
ส ำนักเทคโนโลยสีำรสอสำร 
                            กรมศุลกำกร 

  

                              นางสาวสุพร  ปิยะจิตติ 

ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กรมศุลกากร 



Agenda 

 การตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต/ใบรบัรอง 
        กบัข้อมลูใบขนสินค้าในการผา่นพิธีการศลุกากร 

 ขัน้ตอนการตรวจสินค้าร่วมระหว่าง อย. 
         และกรมศลุกากร 

 แนวทางแก้ไขกรณีไม่ได้เลขท่ีใบขนสินค้า 



กระทรวงต่างประเทศ 
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การนิคมอุตสาหกรรม 

Bank 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
อำหำรและยำ 

ท่าเรือ/โรงพักสินค้า 
เตรียมของเพ่ือตรวจ/สง่มอบของ 

กลุ่มผู้ออกใบอนุญำต 

•  ออกใบอนุญำต/ใบรับรอง  

กลุ่มผู้ประกอบกำร  

- จดัท ำใบขนสินค้ำ 

2 
1 

Thai Customs 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัระบบงำนศุลกำกร 

กรมประมง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

กลุ่มพิกัดที่ตรวจสอบใบอนุญาตเต็มรูปแบบ 

Support desk/ 
ผู้ประสานงาน 

Thai Customs 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ฐานข้อมูลกลุ่มพิกัดหรือสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/
ใบรับรองจาหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต (Permission 
Goods ) 

กลุ่มพิกัดที่ตรวจสอบใบอนุญาตเบื้องต้น 

หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตอื่นๆ 
 

 



ระบบพธิกีารศลุกากรการน าของเขา้ทางอเิล็กทรอนกิส ์

  สิทธิพิเศษ 
  ทางการค้า 
o Privilage 

 

Inspection Result 

ผูน้ าเข้า / ตวัแทนออกของ 
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Import Declaration 
Duty Payment  

Clearance Result 

ระบบทะเบียน 
ผูม้าติดต่อ 

ระบบแฟ้ม 
ข้อมลูอ้างอิง 

การช าระค่าภาษี 
อากร 

บญัชีสินค้า 
ส าหรบัเรือ 

  ระบบบริหาร 
ความเส่ียง 

ระบบสิทธิ 
ประโยชน์ 

ทางศลุกากร 

 
 

ระบบตรวจสอบพิธีการศลุกากรอิเลก็ทรอนิกส ์

ใบอนุญาต/ 
ใบรบัรอง 

Ship Agent/Air  lines 
ระบบ e-Manifest 

Vessel/  Manifest 

-Master / House  
 Airway bill ,   
Bill of Lading 

Notify Received Control 
Number 

1 

2 

3 

. ตรวจสอบรายงานยานพาหนะเข้า บญัชีสินค้า  
และบญัชีตู้คอนเทนเนอร ์ 
  . ระบบคอมพิวเตอรอ์อกเลขท่ีรบัรายงานเรือเข้า 
ให้อตัโนมติั (Received Control Number) 

1. Vessel Name 
2. Arrival date 
3. Master Air Waybill 
4.     House Air Waybill   
         /Bill of Lading 
5.    Goss  Weight 
6.    Goss  Weight Unit 
7.    Package  
8.    Package Unit 
9.    Consignee Name 
10.  Release Port 

ตรวจสอบ e-Manifest  

 กบัขอ้มลูใบขนสนิคา้ 

ขอ้มลู e-Manifest   

      ขอ้มลูใบขนสนิคา้ 

 ระบบคอมไมอ่อกเลขที่
ใบขนสนิคา้ 



เอกสารท่ีใช้แลกเปล่ียนข้อมลูใบอนุญาต/ใบรบัรอง 

1. ใบอนุญาตแบบไม่มีรายการ(License no detail) 
2. ใบอนุญาตแบบมีรายการตามอินวอย  
    (License per Invoice) 

วิธีการตรวจข้อมลูใบอนุญาต/ใบรบัรองกบัใบขนสินค้า 

1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 
2. ตรวจสอบข้อมูลเต็มรูปแบบ 



