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บทที่ 1 
บทน า 

1.  ค าส่ังและสัญลักษณ์ในระบบ 

ค าสัง่และสญัลกัษณ์ (Command and Icon) ที่ใช้ในระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการออก
หนังสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง 
(FSW) แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ที่ 1 ค าสัง่และสญัลกัษณ์มาตรฐานของระบบ ซึง่เป็นสว่นที่ทกุโปรแกรมต้องมี และกลุม่ที่ 2 
ค าสัง่และสญัลกัษณ์เฉพาะ ซึง่เป็นสว่นที่เพิ่มเติมจากค าสัง่และสญัลกัษณ์มาตรฐาน ซึง่จะมีใช้ในบางโปรแกรมและจะเขียนอธิบาย
ไว้เฉพาะโปรแกรมที่ใช้ค าสัง่และสญัลกัษณ์ดงักลา่วเทา่นัน้ ค าสัง่และสญัลกัษณ์มาตรฐานของระบบ มีดงันี  ้

ตาราง 1-1 ค าสัง่และสญัลกัษณ์มาตรฐานของระบบ 

ล าดับ สัญลักษณ์ ความหมาย 

1  

สร้างรายการใหม ่

2  

แก้ไขข้อมลูรายการปัจจบุนั 

3  

บนัทกึข้อมลูรายการปัจจบุนั 

4 
 

บนัทกึรายการปัจจบุนัเป็นรายการใหม ่

5 
 

บนัทกึรายการปัจจบุนัเป็นรายการใหมก่รณีอยูห่น้าจอสบืค้น 

6  

ลบรายการปัจจบุนั 

7  

ยกเลกิการท ารายการข้อมลูรายการปัจจบุนั 

8  

ล้างคา่ข้อมลูของหน้าจอปัจจบุนั/แสดงรูปแบบเลขท่ีเอกสาร และประเภทเอกสารลา่สดุ 

9 
 

ย้อนกลบัไปยงัโปรแกรมก่อนหน้า 

10 
 

พิมพ์ข้อมลูรายงานออกทางเคร่ืองพิมพ์ 

11 
 

แสดงภาพก่อนพิมพ์/แสดงตวัอยา่งแบบฟอร์มที่ออกแบบ 

12 
 

แสดงภาพก่อนพิมพ์ในรูปแบบกราฟ 

13 
 

พิมพ์ตารางปฏิทินวนัหยดุ 

14 
 

สง่ออกข้อมลูแบบเลอืกรูปแบบ 

15 
 

สง่ออกข้อมลูในรูปแบบไฟล์ Excel แบบไมต่ดัหน้า 

16  เพิ่มข้อมลู/ฟิลด์ข้อมลูรายการใหม่ 

17  ลบข้อมลู/ฟิลด์ข้อมลูรายการท่ีเลอืก 

18 
 

เลอืกข้อมลูจาก Popup  

19 
 

เลอืกวนัท่ีจากปฏิทิน 

20 
 

สบืค้นข้อมลูตามเง่ือนไขที่ระบแุละแสดงผลการสบืค้น 
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ล าดับ สัญลักษณ์ ความหมาย 

21 
 

ลบข้อมลูปัจจบุนัของฟิลด์ทีเ่ลอืก 

22 
 

แนบเอกสารมากกวา่ 1 ไฟล์ 

23 
 

ไปยงัหน้าจอแรกของข้อมลู 

24 
 

ไปยงัหน้าจอก่อนหน้าของหน้าจอปัจจบุนั / ปีก่อนหน้า 

25 
 

ไปยงัหน้าถดัไปของหน้าจอปัจจบุนั / ปีถดัไป 

26 
 

ไปยงัหน้าจอสดุท้ายของหน้าจอปัจจบุนั 

27 
 

ไปยงัหน้าจอที่ระบ ุ

28 
 

เปลีย่นรหสัผา่น 

29 
 

ก าหนดรูปลายเซ็นอเิลก็ทรอนิกส ์

30 
 

เปลีย่นรหสัลบั 

31 
 

ก าหนดผู้ท าหน้าที่แทน 

32 
 

กลอ่งขาเข้า(สถานะกรณีไมม่งีานเข้า) 

33 
 

กลอ่งขาเข้า(สถานะกรณีที่มงีานเข้า) 

34 
 

ใบอนญุาต/ใบรับรองใกล้หมดอาย ุ

35 
 

ออกจากระบบ 

36 
 

เช่ือมโยงไปกระดานถาม-ตอบ 

37 
 

บริหารจดัการผู้ เข้าใช้งานระบบ 

38 
 

ก าหนดรูปภาพตราประทบัหนว่ยงาน 

ตาราง 1-2 ค าสัง่และสญัลกัษณ์เฉพาะ 

ล าดับ สัญลักษณ์ ความหมาย 

1 
 

ระเบียบข้อบงัคบัน าเข้า 

2 
 

ระเบียบข้อบงัคบัน าผา่น 

3 
 

ยื่นค าขอ 

4 
 

Generate Schema 

5 
 

ลงทะเบียนรับเร่ือง 

6 
 

ยกเลกิ 

7 
 

แจ้งแก้ไขข้อมลู 

8  ดปูระวตักิารยื่นใบค าขอ 

9 
 

ติดตามเอกสาร/สง่เอกสารลงนาม/อนมุตัิ 
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ล าดับ สัญลักษณ์ ความหมาย 

10 
 

เปลีย่นผู้ รับผิดชอบ 

11 
 

ดรูายการใบอนญุาตและใบรับรองที่ยกเลกิ 

12 
 

ดรูายการใบอนญุาตและใบรับรองที่หมดอาย ุ

13 
 

ดรูายการใบอนญุาตและใบรับรองที่อนมุตัิ/ดรูายการข้อมลูที่อนมุตัิ 

14 
 

ดรูายการใบอนญุาตและใบรับรองที่ไมอ่นมุตัิ/ดรูายการข้อมลูที่ไมอ่นมุตัิ 

15  สร้าง Tally sheet/บนัทกึการตรวจแยกวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า 

16  ไมบ่นัทกึ Tally sheet 

17  เลอืกไฟล์แนบ 

18  ปิดงาน 

19  รายละเอียดสรุปผลการคดัแยกชนิดวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า 

20  รายละเอียดผลการเปรียบเทียบ Tally sheet/รายละเอยีดการพิจารณา Sizing 

21  ประวตัิการปรับปรุงข้อมลูการแจ้งการขนถ่ายวตัถดุิบสตัว์น า้ 

22  บนัทกึแผนการตรวจคดัแยกฯ 

23  บนัทกึรายงานการตรวจเรือ 

24  ประวตัิการสง่ข้อมลูไปหนว่ยงานภายนอก 

หมายเหตุ ไอคอน แต่ละไอคอนจะมีลกัษณะการท างานที่แตกต่างกันขึน้อยู่กับการท างานของโปรแกรมและหน้าจอการท างาน 
กรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าไอคอนแต่ละไอคอนนัน้ท าหน้าที่อะไร สามารถท าได้โดยการน าเมาส์ไปวางที่ไอคอนที่ต้อง การก็จะ
ปรากฎช่ือไอคอนแตล่ะไอคอนตามการท างานของไอคอนนัน้ๆ 
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2.  มาตรฐานการท างานของระบบ  

การท างานทัว่ไปของระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้โครงการพฒันาระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) 
และ ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW) นัน้ผู้ใช้งาน สามารถที่จะท าการ
ค้นหาข้อมลู ระบเุง่ือนไขการแสดงรายงาน ดภูาพก่อนพิมพ์  การพิมพ์ และ การสง่ออกข้อมลูได้  แตท่ัง้นีต้้องขึน้อยูก่บัสิทธิในการใช้
งานที่ได้รับวา่ผู้ใช้งานนัน้ๆ ได้รับสทิธิในการเข้าใช้ระบบโปรแกรมในระดบัใด และ ใช้สิทธิใดได้บ้าง ซึง่การให้สทิธิในการใช้งานแบ่ง
ออกเป็น 

- สทิธิในการเพิ่มข้อมลู (Add) 
- สทิธิในการแก้ไขข้อมลู (Edit) 
- สทิธิในการค้นหาข้อมลู (Search) 
- สทิธิในการลบข้อมลู (Delete) 
- สทิธิในการแสดงข้อมลู (Load) 
- สทิธิในการดภูาพก่อนพิมพ์ (Print preview) 
- สทิธิในการพิมพ์ (Print) 
- สทิธิในการสง่ออกข้อมลู(Export) 

โดยการใช้งานในระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้โครงการพฒันาระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ 
ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW) นัน้ จะมีหลกัการใช้งานโปรแกรมใน
ลกัษณะเดียวกันทุกหน้าจอการใช้งานจะต้องเร่ิมต้นจากการที่ผู้ เข้าใช้ระบบโปรแกรม เลือกหน้าจอที่ต้องการใช้งานจากเมน ูเมื่อ
โปรแกรมแสดงหน้านัน้ๆ แล้ว ให้ท าการเลอืกการท างานท่ีต้องการ ซึง่มีวิธีการท างานดงันี ้

2.1 การเพิ่มข้อมูล 

เมื่อผู้ ใช้งานเข้าโปรแกรมในส่วนของหน้าจอที่ต้องการเพิ่มข้อมูลแล้ว  โปรแกรมจะ แสดงหน้าจอที่พร้อมท างาน  
ดงันี ้

1. เลือกไอคอน  ส าหรับโปรแกรมทัว่ไป และใช้ไอคอน  หรือ    ส าหรับโปรแกรมที่เป็นโครงสร้างแบบต้นไม้ 
หรือใช้ไอคอน  ส าหรับการเพิ่มฟิลด์ข้อมลู 

2. ระบรุายละเอียดข้อมลูทัง้หมดที่โปรแกรมก าหนดให้กรอก 
3. เมื่อปอ้นข้อมลูที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการเลอืกไอคอน  หรือ  เพื่อให้ระบบบนัทกึข้อมลู ดงักลา่ว 
4. เลอืกไอคอน  เพื่อยกเลกิการท างาน 
5. เลอืกไอคอน  เพื่อท าการล้างคา่ข้อมลู 

ถ้าผู้ใช้งานไมท่ าการกรอกข้อมลูในสว่นท่ีโปรแกรมบงัคบัจะมี * ตอ่ท้ายช่ือฟิลด์ เมื่อท าการบนัทกึข้อมลูโปรแกรมจะไมท่ า
การบนัทึกให้ และแสดงข้อความเตือน  หากข้อมลูดงักลา่วมีส่วนหนึ่งสว่นใดที่เป็นสิ่งที่โปรแกรมมีการป้องกนัการซ า้กนัของข้อมูล
โปรแกรมจะไม่ยอมให้ท าการบันทึกหากเป็นข้อมูลที่ซ า้กับข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ผู้ ใช้งานต้องท าการแก้ไขข้อมูลดงักล่าว แล้วจึงจะ
สามารถท าการบนัทกึข้อมลูได้ 
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2.2 การปรับปรุงข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าโปรแกรมในสว่นของหน้าจอที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมลูแล้วโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมลูที่
เลอืก ให้ผู้ใช้งานท าการแก้ไขข้อมลู ดงันี ้
1. เลอืกไอคอน  เพื่อแก้ไขข้อมลูที่ต้องการ 
2. แก้ไขข้อมลูตามต้องการ  
3. บนัทกึข้อมลูที่ได้ท าการปรับปรุงโดยเลอืกไอคอน  เพื่อให้ระบบบนัทกึข้อมลู ดงักลา่ว 
4. เลอืกไอคอน  เพื่อยกเลกิการท างาน 
5. เลอืกไอคอน  เพื่อท าการล้างค่าข้อมลู 

ถ้าผู้ใช้งานไมท่ าการกรอกข้อมลูในสว่นท่ีโปรแกรมบงัคบั เมื่อท าการบนัทกึข้อมลูโปรแกรมจะไมท่ าการบนัทกึให้ และ
แสดงข้อความเตือน  หากข้อมลูดงักลา่วมีสว่นหนึง่สว่นใดที่เป็นสิง่ที่โปรแกรมมีการปอ้งกนัการซ า้กนัของข้อมลูโปรแกรมจะไมย่อม
ให้ท าการบนัทกึหากเป็นข้อมลูที่ซ า้กบัข้อมลูที่มีอยูแ่ล้ว ผู้ใช้งานต้องท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว แล้วจึงจะสามารถท าการบนัทกึ
ข้อมลูได้ 

2.3 การค้นหาข้อมูล 

หน้าจอแสดงรายการข้อมลูบางหน้าจอจะมีสว่นของการสบืค้น เมื่อผู้ใช้งานเข้าโปรแกรมในสว่นของหน้าจอแสดงรายการ
ข้อมลู จะมีสว่นของการสบืค้นข้อมลูอยูส่ว่นบนของหน้าจอ  รายละเอียดดงันี ้
1. เมื่อเข้าสูห่น้าจอรายการข้อมลู  จะพบเงื่อนไขการสบืค้นข้อมลู 
2. ระบเุง่ือนไขการสบืค้นข้อมลูเพื่อกรองข้อมลูตามเง่ือนไขที่ต้องการ แล้วคลกิไอคอน    
3. กรณีพบข้อมลูตรงตามเง่ือนไขที่ระบ ุโปรแกรมจะแสดงข้อมลูตามเง่ือนไขที่ระบ ุ 
4. กรณีไมพ่บข้อมลูตามเง่ือนไขที่ระบ ุจะแสดงข้อความแจ้งวา่ไมพ่บข้อมลู  

หน้าจอที่ให้ก าหนดเง่ือนไขการสืบค้น บางฟิลด์อาจจะเป็นข้อมูลที่โปรแกรมบงัคบัให้ผู้ ใช้งานกรอก ก่อนถึงด าเนินการ
สืบค้นได้ บางฟิลด์อาจจะไม่บงัคบัผู้ ใช้งานจะท าการกรอกข้อมูลหรือไม่ก็ได้  ถ้าผู้ ใช้งานไม่ท าการกรอกข้อมูลในส่วนที่โปรแกรม
บงัคบั เมื่อคลกิไอคอน     จะไมแ่สดงข้อมลูการสบืค้น และ แสดงข้อความเตือน 

2.4 การลบข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าโปรแกรมในสว่นของหน้าจอที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมลูแล้วโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมลูที่
เลอืก ให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบดขู้อมลูที่จะลบได้วา่ เป็นข้อมลูที่ต้องการลบจริงหรือไม ่ถ้าตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมลูที่
ต้องการลบ ให้ด าเนินการดงันี ้
1. ผู้ใช้สามารถเลอืกรายการข้อมลูที่ต้องการจะลบ โดยท าเคร่ืองหมายถกูหน้ารายการท่ีต้องการลบ และคลิกไอคอน 

  
2. โปรแกรมจะให้ยืนยนัการลบข้อมูล กรณียืนยนัการลบแล้ว โปรแกรมจะตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการลบนัน้ว่ามีการ

อ้างถึงหรือสมัพนัธ์ กับข้อมูล/โปรแกรม/หน้าจอ/เอกสารอื่นๆ อนัจะส่งผลให้เกิดปัญหาเมื่อท าการลบข้อมูลนัน้ๆ 
หรือไม ่

3. หากข้อมลูที่ต้องการลบถกูอ้างอิง โปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบและไมอ่นญุาตให้ลบข้อมลู
ดงักลา่ว 
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4. กรณีข้อมูลไม่ถูกอ้างอิงโปรแกรมจะลบข้อมูลออกจากระบบ กรณีไม่ยืนยนัการลบข้อมูล ระบบจะยกเลิกการลบ
ทนัที 

2.5 การแสดงข้อมูล 

1. เมื่อผู้ใช้งานเข้าสูห่น้าจอรายการข้อมลูแล้ว โปรแกรมจะแสดงรายการข้อมลูในระบบทัง้หมด  
2. กรณีที่ต้องการดรูายละเอียดข้อมลูเฉพาะบางรายการท าได้โดยการคลกิที่รายการข้อมลูในตาราง โปรแกรมจะแสดง

