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ความเป็นมาของโครงการ 
 

เนื่องด้วย  รัฐบาลมีนโยบายท่ีต้องการลดต้นทุนทางการค้าด้านโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือการแข่งขันใน
ตลาดโลก  และเชื่อมโยงข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   

สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  มีหน้าท่ีควบคุมการนําเข้า ส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ รวมถึงสถาน
ประกอบการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ปัจจุบันไม่มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ  
เหล่านี้ในระบบฐานข้อมูลและไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในท่ีมีหน่วยควบคุมการขอใบอนุญาต 
นําเข้า ส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และการขออนุญาตเปิดสถานการค้า โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ   ท่ัวประเทศ  ทําให้
ไม่สามารถทราบข้อมูลสถิติในด้านต่างๆ ของภาพรวม  รวมถึงไม่สามารถนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ด้านบริหารจัดการได้
อีกด้วย   ยิ่งนานวันข้อมูลยิ่งมากข้ึน และหากไม่มีการจัดการข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นระบบ   การค้นหา ติดตาม ข้อมูลก็
ยิ่งมีความยุ่งยากมากข้ึน  รวมถึงการให้บริการแก่ประชาชนก็เป็นไปด้วยความล่าช้า  

ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาททุกหน่วยงาน  สามารถช่วยขจัดปัญหาต่าง ๆ  
ได้หลายประการ และช่วยให้การบริหารจัดการเป็นระบบยิ่งข้ึน  ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว  แม่นยํา และสามารถจัดทําข้อมูลสถิติ ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริการได้อย่างรวดเร็ว  และเป็นท่ีพึงพอใจแก่ผู้รับบริการซึ่งมีท้ังชาวไทย และชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาใช้บริการ
ของสํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ    

กรมศิลปากร  โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  จึงพัฒนาโครงการจัดทํา
ระบบ National Single Window นําเข้า ส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักดังนี ้ 

- เพ่ือจัดทําระบบจัดเก็บข้อมูลนําเข้า ส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  สถานประกอบการด้านโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ  และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องได้   

- เพ่ือจัดทําข้อมูลด้านการขออนุญาตนําเข้า  ส่งออก  โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานประกอบการท่ัว
ประเทศให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน  

- เพ่ือสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในใบอนุญาต/ใบรับรอง  นําเข้า ส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
กับระบบ National Single Window ของประเทศไทย  

- เพ่ือให้สามารถจัดทําข้อมูลด้านสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จํากัด   ผู้พัฒนาระบบ National Single Window นําเข้า ส่งออก 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ ในโครงการนี้   จึงขอจัดทําเอกสารคู่มือการใช้งานระบบฯ  
สําหรับผู้ใช้งาน (User Manual)  เพ่ือให้ผู้ใช้งานมีคู่มืออ้างอิงในการใช้งานกับระบบ National Single Windows ได้
อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการทํางานระบบ  เพ่ือให้ใช้ระบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป    
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องค์ประกอบของหน้าจอโปรแกรม 
เม่ือผู้ใช้ทําการ Login เข้าสู่ระบบแล้ว โปรแกรมจะเปิดหน้าจอท่ีมีรูปแบบท่ัวไปดังภาพ ซึ่งประกอบด้วย 
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ระบบหน้าจอการทํางานหลัก 

 หน้าแรก  

 

 
 
 
 

คลิกเพ่ือเปลี่ยนภาษา 

ประกาศ/ข่าวสาร 

คลิกเพ่ือลงทะเบียนขอใช้ระบบ 
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การลงทะเบียน  
1. เข้า Website National Single Window นําเข้าส่งออก ชองกรมศิลปากร 
2. คลิกเลือก “ลงทะเบียน” ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลลงทะเบียนใช้งานระบบให้กรอกข้อมูล 
ระบบแสดงหน้าจอ “บันทึกข้อมูล” ทําการระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบ โดยท่ี เครื่องหมาย (*) สีแดงนี ้แสดงถึง
ข้อมูลท่ีผู้ลงทะเบียนจําเป็นต้องกรอก  
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กรอกข้อมูล เลือก บริการ หมายถึง การเลือกบริการท่ีต้องใช้ขออนุญาต สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ เม่ือ
ล็อกอิน เข้าสู่ระบบ จะสามารถใช้บริการท่ีทําการเลือกใว้ได้เท่านั้น 
 
 

 
 
กรอกข้อมูลหมายเลขผู้ใช้งาน NSW   ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูล หมายเลขผู้ใช้งาน NSW    จํานวน 29 หลัก เป็นหมายเลข
ท่ีไดร้ับจากการสมัครสมาชิกของระบบ NSW Thailand ซึ่งทุกคนจะได้รับรหัสนี้จากระบบ NSW 
 

 
 

เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทําการ คลกิท่ีปุ่ม      เพ่ือทําการยืนยันการลงทะเบียน  หรือไม่

