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองมาตรฐานสินค้า มส.24 
(ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง และปลาป่น) ตั งแต่ ตุลาคม 2557 และ 5 สินค้า ปุยนุ่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง 
ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวด า ตั งแต ่ตุลาคม 2558 

2.27 กรมการปกครอง เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตให้สั่ง หรือน าเข้า ซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนตั งแต่ 
มีนาคม 2558 

2.28 กรมวชิาการเกษตร ประกอบด้วย 
- เชื่อมโยงข้อมูลใบผ่านด่านสินค้ายางพารา เพื่อการน าเข้า – ส่งออก ตั งแต ่มีนาคม 2558 
- เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต น าเข้า-ส่งออก สินค้า พืชอนุรักษ ์ตั งแต ่เมษายน 2558 
- เชื่อมโยงข้อมูลระบบน าเข้าพืชตั งแต ่ตุลาคม 2558 
- เชื่อมโยงข้อมูลระบบใบแจ้งน าเข้า สินค้าวัตถุอันตราย ตั งแต่ ธันวาคม 2558 
- เชื่อมโยงข้อมูลระบบใบแจ้งน าเข้า สินค้าปุ๋ย ตั งแต ่ธันวาคม 2558 

2.29 กรมเจ้าท่าเช่ือมโยงข้อมูล บัญชีสินค้าทางเรือ (Manifest) ประกอบด้วย 
- ข้อมูลรายงานบัญชีสินค้าทางเรือส าหรับบริษัทเรือหรือตัวแทนเรือ (SAOPER) ตั้งแต่พฤษภาคม 2558 
- ข้อมูลรายงานเรือเข้า (VSED) ตั งแต ่พฤษภาคม 2558 
- ข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (MMAN) ตั งแต ่พฤษภาคม 2558 

2.30 กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ ประกอบด้วย 
- เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตน าแร่เข้ามาในราชอาณาจักร (แบบแร ่27) ตั งแต ่มิถุนายน 2558 
- เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28) ตั งแต ่มิถุนายน 2558 

2.31 กรมเชื อเพลิงธรรมชาติ เชื่อมโยงข้อมูลการอนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา70 
แห่ง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั งแต่ สิงหาคม 2558 โดยมี 6
บริษัทน าร่องที่ท่าเรือแหลมฉบัง 

2.32 กรมควบคุมโรคเชื่อมโยงข้อมูลค าขอใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งก าเนิดอาหารปลอดโรค ตั้งแต่ตุลาคม 2558 
2.33 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เชื่อมโยงข้อมูลหนังสือหลักฐานการแจ้งข้อมูล

น าเข้าผลิตภัณฑ ์ผ่านระบบ NSW ตั งแต ่ธันวาคม 2558 
2.34 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งพัฒนาระบบอนุญาตการบินและสามารถเชื่อมโยงกับ

ระบบ NSW ได้แล้ว ปัจจุบันรอความพร้อมของหน่วยงานผู้รับข้อมูลการอนุญาตการบินได้แก่ บริษัท 
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ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัดและกรมควบคุมการ
ปฏิบัติทางอากาศ 

2.35 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) พัฒนาระบบใบอนุญาตส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไป
กับอากาศยานและสามารถเชื่อมโยงกับระบบ NSW ได้แล้ว ปัจจุบันมีการลงนาม (MOU) กับ 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศ
ยาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 และปัจจุบัน ทอท. เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2559 และอยู่ระหว่างเตรียมเชื่อมโยงกับส านักงานปรมาณูเพื่อสันติและสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติภายในเดือนสิงหาคม 2559 

2.36 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งพัฒนาระบบใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Electronic 
Certificates of Origin : e-C/O) ส าหรับส่งไปต่างประเทศและสามารถเชื่อมโยงกับระบบ NSW ได้
แล้ว ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการเจรจากับส านักงานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไทเป และอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อหารือและก าหนดขั นตอนการด าเนินงาน      
ด้านเทคนิคและการลงนามความเข้าใจร่วม (MOU) ในการส่งข้อมูลระหว่างกัน 

3.  ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สนับสนุนการติดตั งเครือข่ายภาครัฐ (Government 
Information Network: GIN) ส าหรับเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับระบบ NSW 

4.  การปรับลดขั นตอนเอกสารและระยะเวลาในการขอ/ออกใบรับรอง ใบอนุญาตต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ   
ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ ซึ่งจะท าให้ภาคเอกชนสามารถลดต้นทุนในกระบวนการ
น าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ได้อย่างแท้จริง รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการค้ากับต่างประเทศ   
ท าให้สินค้าและบริการมีต้นทุนถูกลง มูลค่าการค้าระหว่างประเทศขยายตัวและก่อให้เกิดการลงทุน การจ้าง
งานส่งผลให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั งนี  คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่ง
สินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ได้มีการแต่งตั งคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั นตอนกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น  าตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) 
ซึ่งมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้ากระบวนการปรับลดขั นตอนของสินค้า    
แต่ละชนิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาข้อสรุปในกระบวนการปรับลด ปัจจุบันได้พิจารณาผลการด าเนินการของ
คณะท างานฯ ของแต่ละสินค้ายุทธศาสตร์ พบว่า คณะท างานฯ ทั ง 5 คณะ ได้รับรองกระบวนการที่ปรับลด
ขั นตอนแล้ว (To-be)เรียบร้อยแล้ว โดยคณะท างานฯ สินค้าแช่แข็งรับรองเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  
คณะท างานฯ ยางพารารับรองเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 และ คณะท างานฯ น  าตาล ข้าว และ          
วัตถุอันตราย รับรองเมื่อวันที่ 28มิถุนายน 2559 โดยมีข้อเสนอการปรับลดกระบวนงาน/ขั นตอน/แบบฟอร์ม
ค าขอและเอกสารแนบ รายสินค้ายุทธศาสตร ์ดังนี  
สินค้าน  าตาล มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน 9 หน่วยงาน ปรับลดกระบวนงานจาก 17 กระบวนงาน 

154 – 156 ขั นตอน คงเหลือ 17 กระบวนงาน 92 ขั นตอน เวลาด าเนินงานจาก 67 วัน เหลือ 30 วัน 
ลดลง 37 วัน ประหยัดค่าเดินทางและค่าเอกสารได้ 5,660 บาทต่อครั ง และ 58บาทต่อครั ง 
ตามล าดับ 

สินค้าข้าว มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน 10 หน่วยงาน ปรับลดกระบวนงานจาก 14 กระบวนงาน
134 ขั นตอน คงเหลือ 4 กระบวนงาน 68 ขั นตอน เวลาด าเนินงาน จาก 5 วัน เหลือ 2 วัน ลดลง     
3 วัน ประหยัดค่าเดินทางและค่าเอกสารได ้1,500 บาทต่อครั ง และ 24 บาทต่อครั ง ตามล าดับ 

สินค้ายางพารา มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน 4 หน่วยงาน ปรับลดกระบวนงานจาก 16 
กระบวนงาน 244 ขั นตอน คงเหลือ 16 กระบวนงาน 156 ขั นตอน เวลาด าเนินงานจาก 155.5 วัน 
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เหลือ 48 วัน ลดลง 67.5 วัน ประหยัดค่าเดินทางและค่าเอกสารได้ 1,825 บาทต่อครั ง และ 72 บาท
ต่อครั ง ตามล าดับ 

สินค้าแช่แข็ง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สินค้าประมง จ านวน 5 หน่วยงาน สินค้าปศุสัตว์จ านวน 4 หน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก ่

ด้านการน าเข้า สินค้าประมง ลดได้ 5 กระบวนงาน 28 ขั นตอน ลดเวลาด าเนินงานลง 25 วัน สินค้า    
ปศุสัตว์ ลดได้ 3 กระบวนงาน 15 ขั นตอน ลดเวลาด าเนินงานลง 10 วัน ประหยัดค่าเดินทางและ       
ค่าเอกสารได ้525 บาทต่อครั ง และ 15 บาทต่อครั ง ตามล าดับ 

ด้านการส่งออก สินค้าประมง ลดได้ 2 กระบวนงาน 15 ขั นตอน ลดเวลาด าเนินงานลง 1.5 วัน สินค้า   
ปศุสัตว ์ลดได ้1 กระบวนงาน 6 ขั นตอน ลดเวลาด าเนินงานลง 2 วัน ประหยัดค่าเดินทางและค่าเอกสาร
ได ้850 บาทต่อครั ง และ 13 บาทต่อครั ง ตามล าดับ 
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การพัฒนาโครงการน าร่อง ASEAN Single Window (ASW) 

          ASEAN Single Window (ASW) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทางการค้าระหว่าง National Single Window 
(NSW) ของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีส่วนส าคัญที่ท าให้อาเซียนก้าวไปสู่การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิต
ร่วมกัน (Single Market and Production Base) ตามพิมพ์เขียวเพื่อการจัดตั งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      
(AEC Blueprint) โดยเฉพาะการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการข้ามพรมแดนอย่างเสร ีและการค้าไร้เอกสาร
แบบปลอดภัย ทั งนี  การจัดตั ง ASW ถือเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการเพื่อรองรับ AEC การด าเนินการ ASW เริ่มต้นจาก
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามใน ASW Agreement เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 ส าหรับการจัดตั งและพัฒนา 
ASEAN Single Window โดยมีสาระส าคัญที่บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์และไทยต้องจัดตั ง NSW 
ให้แล้วเสร็จในปี 2551 ส่วนกัมพูชา ลาว เมียนมาร ์และเวียดนาม ต้องจัดตั ง NSW แล้วเสร็จในปี 2555 และ สืบเนื่อง
จากข้อบัญญัติใน ASW Agreement จึงได้มีการจัดท าพิธีสารเพื่อการจัดตั้งและพัฒนา ASEAN Single Window      
โดยรัฐมนตรีคลังอาเซียนเป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ซึ่งมีเนื อความในพิธีสารที่เกี่ยวกับการก าหนด     
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและบริหารจัดการ ASW เอกสารที่ใช้เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ASW และข้อมูล       
ทางเทคนิคส าหรับการแลกเปลี่ยนเอกสารผ่าน ASW เป็นต้นอาเซียนมีการจัดตั งคณะกรรมการและคณะท างาน
ส าหรับการพัฒนา ASW ทั งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ การพัฒนาทางเทคนิคและกฎระเบียบ                
โดยคณะกรรมการ/คณะท างานหลัก คือ คณะกรรมการก ากับการพัฒนา ASW คณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการ
พัฒนา ASW และคณะท างานด้านกฎหมายส าหรับ ASWอาเซียนได้ริเริ่มการออกแบบและพัฒนา ASW โดยอธิบดี
ศุลกากรอาเซียนมีการลงนามใน MOU เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 เพื่อการพัฒนาโครงการน าร่อง ASW โดยที่
บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ไทยสิงคโปร์ และเวียดนาม เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ 
เข้าร่วมฯ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ส าหรับการจัดท าโครงการน าร่องดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่                
1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2. การจัดหาระบบ และ 3. การประเมินระบบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการ
ด าเนินการแต่ละระยะดังนี ระยะที่ 1 ได้มีการจัดจ้างบริษัทเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ASW ทั งในเรื่อง
เอกสารที่ใช้แลกเปลี่ยน คือ ใบขนสินค้าอาเซียน (ACDD) และใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าอาเซียน (ATIGA Form D) 
คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เครือข่าย ความมั่นคงปลอดภัย ทีมบริหารโครงการ และการประเมินมูลค่า  
การลงทุนส าหรับการใช้งานจริง ASW ระยะที ่2 ได้มีการจัดจ้างบริษัทเพื่อการจัดหาระบบส าหรับการน าร่องเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่าน ASW โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั นตอน ได้แก ่
- Scaled-down เป็นการจัดหาระบบที่เป็นไปตามการออกแบบในระยะที่ 1 ไม่ทั งหมด เช่น ระบบเครือข่ายที่ใช้ไม่

ตรงกับการออกแบบ แต่วัตถุประสงค์หลักในขั นตอนนี เพื่อการทดสอบเครือข่าย NSW ของประเทศสมาชิก         
ว่าสามารถสื่อสารกันและรับส่งเอกสารกันได้ โดยเอกสารที่ได้ทดสอบแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกในช่วง    
ปี 2555-2556 คือ ACDD และ ATIGA Form D 

- Full-fledged เป็นการจัดหาระบบที่ใกล้เคียงกับการออกแบบในระยะที่ 1 มากที่สุด เนื่องจากมีวัตถุประสงค์    
เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้งานจริง ASW โดยอาเซียนได้ผู้พัฒนาระบบดังกล่าว คือ บริษัท Axway, Pte.     
จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมส าหรับการทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล ATIGA 
FORM D ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว โดยเริ่มทดสอบตั งแต่ปลายเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ส าหรับประเทศ
สมาชิกที่จะเข้าร่วมทดสอบ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ระยะที่ 3 การประเมินระบบ 
ASW ได้เริ่มด าเนินการแล้วตั งแต่ พฤศจิกายน 2558 โดยจัดท าไปพร้อมๆกับการทดสอบแลกเปลี่ยนข้อมูล   
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ATIGA Form D ในระยะที่ 2 ซึ่งแล้วเสร็จใน เดือนเมษายน 2559 โดยการประเมินครอบคลุมทั งทางด้านเทคนิค 
และความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อใช้งานจริง ASW ส าหรับการใช้งานจริง ASW ในการเชื่อมโยงข้อมูล ATIGA FORM D 
เริ่มขึ นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยประเทศไทยเริ่มเชื่อมโยงข้อมูล ATIGA Form D กับอินโดนีเซีย และสิงคโปร์
แล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ทั งนี  ในระหว่างการใช้งานจริง 12 เดือนแรก ผู้ให้ทุน (ACTI) จะสนับสนุนด้าน
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเพิ่มเติม อาจรวมถึงการพัฒนาเอกสารเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างภาคธุรกิจด้วยกัน 
(B2B) และระหว่างภาคธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ (B2G) เช่น เอกสารยืนยันการจองระวางเรือ เอกสารยืนยันการ
รับบรรทุก และเอกสารรับรองสุขอนามัยพืชและสัตว์ เป็นต้น โดยหลังจากนั น ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องออกทุน
ในการพัฒนาและใช้งาน ASW ร่วมกันต่อไปการพัฒนาโครงการน าร่อง ASEAN Single Window (ASW) สมาชิก 
ASEAN แต่ละประเทศอยู่ระหว่างการจัดท า NSW ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ ASW ในส่วนของ
ประเทศไทย กรมศุลกากรได้จัดตั งNSW เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศไว้ ณ จุดเดียว เรียบร้อยแล้ว 

การผลักดันการออกกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW     
ส าหรับการน าเข้า การส่งออก 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการน าเข้า การส่งออก การน าผ่าน 
และโลจิสติกส์ พ.ศ. 2557 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการส าหรับการ
น าเข้าการส่งออก การน าผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้แล้ว โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นระบบเดียวกัน ให้หน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตให้กับผู้น าเข้า ส่งออก 
น าผ่าน และโลจิสติกส์พัฒนาระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) ได้และพัฒนาระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้
ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thainsw.net) 

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการน าเข้า ส่งออก 
น าผ่าน และโลจิสติกส์ ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว พ.ศ. …. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดท ากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สพธอ. เพื่อร่วมกันพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็น โดยได้ผ่านการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่าง (สพธอ.) ยกร่างหลักเกณฑ์ภายใต้ร่างพระราช
กฤษฎีกาฯ เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้สอดคล้องกับกระบวนการในการ
น าเข้าส่งออก น าผ่านและโลจิสติกส ์ผ่านระบบ NSW 

3. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 108/2558 เรื่อง การจัดท าข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากรน าเข้า-ส่งออก ด้วยระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวกรมศุลกากรพัฒนาระบบงานส าหรับให้บริการน าเข้าและส่งออกผ่าน
ระบบ NSW แบบ Single Window Entry โดยผู้ใช้บริการสามารถบันทึกข้อมูล ใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้า
ขาออกใบก ากับการขนย้ายสินค้า การแจ้งส่งออกของไม่ครบตามจ านวน การยกเลิกใบขนสินค้า หรือการยกเลิก
ใบก ากับการขนย้ายสินค้าบนระบบ NSW และการขอใบอนุญาต/ใบรับรองของส่วนราชการ เช่น กรมศิลปากร
กรมทรัพยากรธรณี ส าหรับผ่านพิธีการศุลกากรแบบอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ NSW ณ จุดเดียว โดยได้ออก
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 108/2558 เรื่อง การจัดท าข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากรน าเข้า-ส่งออก ด้วยระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผล
บังคับในวันที ่7 สิงหาคม 2558 
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4. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2558 เรื่อง การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูล
ตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการศุลกากร  
 
กรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันด าเนินการโครงการ National Single Window โดยมีวัตถุประสงค์

หลักในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการของประเทศ เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อ
เพียงจุดเดียว ลดขั นตอนการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการปรับปรุงและลดขั นตอนการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล เพื่อให้เอกสารต่างๆ เช่น ใบอนุญาตการน าเข้า ใบอนุญาตการส่งออก และใบรับรองต่างๆ ที่ออก
โดยหน่วยงานสามารถที่จะจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างอัตโนมัติไปให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั งภาครัฐและภาค
ธุรกิจได้อย่างครบวงจร ท าให้ภาพรวมของการประกอบการค้า มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ น 

 

ท่ีมา : http://www.thainsw.net /September 2016 
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ระบบพิธีการน าเข้า ส่งออก 
แบบ Single Window Entry 
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ความเป็นมาของการพัฒนาระบบฯ 
 

เพื่อให้การจัดท าข้อมูลในการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม           
ต่อหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องนั้น ผู้ประกอบการสามารถกระท าได้ด้วยระบบการเชื่อมโยง ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) โดยเฉพาะสินค้าบางอย่างที่จ าเป็นต้องขออนุญาต
จากหน่วยงานที่ควบคุมก่อนที่จะมีการน าเข้าหรอืส่งออก เช่น สินค้าควบคุมและวัตถุอันตรายที่จ าเป็นจะต้อง
ขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่ควบคุมก่อน กรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็น     
ถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานดังกล่าว ประกอบกับเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก                
ต่อผู้ประกอบการในการช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการยื่นข้อมูลค าขอใบแจ้งฯ
ต่อหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรองด้วย ดังนั้นจึงได้ประชุมหารือร่วมกันในการจัดท าการบูรณาการ
ข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงที่หลายๆหน่วยงานมีใชอ้ยู่ เพื่อจัดท าให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ( Single Entry Form ) 
เพื่อให้ผู้ประกอบการที่จัดท าข้อมูลค าขอใบแจ้งการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุมสามารถยื่นใบค าร้อง
ผ่านระบบ NSW โดยการกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวก็สามารถส่งข้อมูลนั้นไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
ในการขออนุญาตน าเข้า หรือส่งออก ได้เลย และยังสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าใบขนสินค้าต่อไปได้  
ซึ่งสามารถลดขั้นตอนคีย์ข้อมูลและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการคีย์ข้อมูลซ้ าซ้อนในการท าใบขนสินค้าได้อีก
ด้วย   
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บทน า 
เพื่อเพิ่มช่องทำงให้กบัผู้ประกอบกำรท่ีไม่มีระบบของตนเองสำมำรถท ำกำรสง่ข้อมลูค ำขอใบแจ้งฯ 

ผำ่นระบบ NSW ให้กบัหนว่ยงำนผู้ออกใบอนญุำต/ใบรับรองท่ีเก่ียวข้อง และสำมำรถน ำข้อมลูท่ีได้รับกำรอนมุตัิ
ไปจดัท ำข้อมลูใบขนสนิค้ำตอ่ได้ตอ่เน่ือง. 
ความรู้พืน้ฐานก่อนการใช้งาน 

ระบบพิธีกำรน ำเข้ำสง่ออกแบบ Single Window Entry สว่นใบแจ้งกำรน ำเข้ำ/สง่ออกสินค้ำควบคมุเป็น
ระบบท่ีพฒันำขึน้ในรูปแบบ Web Application สำมำรถเรียกใช้งำนได้โดยผ่ำน Web Browser โดยมีกำรแสดงผลกำร
ท ำงำนแบบกรำฟิก และเน่ืองจำก Microsoft Windows เป็นระบบท่ีได้รับกำรยอมรับให้เป็นมำตรฐำน (De Facto 
Standard) ส ำหรับกำรท ำงำนแบบกรำฟิกบนเคร่ือง PC ดงันัน้ กำรใช้งำนจงึยดึตำมมำตรฐำนของ Windows 

ผู้ ท่ีจะศกึษำคูมื่อนี ้ควรมีพืน้ฐำนกำรใช้งำนระบบ Microsoft Windows สำมำรถใช้เมำส์ได้เป็นอย่ำง
ดี และมีควำมคุ้นเคยกบัปุ่ มต่ำง ๆ บนแป้นพิมพ์ หำกท่ำนยงัไม่คุ้นเคยกบักำรใช้งำน  Microsoft Windows ขอ
แนะน ำให้ท่ำนเข้ำรับกำรอบรมหรือศกึษำกำรใช้งำนจำกเอกสำรท่ีมีอยูท่ัว่ไป 
การใช้ค าศัพท์ 

กำรใช้ค ำศพัท์ในคู่มือเล่มนี ้จะใช้ภำษำไทยเป็นหลกั เน้นท่ีควำมง่ำยและควำมรำบร่ืนในกำรอ่ำน 
กำรเลือกว่ำจะใช้ค ำแปลภำษำไทยในส่วนของศพัท์เทคนิคภำษำองักฤษหรือจะใช้กำรทบัศพัท์ภำษำองักฤษนัน้ 
ขึน้อยูก่บัควำมสะดวกในกำรอำ่น เพื่อสื่อควำมหมำยท่ีชดัเจนกบัผู้ใช้ 
 
คู่มือนีผ่้านการทดสอบและท างานร่วมกับโปรแกรม Internet Explorer version11 (IE11)  
 ดงันัน้เพื่อให้กำรท ำงำนได้ถกูต้องแมน่ย ำตำมคูมื่อ แนะน ำให้ท่ำนใช้งำนระบบด้วย Internet Explorer version11 

 

 
 
 
 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 

 
  

 

 

 

ฝ่ายก ากบัดูแลและพฒันาระบบ NSW ส่วนแผนงานและมาตรฐาน ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมศุลกากร  1 ต.ค. 2559  Print Date : 31/10/2016 
  Page No : 23 

 

แผนภาพแสดงกระบวนการท างานระบบการยื่นค าขอใบแจ้งฯ ผ่านเวบ็ e-Form บน NSW 
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แผนภาพแสดงกระบวนการท างานของระบบ (กรณีสินคา้ทัว่ไป) 
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แผนภาพแสดงกระบวนการท างานของระบบ (กรณีสินคา้วตัถุอนัตราย) 
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ใบแจ้งการน าเข้า/ส่งออก สินค้าควบคุม 
(Restricted goods permit message version 1.10) 

ส่วนควบคุม (Control) 

Seq. Cat. Field Name Format Definition XML Tag 

1.  M Reference Number an13 เลขที่อ้างอิง xxxxnnnnnnnnn 
xxxx (4) = Profile Name 
nnnnnnnnn (9) = Running Number 

<xsd:element 
name="ReferenceNumber"> 

2.  O Request Fact Name an..256 ชื่อค าขอใบแจ้งการน าเข้า/ส่งออก สินค้า
ควบคุม 

<xsd:element 
name="RequestFactName" 
minOccurs="0"> 

3.  O Control Agency Office 
Code 

an5 รหัสหน่วยงานออกเอกสารภายในของ
หน่วยงานควบคุม 

<xsd:element 
name="ControlAgencyOfficeCode" 
minOccurs="0"> 

4.  M Company Tax Number an..17 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้
น าเข้า/ส่งออก ที่กรมสรรพากรออกให้
ตามบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของ
กรมสรรพากร 

<xsd:element 
name="CompanyInfo"> 
     <xsd:element 
name="CompanyTaxNumber"> 

5.  M Company Branch n..6 สาขาที่อยู่ของบริษัทผู้น าเข้า/ส่งออก ที่
กรมสรรพากรออกให้ตามบัตรประจ าตัวผู้
เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร 

     <xsd:element 
name="CompanyBranch" 
type="I6N_Type"> 

6.  O Attorney ID Card an..17 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขที่
เอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบอ านาจ 

<xsd:element 
name="AttorneyIDCard" 
minOccurs="0"> 

7.  M Company Name an..120 ชื่อผู้ประกอบการ 
 
 

     <xsd:element 
name="CompanyName"> 

8.  O Arrival Date n8 วันที่น าเข้า  
ระบุเป็น ปีค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) 

<xsd:element name="DateInfo" 
minOccurs="0"> 
     <xsd:element name="Arrival" 
type="xsd:date" minOccurs="0"> 

9.  O Departure Date n8 วันที่ส่งออก  
ระบุเป็น ปีค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) 

     <xsd:element name="Departure" 
type="xsd:date" minOccurs="0"> 

10.  M License Type a1 ใบอนุญาตส าหรับ 
0 – น าเข้า 
1 – ส่งออก  
2 – ผ่านแดน 
3 - น าเข้าและส่งออก  
4 – น าเข้าและได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร 
5 - สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
6 - Re-export 
7-  Re-import 

<xsd:element name="LicenseType"> 

11.  O Vessel Name an..35 ส าหรับทางเรือ บันทึกชื่อเรือ 
ส าหรับทางรถไฟ บันทึกชื่อขบวนรถไฟ 
ส าหรับทางอากาศ บันทึกเที่ยวบินที่ เช่น 
TG123 
ส าหรับทางรถยนต์ บันทึกชื่อทะเบียนรถ 

<xsd:element name="VesselName" 
minOccurs="0"> 
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Seq. Cat. Field Name Format Definition XML Tag 

12.  M Consignment  Country 
Code 

a2 รหัสประเทศต้นทางบรรทุก 
 ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัส
ประเทศตาม มาตรฐาน  UNECE 
Recommendation 6 : ISO 3166 

<xsd:element 
name="ConsignmentCountryCode"> 

13.  O Destination Country 
Code 

a2 รหัสประเทศปลายทาง 
 ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัส
ประเทศตาม มาตรฐาน  UNECE 
Recommendation 6 : ISO 3166  

<xsd:element 
name="DestinationCountryCode" 
minOccurs="0"> 

14.  O Discharge Port n..4  
 

รหัสสถานที่น าเข้า 
(รหัสสถานที่ท าการ หรือด่านศุลกากร) 
 ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ 
(RFARS) 

- <xsd:element name="PortInfo" 
minOccurs="0"> 

-      <xsd:element name="Discharge" 
type="I4N_Type" minOccurs="0"> 

15.  O Load Port 
 

n..4  
 

รหัสสถานที่ส่งออก 
(รหัสสถานที่ท าการ หรือด่านศุลกากร) 
 ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ 
(RFARS) 

     <xsd:element name="Load" 
type="I4N_Type" minOccurs="0"> 

16.  O Control Agency 
Discharge Port 

an5 รหัสสถานที่น าเข้า/ส่งออก ของหน่วยงาน
ควบคุม 

<xsd:element 
name="ControlAgencyInfo" 
minOccurs="0"> 
     <xsd:element 
name="DischargePort" 
minOccurs="0"> 

17.  O Control Agency Release 
Port 

an5 รหัสสถานที่ตรวจปล่อยของหน่วยงาน
ควบคุม 

     <xsd:element 
name="ReleasePort" minOccurs="0"> 

18.  M Informant  ID Card 
Number 

an..17 เลขประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ง <xsd:element 
name="InformantInfo" 
minOccurs="1"> 
     <xsd:element 
name="IDCardNumber"> 

19.  M Informant Name an..35 ชื่อ (ผู้แจ้ง)      <xsd:element name="Name" 
minOccurs="1"> 

20.  M Sender Registration ID an..35 รหัสเลขประจ าตัวของผู้ส่งข้อมูล <xsd:element 
name="RegistrationID"> 

* M ส่วนรายการ (Detail) ส่วนรายการ มีจ านวนตั้งแต่ 1 – 999 รายการ <xsd:element 
name="GoodsShipment" 
maxOccurs="999"> 

ส่วนรายการ (Detail) 

Seq. Cat. Field Name Format Definition XML Tag 

1  M Item Number n..4 ล าดับที่ <xsd:element name="ItemNumber" 
type="I4N_Type"> 

2  M Invoice Number an..35 เลขที่บัญชีราคาสินค้า <xsd:element 
name="InvoiceInfo"> 
       <xsd:element 
name="Number"> 

3  M Invoice Date n8 วันที่บัญชีราคาสินค้า (CCYYMMDD)        <xsd:element name="Date" 
type="xsd:date" minOccurs="0"> 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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Seq. Cat. Field Name Format Definition XML Tag 

4  M Invoice Item Number n..4 ล าดับรายการในบัญชีราคาสินค้า        <xsd:element 
name="ItemNumber" 
type="I4N_Type"> 

5  O Declaration Line 
Number 

n..4 ล าดับรายการในใบขนสินค้า <xsd:element 
name="DeclarationLineNumber" 
type="I4N_Type" minOccurs="0"> 

6  M Thai Description of 
Goods 

an..512 ชื่อสินค้าภาษาไทย <xsd:element 
name="GoodsDescription"> 
      <xsd:element name="Thai"> 

7  M English Description of 
Goods 

an..512 ชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ        <xsd:element name="English"> 