หน้ารายละเอียดของข้อมลูตามรายการท่ีเลอืก 

2.6 การระบุเงื่อนไขการแสดงรายงาน 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าโปรแกรมในสว่นของหน้าจอเง่ือนไขรายงานแล้ว  โปรแกรมจะ แสดงหน้าจอที่พร้อมท างาน ดงันี ้
1. เมื่อผู้ใช้งานเข้าโปรแกรมในสว่นของหน้าจอเง่ือนไขรายงานแล้ว โปรแกรมจะ แสดงหน้าจอที่พร้อมท างาน  
2. ผู้ใช้ระบเุง่ือนไขที่ต้องการให้แสดงรายงาน (คลิกที่ไอคอน  เมื่อต้องการก าหนดเง่ือนไขรองที่โปรแกรมซ่อนไว้ ซึ่ง

จะมีเฉพาะรายงานท่ีมีเง่ือนไขมากเทา่นัน้) 
3. ถ้าผู้ ใช้งานไม่ท าการกรอกข้อมูลในส่วนที่โปรแกรมบังคับ เมื่อคลิกไอคอน  จะไม่มีข้อมูลรายงานและแสดง

ข้อความเตือน และไม่สามารถคลิกไอคอน  เพื่อดูภาพก่อนพิมพ์ หรือไม่สามารถคลิกไอคอน  เพื่อพิมพ์
รายงานออกทางเคร่ืองพิมพ์ได้ 

2.7 การดูภาพก่อนพมิพ์ 

เมื่อผู้ใช้งานท าการระบขุ้อมลูที่ต้องการแสดงรายงานเรียบร้อยแล้วที่หน้าจอเง่ือนไขรายงาน ดงันี  ้
1. เมื่อผู้ใช้งานเข้าโปรแกรมในสว่นของหน้าจอเง่ือนไขรายงานแล้ว โปรแกรมจะ แสดงหน้าจอที่พร้อมท างาน  
2. ผู้ใช้ระบเุง่ือนไขที่ต้องการให้แสดงรายงาน (โดยเฉพาะเง่ือนไขที่บงัคบัให้กรอก) 
3. คลกิไอคอน  เพื่อแสดงข้อมลูรายงาน 

4. คลกิไอคอน  เพื่อดภูาพก่อนพิมพ์รายงาน 

2.8 การพมิพ์รายงาน 

การพิมพ์รายงาน มีให้เลอืกได้ 2 แบบ ได้แก่ การพิมพ์รายงานโดยไมต้่องแสดงภาพก่อนพิมพ์  และ การพิมพ์รายงานโดย
ให้แสดงภาพก่อนพิมพ์ก่อน โดยวิธีการพิมพ์รายงานทัง้ 2 แบบมีวิธีการ ดงันี ้
1. เมื่อผู้ใช้งานเข้าโปรแกรมในสว่นของหน้าจอเง่ือนไขรายงานแล้ว โปรแกรมจะ แสดงหน้าจอที่พร้อมท างาน  
2. ผู้ใช้ระบเุง่ือนไขที่ต้องการให้แสดงรายงาน (โดยเฉพาะเง่ือนไขที่บงัคบัให้กรอก) 
3. คลกิไอคอน  เพื่อแสดงข้อมลูรายงาน 
4. คลกิไอคอน  เพื่อพิมพ์รายงานออกทางเคร่ืองพิมพ์ 

2.9 การส่งออกข้อมูล 

1. เมื่อผู้ใช้งานเข้าโปรแกรมในสว่นของหน้าจอเง่ือนไขรายงานแล้ว โปรแกรมจะ แสดงหน้าจอที่พร้อมท างาน  
2. ผู้ใช้ระบเุง่ือนไขที่ต้องการให้แสดงรายงาน (โดยเฉพาะเง่ือนไขที่บงัคบัให้กรอก) 
3. คลกิไอคอน  เพื่อแสดงข้อมลูรายงาน 
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4. คลิกไอคอน  เพื่อส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ หรือใช้ไอคอน  ส าหรับส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel 
แบบไมต่ดัหน้า  

3.  Site Map ระบบ PPS 

ประกอบด้วย 3 ระบบ ดงันี ้

- ระบบมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM)  
- ระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนบัสนนุใบอนญุาตและใบรับรองผา่นอินเทอร์เนต็ กรมประมง (FSW) 
- ระบบการออกหนงัสอืรับรองการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) 
โดยแตล่ะระบบ ประกอบด้วย 3 สว่น คือ  

3.1 ผู้เข้าใช้ระบบ  

ซึง่เป็นผู้ยื่นค าขอตา่งๆ และก าหนดไว้แล้วในขัน้ตอนการเข้าใช้งานระบบ FSW ดงันี ้

1. ผู้ประกอบการ (บคุคลธรรมดา) 
2. ผู้ประกอบการ (นิติบคุคล) 
3. ตวัแทนออกของ (บคุคลธรรมดา) 
4. ตวัแทนออกของ (นิติบคุคล) 
5. เคาน์เตอร์บริการ (ภายในท่ีกรมประมงจดัเตรียมไว้บริการผู้ประกอบการ) 

3.2 เจ้าหน้าที่ (แต่ละประเภทหน่วยงาน)  

ซึง่แบง่ยอ่ยได้อีก 3 ระดบั 

1. เจ้าหน้าที่ (ประจ าเคาน์เตอร์บริการ) ท าหน้าที่รับลงทะเบียนทัง้สว่นกลางและสว่นภมูิภาค 
2. เจ้าหน้าที่ (ผู้ปฏิบตัิงาน) ท าหน้าที่ตรวจพิจารณาค าขอตา่งๆ ท่ีผู้ เข้าใช้ระบบร้องขอเข้ามา, ท างานสว่นบนัทกึข้อมลู

การตรวจปลอ่ยสนิค้าน าเข้า-สง่ออก รวมถึงข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการบนัทกึหรือตรวจสอบข้อมลู เป็นต้น 
3. เจ้าหน้าที่ (ผู้อนุมตัิ) ท าหน้าที่ตรวจสอบการขึน้ทะเบียนผู้ เข้าใช้ระบบ , ลงนามอนุมัติใบอนุญาต ฯ ที่เจ้าหน้าที่ 

(ผู้ปฏิบตัิงาน) สง่ให้พิจารณา ติดตามสถานะของค าขอตา่งๆ และติดตามการตรวจปลอ่ยสนิค้า เป็นต้น 

3.3 ผู้ดูแลระบบ  

ท าหน้าที่ดแูลระบบและบ ารุงรักษาระบบเพื่อให้ระบบสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การก าหนดข้อมูล
พืน้ฐานตา่งๆ, ก าหนดสทิธ์ิการเข้าใช้งานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานและผู้ลงนาม/อนมุตัิ  
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ภาพท่ี 1-1 การท างานของระบบ PPS (ภาพรวม) 
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ภาพท่ี 1-2 สว่นของระบบ PSM 
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4.  การจัดต าแหน่งหน้าจอของระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้โครงการ PPS 

ภาพท่ี 1-3 การจดัต าแหนง่หน้าจอของระบบมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ภายใต้โครงการ PPS 

 

5.  ขัน้ตอนการเข้าใช้งานระบบ 

การใช้งานระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้โครงการพฒันาระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ 
ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW) ก าหนดให้ผู้ ใช้เร่ิมต้นจาก
โปรแกรมเข้าสู่ระบบเสมอจากนัน้ผู้ ใช้จะต้องกรอกข้อมูลผู้ ใช้และรหสัผ่านเพ่ือให้ระบบท าการตรวจสอบสิทธ์ิ เมื่อผ่านจึงจะ
สามารถเข้าไปใช้งานระบบได้ หากไม่ผ่านระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ท าการติดต่อกบัผู้ดแูลระบบเพื่อแก้ไขปัญหาดงักลา่วต่อไป  ซึ่ง
ภายหลงัจากที่ Login ผา่นจะปรากฏเมนใูห้เลอืกได้ตามท่ีผู้ ใช้งานมีสทิธ์ิ จากนัน้ผู้ใช้เลอืกโปรแกรมที่ต้องการใช้งานจากเมนทูี่
ปรากฏ เมื่อโปรแกรมแสดงหน้านัน้ๆ แล้ว ให้ท าการเลอืกการท างานท่ีต้องการ ซึง่ก าหนดมาตรฐานการท างานพืน้ฐาน ดงันี  ้

1. เปิดเว็บบราวน์เซอร์ (Web Browser) ได้แก่ Fire Fox หรือ Google Chrome (แนะน า) 
2. ที่ช่อง Address พิมพ์ http://fsw.fisheries.go.th และกดไอคอน Enter  
3. ระบบจะแสดงหน้ากลางของสารสนเทศของกรมประมงทัง้หมด 
4. คลกิที่ไอคอนของแตล่ะระบบเพื่อเข้าใช้งานระบบที่ต้องการ (ในท่ีนีค้ลกิ PSM) 

http://fsw.fisheries.go.th/
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ภาพท่ี 1-4 หน้าจอกลางของสารสนเทศของกรมประมงทัง้หมด 

 

ภาพท่ี 1-5 หน้าจอลอ็กอิน (Login) เข้าสูร่ะบบมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) 
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5. ขัน้ตอนการเข้าสูร่ะบบ 

 ระบช่ืุอผู้ใช้ และรหสัผา่น 

 ชื่อผู้ใช้:     ?????? 
 รหัสผ่าน:   ?????? 

6. คลกิไอคอน “ตกลง” เพื่อเข้าสูร่ะบบ 

หลงัจากนัน้จะปรากฏหน้าจอแรกเมื่อเข้าสูร่ะบบมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ดงัรูป 

ภาพท่ี 1-6 หน้าจอแรกเมื่อเข้าสูร่ะบบมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) 

 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-1 
 

บทที่ 2 
ระบบการออกใบอนุญาตให้น าเรือต่างประเทศเข้าท่า 

ระบบการออกใบอนญุาตให้น าเรือตา่งประเทศเข้าทา่  เป็นโมดลูหรือระบบย่อยของโครงการพฒันาระบบการออกหนงัสอืการแปร
รูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW)  ใช้จดัการ
เก่ียวกบัการก าหนดข้อมูลออกใบอนุญาตให้น าเรือต่างประเทศเข้าท่า ซึ่งจะเอือ้ประโยชน์ต่อการใช้ปฏิบตัิงานในสว่นต่างๆ โดย
สง่ผลให้สามารถลดปริมาณงานและลดเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ท าให้ได้งานท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.  โปรแกรมเขียนค าขอ 

ใช้สบืค้นเพื่อเลอืกรายการท่ีต้องการเขียนค าขอใหมใ่นระบบ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบการออกใบอนญุาตให้น าเรือต่างประเทศเข้าท่า >> เมนูเขียนค าขอ >> โปรแกรมเขียน
ค าขอ ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างชาติ 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ของเรือประมงต่างชาติ ท่ีมีการจดัเก็บลงฐานข้อมลูแล้ว จาก
หน้าจอนีส้ามารถสืบค้นข้อมูลรายการใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างชาติ ได้ตามเง่ือนไขที่ระบ ุ
นอกจากนัน้หน้าจอนีส้ามารถเชื่อมโยงเข้าสูห่น้าจอสร้างค าขอได้ 

ภาพท่ี 2-1 หน้าจอรายการใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ของเรือประมงตา่งชาติ 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการใบแจ้งอนญุาตเข้าเทยีบทา่ของเรือประมงตา่งชาติ อ้างองิมาตรฐานการท างานของ
ระบบหวัข้อ การค้นหาข้อมลู และหวัข้อการแสดงข้อมลู 
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 หน้าจอรายการสร้างเขียนค าขอ 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับสร้างค าขอรายการใหมเ่ข้าสูร่ะบบ 

ภาพท่ี 2-2 หน้าจอสร้างค าขอ Tap รายละเอียดค าขอ 
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ภาพท่ี 2-3 หน้าจอสร้างค าขอ Tap Status in RFMO(s) 

 
ภาพท่ี 2-4 หน้าจอสร้างค าขอ Tap Relevant Fishing or Transshipment Authorization(s) 

 

 
ภาพท่ี 2-5 หน้าจอสร้างค าขอ Tap  Examination of Evidences and Documentations which Master 
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ภาพท่ี 2-6 หน้าจอสร้างค าขอ Tap  Information in Stowage Plan 

 
ตาราง 2-1 ค าอธิบายฟิลด์เขียนค าขอ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ช่ือค าขอ แสดงแบบค ารองขอน าเรือตา่งประเทศเข้าทา่ 
2 ใบแจ้งอนญุาตฯ แสดงใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ขอเรือประมงตา่งชาติ 
3 ยื่นตอ่อธิบดีกรมประมงผา่น เลอืกยื่นตอ่อธิบดีกรมประมงผา่น FSW1 

ผู้ผ่านพิธีการ/ผู้รับมอบอ านาจ 

4 ผู้ผา่นพิธีการ เลอืกผู้ผา่นพิธีการ FSW7  
5 ผู้ รับมอบอ านาจ เลอืกผู้ รับมอบอ านาจ FSW7 

แจ้งความประสงค์ 

6 หนว่ยงานท่ีออกเอกสาร เลอืกหนว่ยงานท่ีออกเอกสาร FSW2 

7 ชีแ้จงติดตอ่เจ้าหน้าที ่ เลอืกชีแ้จงตดิตอ่เจ้าหน้าที่ (ฟิลด์นีจ้ะเปลีย่นแปลงไปตามหนว่ยงานท่ีออก

เอกสาร) FSW2 

8 ดา่นตรวจสตัว์น า้ (สถานท่ี
น าเข้า) 

เลอืกดา่นตรวจสตัว์น า้(สถานท่ีน าเข้า) (ฟิลด์นีจ้ะเปลีย่นแปลงไปตาม

หนว่ยงานท่ีออกเอกสาร) FSW2 

9 ลกัษณะการขอ แสดงลกัษณะการขอ 

10 ช่วงเวลาด าเนินการ แสดงชว่งเวลาด าเนินการ 
11 ระเบียบข้อบงัคบั แสดงระเบียบข้อบงัคบั  
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ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
12 วตัถปุระสงค์ เลอืกวตัถปุระสงค์  PSM5 

13 ช่ือทา่เรือทีจ่อดครัง้สดุท้าย เลอืกช่ือทา่เรือที่จอดครัง้สดุท้าย FSW1 

14 วนัท่ีจอดครัง้สดุท้าย ระบวุนัท่ีจอดครัง้สดุท้าย 
15 Intended port of call (ทา่เรือที่

ต้องการจะเข้าเทียบ) 
เลอืกทา่เรือทีต้่องการจะเข้าเทียบ FSW1

 

16 Port State (รัฐเจ้าของทา่) เลอืกรัฐเจ้าของทา่ FSW1 

17 Estimated date and time of 
arrival(วนัและเวลาที่มาถงึ
โดยประมาณ) 

ระบวุนัและเวลาที่มาถึงโดยประมาณ 

ข้อมูลเรือ 

18 Name of the vessel (ช่ือเรือ) ระบช่ืุอเรือ 
19 Flag State (รัฐเจ้าของธง) เลอืกรัฐเจ้าของธง FSW1 

20 Type of vessel (ประเภทของ
เรือ) 

เลอืกประเภทของเรือ  

21 IRCS (รหสัวิทยสุากล) ระบรุหสัวิทยสุากล 
22 Certificate of registry ID (รหสั

จดทะเบยีนเรือ) 
ระบรุหสัจดทะเบียนเรือ  

23 IMO ID (รหสั IMO) ระบรุหสั IMO 
24 External ID (รหสัภายนอกเรือ) ระบรุหสัภายนอกเรือ 
25 Length (ความยาว) - เมตร ระบคุวามยาว - เมตร 
26 Beam (ความกว้าง) - เมตร ระบคุวามกว้าง - เมตร 
27 Draft (กินน า้ลกึ) - เมตร ระบกิุนน า้ลกึ - เมตร 

