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การเตรียมความพรอ้มเพือ่เขา้สู่ระบบคาํขอกลางผ่าน National Single Window (NSW) 

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 

 

1. การลงทะเบยีนเพือ่เขา้ใชง้านผ่านระบบ National Single Window (NSW)  

1.1 ผูใ้ชง้านพจิารณาเลอืกประเภทการสมคัร แบง่เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่      

- นิติบุคคล  ไดแ้ก่ ผูด้าํเนินกิจการ หรือ ผูร้บัมอบอาํนาจ ที่เป็นผูร้บัอนุญาตจาก อย. โดยตรง เช่น บริษทั ABC        

ถอืใบอนุญาตผลติภณัฑอ์าหารจาก อย. โดยมนีายสมชาย เป็นผูด้าํเนินกิจการ และ ม ีน.ส.สมหญิง เป็นพนกังาน   

ในบริษทัฯ กรณีน้ี นายสมชายจะลงทะเบียนเอง หรือ มอบอาํนาจให ้น.ส.สมหญิง ดาํเนินการแทนก็ได ้โดยให ้

ลงทะเบยีนเป็นแบบนิตบิคุคล และใชใ้บรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์(CA) แบบนิตบิคุคลประกอบการสมคัร 

- บคุคล  ไดแ้ก่  บคุคลทีม่ไิดอ้ยู่ในหน่วยงานทีถ่อืใบอนุญาต แต่ไดร้บัมอบอาํนาจใหด้าํเนินการแทนจากหน่วยงานหรือ

บุคคลที่ถอืใบอนุญาตนัน้ เช่น ผูแ้ทนนาํเขา้ หรือ ชิปป้ิง เป็นตน้ โดยใหใ้ชใ้บรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์(CA) แบบบุคคล

ประกอบการสมคัร 

หมายเหต ุ  1.  บุคคลที่จะสมคัรเขา้ใชง้านผ่านระบบ NSW เพื่อรบั-ส่งขอ้มูลการยื่นขอนาํเขา้สินคา้ควบคุม       

กบั อย. ไดน้ัน้ จะตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจในระบบ License per Invoice ของสาํนกัด่าน

อาหารและยาก่อนแลว้ 

2. ใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์(CA) สามารถหาซื้อไดท้ี่ TOT และ CAT (สถานที่จาํหน่ายสามารถ

ศึกษาขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่วบ็ไซตข์องแต่ละหน่วยงาน) 

 

1.2 สมคัรเขา้ใชง้านที่ http://www.thainsw.net (เปิดดว้ย Internet Explorer ซึ่งปจัจุบนัจะใชง้านไดต้ ัง้แต่เวอรช์นั 7-9 

ส่วนเวอรช์นั 11 อยู่ระหว่างการทดสอบซึ่งคาดว่าจะแลว้เสร็จในวนัที่ 29 สงิหาคม 2559 หากดาํเนินการเสร็จเรียบรอ้ย

แลว้จะแจง้ใหท้ราบอีกคร ัง้) เลอืกหวัขอ้ “สมคัรสมาชิก” หากพบปญัหาในการสมคัรสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี ่

NSW Call Center โทร. 0 2289 9500  
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2. เลอืกผูใ้หบ้รกิารซอฟตแ์วรท์ีจ่ะใชใ้นการรบั-ส่งขอ้มลู ไดแ้ก่ 

2.1 ระบบ e-Form ของกรมศุลกากร (ตดิต่อกรมศุลกากร โทร. 0 2667 7000 ต่อ 4860 หรอื NSW Call Center โทร.        

0 2289 9500) 

2.2 ระบบทีพ่ฒันาโดย Software House รายต่างๆ (สามารถตรวจสอบรายชื่อผูผ้่านการทดสอบไดจ้ากเวบ็ไซตส์าํนกัด่าน

อาหารและยา) 

หมายเหต ุ   Software House จะตอ้งผ่านเกณฑก์ารทดสอบแบง่เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. คาํขอท ัว่ไป  หมายถงึ  คาํขอนาํเขา้ผลติภณัฑท์ีใ่บอนุญาตยงัไม่หมดอายุ 

2. คาํขอแบบมเีงือ่นไข  หมายถงึ  คาํขอทีอ่าจมกีารระบปุรมิาณนาํเขา้ในแต่ละปีและมกีารตดัโควตา้การ

นาํเขา้ในแต่ละคร ัง้ หรอื ใบอนุญาตหา้มใชซ้ ํา้ เป็นตน้ 

 

3. เมื่อเลือกผูใ้หบ้ริการซอฟตแ์วรไ์ดแ้ลว้ ใหท้าํการทดสอบการยื่นคาํขอนําเขา้สินคา้ควบคุมผ่านซอฟตแ์วรน์ ัน้ๆ หากขอ้มูล         