1.ตรวจสอบฐานข้อมลูสินค้าต้องห้ามต้องก ากดั ส่งข้อมูลใบขนสินค้า 

ผู้ประกอบการ 

ไม่เป็นของตอ้งหา้ม 
ตอ้งก ากดั 

เป็นของตอ้งหา้ม 
ตอ้งก ากดั 

2.ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต* 

ไม่ได้เลขทีใ่บขนสินค้ำ ออกเลขทีใ่บขนสินค้ำ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

4 .ตรวจข้อมลูวิธีการตรวจในใบอนุญาต 

รหสั 3 “ตรวจร่วม” 

3.Risk Management 

Green  Line 

Red Line 
รหสั 1 “ไม่ตรวจ” 

* รวมการตรวจสอบความถกูต้องและความสมัพนัธข์องข้อมูลใบขนสินค้าด้วย 



ส่วนรำยกำร 

พกิดัศุลกำกร 

รหัสสถิติศุลกำกร 

 1. ข้อมูลหน้ำใบขนสินค้ำ 
     

2. ฐำนข้อมูลสินค้ำทีต้่องได้รับ
ใบอนุญำตตำมข้อตกลงร่วมกบั
หน่วยงำนทีอ่อกใบอนุญำต 
        (Permission Goods) 

พกิดัศุลกำกร 

รหัสสถิติศุลกำกร 

กำรตรวจสอบข้อมูลใบอนุญำต/ใบรับรองกบัข้อมูลใบขนสินค้ำ 
ขัน้ที่1 

การส าแดงข้อมูลหน้าใบขนสนิค้า 
เลขท่ีอ้างอิงส่ง

ข้อมูล 
ราย 
การ 

พิกดัศลุกากร 
 

รหัส
สถติ ิ

DMNP100039092 1 33030000 000 
DMNP100039092 2 33041000 000 

ฐานข้อมูลสนิค้าที่ต้องมีใบอนุญาต 
พิกดัศลุกากร รหัสสถติ ิ

รหสั 
ตรวจสอบ 

33030000 000 หวัน ้าหอมและน ้าหอม เตม็รปูแบบ 

33041000 000 สิง่ปรุงแต่งทีใ่ชแ้ต่งรมิฝีปาก เตม็รปูแบบ 

= 

  
  

ตรวจสอบ 



กรณีสินค้ำในฐำนข้อมูลสินค้ำทีต้่องได้รับใบอนุญำต/ใบรับรอง แต่เป็นของยกเว้น 

EXEMPT1 ส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ 

EXEMPT2 ของตวัอยา่ง หรือ น าเขา้เพื่อการศึกษา 

EXEMPT3 กฎหมายอ่ืนควบคุมและไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานท่ีควบคุมแลว้ 

EXEMPT4 ตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 

EXEMPT5 ปริมาณไม่ถึงเกณฑท่ี์ตอ้งขอใบอนุญาต 

EXEMPT6 ราคาไม่ถึงเกณฑท่ี์ตอ้งขอใบอนุญาต 

EXEMPT99 กรณีอ่ืนๆ 

ให้ระบุรหัสยกเว้นดงัต่อไปนี ้

รหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง 



กำรตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ำข้อมูลใบอนุญำต/ใบรับรอง 
ขัน้ที่ 3 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
ผู้น าเข้า/ส่งออก 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
บริษัทผู้ขออนุญาต 

ไม่ได้เลขที่ใบขนสินค้า 

ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ไม่ได้เลขที่ใบขนสินค้า 

ออกเลขที่ใบขนสินค้า 

 1. ข้อมูลหน้ำใบขนสินค้ำ 
     

เลขที่ใบอนุญาต 

วันที่ออกใบอนุญำต 

รหัสหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต 

2. ข้อมูลใบอนุญำตของหน่วยงำนที่ออกใบอนุญำต  

(License no Detail / License Per Invoice) 