ต้องการยืนยันการลงทะเบียนให้คลิกท่ีปุ่ม    เม่ือคลิกปุ่มยืนยันการลงทะเบียนแล้วระบบจะแสดง ข้อมูลท่ี
กรอกเพ่ือลงทะเบียน ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
 

 
 
 

คลิกท่ีช่องเพ่ือเลือกใช้บริการ 

กรอกข้อมูลหมายเลข 29 หลกั 
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หน้าจอสรุปข้อมูลการลงทะเบียน 

 
ระบบแสดงหน้าจอ “ยืนยันการลงทะเบียน” เม่ืออ่านข้อความเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการยอมรับข้อตกลงในการเข้าใช้

ระบบ โดยคลิกท่ี   เพ่ือยอมรับเงื่อนไขท่ีกําหนด และคลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะทํา
การบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ 

ในกรณีท่ี ข้อมูลไม่ถูกต้อง และต้องการแก้ไข ให้คลิกท่ีปุ่ม  
 

คลิกท่ีช่องเพ่ือยอมรับเงื่อนไข 

คลิกปุ่มเพ่ือยืนยันการลงทะเบียน

คลิกท่ีปุ่ม ยกเลิก เม่ือต้องการ
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การเข้าใช้ระบบ 
 
1. เข้า Website NSW นําเข้าส่งออก กรมศิลปากร 
2. พิมพ์ “รหัสผู้ใช”้ และ “รหัสผ่าน” ท่ีถูกต้องท่ีเมนู เข้าสู่ระบบท่ีอยุ่ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่
ระบบ” หากผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน ให้คลิก “ลืมรหัสผ่าน” 
 
 

   
 

 
 
 

3. ระบบจะตรวจรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้ารหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงจอภาพ เมนูหลักในการใช้งาน 
และมีข้อมูลชื่อของผู้เข้าใช้ระบบ เข้าระบบเม่ือใดแสดงอยู่ในหน้าเว็บ ท่ีมีการเข้าระบบแล้ว  
 
 

กรอกข้อมูล รหัสผู้ใช ้

กรอกข้อมูล รหัสผ่านท่ี
กําหนดตอนลงทะเบียน คลิกเพ่ือเข้าสู่ระบบ 

คลิกเพ่ือลงทะเบียน
ผู้ใชง้านระบบ 
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หน้าจอเมนูหลัก 
 เม่ือทําการ Login ระบบ ระบบบแสดงหน้าจอ รายละเอียดเมนู  

หน้าจอเมนูหลัก 
เมนหูลักประกอบไปด้วย 
เมนูใบคําขออนุญาต/ใบรับรองส่งหรือนํา โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เข้ามาในราชอาณาจักร 
เมนูใบคําขออนุญาต/ใบรับรองส่งหรือนํา โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร 
เมนูใบคําขออนุญาตสถานประกอบการค้า 
เมนูแจ้งเตือนและดําเนินการอนุมัติ 
เมนูจัดการข้อมูลหลัก 
เมนูลงทะเบียน 
เมนูรายงาน 

 
เม่ือทําการคลิกท่ีเมนูหลัก ระบบจะแสดงข้อมูลเมนูย่อย ในเมนูหลกันั้นๆ ดังภาพ
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หน้าจอเมนูย่อย 

หน้าจอเมนูย่อย 
เมนูใบคําขออนุญาต/ใบรับรอง ส่งหรือนําเข้า โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เข้ามาในราชอาณาจักร 
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 สร้างใบคําร้องขอรับใบอนุญาตนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร  

 ตรวจสอบสถานะ 

เมนูใบคําขออนุญาต ส่งหรือนําออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ   ออกนอกราชอาณาจักร 

 สร้างใบคําร้องขอรับใบอนุญาตส่งหรือนํา โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร  

 ตรวจสอบสถานะ  

เมนูใบคําขอใบอนุญาตสถานประกอบการค้า 

 สร้างใบคําขอใบอนุญาตสถานประกอบการค้า  

 สร้างใบคําขอต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการค้า 

 สร้างทะเบียนโบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ 

 ตรวจสอบสถานะ  

 เมนูสถานประกอบการค้า 

เมนูแจ้งเตือนและดําเนินการอนุมัติ 

 ใบอนุญาตนําเข้า โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

 ใบอนุญาตส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

 ใบอนุญาตสถานประกอบการค้า   

 ค้นหาใบคําขออนุญาต 

 ติดตามสถานะ  

 อัพโหลดไฟล์การชําระเงินค่าธรรมเนียม 

ระบบจัดการข้อมูลหลัก  

 จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 

 ข้อมูลคํานําหน้าชื่อ 

 ข้อมูลหน่วย 

 ข้อมูลเอกสารแนบ 

 ข้อมูลสมัย 

 ข้อมูลสินค้า 

 ข้อมูลประเภทสินค้า 

 ข้อมูลข่าวประกาศ 

 ข้อมูลคําชี้แจงเหตุผลในการตรวจพิสูจน ์

 ข้อมูลคําชี้แจงเหตุผลในการขอใบอนุญาต 

 จัดการข้อมูลเจ้าหน้าท่ี 

 ข้อมูลเวรประจําปีกรรมการตรวจพิสูจน ์

 ข้อมูลตําแหน่งท่ีรับผิดชอบการตรวจพิสุจน ์

 ข้อมูลพิกัดศุลกากร 
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 ข้อมูลจังหวัด 