8  O Thai Dangerous Goods 
Technical Name Text 

an..512 ชื่อวัตถุอันตราย  (ภาษาไทย) <xsd:element 
name="GoodsDangerous" 
minOccurs="0"> 
     <xsd:element name="Thai" 
minOccurs="0"> 

9  O English Dangerous 
Goods Technical Name 
Text 

an..512 ชื่อวัตถุอันตราย  (ภาษาอังกฤษ)      <xsd:element name="English" 
minOccurs="0"> 

10  O Brand Name an..35 ชื่อเครื่องหมายการค้า <xsd:element name="BrandName" 
minOccurs="0"> 

11  O Dangerous Goods  
Additional information 
Text 

an..512 ชื่อสารส าคัญ อัตราส่วนของสารส าคัญ 
และ 
ส่วนประกอบอื่น 
 

<xsd:element 
name="DangerousGoodsAdditionalIn
formationText" minOccurs="0"> 

12  O Characteristic an..256 ลักษณะผลิตภัณฑ์ <xsd:element name="Characteristic" 
minOccurs="0"> 

13  M Tariff Code n..12 รหัสพิกัดศุลกากร <xsd:element name="TariffCode" 
type="I12N_Type"> 

14  M Statistical Code n..3 รหัสสถิติสินค้า <xsd:element 
name="StatisticalCode" 
type="I3N_Type"> 

15  O Restricted Goods Code 
 

an..16 รหัสพิกัดสินค้าของหน่วยงานควบคุม 
 

<xsd:element 
name="RestrictedGoodsCode" 
minOccurs="0"> 

16  M Quantity n..14,3 ปริมาณ <xsd:element 
name="QuantityInfo"> 
     <xsd:element name="Quantity" 
type="D14NDE3_Type"> 

17  M Quantity Unit Code an..3 หน่วยของปริมาณ 
 ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของ
สินค้าตามมาตรฐาน  UNECE 
Recommendation 20  

     <xsd:element 
name="UnitCode">  

18  O Net Weight n..11,3 น้ าหนักสุทธิ <xsd:element 
name="NetWeightInfo" 
minOccurs="0"> 
       <xsd:element name="Weight" 
type="D11NDE3_Type" 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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Seq. Cat. Field Name Format Definition XML Tag 

minOccurs="0"> 
19  O Net Weight Unit Code an..3 หน่วยของน ้าหนักสุทธิ ตามมาตรฐาน 

UNECE Recommendation 20 มีค่าได้
ดังต่อไปนี ้ 
KGM – Kilogram  
TNE – Metric Ton  
GRM – Gram  
CTM – Carat  
 

       <xsd:element 
name="UnitCode" minOccurs="0"> 

20  O Package  Amount n..8 จ านวนหีบห่อ <xsd:element 
name="PackageInfo" 
minOccurs="0"> 
     <xsd:element name="Amount" 
type="I8N_Type" minOccurs="0"> 

21  O Package Unit Code an2 ลักษณะหีบห่อ 
ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลลักษณะหีบห่อ
ตาม 
มาตรฐาน  UNECE Recommendation 21  

     <xsd:element name="UnitCode" 
minOccurs="0"> 

22  O Origin Country Code a2 รหัสประเทศก าเนิด 
 ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัส
ประเทศตามมาตรฐาน  UNECE 
Recommendation 6 : ISO 3166  

<xsd:element 
name="OriginCountryCode" 
minOccurs="0"> 

23  O Purchase Country Code a2 รหัสประเทศผู้ซื้อ 
 ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัส
ประเทศตามมาตรฐาน  UNECE 
Recommendation  6 : ISO 3166  

<xsd:element 
name="PurchaseCountryCode" 
minOccurs="0"> 

24  O Invoice Amount Foreign n..16,2 มูลค่า (ต่างประเทศ) <xsd:element 
name="InvoiceAmountForeign" 
type="D16NDE2_Type" 
minOccurs="0"> 

25  O Currency Code a3 รหัสสกุลเงินตรา 
 ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุล
เงินตรา ตามมาตรฐาน  UNECE 
Recommendation  9 : ISO 4217  

<xsd:element 
name="CurrencyCode" 
minOccurs="0"> 

26  O Invoice Amount Baht n..16,2 มูลค่า (บาท) <xsd:element 
name="InvoiceAmountBaht" 
type="D16NDE2_Type" 
minOccurs="0"> 

27  O Location Code of Goods  an..35 รหัสสถานที่ผลิต/เกบ็รักษาสินค้า <xsd:element 
name="LocationInfo" 
minOccurs="0"> 
     <xsd:element 
name="GoodsCode" minOccurs="0"> 

28  O Location of Goods an..256 ชื่อสถานที่ผลิต/เก็บรักษาสินค้า      <xsd:element 
name="GoodsName" 
minOccurs="0"> 

29  O Street and Number an..70 เลขที ่และถนน      <xsd:element 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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Seq. Cat. Field Name Format Definition XML Tag 

name="StreetAndNumber" 
minOccurs="0"> 

30  O District an..35 ต าบล/แขวง      <xsd:element name="District" 
minOccurs="0"> 

31  O Sub Province an..35 อ าเภอ/เขต      <xsd:element 
name="SubProvince" 
minOccurs="0"> 

32  O Province an..35 จังหวัด      <xsd:element name="Province" 
minOccurs="0"> 

33  O Postcode an..9 รหัสไปรษณีย์      <xsd:element name="Postcode" 
minOccurs="0"> 

34  O Phone Number an..35 โทรศัพท์      <xsd:element 
name="PhoneNumber" 
minOccurs="0"> 

35  O Fax Number an..35 โทรสาร      <xsd:element 
name="FaxNumber" minOccurs="0"> 

36  O Manufacture an..70 ชื่อผู้ผลิตสินค้า (กรณีน าเข้า) <xsd:element name="Manufacture" 
minOccurs="0"> 

37  O Remark an..512 หมายเหตุ <xsd:element name="Remark" 
minOccurs="0"> 

38  O Certificate Analysis an..35 ใบรับรองผลการวิเคราะห์สินค้า <xsd:element 
name="CertificateAnalysis" 
minOccurs="0"> 

* O ส่วนข้อมูลวัสดุกัมมันตรังสี 
(Source) 

0..99 ส่วนข้อมูลวัสดุกัมมันตรังสี  มีจ านวน
ตั้งแต่  
0 – 99 รายการ 

<xsd:element name="Source" 
minOccurs="0" maxOccurs="99"> 

* O ส่วนรายละเอียดการผลิต 
(Production Details) 

0..999 ส่วนข้อมูลรายละเอียดการผลิต มีจ านวน
ตั้งแต่ 
 0-999  รายการ 
 

<xsd:element 
name="ProductionDetails" 
minOccurs="0" maxOccurs="999"> 

* O ส่วนหน่วยงานผู้พิจารณา
(Authority) 

0..99 ส่วนข้อมูลของหน่วยงานผู้พิจารณา มี
จ านวนตั้งแต่ 0-99 รายการ 
 ต้องบันทึกค่า กรณีส่งข้อมูลใบแจ้ง
การน าเข้า/ส่งออก สินค้าควบคุม 
มากกว่า 1 หน่วยงานในการส่งครั้งเดียว 

<xsd:element name="Authority" 
minOccurs="0" maxOccurs="99"> 

 
ส่วนข้อมูลวัสดุกัมมันตรังสี (Source) *ข้อมูลเฉพาะส าหรับส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

Seq. 
Val
ue 

Field Name Format Definition XML Tag 

1  O License Number an..35 เลขที่ใบอนุญาตน าเข้า – ส่งออก      <xsd:element 
name="LicenseNumber" 
minOccurs="0"> 

2  O Source Reference an..20 ทะเบียนอ้างอิง      <xsd:element 
name="SourceReference" 
minOccurs="0"> 

3  O Radioactive Material 
Name 

an..50 ชื่อวัสดุกัมมันตรังสี <xsd:element 
name="RadioactiveInfo" 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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Seq. 
Val
ue 

Field Name Format Definition XML Tag 

minOccurs="0"> 
     <xsd:element 
name="MaterialName" 
minOccurs="0"> 

4  O Radioactive Quantity n..8,5 ปริมาณกัมมันตภาพรังสี      <xsd:element name="Quantity" 
type="D8NDE5_Type" 
minOccurs="0"> 

5  
O Radioactive Unit an..20 หน่วยปริมาณกัมมันตภาพรังสี      <xsd:element name="Unit" 

minOccurs="0"> 

6  
O Amount n..35 จ านวนวัสดุกัมมันตรังส ี <xsd:element name="Amount" 

type="I35N_Type" minOccurs="0"> 
 
ส่วนรายละเอียดการผลิต (Production Details) *ข้อมูลเฉพาะส าหรับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Seq. 
Val
ue 

Field Name Format Definition XML Tag 

1  O Lot Number an..30 หมายเลขล็อตการผลิต      <xsd:element 
name="LotNumber" minOccurs="0"> 

2  O Manufacturing Date n8 วันที่ผลิต     <xsd:element name="DateInfo" 
minOccurs="0"> 
           <xsd:element 
name="Manufacturing" 
type="xsd:date" minOccurs="0"> 

3  O Expiry Date n8 วันที่หมดอายุ            <xsd:element name="Expiry" 
type="xsd:date" minOccurs="0"> 

4  O Measurement n..11,3 ขนาดบรรจุ      <xsd:element 
name="MeasurementInfo" 
minOccurs="0"> 
           <xsd:element 
name="Measurement" 
type="D11NDE3_Type" 
minOccurs="0"> 

5  O Measurement Unit 
Code 

an..3 หน่วยขนาดบรรจุ             <xsd:element 
name="UnitCode" minOccurs="0"> 

6  O Quantity n..14,3 ปริมาณการผลิต/น าเข้า      <xsd:element 
name="QuantityInfo" 
minOccurs="0"> 
            <xsd:element 
name="Quantity" 
type="D14NDE3_Type" 
minOccurs="0"> 

7  O Quantity Unit Code an..3 หน่วยของปริมาณผลิต/น าเข้า 
 ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของ
สินค้าตามมาตรฐาน  UNECE 
Recommendation 20 

            <xsd:element 
name="UnitCode" minOccurs="0">  

 
ส่วนหน่วยงานผู้พจิารณา (Authority) 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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Seq. Val
ue 

Field Name Format Definition XML Tag 

1  M License Issue  Authority an..17 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของ
หน่วยงานผู้ออกใบแจ้งการน าเข้า/ส่งออก 
สินค้าควบคุม 

     <xsd:element 
name="LicenseIssueAuthority"> 

2  O License Number an..35 เลขที่ใบแจ้งด าเนินการ/ใบอนุญาต 
(น าเข้า/ส่งออก) 

     <xsd:element 
name="LicenseNumber" 
minOccurs="0"> 

 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
1. ค่าในช่อง Cat (Category) 

- M หมายถึง Mandatory คือ ต้องบันทึกค่า 
- O หมายถึง Optional คือ ต้องบันทึกค่า (ถ้ามีข้อมูล) หรือ ไม่ต้องบันทึกค่า (ถ้าไม่มีข้อมูล) 
- C หมายถึง Condition คือ ต้องบันทึกค่า เมื่อเข้าเงื่อนไขที่ก าหนด 

2. ค่าในช่อง Format คือ อักษรย่อ ที่ใช้ในการอธิบายรูปแบบชนิดของข้อมูล 
อักษรย่อ ค าอธิบาย 

n3 ข้อมูลชนิดตัวเลข (Numeric Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร 

a3 ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Alphabetic Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร 

an3 ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลข คงที่ คือ 3 ตัวอักษร 

n..3 ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร 

a..3 ข้อมูลชนิดตัวอักษรความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร 

an..3 ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร 
n..16,2 ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 16 ตัวอักษรรวมความยาวทศนิยมสูงสุด 2 ตัวอักษร 

(อนุญาตให้ตัวคั่นเปน็จุดทศนิยม “.”) 
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โครงสร้างข้อมูลตอบกลับใบแจ้งการน าเข้า/ส่งออก สินค้าควบคุม 
(Restricted goods permit response message) 

ส่วนควบคุม (Control) 
 

Seq. Cat. Field Name Format Definition XML Tag 

1.  M Message Type an..10 ประเภทของเอกสาร <xsd:element 
name="MessageType"> 

2.  M Reference Number an13 เลขที่อ้างอิง XXXXnnnnnnnnn 
XXXX (4) = Profile Name 
nnnnnnnnn (9) = Running Number 

<xsd:element 
name="ReferenceNumber"> 

3.  M Sender Registration ID an..35 รหัสประจ าตัวของผู้ส่งข้อมูล  <xsd:element 
name="RegistrationID"> 

* M Detail ส่วนรายการ มีจ านวนตั้งแต่ 1 – 9,999 รายการ <xsd:element 
name="DocumentDetail">  
 

  
ส่วนรายการ (Detail) 
 

Case Seq. Cat. Field Name Format Definition XML Tag 

Accept 

1 O Restricted goods permit 
Number 

an..35 เลขที่ใบแจ้งการน าเข้า/
ส่งออก สินค้าควบคุม 

<xsd:element 
name="Accept"> 
     <xsd:element 
name="RestrictedGoodsPerm
itInfo" minOccurs="0"> 
      <xsd:element 
name="Number" 
minOccurs="0"> 

2 O Restricted goods permit 
Date 
 

n8 วันที่ออกใบแจ้งการน าเข้า/
ส่งออก สินค้าควบคุม 

      <xsd:element 
name="Date" type="xsd:date" 
minOccurs="0"> 

3 M License Issue Authority an..17 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
อากรของหน่วยงานผู้ออกใบ
แจ้งการน าเข้า/ส่งออก 
สินค้าควบคุม 

     <xsd:element 
name="LicenseIssueAuthority
"> 

4 M Status an..15 สถานะของข้อมูล       <xsd:element 
name="Status"> 

5 M Message an..256 ข้อความ       <xsd:element 
name="Message"> 

Reject 

1 M Item Number n..4 ล าดับรายการ <xsd:element 
name="Reject">    
     <xsd:element 
name="ItemNumber" 
type="I4N_Type"> 

2 M Error Code  an..10 รหัสของข้อผิดพลาด      <xsd:element 
name="ErrorCode"> 

3 M Message an..256 ข้อความ      <xsd:element 
name="Message"> 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 
Message type Response for document 

RESGPA Accept 
RESGPR Reject 

 
3. ค่าในช่อง Cat. (Category) 

- M หมายถึง Mandatory คือ ต้องบันทึกค่า 
- O หมายถึง Optional คือ ต้องบันทึกค่า (ถ้ามีข้อมูล) หรือ ไม่ต้องบันทึกค่า (ถ้าไม่มีข้อมูล) 
- C หมายถึง Condition คือ ต้องบันทึกค่า เมื่อเข้าเงื่อนไขที่ก าหนด 

4. ค่าในช่อง Format คือ อักษรย่อ ที่ใช้ในการอธิบายรูปแบบชนิดของข้อมูล 
อักษรย่อ ค าอธิบาย 

n3 ข้อมูลชนิดตัวเลข (Numeric Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร 
a3 ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Alphabetic Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร 
an3 ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลข คงที่ คือ 3 ตัวอักษร 
n..3 ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร 
a..3 ข้อมูลชนิดตัวอักษรความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร 
an..3 ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร 

n..16,2 ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 16 ตัวอักษรรวมความยาวทศนิยม
สูงสุด 2 ตัวอักษร (อนุญาตให้ตัวคั่นเปน็จุดทศนิยม “.”) 

