
ระบบการจัดท าข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากร
น าเข้า - ส่งออกด้วยระบบการเชื่อมโยง

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ณ จุดเดียว 
(Single Window Entry) 



ปัจจุบันระบบที่ให้บริการบนเว็บไซต์ NSW (www.thainsw.net) 

• NSW Portal (Member) 

• ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้าส่งออก 

• ระบบติดตามสถานะการเชื่อมโยงข้อมูล  

• ระบบใบอนุญาตและใบรับรอง 

• National Standard Data Set 

• Online Survey 

• Help Desk and Call Center 



• NSW Portal (Member)  
บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ
ของ Thailand NSW เช่น ความ
คืบหน้ า โครงการ  หรือ  ความ
เป็นมาของโครงการ  เป็ นต้น 
รวมทั้งเป็นช่องทางในการเข้าใช้
บริการอื่น ๆ ของระบบ Thailand 
National Single Window 

ปัจจุบันระบบที่ให้บริการบนเว็บไซต์ NSW (www.thainsw.net) 



• ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้าส่งออก 
การขอใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และภาคธุรกิจ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ เช่น 
การยางแห่งประเทศไทย  

- ระบบรับเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สกย. (e-Cess) 
กรมศุลกากร  

- ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

- ระบบค าขอยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม (DMF License) 
กรมควบคุมโรค  

- ระบบออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งก าเนิดอาหารปลอดโรค (Pink forms) 

ปัจจุบันระบบที่ให้บริการบนเว็ปไซต ์NSW (www.thainsw.net) 



• ระบบติดตามสถานะการเชื่อมโยงข้อมูล 
ระบบติดตามสถานะการรับส่งข้อมูล
ผ่ าน  NSW แบบออนไลน์  เป็ น
บริการเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา 
ตรวจสอบและติดตามสถานะของ
ข้อมูลที่รับส่งผ่านทาง Thailand 
National Single Window 

ปัจจุบันระบบที่ให้บริการบนเว็ปไซต ์NSW (www.thainsw.net) 



• ระบบใบอนุญาตและใบรับรอง 
บริการขอและออกใบอนุญาตและ
ใบรับรองส าหรับการน าเข้าและ
ส่ ง อ อ ก  ปั จ จุ บั น ห น่ ว ย ง า น ที่
ให้บริการได้แก่ กรมทรัพยากรธรณ ี
กรมศิลปากร 
กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
กรมการปกครอง 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

ปัจจุบันระบบที่ให้บริการบนเว็ปไซต ์NSW (www.thainsw.net) 



ปัจจุบันระบบที่ให้บริการบนเว็ปไซต ์NSW (www.thainsw.net) 

• National Standard Data Set 
 มาตรฐานรายการข้อมูลของประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ 
• Online Survey 

 เพื่อจัดท าแบบประเมินและรายงานผลการประเมิน การให้บริการ 
National Single Window 

• Help Desk and Call Center 
 ระบบช่วยเหลือในการตอบข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ สนับสนุน

การใช้บริการบนระบบ NSW 



แนะน าระบบใหม่ทีใ่ห้บริการบนเว็บไซต์ NSW 

ระบบการจัดท าข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากรน าเข้า - ส่งออกด้วย
ระบบการเชือ่มโยงข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์ณ จุดเดียว 

(Single Window Entry) 



• ระบบงานการจัดท าข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากรน าเข้า - 
ส่งออกด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
จุดเดียว (Single Window Entry) 
 ให้ผู้ใช้งานสามารถจัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขา

ออก ใบก ากับการขนย้ายสินค้า การแจ้งส่งออกของไม่ครบตาม
จ านวน การยกเลิกใบขนสินค้า หรือการยกเลิกใบก ากับการขน
ย้ายสินค้า ที่บนเว็บไซต์ NSW เพื่อส่งข้อมลูไปยังกรมศุลกากร 



รูปแบบการใช้งานระบบ Single Window Entry 

สร้างข้อมูล 
Master 
Product 

สร้างข้อมูล 
Invoice 

Import/Export 

จัดท าข้อมูลใบ
ขนสินค้าขาเข้า 

/ ขาออก 

• จัดท าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า / ขาออก 



หน้าจอผู้ใช้งานระบบ Single Window Entry 

 



 

Product Invoice  for 
Import/Export 

Import / Export 
Declaration 

Single Window Entry – Master Product 



Product Invoice  for 
Import/Export 

Import / Export 
Declaration 

Single Window Entry – Invoice for Import/Export 



Product Invoice  for 
Import/Export 

Import / Export 
Declaration 

  

Single Window Entry – Invoice for Import/Export 



  

Product Invoice  for 
Import/Export 

Import / Export 
Declaration 

Single Window Entry – Import/Export Declaration 



 

Single Window Entry – Short Declaration 



 

Export Declaration Goods Transition 

Single Window Entry – Goods Transition 



 

ขั้นตอนการแนบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  

การตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลด้วยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ์



 

Single Window Entry – Response Massage 



ข้อก าหนดการสมัครใช้บริการระบบฯ 

ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๐๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดท าข้อมูลผ่าน
พิธีการศุลกากรน าเข้า – ส่งออก ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 



ข้อก าหนดการสมัครใช้บริการระบบฯ 

ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๐๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดท าข้อมูล
ผ่านพิธีการศุลกากรน าเข้า – ส่งออก ด้วยระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
1. ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร (ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557 

ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

2. ลงทะเบียนสมัครใช้ระบบงานการจัดท าข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากร
น าเข้า - ส่งออกด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
จุดเดียว (Single Window Entry) 

3. มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Enterprise/Personal Certificate) 



ข้อก าหนดการสมัครใช้บริการระบบฯ 

1. ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร (ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557 ลง
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

• ลงทะเบียนทีก่รมศุลกากร - ยื่นแบบค าขอลงทะเบยีนเป็นผูผ้่านพิธีการ
ศุลกากร ณ ฝ่ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ ส านักมาตรฐาน
พิธีการและราคาศุลกากร หรือฝา่ยบริหารงานทัว่ไป หรือหน่วยงานที่
ได้รับลงทะเบียนของส านักงานศุลกากร 

• ลงทะเบียนที่ Website NSW เพื่อให้เจ้าหน้าทีอ่นุมัติรหัสการรบัส่ง
ข้อมูลและรหัสหมายเลขอ้างอิง – เพิ่มบริการระบบเชือ่มโยงข้อมูลการ
น าเข้าส่งออก (เลือกระบบงาน eCustoms) 



ข้อก าหนดการสมัครใช้บริการระบบฯ 

2. ลงทะเบียนขอใช้ระบบงานการจัดท าข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากร
น าเข้า - ส่งออกด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
(Single Window Entry) 
• เพิ่มบริการระบบงานการจัดท าขอ้มูลผา่นพิธกีารศลุกากรน าเขา้ - 

ส่งออกด้วยระบบการเชือ่มโยงข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
(Single Window Entry) 



ข้อก าหนดการสมัครใช้บริการระบบฯ 

3. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Enterprise/Personal Certificate)  
จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA) 

• CAT 

 http://www.thaipki.com 

• TOT   

 http://www.ca.tot.co.th 

• Thai Digital ID 

 http://www.thaidigitalid.com 

4. โปรแกรม Internet Explorer 7 – 10* (*ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า) 

http://www.thaipki.com/
http://www.ca.tot.co.th/
http://www.thaidigitalid.com/
http://www.thaidigitalid.com/


ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการใช้ระบบงาน NSW 

0-2289-9500 
callcenter@thainsw.net 

หรือ 

 