ข้อมูล VMS 
28 VMS (ระบบติดตามเรือ) เลอืก VMS (ระบบติดตามเรือ) 
29 VMS TYPE (ประเภทอปุกรณ์

ติดตามเรือ) 
ระบ ุVMS TYPE (ประเภทอปุกรณ์ติดตามเรือ) 

ข้อมูลผู้บังคบัการเรือ 

30 ช่ือผู้บงัคบัการเรือ (กปัตนั) ระบช่ืุอผู้บงัคบัการเรือ (กปัตนั) 
31 สญัชาติผู้บงัคบัการเรือ (กปัตนั) เลอืกสญัชาติผู้บงัคบัการเรือ (กปัตนั) 

Tab รายละเอียดค าขอ 
32 คอลมัน์ “ฟิลด์” แสดงฟิลด์ตามที่ออกแบบไว้ในฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์ 
33 คอลมัน์ “M” แสดงวา่ฟิลด์นีไ้มย่อมให้วา่ง หรือ ยอมให้วา่ง 
34 คอลมัน์ “ข้อมลู” ระบ/ุเลอืกข้อมลูตามที่กรอกไว้ในฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์ (คอลมัน์ทีม่ี

สญัลกัษณ์ # คือ ข้อมลูที่ระบบจะบนัทกึอตัโนมตัิ) 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-6 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
Tab Status in RFMO(s) 

35 คอลมัน์ “RFMO(s) Member 
(สมาชิก RFMO(s))” 

เลอืกช่ือสมาชิก RFMO 

36 คอลมัน์ “ RFMO ID (รหสั 
RFMO):” 

ระบรุหสั RFMO 

37 คอลมัน์ “Flag State Status:” เลอืกสถานะรัฐเจ้าของธง 
38 คอลมัน์ “Vessel on 

Authorized List” 
เลอืกรายการเรือวา่เป็นเรือที่ได้รับการรับรองหรือไม ่

39 คอลมัน์ “Vessel on IUU List” เลอืกรายการเรือวา่ป็นเรือไอยยูหูรือไม่ 
Tab Relevant Transshipment Authorization(s) (Type of vessel = เรือขนถ่าย) 

40 คอลมัน์ “เลขที่ใบอนญุาต” ระบเุลขที่ใบอนญุาต 
41 คอลมัน์ “มีอายใุช้ได้จนถงึ” ระบวุนัหมดอายขุองใบอนญุาต 
42 คอลมัน์ “ออกให้โดย” เลอืกประเทศที่ออกใบอนญุาต FSW1 

Tab Relevant Fishing  Authorization(s) (Type of vessel = เรือประมง) 
43 คอลมัน์ “รหสั” ระบรุหสั 
44 คอลมัน์ “มีอายใุช้ได้จนถงึ” ระบมุีอายใุช้ได้จนถึง 
45 คอลมัน์ “ออกให้โดย” เลอืกประเทศที่ออกใบอนญุาต FSW1 

46 คอลมัน์ “แหลง่ประมง/RFMOs” ระบขุ้อมลูแหลง่ประมง/RFMOs  

47 คอลมัน์ “ชนิดพนัธุ์” เลอืกชนิดพนัธ์  FSW4 

48 คอลมัน์ “เคร่ืองมือประมง” เลอืกเคร่ืองมือประมง PSM5 

Tab Examination of Evidences and Documentations which Master 
49 คอลมัน์ “รายละเอียด” แสดงข้อมลูเอกสาร 

50 คอลมัน์ “ No” เลอืกไมแ่สดงข้อมลูเอกสาร 
51 คอลมัน์ “YES” เลอืกแสดงข้อมลูเอกสาร 

52 คอลมัน์ “NOTE” ระบหุมายเหตเุอกสาร 

53 ไอคอน “แนบเอกสาร” แนบเอกสารเอกสารหลกัฐานประกอบที่ต้องการ หรือ เลอืกตรวจสอบจาก
ฐานข้อมลูในระบบ 

Tab Information in Stowage Plan 
54 คอลมัน์ “#เป็นผู้น าเข้าที่ขึน้

ทะเบียน” 
เลอืกเป็นผู้น าเข้าที่ขึน้ทะเบียน (คอลมัน์ที่มีสญัลกัษณ์ # คือ ข้อมลูที่ระบบ

จะบนัทกึอตัโนมตั)ิ FSW7 

55 คอลมัน์ “Start Date(วนัท่ีเร่ิม
ขนถ่าย)” 

ระบวุนัท่ีเร่ิมขนถา่ย 

56 คอลมัน์ “End Date(วนัท่ีสิน้สดุ
ขนถ่าย)” 

ระบวุนัท่ีสิน้สดุขนถ่าย 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-7 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
57 คอลมัน์ “Transshipment Port 

(ทา่ที่ขนถา่ย)” 
ระบทุา่ที่ขนถ่าย 

58 คอลมัน์ “Latitude (ละติจดู)” ระบลุะติจดู 
59 คอลมัน์ “Longitude 

(ลองจิจดู)” 
ระบลุองจิจดู 

60 คอลมัน์ “License Number 
(เลขที่อนญุาตขนถา่ย)” 

ระบเุลขที่อนญุาตขนถ่าย 

61 คอลมัน์ “Validity (มีอายใุช้ได้
จนถึง)” 

ระบมุีอายใุช้ได้จนถึง 

62 คอลมัน์ “Issued by (ออกให้
โดย) 

ระบอุอกให้โดย 

63 คอลมัน์ “License Number 
(เลขที่ใบอนญุาตท าการประมง) 

ระบเุลขที่ใบอนญุาตท าการประมง 

64 คอลมัน์ “Validity (มีอายใุช้ได้
จนถึง)” 

ระบมุีอายใุช้ได้จนถึง 

65 คอลมัน์ “Hold No. (เลขระวาง
เรือ)” 

ระบเุลขระวางเรือ 

66 คอลมัน์ “Donor Vessel Name 
(ช่ือเรือจบั)” 

ระบช่ืุอเรือจบั 

67 คอลมัน์ “Flag State (ธงเรือ
จบั)” 

เลอืกธงเรือจบั FSW1 

68 คอลมัน์ “Registration No. 
(เลขทะเบยีนเรือจบั)” 

ระบเุลขทะเบียนเรือจบั 

69 คอลมัน์ “Port of Loading 
(ประเทศต้นทางบรรทกุ)” 

เลอืกประเทศต้นทางบรรทกุ FSW1 

70 คอลมัน์ “Catch Area on 
board (แหลง่จบัของปลาบน
เรือ)” 

เลอืกแหลง่จบัของปลาบนเรือ FSW1 

71 คอลมัน์ “Fishing Trip Start 
Date (วนัท่ีเร่ิมท าการประมง)” 

ระบวุนัท่ีเร่ิมท าการประมง 

72 คอลมัน์ “Fishing Trip End 
Date (วนัท่ีสิน้สดุท าการ
ประมง)” 

ระบวุนัท่ีสิน้สดุท าการประมง 

73 คอลมัน์ “Gear (เคร่ืองมือจบั)” เลอืกเคร่ืองมือจบั FSW4 
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ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
74 คอลมัน์ “IMO no. (หมายเลข 

IMO เรือจบั)” 
ระบหุมายเลข IMO เรือจบั 

75 คอลมัน์ “Catch Area RFMOs 
(แหลง่ท าการประมง RFMOs)” 

เลอืกแหลง่ท าการประมง RFMOs  

76 คอลมัน์ “ระบชุนิดสตัว์น า้” เลอืกชนิดสตัว์น า้ FSW4 

77 คอลมัน์ “Product Form 
(รูปแบบผลผลติ)” 

เลอืกรูปแบบผลผลติ FSW4 

78 คอลมัน์ “Catch on Board 
(ปริมาณบนเรือ)” 

ระบปุริมาณบนเรือ 

79 คอลมัน์ “Catch on Board Unit 
(หนว่ยนบัของปริมาณบนเรือ)” 

ระบหุนว่ยนบัของปริมาณบนเรือ 

80 คอลมัน์ “คอลมัน์ “Catch on 
Board Unit (หนว่ยนบัของ
ปริมาณบนเรือ)” 

ระบเุป็นการน าเข้า/น าผา่น/ไมป่ระสงค์ด าเนินการ 

81 คอลมัน์ “Catch Offloaded 
(ปริมาณทีจ่ะน าขึน้ทา่)” 

ระบปุริมาณที่จะน าขึน้ทา่ 

82 คอลมัน์ “Catch Offloaded 
Unit (หนว่ยนบัของปริมาณทีจ่ะ
น าขึน้ทา่)” 

ระบหุนว่ยนบัของปริมาณที่จะน าขึน้ทา่ 

83 คอลมัน์ “Invoice No. (เลขที่
บญัชีราคาสนิค้า)” 

ระบเุลขที่บญัชีราคาสนิค้า 

84 คอลมัน์ “Invoice Date (วนัท่ี
ออกบญัชีราคาสนิค้า)” 

ระบวุนัท่ีออกบญัชีราคาสนิค้า 

85 คอลมัน์ “BL No. (เลขทีใ่บตรา
สง่สนิค้า)” 

ระบเุลขที่ใบตราสง่สนิค้า 

86 คอลมัน์ “BL Date (วนัท่ีออก
เอกสารใบตราสง่สนิค้า)” 

ระบวุนัท่ีออกเอกสารใบตราสง่สนิค้า 

หมายเหต ุ:  
 FSW1   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบข้อมลูพืน้ฐาน 

                              FSW2   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบจดัการองค์กร 
                              FSW4   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบสนิค้าประมง 
                              FSW7    หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบบริหารจดัการผู้ เข้าใช้ระบบ 
                              PSM5   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบออกใบอนญุาตให้น าเรือตา่งประเทศเข้าทา่     



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-9 
 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสร้างเขียนค าขอ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การเพิ่มข้อมลู 

2.  โปรแกรมร่างค าขอ 

ใช้จดัการข้อมลูร่างค าขอได้แก่ การแสดงรายละเอียด การแก้ไข รวมถึงการยื่นข้อมลูร่างค าขอ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบการออกใบอนญุาตให้น าเรือตา่งประเทศเข้าทา่ >> เมนรู่างค าขอ >> โปรแกรมร่างค าขอ  
ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการร่างค าขอ 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการร่างค าขอ ที่มีการจดัเก็บลงฐานข้อมลูแล้ว และสามารถเชื่อมโยงเข้าสูห่น้ารายละเอียดค า
ขอ และ หน้าแก้ไขค าขอ ได้ 

ภาพท่ี 2-7 หน้าจอรายการร่างค าขอ 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการร่างค าขอ อ้างองิมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การค้นหาข้อมลู หวัข้อ การ
แสดงข้อมลูและหวัข้อ การลบข้อมลู 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-10 
 

 หน้าจอแก้ไขร่างค าขอ 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับแก้ไขข้อมลูร่างค าขอ 

ภาพท่ี 2-8 หน้าจอแก้ไขร่างค าขอ 

 
ตาราง 2-2 ค าอธิบายฟิลด์ข้อมลูร่างค าขอ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 เลขที่ค าขอ แสดงเลขที่ค าขอ  
2 เลขที่รับ แสดงเลขที่รับ 
3 ช่ือค าขอ แสดงช่ือใบแจ้งอนญุาตฯ 
4 ใบแจ้งอนญุาตฯ แสดงช่ือใบแจ้งอนญุาตฯ 
5 ยื่นตอ่อธิบดีกรมประมงผา่น เลอืกยื่นตอ่อธิบดีกรมประมงผา่นFSW1 แบง่เป็น 

1)  หนว่ยงานบริการยื่นค าขอผู้ผา่นพิธีการสว่นกลาง 
2)  หนว่ยงานบริการยื่นค าขอผู้ผา่นพิธีการสว่นภมูิภาค 

ผู้ผ่านพิธีการ/ผู้รับมอบอ านาจ 
6 ผู้ผา่นพิธีการ เลอืกผู้ผา่นพิธีการ FSW7  
7 ผู้ รับมอบอ านาจ เลอืกผู้ รับมอบอ านาจ FSW7 

แจ้งความประสงค์ 

8 หนว่ยงานท่ีออกเอกสาร เลอืกหนว่ยงานท่ีออกเอกสาร FSW2 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-11 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
9 ชีแ้จงติดตอ่เจ้าหน้าที ่ เลอืกชีแ้จงตดิตอ่เจ้าหน้าที่ (ฟิลด์นีจ้ะเปลีย่นแปลงไปตามหนว่ยงานท่ีออก

เอกสาร) FSW2 

10 ดา่นตรวจสตัว์น า้(สถานท่ี
น าเข้า) 

เลอืกดา่นตรวจสตัว์น า้ (สถานท่ีน าเข้า) (ฟิลด์นีจ้ะเปลีย่นแปลงไปตาม

หนว่ยงานท่ีออกเอกสาร) FSW2 

11 ลกัษณะการขอ แสดงลกัษณะการขอ 

12 ช่วงเวลาด าเนินการ แสดงชว่งเวลาด าเนินการ 
13 ระเบียบข้อบงัคบั แสดงระเบียบข้อบงัคบั 

14 วตัถปุระสงค์ เลอืกวตัถปุระสงค์ FSW4 

15 ช่ือทา่เรือทีจ่อดครัง้สดุท้าย เลอืกช่ือทา่เรือที่จอดครัง้สดุท้าย  
16 วนัท่ีจอดครัง้สดุท้าย ระบวุนัท่ีจอดครัง้สดุท้าย 
17 Intended port of call (ทา่เรือที่

ต้องการจะเข้าเทียบ) 
เลอืกทา่เรือทีต้่องการจะเข้าเทียบ 

18 Port State(รัฐเจ้าของทา่) เลอืกรัฐเจ้าของทา่ FSW1 

19 Estimated date and time of 
arrival(วนัและเวลาที่มาถงึ
โดยประมาณ) 

ระบวุนัและเวลาที่มาถึงโดยประมาณ 

ข้อมูลเรือ 

20 Name of the vessel (ช่ือเรือ) ระบช่ืุอเรือ 
21 Flag State (รัฐเจ้าของธง) เลอืกรัฐเจ้าของธง FSW1 

22 Type of vessel (ประเภทของ
เรือ) 

เลอืกประเภทของเรือ  

23 IRCS (รหสัวิทยสุากล) ระบรุหสัวิทยสุากล 
24 Certificate of registry ID (รหสั

จดทะเบยีนเรือ) 
ระบรุหสัจดทะเบียนเรือ 

25 IMO ID (รหสั IMO) ระบรุหสั IMO 
26 External ID (รหสัภายนอกเรือ) ระบรุหสัภายนอกเรือ 
27 Length (ความยาว) - เมตร ระบคุวามยาว - เมตร 
28 Beam (ความกว้าง) - เมตร ระบคุวามกว้าง - เมตร 
29 Draft (กินน า้ลกึ) - เมตร ระบกิุนน า้ลกึ - เมตร 

ข้อมูล VMS 
30 VMS (ระบบติดตามเรือ) เลอืก VMS (ระบบติดตามเรือ) 
31 VMS TYPE (ประเภทอปุกรณ์

ติดตามเรือ) 
ระบ ุVMS TYPE (ประเภทอปุกรณ์ติดตามเรือ) 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-12 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 

ข้อมูลผู้บังคบัการเรือ 

32 ช่ือผู้บงัคบัการเรือ (กปัตนั) ระบช่ืุอผู้บงัคบัการเรือ (กปัตนั) 
33 สญัชาติผู้บงัคบัการเรือ (กปัตนั) เลอืกสญัชาติผู้บงัคบัการเรือ (กปัตนั) FSW1 

Tab รายละเอียดค าขอ 
34 คอลมัน์ “ฟิลด์” แสดงฟิลด์ตามที่ออกแบบไว้ในฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์ 
35 คอลมัน์ “M” แสดงวา่ฟิลด์นีไ้มย่อมให้วา่ง หรือ ยอมให้วา่ง 
36 คอลมัน์ “ข้อมลู” ระบ/ุเลอืกข้อมลูตามที่กรอกไว้ในฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์ (คอลมัน์ทีม่ี

