ประกาศสํานักบริการการคาตางประเทศ
เรื่อง การออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ แบบไรกระดาษ (Paperless) เพิ่มเติม
เพื่ออํานวยความสะดวก ลดภาระคาใชจายในการขออนุญาต และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ทางการคาของผูประกอบการไทย รวมทั้งสอดคลองกับยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ภายใตโมเดล “Thailand ๔.๐” สํานักบริการการคาตางประเทศ กรมการคาตางประเทศ จึงไดพัฒนาและเปด
ใหบริการระบบออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการสงออก – นําเขาสินคา แบบไรกระดาษ (Paperless)
โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
๑) รายการสินคา : จํานวน ๓ กลุม คือ (๑) สินคาเกษตรนําเขาฯ เพิ่มเติมจํานวน ๑๑ พิกัด สําหรับสินคา
มะพราวและมะพราวฝอย จํานวน ๒ พิกัด และสินคาชา จํานวน ๙ พิกัด (๒) กลุมสินคานําเขา จํานวน ๕
รายการ ได แก สินคาสารเคลนบิว เทอรอล สินคาสารอัลบิวเตอรอล หรือซัลบิวตามอล สินคาปลาปนชนิด
โปรตีนต่ํากวารอยละ ๖๐ สินคาหิน (หินและหินออน) และสินคากาเฟอีน และ (๓) กลุมสินคาสงออก จํานวน
๒ รายการ ไดแก สินคาหอยมุกและผลิตภัณฑ และสินคากาเฟอีน สวนสินคาอื่นจะทยอยดําเนินการตอไป
๒) วันที่เริ่มใหบริการ : ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปนตนไป
๓) ประเภทใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ : ใบอนุญาตสงออก ไดแก แบบ อ.๒ ใบอนุญาตนําเขา ไดแก
แบบ ข.๒ และหนังสือรับรองฯ ไดแก แบบ ร.๒ / ร.๔ / ต.๒ และ ต.๔
๔) ระบบบริการออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ : เฉพาะระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital
Signature) เทานั้น โดยผูใชงานระบบฯ สงคํารองขอใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ พรอมเอกสารแนบในรูปไฟล
(นามสกุล .pdf) และกํากับขอมูลที่สงทั้งหมดดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ที่จดทะเบียน
ในนามบริษัทผูสงออก – นําเขาสินคาเทานั้น
๕) ผู ต รวจสอบและอนุ มั ติ : เฉพาะหนว ยงานของสํ านัก บริก ารการคาต างประเทศ กรมการค า
ตางประเทศ (สวนกลาง จ.นนทบุรี) เทานั้น
๖) การสั่งพิมพใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ :
- ผูประกอบการสามารถสั่งพิมพ“เอกสารประกอบการจัดทําใบขนสินคาขาเขา/ขาออกกับกรมศุลกากร
ไดดวยตนเอง” ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส รูปแบบกระดาษ A๔
- กรณี ผู ป ระกอบการประสงค จ ะขอคัด สําเนาแบบพิ มพใ บอนุญ าตฯ/หนัง สือ รับ รองฯ รูป แบบ
กระดาษ เพื่อใชเปนสําเนาใหกับหนวยงานอื่น เชน สภาหอการคาฯ และกรมวิชาการเกษตร เปนตน โดยสงคํา
ขอคัดสําเนาตามแบบคํารองที่กรมฯ กําหนด พรอมหลักฐานการชําระคาคัดสําเนาใบอนุญาตฯหรือหนังสือ
รับรองฯ/คาจัดสงตามอัตราที่กรมฯ กําหนด ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส แลวขอใหติดตอกลุมงานออก
หนังสือสําคัญฯ ๑ สํานักบริการการคาประเทศ ชั้น ๓ อาคารกรมการคาตางประเทศ (สวนกลาง จ.นนทบุรี)
หรือแจงความประสงคใหจัดสงเอกสารทางไปรษณียผานทาง EMS
