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การจัดท าข้อมูลเพ่ือขอใบอนุญาต/ใบรับรอง
การน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม

ผ่านระบบการเช่ือมโยงข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ ณ จุดเดียว

กรมศุลกากรRestricted Goods Permit



หัวข้อการน าเสนอ

ภาพรวมการด าเนินการของระบบ NSW

สรุป/ถามตอบ

การบนัทกึข้อมูลระบบจัดท าข้อมูลค าขอใบแจ้งการน าเข้า
-ส่งออก สินค้าควบคุม ในรูปแบบ Single Entry Form

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การลงทะเบียนบนเวบ็ไซต์ NSW



THAILAND NATIONAL SINGLE WINDOW คือ



บริการบนเว็บไซต์ www.thainsw.net
NSW Portal (Member)

ระบบการจัดท าข้อมูลผ่านพธีิการศุลกากรน าเข้า -
ส่งออก/ระบบการจัดท าข้อมูลเพ่ือแจ้งข้อเทจ็จริง
เกีย่วกบัการน าเข้า-ส่งออก สินค้าควบคุมฯ

ระบบเช่ือมโยงข้อมูลการน าเข้าส่งออก

Service
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ระบบติดตามสถานะเช่ือมโยงข้อมูล

ระบบใบอนุญาตและใบรับรอง 
(ให้บริการเฉพาะกรมทรัพยากรธรณี)

National Standard Data Set
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Online Survey 

Help Desk and Call Center
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ระบบจัดท ำขอ้มูลค ำขอใบแจ้งกำรน ำเข้ำ-ส่งออก
สินค้ำควบคุม ในรูปแบบ Single Entry Form

ความเป็นมาของการพัฒนาระบบฯ

เพื่อให้กำรจัดท ำข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออก สินค้ำควบคุม ต่อหน่วยงำน
ของรัฐที่เก่ียวข้องสำมำรถกระท ำได้ด้วยระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
(National Single Window) โดยเฉพำะสินค้ำบำงอย่ำงที่ต้องขออนุญำตหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก่อน

กำรน ำเข้ำหรือส่งออก เช่น สินค้ำควบคุมและวัตถุอันตรำยที่จ ำเป็นจะต้องขออนุญำตจำก
หน่วยงำนควบคุมก่อน ดังนั้นกรมศุลกำกรและหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องจึงได้ประชุมหำรือ
ร่วมกันในกำรจัดท ำกำรบูรณำกำรข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงที่หลำยๆหน่วยงำนมีอยู่ ให้เป็นไปใน
รูปแบบของ Single Entry Form คือ ผู้ประกอบกำรสำมำรถยื่นใบค ำร้องผ่ำนระบบ NSW โดยกำร

กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวก็สำมำรถส่งข้อมูลไปให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญำตน ำเข้ำ-
ส่งออก และยังสำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวมำจัดท ำใบขนสินค้ำต่อไปได้เลย  



วัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

1.) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำรที่ไม่มีระบบเป็นของตนเองในกำรยื่นข้อมูลค ำ
ขอใบแจ้งน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำควบคุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบ NSW ไปยังหน่วยงำน
ผู้ออกใบอนุญำต/ใบรับรองที่ เกี่ยวข้อง และสำมำรถจัดท ำข้อมูลใบขนสินค้ำทำง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ต่อเนื่อง

2.) ลดขั้นตอนคีย์ข้อมูลและข้อผิดพลำดที่อำจเกิดจำกกำรคีย์ข้อมูลซ้ ำซ้อนหรือไม่ถูกต้อง.

3.) ช่วยลดระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรยื่นข้อมูลค ำขอใบแจ้งฯต่อ
หน่วยงำนผู้ออกใบอนุญำต/ใบรับรอง.