 ข้อมูลท่าเรือ 

 ข้อมูลสกุลเงิน 

 ข้อมูลสัญชาติ 

 ข้อมูลตําแหน่ง 

 ข้อมูลประเทศ 

เมนูทะเบียน  

 อนุมัติผู้ขอใชังานระบบ 

 ข้อมูลส่วนตัว 

 เปลี่ยนรหัสผ่าน 

เมนูรายงาน 

 รายงานสรุปผู้ขออนุญาตนําโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เข้ามาในราชอาณาจักร 

 รายงานสรุปผู้ขออนุญาตนําโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร 

 รายงานผู้ดําเนินกิจการค้า โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

 รายงานจํานวน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ของสถานประกอบการ 

 รายงานข้อมูลทะเบียน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ของสถานประกอบการ 

 รายงานผู้ดําเนินกิจการค้า โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ท่ีไม่ได้ต่ออายุ 
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ระบบขออนุญาตนําเข้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  
ข้ันตอนการขอใบอนุญาตนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุเข้ามาราชอาณาจักร มี 4 ข้ันตอน ดังนี ้

- ข้ันท่ี 1 สรา้งคําขออนุญาต 
- ข้ันท่ี 2 บันทึกรายการสินค้าท่ีต้องการขออนุญาตนําเข้า 
- ข้ันท่ี 3 บันทึกเอกสารแนบ ท่ีเก่ียวข้องกับคําขออนุญาต 
- ข้ันท่ี 4 ยืนยันคําขออนุญาต 

เม่ือผู้ขออนุญาตได้เข้าสู่ระบบงานการขอและการออกใบอนุญาตและใบรับรอง ของกรมศิลปากร เรียบร้อย 
แล้ว ระบบจะแสดงจอภาพ จํานวนงานหรือเอกสารท่ีได้ดําเนินการขออนุญาต ตามสถานะ สําหรับแสดงจํานวนงาน
ต่าง ๆ ท่ียังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ โดย 
ระบบได้จัดกลุ่มงานตามสถานะของงานดังนี้ 

・ สร้างคําขอ – แสดงจํานวนคําขออนุญาตท่ีผู้ขออนุญาตสร้างไว ้แต่ยังไม่ได้ยื่นให้กรมศิลปากร 

・ แจ้งแก้ไขคําขอ – แสดงจํานวนคําขออนุญาตท่ีเจ้าหน้าท่ีกรมศิลปากรแจ้งแก้ไขกลับมายังผู้ขอนุญาต 
กรณีท่ีคําขออนุญาตมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง 

・ ไม่อนุมัติคําขอ – แสดงจํานวนคําขออนุญาตท่ีเจ้าหน้าท่ีกรมศิลปากรไม่อนุมัติ 

・ รอชําระค่าธรรมเนียม – แสดงจํานวนใบอนุญาต ท่ีอนุมัตแิล้วและ รอชําระค่าธรรมเนียม 

・ ใบอนุญาตพร้อมใช้งานกับกรมศุลกากร – แสดงจํานวนใบอนุญาต พร้อมใช้งานกับกรมศุลกากร 

 

 
 
 
 
เม่ือทําการการคลิกท่ี สถานะของงานท่ีแสดง ระบบจะแสดง แถบให้ค้นหาข้อมูลของเอกสาร และแสดงตาราง
รายละเอียดของเอกสาร สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของข้อมูลในเอกสารได้ ดังรูป 
  

คลิกเพ่ือสร้างคําขอ 

คลิกเพ่ือดูคําขอท่ีไม่อนุมัติ คลิกเพ่ือดูคําขออนุญาตท่ีแจ้งแก้ไขคําขอ 
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 วิธีการสร้างใบคําขออนุญาต 

1.  ข้ันท่ี 1 บันทึกคําขออนุญาต 
1.1 เลือกท่ีเมนูคําขออนุญาตท่ีต้องการสร้าง ตัวอย่างจากรูป เลือกสร้างคําขออนุญาตนําโบราณวัตถุหรือ 

ศิลปวัตถุ เข้ามาในราชอาณาจักร ระบบจะแสดงจอภาพท่ีมีแถบให้ค้นหาเอกสารคําขอฯ จากนั้นกดปุ่ม“สร้าง”  
1.2 เม่ือกดปุ่ม “สร้าง” ระบบจะแสดงจอภาพการทํางาน “ข้ันท่ี 1 บันทึกคําขอ 
 

 
หน้าจอบันทึกใบคําขออนุญาตนํา โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เข้ามาในราชอาณาจักร กรณีเป็นบุคคลท่ัวไป 

