
ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
เร่ือง  การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนกิส์ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าเกษตร 

ภายใต้มาตรฐานบังคับตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร 

 
 

ด้วยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้ร่วมกับกรมศุลกากร  ก าหนดรหัส
พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับที่ควบคุมการส่งออกหรือน าเข้าผ่านระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ณ  จุดเดียว  (National  Single  Window : NSW)  ดังนั้น  เพ่ือให ้
มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ชัดเจน  ในรายการพิกัดศุลกากรและรหัสสถิตขิองสินค้าควบคุมและมีผลบงัคบั
ตามกฎหมาย  เป็นการลดภาระ  และอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ประกอบการในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
หรือในขั้นตอนการผ่านพิธกีารศุลกากรด้านการส่งออกหรือน าเขา้ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๕  ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการน าเข้า  การส่งออก  การน าผ่าน  และโลจิสติกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เลขาธิการ
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถดัจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้   
“รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ”  หมายความว่า  รหัสพิกัดศุลกากร  ซึ่งประกอบด้วย  ตอน  

ประเภท  ประเภทย่อย  จ านวน  ๘  หลัก  และรหัสสถิติ  จ านวน  ๓  หลัก  ของสินค้า 
“รายการสินค้า”  หมายความว่า  ชื่อหรือค าอธิบายของสินค้า  (Description)  ตามพิกัด

ศุลกากรและรหัสสถิติ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตส่งออกหรือน าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ   

ที่หน่วยงานของรัฐออกให้  เพ่ือการส่งออกหรือน าเข้า 
“ใบรับรอง”  หมายความว่า  ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ  ที่ผู้ประกอบการ

ตรวจสอบมาตรฐานออกให้  เพ่ือการส่งออกหรือน าเขา้ 
“หนังสือรับแจ้งการส่งออกหรือน าเข้า”  หมายความว่า  หนังสือรับแจ้งการส่งออกหรือน าเข้า

สินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ  ที่หน่วยงานของรัฐเปน็ผูอ้อกให้เพ่ือการส่งออกหรือน าเข้า   
“ผู้ส่งออก”  ให้หมายความรวมถึง  เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้มีส่วนได้เสียในของใด  ๆ  

นับแต่เวลาที่น าของนั้นเขา้มาในอารักขาของพนกังานศุลกากรจนถงึเวลาทีไ่ด้สง่ออกไปนอกราชอาณาจักร 
“ผู้น าเข้า”  ให้หมายความรวมถึง  เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้มีส่วนได้เสียในของใด  ๆ    

นับแต่เวลาที่น าของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรจนถึงเวลาที่พนักงานศุลกากรได้ส่งมอบให้ไปโดยถูกต้อง
พ้นจากอารักขาของพนักงานศุลกากร 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๕



“การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร  ระหว่างระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ  หรือระหว่างระบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐกับเอกชน  ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการส่งออกหรือการน าเข้า  
โดยผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ ณ  จุดเดียว  (National  Single  Window : NSW) 

“สินค้าควบคุม  (Permission  Goods)”  หมายความว่า  สินค้าเกษตรภายใต้มาตรฐานบังคบั 
ที่ต้องได้รับใบอนุญาต  ใบรับรอง  และหนังสือรับแจ้งการส่งออกหรือน าเข้า  ที่รวบรวมและจัดเก็ บ 
เป็นข้อมูลพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติซึ่งหน่วยงานของรัฐได้มีการตกลงกับกรมศุลกากรเพ่ือใช้ในการ
ควบคุมเกี่ยวกับกระบวนการส่งออกหรือน าเข้า   

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมอบหมายที่มีอ านาจหนา้ที่ 
ในการออกใบอนุญาต  ใบรับรอง  หนังสือรับแจ้งการส่งออกหรือน าเข้า  หรือเอกสารอื่นใดในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับการส่งออกหรือน าเขา้ 