ระบบจัดท าข้อมูลค าขอใบแจ้งการน าเข้า-ส่งออก
สินค้าควบคุม ในรูปแบบ Single Entry Form

การจัดท าระบบค าขอใบแจ้งการน าเข้า – ส่งออกฯ ม ี2 รูปแบบ

- มปีระมาณ 10 บริษัทในการให้บริการสามารถติดต่อได้โดยตรง

- ด าเนินการจัดท าผ่านระบบ http://www.thainsw.net

1. ระบบการจัดท าค าขอผ่านระบบของ Software House

2. ระบบการจัดท าค าขอผ่านเวบ็ไซต์ NSW (Single Form)



เอกสำรที่น ำมำแลกเปลี่ยน 
ค ำขอใบแจ้งกำรน ำเข้ำ-ส่งออก สินค้ำควบคุม

โครงสร้ำงข้อมูลที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยน
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







กระบวนกำรท ำงำน
- 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
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กำรลงทะเบียนใช้บรกิำรระบบ NSW
เพื่อใช้บริกำรระบบค ำขอใบแจ้งฯ

ผ่ำนระบบ NSW







1.ข้อก ำหนดกำรสมัครใช้บริกำรระบบฯ 
กรณีสมัครใช้งำนผ่ำนเว็บ NSW e-Form

1.) มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ Digital Certificate. 
2.) ลงทะเบียนเป็นสมำชิกระบบ National Single Window (NSW) )
(ประกำศกรมศุลกำกร ที่ 81/2554).
3.) สมัครเพิ่มบริกำรระบบกำรจัดท ำข้อมูลผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรน ำเข้ำ 
- ส่งออก/ระบบกำรจัดท ำข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำร
น ำเข้ำ-ส่งออก สินค้ำควบคุม หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่
เกี่ยวข้องในรูปแบบ Single Entry Form ด้วยระบบกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว



ตัวอย่ำงกำรเลอืกสมัครบริกำร
กรณีสมัครใช้งำนผ่ำนเว็บ NSW e-Form

1 2



2.ข้อก ำหนดกำรสมัครใช้บริกำรระบบฯ 
กรณีสมัครใช้งำนส่งข้อมูลผ่ำน NSW 

แบบ Data Exchange (B2G)

1.) มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ Digital Certificate. 
2.) ลงทะเบียนเป็นสมำชิกระบบ National Single Window (NSW) )
(ประกำศกรมศุลกำกร ที่ 81/2554).
3.) สมัครเพิ่มบริกำรระบบเชื่อมโยงข้อมูลกำรน ำเข้ำส่งออก (เฉพำะผู้
ที่เป็นสมำชิกแล้ว) โดยมีกำรเลือก Gateway Provider ด้วย



ตัวอย่ำงกำรเลอืกสมัครบริกำร
กรณีสมัครใช้งำนส่งข้อมูลผ่ำน NSW 

แบบ Data Exchange (B2G)

1
3



ผู้ให้บริกำรออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

1. บริษัท ทีโอที จ ำกัด มหำชน (TOT )
2. บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด มหำชน (CAT)
3. บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จ ำกัด (TDID) 

ตัวอย่ำง CA แบบต่ำงๆ จำก TOT





ขั้นตอนกำรลงทะเบียน
เพื่อใช้บริกำรระบบค ำขอใบแจ้งฯ

ส ำหรับผู้ใช้บริกำรผ่ำน NSW web e-Form



NSW

หน่วยงำน
ผู้ออกใบอนุญำตฯ

ลงทะเบียนขอใช้บริกำรระบบค ำขอใบแจ้งฯ ผ่ำน NSW 
(ผู้ใช้รำยใหม่)

ข้อมูลการ
ลงทะเบียน

เพิ่มบริการ
ระบบค าขอใบแจ้งฯ

ผู้ขอใช้บริกำร

ข้อมูลค ำขอใบแจ้งฯ

NSW อนุมัติ
ผู้สมัครได้รับ username และ 

password ทำงอีเมล์ 

ส่งข้อมูลไปยัง อย.