1.3 ระบบแสดงแถบข้อมูลให้เลือกสถานะผู้ขออนุญาต มีรายละเอียดดังนี้ 
-ผู้นําเข้า   กรณีท่ีผู้นําเข้า เป็นผู้ใช้งานระบบและยื่นคําขออนุญาตเอง 
-ผู้ทําการแทนผู้นําเข้า   กรณีท่ีผู้ใช้ระบบงาน ได้รับมอบหมายให้กระทําการแทนผู้นําเข้า ในการยื่นคําขออนุญาต 
กรณีเลือกสถานะผู้ขออนุญาต เป็น “ผู้นําเข้า” ระบบจะดึงข้อมูลผู้ใช้งานจากระบบงานลงทะเบียน มา 
แสดงให้โดยอัตโนมัติในส่วนของผู้นําเข้า 
เม่ือเลือกสถานะผู้นําเข้า ระบบจะแสดงจอภาพ ให้เลือกข้อมูลประเภทผู้นําเข้า และรายละเอียดข้อมูลการขออนุญาต
นําเข้า 

1.4 เลือกประเภทผู้นําเข้า โดยมีให้เลือก 3 ประเภทดังนี้ 
- บุคคลธรรมดา 
- ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
- นิติบุคคล 

กรอกข้อมูลเพ่ือค้นหาใบอนุญาต  

คลิกเพ่ือสร้างคําขออนุญาต  

คลิกเพ่ือเลือกสถานะผู้นําเข้า  
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กรณีเลือก ประเภทผู้นําเข้าเป็น บุคคลท่ัวไป ระบบจะแสดงจอภาพดังรูปต่อไปนี้ 
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ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ระบบจะดึงข้อมูลสังกัดของผู้ใช้งาน มาแสดงในส่วนของผู้นําเข้า
และ นําข้อมูลผู้ใช้งานมาแสดงในส่วนของผู้ดําเนินการ 
 
 
 



คู่มือผู้ใช้งานระบบ (USER’S MANUAL)  ระบบ National Single Window  นําเข้า ส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สาํนักพิพธิภัณฑสถานแห่งชาต ิ

 8/18/2013  v.07 
                            บริษัท ซอฟตแ์วร์คอนสตรัคเตอร์ จํากัด    หน้า: 16/55 

1.6 กรอกข้อมูลการนําเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 

 
 

2. ข้ันท่ี 2 บันทึกรายการสินค้าท่ีต้องการขออนุญาตนําเข้าหรือส่งออก 

2.1 กด Tab “ข้ันท่ี 2 รายการสินค้า” เพ่ือบันทึกรายละเอียดของสินค้าท่ีนําเข้า ดังรูป 

 

 
 2.2 จากข้อ 2.1 เม่ือกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูล 
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เรียบร้อย” พร้อมท้ังแสดงแถวข้อมูลรายการสินค้าท่ีบันทึกด้านล่าง 
 

 

 

 
 

3. ข้ันท่ี 3 บันทึกเอกสารแนบ ท่ีเกี่ยวข้องกับคําขออนุญาต 

3.1 กด Tab “ข้ันท่ี 3 แนบเอกสาร” เพ่ือ Upload เอกสารท่ีใช้ประกอบคําขออนุญาตเข้าสู่ระบบ 

 
3.2 วิธีการแนบเอกสาร ให้กดท่ีปุ่มเครื่องหมายบวก (1) ท่ีแถวของประเภทเอกสารท่ีต้องการ ระบบจะ 

แสดงจอภาพข้ึนมาให้กดปุ่ม Browse เพ่ือเลือกไฟล์เอกสารท่ีต้องการแนบ เม่ือเลือกเอกสารเรียบร้อย 
แล้ว กดปุ่ม “บันทึก”   
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4. ข้ันท่ี 4 ย่ืนคําขออนุญาตต่อกรมศิลปากร 

4.1 กด Tab “ข้ันท่ี 4 ยื่นคําขอ” เพ่ือยื่นคําขออนุญาต ท่ีบันทึกเรียบร้อยแล้วต่อกรมศิลปากร 
4.2 ระบบจะแสดงข้อมูลท้ังหมดท่ีผู้ขออนุญาตกรอก ดังรูป เพ่ือให้ผู้ขออนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลให้เรียบร้อย 
4.3 จากข้อ 4.2 เม่ือผู้ขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกเลือก “ยืนยันข้อมูลถูกต้องท่ีอยู่ 

ด้านล่างสุด แล้วกดปุ่ม “ยื่นคําขอ”  ซึ่งเม่ือยื่นคําขอเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “ยื่นคําขอเรียบร้อยแล้ว”  
ท่ีด้านบนของจอภาพและแสดงข้อความ “ยื่นข้อมูลคําขออนุญาตนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร 
ฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว”  ท่ีด้านล่างของจอภาพ ดังรูป 
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หน้าจอยื่นคําขอ 
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ติดตามสถานะคําขอ 
เมนนูติดตามสถานะคําขอ เป็นเมนูท่ีใช้ติดตามสถานะ การดําเนินการของการขอใบอนุญาตแต่ละข้ันตอน ว่า
ดําเนินการถึงข้ันตอนใด 

