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เพื่อให้การจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า-ส่งออก สินค้าควบคุม ต่อหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถกระท าได้ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
(National Single Window) โดยเฉพาะสินค้าบางอย่างที่ต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อน

การน าเข้าหรือส่งออก เช่น สินค้าควบคุมและวัตถุอันตรายที่จ าเป็นจะต้องขออนุญาตจาก
หน่วยงานควบคุมก่อน ดังนั้นกรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงได้ประชุมหารือ
ร่วมกันในการจัดท าการบูรณาการข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงที่หลายๆหน่วยงานมีอยู่ ให้เป็นไปใน
รูปแบบของ Single Entry Form คือ ผู้ประกอบการสามารถยื่นใบค าร้องผ่านระบบ NSW โดยการ

กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวก็สามารถส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตน าเข้า-
ส่งออก และยังสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าใบขนสินค้าต่อไปได้เลย   

ระบบจัดท าข้อมูลค าขอใบแจ้งการน าเข้า-ส่งออก  
สินค้าควบคุม ในรูปแบบ Single Entry Form 

  
 ความเป็นมาของการพัฒนาระบบฯ 



วัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ไม่มีระบบเป็นของตนเองในการยื่นข้อมูลค า
ขอใบแจ้งน าเข้า-ส่งออกสินค้าควบคุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ไปยังหน่วยงาน
ผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรองที่ เกี่ยวข้อง และสามารถจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ต่อเนื่อง 
 
2.) ลดขั้นตอนคีย์ข้อมูลและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการคีย์ข้อมูลซ้ าซ้อนหรือไม่ถูกต้อง. 
 
3.) ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการยื่นข้อมูลค าขอใบแจ้งฯต่อ
หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง. 

 



เอกสารที่น ามาแลกเปล่ียน  
 ค ำขอใบแจ้งกำรน ำเข้ำ-ส่งออก สินค้ำควบคุม 

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



1. การแลกเปลีย่นขอ้มลู 
ผา่นชอ่งทางระบบ e-Form 



2. การแลกเปลีย่นขอ้มลู 
แบบ Data Exchange (B2G)  

 

ศนูยข์อ้มลูวตัถอุนัตราย 







กระบวนการท างาน 
 - ตรวจสอบขอ้มูลค ำขอ 

 - พจิำรณำอนุมตักิำรออกใบแจ้งฯ 

 

Internet 

กรมศุลกากร 

รับข้อมูล LPI / LND 

Response Message 

น ำข้อมูลใบแจ้งฯเพื่อจัดท ำใบขนสินค้ำ 
(ประกำศ 230/2558) 

หน่วยงาน OGA 

2.Web e-Form 

1.Data Exchange 

ศูนย์วัตถุอันตราย  

Gateway Provider 

10001111 

10001111 10001111 
10001111 

10001111 

10001111 
10001111 

10001111 10001111 

10001111 



กำรลงทะเบียนใช้บรกิำรระบบ NSW 
เพื่อใช้บริกำรระบบค ำขอใบแจ้งฯ 

ผ่ำนระบบ NSW 







1.ข้อก าหนดการสมัครใช้บริการระบบฯ  
กรณีสมัครใช้งานผ่านเว็บ NSW e-Form 

1.) มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  Digital Certificate.  
2.) ลงทะเบียนเป็นสมาชิกระบบ National Single Window (NSW) ) 
(ประกาศกรมศุลกากร ที่ 81/2554). 
3.) สมัครเพิ่มบริการระบบการจัดท าข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากรน าเข้า 
- ส่งออก/ระบบการจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
น าเข้า-ส่งออก สินค้าควบคุม หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่
เกี่ยวข้องในรูปแบบ Single Entry Form ด้วยระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 



ตัวอย่างการเลือกสมัครบริการ 
กรณีสมัครใช้งานผ่านเว็บ NSW e-Form 

1 2 



2.ข้อก าหนดการสมัครใช้บริการระบบฯ  
กรณีสมัครใช้งานส่งข้อมูลผ่าน NSW  

แบบ Data Exchange (B2G) 