อย. ตอบกลับผลพิจำรณำ

NSW อนุมัติกำรเพิ่มบริกำร



หน่วยงำน
ผู้ออกใบอนุญำตฯ

กำรขอใช้บริกำรระบบค ำขอใบแจ้งฯ ผ่ำนระบบ NSW 
(ผู้ใช้รำยเดิม)

เพิ่มบริการ
ระบบค าขอใบแจ้งฯ

ผู้ใช้บริกำรรำยเดิม

ข้อมูลทะเบียน

ระบบงาน 1

ระบบงาน 2

NSW ข้อมูลค ำขอใบแจ้งฯ

อย. ตอบกลับผลพิจำรณำ

NSW อนุมัติกำรเพิ่มบริกำร



ขั้นตอนกำรลงทะเบียนใช้บรกิำรระบบ NSW

1 2

3





หน้ำจอกรอกข้อมูลกำรลงทะเบียน



หน้ำจอกรอกข้อมูลกำรลงทะเบียน (ต่อ)

นิติบุคคล
เอกสำรแนบ 2,3,5
บุคคลธรรมดำ
เอกสำรแนบ 5

เฉพำะสมัครประเภทนิติบุคคล
- เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของบริษัท
- สำขำ
- เลขทะเบียนนิติบุคคล



ยืนยันกำรลงทะเบียน (ต่อ)



ท ำกำรยืนยันข้อมูลผ่ำนทำงอีเมล์



รอรับกำรแจ้งผลกำรอนุมัติ
ผ่ำนทำงอีเมล์



เข้ำใช้งำนครั้งแรก/เปล่ียนรหัสผ่ำน



กำรเข้ำสู่ระบบบนเว็บไซต์ NSW



กำรเข้ำสู่ระบบบนเว็บไซต์ NSW



หน้ำจอแสดงเมนูระบบงำนหลกั

คลิกที่ระบบทะเบียน



หน้ำจอเมนูระบบทะเบียน



กำรขอเพิ่มบริกำรระบบค ำขอใบแจ้งฯ



หน้ำเพิ่มเอกสำร



เลือกหน่อยงำนผู้รับข้อมูล ท ำกำรบันทึกข้อมูล

เลือกหน่วยงานผู้รับข้อมูลกรมประมง



ขั้นตอนยืนยันกำรขอเพิ่มบริกำรระบบงำน



หน้ำจอลงลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (แนบ Cert.)

เลือกไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) 
ในอุปกรณ์ที่ตดิต่อ ซือ้มาจากผู้ให้บริการ 



ตรวจสอบสถำนะกำรลงทะเบียน

กรมประมง



กำรใช้งำนระบบค ำขอใบแจ้งกำรน ำเข้ำ-ส่งออก 
สินค้ำควบคุมผ่ำนระบบ Web e-Form 

( www.thainsw.net )



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



คู่มือกำรใช้งำนระบบ
http://www.thainsw.net





เมนูระบบค ำขอใบแจ้งน ำเข้ำ/ส่งออก สินค้ำควบคุม 





ตัวอย่ำงบัญชีรำคำสินค้ำ (Invoice)



สร้ำงฐำนข้อมูลสินค้ำ
(Master Product)

** สร้ำงครั้งเดียว

ขั้นตอนที่ 1



1. สร้ำงข้อมูลสินค้ำ ( Master Product ).



1.1 หน้ำจอสร้ำงข้อมูลสินค้ำ

O
M M

O
M

M



1.2 ใส่ข้อมูลสินค้ำ (ต่อ)

รำคำต่อหนึ่งหน่วยของปริมำณกำรน ำเขำ้

Update Complete

Product Code ตัง้เองได้ Product Year ปีที่ผลิต

Tariff Classification พิกัดศุลกากร และ รหัสสถติิ



1.3 กำรค้นหำข้อมูลสินค้ำ ที่สร้ำงไว.้ 



สร้ำงบัญชีรำคำสินค้ำ 
( Invoice ).

มี 2 ส่วน
2.1 Invoice Control
2.2 Invoice Detail

ขั้นตอนที่ 2



2. สร้ำงบัญชีรำคำสินค้ำ ( Invoice ).



2.1 หน้ำจอสร้ำงบัญชีรำคำสินค้ำ.(Invoice Control)

ส่วนข้อมูลผู้ขำยใน Invoice

Invoice ต้องตรงกับใบขน วันที่ Invoice ต้องตรงกับใบขน

เงื่อนไขการช าระเงนิเงื่อนไขการซือ้ขาย

เลือกหน่วยสกุลเงนิในการซือ้ขาย

M M



2.2 เพิ่มรำยกำรบัญชีรำคำสินค้ำ.(Invoice Detail)



2.3 หน้ำจอสร้ำงรำยละเอียดบัญชีรำคำสินค้ำ. 
Invoice Detail



2.4 .ใส่ข้อมูลรำยละเอียดบัญชีรำคำสินค้ำ. 