ที่บนัทกึเขา้มามคีวามถูกตอ้ง ตรวจสอบกบัระบบฐานขอ้มูลการอนุญาตของ อย. แลว้ไม่พบปญัหาใดๆ ระบบก็จะแจง้ผลการ

นาํเขา้โดยออกเลข License per Invoice (LPI) ไปใหผู้แ้จง้รบัทราบ โดยไม่ตอ้งพมิพร์ายงานออกจากระบบ (เพื่อสนบัสนุน

นโยบายการลดใชง้านกระดาษ และ ป้องกนัการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ เจา้หนา้ที่ด่านอาหารและยาจะตอ้งเป็น        

ผูเ้รยีกดูขอ้มลู LPI ของผูป้ระกอบการจากระบบเพือ่มาตรวจสอบดว้ยตนเอง) 

หมายเหต ุ หนา้จอการแสดงผลของซอฟตแ์วรแ์ต่ละรายอาจมคีวามแตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละแห่ง 

 

4. ในการทดสอบน้ี ผูป้ระกอบการแต่ละรายจะไดร้บัโปรไฟลเ์ฉพาะของแต่ละท่าน ซึ่งเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่จาํนวน  4-5 

ตวัอกัษร และตอ้งขึ้นตน้ดว้ย H เสมอ  เช่น  HAPB หรอื HAOWA  เป็นตน้ 

 

5. หากมกีารส่งขอ้มลูผ่านระบบ จะปรากฏเลขอา้งอิง (Reference No.) เป็น Running No. ต่อทา้ย เช่น HAPB00000001 เป็น

ตน้ ซึ่ง Reference No. ใดที่ไดเ้ลข LPI ไปแลว้จะไม่สามารถนาํมาใชซ้ ํา้อีกได ้(Invoice ที่ออก LPI ไปแลว้ ก็ไม่สามารถ

นาํมาใชซ้ ํา้ไดเ้ช่นกนั) 

 

6. ผูท้ี่ผ่านการทดสอบเรียบรอ้ยแลว้ จะไดร้บัอนุมตัิใหไ้ดโ้ปรไฟลจ์ริงต่อไป (โปรไฟลจ์ริง จะเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ 

จาํนวน 4-5 ตวัอกัษร และ ขึ้นตน้ดว้ย P เสมอ) 
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คาํถามที่พบบ่อย 

1. ซื้อ CA แบบใด ระหว่างซื้อแบบแผ่น CD กบัทีเ่ป็น Handy Drive  

ตอบ ควรซื้อเป็นแบบ CD เพราะขอ้มลูขา้งในเหมอืนกนั แตกต่างกนัที่ราคา หากซื้อเป็นแบบแผ่น CD ก็สามารถ Copy 

ไฟลท์ีไ่ดร้บัมาเกบ็ไวใ้น Handy Drive ส่วนตวัได ้

 

2. หาก อย. ประกาศขึ้นระบบคาํขอกลางแลว้ จะยงัเปิดใหใ้ชง้านระบบเก่า (การขอ LPI โดยใช ้Excel Template) อกีหรอืไม ่

ตอบ อย. จะไม่เปิดใหใ้ชร้ะบบเก่าควบคู่กบัระบบใหม่ เน่ืองจากมาตรฐานเอกสารที่ตอ้งเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกบั     

กรมศุลกากรมคีวามแตกต่างกนั โดยประมาณการณ์กนัว่า อย. จะประกาศใชง้านระบบคาํขอกลางในวนัที่ 1 ก.ย. 59 

เป็นตน้ไป แต่การคน้หาเลขใบสาํคญั U1……………… เพือ่นาํไปอา้งองิสาํหรบัขอ LPI ยงัตอ้งคน้หาจากระบบ PRIVUS 

เหมอืนเดมิ 

 

3. การลงทะเบยีนใชเ้วลาในการอนุมตัิกี่วนั 

ตอบ การลงทะเบยีนตอ้งผ่านการอนุมตัจิากหน่วยงาน 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ 

1. อย.  ซึง่ระบบจะแจง้ผลการอนุมตั/ิไมอ่นุมตัแิบบอตัโนมตัิทนัททีีไ่ดร้บัขอ้มลูการลงทะเบยีนจาก ThaiNSW.Net 

ท ัง้น้ีผูล้งทะเบยีนจะตอ้งไดร้บัมอบอาํนาจใหด้าํเนินการขอ LPI จากสาํนกัด่านอาหารและยาก่อนแลว้ 

2. Gateway ไดแ้ก่ Trade Siam  NetBay และ CAT ใชเ้วลาไมเ่กนิ 3 วนั 

3. กรมศุลกากร ขึ้นอยู่กบัปริมาณงานในช่วงนัน้ๆ เน่ืองจากตอ้งใชเ้จา้หนา้ที่ในการตรวจสอบเอกสารที่ attached 

