คู่มือการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต
นาเข้า – ส่งออกสินค้าภายใต้ National Single Window (NSW)

การส่งออกสินค้า
ตัวอย่างใบอนุญาต (อ.2)
4

การตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต (อ.2)

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี

15

1

5

ประเทศปลายทาง

เลขที่ใบอนุญาต

วันที่หมดอายุ

9-12

- ปริมาณ
- หน่วยปริมาณ
- นาหนักสุทธิ
- หน่วยนาหนัก

13-14

- พิกัด
- รหัสสถิติ

8

ลาดับรายการ

สินค้า

8
6-7
- Invoice Number
- Invoice Date

2
3
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน (0994000159561)

วันที่ออกใบอนุญาต

1. เลขที่ใบอนุญาต (Permit Number)
2. วันที่ออกใบอนุญาต (Issue Date)
3. เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต
(Permit Issuing Authority Tax Number)
4. เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ส่งออก
/นาเข้า
(Company Tax Number)
5. วันที่หมดอายุ (Expiry Date)
6. เลขที่บัญชีราคาสินค้า (Invoice Number)
7. วันที่บัญชีราคาสินค้า (Invoice Date)
8. ลาดับรายการในบัญชีราคาสินค้า (Invoice Item Number)
9. ปริมาณ (Quantity)
10. หน่วยปริมาณ (Quantity Unit Code)
11. นาหนักสุทธิ (Weight)
12. หน่วยนาหนักสุทธิ (Weight Unit Code)
13. พิกัด (Tariff Code)
14. รหัสสถิติ (Statistical Code)
15. ประเทศปลายทาง (Country of Destination)

ตัวอย่างใบอนุญาต (อ.2)
44

ตัวอย่างใบขนสินค้าขาออก

เลขประจ
ยภาษี
เลขประจ
าตัาตั
วผูว้เผูสีย้เสีภาษี

11

เลขที่ใบอนุญาต *
0

44

1515
54

55

ประเทศปลายทาง

วันที่หมดอายุ

13-14
13-14

8
8

บรายการ
ลาดัลบาดัรายการ

11-12

9-12
9-12

11-12

- นาหนักสุทธิ
- หน่วยนาหนัก ****

33

15
54

ประเทศปลายทาง

15

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีชองหน่วยงาน

- พิกัด
- รหัสสถิติ

8

สินสิค้นาค้า

6-7

- Invoice Numer
- Invoice Date **

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี

- ปริมาณ
- หน่วยปริมาณ ***
- นาหนักสุทธิ
- หน่วยนาหนัก ****

6-7
6-7

- Invoice Numer
- Invoice Date **

เลขที่ใบอนุญาต *

6-7

33
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22
วันที่ออกใบอนุญาต

8
ลาดับรายการ

สินค้า

9-10
9-10

1

1
1
1
8

- ปริมาณ
- หน่วยปริมาณ ***

- พิกัด
- รหัสสถิติ

13-14

13-14

* , ** , *** , **** คือ ตาแหน่งที่ควรระวัง

ตัวอย่างใบรับรองมาตรฐานสินค้า (มส.24)

4
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี

1
เลขที่ใบรับรอง

สินค้า

2

วันที่ออกใบรับรอง

สินค้า

3
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน (0994000159561)

การตรวจสอบข้อมูลใบรับรองมาตรฐานสินค้า (มส.24)
1. เลขที่ใบรับรอง (Permit Number)
2. วันที่ออกใบรับรอง (Issue Date)
3. เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบ รับรอง
(Permit Issuing Authority Tax Number)
4. เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ส่งออก /นาเข้า (Company
Tax Number)

ตัวอย่างใบรับรองมาตรฐานสินค้า (มส.24)

ตัวอย่างใบขนสินค้าขาออก

4

4

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ***

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ***

1
เลขที่ใบรับรอง *

สินค้า

1
เลขที่ใบรับรอง *

สินค้า

3
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน

2
วันที่ออกใบรับรอง **

2

สินค้า

วันที่ออกใบรับรอง **

3

สินค้า

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน (0994000159561)

* , ** , *** คือ ตาแหน่งที่ควรระวัง

การนาเข้าสินค้า
ตัวอย่างหนังสืออนุมัติการขึนทะเบียนเป็นผู้นาเข้า

การตรวจสอบข้อมูลหนังสืออนุมัติการขึนทะเบียนเป็นผู้นาเข้า

2
วันที่ออกหนังสือ

4
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี

1
หมายเลขทะเบียน

3
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน (0994000159561)

1. หมายเลขทะเบียน (Permit Number)
2. วันที่ออกหนังสือ (Issue Date)
3. เลขประจาตัวผู้ เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกหนังสือ
(Permit Issuing Authority Tax Number)
4. เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ส่งออก /นาเข้า (Company
Tax Number)

ตัวอย่างหนังสืออนุมัติการขึนทะเบียนเป็นผู้นาเข้า

ตัวอย่างใบขนสินค้าขาเข้า

2
วันที่ออกหนังสือ **

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี

4

4
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี

1
หมายเลขทะเบียน *

1

3
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน (0994000159561)

หมายเลขทะเบียน
*

สินค้า

3
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน

2
วันที่ออกหนังสือ **

ปัญหาที่พบในการกรอกข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง (สินค้าไม้และไม้แปรรูป สินค้าถ่านไม้)เปรียบเทียบใบขนสินค้าขาออก
No.

