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Code : IMP1638
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
่ ออกจาก Outbox
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ แสดงจานวน Ref ทีส
่ ง
Sub module: <IMP>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ แสดงจานวน Ref ทีส
่ ง่ ออกจาก Outbox
1. เมือ
่ ผู ้ใช ้งานได ้เลือก Reference no. ทีต
่ ้องการส่ง Paperless ไปไว ้ที่ Outbox เรียบร ้อย
แล ้ว และคลิกปุ่ ม “

”

รูปที่ 1
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2. โปรแกรมเพิม
่ การแสดงจานวน Reference (กรอบสีแดง) ได ้ถูกส่งไปทีโ่ ปรแกรม
NetAgent ได ้กี่ Reference โดยเมือ
่ NetAgent ได ้รับแล ้วจะดาเนินการ Sign และส่งออกตามลาดับ

รูปที่ 2
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Code : IMP1640
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ื่ สน
ิ ค้าภาษาอ ังกฤษบรรท ัดแรกไม่ระบุ
Subject : ปร ับข้อความแจ้งเตือนกรณีชอ
Sub module: <IMP><Invoice>
ื่ สินค ้าภาษาอังกฤษบรรทัดแรกไม่ระบุ
Description: ปรับข ้อความแจ ้งเตือนกรณีชอ
ื่ สินค ้าภาษาอังกฤษบรรทัดแรก
1. ตัวอย่างหน ้าจอการบันทึกรายละเอียดสินค ้าทีไ่ ม่ได ้ระบุชอ

รูปที่ 3

ื่ สินค ้า”
2. ก่อนปรับ เมือ
่ บันทึก Reference โปรแกรมแจ ้งเตือน “ไม่มช
ี อ

รูปที่ 4

3. หลังปรับ โปรแกรมเปลีย
่ นแสดงข ้อความแจ ้งเตือนเป็ น “ต ้องระบุรายละเอียดสินค ้า
ภาษาอังกฤษบรรทัดแรก”

รูปที่ 5
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Code : IMP1642
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ ini สาหร ับ Default ประเภทเอกสาร
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ ini สาหรับ Default ประเภทเอกสาร
[IMPORT]
DEF_DOCTYPE=
1. ไปทีไ่ ฟล์ ezygov.ini และเพิม
่ config เป็ น DEF_DOCTYPE=ประเภทเอกสารทีต
่ ้องการ
Default
0 = ใบขนสินค ้าขาเข ้า
3 = คาร ้องขอรับของไปก่อน
A = ใบขนสินค ้าขาเข ้าโอนย ้ายในประเทศ
C = ใบขนสินค ้าขาเข ้าโอนย ้ายจากเขตปลอดอากร
D = ใบขนสินค ้าขาออกโอนย ้ายเข ้าเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี
P = ใบขนสินค ้าขาเข ้าโอนย ้ายชาระภาษี อากร
X = ใบขนสินค ้าขาเข ้าเร่งด่วน (Express)
2. ตัวอย่างได ้ระบุ ezygov.ini เป็ น DEF_DOCTYPE=P
3. เมือ
่ สร ้าง Invoice ใหม่ โปรแกรมได ้ Default ข ้อมูลของประเภทเอกสารตามทีไ่ ด ้กาหนดไว ้

รูปที่ 6
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Code : IMP1644
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ กาหนดการตรวจสอบประเทศกาเนิดก ับหน่วยงานออกใบอนุญาต
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ กาหนดการตรวจสอบประเทศกาเนิดกับหน่วยงานออกใบอนุญาต
1. ก่อนปรับปรุงโปรแกรม กรณีผู ้ใช ้งานระบุรหัสประเทศกาเนิดสินค ้าของรายการสินค ้า และ
หน่วยงานออกใบอนุญาตระบุรหัสประเทศไม่ตรงกัน โปรแกรมแจ ้งเตือนและล็อคการทางาน

รูปที่ 7
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2. หลังปรับปรุงโปรแกรม โดยเมือ
่ ตรวจสอบรหัสประเทศกาเนิดสินค ้าของรายการสินค ้า และ
หน่วยงานออกใบอนุญาตระบุรหัสประเทศไม่ตรงกัน แสดง Pop up แจ ้งเตือนและไม่ล็อค
การทางาน

รูปที่ 8

3. ผู ้ใช ้งานสามารถบันทึก Invoice และสร ้างใบขนได ้

รูปที่ 9
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Code : IMP1645
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ิ ค้า
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ เงือ
่ นไขในเปลีย
่ นเลขพิก ัดในแฟ้มสน
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ เงือ
่ นไขในเปลีย
่ นเลขพิกด
ั ในแฟ้ มสินค ้า
1. ไปทีเ่ มนู Tools | เปลีย
่ นเลขทีพ
่ ก
ิ ด
ั สินค ้า

รูปที่ 10

2. ตัวอย่างหน ้าจอก่อนปรับปรุงรายงาน

รูปที่ 11
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3. หลังปรับปรุงโปรแกรม เมือ
่ ผู ้ใช ้งานเข ้ามาหน ้าจอ “เปลีย
่ นเลขพิกด
ั ในแฟ้ มสินค ้า” มีลาดับ
ขัน
้ ตอนการเปลีย
่ นดังนี้
(1) ระบุรหัสผู ้นาเข ้า หรือ Check box “ต ้องการเปลีย
่ นทุกบริษัท”
ื่ สินค ้าทีต
ื่ สินค ้าให ้ถูกต ้องครบทุกตัวอักษร รวมถึง
(2) ระบุชอ
่ ้องการเปลีย
่ นโดยต ้องระบุชอ
ื่ สินค ้าใหม่
การเคาะวรรค และระบุชอ
่ สินค ้าตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้
(3) คลิกปุ่ ม “OK” เพือ
่ ให ้โปรแกรมอัพเดตชือ