1.) มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  Digital Certificate.  
2.) ลงทะเบียนเป็นสมาชิกระบบ National Single Window (NSW) ) 
(ประกาศกรมศุลกากร ที่ 81/2554). 
3.) สมัครเพิ่มบริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้าส่งออก (เฉพาะผู้
ที่เป็นสมาชิกแล้ว) โดยมีการเลือก Gateway Provider ด้วย 



ตัวอย่างการเลือกสมัครบริการ 
กรณีสมัครใช้งานส่งข้อมูลผ่าน NSW  

แบบ Data Exchange (B2G) 

1 
3 



ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ์

 
1. บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน (TOT ) 
2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด มหาชน (CAT) 
3. บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จ ากัด (TDID)  

ตัวอย่ำง CA แบบต่ำงๆ จำก TOT 





ขั้นตอนกำรลงทะเบียน 
เพื่อใช้บริกำรระบบค ำขอใบแจ้งฯ 

ส ำหรับผู้ใช้บริกำรผ่ำน NSW web e-Form 



NSW 

     หน่วยงาน 
ผู้ออกใบอนุญาตฯ 

ลงทะเบียนขอใช้บริการระบบค าขอใบแจ้งฯ ผ่าน NSW 
(ผู้ใช้รายใหม่) 

ข้อมูลการ
ลงทะเบียน 

เพิ่มบริการ 
ระบบค าขอใบแจ้งฯ 

ผู้ขอใช้บริการ 

ข้อมูลค าขอใบแจ้งฯ 

NSW อนุมัติ 
ผู้สมัครได้รับ username และ 

password ทางอีเมล์  

ส่งข้อมูลไปยัง อย. 

อย. ตอบกลับผลพิจารณา 

NSW อนุมัติการเพิ่มบริการ 



     หน่วยงาน 
ผู้ออกใบอนุญาตฯ 

การขอใช้บริการระบบค าขอใบแจ้งฯ ผ่านระบบ NSW  
(ผู้ใช้รายเดิม) 

เพิ่มบริการ 
ระบบค าขอใบแจ้งฯ 

ผู้ใช้บริการรายเดิม 

ข้อมูลทะเบียน 

ระบบงาน 1 

ระบบงาน 2 

NSW ข้อมูลค าขอใบแจ้งฯ 

อย. ตอบกลับผลพิจารณา 

NSW อนุมัติการเพิ่มบริการ 



ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้บรกิารระบบ NSW 

1 2 

3 





หน้าจอกรอกข้อมูลการลงทะเบียน 



หน้าจอกรอกข้อมูลการลงทะเบียน (ต่อ) 

นิติบุคคล 
เอกสำรแนบ 2,3,5 
บุคคลธรรมดา 
เอกสำรแนบ 5 

เฉพาะสมัครประเภทนิติบุคคล 
- เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของบริษัท 
- สำขำ 
- เลขทะเบียนนิติบุคคล 



ยืนยันการลงทะเบียน (ต่อ) 



ท าการยืนยันข้อมูลผ่านทางอีเมล์ 



การเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ NSW 



การเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ NSW 



หน้าจอแสดงเมนูระบบงานหลัก 

คลิกที่ระบบทะเบียน 



หน้าจอเมนูระบบทะเบียน 



การขอเพิ่มบริการระบบค าขอใบแจ้งฯ 



หน้าเพิ่มเอกสาร 



เลือกหน่อยงานผู้รับข้อมูล ท าการบันทึกข้อมูล 

เลือกหน่วยงานผู้รับข้อมูล 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



ขั้นตอนยืนยันการขอเพิ่มบริการระบบงาน 



หน้าจอลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (แนบ Cert.) 