 
 
 
 
สรุป 
โครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน 
    1. Restricted goods permit message V1.10 
    2. Restricted goods permit response message V1.10 
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การเตรียมตวัก่อนการใช้งานระบบ 

การเตรียมตัวเพื่อสมัครใชบ้ริการระบบฯ 

1.) มใีบรับรองอิเล็กทรอนิกส ์ Digital Certificate.  
2.) ลงทะเบียนเป็นสมาชิกระบบ National Single Window (NSW)  (ประกาศกรมศุลกากร ที่ 81/2554). 
3.) สมัครเพิ่มบริการระบบการจัดท าข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากรน าเข้า - ส่งออก/ระบบการจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า-ส่งออก สินค้าควบคุม หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Single Entry 
Form ด้วยระบบการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
 
หมายเหตุ : 
หากหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรองก าหนดให้ผู้สมัครใช้บริการต้องลงทะเบียนบนระบบของผู้ออกใบอนุญาตฯ/
ใบรับรองด้วย  ผู้สมัครใช้บรกิารจะต้องไปท าการลงทะเบียนบนระบบของหน่วยงานนั้นๆ ก่อน (กรณีหน่วยงาน อย.) 
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การขอมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  Digital Certificate. 

ลายมือชื่อดิจติัล (Digital Certificate) คืออะไร 
 เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างจากเทคโนโลยีเข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะ ในการลงลายมือชื่อ 
ดิจิทัลก ากับข้อความที่ต้องการส่งผ่านเครือข่าย ผู้ส่งข้อความจะใช้กุญแจส่วนตัวของตนในการลงลายมือชื่อโดยอ่าน
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผู้รับจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่อดังกล่าวโดยใช้กุญแจสาธารณะ
ของผู้ส่ง ซึ่งลายมือชื่อของผู้ส่งจะถูกรับรองด้วยองค์กรออกใบรับรอง (Certification Authority) โดยแสดงอยู่ในรูป
ของ "ใบรับรองดิจิทัล" (Digital Certification) ประโยชน์ของลายมือชื่อดิจิทัลนั้น นอกจากจะช่วยระบุตัวผู้ส่งข้อมูล
แล้ว ยังช่วยป้องกันข้อมูลให้มีความถูกต้องไม่ได้ผ่านการแก้ไข หรือหากมีการแก้ไขมาก่อนก็สามารถตรวจ 
 
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ( Digital Certificate ) มีประโยชน์ ดังนี้ 
 1.การระบุตัวบุคคล ( Authentication ) เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้ส่งหรือผู้สร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
 2.การก าหนดสิทธิ์ คือ ขั้นตอนในการอนุญาตให้เฉพาะบุคคลซึ่งมีสิทธิหรือได้รับอนุญาตเท่านั้นในการเข้าถึงข้อมูล 
 3.การรักษาความลับ คือการเก็บข้อมูลให้เป็นส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต 
 4.การรักษาความสมบูรณ์ คือ การรับรองว่าข้อมูลจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือท าลายไปจากต้นฉบับ ( source ) 
 5.การป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ เพื่อมิให้ผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลปฏิเสธว่าตนไม่ได้ส่ง หรือไม่ได้รับข้อมูล 

อิเล็กทรอนิกส ์
 
ตัวอย่างหลักฐานการสมัครใช้บริการ (อ้างอิงจาก http://www.thaipki.com/paperless.html)    

กรณีขอใช้บริการในนามบุคคลธรรมดา 
1.ค าขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ /แบบฟอร์มการสมัคร 
 2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/เอกสารทางราชการที่มีรูปถ่ายของผู้ใช้บริการ 
 3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
        
 กรณีขอใช้บริการในนามนิติบุคคล 
 1.ค าขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ /แบบฟอร์มการสมัคร 
 2.ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ของบริษัทที่จดทะเบียน หรือส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 180 วัน 
 3.ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัท (ภ.พ.20) 
 4.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
 5.กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาด าเนินการแทน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ที่หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรผู้มอบ

และผู้รับมอบอ านาจ 
6.กรณีที่เป็นชาวต่างชาติให้แนบใบส าคัญบุคคลต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตท างาน 

 
 
 
 
 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 

 
  

 

 

 

ฝ่ายก ากบัดูแลและพฒันาระบบ NSW ส่วนแผนงานและมาตรฐาน ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมศุลกากร  1 ต.ค. 2559  Print Date : 31/10/2016 
  Page No : 38 

 

ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ Certificate authority ( CA ) 

1. บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน (TOT ) 
   สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ca.tot.co.th/ 

2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด มหาชน (CAT)  
    สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaipki.com/paperless.html  

3. บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จ ากัด (TDID) 
   สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม https://www.thaidigitalid.com/ 
 
ตัวอย่างลายมือชื่อดิจิตัล (Digital Certificate) จากผู้ให้บริการ TOT 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

คุณสมบติั 
ให้บริการได้ทั้ง 3 ประเภท คือ  บุคคล  นิติบุคคล และเครื่อง Web Server (SSL) 
ข้อมูลใบรับรองฯ ในรูปแบบ Digital File ตามมาตรฐาน PKCS#12 และบันทึกลงบนแผ่น CD 
มีรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันการติดต้ังและใช้งาน 
ต้องติดตั้งใบรับรองฯ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน 

คุณสมบติั 
ให้บริการได้ 2 ประเภท คือ  บุคคล และ นิติบุคคล 
ข้อมูลกุญแจคู่ (Key Pair) ถูกสร้างขึ้นภายในตัวบัตร Smart Card ตามมาตรฐาน PKCS#11 
Microprocessor-Based Smartcards 
ไม่สามารถ Export ข้อมูลกุญแจส่วนตัว (Private Key) ออกจากตัวบัตรได้ 
มีรหัสผ่าน (PIN Code) เพื่อป้องกันการใช้งาน 
ไม่จ าเป็นต้องติดตั้งใบรับรองฯ เพื่อการใช้งาน 
จ าเป็นต้องใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตร (Smartcard Reader) 
มีความปลอดภัยสูง 

  คุณสมบติั 
ให้บริการได้ 2 ประเภท คือ  บุคคล และ นิติบุคคล 
ข้อมูลกุญแจคู่ (Key Pair) ถูกสร้างขึ้นภายในตัว USB Token ตามมาตรฐาน PKCS#11 
เป็น USB Token ส าหรับจัดการกับ Digital Certificate และ PKI เท่านั้น 
ไม่สามารถ Export ข้อมูลกุญแจส่วนตัว (Private Key) ออกจากตัว USB Token ได้ 
มีรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันการใช้งาน 
ไม่จ าเป็นต้องติดตั้งใบรับรองฯ เพื่อการใช้งาน 
ไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องอ่าน (Reader) 
รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 1.0 - 2.0 
มีความปลอดภัยสูง 
สะดวกในการพกพา 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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ลงทะเบียนเป็นสมาชิกระบบ National Single Window (NSW)  
 (ดูรายละเอียดประกาศกรมศุลกากร ที่ 81/2554) 

 
การสมัครลงทะเบียนบนระบบ NSW สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ประเภทบุคคลทั่วไป 
 เอกสารที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา (แนบไฟล์รูปภาพ หรือ PDF) 

i. คนไทย บัตรประจ าตัวประชาชน (ที่แสดงใบหน้าชัดเจนและไม่มีการระบุข้อความเพื่อ
วัตถุประสงค์อ่ืน) 

ii. ต่างชาติ ใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง 
 

2. ประเภทนิติบุคคล หรือการสมัครในนามของบริษัท  
 เอกสารที่ใชใ้นการประกอบการพิจารณา (แนบไฟล์รูปภาพ หรือ PDF) 

i. บัตรประจ าตัวประชาชน (ที่แสดงใบหน้าชัดเจนและไม่มีการระบุข้อความเพื่อวัตถุประสงค์อื่น) * 
ii. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (โปรดแนบ หากมีการระบุข้อมูลบริษัท) 
iii. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (โปรดแนบ หากมีการระบุข้อมูลบรษิัท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสงค์จะสมัครลงทะเบียนบนระบบ NSW สามารถสมคัรเพือ่เป็นสมาชิก (Portal Member) 
ก่อน  แลว้คอ่ยเพิ่มบริการระบบงานในภายหลังก็ได้  
 

กรณีสมัครลงทะเบียนในนาม  บุคคลธรรมดา  สิ่งที่ต้องควรระวัง 
ในส่วนข้อมูลหน่วยงาน/บริษัท  ( ห้ามใส่ ข้อมูลส่วนนี้) 

1. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษทั 

2. สาขา ของบริษัท 

3. เลขทะเบียนนิติบุคคล ของบริษัท 
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การตัง้ค่าให้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 11 สามารถ Run Java Applet เพื่อท าการ Sign ข้อมูล 

 ก่อนการสมัครลงทะเบียนหรือสมัครเพิ่มบรกิารระบบงานบน NSW จะต้องท าการต้ังค่าให้สามารถ Run 
Java Applet บน Internet Explorer ได้ก่อน เนื่องจากเว็บไซต์ NSW ออกแบบและพัฒนามาบนพื้นฐานของ Java 
ดังนั้นข้อจ ากัดของระบบจึงท างานร่วมกันได้ดีบน Internet Explorer เวอร์ชั่น 7-11 (แนะน าให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 11) 
โดยผู้สมัครใช้บริกาสามารถท าตามคู่มือการตั้งค่าได้ที่เว็บไซต์ https://www.thainsw.net/ เลือกเมนู “ดาวน์โหลด” 
เลือก “คู่มือผู้ใช้” และเลือกหัวข้อ “ขั้นตอนการตั้งค่าให้สามารถ Run Java Applet บน IE 7 - 11 เพื่อท าการ Sign 
ข้อมูล (สิงหาคม 2559)”  
 
 
ขั้นตอนการตั้งค่าให้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 11 สามารถ Run Java Applet 
1. ท าการถอนการติดตั้ง Java รุ่นเก่าออกไปก่อน  คลิกที่เมนู Start  แล้วเลือก Control Panel 
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2. เลือกหมวด Programs and Features 

 
3. เลือกโปรแกรม Java ที่มีอยู่แล้วและท าการ Uninstall จากนั้นท าการ Restart เครื่องขึ้นมาใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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4. เปิดโปรแกรม Internet Explorer ขึ้นมา  
 

 
5. เปิดเข้าเว็บไซต์ ของ Java โดยพิมพ์ http://www.java.com/en/  ( เปิดด้วย IE 11 เท่านั้น ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.java.com/en/


  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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จากนั้นท าการ ดาวน์โหลด java โดยคลิกที่เมนูตามรูปด้านล่าง 
 

 
 

6. ท าการติดตั้งโปรแกรม Java ที่ดาวน์โหลดมาและท าตามขั้นตอนจนเสร็จ 
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7. เปิดหน้าโปรแกรม Internet Explorer และท าการ Delete temporary files โดยเข้าไปที่เมนูการตั้งค่า และ
เลือก Internet Options  
 

 
 
8. ที่หน้าต่าง Internet Options คลิกเลือก หน้า Delete browsing history on exit และท าการคลกิปุ่ม Delete. 
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9. ที่หน้าต่าง  ท าการปิด Pop-up Blocker ตามรูปด้านล่าง 

 
10. เปิดเข้า Control Panel อีกครั้ง เลือกเมนู Java เพื่อเปิด java control panel 
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11. หน้าจอ java control panel เลือกแถบเมนู Security คลิกที่ Edit Site List…. 

 
12. จากนั้น เพ่ิม Url ด้านล่างนี้เข้าไป 

http://www.thainsw.net/  และ http://www.thainsw.net* 
https://www.thainsw.net/  และ https://www.thainsw.net*  
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13. คลิกเมนู Manage Certificates... 

  
 
 

14. ท าการ import CA ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ https://www.thainsw.net/ เลือกเมนู “ดาวน์โหลด” เลือก 
“คู่มือผู้ใช้” และเลือกหัวข้อ “ขั้นตอนการต้ังค่าให้สามารถ Run Java Applet บน IE 7 - 11 เพื่อท าการ Sign 
ข้อมูล (สิงหาคม 2559)” ( ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะได้ตามรูปด้านล่าง ) 
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จากนั้นท าการ Import เข้าไป 
 

 
 
 

15. เบราว์หาไฟล์ signNSW แล้วท าการใส่รหัสผ่านคือ passw0rd  
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16. หลังจาก import เข้าไปแล้วจะได้ดังรูปด้านล่าง จากนั้นท าการปิดหน้าต่างไป เป็นอันเสร็จสิ้น 

 
 

17. เปิด IE ใหม่ พอถึงขึ้นตอน Sign ถ้าขึ้น dialog ดังรูปให้เลือก Later 

 
 

18. ถ้าขึ้น dialog ดังรูป ให้เลือก I accept the risk and want to run application และกดปุ่ม Run 
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19. ถ้าขึ้น dialog ดังรูปให้เลือก Do not show this again for apps from the publisher and location above 
และกดปุ่ม Run 

 
 
** กรณีมีปญัหาเกี่ยวกับการตั้งค่า Internet Explorer แล้วใช้งานไม่ได้ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ NSW Call Center โทร. 0-2034-9500 หรือ callcenter@thainsw.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:callcenter@thainsw.net
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ขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกระบบ National Single Window (NSW) 
อธิบายระบบงานที่จ าเป็นในการสมัครสมาชิกและการเพิ่มบริการระบบงาน 

 
 

1. NSW Portal (Member)  
หมายถึง สมาชิกทั่วไปของระบบ NSW ที่ผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครเป็นอันดับแรก 

2. ระบบการจัดท าข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากรน าเข้า - ส่งออก/ระบบการจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การน าเข้า-ส่งออก สินค้าควบคุม หรือข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Single Entry Form 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ณ จุดเดียว (เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว) 
หมายถึง ระบบการจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า-ส่งออก สินค้าควบคุม และยังมีระบบ
การจัดท าใบขนสินค้าได้อีกด้วย (หรือที่เรียกว่า NSW e-Form) ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้ยื่นใบแจ้งการน าเข้า
ต่อหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต เช่น ย่ืน LPI กับหน่วยงาน อย. บนระบบ NSW โดยระบบงานนี้จะเลือกเพิ่ม
บริการได้ก็ต่อเมื่อได้สมัครเปน็สมาชิกทั่วไป (NSW Portal (Member)) ของระบบ NSW แล้วเท่านั้น 

3. ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้าส่งออก (เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว) 
หมายถึง ระบบงานทะเบียนของระบบงานต่างๆส าหรับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลผ่านระบบ NSW แบบ 
B2G หรือผู้ที่มี Software ติดต้ังที่เครืองคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง 

4. ระบบติดตามสถานะการเช่ือมโยงข้อมูล 
หมายถึง หมายถึงระบบการติดตามสถานะการรับ-ส่งข้อมลูผ่านระบบ NSW โดยผู้ใช้สามารถเข้าดูและ
ตรวจสอบสถานะข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ NSW ของตนเองได้ผ่านระบบงานนี้บนเว็บไซต์ NSW 

 
หมายเหต ุ: กรณีผู้สมัครใช้บริการระบบงาน NSW web e-Form แนะน าให้เลือกบริการเฉพาะรายการที่ 1, 2 และ 4  
** ส าหรับระบบงานอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดได้เพ่ิมเติมที่เว็บไซต์ http://www.thainsw.net/  
 
 
 
 
 

http://www.thainsw.net/
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การสมัครสมาชิกทั่วไป NSW Portal (Member)  

1. เปิด Internet Explorer และเข้าไปที่ http://www.thainsw.net/  จากนั้นเลือกที่เมน ูสมัครสมาชิก 

 
 

2. เลือก NSW Portal (Member) และยังสามารถเลือก ระบบการติดตามสถานะการเชื่อมโยงข้อมูล ได้อีก
ด้วย   

 
หมายเหตุ : ระบบการจัดท าข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากรน าเข้า - ส่งออก/ระบบการจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การน าเข้า-ส่งออก สินค้าควบคุม ในระบบงานที่ 2 จะยังไม่สามารถเลือกได้ในตอนนี้ ภายหลังจากการตอบรับการเป็น
สมาชิกแล้ว จึงเพิ่มบริการระบบงานได้ (ขั้นตอนการเพิ่มระบบงานนี้จะต้องใช้ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Cert.) ด้วย) 
 

3. ใส่ข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน (ตามรูปตัวอย่างเป็นการลงทะเบียนประเภท บุคคลธรรมดา) 
 การลงทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา ไม่ต้องใส่เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ของบริษัท 
 ลงทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา แนบเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

http://www.thainsw.net/%20%20จากนั้น
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4. ท าการยืนยันการลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก 

 
 

5. จากนั้นระบบจะส่งอีเมล์ไปยังอีเมล์ที่ใช้ในการลงทะเบียน เพื่อให้ผู้สมัครยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน  
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6. เมื่อผู้ดูแลระบบได้รับข้อมูลการสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วจะส่งผลการพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ให้
ทราบทางอีเมล์ อีกครั้ง 

 
 

7. พร้อมกับแจ้งรหัสผู้ใชแ้ละรหัสผ่าน พร้อมกับ Link เพื่อให้ผู้สมัครเปลี่ยนรหัสผ่าน ในครั้งแรก 

 
 
จบกระบวนการ สมัครลงทะเบียนเพ่ือเป็นสมาชิก NSW Portal (Member) 
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การเข้าใช้งานระบบ และ การเพิ่มบริการระบบงาน 

1. เปิดโปรแกรม Web Browser โดยใช้ Internet Explorer (IE) เวอร์ช่ัน 11  จากนั้น ระบุ                                
URL: http://www.thainsw.net เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ “Thailand National Single Window”  

 

 
 

2. เข้าสู่ระบบโดยคลิกที่แถบสมาชิก จากนั้นระบบจะแสดง Dialog เพื่อให้ระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม 
“ตกลง”  เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 

http://www.thainsw.net/
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3. ระบบจะแสดง ระบบงาน ทางด้านขวามือ ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีเพียง ระบบลงทะเบียน คลิกที่เมนู ระบบลงทะเบียน 
 

 
 

4. หน้าจะแสดงผลเมนูระบบทะเบียน 
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5. เลือกปรับปรุงทะเบียน และ เพิ่มบริการ 
 

 
 

6. เลือกระบบการจัดท าข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากรน าเข้า - ส่งออก/ระบบการจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจรงิ
เกี่ยวกับการน าเข้า-ส่งออก สินค้าควบคุม หรอืข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เกีย่วข้องในรูปแบบ Single Entry Form 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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7. เลือกเพิ่มเอกสาร  
          (ช่องประเภทผู้รับส่งข้อมูลเลือกใหถู้กต้องกับสถานะของผู้สมัครตอนลงทะเบียนเป็นสมาชิกด้วย) 

 
 

8. เลือกชื่อเอกสาร ใบแจ้งการน าเข้า/ส่งออก สินค้าควบคุม และเลือกหน่วยงานผู้รับข้อมุล โดยคลิกที่เมนูตามรูป
ด้านล่าง 
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9. เลือกหน่วยงานผู้รับข้อมูล (ตามตัวอย่าง เลือก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.)  
หมายเหตุ : ปัจจุบัน 01/09/2559 เปิดใช้งานเฉพาะหน่วยงาน อย. จึงแนะน าให้เลือกเฉพาะหน่วยงาน อย. เท่านั้น 
 

 
 

10. ท าการบันทึกขอ้มูล 
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11. จะพบว่ามีชื่อเอกสารของ ระบบใบแจ้งน าเข้า/ส่งออก สินค้าควบคุม เพิ่มขึน้มา จากนั้นคลิกเมนู  ต่อไป 

 
 

12. ขั้นตอนยืนยันการลงทะเบียน 

 
 

13. กรณีที่เครื่องยังไม่ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนให้ท าการติดตั้งก่อน (การตั้งค่าให้ Run 
Java Applet กับ Internet Explorer ) 

 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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14. หน้าจอลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CA) 

 
 

15. ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CAแล้วเสร็จ 
 

 
 
 
 

16. เสร็จสิ้นกระบวนการเพิ่มบริการระบบงาน รอการอนุมัติจากส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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17. การตรวจสอบสถาะการลงทะเบียน โดยผู้สมัครสามารถติดตามสถานะของการสมัครเพิ่มบรกิารต่างๆ ได้จากเมนูนี้ 

 
 

18. สถานะหลังจากหน่วยงานท าการอนุมัติแล้ว ดังรูปด้านล่าง 

 
 
 
 เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการขั้นตอนการเพิ่มระบบงาน  
หมายเหต ุ: ในการเพิ่มหน่วยงานผู้รับข้อมูล เลือกเฉพาะหน่วยงานที่เปิดให้บริการแล้วเท่านั้น โดยทราบได้จากประกาศ
ของกรมศุลกากร 
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การใช้งานระบบค าขอใบแจ้งการน าเข้า/ส่งออกสินค้าควบคมุ 
ที่ให้บริการบนระบบ Web e-Form ( www.thainsw.net ) 

 
1. หน้ำจอแสดงเมนรูะบบงำนหลกัตำมท่ีเรำได้เลือกสมคัรเพิ่มบริกำรระบบงำน และได้รับกำรอนมุตัิแล้ว 

 
  จำกนัน้ เลือก “ระบบกำรจดัท ำข้อมลูผำ่นพิธีกำรศลุกำกรน ำเข้ำ - สง่ออก/ระบบกำรจดัท ำข้อมลูเพื่อแจ้ง

ข้อเท็จจริงเก่ียวกบักำรน ำเข้ำ-สง่ออก สนิค้ำควบคมุ” 
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2. เมนรูะบบค ำขอใบแจ้งน ำเข้ำ/สง่ออก สนิค้ำควบคมุ 

 
 
หมำยเลข 1 คือ เมนกูลบัไปยงัหน้ำหลกัของระบบงำน 
หมำยเลข 2 คือ ช่ือของผู้ใช้งำน 
หมำยเลข 3 คือ รำยกำรระบบงำนแบบเมนตูวัเลือก 
หมำยเลข 4 คูมื่อกำรใช้งำนระบบ 
หมำยเลข 5 คือ ปุ่ มโฮม กลบัไปยงัหน้ำแรกของเว็บไซต์ 
หมำยเลข 6 คือ เมนอูอกจำกระบบงำน 
หมำยเลข 7 คือ ช่ือระบบงำนหลกั 
หมำยเลข 8 คือ โลโก้ สญัลกัษณ์ของโครงกำร NSW 
หมำยเลข 9 คือ เมนรูะบบงำนยอ่ย ตำ่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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3. ขั้นตอนการสร้างค าขอใบแจ้งน าเข้า-ส่งออกสินค้าควบคุม (e-Form) จะต้องท าตามล าดับดังต่อไปนี ้
3.1 การสร้างฐานข้อมูลรายการสินค้า (Master Product) โดยการสร้างเพียงครั้งเดียว 
3.2 การสร้างบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ท าได้โดยการเลือกเอารายการสินค้า(Master Product)ที่ได้สร้าง

ขึ้นมา เพื่อใส่ในรายการของบัญชีราคาสินค้า(Invoice detail) 
3.3 สร้างค าขอใบแจ้งการน าเข้า/ส่งออก สินค้าควบคุมเพื่อส่งให้หน่วยงาน หรือที่เรียกว่าการสร้างค าขอ

ใบอนุญาต (LPI)  โดยการดึงข้อมูลใน Invoice ที่ได้สร้างไว้ในข้อ 3.2 มาเป็นข้อมูลตั้งต้น จากนั้นท าการ
เพิ่มรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ และท าการส่งข้อมูลค าขอไปให้หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต 

3.4 เมื่อหน่วยงานได้รับข้อมูลค าขอที่ถูกต้องแล้วจะตอบกลับสถานะเป็น Accpet ออกเลขที่ใบอนุญาต (LPI) 
กลับมาให้ น าเลขที่อนุญาต(LPI) ไปอ้างอิงในใบขนสินค้าต่อไป ถ้าไม่อนุมัติก็จะตอบกลับสถานะเป็น 
Reject โดยกรณีที่ Reject นี้หมายถึงข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน โดยเราสามารถเข้าไปท าการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วท าการส่งไปใหม่ได้ 
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4. ขั้นตอนสร้างฐานข้อมลูสนิค้า ( Master Product ) 

 
5. จำกนัน้คลิกท่ีเมน ูNEW เพื่อเร่ิมสร้ำงฐำนข้อมลูรำยกำรสินค้ำ 
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6. ใสข้่อมลูรำยละเอียดสินค้ำโดยอ้ำงอิงถึงพกิดัสินค้ำ(Tariff Classification) ให้ถกูต้องจำกนัน้กด Update 

 
 หมำยเลข 1 Product Code คือ รหสัสินค้ำของเรำเอง (โดยเรำสำมำรถก ำหนด Product Code ของเรำเองได้) 
หมำยเลข 2 Product Type คือ ประเภทของสนิค้ำนัน้ๆ มี 2 ตวัเลือก คือ Import (น ำเข้ำ) หรือ Export (สง่ออก) 
หมำยเลข 3 Tariff Classification คือรหสัพิกดัสินค้ำของศลุกำกร คีย์ใสไ่ด้เอง หรือหำกจ ำไมไ่ด้สำมำรถคลกิ

ไอคอนสีเขียวท ำกำรค้นหำ และเลือกได้ 
หมำยเลข 4 Origin Country คือ ถ่ินก ำเนิดสนิค้ำ 
หมำยเลข 5 Brand Name คือ ย่ีห้อ หำกไมมี่ ให้ใส ่NO BRAND  (ระบบใสค่ำ่นีไ้ว้ให้อยูแ่ล้ว) 
หมำยเลข 6 Thai Description of Goods คือ ช่ือภำษำไทย หรือรำยละเอียด ของสนิค้ำ 
หมำยเลข 7 English Description of Goods คือ ช่ือภำษำองักฤษ หรือรำยละเอียด ของสินค้ำ 
หมำยเลข 8 Unit Price Baht คือ รำคำตอ่หนึง่หน่วยของปริมำณกำรน ำเข้ำ(คิดเป็นเงินบำท) รำคำไมไ่ด้น ำไป

พิจำรณำในกำรขอ LPI ไม่ตรงเป๊ะก็ไม่เป็นไร แตร่ะบบจ ำเป็นจะต้องให้ใส ่ดงันัน้ใสไ่ปก่อนให้ครบ 
หมำยเลข 9 Product Year คือ ปีท่ีผลิตของสนิค้ำนัน้ๆ หำกบนกลอ่งผลติภณัฑ์มีปีท่ีผลิตก็ใสข้่อมลูตำมนัน้ หำก

กรณีเป็นอำหำรสด ก็ใสเ่ป็นปีปัจจบุนั เป็นต้น 

เม่ือใสข้่อมลูครบถ้วนแล้วให้ท ำกำรคลกิท่ีเมน ู    ด้ำนลำ่งเพื่อท ำกำรบนัทกึข้อมลู 
 
 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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7. กำรค้นหำข้อมลูสินค้ำ ท่ีสร้ำงไว้ โดยคลิกท่ีเมน ูSearch 

 
 
   เสร็จสิน้กระบวนการสร้างฐานข้อมูลรายการสินค้า (Master Product) 
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8. สร้างบัญชีราคาสินค้า ( Invoice )  
บัญชีราคาสนิค้า หรือ invoice จะมีทั้ง น าเขา้ และ ส่งออก เลือกที่เมนูด้านล่างตาม invoice ของเรา 
ถ้าเป็นการน าเข้า ก็เลือกเมนู Invoice For Import  

 
9. เลือก Invoice for Import จำกนัน้ใสร่ำยละเอียดใน invoice Control เสร็จแล้วกด Update 
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ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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10. กำรสร้ำงรำยกำรสนิค้ำใน invoice (Invoice detail) ท ำได้โดยกำรเลือก ตำมรูปด้ำนลำ่งเพื่อเพิ่ม
รำยกำรของบญัชีรำคำสนิค้ำ(Invoice detail) 

 
10.1 คลิกตรง Product Code เพื่อเลือกรำยกำรสินค้ำ จำกนัน้เลือกรำยกำรสินค้ำท่ีสร้ำงไว้ใน 

(Master Product) 
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10.2 ระบบจะดงึข้อมลูพืน้ฐำนของรำยกำรสินค้ำท่ีเรำเลือกตำม Product Code มำให้เอง 

 
10.3 ใสข้่อมลูเพิ่มเตมิเช่น ปริมำณกำรน ำเข้ำ น ำ้หนกั รำคำ โดยให้ตรงกบัข้อมลูใน Invoice ของ

รำยกำรสนิค้ำนัน้ๆ จำกนัน้คลกิ Update เพื่อท ำกำรบนัทกึข้อมลูของรำยกำรสินค้ำนี ้

 
** ปริมาณการน าเข้าต้องตรงกับใน invoice จริงๆ ส่วนราคา ถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไร เน่ืองจากการขอ LPI 
ไม่ได้น าราคาไปพจิารณา  ส่วนน า้หนัก ถ้าไม่ทราบของแต่ละรายการให้ใส่ไปก่อน โดยต้องไปลบ
น า้หนักออกได้ใน Step4 ของการสร้างข้อมูลค าขอ  
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10.4 หลกัจำกท ำกำรคลกิปุ่ ม Update แล้ว สถำนะจะขึน้เป็น Update Complete 