ข้อ ๓ ฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมให้ เป็นไปตามที่กรมศุลกากรจัดท าและเผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์  (www.customs.go.th)  หรือช่องทางอื่นตามสมควร 

ข้อ ๔ สินค้าที่จะต้องมีใบอนุญาต  ใบรับรอง  และหนังสือรับแจ้งการส่งออกหรือน าเข้า  
เ พ่ือเชื่อมโยงผ่านระบบ  NSW  ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  ให้เป็นไปตามที่ ระบุไว ้
ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมที่กรมศุลกากรเผยแพร่ไว้ตามข้อ  ๓  เฉพาะส่วนที่อยู่ในการก ากับดแูล
ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   

ข้อ ๕ ให้ผู้ส่งออกหรือผู้น าเข้าตรวจสอบรายการสินค้าควบคุมซึ่งก าหนดไว้ในฐานข้อมูล
รายการสินค้าควบคุมของกรมศุลกากร  และด าเนินการขอใบอนุญาต  ใบรับรอง  และหนังสือรับแจ้ง  
การส่งออกหรือน าเข้าตามที่กรมศุลกากรเผยแพร่ไว้ตามข้อ  ๓  เพ่ือใช้ประกอบในการผ่านพิธีการศุลกากร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร   

ข้อ ๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐให้ผู้ส่งออกหรือผู้น าเข้าแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับก ารส่งออกหรือ
น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับผ่านระบบ  NSW  ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า  ให้บันทึก
รายการที่ปรากฏในเอกสารก ากับสินค้า  (Invoice)  ทุกรายการ  ให้ถูกต้องและครบถ้วน  ผู้ส่งออกหรือ 
ผู้น าเข้าจะได้เลขที่ใบรับแจ้งการส่งออกหรือน าเข้า  ส าหรับใช้บันทึกข้ อมูลในส่วนใบอนุญาต  
(Import/Export  Declaration  Detail  (Permit))  ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง  (Permit  
Number)  ของใบขนสินคา้  ในการจัดส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

ข้อ ๗ หากระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานของรัฐขัดข้องไม่สามารถส่งข้อมูลใบอนุญาต  
ใบรับรอง  และหนังสือรับแจ้งการส่งออกหรือน าเข้า  ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  หน่วยงานจะก าหนด
เงื่อนไขการผ่านพิธีการศุลกากรแบบกระดาษเป็นการเฉพาะคราว 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๘ ในกรณีพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติที่อยู่ในข่ายการควบคุมแต่ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องมีใบอนุญาต  ใบรับรอง  และหนังสือรับแจ้งการส่งออกหรือน าเข้า  การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเขา้
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  ให้ผู้ส่งออกหรือผู้น าเข้าบันทึกขอ้มูลในส่วนใบอนญุาต  ดังนี้  

(๑) EXEMPT3  ไม่ต้องมีใบอนุญาต  ใบรับรอง  และหนังสือรับแจ้งการส่งออกหรือน าเข้า  
เนื่องจากมีกฎหมายอื่นควบคุมและได้รับอนญุาตจากหนว่ยงานที่ควบคุมแล้ว 

(๒) EXEMPT99  ไม่ต้องมีใบอนุญาต  ใบรับรอง  และหนังสือรับแจ้งการส่งออกหรือน าเข้า  
เนื่องจากกรณีอื่น ๆ  

ข้อ ๙ หากหน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ส่งออกหรือผู้น าเข้า  ต้องด าเนินการตามขั้นตอน   
หรือวิธีการอื่นใด  เพ่ือให้การควบคุมสนิค้าภายใต้รายการในฐานขอ้มูลรายการสินค้าควบคุม  มีความถกูตอ้ง  
ครบถ้วน  ชัดเจน  และมีผลบังคับตามกฎหมาย  ผู้ส่งออกหรือผู้น าเข้า  จะต้องด าเนินการตามขั้นตอน
หรือวิธีการดังกล่าวด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พิศาล  พงศาพิชณ์ 
เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๕