เลขที่ใบอนุญาต 

วันที่ออกใบอนุญาต 

รหัสหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต = 
ตรวจสอบ 

= ไม่ได้เลขที่ใบขนสินค้า 



  Field Name  Field Description 

License No เลขที่ใบอนุญาต 

License Issue Authority เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต 

Issue Date วันที่ออกใบอนุญาต ปีค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) 

License Type ใบอนุญาตส าหรับ  
0 – น าเข้า 1 – ส่งออก 3 – น าเข้าและส่งออก 

Company Tax Number เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขออนุญาต 

Limitation การใช้ใบอนุญาต มีค่าดังต่อไปนี้ 
Y – ต่อใบขนสินค้า 1 ฉบับ  
N – ต่อใบขนสินค้าหลายฉบับ 

ข้อมูลบังคับที่ตรวจสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( Value = Mandatory) 

ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ 



ข้อมูลบังคับที่ตรวจสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( Value = Mandatory) 
  Field Name  Field Description 

Invoice Number เลขที่บัญชีราคาสินค้า 

Invoice Date วันท่ีบัญชีราคาสินค้า ปีค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) 

Invoice Item ล าดับรายการในบัญชีราคาสินค้าที่อนุญาต 

Quantity ปริมาณท่ีอนุญาต 

Quantity Unit  หน่วยของปริมาณท่ีอนุญาต 

Effective Date วันท่ีมีผลบังคับใช้ ปีค.ศ. เดือน วัน  

Expire Date วันท่ีหมดอายุ ปีค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) 

ถ้าเป็นเอกสารใบอนุญาตแบบไม่มีรายการ (License no detail) จะเป็น Option ( ถ้ามีค่า
จึงระบุข้อมูล)   

ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ 



  Field Name  Field Description 

Consignment Country code รหัสประเทศต้นทางบรรทุก  
ส าหรับ ถ้ามีค่าคือให้อนุญาตเฉพาะประเทศที่ระบุน าเข้า  

Discharge Port รหัสสถานที่น าเข้า ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ของกรมฯ 

Load Port รหัสสถานที่ส่งออก ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ของกรมฯ 

ข้อมูลทางเลือกที่ตรวจสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Value = Option) 

ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ 



  Field Name  Field Description 

Tariff Classification รหัสพิกัดศุลกากร 

Tariff Statistical Code รหัสสถิติสินค้า ของกรมศุลกากร 

Weight  น้ าหนักที่อนุญาต 

Weight Unit หน่วยของน้ าหนักที่อนุญาต 

Body No หมายเลขตัวรถ/โครงคัสซี  

Engine No หมายเลขเครื่องยนต์  

Product Year ปีของสินค้า (ค.ศ.) 

Brand Name เครื่องหมายการค้า 

Origin Country Code รหัสประเทศก าเนิด ส าหรับน าเข้า 
* ถ้ามีค่าคือให้อนุญาตเฉพาะประเทศที่ระบุ 

ข้อมูลทางเลือกที่ตรวจสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Value = Option) 

ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ 



  Field Name  Field Description 

Description รายละเอียดของใบอนุญาต 

Authority ID รหัสประจ าตัวเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจลงนามใบอนุญาต (ถ้ามี) 

Authority Name ชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจลงนามใบอนุญาต (ถ้ามี) 

License Name ชื่อใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร อ.7 เป็นต้น 

English Description of Goods ชนิดของ ภาษาอังกฤษ ตามบัญชีราคาสินค้า 

Registration Number เลขทะเบียนของของหรือผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้น าเข้า/ส่งออก 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นผู้ตรวจสอบ 

ตรวจสอบข้อมูลอืน่ๆ 



  Field Name  Field Description 

Displacement ปริมาตรกระบอกสูบ (ลูกบาศก์เซนติเมตร :CC) 

Model Code รหัสแบบ (รุ่น) 

Sampling Quantity ปริมาณชักตัวอย่าง (ต้องมีค่า ถ้า Field Inspection Level ใน
ส่วนควบคุมมีค่าเท่ากับ 3) 

Sampling Quantity Unit Code รหัสหน่วยปริมาณการชักตัวอย่าง (ต้องมีค่าถ้า Field 
Inspection Level ในส่วนควบคุมมีค่าเท่ากับ 3) 