สญัลกัษณ์ # คือ ข้อมลูที่ระบบจะบนัทกึอตัโนมตัิ) 
Tab Status in RFMO(s) 

37 คอลมัน์ “RFMO(s) Member 
(สมาชิก RFMO(s))” 

เลอืกช่ือสมาชิก RFMO  

38 คอลมัน์ “ RFMO ID (รหสั 
RFMO):” 

ระบรุหสั RFMO 

39 คอลมัน์ “Flag State Status:” เลอืกสถานะรัฐเจ้าของธง 
40 คอลมัน์ “Vessel on 

Authorized List” 
เลอืกรายการเรือวา่เป็นเรือที่ได้รับการรับรองหรือไม ่

41 คอลมัน์ “Vessel on IUU List” เลอืกรายการเรือวา่ป็นเรือไอยยู ูหรือไม่ 
Tab Relevant Transshipment Authorization(s) (Type of vessel = เรือขนถ่าย) 

42 คอลมัน์ “เลขที่ใบอนญุาต” ระบเุลขที่ใบอนญุาต 
43 คอลมัน์ “มีอายใุช้ได้จนถงึ” ระบวุนัหมดอายขุองใบอนญุาต 
44 คอลมัน์ “ออกให้โดย” เลอืกประเทศที่ออกใบอนญุาต FSW1 

Tab Relevant Fishing  Authorization(s) (Type of vessel = เรือประมง) 
45 คอลมัน์ “เลขที่ใบอนญุาต” ระบเุลขที่ใบอนญุาต 
46 คอลมัน์ “มีอายใุช้ได้จนถงึ” ระบวุนัหมดอายขุองใบอนญุาต 
47 คอลมัน์ “ออกให้โดย” เลอืกประเทศที่ออกใบอนญุาต FSW1 

48 คอลมัน์ “แหลง่ประมง/RFMOs” ระบขุ้อมลูแหลง่ประมง/RFMOs  

49 คอลมัน์ “ชนิดพนัธ์” เลอืกชนิดพนัธ์ FSW4 

50 คอลมัน์ “เคร่ืองมือประมง” เลอืกเคร่ืองมือประมงPSM5 

Tab Examination of Evidences and Documentations which Master 
51 คอลมัน์ “รายละเอียด” แสดงข้อมลูเอกสาร 

52 คอลมัน์ “ No” เลอืกไมแ่สดงข้อมลูเอกสาร 
53 คอลมัน์ “YES” เลอืกแสดงข้อมลูเอกสาร 

54 คอลมัน์ “NOTE” ระบหุมายเหตเุอกสาร 

Tab Information in Stowage Plan 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-13 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
55 คอลมัน์ “#เป็นผู้น าเข้าที่ขึน้

ทะเบียน” 
เลอืกเป็นผู้น าเข้าที่ขึน้ทะเบียน (คอลมัน์ที่มีสญัลกัษณ์ # คือ ข้อมลูที่ระบบ

จะบนัทกึอตัโนมตั)ิ FSW7 

56 คอลมัน์ “Start Date(วนัท่ีเร่ิม
ขนถ่าย)” 

ระบวุนัท่ีเร่ิมขนถา่ย 

57 คอลมัน์ “End Date(วนัท่ีสิน้สดุ
ขนถ่าย)” 

ระบวุนัท่ีสิน้สดุขนถ่าย 

58 คอลมัน์ “Transshipment Port 
(ทา่ที่ขนถา่ย)” 

ระบทุา่ที่ขนถ่าย 

59 คอลมัน์ “Latitude (ละติจดู)” ระบลุะติจดู 
60 คอลมัน์ “Longitude 

(ลองจิจดู)” 
ระบลุองจิจดู 

61 คอลมัน์ “License Number 
(เลขที่อนญุาตขนถา่ย)” 

ระบเุลขที่อนญุาตขนถ่าย 

62 คอลมัน์ “Validity (มีอายใุช้ได้
จนถึง)” 

ระบมุีอายใุช้ได้จนถึง 

63 คอลมัน์ “Issued by (ออกให้
โดย) 

ระบอุอกให้โดย 

64 คอลมัน์ “License Number 
(เลขที่ใบอนญุาตท าการประมง) 

ระบเุลขที่ใบอนญุาตท าการประมง 

65 คอลมัน์ “Validity (มีอายใุช้ได้
จนถึง)” 

ระบมุีอายใุช้ได้จนถึง 

66 คอลมัน์ “Hold No. (เลขระวาง
เรือ)” 

ระบเุลขระวางเรือ 

67 คอลมัน์ “Donor Vessel Name 
(ช่ือเรือจบั)” 

ระบช่ืุอเรือจบั 

68 คอลมัน์ “Flag State (ธงเรือ
จบั)” 

ระบธุงเรือจบั 

69 คอลมัน์ “Registration No. 
(เลขทะเบยีนเรือจบั)” 

ระบเุลขทะเบียนเรือจบั 

70 คอลมัน์ “Port of Loading 
(ประเทศต้นทางบรรทกุ)” 

ระบปุระเทศต้นทางบรรทกุ 

71 คอลมัน์ “Catch Area on 
board (แหลง่จบัของปลาบน
เรือ)” 

เลอืกแหลง่จบัของปลาบนเรือ FSW1 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-14 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
72 คอลมัน์ “Fishing Trip Start 

Date (วนัท่ีเร่ิมท าการประมง)” 
ระบวุนัท่ีเร่ิมท าการประมง 

73 คอลมัน์ “Fishing Trip End 
Date (วนัท่ีสิน้สดุท าการ
ประมง)” 

ระบวุนัท่ีสิน้สดุท าการประมง 

74 คอลมัน์ “Gear (เคร่ืองมือจบั)” เลอืกเคร่ืองมือจบั PSM5 

75 คอลมัน์ “IMO no. (หมายเลข 
IMO เรือจบั)” 

ระบหุมายเลข IMO เรือจบั 

76 คอลมัน์ “Catch Area RFMOs 
(แหลง่ท าการประมง RFMOs)” 

เลอืกแหลง่ท าการประมง RFMOs  

77 คอลมัน์ “ระบชุนิดสตัว์น า้” เลอืกชนิดสตัว์น า้ FSW4 

78 คอลมัน์ “Product Form 
(รูปแบบผลผลติ)” 

เลอืกรูปแบบผลผลติ FSW4 

79 คอลมัน์ “Catch on Board 
(ปริมาณบนเรือ)” 

ระบปุริมาณบนเรือ 

80 คอลมัน์ “Catch on Board Unit 
(หนว่ยนบัของปริมาณบนเรือ)” 

ระบหุนว่ยนบัของปริมาณบนเรือ 

81 คอลมัน์ “คอลมัน์ “Catch on 
Board Unit (หนว่ยนบัของ
ปริมาณบนเรือ)” 

ระบเุป็นการน าเข้า/น าผา่น/ไมป่ระสงค์ด าเนินการ 

82 คอลมัน์ “Catch Offloaded 
(ปริมาณทีจ่ะน าขึน้ทา่)” 

ระบปุริมาณที่จะน าขึน้ทา่ 

83 คอลมัน์ “Catch Offloaded 
Unit (หนว่ยนบัของปริมาณทีจ่ะ
น าขึน้ทา่)” 

ระบหุนว่ยนบัของปริมาณที่จะน าขึน้ทา่ 

84 คอลมัน์ “Invoice No. (เลขที่
บญัชีราคาสนิค้า)” 

ระบเุลขที่บญัชีราคาสนิค้า 

85 คอลมัน์ “Invoice Date (วนัท่ี
ออกบญัชีราคาสนิค้า)” 

ระบวุนัท่ีออกบญัชีราคาสนิค้า 

86 คอลมัน์ “BL No. (เลขทีใ่บตรา
สง่สนิค้า)” 

ระบเุลขที่ใบตราสง่สนิค้า 

87 คอลมัน์ “BL Date (วนัท่ีออก
เอกสารใบตราสง่สนิค้า)” 

ระบวุนัท่ีออกเอกสารใบตราสง่สนิค้า 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-15 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 

หมายเหต ุ: 
       FSW1   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบข้อมลูพืน้ฐาน 

                                FSW2   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบจดัการองค์กร 
                                FSW4   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบสนิค้าประมง 
                                FSW6   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบการออกใบอนญุาตและใบรับรอง 
                                FSW7   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบบริหารจดัการผู้ เข้าใช้ระบบ 
                                PSM5   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบออกใบอนญุาตให้น าเรือตา่งประเทศเข้าทา่     

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอแก้ไขร่างค าขอ  อ้างองิมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการปรับปรุงข้อมลู 

3.  โปรแกรมติดตามสถานะค าขอ 

ใช้จดัการติดตามสถานะค าขอ  ได้แก่ การแสดงรายละเอียดข้อมลูรายละเอียดค าขอ บนัทกึเป็นค าขอใหม่ ติดตามใบค าขอ  
และ ลงทะเบียนรับเร่ือง เป็นต้น 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบการออกใบอนุญาตให้น าเรือต่างประเทศเข้าท่า >> เมนูติดตามสถานะค าขอ >> 
โปรแกรมติดตามสถานะใบค าขอ ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการการตดิตามสถานะใบค าขอ 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการการติดตามสถานะใบค าขอที่มีการจดัเก็บลงฐานข้อมลูแล้ว และสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่
หน้ารายละเอียดใบค าขอได้ 

ภาพท่ี 2-9 หน้าจอรายการติดตามสถานะค าขอ 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-16 
 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการตดิตามสถานะค าขอ อ้างองิมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การค้นหาข้อมลู 
หวัข้อการแสดงผลข้อมลู และหวัข้อการลบข้อมลู 

 หน้าจอลงทะเบียนรับเร่ือง 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับลงทะเบียนรับเร่ืองค าขอ 

ภาพท่ี 2-10 หน้าจอสง่ตามกระบวนงาน 

 
ตาราง 2-3 ค าอธิบายฟิลด์สง่ตามกระบวนงาน 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 เลขที่ค าขอ ตรวจสอบข้อมลู/ระบเุลขที่ค าขอ FSW6, NR (ส าหรับประเภทเอกสารที่มีการ

ก าหนดเลขที่เรียบร้อยแล้วฟิลด์นีร้ะบบจะ รันเลขท่ีเอกสารให้อตัโนมตัิ) 
2 วนัท่ียื่นค าขอ แสดงวนัท่ียื่นค าขอ 
3 วนัท่ีรับค าขอ ตรวจสอบข้อมลู/ระบวุนัท่ีรับค าขอ (ระบบ default เป็นวนัเดียวกบัวนัท่ียื่น

ค าขอ สามารถแก้ไขได้ไมเ่กินวนัที่ในปัจจบุนั) 
4 จาก แสดงช่ือผู้ผา่นพิธีการ 
5 ถึง แสดงช่ือหนว่ยงานท่ีลงทะเบียนรับเร่ือง 
6 เร่ือง แสดงลกัษณะการขอและประเภทใบแจ้งอนญุาตฯ 
7 ข้อมลูเส้นทาง แสดงช่ือกระบวนงานท่ีลงทะเบียนรับเร่ือง (กระบวนงานท่ีใช้เดิน Flow) 
8 คอลมัน์ “ต้นทาง” แสดงช่ือกิจกรรม/งาน ที่ต้องด าเนินงานในขัน้ตอนนัน้ๆ 
9 คอลมัน์ “กฎเกณฑ์” แสดงง่ือนไขของช่ือกิจกรรม/งาน ท่ีต้องด าเนินงานในขัน้ตอนนัน้ๆ 
10 คอลมัน์ “ปลายทาง” แสดงช่ือกิจกรรม/งาน ที่ต้องด าเนินงานในขัน้ตอนตอ่ไป 
11 คอลมัน์ “บทบาท” เลอืกบทบาทของกิจกรรม/งานนัน้ FSW1 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-17 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
12 คอลมัน์ “ผู้ รับผิดชอบ” เลอืกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของกิจกรรม/งานนัน้ FSW3 

13 คอลมัน์ “เวลา” แสดงเวลาในการด าเนินงานแตล่ะขัน้ตอน 

หมายเหต ุ:   FSW1    หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบข้อมลูพืน้ฐาน 
                                   FSW3   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบบริหารจดัการระบบ 
                                    FSW6   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบการออกใบอนญุาตและใบรับรอง 
                                 NR      หมายถึง ข้อมลูห้ามซ า้ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสง่ตามกระบวนงาน  อ้างองิมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การค้นหาข้อมลู หวัข้อการ
แสดงข้อมลู และหวัข้อการปรับปรุงข้อมลู  

4.  โปรแกรมใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าฯ 

ใช้จดัการใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ฯ ได้แก่ การสบืค้น การแสดงรายละเอียด การบนัทกึเป็น ใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ฯ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบการออกใบอนญุาตให้น าเรือตา่งประเทศเข้าทา่ >>  เมนใูบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ฯ >>  
โปรแกรมใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ฯ  ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าฯ 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ฯ ท่ีมีการจดัเก็บลงฐานข้อมลูแล้ว และสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่
หน้ารายละเอียดได้ 

ภาพท่ี 2-11 หน้าจอรายการใบแจ้งอนญุาตเข้าเทยีบทา่ฯ 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการใบแจ้งอนญุาตเข้าเทยีบทา่ฯ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบ หวัข้อการค้นหา
ข้อมลู และหวัข้อการแสดงข้อมลู 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-18 
 

 หน้าจอรายละเอียดใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าฯ 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายละเอียดข้อมลูใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ฯ ท่ีมีการจดัเก็บลงฐานข้อมลูแล้ว  

ภาพท่ี 2-12 หน้าจอรายละเอยีดใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ฯ 

 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายละเอยีดใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ฯ อ้างองิมาตรฐานการท างานของระบบ หวัข้อการ
แสดงข้อมลู 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-19 
 

5.  โปรแกรมใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าฯ (Manual) 

ใช้จัดการการใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าฯ (Manual) กรณีที่ไม่ผ่านกระบวนการเขียนค าขอ ได้แก่ การสร้างค าขอ การดู
รายละเอียด การแก้ไข การดูภาพก่อนพิมพ์ การบนัทึกเป้นค าขอใหม่ การดปูระวตัิการแก้ไข การส่งเอกสารอนุมตัิ รวมถึง
สามารถดรูายการท่ีผา่นการอนมุตัิ ไมผ่า่นการอนมุตัิ และรายการท่ียกเลกิ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบการออกใบอนุญาตให้น าเรือต่างประเทศเข้าท่า >> เมนูใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าฯ 
(Manual) >> โปรแกรมข้อมลูสว่นหลงั  ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการข้อมูลส่วนหลัง 

วัตถุประสงค์ ใช้จัดการการออกใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าฯ กรณีที่ไม่ผ่านกระบวนการเขียนค าขอ ได้แก่ การสร้าง  
การดรูายละเอียด การแก้ไข การดภูาพก่อนพิมพ์ การบนัทกึเป็นใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ฯ ใหม ่การดปูระวตัิการแก้ไข 
การสง่เอกสารอนมุตัิ รวมถึงสามารถดรูายการท่ีผา่นการอนมุตัิ ไมผ่า่นการอนมุตัิ และรายการท่ียกเลกิ ได้ 

ภาพท่ี 2-13 หน้าจอรายการข้อมลูสว่นหลงั    

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการข้อมลูสว่นหลงั  อ้างองิมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการค้นหาข้อมลู หวัข้อ
การแสดงผลข้อมลู และหวัข้อการลบข้อมลู 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-20 
 

 หน้าจอสร้างข้อมูลส่วนหลัง 

วัตถุประสงค์ หน้าจอสร้างข้อมูลส่วนหลงัใช้ส าหรับสร้างข้อมูลใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าฯ รายการใหม่เข้าสู่ระบบ  
ส าหรับหน้าจอรายละเอียดและหน้าแก้ไข มีการจดัวางเหมือนหน้าจอสร้างข้อมลูสว่นหลงั ทกุประการ แต่สิ่งที่แตกต่าง
กนัคือการท างานซึง่จะแสดงไอคอนการท างานแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะของโปรแกรม 