รูปที่ 12
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Code : IMP1646
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ Default คานวณอากรตามหน่วยของอากรตามสภาพ
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ Default คานวณอากรตามหน่วยของอากรตามสภาพ
1. ปรับปรุง Default คานวณอากรตามหน่วยของอากรตามสภาพ
1.1
อัตราอากรกาหนดเป็ น KGM โปรแกรม Default คิดอากรตามน้ าหนัก
1.2
อัตราอากรกาหนดเป็ น LRT โปรแกรม Default คิดอากรตามปริมาณ

รูปที่ 13

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 12 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

2. ตัวอย่างก่อนปรับปรุง Invoice detail ในส่วน “คิดอากรตาม”

รูปที่ 14

หลังปรับปรุงหน ้าจอนา “คิดอากรตาม” ออก โดย Default คานวณอากรตามหน่วยของอากร
ตามสภาพ

รูปที่ 15

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 13 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1652
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ิ ค้า (e-Express)
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ ini สาหร ับกาหนดคล ังสน
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ ini สาหรบกาหนดคลังสินค ้า สาหรับใช ้งานร่วมกับโปรแกรม e-Express
โดยระบุ config ezygov.ini เป็ น
[IMPORT]
USEEEXPRESS=Y
WH_EXPRESS=คลังสินค ้า
1. ตัวอย่างได ้กาหนด ezygov.ini เป็ น WH_EXPRESS=TG สามารถระบุได ้สูงสุด 3 ตัวอักษร
2. ไปทีเ่ มนูจัดทาเอกสาร | รับข ้อมูลจากระบบ Express

รูปที่ 16

3. โปรแกรมเพิม
่ การ Default คลังสินค ้าตามทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ใน ezygov.ini

รูปที่ 17
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 14 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1653
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ิ ค้า (e-Express)
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ ini สาหร ับกาหนดคล ังสน
Sub module: <IMP><Invoice>
่ ย่อบริษัท สาหรับใช ้งานร่วมกับโปรแกรม eDescription: ปรับปรุงเพิม
่ ini สาหรับกาหนดชือ
Express โดยระบุ config ezygov.ini เป็ น
[IMPORT]
USEEEXPRESS=Y
่ ย่อบริษัท
ANAME_EXPRESS=ชือ
1. ตัวอย่างได ้กาหนด ezygov.ini เป็ น ANAME_EXPRESS =TIF สามารถระบุได ้สูงสุด 3 ตัวอักษร
2. ไปทีเ่ มนูจัดทาเอกสาร | รับข ้อมูลจากระบบ Express

รูปที่ 18

่ ย่อบริษัทตามทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ใน ezygov.ini
3. โปรแกรมเพิม
่ การ Default ชือ

รูปที่ 19
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 15 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1654
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ ini สาหร ับ Default ประเทศต้นทางบรรทุกและ Delivery Term
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ ini สาหรับ Default ประเทศต ้นทางบรรทุกและ Delivery Term สาหรับ
ใช ้งานร่วมกับโปรแกรม e-Express โดยระบุ config ezygov.ini เป็ น
[IMPORT]
USEEEXPRESS=Y
่ สถานที่
DEF_CIF_PORT=ชือ
DESCTRY_EXPRESS=รหัสประเทศต ้นทางบรรทุก
1. ตัวอย่างได ้กาหนด ezygov.ini เป็ น DEF_CIF_PORT=PORT XXXXXX กรณีไม่ได ้กาหนด
USEEEXPRESS=Y สามารถใช ้กับใบขนสินค ้าฯ ปกติได ้
2. ตัวอย่างได ้กาหนด ezygov.ini เป็ น DESCTRY_EXPRESS=CN
3. หลังจากดึงข ้อมูลจาก e-Express เข ้ามาทีโ่ ปรแกรม EzyPlus Import เรียบร ้อยแล ้ว ผู ้ใช ้งาน
ต ้องเข ้ามาตรวจสอบรายละเอียด โดยโปรแกรมได ้เพิม
่ Default ประเทศต ้นทางบรรทุกและ
Delivery Term ตามทีไ่ ด ้กาหนดไว ้

รูปที่ 20

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 16 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1655
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ ขนาดต ัวอ ักษรสาหร ับสง่ ั การตรวจ
Sub module: <IMP><พิมพ์ใบขนสินค ้า>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ ขนาดตัวอักษรสาหรับสัง่ การตรวจ
ปรับปรุงโปรแกรมเพิม
่ Option กาหนดขนาดอักษรของ “สัง่ การตรวจ” สาหรับการพรีววิ ใบขน
สินค ้า

รูปที่ 21

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 17 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1656
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงกรณี IM-EXPRESS ไม่ตรวจสอบ Company tax
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงกรณี IM-EXPRESS ไม่ตรวจสอบ Company tax สาหรับใช ้งานร่วมกับ
โปรแกรม e-Express โดยระบุ config ezygov.ini เป็ น
[IMPORT]
USEEEXPRESS=Y
1. เมือ
่ คลิกปุ่ ม “สร ้างใบขนฯ”