Name

Description

ไม่ถูกต้อง (%)

1.
2.

Weight Unit
Quantity

หน่วยนาหนัก
หน่วยปริมาณ

98.94%
7.39%

3.

License No

เลขที่ใบอนุญาต

6.88%

หมายเหตุ
ระบุหน่วยนาหนักไม่ถูกต้องเช่น ใบขนฯระบุ KGM ใบอนุญาตระบุ TNE
หน่วยปริมาณ ตรงกัน และปริมาณแต่ละรายการในใบขนสินค้าหรือใน
Invoice ต้องไม่มากกว่าปริมาณที่อนุญาต
- ระบุเลขที่ใบอนุญาตคนละเลข
- ระบุเลขที่ใบอนุญาตเกินหลัก
- มีการใส่คาว่า ลว.
- มีการใส่คาว่า เลขที่ นาหน้า
- มีช่องว่าง เช่น พณ 0308025816447

ปัญหาที่พบในการกรอกข้อมูลหนังสืออนุมัติการขึนทะเบียนเป็นผู้นาเข้า (สินค้าขึนทะเบียน 5 รายการ)เปรียบเทียบใบขนสินค้าขาเข้า
No.

Name

Description

ไม่ถูกต้อง (%)

1.
2.
3.

Company Tax Number
Issue Date
Finish Date

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้นาเข้า
วันที่ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง
วันที่หมดอายุใบอนุญาต/ใบรับรอง

46.77%
46.77%
39.39%

หมายเหตุ

ปัญหาที่พบในการกรอกข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง (สินค้าข้าว (อ.2))เปรียบเทียบใบขนสินค้าขาออก
No.

Name

Description

1.

Weight Unit

2.

Quantity Unit หน่วยปริมาณ

98.49%

3.

Invoice Date

52.66%

หน่วยนาหนักสุทธิ

วันที่บัญชีราคาสินค้า

ไม่ถูกต้อง (%)

หมายเหตุ

100%

ระบุหน่วยนาหนัก ในใบขนสินค้าไม่ตรงกับใบอนุญาต เช่น ใบขนฯระบุ KGM ใน
ใบอนุญาตระบุ TNE
ระบุหน่วยปริมาณในใบขนสินค้าไม่ตรงกับใบอนุญาต เช่น ในขนฯ ระบุ TNE ใน
ใบอนุญาตระบุ BG, BX, VQ หรือ CNT
ระบุวันที่, เดือน ไม่ตรง

การแก้ปัญหาการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์กับ NSW
การจัดส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ให้ผู้ส่งของออก
บันทึกข้อมูลใบอนุญาตในส่วนใบอนุญาต (Export Declaration Detail(Permit))
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้า
กับข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่าน NSW

กรณี ข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องกับ
ข้อมูลใบขนสินค้า ได้ “เลขที่ใบขนสินค้า”

กรณี ข้ อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลใบขนสินค้า
ได้ ตอบกลับ
ข้อผิดพลาด (Response Message Error)

หากพบว่า ข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง ไม่ถูกต้อง
 ผู้ส่งของออก แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
 ส่งข้อมูลใบขนสินค้า อีกครั้ง

หากพบว่า ข้อมูลใบขนสินค้า ไม่ถูกต้อง
 ผู้ส่งของออก แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
 ส่งข้อมูลใบขนสินค้า อีกครั้ง

ตรวจสอบความถูกต้องกับกรมการค้าต่างประเทศ
คุณลือชา ชูเชิด 02-5475114, 086-6551546
คุณเกล็ดแก้ว แตงมณี 02-5474828, 089-4569685
คุณวิจิตรา ตรีพลกุล 02-5474810, 089-4827860
คุณกัลยา ผลภาษี 02-5474828, 081-267817
คุณภวพล โรจน์คุรีเสถียร 02-5474810, 083-9100662
คุณปัณณพร ยุติธรรมคุณา 02-5474810, 089-1170587
คุณสิริเพ็ญ คุ้มอินทร์ 02-5474811, 089-9912472
สินค้าแป้งมันสาปะหลัง
คุณอานาจ ไชยสิริสวัสดิ์ 02-5475144

หากพบว่า ข้อมูลใบอนุญาตไม่ถูกต้อง
กรมการค้าต่างประเทศ จะดาเนินการ
 ส่งข้อมูลยกเลิกใบอนุญาต
 ส่งข้อมูลใบอนุญาตที่ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องกับกรมศุลกากร
สินค้าส่งออก
คุณอัญชลี อินโต 02-6677000#5764, 085-9453399
คุณเสาวนีย์ ชัยศิริพานิช 02-6676193, 081-8573799
คุณณฐพล ผลิตะพูลศรี 02-6677000#4813, 081-7517506
หรือ เจ้าหน้าที่ IT ด้านการส่งออก 02-6677547-9
สินค้านาเข้า
คุณสุพร ปิยะจิตติ 02-6676230, 089-1139305
คุณจงกลนี้ วิเศษณรงค์ศักดิ์ 02-6676898, 081-8485400
คุณธีรภัทร อ่อนจิตต์ 0-6677000 ต่อ 5039 081-7152195

ผู้ส่งของออก ส่งข้อมูลใบขนสินค้า อีกครั้ง
หากยังได้รับตอบกลับข้อผิดพลาด