ภาพท่ี 2-14 หน้าจอสร้างข้อมลูสว่นหลงั Tab รายละเอยีดใบแจ้งอนญุาตฯ   

 

 

 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-21 
 

 
ภาพท่ี 2-15 หน้าจอสร้างข้อมลูสว่นหลงั Tab Status in RFMO(s) 

 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-22 
 

ภาพท่ี 2-16 หน้าจอสร้างข้อมลูสว่นหลงั Tab Relevant transshipment authorization(s) 

 

 
ภาพท่ี 2-17 หน้าจอสร้างข้อมลูสว่นหลงั Tab Examination of Evidences and Documentations which Master 

 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-23 
 

ภาพท่ี 2-18 หน้าจอสร้างข้อมลูสว่นหลงั Tab Examination of Evidences and Documentations which Master 

 

 
ภาพท่ี 2-19 หน้าจอสร้างข้อมลูสว่นหลงั Tab Check List 

 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-24 
 

 

 
ตาราง 2-4 ค าอธิบายฟิลด์ข้อมลูสว่นหลงั  

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ช่ือประเภทเอกสาร แสดงช่ือประเภทเอกสาร 
2 สถานะ แสดงสถานะ 
3 ที่มาของข้อมลู แสดงที่มาของข้อมลู 
4 เลขที่ แสดงเลขที่ (ส าหรับประเภทเอกสารท่ีมีการก าหนดเลขที่เรียบร้อยแล้วฟิลด์ 

นีร้ะบบจะรันเลขท่ีเอกสารให้อตัโนมตัิ) 
5 วนัท่ีออก แสดงวนัท่ีออก 
6 วนัหมดอาย ุ แสดงวนัหมดอาย ุ



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-25 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
7 สง่ไปแจ้งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ระบสุง่ไปแจ้งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง แบง่เป็น 

1) สง่ 
2) ไมส่ง่ 

ผู้ผ่านพิธีการ/ผู้รับมอบอ านาจ 

8 ผู้ผา่นพิธีการ เลอืกผู้ผา่นพิธีการ FSW7  
9 ผู้ รับมอบอ านาจ เลอืกผู้ รับมอบอ านาจ FSW7 

แจ้งความประสงค์ 

10 ลกัษณะการขอ แสดงลกัษณะการขอ 
11 ดา่นตรวจสตัว์น า้(สถานท่ี

น าเข้า) 
เลอืกดา่นตรวจสตัว์น า้(สถานท่ีน าเข้า) 

12 ช่วงเวลาด าเนินการ แสดงชว่งเวลาด าเนินการ 
13 ระเบียบข้อบงัคบั แสดงระเบียบข้อบงัคบั 
14 วตัถปุระสงค์ เลอืกวตัถปุระสงค์ PSM5 

15 ช่ือทา่เรือทีจ่อดครัง้สดุท้าย เลอืกช่ือทา่เรือที่จอดครัง้สดุท้าย  
16 วนัท่ีจอดครัง้สดุท้าย ระบวุนัท่ีจอดครัง้สดุท้าย 
17 Intended port of call(ทา่เรือที่

ต้องการจะเข้าเทียบ) 
เลอืกทา่เรือทีต้่องการจะเข้าเทียบ  

18 Port State(รัฐเจ้าของทา่) เลอืกรัฐเจ้าของทา่ 
19 วนัท่ีบงัคบัใช้ ระบวุนัท่ีบงัคบัใช้ 
20 วนัและเวลาที่มาถึง

โดยประมาณ 
ระบวุนัและเวลาที่มาถึงโดยประมาณ 

ข้อมูลเรือ 

21 Name of the vessel (ช่ือเรือ) ระบช่ืุอเรือ 
22 Flag State (รัฐเจ้าของธง) เลอืกรัฐเจ้าของธง FSW1 

23 Type of vessel (ประเภทของ
เรือ) 

เลอืกประเภทของเรือ  

24 IRCS (รหสัวิทยสุากล) ระบรุหสัวิทยสุากล 
25 Certificate of registry ID  

(รหสัจดทะเบยีนเรือ) 
ระบรุหสัจดทะเบียนเรือ  

26 IMO ID (รหสั IMO) ระบรุหสั IMO 
27 External ID (รหสัภายนอกเรือ) ระบรุหสัภายนอกเรือ 
28 Length (ความยาว) - เมตร ระบคุวามยาว - เมตร 
29 Beam (ความกว้าง) - เมตร ระบคุวามกว้าง - เมตร 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-26 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
30 Draft (กินน า้ลกึ) - เมตร ระบกิุนน า้ลกึ - เมตร 

ข้อมูล VMS 

31 VMS (ระบบติดตามเรือ) เลอืก VMS (ระบบติดตามเรือ) 
32 VMS TYPE (ประเภทอปุกรณ์

ติดตามเรือ) 
ระบ ุVMS TYPE (ประเภทอปุกรณ์ติดตามเรือ) 

ข้อมูลผู้บังคบัการเรือ 

33 ช่ือผู้บงัคบัการเรือ (กปัตนั) ระบช่ืุอผู้บงัคบัการเรือ (กปัตนั) 
34 สญัชาติผู้บงัคบัการเรือ (กปัตนั) เลอืกสญัชาติผู้บงัคบัการเรือ (กปัตนั) FSW1 

Tab รายละเอียดใบแจ้งอนญุาตฯ 
35 คอลมัน์ “ฟิลด์” แสดงฟิลด์ตามที่ออกแบบไว้ในฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์ 
36 คอลมัน์ “M” แสดงวา่ฟิลด์นีไ้มย่อมให้วา่ง หรือ ยอมให้วา่ง 
37 คอลมัน์ “ข้อมลู” ระบ/ุเลอืกข้อมลูตามที่กรอกไว้ในฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์ (คอลมัน์ทีม่ี

สญัลกัษณ์ # คือ ข้อมลูที่ระบบจะบนัทกึอตัโนมตัิ) 

Tab Status in RFMO(s) 

38 คอลมัน์ “RFMO(s) Member 
(สมาชิก RFMO(s))” 

เลอืกช่ือสมาชิก RFMO 

39 คอลมัน์ “ RFMO ID (รหสั 
RFMO):” 

ระบรุหสั RFMO 

40 คอลมัน์ “Flag State Status:” เลอืกสถานะรัฐเจ้าของธง 
41 คอลมัน์ “Vessel on 

Authorized List” 
เลอืกรายการเรือวา่เป็นเรือที่ได้รับการรับรองหรือไม ่

42 คอลมัน์ “Vessel on IUU List” เลอืกรายการเรือวา่ป็นเรือไอยยู ูหรือไม่ 

ในกรณีที่เรือที่ไม่ให้ความร่วมมือกับ RFMO รวมถงึรายชื่อเรือไอยยู ู

43 เรือที่ไมใ่ห้ความร่วมมือกบั 
RFMO รวมถงึรายช่ือเรือไอยยู ู

แสดงเรือที่ไมใ่ห้ความร่วมมือกบั RFMO รวมถงึรายช่ือเรือไอยยู ู

44 ติดตอ่หนว่ยงาน เลอืกติดตอ่หนว่ยงาน 
45 วนัท่ีด าเนินการ/วนัท่ีติดตอ่

หนว่ยงาน 
ระบวุนัท่ีด าเนินการ/วนัท่ีติดตอ่หนว่ยงาน 

46 รายละเอียดการด าเนินการ ระบรุายละเอียดการด าเนินการ 
47 Receipt of response (วนัท่ี

ได้รับตอบกลบั) 
ระบวุนัท่ีได้รับตอบกลบั 

48 รายละเอียดการด าเนินการ ระบรุายละเอียดการด าเนินการ 

Tab Relevant Transshipment Authorization(s) (Type of vessel = เรือขนถ่าย) 
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ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
49 คอลมัน์ “เลขที่ใบอนญุาต” ระบเุลขที่ใบอนญุาต 
50 คอลมัน์ “มีอายใุช้ได้จนถงึ” ระบวุนัหมดอายขุองใบอนญุาต 
51 คอลมัน์ “ออกให้โดย” เลอืกประเทศที่ออกใบอนญุาต FSW1 

Relevant Fishing or Transshipment Authorization(s) (การอนุญาตในการท าการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น า้ที่
เกี่ยวข้อง) 

52 เร่ือง Relevant Fishing or 
Transshipment 
Authorization(s) 

แสดงเร่ือง Relevant Fishing or Transshipment Authorization(s) 

53 ติดตอ่หนว่ยงาน เลอืกติดตอ่หนว่ยงาน 
54 วนัท่ีด าเนินการ/วนัท่ีติดตอ่

หนว่ยงาน 
ระบวุนัท่ีด าเนินการ/วนัท่ีติดตอ่หนว่ยงาน 

55 รายละเอียดการด าเนินการ ระบรุายละเอียดการด าเนินการ 
56 Receipt of response (วนัท่ี

ได้รับตอบกลบั) 
ระบวุนัท่ีได้รับตอบกลบั 

57 รายละเอียดการด าเนินการ ระบรุายละเอียดการด าเนินการ 

Tab Relevant Fishing  Authorization(s) (Type of vessel = เรือประมง) 

58 คอลมัน์ “รหสั” ระบรุหสั 
59 คอลมัน์ “มีอายใุช้ได้จนถงึ” ระบมุีอายใุช้ได้จนถึง 
60 คอลมัน์ “ออกให้โดย” เลอืกประเทศที่ออกใบอนญุาต FSW1 

61 คอลมัน์ “แหลง่ประมง/RFMOs” ระบขุ้อมลูแหลง่ประมง/RFMOs  

62 คอลมัน์ “ชนิดพนัธุ์” เลอืกชนิดพนัธ์ FSW4 

63 คอลมัน์ “เคร่ืองมือประมง” เลอืกเคร่ืองมือประมงPSM5 

Relevant Fishing or Transshipment Authorization(s) (การอนุญาตในการท าการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น า้ที่
เกี่ยวข้อง) 

64 เร่ือง Relevant Fishing or 
Transshipment 
Authorization(s) 

แสดงเร่ือง Relevant Fishing or Transshipment Authorization(s) 

65 ติดตอ่หนว่ยงาน เลอืกติดตอ่หนว่ยงาน 
66 วนัท่ีด าเนินการ/วนัท่ีติดตอ่

หนว่ยงาน 
ระบวุนัท่ีด าเนินการ/วนัท่ีติดตอ่หนว่ยงาน 

67 รายละเอียดการด าเนินการ ระบรุายละเอียดการด าเนินการ 
68 Receipt of response (วนัท่ี

ได้รับตอบกลบั) 
ระบวุนัท่ีได้รับตอบกลบั 
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69 รายละเอียดการด าเนินการ ระบรุายละเอียดการด าเนินการ 

Tab Examination of Evidences and Documentations which Master 

70 คอลมัน์ “รายละเอียด” แสดงข้อมลูเอกสาร 

71 คอลมัน์ “ No” เลอืกไมแ่สดงข้อมลูเอกสาร 
72 คอลมัน์ “YES” เลอืกแสดงข้อมลูเอกสาร 

73 คอลมัน์ “NOTE” ระบหุมายเหตเุอกสาร 

74 ไอคอน “แนบเอกสาร” แนบเอกสารเอกสารหลกัฐานประกอบที่ต้องการ หรือ เลอืกตรวจสอบจาก
ฐานข้อมลูในระบบ 

Tab Information in Stowage Plan 

75 คอลมัน์ “#เป็นผู้น าเข้าที่ขึน้
ทะเบียน” 

เลอืกเป็นผู้น าเข้าที่ขึน้ทะเบียน (คอลมัน์ที่มีสญัลกัษณ์ # คือ ข้อมลูที่ระบบ

จะบนัทกึอตัโนมตั)ิ FSW7 

76 คอลมัน์ “Start Date(วนัท่ีเร่ิม
ขนถ่าย)” 

ระบวุนัท่ีเร่ิมขนถา่ย 

77 คอลมัน์ “End Date(วนัท่ีสิน้สดุ
ขนถ่าย)” 

ระบวุนัท่ีสิน้สดุขนถ่าย 

78 คอลมัน์ “Transshipment Port 
(ทา่ที่ขนถา่ย)” 

ระบทุา่ที่ขนถ่าย 

79 คอลมัน์ “Latitude (ละติจดู)” ระบลุะติจดู 
80 คอลมัน์ “Longitude 

(ลองจิจดู)” 
ระบลุองจิจดู 

81 คอลมัน์ “License Number 
(เลขที่อนญุาตขนถา่ย)” 

ระบเุลขที่อนญุาตขนถ่าย 

82 คอลมัน์ “Validity (มีอายใุช้ได้
จนถึง)” 

ระบมุีอายใุช้ได้จนถึง 

83 คอลมัน์ “Issued by (ออกให้
โดย) 

ระบอุอกให้โดย 

84 คอลมัน์ “License Number 
(เลขที่ใบอนญุาตท าการประมง) 

ระบเุลขที่ใบอนญุาตท าการประมง 

85 คอลมัน์ “Validity (มีอายใุช้ได้
จนถึง)” 

ระบมุีอายใุช้ได้จนถึง 

86 คอลมัน์ “Hold No. (เลขระวาง
เรือ)” 

ระบเุลขระวางเรือ 

87 คอลมัน์ “Donor Vessel Name 
(ช่ือเรือจบั)” 

ระบช่ืุอเรือจบั 
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ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
88 คอลมัน์ “Flag State (ธงเรือ

จบั)” 
เลอืกธงเรือจบั FSW1 

89 คอลมัน์ “Registration No. 
(เลขทะเบยีนเรือจบั)” 

ระบเุลขทะเบียนเรือจบั 

90 คอลมัน์ “Port of Loading 
(ประเทศต้นทางบรรทกุ)” 

เลอืกประเทศต้นทางบรรทกุ FSW1 

91 คอลมัน์ “Catch Area on 
board (แหลง่จบัของปลาบน
เรือ)” 

เลอืกแหลง่จบัของปลาบนเรือ  

92 คอลมัน์ “Fishing Trip Start 
Date (วนัท่ีเร่ิมท าการประมง)” 

ระบวุนัท่ีเร่ิมท าการประมง 

93 คอลมัน์ “Fishing Trip End 
Date (วนัท่ีสิน้สดุท าการ
ประมง)” 

ระบวุนัท่ีสิน้สดุท าการประมง 

94 คอลมัน์ “Gear (เคร่ืองมือจบั)” เลอืกเคร่ืองมือจบั PSM5 

95 คอลมัน์ “IMO no. (หมายเลข 
IMO เรือจบั)” 

ระบหุมายเลข IMO เรือจบั 

96 คอลมัน์ “Catch Area RFMOs 
(แหลง่ท าการประมง RFMOs)” 

เลอืกแหลง่ท าการประมง RFMOs  

97 คอลมัน์ “ระบชุนิดสตัว์น า้” เลอืกชนิดสตัว์น า้ FSW4 

98 คอลมัน์ “Product Form 
(รูปแบบผลผลติ)” 

เลอืกรูปแบบผลผลติ FSW4 

99 คอลมัน์ “Catch on Board 
(ปริมาณบนเรือ)” 

ระบปุริมาณบนเรือ 

100 คอลมัน์ “Catch on Board Unit 
(หนว่ยนบัของปริมาณบนเรือ)” 

ระบหุนว่ยนบัของปริมาณบนเรือ 

101 คอลมัน์ “คอลมัน์ “Catch on 
Board Unit (หนว่ยนบัของ
ปริมาณบนเรือ)” 

ระบเุป็นการน าเข้า/น าผา่น/ไมป่ระสงค์ด าเนินการ 

102 คอลมัน์ “Catch Offloaded 
(ปริมาณทีจ่ะน าขึน้ทา่)” 

ระบปุริมาณที่จะน าขึน้ทา่ 

103 คอลมัน์ “Catch Offloaded 
Unit (หนว่ยนบัของปริมาณทีจ่ะ
น าขึน้ทา่)” 