รูปที่ 22

2. ก่อนปรับปรุงโปรแกรมจะตรวจสอบ Company Tax, Branch และแสดง Pop up แจ ้งเตือน

รูปที่ 22

3. หลังปรับปรุงโปรแกรมจะไม่ตรวจสอบ และสามารถสร ้างใบขนฯ ได ้

รูปที่ 23
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 18 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1658
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ Option ค ัดลอกใบอนุญาตแบบเฉพาะรายการ
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ Option คัดลอกใบอนุญาตแบบเฉพาะรายการ
1. กรณีทรี่ ายการสินค ้ามีหลายรายการ และได ้ระบุใบอนุญาตไว ้ และต ้องการคัดลอกใบอนุญาตไป
่ งใบอนุญาต
รายการสินค ้าอืน
่ โดยดับเบิล
้ คลิกทีช
่ อ

รูปที่ 24

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 19 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

2. โปรแกรมปรับปรุงเพิม
่ Option “เฉพาะรายการใน Invoice” ซึง่ ผู ้ใช ้งานสามารถระบุเฉพาะ
รายการทีต
่ ้องการ โดยใช ้ “,” คั่นในแต่ละรายการหรือช่วงรายการ เช่น 1, 5, 7-9

รูปที่ 25

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 20 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1665
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ การแจ้งเตือนกรณีไม่ระบุสกุลเงินของ Other Charge ต่างๆ และ
ิ ค้าเอง
ต้องการระบุมล
ู ค่าในรายการสน
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ การแจ ้งเตือนกรณีไม่ระบุสกุลเงินของ Other Charge ต่างๆ และต ้องการ
ระบุมล
ู ค่าในรายการสินค ้าเอง
1. ตัวอย่างผู ้ใช ้งานต ้องการระบุมล
ู ค่าของ Packing Charge ในรายการสินค ้าเอง โดยไม่ได ้ระบุ
สกุลเงินไว ้

รูปที่ 26

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 21 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

2. ไปทีส
่ ว่ นของ Invoice detail คลิกปุ่ ม “
ของ Packing Charge

” ของรายการสินค ้าทีต
่ ้องการและระบุมล
ู ค่า

รูปที่ 27

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 22 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

3. เมือ
่ คลิกปุ่ ม “
” โปรแกรมปรับปรุงเพิม
่ การแจ ้งเตือนต ้องระบุสกุลเงินใน Packing
Charge โดยโปรแกรมมีแจ ้งเตือนครอบคลุม Packing Charge, Foreign Inland, Landing
Change, OTH., ส่วนลด และ Difff Fri.

รูปที่ 28

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 23 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1666
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ การดึงประเทศต้นทางบรรทุกจาก e-Express โดยดึงจาก
tblPreArrivalDetail.ConsigneeCountryCode
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ การดึงประเทศต ้นทางบรรทุกจาก e-Express โดยดึงจาก
tblPreArrivalDetail.ConsigneeCountryCode สาหรับใช ้งานร่วมกับโปรแกรม e-Express โดยระบุ
config ezygov.ini เป็ น
[IMPORT]
USEEEXPRESS=Y
โดยกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้งานระบุ DESCTRY_EXPRESS=รหัสประเทศต ้นทางบรรทุก โปรแกรมจะใช ้ตาม
ini ทีก
่ าหนดไว ้

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 24 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1667
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงการแจ้งเตือนลาด ับพิก ัดหมดอายุ
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงการแจ ้งเตือนลาดับพิกด
ั หมดอายุ
กรณีคัดลอก Reference no. ทีเ่ ป็ นปี ค.ศ. 2021 หรือเก่ากว่า และนามาแก ้ไขข ้อมูลบางส่วนที่
ไม่ใช่ลาดับพิกด
ั ศุลกากร แล ้วบันทึกข ้อมูล Invoice
ก่อนปรับปรุงโปรแกรม แสดง Pop up แจ ้งเตือนตามจานวนรายการสินค ้าทีโ่ ปรแกรมตรวจสอบ
พบว่าลาดับพิกด
ั หมดอายุ

รูปที่ 29

หลังปรับปรุงโปรแกรม แสดง Pop up แจ ้งเตือน 1 ครัง้ โดยแสดง Invoice no, ลาดับรายการ
สินค ้า และพิกด
ั ทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง

รูปที่ 30

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 25 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1668
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุง Default Mailbox ตาม Paperless Setup กรณี Log in เข้าโปรแกรม
Sub module: <IMP>
Description: ปรับปรุง Default Mailbox ตาม Paperless Setup กรณี Log in เข ้าโปรแกรม
ไปทีเ่ มนู File | Paperless Setup ได ้กาหนด VAN และ Mailbox สาหรับส่งข ้อมูล Paperless

รูปที่ 31

เมือ
่ ผู ้ใช ้งาน Log in เข ้าโปรแกรม ปรับปรุงให ้ Default ตาม Paperless Setup ทีไ่ ด ้กาหนดค่า