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๗) การยกเลิกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ :
- ผูประกอบการสามารถดําเนินการไดเฉพาะกรณีที่ยังไมไดเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกสผาน NSW
- ผูประกอบการสงคําขอยกเลิกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ ตามแบบคํารองที่กรมฯ กําหนดผาน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส
๘) การแกไขใบอนุญาตฯ :
- ผูประกอบการสามารถดําเนินการได เฉพาะขอมูลที่ไมใชสาระสําคัญฯ และใชเชื่อมโยงผาน NSW
กับกรมศุลกากร
- ผู ป ระกอบการส ง คํ า ขอแก ไ ขใบอนุ ญ าตฯตามแบบคํ า ร อ งที่ ก รมฯ กํ า หนดผ า นทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส
- ติดต อกลุ มงานออกหนังสื อสํ า คัญฯ ๑ สํานักบริการการคาประเทศ ชั้น ๓ อาคารกรมการคา
ตางประเทศ (สวนกลาง จ.นนทบุรี) สําหรับชุดคํารองที่ผานการอนุมัติจากเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการคัดสําเนา
แบบพิมพใบอนุญาตฯ ฉบับแกไข พรอมชําระคาคัดสําเนาตามอัตราที่กรมฯ กําหนด หรือโอนเงินคาคัดสําเนาฯ
และคาสงเอกสารทางไปรษณีย EMS กรณีจัดสงเอกสารทางไปรษณีย
๙) การตออายุใบอนุญาตฯ :
- ผูประกอบการสามารถดําเนินการตออายุไดไมเกิน ๒ ครั้ง และตองยื่นคํารองขอตออายุกอนเวลา
๑๖.๓๐ น.ของวันสุดทายที่มีผลใชใบอนุญาตฯได
- ผูประกอบการสงคําขอตออายุใบอนุญาตฯ ตามแบบคํารองที่กรมฯ กําหนด พรอมหลักฐานการชําระ
คาคัดสําเนาและคาสงเอกสารทางไปรษณีย EMS ตามอัตราที่กรมฯ กําหนด ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส
- กรมฯ จะแจงผลการพิจารณาคําขอตออายุใบอนุญาตฯ ใหผูประกอบการทราบ ผานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส
๑๐) การเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกสระหวางใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ กับใบขนสินคา : ใบอนุญาตฯ/
หนังสือรับรองฯ ที่ผานการอนุมัติจ ากเจาหนาที่ กรมฯจะสงขอมูล อิเ ล็กทรอนิกสที่สําคัญของใบอนุญาตฯ/
หนังสือรับรองฯ จํานวน ๑๕ รายการ ใหกรมศุลกากรภายใตระบบ NSW อยางเต็มรูปแบบ
• การตรวจสอบขอมูลใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ ภายใตระบบ NSW
(๑) เลขที่ใบอนุญาตฯ หรือหนังสือรับรองฯ (Permit Number)
(๒) วันที่ออกใบอนุญาตฯ หรือหนังสือรับรองฯ (Issue Date)
(๓) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของหนวยงานผูออกใบอนุญาตฯ หรือหนังสือรับรองฯ (Permit
Issuing Authority Tax Number)
(๔) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูนําของเขาหรือผูสงของออก (Company Tax Number)
(๕) พิกัด (Tariff Code)
(๖) รหัสสถิติ (Statistical Code)
(๗) วันที่หมดอายุ (Expiry Date)
(๘) เลขที่บัญชีราคาสินคา (Invoice Number)
(๙) วันที่บัญชีราคาสินคา (Invoice Date)
(๑๐) ลําดับรายการในบัญชีราคาสินคา (Invoice Item Number)
(๑๑) ปริมาณ (Quantity)
(๑๒) หนวยของปริมาณ (Quantity Unit Code)