เลือกไฟล์ใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) 
ในอุปกรณ์ที่ตดิต่อ ซือ้มาจากผู้ให้บริการ  



ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน 



กำรใช้งำนระบบค ำขอใบแจ้งกำรน ำเข้ำ-ส่งออก 
สินค้ำควบคุมผ่ำนระบบ Web e-Form  

( www.thainsw.net ) 



หน้าจอแสดงเมนูระบบงานหลัก เลือก “ระบบกำรจัดท ำ
ข้อมูลผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรน ำเข้ำ - ส่งออก/ระบบกำรจัดท ำข้อมูล
เพ่ือแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออก สินค้ำควบคุม” 



คู่มือการใช้งานระบบ 
http://www.thainsw.net 





เมนูระบบค าขอใบแจ้งน าเข้า/ส่งออก สินค้าควบคุม  





ตัวอย่างบัญชีราคาสินค้า (Invoice) 



สร้างฐานข้อมูลสินค้า 
(Master Product) 

** สร้างครั้งเดียว 

ขั้นตอนที่ 1 



1. สร้างข้อมูลสินค้า ( Master Product ). 



1.1 หน้าจอสร้างข้อมูลสินค้า 



1.2 ใส่ข้อมูลสินค้า (ต่อ) 

ราคาต่อหนึ่งหน่วยของปริมาณการน าเขา้ 

Update Complete 

Product Code ตัง้เองได้ Product Year ปีที่ผลิต 

Tariff Classification พิกัดศุลกากร และ รหัสสถติิ 



1.3 การค้นหาข้อมูลสินค้า ที่สร้างไว.้  



สร้างบัญชีราคาสินค้า  
( Invoice ). 

มี 2 ส่วน 
2.1 Invoice Control 
2.2 Invoice Detail 

ขั้นตอนที่ 2 



2. สร้างบัญชีราคาสินค้า ( Invoice ). 



2.1 หน้าจอสร้างบัญชีราคาสินค้า.(Invoice Control) 

ส่วนข้อมูลผู้ขายใน Invoice 

Invoice ต้องตรงกับใบขน วันที่ Invoice ต้องตรงกับใบขน 

เงื่อนไขการช าระเงนิ เงื่อนไขการซือ้ขาย 

เลือกหน่วยสกุลเงนิในการซือ้ขาย 



2.2 เพิ่มรายการบัญชีราคาสินค้า.(Invoice Detail) 



2.3 หน้าจอสร้างรายละเอียดบัญชีราคาสินค้า.  
Invoice Detail 



2.4 .ใส่ข้อมูลรายละเอียดบัญชรีาคาสินค้า.  



2.5 .ข้อมูลรายละเอียดสินค้าท่ีเลือกไว้.  



2.6 .ใส่ข้อมูลเพ่ิมเติม.  

น้ าหนักใน Invoice ถ้ามีก็ใส่ให้ตรง 

แต่ถ้าไม่มีน้ าหนักใน Invoice หรือไม่
ทราบ ก็ใส่ค่าใดๆไปก่อน แล้วค่อยไป
ลบออกใน Step 4 Goods 



2.7 .บันทึกข้อมูล.  

รายการที่บันทึกไปแล้ว 



2.8 การเพิ่มรายการสินค้าใน Invoice Detail 



2.9 เพิ่มรายการสินค้ารายการที่ 2 แล้ว  

เพิ่มรายการที่ 2 แล้ว 



2.10 หน้าจอการค้นหาบัญชีราคาสินค้า.  



สร้างค าขอใบแจ้งฯ  สินค้าควบคุม.  
มี 5 Steps 

LICENSE PER INVOICE (LPI) 
1 Invoice ต่อ 1 LPI 

ขั้นตอนที่ 3 



3. สร้างค าขอใบแจ้งฯ  สินค้าควบคุม. 

สร้างค าขอใบแจ้งฯ 



3.1 หน้าจอสร้างค าขอใบแจ้งฯ  Stpep1-Informant. 