รูปที่ 32

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 26 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1670
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงการดึงข้อมูลจาก e-Express กรณีมม
ี ากกว่า 1 สกุลเงิน
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงการดึงข ้อมูลจาก e-Express กรณีมม
ี ากกว่า 1 สกุลเงิน สาหรับใช ้งานร่วมกับ
โปรแกรม e-Express โดยระบุ config ezygov.ini เป็ น
[IMPORT]
USEEEXPRESS=Y
เมือ
่ ดึงข ้อมูลจาก express และพบว่ามีมากกว่า 1 สกุลเงิน ปรับปรุงโปรแกรม Invoice header
คานวณผลรวมมูลค่าตามรายการสินค ้า และแสดงสกุลเงินจากอัตราอากรสูงสุด

รูปที่ 33

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 27 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1671
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
้ ระเภท
Subject : ปร ับปรุงการตรวจสอบลาด ับอ ัตราอากรของประเภทใบขนฯ กรณีใชป
เอกสาร Type A, C, D, P
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงการตรวจสอบลาดับอัตราอากรของประเภทใบขนฯ กรณีใช ้ประเภทเอกสาร
Type A, C, D, P
ตัวอย่าง Invoice header ได ้ระบุวันทีน
่ าเข ้าเป็ น 6/6/21

รูปที่ 34

้ สุดของพิกด
ในส่วนรายการสินค ้าระบุวันทีเ่ ริม
่ ใช ้ – สิน
ั และรหัสสถิตอ
ิ ยูใ่ นช่วงเวลาของวันที่
นาเข ้า

รูปที่ 35

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 28 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

ระบุประเภทเอกสารเป็ น A, C, D, P และไม่ได ้ระบุวันทีน
่ าสินค ้าออกจากคลังสินค ้า

รูปที่ 36

ปรับปรุงโปรแกรมกรณีเมือ
่ บันทึกรายละเอียด Invoice โปรแกรมตรวจสอบและเพิม
่ Pop up
แจ ้งเตือนให ้ตรวจสอบปั ญหา

รูปที่ 37

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 29 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1672
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ กาหนด Default จ่ายค่าธรรมเนียมพิธก
ี ารในแฟ้มบริษ ัทนาเข้า
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ กาหนด Default จ่ายค่าธรรมเนียมพิธก
ี ารในแฟ้ มบริษัทนาเข ้า
ไปทีเ่ มนู File | แฟ้ มบริษัทนาเข ้า ปรับปรุงโปรแกรมเพิม
่ Check box “จ่ายค่าธรรมเนียมพิธก
ี าร
ทุกครัง้ ” เมือ
่ ผู ้ใช ้งานได ้ Check box กาหนดค่าไว ้

รูปที่ 38

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

ในหน ้าจอแก ้ไขใบขนสินค ้า | Other ในช่อง Check box “จ่ายค่าธรรมเนียมพิธก
ี ารศุลกากร
่
้งานไม่
200 บาท” จะคลิกเลือกไว ้อัตโนมัตท
ิ ก
ุ Reference เสมอ ซึงหากผู ้ใช
ต ้องการสามารถคลิกออก
เองได ้

รูปที่ 39

สาหรับกรณีทใี่ บขนสินค ้าฯ ค่าภาษี เป็ น 0 บาท โปรแกรมจะปิ ดการทางานของช่อง “จ่าย
ค่าธรรมเนียมพิธก
ี ารศุลกากร 200 บาท” ให ้อัตโนมัต ิ

รูปที่ 40

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1673
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงการแสดง Ref สาหร ับ Invoice และใบขนฯ
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงการแสดง Ref สาหรับ Invoice และใบขนฯ
1. ก่อนปรับปรุงโปรแกรมแสดงทุก Reference ตามสถานะเมนูแถบด ้านซ ้าย
➢ Invoice : Invoice ใหม่, ผลทีไ่ ด ้ Error
➢ ใบขนสินค ้าขาเข ้า : ใบขนฯ ใหม่, รอรับผล, รอรับผล Sign Net, ผลทีไ่ ด ้ Error, รอรับเลขทีใ่ บ
ขน, ใบขนฯ ที่ Cancel

รูปที่ 41

หลังปรับปรุงโปรแกรมกรอง Reference คงเหลือแสดงไว ้ที่ 2 เดือน

รูปที่ 42

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

2. ผู ้ใช ้งานสามารถกาหนดการดูข ้อมูลย ้อนหลัง ได ้ 2 แบบ คือ
2.1
Double Click ทีแ
่ ถบด ้านบน (1) แล ้วระบุเงือ
่ นไขทีต
่ ้องการแสดง (2) ซึง่ เมือ
่ ปิ ด –
เปิ ดโปรแกรมใหม่จะกลับไปแสดงที่ 2 เดือนตาม Default เหมือนเดิม

รูปที่ 43

2.2

กรณีทต
ี่ ้องการเปลีย
่ นจานวนเดือนแสดงมากกว่า 2 เดือน ผู ้ใช ้งานสามารถกาหนด
จานวนเดือนเองได ้โดยไปทีเ่ มนู File | ค่าคงทีใ่ นระบบ แล ้วคลิกทีแ
่ ท็บ “อืน
่ ๆ” และ
ระบุจานวนเดือนทีต
่ ้องการลงในช่อง “จานวนเดือนย ้อนหลังในหน ้าจอ Browse
ข ้อมูล” ซึง่ การกาหนดนี้ครอบคลุมทุกเมนูด ้านซ ้าย