 
 

แถบสืบค้นขอมูล  สามารถเลือกเงื่อนไขการค้นหา ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วคลิกท่ีปุ่ม   
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ระบบจะแสดงข้อมูลตารางใบคําขออนุญาตท่ีทําการค้นหา ตามเงื่อนไขท่ีเลือก 
 

 
 

คลิกท่ี ช่องข้อมูล สถานะ เม่ือต้องการดูข้ันตอนรายละเอียดการดําเนินงาน ของเอกสาร  ระบบจะแสดงรายละเอียด
ดังนี ้
  

 
 

ระบบแสดงการดําเนินการอนุมัติของแต่ละข้ันตอน 
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ระบบขออนุญาตส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  
ข้ันตอนการขออนุญาตส่งหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร และใบอนุญาตนํา 
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุเข้ามาราชอาณาจักร มี 3 ข้ันตอน ดังนี ้

- ข้ันท่ี 1 สร้างคําขออนุญาต 
- ข้ันท่ี 2 บันทึกรายการสินค้าท่ี 
- ข้ันท่ี 3 บันทึกเอกสารแนบ  
- ข้ันท่ี 4 ยืนยันคําขออนุญาต 

เม่ือผู้ขออนุญาตได้เข้าสูข่อใบอนุญาตส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ   ระบบจะแสดงจอภาพ “สรุปงานรอดําเนินการ” 
สําหรับแสดงสถานะจํานวนงานต่าง ๆ  โดยระบบได้จัดกลุ่มงานตามสถานะของงานดังนี้ 

・ สร้างคําขอใหม่ – แสดงจํานวนคําขออนุญาตท่ีผู้ขออนุญาตยื่นต่อกรมศิลปากรแล้ว  

・ ไม่อนุมัติ – แสดงจํานวนคําขออนุญาตท่ีไม่ได้รับการอนุมัต ิ

・ แจ้งแก้ไขคําขอ – แสดงจํานวนคําขออนุญาตท่ีเจ้าหน้าท่ีส่งข้อมูลแจ้งแก้ไขคําขอ 

・ รอชําระค่าธรรมเนียม – แสดงจํานวนใบอนุญาต ท่ีอนุมัติแล้วและ รอชําระค่าธรรมเนียม 

・ ใบอนุญาตพร้อมใช้งานกับกรมศุลกากร – แสดงจํานวนใบอนุญาต พร้อมใช้งานกับกรมศุลกากร 
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วิธีการสร้างใบคําขออนุญาต 

1. ข้ันท่ี 1 บันทึกคําขออนุญาต 
1.1 เลือกท่ีเมนูคําขออนุญาตท่ีต้องการสร้าง ตัวอย่างจากรูป เลือกสร้างคําขออนุญาตนําโบราณวัตถุหรือ 

ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร ระบบจะแสดงจอภาพท่ีมีแถบให้ค้นหาเอกสารคําขอฯ จากนั้นกดปุ่ม“สร้างคําขอ”  
1.2 เม่ือกดปุ่ม “สร้าง” ระบบจะแสดงจอภาพการทํางาน “ข้ันท่ี 1 บันทึกคําขอ 

 
หน้าจอบันทึกใบคําขออนุญาตนํา โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เข้ามาในราชอาณาจักร กรณีเป็นบุคคลท่ัวไป 

 
1.3 ระบบแสดงแถบข้อมูลให้เลือกสถานะผู้ขออนุญาต มีรายละเอียดดังนี้ 

- ผูส้่งออก   กรณีท่ีผูส้่งออกเป็นผู้ใช้งานระบบและยื่นคําขออนุญาตเอง 
- ผู้ทําการแทนผูส้่งออก กรณีท่ีผู้ใช้ระบบงาน ได้รับมอบหมายให้กระทําการแทนผูส้่งออก ในการยื่นคําขอ
อนุญาต 
กรณีเลือกสถานะผู้ขออนุญาต เป็น “ผูส้่งออก” ระบบจะดึงข้อมูลผู้ใช้งานจากระบบงานลงทะเบียน มาแสดงให้โดย
อัตโนมัติในส่วนของผู้นําเข้าเม่ือเลือกสถานะผูส้่งออก ระบบจะแสดงจอภาพ ให้เลือกข้อมูลประเภทผูส้่งออกและ
รายละเอียดข้อมูลการขออนุญาตนําเข้า 

1.4 เลือกประเภทผูส้่งออก โดยมีให้เลือก 3 ประเภทดังนี้ 
- บุคคลธรรมดา 
- ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
- นิติบุคคล 