Characteristic ลักษณะสินค้า 

Remark หมายเหตุ 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นผู้ตรวจสอบ 

ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ 



การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม 

ใบขนฯ ใบอนุญาต 

Invoice Number Invoice Number 

Invoice Date Invoice Date 

Invoice Item Number Invoice Item 

ERROR Message 

รายการที่ ... ไม่พบบัญชีรายการ
สินค้าที่ใบขนสินค้าอ้างถึง 

X 

X 
X 



ปริมาณ/หน่วย (Quantity/Unit) 
ใบขนฯ ใบอนุญาต 

Quantity 
Quantity Unit Code 

Quantity 

Quantity Unit 

ERROR Message 

ITEM NO ... QUANTITY MUST LESS OR EQUAL 
QUANTITY IN PERMIT 

ITEM NO ... QUANTITY UNIT MISMATCH 

การตรวจข้อมูลสอบเพิ่มเติม 

ใบขนฯ ใบอนุญาต 

Invoice Quantity Quantity 
 

Invoice Quantity Unit Quantity Unit 

ขั้นที่1 

ขั้นที่2 
X 

X 

• ตรวจสอบข้อมูลปริมาณในใบขนฯ ก่อน 
หากไม่ถูกต้องตรงกัน ก็จะตรวจข้อมูล
ปริมาณที่ส่วนของ Invoiceในใบขนฯ 

• ข้อมูลปริมาณในใบขนฯ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับข้อมูลปริมาณในข้อมูลใบอนุญาต 



ข้อควรระวัง 

ใบอนุญาต 

รหัสประเทศก าเนิด 

รหัสสถานที่น าเข้า  

รหัสพิกัดศุลกากร 

รหัสสถิติสินค้า 

รหัสประเทศปลายทาง 

รหัสประเทศผู้ซื้อ 

ข้อมูลประเภท Option ที่ตรวจสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แล้วไม่ตรงกันกับใบขนฯ  

Error Message  

 ITEM NO ... ORIGINAL COUNTRY MISMATCH 

 ITEM NO ... DISCHARGE PORT MISMATCH 

 ITEM NO ... TARIFF CLASSIFICATION MISMATCH 

ITEM NO ... TARIFF STATISTICAL CODE MISMATCH 

LOAD PORT  MISMATCH 

PURCHASE COUNTRY  MISMATCH 

 

 

 

 

 

 



Inspection 

กรมศลุกากร 
Inspection 
หน่วยงาน OGA 

ผลการตรวจปล่อย 

Green Line 1 
ไมต่อ้งเปิดตรวจ 

ไม่ตรวจปล่อย 

3 
ตอ้งเปิดตรวจ 

- สง่ขอ้มลูผา่นระบบไปยงัหน่วยงาน OGA เพือ่สัง่การตรวจ 
- ตรวจรว่มโดย จนท. ศุลกากรและ จนท. OGA 

Red Line 1 
ไมต่อ้งเปิดตรวจ 

ตรวจปล่อยโดย จนท.ศลุกากร 

3 
ตอ้งเปิดตรวจ 

- สง่ขอ้มลูผา่นระบบไปยงัหน่วยงาน OGA เพือ่สัง่การตรวจ 
- ตรวจรว่มโดย จนท. ศุลกากรและ จนท. OGA 



กรณี Green Line และ Inspection  “3” 

1. ระบบกรมศุลกากร ส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านระบบ NSW ไปยัง อย. 
2. ผู้ประกอบการ ติดต่อ จนท. อย. เพ่ือตรวจสินค้า 
3. จนท. อย.บันทึกผลการตรวจร่วมสินค้าผ่านระบบฯ 
4. ระบบกรมศุลกากร รับผลการตรวจ  
   4.1 กรณี “อนุมัตให้ผ่าน” ระบบฯ แจ้งข้อมูลการตรวจปล่อยไปโรงพักสินค้า 
   4.2 กรณี “ไม่อนุมัติให้ผ่าน” ระบบฯ แจ้งเตรียมสินค้าและก าหนดชื่อ นต. 
        (เข้าขบวนการ Red Line และขบวนการ Manaul)  