รูปที่ 44
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ
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่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1674
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ิ ค้าบ ันทึกว ันทีส
ิ ค้า
Subject : ปร ับปรุงแฟ้มสน
่ ร้างของรห ัสสน
Sub module: <IMP><แฟ้ มสินค ้า>
Description: ปรับปรุงแฟ้ มสินค ้าบันทึกวันทีส
่ ร ้างของรหัสสินค ้า
ก่อนปรับปรุงโปรแกรมแสดงเฉพาะวันทีบ
่ ันทึก

รูปที่ 45

หลังปรับปรุงโปรแกรมเพิม
่ แสดงวันทีส
่ ร ้าง โดยสินค ้าเดิมก่อนอัพเดตโปรแกรมจะแสดงเป็ นวันที่
สร ้าง และวันทีบ
่ ันทึกล่าสุดเป็ นวันทีเ่ ดียวกันก่อนในครัง้ แรก และเมือ
่ ผู ้ใช ้งานบันทึกและแก ้ไขวันที่
บันทึกล่าสุดจะถูกอัพเดตใหม่เสมอ

รูปที่ 46

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1675
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ การแจ้งเตือนว ันทีอ
่ อกจากคล ังสาหร ับใบขน Type A,C และ P
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ การแจ ้งเตือนวันทีอ
่ อกจากคลังสาหรับใบขน Type A,C และ P
ิ ธิประโยชน์ Bond/Free Zone /I-EAT และระบุประเภทเอกสาร เป็ น A, C
กรณีทใี่ บขนฯ ระบุสท
หรือ P หากผู ้ใช ้งานไม่ได ้ระบุวันทีอ
่ อกจากคลัง

รูปที่ 47

ปรับปรุงโปรแกรมเพิม
่ การแจ ้งเตือนให ้ระบุวันทีอ
่ อกจากคลังเมือ
่ ผู ้ใช ้งานคลิกปุ่ ม “

”

รูปที่ 48

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1676
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงการบ ันทึกราคาประเมิน
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงการบันทึกราคาประเมิน
กรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้งานได ้ระบุราคาประเมิน โดยไม่มก
ี ารวางประกัน

รูปที่ 49

ก่อนปรับปรุงโปรแกรม หน ้าพรีววิ ใบขนฯ แสดงราคาของ และอากรตาม Invoice Detail

รูปที่ 50

หลังปรับปรุงโปรแกรม หน ้าพรีววิ ใบขนฯ แสดงราคาของ (บาท) เป็ นราคาประเมิน และคานวณ
อากรตามราคาประเมิน

รูปที่ 51

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร
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่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1677
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
่ ง Other Charge เป็น 35 ต ัวอ ักษร
Subject : ปร ับปรุงขยายชอ
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงขยายช่อง Other Charge เป็ น 35 ตัวอักษร
ก่อนปรับปรุงโปรแกรม ช่อง Other Charge สามารถระบุได ้ 14 ตัวอักษร

รูปที่ 52

หลังปรับปรุงโปรแกรม ช่อง Other Charge สามารถระบุข ้อความได ้ 35 ตัวอักษร

รูปที่ 53

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 37 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร
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่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

และในหน ้าพรีววิ ใบขนฯ แสดงข ้อความจากช่อง Other Charge ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้

รูปที่ 54

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
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่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1680
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ FCA ลงใน Price Term
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ FCA ลงใน Price Term
ก่อนปรับปรุงโปรแกรม แสดง Price Term ทัง้ หมด 6 Term

รูปที่ 55

หลังปรับปรุงโปรแกรม เพิม
่ Term “FCA” ต่อท ้ายจาก EXW

รูปที่ 56
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018
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ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

การคานวณของ Term FCA นัน
้ เป็ นรูปแบบเดียวกับ EXW
ตัวอย่าง มูลค่าสินค ้า 10,000
Forwarding : 10,000 + 3% (For.) = 10,300
Friegth : 10,300 x 10% (Fr.) = 1,030
Insurance : 10,300 x 1% (Ins.) = 103
CIF : 10,300 + 1,030 + 103 = 11,433

รูปที่ 57

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1687
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงการแจ้งเตือนเกณฑ์ประเทศถิน
่ กาเนิด
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงการแจ ้งเตือนเกณฑ์ประเทศถิน
่ กาเนิด
กรณีทวี่ ันทีน
่ าเข ้า หรือวันทีอ
่ อกจากคลังเป็ นพ.ศ. 2564 หรือ ค.ศ.2021 หากผู ้ใช ้งานระบุ
ใบอนุญาตโดยใช ้หน่วยงานทีอ
่ อกใบอนุญาตเป็ นรหัสประเทศ โปรแกรมไม่ตรวจสอบและแจ ้งเตือนให ้
ระบุ

รูปที่ 58

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018
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1

รูปที่ 59

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018
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แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1688
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงแก้ไขปัญหาการค ัดลอกในปุ่ม "เพิม
่ ราคา"
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงแก ้ไขปั ญหาการคัดลอกในปุ่ ม "เพิม
่ ราคา"
กรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้งานระบุเปอร์เซ็นต์ในช่อง Royalty แล ้วดับเบิล
้ คลิกเพือ
่ คัดลอกไปรายการสินค ้าอืน
่ ๆ
ทันที พบปั ญหาคานวณไม่ถก
ู ต ้อง

รูปที่ 60

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018
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แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1695
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ิ ค้าใหม่ในหน้า Invoice detail
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ สน
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ สินค ้าใหม่ในหน ้า Invoice detail
กรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้งานระบุรหัสสินค ้าทีไ่ ม่มใี นแฟ้ มสินค ้า โปรแกรมจะแสดง Pop up ให ้ทราบ และให ้
เลือกเพิม
่ หรือไม่ หากต ้องการให ้คลิกปุ่ ม “Yes” เพือ
่ ยืนยัน