กรณี เลือกประเภทผูส้่งออกเป็น บุคคลท่ัวไป ระบบจะแสดงจอภาพดังรูปต่อไปนี้ 
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กรณี เลือกประเภทส่งออกเข้าเป็น นิติบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ระบบจะแสดงจอภาพดงัรูปต่อไปนี้ 
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ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ระบบจะดึงข้อมูลสังกัดของผู้ใช้งาน มาแสดงในส่วนของ 
ผูส้่งออกและ นําข้อมูลผู้ใช้งานมาแสดงในส่วนของผู้ดําเนินการ 
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1.5  กรอกข้อมูลการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร 

 

 
 

2.  ข้ันท่ี 2 บันทึกรายการสินค้าท่ีต้องการขออนุญาตส่งออก 

2.1 กด Tab “ข้ันท่ี 2 รายการสินค้า” เพ่ือบันทึกรายละเอียดของสินค้าท่ีส่งออกดังรูป 
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2.2 จากข้อ 2.1 เม่ือกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูล 

เรียบร้อย” พร้อมท้ังแสดงแถวข้อมูลรายการสนิค้าท่ีบันทึกด้านล่าง 
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3. ข้ันท่ี 3 บันทึกเอกสารแนบ ท่ีเกี่ยวข้องกับคําขออนุญาต 

3.1 กด Tab “ข้ันท่ี 3 แนบเอกสาร” เพ่ือ Upload เอกสารท่ีใช้ประกอบคําขออนุญาตเข้าสู่ระบบ 

 
 
3.2 วิธีการแนบเอกสาร ให้กดท่ีปุ่มเครื่องหมายบวก ท่ีแถวของประเภทเอกสารท่ีต้องการ ระบบจะ 

แสดงจอภาพข้ึนมาให้กดปุ่ม Browse เพ่ือเลือกไฟล์เอกสารท่ีต้องการแนบ เม่ือเลือกเอกสารเรียบร้อย 
แล้ว กดปุ่ม “บันทึก”   

 
4.3 จากข้อ 4.2 เม่ือผู้ขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกเลือก “ยืนยันข้อมูลถูกต้อง” ท่ีอยู่ 

ด้านล่างสุด แล้วกดปุ่ม “ยืน่คําขอ”  ซึ่งเม่ือยื่นคําขอเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “ยื่นคําขอ 
เรียบร้อยแล้ว”  ท่ีด้านบนของจอภาพและแสดงข้อความ “ยื่นข้อมูลคําขออนุญาตนําโบราณวัตถุหรือ 
ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว” ท่ีด้านล่างของจอภาพ ดังรปู 
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ข้ันท่ี 4     ย่ืนคําขออนุญาต 
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ติดตามสถานะคําขอ 
เมนนูติดตามสถานะคําขอ เป็นเมนูท่ีใช้ติดตามสถานะ การดําเนินการของการขอใบอนุญาตแต่ละข้ันตอน ว่า
ดําเนินการถึงข้ันตอนใด 

 
 
 

แถบสืบค้นขอมูล  สามารถเลือกเงื่อนไขการค้นหา ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วคลิกท่ีปุ่ม   
 

 
 

ระบบจะแสดงข้อมูลตารางใบคําขออนุญาตท่ีทําการค้นหา ตามเงื่อนไขท่ีเลือก 
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คลิกท่ี ช่องข้อมูล สถานะ เม่ือต้องการดูข้ันตอนรายละเอียดการดําเนินงาน ของเอกสาร  ระบบจะแสดงรายละเอียด
ดังนี ้
  

 
ระบบแสดงการดําเนินการอนุมัติขแงแต่ละข้ันตอน
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พิมพ์ใบชําระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย 
เม่ือทําการติดามสถานะของคําขอใบอนุญาต เม่ือเอกสารอยู่ในสถานะ “รอชําระค่าธรรมเนียม.” ผู้ใช้สามารถกดท่ี 
สถานะ “รอชําระค่าธรรมเนียม” เพ่ือดูรายละเอียดใบชําระเงินค่าธรรมเนียม   ระบบแสดงข้อมูลแบบฟอร์มชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมดังรูป 
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ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการประกอบการค้า 

ใบอนุญาตสถานประกอบการค้า  
ข้ันตอนการออกใบอนุญาตสถาณประกอบการค้าและการขอต่ออายุใบอนุญาต มี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

- ข้ันท่ี 1 สร้างคําขออนุญาต 
- ข้ันท่ี 2 แนบเอกสาร 
- ข้ันท่ี 3 ยื่นคําขออนุญาต 

เม่ือเจ้าหน้าท่ีกรมศิลปากรไดเ้ข้าสู่ระบบงานการขอและการออกใบอนุญาตและใบรับรอง ของกรมศิลปากร 
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงจอภาพ “สรุปงานรอดําเนินการ” สําหรับแสดงจํานวนงานต่าง ๆ โดยระบบได้จัดกลุ่มงาน
ตามสถานะของงานดังนี้ 