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(๑๓) ขอมูลอื่นๆ ที่มีในใบอนุญาตฯ หรือหนังสือรับรองฯ อิเล็กทรอนิกส เชน รหัสสถานที่นําเขา
(Discharge Port) รหัสสถานที่สงออก (Load Port) ประเทศปลายทาง (Country of Destination) ประเทศ
กําเนิดสินคา (Country of Origin)
(๑๔) น้ําหนักสุทธิที่ขออนุญาต
(๑๕) หนวยน้ําหนักสุทธิที่ขออนุญาต
๑๑) อัตราคาบริการคัดสําเนาแบบพิมพใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ และการจัดสงเอกสาร :
(๑) คาคัดสําเนาใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ แบบกระดาษ ฉบับละ ๕๐ บาท
(๒) คาสงเอกสารทางไปรษณีย EMS กรณีเอกสารรวมกันไมเกิน ๑๐ ฉบับ เปนเงิน ๑๐๐ บาท หากเกิน
๑๐ ฉบับแรก โดยฉบับตอไปที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ๑๐ ฉบับ (เทียบเทา ๑ ชุด) คิดอัตราเหมาเพิ่มอีกชุดละ ๕๐ บาท
หมายเหตุ; อัตราคาบริการดังกลาวขางตน ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมการใหบริการของธนาคาร
(๓) เงื่อนไขการชําระเงิน กรณีขอ (๒) ซึ่งผูประกอบการไมสะดวกในการเดินทางมาติดตอขอคัดสําเนา
ที่กลุมงานออกหนังสือสําคัญฯ ๑ สํานักบริการการคาประเทศ ชั้น ๓ อาคารกรมการคาตางประเทศ ขอให
ดําเนินการ ดังนี้
− โอนเงินคาคัดสําเนาฯ และคาสงเอกสารทางไปรษณีย EMS เขาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา
กระทรวงพาณิ ชย ชื่ อบัญ ชี กองทุน สวัส ดิการ กรมการคาตางประเทศ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส
หมายเลขบัญชี ๓๘๕ – ๐ – ๑๕๒๒๘ – ๖
− สงหลักฐานการโอนเงินพรอมระบุเลขที่ใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ ที่ตองการคัดสําเนาและ
ชื่อบริษัท ชื่อ-นามสกุล และที่อยูผูรับปลายทาง ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส
− เจ า หน าที่ จะดํ าเนิ นการออกใบเสร็ จรั บเงิ นพร อมจั ดส งสํ าเนาใบอนุ ญาตฯ/หนั งสื อรั บรองฯ
ใหแกผูประกอบการตามที่ระบุแจงทางไปรษณีย EMS
๑๒) การประสานติดตามขอมูลของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ :
− หนวยงานภายในกรมฯ มีเมนูรายงานการออกใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ ที่ผานการอนุมัติ
เพื่อใหเจาหนาที่สํานัก/กอง ที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมายเรียกดูได
− หนวยงานภายนอก มี Web Service สําหรับดึงขอมูลผลการอนุมัติคําขอใบอนุญาตฯ/หนังสือ
รับรองฯ
สํานักบริการการคาตางประเทศ กรมการคาตางประเทศ ไดเพิ่มรายการสินคาสําหรับการใหบริการ
แบบ Paperless จํานวนสินคา ๓ กลุมรายการดังกลาวขางตน และมีแผนจะดําเนินการเพิ่มเติมสําหรับสินคา
อื่นๆ โดยจะแจงใหทราบตอไป ทั้งนี้ ผูประกอบการ/ผูรับบริการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
สํานักบริการการคาตางประเทศ หมายเลขโทรศัพท ๐๒ – ๕๔๗ – ๔๘๒๘ หรือ ๐๒ – ๕๔๗ – ๔๗๕๖ หรือ
๐๒ – ๕๔๗ – ๔๘๓๘ หรือสายดวนกรมการคาตางประเทศ ๑๓๘๕
สํานักบริการการคาตางประเทศ
๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
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