กรณีบริษัทยื่นค าขอ LPI เอง 
ลงทะเบียนแบบนิติบุคคล 
ใช้ Cert. นิติบุคคล 



3.2 หน้าจอสร้างค าขอใบแจ้งฯ  Stpep1-Informant. 

กรณีบริษัทมอบอ าจาจให้ชิปปิ้งยื่นแทน 
ผู้รับมอบอ านาจลงทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา 

ใช้ Cert. บุคคลธรรมดาของผูร้ับมอบอ านาจ 



3.2 หน้าจอสร้างค าขอใบแจ้งฯ  Stpep1-Informant. 



3.4 หน้าจอสร้างค าขอใบแจ้งฯ Stpep2-Transport. 



3.5 ใส่ข้อมูลแล้ว Update 

X Discharge Port ไม่ต้องใส่  
แต่ถ้าใส่ค่านี้ไป ในใบขนต้องระบุให้ตรงกันด้วย 

Arrival Date ไม่ตรงกับวันน าเขา้จริงไมเ่ป็นไร 
Transport Mode ไม่ตรงไม่เป็นไร 
Vessel Name ไม่ตรงไม่เป็นไร 



3.6 Update Complete. 



3.7 หน้าจอสร้างค าขอใบแจ้งฯ Stpep3- Invoice. 



3.8 เลือก Invoice และท าการ Update. 



3.9 Update เสร็จ. 



3.10 หน้าจอสร้างค าขอใบแจ้งฯ Stpep4-Goods. 

รายการสินค้าตาม Invoice 



3.11 Stpep4-Goods.หน้าจอส่วนบน 



3.11.1 Stpep4-Goods.หน้าจอส่วนบน ใส่ข้อมูล 

เลือกหน่วยงาน 

ใส่เลขที่ส าคัญของสินค้านี้ 



3.12 Stpep4-Goods หน้าจอส่วนกลาง. 



3.12.1 Step4 Goods ใส่ข้อมูลหน้าจอส่วนกลาง. 

ลบน้ าหนักในช่อง Net 
Weight ออกให้เป็น 0 
อย. ไม่ต้องการค่านี้ 

** แต่ถ้าใส่ค่านี้ไป 
ตอนท าใบขนจะต้องใส่
ให้ตรงกันด้วย 

Characteristic ลักษณะผลิตภัณฑ์ เช่น 
เป็นของเหลว, เป็นผง, เป็นเม็ด, เป็นก้อน, เป็นชิ้น 

X 
Quantity ต้อง
ตรงกับใบขน 



3.13 Stpep4-Goods หน้าจอส่วนล่าง. 

ข้อมูลการผลิต /ผู้ผลิต  
อย. ไม่ต้องการทราบ
จะใส่ข้อมูลส่วนนี้
หรือไม่ใส่ก็ไม่เป็นไร 

X 



3.13.1 Stpep4-Goods ส่วนรายละเอียดการผลิต 

ส่วนรายละเอียดการผลิต 
จะต้องใส่ให้ถูกต้อง 



3.13.2 ส่วนรายละเอียดการผลิต  
กรณีมีหลาย Lot การผลิต ให้ใส่ข้อมูลแยกแต่ละ Lot 

Quantity  
ยอดรวมของทกุ Lot ตอ้ง
เทา่กบัปรมิาณการน าเขา้
ทัง้หมดของสนิคา้รายการนี ้

Measurement 
ขนาดบรรจขุองสนิคา้ใน 1 
หน่วยปรมิาณการน าเขา้ 

Lot Number 

** หมายเหต ุยกเวน้ สนิคา้จ าพวกวัตถอุนัตราย ยาเสพตดิ นยม. นย.8  เป็นตน้ 
ปรมิาณการน าเขา้และขนาดบรรจตุอ้งใหห้น่วยตรงกับใบอนุญาต 



3.14 ใส่ข้อมูลครบแล้วกด Update เพื่อบันทึก 



3.15 รายการที่ Update แล้ว 

คลกิทีร่ายการที ่2 เพือ่ท าตอ่ 



3.16 Update ทุกรายการแล้ว 

หลงัจาก Update ขอ้มลูครบทกุรายการแลว้ 



3.17 หน้าจอส่งข้อมูลค าขอใบแจ้งฯ ให้หน่วยงาน 



3.18 หน้าจอยืนยันการส่งข้อมูล 



3.19 แนบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Cert.)  