 
 

10.5 ตำมรูปด้ำนลำ่งจะพบว่ำมีรำยกำรสินค้ำล ำดบัท่ี 1 ท่ีเรำเพิ่มใน Invoice Detail เพิ่มขึน้มำ 

 
 

10.6 หำกต้องกำรเพิ่มรำยกำรสนิค้ำท่ี 2 ใน Invoice เดียวกนั (กรณีมีสนิค้ำใน Invoice มำกกวำ่ 1 
รำยกำร)    ให้คลิกท่ี  ตรงหลงัค ำวำ่ Invoice Detail ตำมรูปด้ำนลำ่ง เพื่อเพิ่มรำยกำรตอ่ไป  
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10.7 กำรค้นหำ Invoice ท่ีสร้ำงขึน้ ท ำได้โดยกำรใส ่Invoice Number ท่ีสร้ำงขึน้ แล้วคลกิ Search 
เพื่อค้นหำ  หรือหำกต้องกำรดรูำยกำร Invoice ทัง้หมดท่ีเรำสร้ำงขึน้ไว้ ท ำได้โดยคลกิท่ีเมน ูSearch 
แบบไมต้่องระบเุง่ือนไขใดๆ 

 
เสร็จสิน้กระบวนกำรสร้ำง Invoice  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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11. สร้างค าขอใบแจ้งการน าเข้า/ส่งออก สินค้าควบคุมเพื่อส่งให้หน่วยงาน หรือที่เรียกว่าการสร้างค า
ขอใบอนุญาต (LPI)  โดยการเลือก Invoice ที่ได้สร้างไว้ เพือดงึข้อมูลรายการใน Invoice มาเป็น
ข้อมูลตัง้ต้น จากนัน้ท าการเพิ่มรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ และท าการส่งข้อมูลค าขอไป
ให้หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต โดยมีขัน้ตอนทัง้หมด 5 Steps ดังนี ้
11.1 Create เพื่อสร้างค าขอใบแจ้งฯ ใหม่ในแต่ละครั้ง 
11.2 Edit เพื่อใช้แก้ไขรายการค าขอใบแจ้งฯ ที่ไดส้ร้างไว้ หรือ ส่งไปแล้วได้รับการตอบกลับ Reject 
11.3 Response Message ใช้ในการค้นหาสอบถามสถานะของรายการค าขอใบแจ้งฯ ที่ได้ส่งไปยังหน่วยงาน

ผู้รับข้อมูลแล้ว หากหน่วยงานตอบผลการพิจารณาเป็น Reject กลับมา สามารถคลิกทีร่ายการนั้นเพือ่
เข้าไปแก้ไขรายการให้ถูกต้องเพิ่มเติมและท าการส่งค าขอนั้นไปใหม่ได ้

11.4 Copy ใช้ส าหรบัการส าเนารายการค าขอใบแจ้งฯ ที่ได้สร้างไว้ก่อนแล้ว เพื่อลดขั้นตอนของการคีย์ข้อมูล
ใหม่หมด โดยระบบจะสร้างเลขที่ Reference ใหม่ขึ้นมาให ้โดยสามารถแก้ไขรายละเอียดและส่งข้อมูล
เป็นค าขอใบแจง้ฯรายการใหม่ได ้

11.5 Declaration เมนูส าหรับการจัดท าใบขนสินค้าต่อเนื่องบนระบบ NSW e-Form ได้เลย โดยการอ้างอิง  
เลข Reference ค าขอใบแจ้งฯ ที่ได้รับผลการตอบกลับเป็น Accept แล้ว (กรณีผู้ที่ไม่ประสงค์จะท าใบ
ขนสินค้าแบบตอ่เนื่องบนระบบ NSW e-Form ก็ไม่ต้องใช้เมนูนี้) โดยผู้ที่จะสามารถใช้เมนูนี้ได้ต้องเป็น
ผู้ที่มีการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรบนระบบทะเบียนของกรมศุลกากรและได้รบัการอนุมัติ
แล้วเท่านั้น 
 

ตามภาพด้านล่างจะเป็นระบบงานในการสร้างค าขอใบอนุญาต (LPI) ชื่อระบบ “ค าขอใบแจง้การน าเข้า/ส่งออก สินค้า
ควบคุม” 
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12. คลิกท่ีเมน ูCreate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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13. หน้ำจอกำรสร้ำงค ำขอใบแจ้งฯ Stpep1-Informant   
            โดยระบบจะดงึข้อมลู Profile ของผู้ใช้งำนตำมท่ีได้ลงทะเบียนไว้มำให้เอง 

 
จำกรูป อธิบำยดงันี ้
หมำยเลข 1 Company Tax Number หมำยถึง เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษีอำกรของบริษัทผู้น ำเข้ำ/สง่ออก ท่ี

กรมสรรพำกรออกให้ตำมบตัร ประจ ำตวัผู้ เสียภำษีอำกรของกรมสรรพำกร 
หมำยเลข 2 Company Branch หมำยถึง สำขำท่ีอยูข่องบริษัทผู้น ำเข้ำ/สง่ออก ท่ีกรมสรรพำกรออกให้ตำมบตัร

ประจ ำตวัผู้ เสยีภำษีอำกรของกรมสรรพำกร 
หมำยเลข 3 Company Name หมำยถึง ช่ือผู้ประกอบกำร หรือช่ือบริษัท 
หมำยเลข 4 Informant  ID Card Number หมำยถึง เลขประจ ำตวัประชำชนของผู้แจ้ง 
หมำยเลข 5 Informant Name หมำยถึง ช่ือ (ผู้แจ้ง) 
หมำยเลข 6 License Type หมำยถึง ใบอนญุำตส ำหรับ 

0 – น ำเข้ำ     1 – สง่ออก  
2 – ผำ่นแดน     3 - น ำเข้ำและสง่ออก     
4 – น ำเข้ำและได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีศลุกำกร 5 – สทิธิพิเศษทำงภำษีศลุกำกร   
6 - Re-export     7-  Re-import 
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ส ำหรับผู้ ท่ีเป็นผู้ รับมอบอ ำนำจ(ท่ีใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือCert ท่ีเป็นแบบบคุคลธรรมดำ.) ต้องใสข้่อมลู
ช่อง  Attorney ID Card/Name ตำมตวัอยำ่งด้ำนลำ่งนีด้้วยนะครับ 

 
เม่ือใสข้่อมลูครบถ้วนแล้วกด Update (รูปด้ำนลำง) ตำมหมำยเลข 1 
ระบบจะแจ้งสถำนะเป็น Update Complete ตำมหมำยเลข 2 
และระบบจะสร้ำงเลข Reference Number มำให้ ตำมหมำยเลข 3 ซึง่เรำจะใช้หมำยเลขนีใ้นกำรอ้ำงอิงหรือ
ติดตำมสถำนะของกำรรับ- สง่ข้อมลูของค ำขอนี ้

 
จำกนัน้ คลิกท่ีเมน ูNext 
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14. Step2-Transport หรือข้อมลูของกำรขนสง่  

 
จำกรูปด้ำนบน อธิบำยดงันี ้
หมำยเลข 1 Arrival Date หมำยถึง วนัท่ีน ำเข้ำ  ระบเุป็น ปีค.ศ. เดือน วนั (CCYYMMDD)  
** หำกมกีำรเปลี่ยนแปลงวนัท่ีน ำเข้ำภำยหลงัก็ไม่เป็นไรเน่ืองจำกฟิวด์นีใ้นค ำขอ LPI ของ อย. ไม่ได้สง่คำ่นีใ้ห้กบั
กรมศลุกำกรเพือไปตรวจกบัใบขนสินค้ำ  
หมำยเลข 2 Transport Mode หมำยถึง ยำนพหนะในกำรขนสง่ 
หมำยเลข 3 Vessel Name หมำยถึง ช่ือยำนพหนะ 
  ส ำหรับทำงเรือ บนัทกึช่ือเรือ 
  ส ำหรับทำงรถไฟ บนัทกึช่ือขบวนรถไฟ 
  ส ำหรับทำงอำกำศ บนัทกึเท่ียวบนิท่ี เช่น TG123 
  ส ำหรับทำงรถยนต์ บนัทกึช่ือทะเบียนรถ 
หมำยเลข 4 Consignment  Country Code หมำยถึง รหสัประเทศต้นทำงบรรทกุ 
หมำยเลข 5 Destination Country Code หมำยถึง รหสัประเทศปลำยทำง ยกตวัอยำ่งประเทศปลำยทำงท่ีน ำเข้ำ
คือประเทศไทย 
 
หมำยเหต ุ: ใสข้่อมลูให้ครบถ้วน แล้วกด Update จำกนัน้ คลิกท่ี Next 
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15.  Step3-Invoice คือขัน้ตอนกำรเลือก Invoice ท่ีได้สร้ำงขึน้มำเพื่อจดัท ำข้อมลูค ำขอใบแจ้งข้อเท็จจริงกำร
น ำเข้ำ  ท ำกำรเลือกท่ีช่องด้ำนหน้ำรำยกำร Invoice ท่ีเรำต้องกำร (ตำมรูปด้ำนลำ่ง) 

 

 
 
 
หลงัจำกท ำกำร Update แล้ว (ตำมรูปด้ำนลำ่ง) 
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16. Step4-Goods คือกำรเลือกรำยกำรสนิค้ำใน invoice มำใสข้่อมลูเพิ่มเตมิรำยละเอียดของสินค้ำนัน้ๆ โดย
กำรคลิกท่ีแตล่ะรำยกำรเพ่ือใสข้่อมลูเพิ่มเตมิได้เลย 

 
เลือกหน่วยงำนผู้ รับข้อมลู (หน่วยงำนผู้ออกใบอนญุำต) ช่อง License number ใสเ่ลขท่ีใบอนญุำตหลกั หรือเลขท่ี
ส ำคญัในกำรอ้ำงถึงสนิค้ำท่ีเรำน ำเข้ำตำมท่ีหน่วยงำนผู้ออกใบอนญุำตก ำหนด (ตำมตวัอยำ่งด้ำนลำ่งของ ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ จะเป็นเลขท่ีส ำคญัของสนิค้ำท่ีขึน้ต้นด้วยตวั U เช่นเชน่ U1FV10308553800001) 
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ตรวจสอบหนว่ยปริมำณกำรน ำเข้ำ(Quantity)ทัง้หมดให้ถกูต้อง สว่นน ำ้หนกั (Net Weight) หน่วยงำน อย. ไม่ได้
บงัคบัวำ่ต้องใสไ่ป ดงันัน้หำกไมแ่น่ใจให้ท ำกำรลบออกไป จะดีกวำ่ 
** Characteristic คือ ลกัษณะผลติภณัฑ์ เช่น เป็นน ำ้,เป็นผง,เป็นเม็ด,เป็นครีม,ของแข็ง,ของเหลว,เป็นก้อน,ชิน้ 
เป็นต้น ต้องระบคุำ่นีไ้ปด้วยเน่ืองจำกเป็นควำมต้องกำรของทำง อย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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ด้ำนลำ่งนีใ้สข้่อมลูกำรผลิต ของสินค้ำนีเ้ชน่ โรงงำนผู้ผลติ และสว่นของรำยละเอียดกำรผลติของสนิค้ำนี ้ 

 
Lot Number หมำยถึง หมำยเลขล็อตกำรผลติ  (ข้อมูลส่วนนีเ้ป็นความประสงค์เฉพาะหน่วยงาน อย.) 

Manufacturing Date หมำยถึง วนัท่ีผลิต (ข้อมูลส่วนนีเ้ป็นความประสงค์เฉพาะหน่วยงาน อย.) 
Expiry Date หมำยถึง วนัท่ีหมดอำย ุ(ข้อมูลส่วนนีเ้ป็นความประสงค์เฉพาะหน่วยงาน อย.) 

Measurement หมำยถึง ขนำดบรรจใุนหนึง่หน่วยของกำรน ำเข้ำ เชน่ 1 CT มีขนำดบรรจเุป็น 25 KGM (ข้อมูลส่วน

นีเ้ป็นความประสงค์เฉพาะหน่วยงาน อย.) 

Quantity หมำยถึง ปริมำณกำรผลติท่ีน ำเข้ำมำในแตล่ะ Lot 
ถ้ำครัง้นีมี้กำรน ำเข้ำเพียง Lot เดียว ก็ใสป่ริมำณกำรน ำเข้ำทัง้หมดของสินค้ำนีต้ำมใน Invoice 
 แตถ้่ำสนิค้ำนีมี้หลำย Lot ก็ให้แยกระบปุริมำณกำรน ำเข้ำของแตล่ะ Lot ออกมำด้วย (ข้อมูลส่วนนีเ้ป็นความประสงค์

เฉพาะหน่วยงาน อย.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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หมำยเหต ุ: กรณีเป็นสนิค้ำท่ีไม่มี Lot Number หรือ หมำยเลขล็อตกำรผลิต ไม่มีวนัผลติ ไม่มีวนัหมดอำย ุให้ใส่
ข้อมลู ดงันี ้ 

 

 
 
17. Step5-Send Form  
โดยท ำกำรติ๊กหน้ำช่ือหน่วยงำนท่ีจะสง่ข้อมลูไปเพ่ือขออนญุำต จำกนัน้กดปุ่ ม ส่งข้อมูล 

 
 
 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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ท ำกำรยืนยนัข้อมลูถกูต้อง และคลิกปุ่ ม OK (ตำมรูปด้ำนลำ่ง) 

 
 
จำกนัน้ท ำกำรลงลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Cert.) โดยกำรเบรำน์หำไฟล์ ใน CD หรืออปุกรณ์ท่ีเรำติดตอ่ซือ้Cert. 
มำจำกผู้ให้บริกำร(สงัเกต ุนำมสกลุไฟล์ จะเป็น .p12) จำกนัน้ท ำกำรใสร่หสัผ่ำนท่ีได้มำกบั Cert. และท ำกำรกด
ปุ่ ม Signed ตำมรูปด้ำนลำ่ง 

 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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18. เมนู Edit 
 

 
 
Reference ใดท่ีสร้ำงไว้แล้วยงัท ำไมเ่สร็จ หรือยงัไมเ่คยท ำกำรสง่ไปให้กบัหนว่ยงำน 
สำมำรถคลกิท่ีเลข Reference Number เพื่อท ำกำรแก้ไข หรือท ำรำยกำรตอ่ไปได้ 

 
 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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19. เมนู Response Message  
 กำรตรวจสอบ สถำนะกำรสง่ข้อมลู ท ำได้โดยคลกิท่ี Response Message ตำมรูปด้ำนลำ่ง  

 
 