ระบหุนว่ยนบัของปริมาณที่จะน าขึน้ทา่ 
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104 คอลมัน์ “Invoice No. (เลขที่

บญัชีราคาสนิค้า)” 
ระบเุลขที่บญัชีราคาสนิค้า 

105 คอลมัน์ “Invoice Date (วนัท่ี
ออกบญัชีราคาสนิค้า)” 

ระบวุนัท่ีออกบญัชีราคาสนิค้า 

106 คอลมัน์ “BL No. (เลขทีใ่บตรา
สง่สนิค้า)” 

ระบเุลขที่ใบตราสง่สนิค้า 

107 คอลมัน์ “BL Date (วนัท่ีออก
เอกสารใบตราสง่สนิค้า)” 

ระบวุนัท่ีออกเอกสารใบตราสง่สนิค้า 

Transshipment information concerning donor vessel(s) (ข้อมูลเกี่ยวกับเรือขนถ่ายสตัว์น า้) 

108 เร่ือง Transshipment 
information concerning 
donor vessel(s) 

แสดงเรือง Transshipment information concerning donor vessel(s) 

109 ติดตอ่หนว่ยงาน เลอืกติดตอ่หนว่ยงาน 
110 วนัท่ีด าเนินการ/วนัท่ีติดตอ่

หนว่ยงาน 
ระบวุนัท่ีด าเนินการ/วนัท่ีติดตอ่หนว่ยงาน 

111 รายละเอียดการด าเนินการ ระบรุายละเอียดการด าเนินการ 
112 Receipt of response (วนัท่ี

ได้รับตอบกลบั) 
ระบวุนัท่ีได้รับตอบกลบั 

113 รายละเอียดการด าเนินการ ระบรุายละเอียดการด าเนินการ 

Tab Information in Check List 

114 ข้อมลูเก่ียวกบัความผิดปกติที่
เกิดขึน้ ข้อคดิเห็นตา่งๆ หรือผล
การปฏิบตั ิ

ระบขุ้อมลูเก่ียวกบัความผิดปกตทิี่เกิดขึน้ ข้อคดิเห็นตา่งๆ หรือผลการปฏิบตัิ 

115 Name of Officer (ช่ือของ
ผู้ตรวจ) 

เลอืกช่ือของผู้ตรวจ 

116 ID of Officer (เลขประจ าตวั
ของผู้ตรวจ) 

ระบเุลขประจ าตวัของผู้ตรวจ 

117 Frequency (ความถ่ี) เลอืกความถ่ี 
Request of additional information (ขอข้อมูลเพิ่มเติม) 
118 Coastal State authorization  

to fish  
เลอืก Coastal State authorization to fish 

119 Specify (ระบช่ืุอเรือ) ระบช่ืุอเรือ 
120 Flag State authorization to 

fish 
เลอืก Flag State authorization to fish 
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ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
121 Specify (ระบช่ืุอเรือ) ระบช่ืุอเรือ 
122 Flag State authorization to 

tranship 
เลอืก Flag State authorization to tranship 

123 Specify (ระบช่ืุอเรือ) ระบช่ืุอเรือ 
124 Fishing logbook เลอืกFishing logbook 
125 Specify (ระบช่ืุอเรือ) ระบช่ืุอเรือ 
126 Certificate of registry of the 

fishing vessel 
เลอืก Certificate of registry of the fishing vessel 

127 Specify (ระบช่ืุอเรือ) ระบช่ืุอเรือ 
128 IOTC Transshipment 

declarations 
เลอืก IOTC Transshipment declarations 

129 Specify (ระบช่ืุอเรือ) ระบช่ืุอเรือ 
130 VMS Record เลอืกVMS Record 
131 Specify (ระบช่ืุอเรือ) ระบช่ืุอเรือ 
132 From ระบวุนัท่ี 
133 To ระบวุนัท่ี 
134 Master ID [Vessel Master 

Passport National ID Card] 
ระบMุaster ID [Vessel Master Passport National ID Card] 

135 Specify (ระบช่ืุอเรือ) ระบช่ืุอเรือ 
If entry authorized, recommendations for inspections (เมื่อเรือเทียบท่า, ควรตรวจรายการดังนี)้ 
136 Flag State/Coastal 

State/RFMO authorization  
to fish/donate authorization 
(ใบอนญุาตท าการประมงของ
รัฐเจ้าของธง/รัฐชายฝ่ังทีเ่รือท า
ประมง/RFMO) 

เลอืกใบอนญุาตท าการประมงของรัฐเจ้าของธง/รัฐชายฝ่ังที่เรือท าประมง/
RFMO 

137 Flag State/Coastal 
State/RFMO authorization to 
tranship (ใบอนญุาตขนถ่าย
ของรัฐเจ้าของธง/รัฐชายฝ่ังทีเ่รือ
ท าประมง/RFMO) 

เลอืกใบอนญุาตขนถา่ยของรัฐเจ้าของธง/รัฐชายฝ่ังทีเ่รือท าประมง/RFMO 

138 Fishing logbook  
(สมดุบนัทกึท าการประมง) 

เลอืกสมดุบนัทกึท าการประมง 

139 Others document on-board 
(เอกสารอื่นๆบนเรือ) 

เลอืกเอกสารอื่นๆบนเรือ 
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ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
140 Fishing gear and associated 

equipment (เคร่ืองมือประมง
และอปุกรณ์อื่นๆท่ีเก่ียวข้อง) 

เลอืกเคร่ืองมือประมงและอปุกรณ์อื่นๆท่ีเก่ียวข้อง 

141 Others document  
(เอกสารอื่นๆ) 

เลอืกเอกสารอื่นๆ 

142 ระบเุอกสารอื่นๆ ระบเุอกสารอื่นๆ 
143 Catch on-board  

(สตัว์น า้บนเรือ) 
เลอืกCatch on-board (สตัว์น า้บนเรือ) 

144 Others (อื่นๆ ระบ)ุ ระบอุื่นๆ ระบ ุ

หมายเหต ุ: FSW1   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบข้อมลูพืน้ฐาน 
                               FSW2   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบจดัการองค์กร 
                               FSW4   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบสนิค้าประมง 
                               FSW7   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบบริหารจดัการผู้ เข้าใช้ระบบ 
                               PSM5   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบออกใบอนญุาตให้น าเรือตา่งประเทศเข้าทา่     

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสร้างข้อมลูสว่นหลงั อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการเพิ่มข้อมลู 

6.  โปรแกรมรายการพจิารณารายการขอยกเลิกใบแจ้งอนุญาตฯ 

ใช้จดัการค าขอยกเลิกใบแจ้งอนุญาตฯ ได้แก่ การสืบค้น การสร้าง การดูรายละเอียด การแก้ไขข้อมลู การแจ้งแก้ไขข้อมูล 
และการสง่เอกสารอนมุตัิรายการพิจารณารายการขอยกเลกิใบแจ้งอนญุาตฯ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบออกใบอนุญาตให้น าเรือต่างประเทศเข้าท่า>>เมนูพิจารณารายการขอยกเลิกใบแจ้ง
อนญุาตฯ >> โปรแกรมพิจารณารายการขอยกเลกิใบแจ้งอนญุาตฯ ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี  ้

 หน้าจอรายการพจิารณารายการขอยกเลิกใบแจ้งอนุญาตฯ  

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการขอยกเลิกใบแจ้งอนญุาตฯ ที่มีการจดัเก็บลงฐานข้อมลูแล้ว จากหน้าจอนีส้ามารถสืบค้น
ข้อมลู ได้ตามเง่ือนไขที่ระบ ุนอกจากนัน้หน้าจอนีย้งัสามารถเช่ือมโยงเข้าสูห่น้ารายละเอียดค าขอ หน้าแก้ไข หน้าแจ้ง
แก้ไขข้อมลู และหน้าสง่อนมุตัิได้ 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-33 
 

ภาพท่ี 2-20 หน้าจอรายการพิจารณารายการขอยกเลกิข้อมลูใบแจ้งอนญุาตฯ  

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการพิจารณารายการขอยกเลกิข้อมลูใบแจ้งอนญุาตฯ  อ้างอิงมาตรฐานการท างานของ
ระบบหวัข้อการค้นหาข้อมลู และหวัข้อการแสดงผลข้อมลู 

 หน้าจอสร้างค าขอยกเลิกใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างชาติ 

วัตถุประสงค์ หน้าจอสร้างค าขอยกเลิกใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างชาติ สร้างค าขอยกเลิกใบแจ้ง
อนุญาตเข้าเทียบท่าฯ รายการใหม่เข้าสูร่ะบบ  ส าหรับหน้าจอรายละเอียดและหน้าแก้ไข มีการจัดวางเหมือนหน้าจอ
สร้างค าขอยกเลกิใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงตา่งชาติ แตส่ิง่ที่แตกตา่งกนัคือการท างานซึง่จะแสดงไอคอน
การท างานแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะของโปรแกรม  

ภาพท่ี 2-21 หน้าจอสร้างค าขอยกเลกิใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ของเรือประมงตา่งชาติ 

 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-34 
 

ตาราง 2-5 ค าอธิบายฟิลด์ค าขอยกเลกิใบแจ้งอนญุาตเข้าเทยีบทา่ของเรือประมงตา่งชาติ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ผู้ประกอบการ เลอืกผู้ประกอบการ FSW7     

2 เลขประตวัผู้ เสยีภาษี แสดงเลขประตวัผู้ เสยีภาษี  
3 ใบแจ้งอนญุาตฯ เลอืกใบแจ้งอนญุาตฯ FSW6 

4 เลขที่ใบแจ้งอนญุาตฯ เลอืกเลขที่ใบแจ้งอนญุาตฯ PSM5, NR 

5 สถานะ แสดงผลสถานะ 
6 ประเภทการขอเปลีย่นแปลง แสดงประเภทการขอเปลีย่นแปลง 
7 รายละเอียด ระบรุายละเอียด 
8 ไอคอน “แนบเอกสาร” แนบเอกสารเอกสารหลกัฐานประกอบที่ต้องการ หรือ เลอืกตรวจสอบจาก

ฐานข้อมลูในระบบ 

หมายเหต ุ:   NR      หมายถึง ข้อมลูห้ามซ า้ 
                             FSW7    หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบบริหารจดัการผู้ เข้าใช้ระบบ 
                             FSW6    หมายถึง  อ้างอิงการเรียกใช้ระบบการออกใบอนญุาตและใบรับรอง 
                               PSM5      หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบออกใบอนญุาตให้น าเรือตา่งประเทศเข้าทา่ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอค าขอยกเลกิใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ของเรือประมงตา่งชาติ อ้างองิมาตรฐานการท างาน
ของระบบหวัข้อการเพิม่ข้อมลู



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 3-1 
 

บทที่ 3 
ระบบการตรวจเรือต่างประเทศ 

ระบบการตรวจเรือต่างประเทศ เป็นโมดลูหรือระบบยอ่ยของโครงการพฒันาระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ
ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW)ใช้จดัการเก่ียวกบัการบนัทกึตรวจ
เรือต่างประเทศ ท่ีใช้ในระบบต่างๆซึ่งจะเอือ้ประโยชน์ต่อการใช้ปฏิบตัิงานในสว่นต่างๆ โดยสง่ผลให้สามารถลดปริมาณงานและ
ลดเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ท าให้ได้งานท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.  โปรแกรมรายการรอบันทึกผลการตรวจเรือ 

ใช้จัดการข้อมูลการตรวจเรือต่างประเทศ ได้แก่  ผงัโครงสร้างการตรวจเรือต่างประเทศ  การสืบค้น  การบนัทึก และการ
แสดงรายละเอียดข้อมลูการตรวจเรือตา่งประเทศ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบการตรวจเรือตา่งประเทศ >> เมนรูายการรอบนัทกึผลการตรวจเรือ >> โปรแกรมรายการ
รอบนัทกึผลการตรวจเรือ ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการรอบันทกึผลการตรวจเรือ 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการรอบนัทึกผลการตรวจเรือ ที่มีการจดัเก็บลงฐานข้อมลูแล้ว จากหน้าจอนีส้ามารถสืบค้น
ข้อมูลรายการรอบนัทึกผลการตรวจเรือ ได้ตามเง่ือนไขที่ระบุ นอกจากนัน้หน้าจอนีส้ามารถเช่ือมโยงเข้าสู่หน้าบนัทึก
ข้อมลูรายการรอบนัทกึผลการตรวจเรือได้ 

ภาพท่ี 3-1 หน้าจอรายการรอบนัทกึผลการตรวจเรือ  

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการรอบนัทกึผลการตรวจเรือ  อ้างองิมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการค้นหา
ข้อมลู และหวัข้อการแสดงข้อมลู 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 3-2 
 

 หน้าจอบันทกึรายงานผลการตรวจเรือ 

วัตถุประสงค์ ใช้บนัทกึรายงานผลการตรวจเรือลงในระบบ 

ภาพท่ี 3-2 หน้าจอบนัทกึรายงานผลการตรวจเรือ Tab รายละเอยีดเอกสาร 

 

 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 3-3 
 

 
ภาพท่ี 3-3 หน้าจอบนัทกึรายงานผลการตรวจเรือ Tab Status in RFMO(s)   

 
ภาพท่ี 3-4 หน้าจอบนัทกึรายงานผลการตรวจเรือ Tab  Relevant fishing authorization(s)   

 

 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 3-4 
 

ภาพท่ี 3-5 หน้าจอบนัทกึรายงานผลการตรวจเรือ Tab  Examination of Evidences and Documentations which Master   

 
ภาพท่ี 3-6 หน้าจอบนัทกึรายงานผลการตรวจเรือ Tab  Information in Stowage Plan   

 
ตาราง 3-1 ค าอธิบายฟิลด์การบนัทกึผลการตรวจเรือ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
รายละเอียดเอกสาร 

1 ช่ือประเภทเอกสาร แสดงช่ือประเภทเอกสาร 
2 เลขที่บนัทกึรายงานผลการ 

ตรวจเรือ 
เลขที่บนัทกึรายงานผลการตรวจเรือ FSW6, NR ระบบท าการออกเลขที่เอกสาร
ให้อตัโนมตั ิ

3 สถานะ แสดงสถานะ 
4 สถานะสง่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง แสดงสถานะสง่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
5 วนัท่ีบนัทกึ ระบวุนัท่ีบนัทกึ 

ผู้ผ่านพิธีการ/ผู้รับมอบอ านาจ 
6 ผู้ผา่นพิธีการ แสดงผู้ผา่นพิธีการFSW7 

7 ผู้ รับมอบอ านาจ แสดงผู้ รับมอบอ านาจ FSW7 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 3-5 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
ข้อมูลความประสงค์ 

8 ลกัษณะการขอ แสดงลกัษณะการขอ  
9 ดา่นตรวจสตัว์น า้(สถานท่ี

น าเข้า) 
แสดงดา่นตรวจสตัว์น า้(สถานท่ีน าเข้า)  

10 ช่วงเวลาด าเนินการ แสดงชว่งเวลาด าเนินการ 
11 ระเบียบข้อบงัคบั แสดงระเบียบข้อบงัคบั 
12 วตัถปุระสงค์ เลอืกวตัถปุระสงค์ PSM5 

13 ช่ือทา่เรือทีจ่อดครัง้สดุท้าย เลอืกช่ือทา่เรือที่จอดครัง้สดุท้าย  
14 วนัท่ีจอดครัง้สดุท้าย ระบวุนัท่ีจอดครัง้สดุท้าย 
15 Intended port of call (ทา่เรือที่