รูปที่ 61

โปรแกรมแสดงหน ้าจอของแฟ้ มสินค ้าพร ้อมกับเพิม
่ รหัสสินค ้าใหม่ให ้อัตโนมัต ิ ผู ้ใช ้งานสามารถ
บันทึกรายละเอียดอืน
่ ๆ และคลิกปุ่ ม “Close”

รูปที่ 62

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018
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แก ้ไขครัง้ ที่

1

โปรแกรมจะปิ ดหน ้าจอแฟ้ มสินค ้า แล ้วกลับมาทีห
่ น ้าจอ Invoice detail พร ้อมแสดงรายละเอียด
ทีไ่ ด ้บันทึก

รูปที่ 63

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018
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Code : IMP1697
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงการแจ้งเตือน และไม่ล็อคการทางานสาหร ับว ันทีอ
่ อกจากคล ังสาหร ับใบขน
Type A, C และ P
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงการแจ ้งเตือน และไม่ล็อคการทางานสาหรับวันทีอ
่ อกจากคลังสาหรับใบขน
Type A, C และ P
ิ ธิประโยชน์ Bond/Free Zone /I-EAT และระบุประเภทเอกสาร เป็ น A, C
กรณีทใี่ บขนฯ ระบุสท
หรือ P หากผู ้ใช ้งานไม่ได ้ระบุวันทีอ
่ อกจากคลัง

รูปที่ 64

ก่อนปรับปรุงโปรแกรม เมือ
่ ผู ้ใช ้งานคลิกปุ่ ม “
” โปรแกรมแสดง Pop up แจ ้งเตือนให ้
ระบุวันทีอ
่ อกจากคลัง และล็อคการทางานต ้องระบุให ้เรียบร ้อยก่อน

รูปที่ 65

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 46 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

หลังปรับปรุงโปรแกรม โปรแกรมแสดง Pop up แจ ้งเตือนให ้ระบุวันทีอ
่ อกจากคลัง และผู ้ใช ้งาน
สามารถเลือกสร ้างใบขนฯ ต่อโดยคลิกปุ่ ม “No” หรือกลับไปแก ้ไขก่อนได ้

รูปที่ 66

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1701
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงการค ัดลอก Ref no. ให้ Default ว ันทีท
่ ารายการเป็นว ันทีป
่ จ
ั จุบ ัน
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงการคัดลอก Ref no. ให ้ Default วันทีท
่ ารายการเป็ นวันทีป
่ ั จจุบัน
ตัวอย่าง Reference no. ต ้นทีต
่ ้องการคัดลอกวันทีท
่ ารายการเป็ นวันที่ 08/07/22

รูปที่ 67

คลิกปุ่ ม “คัดลอก” และเลือกเงือ
่ นไข “Copy ไป Ref. No. ใหม่”

รูปที่ 68
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

โปรแกรมแสดง Pop up แจ ้ง Ref. no. ใหม่

รูปที่ 69

ปรับปรุงโปรแกรมฟิ ลด์วันทีท
่ ารายการแสดงเป็ นวันทีป
่ ั จจุบัน

รูปที่ 70

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 49 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1702
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงโปรแกรมสร้างใบขนฯ โดยไม่บ ันทึก Invoice (E-EXPRESS)
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงโปรแกรมสร ้างใบขนฯ โดยไม่บันทึก Invoice สาหรับใช ้งานร่วมกับโปรแกรม
e-Express เท่านัน
้ โดยระบุ config ezygov.ini เป็ น
[IMPORT]
USEEEXPRESS=Y
เมือ
่ EzyPlus Import รับข ้อมูลจากโปรแกรม e-Express และได ้รับ Ref.No. เรียบร ้อยแล ้ว

รูปที่ 71

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

ปรับปรุงโปรแกรมให ้ผู ้ใช ้งานสามารถคลิก Ref no. (1) ทีต
่ ้องการ แล ้วคลิกปุ่ ม “สร ้างใบขนฯ”
(2) และเลือกเงือ
่ นไขเพือ
่ สร ้างใบขน (3) ได ้ทันที โดยไม่ต ้องเข ้าไปบันทึก Invoice ก่อน

รูปที่ 72

โปรแกรมจะคานวณ และแสดง Pop up เมือ
่ ได ้สร ้างใบขนฯ เรียบร ้อยแล ้ว

รูปที่ 73

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1703
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ คอล ัมน์ "เลขทีใ่ บขนขาออก" ในรายงานการนาของเข้าตาม Excel
File
Sub module: <IMP><รายงาน>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ คอลัมน์ "เลขทีใ่ บขนขาออก" ในรายงานการนาของเข ้าตาม Excel File
ปรับปรุงรายงานการนาของเข ้าตาม Excel File สาหรับผู ้ใช ้งานทีไ่ ม่ม ี ini กาหนดเฉพาะบริษัท
โดยเพิม
่ คอลัมน์ ดังนี้
-