จำกนัน้ท ำกำรใสห่มำยเลข Reference Number มำใสเ่พื่อท ำกำรค้นหำ และเลือกวนัท่ีท่ีเรำท ำกำรสง่ข้อมลูไป 
หำกจ ำหมำยเลข Reference Number ไม่ได้ สำมำรถเลอืกค้นหำตำมวนัท่ีเรำสง่ข้อมลูอยำ่งเดียวก็ได้ จำกนัน้กด
ปุ่ ม Search  (ตำมรูปด้ำนลำ่ง) 

 
 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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กรณีท่ีสง่ข้อมลูไปและรอหน่วยงำนผู้ออกใบอนญุำตพิจำรณำ (ตำมรูปด้ำนล่ำง) 

 
 
กรณีท่ีหน่วยงำนตอบกลบัสถำนะเป็น Reject  เน่ืองจำกใสข้่อมลู ไมค่รบถ้วน หรือข้อมลูไม่ถกูต้อง (ตำมรูป
ด้ำนลำ่ง) เรำสำมำรถคลิกเข้ำไปท่ีรำยกำรนัน้เพ่ือท ำกำรแก้ไข และสง่ข้อมลูนัน้ไปให้หน่วยงำนได้อีกครัง้ 

 
 
 
 
 
 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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กรณีท่ีหน่วยงำนผู้ออกใบอนญุำตได้รับข้อมลูค ำขอใบแจ้งฯ แล้วพิจำรณำผลเป็นอนมุตัิ จะมีสถำนะเป็น ACCEPT 
และจะสง่เลข Document Number หรือเลข LPI มำให้ด้วย ตำมรูปด้ำนลำ่ง  

 
 
หมำยเหต ุ: หำกผู้ยืนค ำขอใบแจ้งฯ นีไ้ม่ได้เป็นคนท ำใบขนสนิค้ำเอง กระท ำกำรเพียงแคย่ื่นขอ LPI ท่ำนสำมำรถ
น ำเลขท่ีของ Document Number หรือเลข LPI  นีไ้ปให้ชิปปิง้ เพื่ออ้ำงอิงในกำรท ำใบขนสนิค้ำได้เลย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** การปร้ินเอกสารค าขอใบแจ้งการน าเข้าสินค้าควบคุม หรือใบอนุญาต LPI ของ อ.ย. ในรายการ
ทีไ่ด้รับอนุญาต หรือมีสถานะตอบกลับเป็น ACCEPT แล้ว ผู้ประกอบการทีย่ืน่ขออนุญาตกับ
หน่วยงาน อ.ย. สามาถเข้าไปปร้ินเอกสารได้ทีร่ะบบ Privus  ขอหน่วยงาน อ.ย. ได้ 
 

*** การเช็คสถานะการยกเลิกค าขอใบแจ้งการน าเข้าสินค้าควบคุม หรือใบอนุญาต LPI ของ อ.ย. 
ในรายการทีไ่ด้รับอนุญาต สามาถเข้าเช็คสถานะได้ทีร่ะบบ Privus  ขอหน่วยงาน อ.ย. เช่นกัน 
 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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20. เมนู Copy   
ใช้ส ำหรับกำรสร้ำงค ำขอใหม่ (ระบบจะสร้ำงเลข Reference Number เป็นเลขใหมใ่ห้) โดยกำรใช้ข้อมลูจำกค ำ
ขอท่ีสง่ส ำเร็จไปแล้ว  

 
 
ระบบจะแสดงจอภำพ Copy Request Form ระบเุง่ือนไขในกำรค้นหำ แล้วกดปุ่ ม “Search” 

 
 

 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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เลือกแถวข้อมลูท่ีต้องกำร Copy ข้อมลู 

 
 

ตรวจสอบข้อมลูท่ีต้องกำร Copy โดยกดปุ่ ม “Next” หำกตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม “Copy” 

 
 
ระบบจะแสดงข้อควำมว่ำ “Update Complete” ระบบจะสร้ำง Reference number ใหม่ขึน้มำให้ เรำสำมำรถ
แก้ไขข้อมลูและน ำไปใช้งำนได้ตำมแตล่ะวตัถปุระสงค์ 

 
 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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การสร้างใบขนสินค้า  

(ผู้ที่ยื่น LPI อย่างเดยีวไม่ต้องท าส่วนนี)้ 
 

เฉพำะผู้ ท่ีลงทะเบียนเป็นผู้ผำ่นพิธีกำรศลุกำกรหรือด ำเนินกำรในกระบวนกำรทำงศลุกำกร (ประกำศกรมศลุกำกร 
ท่ี 25/2557) และได้รับกำรอนมุตัิ แล้วเทำ่นัน้ 
 
ขัน้ตอนสร้ำงใบขนสนิค้ำ มี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) ขัน้ตอนท่ี 1 : Step 1 - Select Invoice 
2) ขัน้ตอนท่ี 2 : Step 2 - Edit Import Declaration Control 
3) ขัน้ตอนท่ี 3 : Step 3 - Edit Import Declaration Detail 
 
โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
1. เลือกเมน ูDeclaration 

 
 
 
 
2. ระบบจะแสดงจอภำพ Create Declaration ระบเุง่ือนไขในกำรค้นหำ แล้วกดปุ่ ม “Search” 

 
 
 

3. เลือกแถวข้อมลูท่ีต้องกำรสร้ำงใบขนสนิค้ำ 

 
 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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4. ระบบจะแสดงจอภำพ Step 1 – Edit Informant สำมำรถตรวจสอบข้อมลูท่ีต้องกำรน ำไปสร้ำงใบขนสนิค้ำ
โดยกดปุ่ ม “Next” หำกตรวจสอบข้อมลูเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม “Import Declaration” 

 
 

5. เม่ือกดปุ่ ม “Import Declaration” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงจอภำพ Step 2 - Edit Import Declaration 
Control และแสดงข้อควำมวำ่ “Update Complete” สำมำรถบนัทกึข้อมลูเพิ่มเตมิได้ หำกบนัทกึข้อมลู
เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม “Update” 

 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
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6. กดท่ีแถวข้อมลู (Declaration Detail) ระบบจะแสดงจอภำพ Step 3 - Edit Import Declaration Detail 

สำมำรถบนัทกึข้อมลูเพิ่มเตมิได้ หำกบนัทกึข้อมลูเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม “Update” ระบบจะแสดงข้อควำมวำ่ 
“Update Complete” 
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7. หลงัจำกท่ีท ำกำรบนัทกึข้อมลูใบขนสนิค้ำทัง้ 3 ขัน้ตอนเรียบร้อยแล้ว จะเข้ำสูข่ัน้ตอนกำรสง่ข้อมลูใบขน

สนิค้ำไปยงักรมศลุกำกร โดยกำรกดปุ่ ม “Send Declaration”  
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8. ระบบจะแสดงหน้ำตำ่ง Dialog เพื่อให้ผู้ใช้ลงลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนท ำกำรสง่ข้อมลูไปยงักรมศลุกำกร 
โดยเลือกไฟล์ลำยมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ระบรุหสัผ่ำน จำกนัน้กดปุ่ ม “Signed”  

 
 

9. ระบบจะแสดงข้อควำมวำ่ “ระบบด ำเนินกำรยื่นเอกสำรเรียบร้อยแล้ว สำมำรถตดิตำมกำรตอบกลบัจำกกรม
ศลุกำกรได้ท่ีจอภำพ Response Message” 

 
 

 
หมายเหต ุ: ผู้ประกอบกำรท่ีท ำกำรย่ืนเฉพำะค ำขอใบแจ้งข้อเท็จจริงของกำรน ำเข้ำ กำรสง่ออก หรือท่ีเรียกวำ่  
ยื่นขอ License Per Invoice (LPI) เท่ำนัน้ ไม่ได้ท ำใบขนสนิค้ำเอง หลงัจำกได้รับอนมุตัิเลข LPI จำก หนว่ยงำน
แล้ว ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำเลขท่ี LPI นัน้ไปให้กบั Shipping หรือตวัแทนออกของน ำไปอ้ำงอิงในกำรจดัท ำใบ
ขนฯ ตอ่ได้เลย 
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การใช้งานระบบตดิตามสถานะการรับส่งข้อมูลผ่าน NSW 
NSW e-Tracking 

 

ระบบติดตำมสถำนะกำรรับส่งข้อมลูผ่ำน NSW แบบออนไลน์ เป็นบริกำรเพื่อให้ผู้ ใช้บริกำรสำมำรถ
ตรวจสอบและติดตำมสถำนะของข้อมลูท่ีรับส่งผ่ำนทำง Thailand National Single Window เช่น ข้อมลูสง่ถึง
หน่วยงำนผู้ รับแล้ว หรือหน่วยงำนผู้ รับ ส่งแจ้งข้อมลูตอบกลบัมำให้ผู้ประกอบกำรแล้ว เป็นต้น โดยผู้ ใช้บริกำร
สำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรรับสง่ข้อมลูได้ด้วยตวัเองเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร 

1. Login เข้ำสูร่ะบบ 

 
 

2. คลกิเลือกระบบงำน “ระบบติดตำมสถำนะกำรเช่ือมโยงข้อมลุ” ตำมรูปด้ำนลำ่ง 
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3. เลือก เมน ูตดิตำมข้อมลูภำยในประเทศ หรือ คลิกเลือกท่ีสญัลกัษณ์ ธงชำตไิทย 

 
4. ท ำกำรใสเ่ง่ือไขกำรค้นหำ ตำมตวัอยำ่งด้ำนลำ่ง 
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5. ระบบจะแสดงข้อมลูตำมเง่ือนไขท่ีเรำต้องกำรค้นหำ จำกนัน้คลกิเข้ำไปท่ีรำยกำรนัน้ เพื่อดรูำยละเอียด 

 
6. ระบบจะแสดงสถำนะของกำรรับส่งข้อมูลในแต่ละขัน้ตอนของรำยกำรนี  ้สำมำรถทรำบได้ว่ำ

สถำนะปัจจบุนัเป็นอยำ่งไร มีกำรสง่ข้อมลูไปยงัหน่วยงำนไหนบ้ำงแล้ว (ตำมรูปด้ำนลำ่ง) 
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เร่ืองอื่นๆ 

เกี่ยวกับการยื่นค าขอใบแจ้งข้อเทจ็จริงของการน าเข้า การส่งออก License Per Invoice (LPI)  
หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) 

กำรแจ้งขอยกเลกิ License per invoice (License per Invoice) 

• หนงัสือขอยกเลกิ License per Invoice (Download )  

• รับแจ้งยกเลกิทำง e-mail : cancel.lpi@fda.moph.go.th เท่ำนัน้ (โดยแนบแบบฟอร์ม) 
กำรสง่ยกเลิกทำง e-mail : 
-       ช่ือเร่ือง : ขอยกเลิก LPI เลขท่ี 590000XXXXXXX ของ (บริษัท/ห้ำงร้ำน/นำมบคุคล ท่ีขอยกเลกิ) 
-       เอกสำรแนบ : หนงัสือยกเลกิ  
• ระยะเวลำด ำเนินกำรยกเลกิ 1 วนัท ำกำร ส ำหรับกำรสง่เร่ืองก่อนเวลำ 14:00 น. 
เวลำท ำกำร จนัทร์ - ศกุร์ 08:30 - 16:30 น. ยกเว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
*ผู้ มีสทิธ์ิยกเลกิค ำขอต้องเป็น ผู้มอบอ ำนำจ หรือ ผู้ รับมอบอ ำนำจ ตำมหนงัสือมอบอ ำนำจเท่ำนัน้ 

 - ตัวอย่างการกรอกข้อมูลหนังสือยกเลกิ - 

 

        

ขอ้มูลอา้งอิงท่ี : http://logistics.fda.moph.go.th/fooddrug/home.php  
 

http://logistics.fda.moph.go.th/data/Cancel-LPI.pdf
http://logistics.fda.moph.go.th/fooddrug/home.php
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ใบแจ้งการน าเข้า-ส่งออก สินค้าควบคุม 
(Restricted goods permit message) 

รายการที่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย). ก าหนดรายการทีต้่องส่งข้อมูลเพือ่ขอ LPI 

ส่วนควบคุม (Control) 

Seq. Cat. Field Name Format Definition 

ความต้องการข้อมูลของ
หน่วยงาน 

เงือ่นไขการตรวจสอบ
ข้อมูล 

ใช้ ไม่ใช้ 

1.  M Reference Number an13 เลขท่ีอา้งอิง xxxxnnnnnnnnn 
xxxx (4) = Profile Name 
nnnnnnnnn (9) = Running 
Number 

/   

2.  O Request Fact Name an..25
6 

ช่ือค าขอใบแจง้การน าเขา้/ส่งออก 
สินคา้ควบคุม 

/  ตอ้งใส่ 

3.  O Control Agency Office 
Code 

an5 รหสัหน่วยงานออกเอกสาร
ภายในของหน่วยงานควบคุม 

 /  

4.  M Company Tax 
Number 

an..17 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของ
บริษทัผูน้ าเขา้/ส่งออก ท่ี
กรมสรรพากรออกใหต้ามบตัร
ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของ
กรมสรรพากร 

/  ตอ้งมีขอ้มูลในระบบ
ของ อย. 

5.  M Company Branch n..6 สาขาท่ีอยูข่องบริษทัผูน้ าเขา้/
ส่งออก ท่ีกรมสรรพากรออกให้
ตามบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร
ของกรมสรรพากร 

/  ตอ้งมีขอ้มูลในระบบ
ของ อย. 

6.  O Attorney ID Card an..17 เลขบตัรประจ าตวัประชาชน/
เลขท่ีเอกสารแสดงตวัตนของ
ผูรั้บมอบอ านาจ 

/  ถา้ใส่ขอ้มูลมา  
ตอ้งมีขอ้มูลในระบบ
ของ อย. 