เขา้ไปในระบบ ThaiNSW.Net อาจใชเ้วลา 7-15 วนัเป็นอย่างนอ้ย 

 

4. หากผูน้าํเขา้ไม่ไดร้บัมอบอาํนาจจากผูร้บัอนุญาต หรือ การมอบอาํนาจนัน้หมดอายุลงแลว้ จะสามารถลงทะเบยีนและ

ดาํเนินการนาํเขา้แทนผูร้บัอนุญาตไดห้รอืไม ่

ตอบ ดาํเนินการแทนไมไ่ด ้เพราะระบบของ อย. จะตรวจสอบการมอบอาํนาจท ัง้หมด ตัง้แต่การตรวจสอบตวับุคคลว่าผูแ้จง้

รายนัน้ไดร้บัมอบอาํนาจจากบริษทัจริงหรือไม่ การมอบอาํนาจหมดอายุหรือไม่ ฉะนัน้ผูแ้จง้จะทาํการแทนใดๆ ไม่ได ้

เลยหากไมไ่ดร้บัมอบอาํนาจ หรอื การมอบอาํนาจนัน้หมดอายุลงแลว้ 

 

5. ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสห์มดอายุระหว่างใชง้านจะทาํอย่างไร 

ตอบ สามารถ log in เขา้ไปในหนา้ลงทะเบยีนที่ ThaiNSW.Net และ Browse เลอืกไฟลใ์บรบัรองฯ อนัใหม่ได ้โดย      

ไม่ตอ้งสมคัรขอโปรไฟลใ์หม่อีก หากพบปญัหาในส่วนการลงทะเบยีนโปรดติดต่อ NSW Call Center โปรดติดต่อ

โทร. 0 2289 9500 
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6. ถา้ผูย้ืน่ขอ LPI จะใชซ้อฟตแ์วรค์นละรายกบัชิปป้ิงไดห้รอืไม ่

ตอบ ได ้ เพราะ Software House ภายใตส้งักดัชมรมขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสแ์ละบรกิารแห่งประเทศไทย (ชอบ.) มมีาตรฐาน

ในการจดัทาํซอฟตแ์วรใ์นรูปแบบเดียวกนั ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัไดท้ ัง้ที่ใช ้Software House 

คนละราย 

 

7. ค่าใชจ่้ายของ Software House มอีตัราการเกบ็ค่าบรกิารเท่ากนัหรอืไม ่

ตอบ ไมเ่ท่ากนั  ขึ้นอยู่กบับรกิารที ่Software House แต่ละรายมใีห ้

 

8. หากผูร้บัอนุญาตมคีวามประสงคจ์ะให ้Software House ดาํเนินการบนัทกึขอ้มลูเพื่อขอ LPI แทน ผูร้บัอนุญาตจะตอ้ง

ดาํเนินการอย่างไรบา้ง 

ตอบ ตอ้งมอบอาํนาจใหเ้จา้หนา้ที่ของ Software House รายนัน้เพื่อมาดาํเนินการแทนดว้ย และไม่แนะนําใหม้อบ 

Username Password  และ ใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์(CA) ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของ Software House ไปดาํเนินการ

แทน หากเกดิความเสยีหายในกรณีน้ี อย.จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

9. หากพบปญัหาในการรบั-ส่งขอ้มลูการยืน่คาํขอนาํเขา้สนิคา้ควบคุมตอ้งทาํอย่างไร 

ตอบ ใหต้ดิต่อผ่านเจา้หนา้ที่ของ Software House ที่ท่านใชบ้ริการ และเจา้หนา้ที่ท่านนัน้จะตรวจสอบใหท่้านเองว่าปญัหา

ทีเ่กดิขึ้นนัน้มาจากสาเหตใุด และจะประสานกบัผูร้บัผดิชอบในแต่ละส่วนใหโ้ดยตรง 

 

10. แผนการขึ้นระบบใหม ่จะดาํเนินการอย่างไรบา้ง 

ตอบ 1. อย. จะทาํการปิดระบบ Auto LPI (ระบบเดมิทีเ่ป็น Excel Template) ในวนัที ่31 สงิหาคม 2559 เวลา 17.00 น.     

            (ระบบสบืคน้เลขใบสาํคญั ผ่าน PRIVUS ยงัเปิดใหใ้ชง้านตามปกต)ิ 

 2. เปิดใหใ้ชง้านระบบคาํขอกลาง ในวนัที ่1 กนัยายน 2559 ต ัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 

 3. ผูป้ระกอบการทีท่ราบว่าจะมกีารนาํสนิคา้เขา้มาตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2559 ควรเร่งขอ LPI จากระบบเดมิ 

             ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนทีจ่ะมกีารปิดระบบ  หากเกดิความเสยีหายไมส่ามารถนาํสนิคา้เขา้ประเทศไดเ้น่ืองจากการทาํ LPI  

             ลา่ชา้ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

......................................................................... 