・ สร้างคําขอใหม่ – แสดงจํานวนคําขออนุญาตท่ีผู้ขออนุญาตยื่นต่อกรมศิลปากรแล้ว  

・ ไม่อนุมัติ – แสดงจํานวนคําขออนุญาตท่ีไม่ได้รับการอนุมัต ิ

・ แจ้งแก้ไขคําขอ – แสดงจํานวนคําขออนุญาตท่ีเจ้าหน้าท่ีส่งข้อมูลแจ้งแก้ไขคําขอ 

・ รอชําระค่าธรรมเนียม – แสดงจํานวนใบอนุญาต ท่ีอนุมัติแล้วและ รอชําระค่าธรรมเนียม 
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หน้าจอเมนูสถานประกอบการค้า 
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1. ข้ันท่ี 1 บันทึกคําขออนุญาต 

1.1 เลือกท่ีเมนูคําขอใบอนุญาตใบอนุญาตสถานประกอบการค้า ท่ีต้องการ เลือกสถานะงาน “สร้าง
คําขอ” ระบบจะแสดงจอภาพคําขอฯ จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”  

1.2 เม่ือกดปุ่ม “สร้าง” ระบบจะแสดงจอภาพการทํางาน “ข้ันท่ี 1 บันทึกคําขอ 
 

หน้าจอสร้างใบคําขอรับใบอนุญาตประกอบการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ กรณี เป็นบุคคลท่ัวไป 
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หน้าจอสร้างใบคําขอรับใบอนุญาตประกอบการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ กรณีเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญและนิติบุคค 
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3. ข้ันท่ี 3 บันทึกเอกสารแนบ ท่ีเก่ียวข้องกับคําขออนุญาต 
3.1 กด Tab “ข้ันท่ี 3 แนบเอกสาร” เพ่ือ Upload เอกสารท่ีใช้ประกอบคําขออนุญาตเข้าสู่ระบบ 

 
 
3.2 วิธีการแนบเอกสาร ให้กดท่ีปุ่มเครื่องหมายบวก ท่ีแถวของประเภทเอกสารท่ีต้องการ ระบบจะ 

แสดงจอภาพข้ึนมาให้กดปุ่ม Browse เพ่ือเลือกไฟล์เอกสารท่ีต้องการแนบ เม่ือเลือกเอกสารเรียบร้อย 
แล้ว กดปุ่ม “บันทึก”   
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4. ข้ันท่ี 4 ยื่นคําขออนุญาตต่อกรมศิลปากร 
4.1 กด Tab “ข้ันท่ี 4 ยื่นคําขอ” เพ่ือยื่นคําขออนุญาต ท่ีบันทึกเรียบร้อยแล้วต่อกรมศิลปากร 
4.2 ระบบจะแสดงข้อมูลท้ังหมดท่ีผู้ขออนุญาตกรอก ดังรูป เพ่ือให้ผู้ขออนุญาตตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลให้เรียบร้อย 
4.3 จากข้อ 4.2 เม่ือผู้ขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกเลือก “ยืนยันข้อมูลถูกต้อง” ท่ีอยู่

ด้านล่างสุด แล้วกดปุ่ม “ยื่นคําขอ” ซึ่งเม่ือยื่นคําขอเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “ยื่นคําขอเรียบร้อย
แล้ว” ท่ีด้านบนของจอภาพและแสดงข้อความ “ยื่นข้อมูลคําขอใบอนุญาตสถานประกอบการ ฉบับนี้เรียบร้อย
แล้ว” ท่ีด้านล่างของจอภาพ ดังรปู 
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สร้างใบคําขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตประกอบการค้า  
1. ข้ันท่ี 1 บันทึกคําขออนุญาต 

1.1 เลือกท่ีเมนูคําขอต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการค้า ท่ีต้องการ เลือกสถานะงาน “สร้างคํา
ขอ” ระบบจะแสดงจอภาพคําขอฯ จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”  

1.2 เม่ือกดปุ่ม “สร้าง” ระบบจะแสดงจอภาพการทํางาน “ข้ันท่ี 1 บันทึกคําขอ 

หน้าจอสร้างใบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ กรณี เป็นบุคคลท่ัวไป 
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หน้าจอสร้างใบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ กรณีเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญและนิติ
บุคค 

 

 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบ (USER’S MANUAL)  ระบบ National Single Window  นําเข้า ส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สาํนักพิพธิภัณฑสถานแห่งชาต ิ

 8/18/2013  v.07 
                            บริษัท ซอฟตแ์วร์คอนสตรัคเตอร์ จํากัด    หน้า: 43/55 

3. ข้ันท่ี 3 บันทึกเอกสารแนบ ท่ีเก่ียวข้องกับคําขออนุญาต 
3.1 กด Tab “ข้ันท่ี 3 แนบเอกสาร” เพ่ือ Upload เอกสารท่ีใช้ประกอบคําขออนุญาตเข้าสู่ระบบ 

 
 
3.2 วิธีการแนบเอกสาร ให้กดท่ีปุ่มเครื่องหมายบวก ท่ีแถวของประเภทเอกสารท่ีต้องการ ระบบจะ 