เลขทีใ่ บขนขาออก
ลาดับรายการขาออก
Import Tax Incentives

รูปที่ 74

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1706
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
่ งเลขทีข
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ Option "พิมพ์ในชอ
่ าระภาษี"
Sub module: <IMP><พิมพ์ใบขนสินค ้า>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ Option "พิมพ์ในช่องเลขทีข
่ าระภาษี "
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้งานระบุการชาระเงินและวางประกันในรูปแบบการตัดบัญชีธนาคาร

รูปที่ 75

เมือ
่ พรีววิ ใบขนฯ และคลิกปุ่ ม “Option อืน
่ ๆ” คลิก Check box “กรณี E-Payment พิมพ์รหัส่ ธนาคารด ้วย” (1) โปรแกรมปรับปรุงเพิม
ชือ
่ Check box "พิมพ์ในช่องเลขทีข
่ าระภาษี " (2)

รูปที่ 76

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

หากผู ้ใช ้งานคลิก Check box "พิมพ์ในช่องเลขทีข
่ าระภาษี " โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดรหัส
่
่ บัญชีธนาคาร ในช่อง “เลขทีช
ธนาคาร, ชือธนาคาร, เลขทีบ
่ ัญชีธนาคาร, สาขาธนาคาร และชือ
่ าระ
ภาษีอากร/ประกัน”

รูปที่ 77

ตัวอย่างหน ้าจอเมือ
่ ไม่คลิก Check box "พิมพ์ในช่องเลขทีข
่ าระภาษี"

รูปที่ 78

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP1707
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
่ Paperless โดย User อืน
ิ ธิย
Subject : ปร ับปรุงยกเลิกการสง
่ และเพิม
่ กาหนดสท
์ กเลิกใน
แฟ้มผูใ้ ชโ้ ปรแกรม
Sub module: <IMP><ใบขนสินค ้า>
Description: ปรับปรุงยกเลิกการส่ง Paperless โดย User อืน
่ และเพิม
่ กาหนดสิทธิย
์ กเลิกในแฟ้ ม
ผู ้ใช ้โปรแกรม
1. ปรับปรุงเพิม
่ สิทธิ์ “ยกเลิกสถานะกาลังส่งของผู ้อืน
่ ได ้” โดยโปรแกรม Default ไว ้ทีไ่ ม่คลิก
Check box

รูปที่ 79

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

เพิม
่ เติม : หากต ้องการตัง้ ค่าให ้ผู ้ใช ้งานทุกคนสามารถยกเลิกสถานะกาลังส่งได ้ ให ้นาคิวรี่
ด ้านล่างนี้ไปรันใน SQL
update USERNAME
set P15 = '1'
from USERNAME

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP-T1125
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
่ ั การทางานร่วมก ับโปรแกรม EzyplusQSend
Subject : พ ัฒนาเพิม
่ ฟังก์ชน
Sub module: <IMP><สร ้างใบขน>
ั่ การทางานร่วมกับโปรแกรม EzyplusQSend โดยระบุ config
Description: พัฒนาเพิม
่ ฟั งก์ชน
“ezygov.ini” เป็ น
[IMPORT]
QSEND=Y
1. Log in ด ้วย User “Admin” แล ้วไปทีเ่ มนู File | ค่าคงทีใ่ นระบบ และคลิกที่ Tab “อืน
่ ๆ” และคลิก
Check box “ใช ้ QSend”

รูปที่ 80

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

2. ผู ้ใช ้งานสามารถคลิกเลือก Refenence no. ทีต
่ ้องการส่งไปที่ Out box โดยโปรแกรม EzyplusQSend
จะทางานส่ง Reference no. ทีอ
่ ยูใ่ น “Paperless Outbox” ตามเวลาทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ให ้อัตโนมัต ิ

รูปที่ 81

2.1 โปรแกรมจะไม่แสดงปุ่ ม รับ-ส่งข ้อมูล
2.2 โปรแกรมจะทาการอ่าน file จาก Paperless Outbox แล ้วนาข ้อมูลเหล่านัน
้ ส่งตามรอบ
เวลาทีโ่ ปรแกรม QSend กาหนด
2.3 เมือ
่ โปรแกรม QSend ทางานเรียบร ้อยแล ้วจะปรับปรุงสถานะข ้อมูลเป็ นรอรับผล
3. Reference no. ทีไ
่ ด ้ถูกส่ง Paperless จะถูกย ้ายมาไว ้ที่ “รอรับผล” โดยโปรแกรม
EzyplusAutoRecv จะมีหน ้าทีร่ ับคาตอบกลับจากกรมศุลฯ แทนผู ้ใช ้งานคลิกรับเอง

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 58 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

รูปที่ 82

4. กรณีทไ
ี่ ม่ต ้องการใช ้งานโปรแกรม EzyplusQSend ให ้ไปทีเ่ มนู File | ค่าคงทีใ่ นระบบ และคลิกที่
Tab “อืน
่ ๆ” และคลิก Check box “ใช ้ QSend” ออกและบันทึก
5. ปุ่ ม “รับ – ส่งข ้อมูล” จะกลับมาแสดงให ้ผู ้ใช ้งานคลิกทางานเองได ้ตามปกติ

รูปที่ 83

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP-T854
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ แสดง incoterm ทงหมดใน
ั้
Price Term
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ แสดง incoterm ทัง้ หมดใน Price Term
ไปทีเ่ มนูแฟ้ มข ้อมูลกรมศุลฯ | Delivery Term และกาหนดค่าทัง้ หมดตามภาพ
•