3.20 ส่งข้อมูลส าเร็จ  



ตรวจสอบสถานะการตอบกลับจาก
หน่วยงาน 

Response Message 



เมนูตรวจสอบการตอบกลับจากหน่วยงาน 
(Response Message). 



Response Message. กรณีข้อมูลถูกตอ้ง 

กรณีไดเ้ลข LPI  แลว้ 
สามารถปริน้เอกสารรายงานค าขอ LPI นี้
ไดท้ีร่ะบบ Privus เดมิ 



Response Message. กรณ ีReject 

REJECT  
กรณีขอ้มลูไมถ่กูตอ้งซึง่ไดรั้บตอบกลับ
เป็น Reject ใหท้ าการอา่นเหตผุลของ
การ Reject จากนัน้คลกิเขา้ไปทีร่ายการ
นัน้เพือ่ท าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งและสง่
ใหมอ่กีครัง้ 



ระบบติดตามสถานะการเชื่อมโยงข้อมูล 

e-Tracking 



ระบบติดตามสถานะการเช่ือมโยงข้อมูล 

เลอืกระบบงาน 



เลือกติดตามข้อมูลภายในประเทศ 

เลอืกตดิตามขอ้มลู ภายในประเทศ  
หรอื 

 เลอืกทีส่ญัลกัษณ์ธงชาตไิทย 



ค้นหาด้วย Reference No 

ใสเ่ลข Reference No ทีต่อ้งการคน้หา 



ผลลัพธ์ จากนั้นคลิกที่รายการ 

ขอ้มลูทีค่น้พบ  
คลกิทีร่ายการ เพือ่ดรูายละเอยีด

สถานะการรบั-สง่ขอ้มลู 



รายละเอียดของสถานะการรับ-ส่งข้อมูล 



สรุป 
ผู้ใช้บริการใหม่ 
1. ขอมี Digital Certificate 
2. สมัครลงทะเบียนเปน็สมำชิกระบบ National Single Window (NSW) )              

(ประกำศกรมศุลกำกร ที่ 81/2554). 
3. สมัครเพิ่มบริกำรระบบงำนค ำขอใบแจง้กำรน ำเข้ำ-ส่งออก สินค้ำควบคุม 
4. สร้ำงค ำขอใบแจง้กำรน ำเขำ้-ส่งออก สินค้ำควบคุม ส่งให้หน่วยงำนพิจำรณำ 
5. น ำข้อมูลค ำขอใบแจ้งฯ มำสร้ำงใบขนสินค้ำ. 

ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกระบบ NSW อยู่แล้ว 
1. สมัครเพิ่มบริกำรระบบงำนค ำขอใบแจง้กำรน ำเข้ำ-ส่งออก สินค้ำควบคุม 
2. สร้ำงค ำขอใบแจง้กำรน ำเขำ้-ส่งออก สินค้ำควบคุม ส่งให้หน่วยงำนพิจำรณำ 
3. น ำข้อมูลค ำขอใบแจ้งฯ มำสร้ำงใบขนสินค้ำ. 
 



NSW Call Center 
02-034-9500 

Callcenter@thainsw.net 

หรือแจ้งผ่าน 
ระบบงาน Helpdesk and CallCenter  

 



 
 

ขอขอบคุณ 
นำยสกล สีมันตะ 

 ฝ่ำยก ำกับดูแลและพัฒนำระบบ NSW 
ส่วนแผนงำนและมำตรฐำน  

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  กรมศุลกำกร 
Email: sakol_se@customs.go.th 

www.thainsw.net 
Line ID: thainsw.net 

 
 