แสดงจอภาพข้ึนมาให้กดปุ่ม Browse เพ่ือเลือกไฟล์เอกสารท่ีต้องการแนบ เม่ือเลือกเอกสารเรียบร้อย 
แล้ว กดปุ่ม “บันทึก”   
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4. ข้ันท่ี 4 ยื่นคําขออนุญาตต่อกรมศิลปากร 
4.1 กด Tab “ข้ันท่ี 4 ยื่นคําขอ” เพ่ือยื่นคําขออนุญาต ท่ีบันทึกเรียบร้อยแลว้ต่อกรมศิลปากร 
4.2 ระบบจะแสดงข้อมูลท้ังหมดท่ีผู้ขออนุญาตกรอก ดังรูป เพ่ือให้ผู้ขออนุญาตตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลให้เรียบร้อย 
4.3 จากข้อ 4.2 เม่ือผู้ขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกเลือก “ยืนยันข้อมูลถูกต้อง” ท่ีอยู่

ด้านล่างสุด แล้วกดปุ่ม “ยื่นคําขอ” ซึ่งเม่ือยื่นคําขอเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “ยื่นคําขอเรียบร้อย
แล้ว” ท่ีด้านบนของจอภาพและแสดงข้อความ “ยื่นข้อมูลคําขอใบอนุญาตสถานประกอบการ ฉบับนี้เรียบร้อย
แล้ว” ท่ีด้านล่างของจอภาพ ดังรปู 
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สร้างทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
1. คลิกท่ีเมนู สร้างทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ระบบจะแสดงจอภาพ ประเภททะเบียนวัตถุให้เลือกดังภาพ 
2. ระบบแสดงข้อมูลแบบฟอร์มทะเบียนวัตถุให้บันทึก ตามท่ีเลือกประเภททะเบียนวัตถุ 
3. กรอกข้อมูลทะเบียนวัตถุให้ครบและสมบูรณ์ ในช่องท่ีมัสัญลักษณ์(*) ทุกช่อง 
4. เม่ือกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” พร้อมท้ัง

แสดงแถวข้อมูลรายการสินค้าท่ีบันทึกด้านล่าง 
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ติดตามสถานะคําขอ 
เมนนูติดตามสถานะคําขอ เป็นเมนูท่ีใช้ติดตามสถานะ การดําเนินการของการขอใบอนุญาตแต่ละข้ันตอน ว่า
ดําเนินการถึงข้ันตอนใด 

 
 
 

แถบสืบค้นขอมูล  สามารถเลือกเงื่อนไขการค้นหา ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วคลิกท่ีปุ่ม   
 

 
 

ระบบจะแสดงข้อมูลตารางใบคําขออนุญาตท่ีทําการค้นหา ตามเงื่อนไขท่ีเลือก 
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คลิกท่ี ช่องข้อมูล สถานะ เม่ือต้องการดูข้ันตอนรายละเอียดการดําเนินงาน ของเอกสาร  ระบบจะแสดงรายละเอียด
ดังนี ้
  

 
ระบบแสดงการดําเนินการอนุมัติของแต่ละข้ันตอน
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พิมพ์ใบชําระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย 
เม่ือทําการติดามสถานะของคําขอใบอนุญาต เม่ือเอกสารอยู่ในสถานะ “รอชําระค่าธรรมเนียม.” ผู้ใช้สามารถกดท่ี 
สถานะ “รอชําระค่าธรรมเนียม” เพ่ือดูรายละเอียดใบชําระเงินค่าธรรมเนียม   ระบบแสดงข้อมูลแบบฟอร์มชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมดังรูป 
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สถานประกอบการค้า 

1. คลิกท่ีเมนู สถานประกอบการค้า ระบบจะแสดง แถบให้ค้นหาข้อมูล สถานประกอบการค้า และแสดงตาราง
รายชื่อสถานประกอบการค้า  สามารถดูข้อมูลได้ โดยคลกิท่ี “ดูข้อมูล”  ท่ีอยู่ในตารางรายชื่อสินค้าดังภาพ 
 

 
 

2. การสร้างข้อมูลสถานประกอบการ  สามารถคลิกท่ีปุ่ม  “เพ่ิมข้อมูล สถานประกอบการค้า”  
3. ระบบแสดงข้อมูลแบบฟอร์มสถานประกอบการค้าให้บันทึก  ดังภาพ 
4. กรอกข้อมูลทะเบียนวัตถุให้ครบและสมบูรณ์ ในช่องท่ีมัสัญลักษณ์(*) ทุกช่อง 
5. เม่ือกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล สถาน

ประกอบการค้า  
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ระบบลงทะเบียน   

ข้อมูลส่วนตัว 
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เปลี่ยนรหัสผ่าน 
ผูใช้งานระบบสามารถเปลี่ยน รหัสผ่าน  โดย ต้องกรอกข้อมูลรหัสผ่านเดิม  และรหัสผ่านใหม่  และยืนยันรหัสผ่าน
ใหม่อีกครั้ง ดังภาพ 
 

 