2.5 .ข้อมูลรำยละเอียดสินค้ำที่เลือกไว้. 

M M

MM

O
O

M

M

M M



2.6 .ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม. 

น้ ำหนักใน Invoice ถ้ำมีก็ใส่ให้ตรง

แต่ถ้ำไม่มีน้ ำหนักใน Invoice หรือไม่
ทรำบ ก็ใส่ค่ำใดๆไปก่อน แล้วค่อยไป
ลบออกใน Step 4 Goods



2.7 .บันทึกข้อมูล. 

รำยกำรที่บันทึกไปแล้ว



2.8 กำรเพ่ิมรำยกำรสินค้ำใน Invoice Detail



2.9 เพิ่มรำยกำรสินค้ำรำยกำรที่ 2 แล้ว 

เพิ่มรำยกำรที่ 2 แล้ว



2.10 หน้ำจอกำรค้นหำบัญชีรำคำสินค้ำ. 



สร้ำงค ำขอใบแจ้งฯ  สินค้ำควบคุม.
มี 5 Steps

LICENSE PER INVOICE (LPI)
1 Invoice ต่อ 1 LPI

ขั้นตอนที่ 3



3. สร้ำงค ำขอใบแจ้งฯ  สินค้ำควบคุม.

สร้ำงค ำขอใบแจ้งฯ



3.1 หน้ำจอสร้ำงค ำขอใบแจ้งฯ  Stpep1-Informant.

กรณีบริษัทยื่นค ำขอ LPI เอง
ลงทะเบียนแบบนิติบุคคล
ใช้ Cert. นิติบุคคล



3.2 หน้ำจอสร้ำงค ำขอใบแจ้งฯ  Stpep1-Informant.

กรณีบริษัทมอบอ ำจำจให้ชิปปิ้งยื่นแทน
ผู้รับมอบอ ำนำจลงทะเบียนแบบบุคคลธรรมดำ

ใช้ Cert. บุคคลธรรมดำของผูร้ับมอบอ ำนำจ



3.2 หน้ำจอสร้ำงค ำขอใบแจ้งฯ  Stpep1-Informant.

M

O

M M

O

M

M

สำขำที่อยู่ของบริษัทที่กรมสรรพำกรออกให้ตำมบัตรประจ ำผู้เสียภำษีอำกรของ
กรมสรรพำกร ต้องมีข้อมูลในระบบของ อย.

0 น ำเข้ำ
1 ส่งออก

M M

O



3.4 หน้ำจอสร้ำงค ำขอใบแจ้งฯ Stpep2-Transport.



3.5 ใส่ข้อมูลแล้ว Update

X Discharge Port ไม่ต้องใส่ 
แต่ถ้ำใส่ค่ำนี้ไป ในใบขนต้องระบุให้ตรงกันด้วย

Arrival Date ไม่ตรงกับวันน ำเขำ้จริงไมเ่ป็นไร
Transport Mode ไม่ตรงไม่เป็นไร
Vessel Name ไม่ตรงไม่เป็นไร

Oต้องใส่และต้องเป็นวันที่หลังจำกยืนค ำขอ

M

M



3.6 Update Complete.



3.7 หน้ำจอสร้ำงค ำขอใบแจ้งฯ Stpep3- Invoice.



3.8 เลือก Invoice และท ำกำร Update.



3.9 Update เสร็จ.



3.10 หน้ำจอสร้ำงค ำขอใบแจ้งฯ Stpep4-Goods.