ต้องการจะเข้าเทียบ) 
เลอืกทา่เรือทีต้่องการจะเข้าเทียบ  

16 Port State(รัฐเจ้าของทา่) เลอืกรัฐเจ้าของทา่ FSW1 

17 วนั-เวลาทีเ่รือเทียบทา่ ระบวุนั-เวลาทีเ่รือเทียบทา่ 
ข้อมูลเรือ 

18 Name of the vessel (ช่ือเรือ) ระบช่ืุอเรือ 
19 Flag State (รัฐเจ้าของธง) เลอืกรัฐเจ้าของธง FSW1 

20 Type of vessel (ประเภทของ
เรือ) 

เลอืกประเภทของเรือ  

21 IRCS (รหสัวิทยสุากล) ระบรุหสัวิทยสุากล      
22 Certificate of registry ID (รหสั

จดทะเบยีนเรือ) 
รหสัจดทะเบียนเรือ  

23 IMO ID (รหสั IMO) ระบรุหสั IMO  
24 External ID (รหสัภายนอกเรือ) ระบรุหสัภายนอกเรือ 

25 Length (ความยาว) - เมตร ระบคุวามยาว 

26 Beam (ความกว้าง) - เมตร ระบคุวามกว้าง 

27 Draft (กินน า้ลกึ) - เมตร ระบกิุนน า้ลกึ 

28 Size (ขนาดเรือ) - ตนักรอส ระบขุนาดเรือ 

ข้อมูล VMS 
29 VMS (ระบบติดตามเรือ) เลอืก VMS (ระบบติดตามเรือ) 
30 VMS TYPE (ประเภทอปุกรณ์

ติดตามเรือ) 
ระบ ุVMS TYPE (ประเภทอปุกรณ์ติดตามเรือ) 

ข้อมูลผู้บังคบัการเรือ 
31 ช่ือผู้บงัคบัการเรือ(กปัตนั) ช่ือผู้บงัคบัการเรือ(กปัตนั)  
32 สญัชาติผู้บงัคบัการเรือ(กปัตนั) เลอืกสญัชาติผู้บงัคบัการเรือ(กปัตนั) 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 3-6 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
ข้อมูลของผู้ตรวจเรือ 

33 ช่ือผู้ตรวจเรือ เลอืกช่ือผู้ตรวจเรือ FSW2 

34 เลขประจ าตวัประชาชนของ
ผู้ตรวจเรือ 

แสดงเลขประจ าตวัประชาชนของผู้ตรวจเรือ (ส าหรับเลขประจ าตวัประชาชน
ของผู้ตรวจเรือที่มกีารระบเุลขทีเ่รียบร้อยแล้วฟิลด์นีร้ะบบจะ รันเลข
ประจ าตวัประชาชนของผู้ตรวจเรือให้อตัโนมตั)ิ 

35 ช่ือผู้ตรวจร่วม เลอืกช่ือผู้ตรวจร่วม FSW2 

36 เลขประจ าตวัประชาชนของ
ผู้ตรวจร่วม 

แสดงเลขประจ าตวัประชาชนของผู้ตรวจร่วม(ส าหรับเลขประจ าตวัประชาชน
ของผู้ตรวจร่วมทีม่ีการระบเุลขที่เรียบร้อยแล้วฟิลด์นีร้ะบบจะ รันเลข
ประจ าตวัประชาชนของผู้ตรวจร่วมให้อตัโนมตั)ิ 

37 วนั-เวลาเร่ิมตรวจเรือ ระบวุนั-เวลาเร่ิมตรวจเรือ 
38 วนั-เวลาทีต่รวจเรือเสร็จ ระบวุนั-เวลาที่ตรวจเรือเสร็จ 

Tab รายละเอียดเอกสาร 
39 คอลมัน์ “ฟิลด์” แสดงฟิลด์ตามที่ออกแบบไว้ในแบบฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์ 
40 คอลมัน์ “M” แสดงวา่ฟิลด์นี ้ไมย่อมให้วา่ง หรือ ยอมให้วา่ง 
41 คอลมัน์ “ข้อมลู” ระบ/ุเลอืกข้อมลูตามที่ออกแบบไว้ในแบบฟอร์มอเิลก็ทรอนิกส์ (คอลมัน์ที่

มีสญัลกัษ์ #  คือ ข้อมลูที่ระบบจะบนัทกึให้อตัโนมตัิ) 
Tab Status in RFMO(s) 

42 คอลมัน์ “RFMO(s) Member 
(สมาชิก RFMO(s))” 

เลอืกช่ือสมาชิก RFMO  

43 คอลมัน์ “ RFMO ID (รหสั 
RFMO):” 

ระบรุหสั RFMO 

44 คอลมัน์ “Flag State Status:” เลอืกสถานะรัฐเจ้าของธง 
45 คอลมัน์ “Vessel on 

Authorized List” 
เลอืกรายการเรือวา่เป็นเรือที่ได้รับการรับรองหรือไม ่

46 คอลมัน์ “Vessel on IUU List” เลอืกรายการเรือวา่ป็นเรือไอยยู ูหรือไม่ 
Tab Relevant Transshipment Authorization(s) (Type of vessel = เรือขนถ่าย) 

47 ไอคอน “เพิ่มข้อมลู” ใช้ส าหรับเพิม่ข้อมลูใบอนญุาตเรือขนถ่าย 
48 ไอคอน “ลบข้อมลู” ใช้ส าหรับลบข้อมลูใบอนญุาตเรือขนถ่าย 
49 คอลมัน์ “เลขที่ใบอนญุาต” ระบเุลขที่ใบอนญุาต 
50 คอลมัน์ “มีอายใุช้ได้จนถงึ” ระบวุนัหมดอายขุองใบอนญุาต 
51 คอลมัน์ “ออกให้โดย” เลอืกประเทศที่ออกใบอนญุาต FSW1 

Tab Relevant Fishing  Authorization(s) (Type of vessel = เรือประมง) 
52 ไอคอน “เพิ่มข้อมลู” ใช้ส าหรับเพิม่ข้อมลูใบอนญุาตเรือประมง 
53 ไอคอน “ลบข้อมลู” ใช้ส าหรับลบข้อมลูใบอนญุาตเรือประมง 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 3-7 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
54 คอลมัน์ “เลขที่ใบอนญุาต” ระบเุลขที่ใบอนญุาต 
55 คอลมัน์ “มีอายใุช้ได้จนถงึ” ระบวุนัหมดอายขุองใบอนญุาต 
56 คอลมัน์ “ออกให้โดย” เลอืกประเทศที่ออกใบอนญุาต FSW1 

57 คอลมัน์ “แหลง่ประมง/RFMOs” ระบขุ้อมลูแหลง่ประมง/RFMOs  

58 คอลมัน์ “ชนิดพนัธ์” เลอืกชนิดพนัธ์ FSW4 

59 คอลมัน์ “เคร่ืองมือประมง” เลอืกเคร่ืองมือประมงPSM5 

Tab Examination of Evidences and Documentations which Master 
60 คอลมัน์ “รายละเอียด” แสดงข้อมลูเอกสาร 

61 คอลมัน์ “ No” เลอืกไมแ่สดงข้อมลูเอกสาร 
62 คอลมัน์ “YES” เลอืกแสดงข้อมลูเอกสาร 

63 คอลมัน์ “NOTE” ระบหุมายเหตเุอกสาร 

Tab  Information in Stowage Plan 
64 คอลมัน์ “#เป็นผู้น าเข้าที่ขึน้

ทะเบียน” 
เลอืกเป็นผู้น าเข้าที่ขึน้ทะเบียน (คอลมัน์ที่มีสญัลกัษณ์ # คือ ข้อมลูที่ระบบ

จะบนัทกึอตัโนมตั)ิ FSW7 

65 คอลมัน์ “Start Date(วนัท่ีเร่ิม
ขนถ่าย)” 

ระบวุนัท่ีเร่ิมขนถา่ย 

66 คอลมัน์ “End Date(วนัท่ีสิน้สดุ
ขนถ่าย)” 

ระบวุนัท่ีสิน้สดุขนถ่าย 

67 คอลมัน์ “Transshipment Port 
(ทา่ที่ขนถา่ย)” 

ระบทุา่ที่ขนถ่าย 

68 คอลมัน์ “Latitude (ละติจดู)” ระบลุะติจดู 
69 คอลมัน์ “Longitude 

(ลองจิจดู)” 
ระบลุองจิจดู 

70 คอลมัน์ “License Number 
(เลขที่อนญุาตขนถา่ย)” 

ระบเุลขที่อนญุาตขนถ่าย 

71 คอลมัน์ “Validity (มีอายใุช้ได้
จนถึง)” 

ระบมุีอายใุช้ได้จนถึง 

72 คอลมัน์ “Issued by (ออกให้
โดย) 

ระบอุอกให้โดย 

73 คอลมัน์ “License Number 
(เลขที่ใบอนญุาตท าการประมง) 

ระบเุลขที่ใบอนญุาตท าการประมง 

74 คอลมัน์ “Validity (มีอายใุช้ได้
จนถึง)” 

ระบมุีอายใุช้ได้จนถึง 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 3-8 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
75 คอลมัน์ “Issued by (ออกให้

โดย) 
ระบอุอกให้โดย 

76 คอลมัน์ “Hold No. (เลขระวาง
เรือ)” 

ระบเุลขระวางเรือ 

77 คอลมัน์ “Donor Vessel Name 
(ช่ือเรือจบั)” 

ระบช่ืุอเรือจบั 

78 คอลมัน์ “Flag State (ธงเรือ
จบั)” 

ระบธุงเรือจบั 

79 คอลมัน์ “Registration No. 
(เลขทะเบยีนเรือจบั)” 

ระบเุลขทะเบียนเรือจบั 

80 คอลมัน์ “Port of Loading 
(ประเทศต้นทางบรรทกุ)” 

ระบปุระเทศต้นทางบรรทกุ 

81 คอลมัน์ “Catch Area on 
board (แหลง่จบัของปลาบน
เรือ)” 

เลอืกแหลง่จบัของปลาบนเรือ FSW1 

82 คอลมัน์ “Fishing Trip Start 
Date (วนัท่ีเร่ิมท าการประมง)” 

ระบวุนัท่ีเร่ิมท าการประมง 

83 คอลมัน์ “Fishing Trip End 
Date (วนัท่ีสิน้สดุท าการ
ประมง)” 

ระบวุนัท่ีสิน้สดุท าการประมง 

84 คอลมัน์ “Gear (เคร่ืองมือจบั)” เลอืกเคร่ืองมือจบั PSM5 

85 คอลมัน์ “IMO no. (หมายเลข 
IMO เรือจบั)” 

ระบหุมายเลข IMO เรือจบั 

86 คอลมัน์ “Catch Area RFMOs 
(แหลง่ท าการประมง RFMOs)” 

เลอืกแหลง่ท าการประมง RFMOs FSW1 

87 คอลมัน์ “ระบชุนิดสตัว์น า้” เลอืกชนิดสตัว์น า้ FSW4 

88 คอลมัน์ “Product Form 
(รูปแบบผลผลติ)” 

เลอืกรูปแบบผลผลติ FSW4 

89 คอลมัน์ “Catch on Board 
(ปริมาณบนเรือ)” 

ระบปุริมาณบนเรือ 

90 คอลมัน์ “Catch on Board Unit 
(หนว่ยนบัของปริมาณบนเรือ)” 

ระบหุนว่ยนบัของปริมาณบนเรือ 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 3-9 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
91 คอลมัน์ “คอลมัน์ “Catch on 

Board Unit (หนว่ยนบัของ
ปริมาณบนเรือ)” 

ระบเุป็นการน าเข้า/น าผา่น/ไมป่ระสงค์ด าเนินการ 

92 คอลมัน์ “Catch Offloaded 
(ปริมาณทีจ่ะน าขึน้ทา่)” 

ระบปุริมาณที่จะน าขึน้ทา่ 

93 คอลมัน์ “Catch Offloaded 
Unit (หนว่ยนบัของปริมาณที ่
จะน าขึน้ทา่)” 

ระบหุนว่ยนบัของปริมาณที่จะน าขึน้ทา่ 

94 คอลมัน์ “Invoice No. (เลขที่
บญัชีราคาสนิค้า)” 

ระบเุลขที่บญัชีราคาสนิค้า 

95 คอลมัน์ “Invoice Date (วนัท่ี
ออกบญัชีราคาสนิค้า)” 

ระบวุนัท่ีออกบญัชีราคาสนิค้า 

96 คอลมัน์ “BL No. (เลขทีใ่บตรา
สง่สนิค้า)” 

ระบเุลขที่ใบตราสง่สนิค้า 

97 คอลมัน์ “BL Date (วนัท่ีออก
เอกสารใบตราสง่สนิค้า)” 

ระบวุนัท่ีออกเอกสารใบตราสง่สนิค้า 

หมายเหต:ุ    FSW1    หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบข้อมลูพืน้ฐาน 
                                    FSW2    หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบจดัการองค์กร 
                                    FSW4    หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบสนิค้าประมง 
                                    FSW6   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบการออกใบอนญุาตและใบรับรอง      
                                    FSW7    หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบบริหารจดัการผู้ เข้าใช้ระบบ 
                                    PSM5   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบออกใบอนญุาตให้น าเรือตา่งประเทศเข้าทา่     

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอบนัทกึรายงานผลการตรวจเรือ อ้างองิมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การเพิม่ข้อมลู 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 3-10 
 

2.  โปรแกรมผลการบันทกึรายงานผลการตรวจเรือ 

ใช้จัดการข้อมูลผลการบนัทึกรายงานผลการตรวจเรือได้แก่ การสืบค้น การแสดงรายละเอียด  การดูประวตัิข้อมูลผลการ
บนัทกึรายงานผลการตรวจเรือ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบการตรวจเรือตา่งประเทศ >>  เมนผูลการบนัทึกรายงานผลการตรวจเรือ  >>  โปรแกรม
ผลการบนัทกึรายงานผลการตรวจเรือ  ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการผลการบันทกึรายงานผลการตรวจเรือ 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการผลการบันทึกรายงานผลการตรวจเรือ ที่มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว และสามารถ
เช่ือมโยงเข้าสูห่น้ารายละเอียดบนัทกึรายงานผลการตรวจเรือ และหน้ารายละเอียดใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ฯ ได้ 

ภาพท่ี 3-7 หน้าจอผลการบนัทกึรายงานผลการตรวจเรือ 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการผลการบนัทกึรายงานผลการตรวจเรือ อ้างองิมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ
การค้นหาข้อมลู และหวัข้อ การแสดงข้อมลู 

 หน้าจอรายละเอียดบันทกึรายงานผลการตรวจเรือ 

วัตถุประสงค์ หน้าจอรายละเอียดบนัทึกรายงานผลการตรวจเรือส าหรับแสดงรายละเอียดข้อมลูผลการบนัทึกรายงาน
ผลการตรวจเรือซึง่น ามาแสดงเฉพาะสว่นท่ีตา่งจากหน้าบนัทกึมีการจดัวางเหมือนหน้าจอบนัทกึรายงานผลการตรวจเรือ
ทกุประการแตส่ิง่ที่แตกตา่งกนัคือการท างานซึง่จะแสดงไอคอนการท างานแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะของโปรแกรม   



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 3-11 
 

ภาพท่ี 3-8 หน้าจอรายละเอียดบนัทกึรายงานผลการตรวจเรือ 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายละเอยีดบนัทกึรายงานผลการตรวจเรือ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การ
แสดงข้อมลู 

 หน้าจอแก้ไขบันทกึรายงานผลการตรวจเรือ 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับปรับปรุงข้อมลูบนัทึกรายงานผลการตรวจเรือ ส าหรับหน้าจอแก้ไขบนัทึกรายงานผลการตรวจ
เรือ มีการจัดวางฟิลด์ เหมือนหน้าจอรายละเอียดบันทึกรายงานผลการตรวจเรือทุกประการ  ต่างกันส่วนไอคอนการ
ท างาน 

ภาพท่ี 3-9 หน้าจอแก้ไขบนัทกึรายงานผลการตรวจเรือ 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 3-12 
 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอแก้ไขบนัทกึรายงานผลการตรวจเรืออ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การปรับปรุง
ข้อมลู 

3.  โปรแกรมพจิารณารายการขอเปล่ียนแปลงข้อมูลในผังเรือ 

ใช้จดัการข้อมลูพิจารณารายการขอเปลีย่นแปลงข้อมลูในผงัเรือ ได้แก่ การสบืค้น การสร้าง การแสดงรายละเอียด การแก้ไข 
และการลบ  