7.  M Company Name an..12
0 

ช่ือผูป้ระกอบการ 
 
 

/  ตอ้งใส่ 

8.  O Arrival Date n8 วนัท่ีน าเขา้  
ระบุเป็น ปีค.ศ. เดือน วนั 
(CCYYMMDD) 

/  ตอ้งใส่ (ตอ้งเป็นวนัท่ี
หลงัจากยืน่ค  าขอ) 

9.  O Departure Date n8 วนัท่ีส่งออก  
ระบุเป็น ปีค.ศ. เดือน วนั 
(CCYYMMDD) 

/  ตอ้งใส่ ตอ้งเป็นวนัท่ี
หลงัจากยืน่ค  าขอ 
(กรณีส่งออก) 

10.  M License Type a1 ใบอนุญาตส าหรับ 
0 – น าเขา้ 
1 – ส่งออก  

/  ตอ้งเป็น 0 หรือ 1 
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Seq. Cat. Field Name Format Definition 

ความต้องการข้อมูลของ
หน่วยงาน 

เงือ่นไขการตรวจสอบ
ข้อมูล 

ใช้ ไม่ใช้ 
2 – ผา่นแดน 

3 - น าเขา้และส่งออก  
4 – น าเขา้และไดรั้บสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร 
5 - สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
6 - Re-e/port 
7-  Re-import 

11.  O Vessel Name an..35 ส าหรับทางเรือ บนัทึกช่ือเรือ 
ส าหรับทางรถไฟ บนัทึกช่ือ
ขบวนรถไฟ 
ส าหรับทางอากาศ บนัทึก
เท่ียวบินท่ี เช่น TG123 

ส าหรับทางรถยนต ์บนัทึกช่ือ
ทะเบียนรถ 

 / อ.ย. ไม่มีการ
ตรวจสอบ 

12.  M Consignment  Country 
Code 

a2 รหสัประเทศตน้ทางบรรทุก 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
ประเทศตำม มำตรฐำน  UNECE 
Recommendation 6 : ISO 
3166 

/  ตอ้งใส่ 

13.  O Destination Country 
Code 

a2 รหสัประเทศปลายทาง 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
ประเทศตำม มำตรฐำน  UNECE 
Recommendation 6 : ISO 
3166  

/  ตอ้งใส่ 

14.  O Discharge Port n..4  
 

รหสัสถานท่ีน าเขา้ 
(รหสัสถานท่ีท าการ หรือด่าน
ศุลกากร) 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มขอ้มูล
รหสัสถานท่ี (RFARS) 

 / ถา้ใส่ไปตอ้งใส่ให้
ตรงกบัใบขนสินคา้ 

15.  O Load Port 
 

n..4  
 

รหสัสถานท่ีส่งออก 
(รหสัสถานท่ีท าการ หรือด่าน
ศุลกากร) 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มขอ้มูล
รหสัสถานท่ี (RFARS) 

/  ตอ้งใส่ (กรณีส่งออก) 

16.  O Control Agency 
Discharge Port 

an5 รหสัสถานท่ีน าเขา้/ส่งออก ของ
หน่วยงานควบคุม 

 /  

17.  O Control Agency 
Release Port 

an5 รหสัสถานท่ีตรวจปล่อยของ
หน่วยงานควบคุม 

 /  



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 

 
  

 

 

 

ฝ่ายก ากบัดูแลและพฒันาระบบ NSW ส่วนแผนงานและมาตรฐาน ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมศุลกากร  1 ต.ค. .2559  Print Date : 31/10/2016 
  Page No : 104 

 

Seq. Cat. Field Name Format Definition 

ความต้องการข้อมูลของ
หน่วยงาน 

เงือ่นไขการตรวจสอบ
ข้อมูล 

ใช้ ไม่ใช้ 

18.  M Informant  ID Card 
Number 

an..17 เลขประจ าตวัประชาชนของผูแ้จง้ /  ตอ้งมีขอ้มุลในระบบ
ของ อย. 

19.  M Informant Name an..35 ช่ือ (ผูแ้จง้) /  ตอ้งใส่ 
20.  M Sender Registration 

ID 
an..35 รหสัเลขประจ าตวัของผูส่้งขอ้มูล /  ตอ้งใส่ 

* M ส่วนรายการ (Detail) ส่วนรายการ มีจ  านวนตั้งแต่ 1 – 999 รายการ /   
 

 

ส่วนรายการ (Detail) 

Seq. Cat. Field Name Format Definition 

ความต้องการข้อมูลของ
หน่วยงาน 

เงือ่นไขการตรวจสอบ
ข้อมูล 

ใช้ ไม่ใช้ 
1  M Item Number n..4 ล าดบัท่ี /   
2  M Invoice Number an..35 เลขท่ีบญัชีราคาสินคา้ /   
3  M Invoice Date n8 วนัท่ีบญัชีราคาสินคา้ 

(CCYYMMDD) 
/   

4  M Invoice Item Number n..4 ล าดบัรายการในบญัชีราคาสินคา้ /   
5  O Declaration Line 

Number 
n..4 ล าดบัรายการในใบขนสินคา้  /  

6  M Thai Description of 
Goods 

an..512 ช่ือสินคา้ภาษาไทย /   

7  M English Description of 
Goods 

an..512 ช่ือสินคา้ภาษาองักฤษ /   

8  O Thai Dangerous 
Goods Technical 
Name Text 

an..512 ช่ือวตัถุอนัตราย  (ภาษาไทย)  /  

9  O English Dangerous 
Goods Technical 
Name Text 

an..512 ช่ือวตัถุอนัตราย  (ภาษาองักฤษ)  /  

10  O Brand Name an..35 ช่ือเคร่ืองหมายการคา้ /   
11  O Dangerous Goods  

Additional information 
Text 

an..51
2 

ช่ือสารส าคญั อตัราส่วนของ
สารส าคญั และ 
ส่วนประกอบอ่ืน 

 /  

12  O Characteristic an..25
6 

ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ /  ตอ้งใส่ 

13  M Tariff Code n..12 รหสัพิกดัศุลกากร /   
14  M Statistical Code n..3 รหสัสถิติสินคา้ /   



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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Seq. Cat. Field Name Format Definition 

ความต้องการข้อมูลของ
หน่วยงาน 

เงือ่นไขการตรวจสอบ
ข้อมูล 

ใช้ ไม่ใช้ 
15  O Restricted Goods 

Code 
an..16 รหสัพิกดัสินคา้ของหน่วยงาน

ควบคุม 
 /  

16  M Quantity n..14,3 ปริมาณ 
 

/   

17  M Quantity Unit Code an..3 หน่วยของปริมาณ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มขอ้มูล
หน่วยของสินคา้ตามมาตรฐาน  
UNECE Recommendation 20  

/   

18  O Net Weight n..11,3 น ้าหนกัสุทธิ  /  
19  O Net Weight Unit Code an..3 หน่วยของน ำ้หนกัสทุธิ ตำม

มำตรฐำน UNECE 
Recommendation 20 มีค่ำได้
ดงัตอ่ไปนี ้ 
KGM – Kilogram  
TNE – Metric Ton  
GRM – Gram  
CTM – Carat  

 /  

20  O Package  Amount n..8 จ านวนหีบห่อ  /  
21  O Package Unit Code an2 ลกัษณะหีบห่อ 

ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลู
ลกัษณะหีบห่อตำม 
มำตรฐำน  UNECE 
Recommendation 21  

 /  

22  O Origin Country Code a2 รหสัประเทศก าเนิด 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
ประเทศตำมมำตรฐำน  UNECE 
Recommendation 6 : ISO 
3166  
 
 
 

/  ตอ้งใส่ 

23  O Purchase Country 
Code 

a2 รหสัประเทศผูซ้ื้อ 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มข้อมลูรหสั
ประเทศตำมมำตรฐำน  UNECE 
Recommendation  6 : ISO 
3166  

/  ตอ้งใส่ (ถา้เป็นการ

ส่งออก) 

24  O Invoice Amount 
Foreign 

n..16,2 มูลค่า (ต่างประเทศ)  /  
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ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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Seq. Cat. Field Name Format Definition 

ความต้องการข้อมูลของ
หน่วยงาน 

เงือ่นไขการตรวจสอบ
ข้อมูล 

ใช้ ไม่ใช้ 
25  O Currency Code a3 รหสัสกลุเงินตรา 

 ตรวจสอบกบัแฟ้มขอ้มูล
รหสัสกลุเงินตรา ตามมาตรฐาน  
UNECE Recommendation  9 : 
ISO 4217  

 /  

26  O Invoice Amount Baht n..16,2 มูลค่า (บาท)  /  
27  O Location Code of 

Goods  
an..35 รหสัสถานท่ีผลิต/เกบ็รักษาสินคา้  /  

28  O Location of Goods an..25
6 

ช่ือสถานท่ีผลิต/เกบ็รักษาสินคา้  /  

29  O Street and Number an..70 เลขท่ี และถนน  /  
30  O District an..35 ต าบล/แขวง  /  
31  O Sub Province an..35 อ าเภอ/เขต  /  
32  O Province an..35 จงัหวดั  /  
33  O Postcode an..9 รหสัไปรษณีย ์  /  
34  O Phone Number an..35 โทรศพัท ์  /  
35  O Fax Number an..35 โทรสาร  /  
36  O Manufacture an..70 ช่ือผูผ้ลิตสินคา้ (กรณีน าเขา้)  /  

37  O Remark an..51
2 

หมายเหตุ /  ใส่แต่เป็น Optional 

38  O Certificate Analysis an..35 ใบรับรองผลการวเิคราะห์สินคา้  /   
* O ส่วนขอ้มูลวสัดุ

กมัมนัตรังสี (Source) 
0..99 ส่วนขอ้มูลวสัดุกมัมนัตรังสี  มีจ  านวนตั้งแต่  

0 – 99 รายการ 
* O ส่วนรายละเอียดการผลิต 

(Production Details) 
0..999 ส่วนขอ้มูลรายละเอียดการผลิต มีจ  านวนตั้งแต่ 

 0-999  รายการ 
* O ส่วนหน่วยงานผูพ้ิจารณา

(Authority) 
0..99 ส่วนขอ้มูลของหน่วยงานผูพ้ิจารณา มีจ  านวนตั้งแต่ 0-99 รายการ 

 ตอ้งบนัทึกค่า กรณีส่งขอ้มูลใบแจง้การน าเขา้/ส่งออก สินคา้ควบคุม มากกวา่ 1 
หน่วยงานในการส่งคร้ังเดียว 

 

ส่วนข้อมูลวสัดุกมัมนัตรังสี (Source) 

Seq. 
Valu

e 
Field Name Format Definition 

ข้อมูลเฉพาะส าหรับส านักงานปรมาณูเพือ่สันต ิ

7  O License Number an..35 เลขท่ีใบอนุญาตน าเขา้ – ส่งออก 
8  O Source Reference an..20 ทะเบียนอา้งอิง 
9  O Radioactive Material 

Name 
an..50 ช่ือวสัดุกมัมนัตรังสี 

10  O Radioactive Quantity n..8,5 ปริมาณกมัมนัตภาพรังสี 



  การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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Seq. 
Valu

e 
Field Name Format Definition ข้อมูลเฉพาะส าหรับส านักงานปรมาณูเพือ่สันต ิ

11  O Radioactive Unit an..20 หน่วยปริมาณกมัมนัตภาพรังสี 
12  O Amount n..35 จ านวนวสัดุกมัมนัตรังสี 

 
 
 
 

ส่วนรายละเอยีดการผลติ (Production Details) 

Seq. Value Field Name Format Definition 
 

ข้อมูลเฉพาะส าหรับ
ส านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา 

8  O Lot Number an..30 หมายเลขลอ็ตการผลิต  ตอ้งใส่ ยกเวน้ผกั ผลไม ้
และเน้ือสด 

9  O Manufacturing 
Date 

n8 วนัท่ีผลิต ตอ้งใส่ 

10  O Expiry Date n8 วนัท่ีหมดอาย ุ ตอ้งใส่ 
11  O Measurement n..11,3 ขนาดบรรจุ ตอ้งใส่ 

(จานวนสินคา้ภายใน 1 
หน่ึงภาชนะบรรจุ) 

12  O Measurement 
Unit Code 

an..3 หน่วยขนาดบรรจุ  ตอ้งใส่ หน่วยขนาดบรรจุ 

13  O Quantity n..14,3 ปริมาณการผลิต/น าเขา้ ตอ้งใส่ ปริมาณการน าเขา้
ของ Lot นั้นๆ  

14  O Quantity Unit 
Code 

an..3 หน่วยของปริมาณผลิต/น าเขา้ 
 ตรวจสอบกบัแฟ้มขอ้มูล
หน่วยของสินคา้ตามมาตรฐาน  
UNECE Recommendation 
20 

ตอ้งใส่ 

 

ส่วนหน่วยงานผู้พจิารณา (Authority) 
Seq. Valu

e 
Field Name Format Definition ความต้องการ

ข้อมูลของ
หน่วยงาน 

เงือ่นไขการตรวจสอบข้อมูล 

ใช้ ไม่ใช้ 

3  M License Issue  Authority an..17 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของ
หน่วยงานผูอ้อกใบแจง้การ
น าเขา้/ส่งออก สินคา้ควบคุม 

/  ตอ้งตรงกบัเลขประจ าตวัผู ้
เสียภาษีของอย. 

4  O License Number an..35 เลขท่ีใบแจง้ด าเนินการ/
ใบอนุญาต (น าเขา้/ส่งออก) 

/  ตอ้งใส่ และมีขอ้มลูในระบบ 
Back Office ของอย. 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม 
5. ค่ำในช่อง Cat (Category) 

- M หมำยถึง Mandatory คือ ต้องบนัทกึค่ำ 
- O หมำยถึง Optional คือ ต้องบนัทกึค่ำ (ถ้ำมีข้อมลู) หรือ ไม่ต้องบนัทกึค่ำ (ถ้ำไม่มีข้อมลู) 
- C หมำยถึง Condition คือ ต้องบนัทกึค่ำ เม่ือเข้ำเงื่อนไขที่ก ำหนด 

6. ค่ำในช่อง Format คือ อกัษรย่อ ท่ีใช้ในกำรอธิบำยรูปแบบชนิดของข้อมลู 
อกัษรย่อ ค ำอธิบำย 

n3 ข้อมลูชนิดตวัเลข (Numeric Characters) คงท่ี คือ 3 ตวัอกัษร 

a3 ข้อมลูชนิดตวัอกัษร (Alphabetic Characters) คงท่ี คือ 3 ตวัอกัษร 

an3 ข้อมลูชนิดตวัอกัษรหรือตวัเลข คงที่ คือ 3 ตวัอกัษร 

n..3 ข้อมลูชนิดตวัเลขควำมยำวข้อมลูแปรผนัตำมควำมยำวสงูสดุ 3 ตวัอกัษร 

a..3 ข้อมลูชนิดตวัอกัษรควำมยำวข้อมลูแปรผนัตำมควำมยำวสงูสดุ 3 ตวัอกัษร 

an..3 ข้อมลูชนิดตวัอกัษรหรือตวัเลขควำมยำวข้อมลูแปรผนัตำมควำมยำวสงูสดุ 3 ตวัอกัษร 

n..16,2 ข้อมลูชนิดตวัเลขควำมยำวข้อมลูแปรผนัตำมควำมยำวสงูสดุ 16 ตวัอกัษรรวมควำมยำวทศนิยมสงูสดุ 2 ตวัอกัษร 

(อนญุำตให้ตวัคัน่เป็นจดุทศนิยม “.”) 
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เงื่อนไขการมอบอ านาจของ อย. 
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ฝ่ำยก ำกบัดแูลและพฒันำระบบ NSW 
สว่นแผนงำนและมำตรฐำน ส ำนกัเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

กรมศลุกำกร 
 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

http://www.thainsw.net  
NSW Call Center 

0-2034-9500 
callcenter@thainsw.net 

 
e-Form Line ID : thainsw.net 

 
ผู้จดัท ำ นำยสกล สีมนัตะ 