รำยกำรสินค้ำตำม Invoice มีได้ตั้งแต่ 1-999 รำยกำร

M



3.11 Stpep4-Goods.หน้ำจอส่วนบน



3.11.1 Stpep4-Goods.หน้ำจอส่วนบน ใส่ข้อมูล

เลือกหน่วยงำน

ใส่เลขที่ส ำคัญของสินค้ำนี้

M M

M

M O



3.12 Stpep4-Goods หน้ำจอส่วนกลำง.

M

M

O

M M

O

M M
ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูล
หน่วยของสินค้ำตำม
มำตรฐำน UNECE 
Recommentation20

O

O

ส่งออกต้องใส่



3.12.1 Step4 Goods ใส่ข้อมูลหน้ำจอส่วนกลำง.

ลบน้ ำหนักในช่อง Net 
Weight ออกให้เป็น 0
อย. ไม่ต้องกำรค่ำนี้

** แต่ถ้ำใส่ค่ำนี้ไป
ตอนท ำใบขนจะต้องใส่
ให้ตรงกันด้วย

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

X
Quantity ต้อง
ตรงกับใบขน

O
ใส่เป็น option



3.13 Stpep4-Goods หน้ำจอส่วนล่ำง.

ข้อมูลกำรผลิต /ชื่อสถำนที่ผลิต 
อย. ไม่ต้องกำรทรำบจะใส่ข้อมูล
ส่วนนี้หรือไม่ใส่ก็ไม่เป็นไร X

ส่วนข้อมูลของ อย.

O O O O O O O



3.13.1 Stpep4-Goods ส่วนรำยละเอียดกำรผลิต

ส่วนรำยละเอียดกำรผลิต 
จะต้องใส่ให้ถูกต้อง



3.13.2 ส่วนรำยละเอียดกำรผลิต 
กรณีมีหลำย Lot กำรผลิต ให้ใส่ข้อมูลแยกแต่ละ Lot

Quantity 
ยอดรวมของทกุ Lot ตอ้ง
เทา่กบัปรมิาณการน าเขา้
ทัง้หมดของสนิคา้รายการนี้

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 รำยกำรที่ Update แล้ว

คลกิทีร่ายการที ่2 เพือ่ท าตอ่



3.16 Update ทุกรำยกำรแล้ว

หลงัจาก Update ขอ้มลูครบทกุรายการแลว้



3.17 หน้ำจอส่งข้อมูลค ำขอใบแจ้งฯ ให้หน่วยงำน

กรมประมง



3.18 หน้ำจอยืนยันกำรส่งข้อมูล



3.19 แนบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Cert.)



3.20 ส่งข้อมูลส ำเร็จ



ตรวจสอบสถำนะกำรตอบกลับจำก
หน่วยงำน

Response Message



เมนูตรวจสอบกำรตอบกลับจำกหน่วยงำน 
(Response Message).



Response Message. กรณีข้อมูลถูกตอ้ง

กรณีไดเ้ลข LPI  แลว้
สามารถปริน้เอกสารรายงานค าขอ LPI นี้
ไดท้ีร่ะบบ Privus เดมิ

กรมประมง



Response Message. กรณี Reject

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

กรมประมง



ระบบติดตำมสถำนะกำรเช่ือมโยงข้อมูล

e-Tracking



ระบบติดตำมสถำนะกำรเชื่อมโยงข้อมูล

เลอืกระบบงาน



เลือกติดตำมข้อมูลภำยในประเทศ

เลอืกตดิตามขอ้มลู ภายในประเทศ
หรอื

เลอืกทีส่ญัลกัษณ์ธงชาตไิทย



ค้นหำด้วย Reference No

ใสเ่ลข Reference No ทีต่อ้งการคน้หา



ผลลัพธ์ จำกนั้นคลิกที่รำยกำร

ขอ้มลูทีค่น้พบ 
คลกิทีร่ายการ เพือ่ดรูายละเอยีด

สถานะการรบั-สง่ขอ้มลู



รำยละเอียดของสถำนะกำรรับ-ส่งข้อมูล

Department of Fisheries

Department of Fisheries



สรุป
ผู้ใช้บริกำรใหม่
1. ขอมี Digital Certificate
2. สมัครลงทะเบียนเป็นสมำชิกระบบ 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.

ผู้ใช้บริกำรที่เป็นสมำชิกระบบ NSW อยู่แล้ว
1. สมัครเพ่ิมบริกำรระบบงำนค 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

หรือแจ้งผ่ำน
ระบบงำน Helpdesk and CallCenter



NSW

www.themegallery.com