กรณี Red Line และ Inspection   “3” 

1. ระบบกรมศุลกากร ส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านระบบ NSW          
ไปยัง อย. เพ่ือ “ตรวจร่วม” 

2. ระบบกรมศุลกากร แจ้งข้อมูลการเตรียมสินค้า พร้อมก าหนดชื่อ 
นายตรวจ 

3. ผู้ประกอบการ ติดต่อ จนท. อย. เพ่ือตรวจสินค้า 
4. จนท. อย. ตรวจสินค้าร่วมกับนายตรวจ(กรมศุลกากร) 
5. จนท. อย. บันทึกผลการตรวจสินค้าผ่านระบบฯ 
       5.1 กรณี “อนุมัติให้ผ่าน” ข้ามไปที่ข้อ 6 
       5.2 กรณี “ไม่อนุมัติให้ผ่าน” (ด าเนินการ Manual)  
6.   นายตรวจ(กรมศุลกากร) บันทึกผลการตรวจปล่อย 
7.   ระบบฯ แจ้งผลการตรวจปล่อยไปยังโรงพักสินค้าเพ่ือส่งมอบสินค้า 



1. ระบบกรมศุลกากร ส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านระบบ NSW          
ไปยัง อย. 

2. ผู้ประกอบการ จัดท าและส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า 
3. ระบบกรมศุลกากร ตรวจสอบข้อมูลใบก ากับ ตอบกลับเลขที่

ใบก ากับฯ 
4. ผู้ประกอบการ ติดต่อ จนท. อย. เพ่ือตรวจสินค้า 
5. จนท. อย. บันทึกผลการตรวจสินค้าผ่านระบบฯ 
6. ผู้ประกอบการ น าสินค้าพร้อมใบก ากับติดต่อท่าที่ส่งออก 
7. จนท.ศุลกากร รับใบก ากับและบันทึกข้อมูล  
8. ระบบฯ แจ้งผล “ยกเว้นตรวจ” ไปยังผู้ประกอบการ 

กรณ ีGreen Line และ Inspection  “3” 



กรณี Red Line และ Inspection   “3” 

1. ระบบกรมศุลกากร ส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านระบบ NSW ไปยัง อย. 
2. ผู้ประกอบการ จัดท าและส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า 
3. ระบบกรมศุลกากร ตรวจสอบข้อมูลใบก ากับ ตอบกลับเลขที่ใบก ากับฯ 
4. ผู้ประกอบการ ติดต่อ จนท. อย. เพ่ือตรวจสินค้า 
5. จนท. อย. ตรวจร่วมกับนายตรวจ 
6. จนท. อย. บันทึกผลการตรวจสินค้าผ่านระบบฯ 
7. ผู้ประกอบการ น าสินค้าพร้อมใบก ากับติดต่อท่าที่ส่งออก 
8. จนท.ศุลกากร รับใบก ากับและบันทึกข้อมูล พร้อมตรวจปล่อยสินค้า 
9. ระบบฯ แจ้งผล “ตรวจปล่อย” ไปยังผู้ประกอบการ 



แนวทางการแก้ไขกรณีไม่ได้รับเลขที่ใบขนฯ 
1. ข้อมูลใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง 

 - ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่ได้รับแจ้งจากระบบของศุลกากร 

 - แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่ 

2. ข้อมูลใบอนุญาตไม่ถูกต้อง 

 - ติดต่อหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อขอแก้ไขข้อมูล 

 - หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตส่งข้อมูลใบอนุญาตที่แก้ไข
แล้วเข้ามาในระบบของศุลกากร 

 



 

 เลือกกลุ่มสินค้า หรือ กลุ่มพิกัดศุลกากรที่จะท าการตรวจสอบ จัดท าไว้
ในฐานข้อมูลสินค้าที่ต้องได้รับอนุญาต (Permission Goods) 

 มีใบอนุญาต/ใบรับรองที่แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์  

     ผ่าน NSW 

 ต้องมีผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 

 

 