่ ของ incoterm
คอลัมน์ “รหัส” เป็ นรายชือ

•

คอลัมน์ รวม FRI.?, รวม INS.?, รวม Packing?, รวม Inland?, รวม Other? สาหรับ
กาหนดการคานวณ โดยหาก Term ใดมี Check box ตรงในคอลัมน์ใดหมายถึงไม่ม ี
การคานวณในหัวข ้อนัน
้ ตัวอย่าง Term “C&F” มี Check box “รวม FRI.?” เมือ
่
Invoice ใช ้ Term C&F โปรแกรมจะปิ ดฟิ ลด์คา่ Freight เพือ
่ ไม่ต ้องระบุและใช ้
คานวณ

รูปที่ 84

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

ก่อนปรับปรุงโปรแกรม แสดง Price term ทัง้ หมด 6 เทอม

รูปที่ 85

หลังปรับปรุงโปรแกรม แสดง Price Term ทุก incoterm

รูปที่ 86

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP-T1103
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ิ ค้า FOC ให้ Default เฉลีย
Subject : ปร ับปรุงโปรแกรมกรณีสน
่ ค่า Fr, Ins, For อ ัตโนม ัติ
Sub module: <IMP><Invoice>
ิ ค ้า FOC ให ้ Default เฉลีย
Description: ปรับปรุงโปรแกรมกรณีสน
่ ค่า Fr, Ins, For อัตโนมัต ิ
เมือ
่ ผู ้ใช ้งานคลิก Check box “รวม FOC ด ้วย” (1) ปรับปรุงโปรแกรมให ้ Check box ปุ่ ม “การ
คานวน FOC และอืน
่ ๆ” ให ้อัตโนมัต ิ โดยจะ Default เฉลีย
่ ค่าสาหรับ FOC เท่านัน
้ (2) โดยหากใน
้
Invoice ผู ้ใช ้งานได ้ระบุคา่ Freight หรือ Diff. Freight หรือ Insurance หรือ Forwarding หรือ ค่าซือ
ผ่าน หรือ Other Charge โปรแกรมจะคานวณเฉลีย
่ ค่าดังกล่าวไปทีร่ ายการสินค ้าทีเ่ ป็ นของแถม

รูปที่ 87

เพิม
่ เติม หากผู ้ใช ้งานคลิก Check box “รวม FOC ด ้วย” ออก โปรแกรมคงค่า Check box ที่
อยูใ่ นปุ่ ม “การคานวน FOC และอืน
่ ๆ”

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : IMP-T1137
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ิ ค้าให้ Default ไว้ทรี่ ายการถ ัดไปจากทีล
Subject : ปร ับปรุงการลบรายการสน
่ บ
Sub module: <IMP><Invoice>
Description: ปรับปรุงการลบรายการสินค ้าให ้ Default ไว ้ทีร่ ายการถัดไปจากทีล
่ บ
กรณีเลือกลบรายการสินค ้าโดยใช ้เงือ
่ นไข “ลบรายการปั จจุบัน”

รูปที่ 88

หลังจากโปรแกรมลบรายการสินค ้าเรียบร ้อย โปรแกรมจะ Default ไว ้ทีร่ ายการถัดไปจากทีล
่ บ

รูปที่ 89

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 63 / 65

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

กรณีเลือกลบรายการสินค ้าโดยใช ้เงือ
่ นไข “ลบช่วงรายการ” ตัวอย่างขณะลบรายการสินค ้าอยูท
่ ี่
รายการที่ 7 และระบุเงือ
่ นไขลบช่วงรายการที่ 10 - 12

รูปที่ 90

หลังจากโปรแกรมลบรายการสินค ้าเรียบร ้อย โปรแกรมจะ Default ไว ้ทีช
่ ว่ งลาดับรายการแรกที่
ผู ้ใช ้งานระบุลบรายการ

รูปที่ 91

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.947

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Import

แก ้ไขครัง้ ที่

1

่ ั เอกสาร:
บ ันทึกเวอร์ชน
ลาด ับที่

่ั
เวอร์ชน

ว ันทีแ
่ ก้ไข

1

4.7.15

12/04/2022

Release Note EzyPlus Import V. 4.7.12

Kornpapa Phuahanghai

2

4.7.17

11/05/2022

Release Note EzyPlus Import V. 4.7.17

Kornpapa Phuahanghai

3

4.7.18

01/06/2022

Release Note EzyPlus Import V. 4.7.18

Kornpapa Phuahanghai

4

4.7.21

16/06/2022

Release Note EzyPlus Import V. 4.7.21

Kornpapa Phuahanghai

5

4.7.25

18/07/2022

Release Note EzyPlus Import V. 4.7.25

Kornpapa Phuahanghai

6

4.7.27

02/08/2022

Release Note EzyPlus Import V. 4.7.27

Kornpapa Phuahanghai

7

4.7.28

17/08/2022

Release Note EzyPlus Import V. 4.7.28

Kornpapa Phuahanghai

8

4.7.29

01/09/2022

Release Note EzyPlus Import V. 4.7.29

Kornpapa Phuahanghai

9

4.7.32

13/09/2022

Release Note EzyPlus Import V. 4.7.32

Kornpapa Phuahanghai

10

4.7.34

29/09/2022

Release Note EzyPlus Import V. 4.7.34

Kornpapa Phuahanghai

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

รายละเอียดการแก้ไข

Proprietary Information

ผูแ
้ ก้ไข

หน ้าที่ 65 / 65