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบการตรวจเรือต่างประเทศ >> เมนรูายการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูในผงั
เรือ >>โปรแกรมพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูในผงัเรือ >> หน้าจอพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูในผงั
เรือ ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการพจิารณารายการขอเปล่ียนแปลงข้อมูลในผังเรือ 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในผงัเรือที่มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว จาก
หน้าจอนีส้ามารถสืบค้นข้อมลูพิจารณารายการขอเปลีย่นแปลงข้อมลูในผงัเรือ ได้ตามเง่ือนไขที่ระบ ุรวมถึงสามารถลบ
ข้อมลูได้ตามรายการท่ีระบ ุนอกจากนัน้หน้าจอนีส้ามารถเชื่อมโยงเข้าสูห่น้ารายละเอียด หน้าสร้าง หน้าแก้ไข ได้ 

ภาพท่ี 3-10 หน้าจอรายการพิจารณารายการขอเปลีย่นแปลงข้อมลูในผงัเรือ  

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการพิจารณารายการขอเปลีย่นแปลงข้อมลูในผงัเรือ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของ
ระบบหวัข้อการค้นหาข้อมลู หวัข้อการลบข้อมลู และหวัข้อการแสดงข้อมลู 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 3-13 
 

 หน้าจอสร้างค าขอขอเปล่ียนแปลงข้อมูลในผังเรือ 

วัตถุประสงค์ หน้าจอสร้างรายการค าขอขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในผงัเรือ ใช้ส าหรับสร้างข้อมูลค าขอขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในผงัเรือรายการใหม่เข้าสู่ระบบ  ส าหรับหน้าแก้ไข มีการจัดวางเหมือน หน้าจอรายการค าขอขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในผังเรือทุกประการ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือการท างานซึ่งจะแสดงไอคอนการท างานแตกต่างกันออกไปตาม
ลกัษณะของโปรแกรม แล้ว 

ภาพท่ี 3-11 หน้าจอสร้างค าขอขอเปลีย่นแปลงข้อมลูในผงัเรือ 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสร้างค าขอขอเปลีย่นแปลงข้อมลูในผงัเรือ อ้างองิมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การ
เพิ่มข้อมลู 

ตาราง 3-2 ค าอธิบายฟิลด์ค าขอขอเปลีย่นแปลงข้อมลูในผงัเรือ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ผู้ประกอบการ  เลอืกผู้ประกอบการ FSW7 

2 เลขที่รายงานผลการตรวจเรือ เลอืกเลขที่รายงานผลการตรวจเรือ PSM6 

3 รายละเอียด ระบรุายละเอียด 
4 ไอคอน “แนบไฟล์” สามารถแนบไฟล์หรือเอกสารอ้างอิงเพิม่ติม 

หมายเหต ุ:  FSW7   หมายถงึ อ้างอิงการเรียกใช้ระบบบริหารจดัการผู้ เข้าใช้ระบบ 
                              PSM6    หมายถงึ  อ้างอิงการเรียกใช้ระบบการตรวจเรือตา่งประเทศ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสร้างค าขอขอเปลีย่นแปลงข้อมลูในผงัเรือ อ้างองิมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การ
เพิ่มข้อมลู
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 4-1 
 

บทที่ 4 
ระบบการแจ้งการขนถ่ายวัตถุดิบสัตว์น า้น าเข้า 

ระบบการแจ้งการขนถ่ายวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า เป็นโมดลูหรือระบบย่อยของโครงการพฒันาระบบการออกหนงัสอืการแปรรูปสตัว์
น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW) ใช้จดัการเก่ียวกบั
การก าหนดข้อมลูการแจ้งการขนถ่ายวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้าที่ใช้ในระบบตา่งๆ ซึง่จะเอือ้ประโยชน์ตอ่การใช้ปฏิบตัิงานในสว่นตา่งๆ 
โดยสง่ผลให้สามารถลดปริมาณงานและลดเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ท าให้ได้งานท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.  โปรแกรมบันทกึการแจ้งการขนถ่ายวัตถุดบิสัตว์น า้น าเข้า 

ใช้จดัการข้อมลูบนัทึกการแจ้งการขนถ่ายวตัถดุิบสตัว์น า้  ได้แก่ การสืบค้น การสร้าง การแสดงรายละเอียด การแก้ไข และ
การลบรายการข้อมลูบนัทกึการแจ้งการขนถ่ายวตัถดุิบสตัว์น า้ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบการแจ้งการขนถ่ายวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า >> เมนบูนัทึกการแจ้งการขนถ่ายวตัถดุิบสตัว์
น า้น าเข้า >> โปรแกรมบนัทกึการแจ้งการขนถ่ายวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการบันทกึการแจ้งการขนถ่ายวัตถุดบิสัตว์น า้น าเข้า 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการบนัทึกการแจ้งการขนถ่ายวตัถุดิบสตัว์น า้สามารถใช้สืบค้นข้อมูลโดยระบุเง่ือนไขการ
สืบค้นตามที่ต้องการและท าการสืบค้น ระบบจะสืบค้นตามเง่ือนไขที่ระบุ และแสดงผลการสืบค้นข้อมูลที่ได้ในหน้าจอ
ภายใต้เง่ือนไขการสืบค้นจากหน้าจอหลกัสามารถเข้าสู่หน้าสร้าง หน้ารายละเอียด หน้าแก้ไข และลบข้อมูลได้ผ่าน
หน้าจอหลกันี ้

ภาพท่ี 4-1 หน้าจอรายการบนัทกึการแจ้งการขนถา่ยวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 4-2 
 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการบนัทกึการแจ้งการขนถา่ยวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า อ้างองิมาตรฐานการท างานของ
ระบบหวัข้อการค้นหาข้อมลู หวัข้อการลบข้อมลู และหวัข้อการแสดงข้อมลู 

 หน้าจอบันทกึการแจ้งการขนถ่ายวัตถุดบิสัตว์น า้น าเข้า 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับบันทึกการแจ้งการขนถ่ายวตัถุดิบสตัว์น า้  ส าหรับหน้าจอรายละเอียด มีการจัดวางเหมือน
หน้าจอบนัทกึการแจ้งการขนถ่ายวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้าทกุประการ แตส่ิ่งที่แตกตา่งกนัคือการท างานซึ่งจะแสดงไอคอน
การท างานแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะของโปรแกรม 

ภาพท่ี 4-2 หน้าจอบนัทกึการแจ้งการขนถ่ายวตัถดุิบสตัว์น า้ 

 
ตาราง 4-1 ค าอธิบายฟิลด์ข้อมลูบนัทกึการแจ้งการขนถ่ายวตัถดุิบสตัว์น า้ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ผู้ประกอบการ เลอืกผู้ประกอบการ FSW7 

2 เลขที่ใบอนญุาตน าเข้าฯ เลอืกเลขที่ใบอนญุาตน าเข้าฯ FSW6 

หมายเหต ุ:    FSW7    หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบบริหารจดัการผู้ เข้าใช้ระบบ 

                              FSW6    หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบการออกใบอนญุาตและใบรับรอง 
รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอบนัทกึการแจ้งการขนถา่ยวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า อ้างองิมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ 
การเพิม่ข้อมลู 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 4-3 
 

2.  โปรแกรมวางแผนและบันทกึแผนการตรวจ 

ใช้จัดการข้อมูลวางแผนและบันทึกแผนการตรวจ ได้แก่ การสืบค้น การสร้าง  การแสดงรายละเอียด การปิดงานข้อมูล
แผนการตรวจ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบการแจ้งการขนถ่ายวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า >> เมนวูางแผนและบนัทึกแผนการตรวจ >>
โปรแกรมวางแผนและบนัทกึแผนการตรวจ  ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการวางแผนและบันทกึแผนการตรวจ 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการวางแผนและบนัทกึแผนการตรวจสามารถใช้สบืค้นข้อมลูโดยระบเุง่ือนไขการสบืค้นตามที่
ต้องการและท าการสืบค้น ระบบจะสบืค้นตามเง่ือนไขที่ระบ ุและแสดงผลการสบืค้นข้อมลูที่ได้ในหน้าจอภายใต้เง่ือนไข
การสบืค้น จากหน้าจอหลกั สามารถเข้าสูห่น้าสร้าง หน้ารายละเอียดแผนการตรวจได้ผา่นหน้าจอหลกันี ้ 

ภาพท่ี 4-3 หน้าจอรายการวางแผนและบนัทกึแผนการตรวจ 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอวางแผนและบนัทกึแผนการตรวจ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการค้นหา
ข้อมลู และหวัข้อการแสดงผล 

http://fsw.fisheries.go.th:91/MenuBackEndDOF/loadMenuAdmin.do?method=loadProgram&ProgramLink=/PSM09B01/ICLNResult.do?method=queryICLNResult&ProgcatId=PSM09B0102&moduleId=PSM09B01
http://fsw.fisheries.go.th:91/MenuBackEndDOF/loadMenuAdmin.do?method=loadProgram&ProgramLink=/PSM09B01/ICLNResult.do?method=queryICLNResult&ProgcatId=PSM09B0102&moduleId=PSM09B01
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 4-4 
 

 หน้าจอสร้างการวางแผนและบันทกึแผนการตรวจ 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับสร้างการวางแผนและบนัทึกแผนการตรวจเข้าสูร่ะบบ ส าหรับหน้าจอรายละเอียด มีการจดัวาง
เหมือนหน้าจอสร้างการวางแผนและบนัทึกแผนการตรวจประการ แต่สิ่งที่แตกต่างกนัคือการท างานซึ่งจะแสดงไอคอน
การท างานแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะของโปรแกรม 

ภาพท่ี 4-4 หน้าจอสร้างการวางแผนและบนัทกึแผนการตรวจ 

 
ตาราง 4-2 ค าอธิบายฟิลด์ข้อมลูการวางแผนและบนัทกึแผนการตรวจ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
ข้อมูลการแจ้งการขนถ่ายวัตถุดิบสัตว์น า้ (ICLN) 

1 ช่ือประเภทเอกสาร แสดงช่ือประเภทเอกสาร 

2 หนว่ยงานออกเอกสาร: แสดงหนว่ยงานออกเอกสาร 
3 เลขที่ ICLN แสดงเลขที่ ICLN PSM7    

4 วนัท่ีออก ICLN: แสดงวนัท่ีออก ICLN: 
ข้อมูลใบอนุญาตน าเข้าฯ 

5 เลขที่ใบอนญุาตน าเข้าฯ แสดงเลขทีใ่บอนญุาตน าเข้าฯ FSW6 

6 วนัท่ีออกใบอนญุาต: แสดงวนัท่ีออกใบอนญุาต 
7 ผู้ประกอบการ(น าเข้า): แสดงผู้ประกอบการ(น าเข้า): 
8 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี: แสดงเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี: 

ข้อมูลเรือ 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 4-5 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
9 ประเภทเรือ แสดงประเภทเรือ 
10 ช่ือเรือ แสดงช่ือเรือ 
11 รัฐเจ้าของธง แสดงรัฐเจ้าของธง 
12 รหสัจดทะเบียนเรือ แสดงรหสัจดทะเบียนเรือ 
13 ขนาดเรือ....ตนักรอส แสดงขนาดเรือ....ตนักรอส 
14 วนัและเวลาที่เรือเทยีบทา่ แสดงวนัและเวลาทีเ่รือเทียบทา่ 

ข้อมูลแผนการตรวจคัดแยกวตัถุดิบสตัว์น า้น าเข้า (Sizing) 
15 หนว่ยงานท่ีตรวจคดัแยกฯ

(Sizing) 
เลอืกหนว่ยงานท่ีตรวจคดัแยกฯ(Sizing) FSW2 

16 ผู้บนัทกึข้อมลูฯ แสดงช่ือผู้บนัทกึข้อมลูฯ FSW3 

17 การเข้าตรวจคดัแยกฯ(Sizing) เลอืกการเข้าตรวจคดัแยกฯ(Sizing) 
18 หมายเหต ุ ระบหุมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  FSW2   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบจดัการองค์กร 
                             FSW3   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบบริหารจดัการระบบ 

                             FSW6   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบการออกใบอนญุาตและใบรับรอง 
                                PSM7   หมายถงึ  อ้างองิการเรียกใช้ระบบการแจ้งการขนถ่ายวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสร้างวางแผนและบนัทกึแผนการตรวจ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการเพิ่ม
ข้อมลู
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 5-1 
 

บทที่ 5 
ระบบควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น า้น าเข้า 

ระบบควบคมุการขนถ่ายสินค้าสตัว์น า้น าเข้า  เป็นโมดลูหรือระบบย่อยของโครงการพฒันาระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์
น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW)  ใช้จดัการเก่ียวกบั
การข้อมูลควบคุมการขนถ่ายสินค้าสตัว์น า้น าเข้า ท่ีใช้ในระบบต่างๆ ซึ่งจะเอือ้ประโยชน์ต่อการใช้ปฏิบัติงานในสว่นต่างๆ โดย
สง่ผลให้สามารถลดปริมาณงานและลดเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ท าให้ได้งานท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.  โปรแกรมบันทกึการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น า้ 

ใช้จัดการข้อมูลบันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น า้น าเข้า  ได้แก่ การสืบค้น การสร้าง การแสดง
รายละเอียดข้อมลูบนัทกึการควบคมุตรวจสอบการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้น าเข้า 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบควบคมุการขนถ่ายสินค้าสตัว์น า้น าเข้า >> เมนบูนัทกึการควบคมุตรวจสอบการขนถ่าย
สนิค้าสตัว์น า้ >> โปรแกรมบนัทกึการควบคมุตรวจสอบการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้ ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการบันทกึการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น า้ 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับสืบค้นข้อมูลโดยระบุเง่ือนไขการสืบค้นตามที่ต้องการและท าการสืบค้น ระบบจะสืบค้นตาม
เง่ือนไขที่ระบ ุและแสดงผลการสืบค้นข้อมลูที่ได้ในหน้าจอภายใต้เง่ือนไขการสบืค้น จากหน้าจอหลกั สามารถเข้าสูห่น้า
สร้าง  หน้ารายละเอียดได้ รวมถึงสามารถดรูายการท่ีผา่นการอนมุตัิ และไมผ่า่นการอนมุตัิผา่นหน้าจอหลกันี  ้

ภาพท่ี 5-1 หน้าจอรายการรอบนัทกึ Tally Sheet 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 5-2 
 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการบนัทกึการควบคมุตรวจสอบการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้  อ้างองิมาตรฐานการท างาน
ของระบบหวัข้อ การค้นหาข้อมลู หวัข้อ การแสดงผลข้อมลู หวัข้อ การเพิ่มข้อมลู และหวัข้อ การลบข้อมลู 

 หน้าจอบันทกึ Tally Sheet 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับบนัทึก Tally Sheet เข้าสูร่ะบบ  ส าหรับหน้าจอรายละเอียด มีการจดัวางเหมือนหน้าจอบนัทึก 
Tally Sheet ทกุประการ แตส่ิง่ที่แตกตา่งกนัคือการท างานซึง่จะแสดงไอคอนการท างานแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะ
ของโปรแกรม 

ภาพท่ี 5-2 หน้าจอบนัทกึ Tally Sheet 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 5-3 
 

ตาราง 5-1 ค าอธิบายฟิลด์ข้อมลูบนัทกึ Tally Sheet 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 

รายข้อมูลใบอนุญาตน าเข้า 

1 เลขที่ใบอนญุาต แสดงเลขทีใ่บอนญุาต FSW6 

2 วนัท่ีอนมุตั ิ แสดงวนัท่ีอนมุตั ิ
3 วนัท่ีหมดอาย ุ แสดงวนัท่ีหมดอาย ุ 
4 ช่ือผู้สง่สนิค้า/ผู้ขายสนิค้า แสดงช่ือผู้สง่สนิค้า/ผู้ขายสนิค้า 

ผู้ข้อมูลใบ Notification 
5 เลขที Notification แสดงเลขที Notification PSM5 

6 วนัท่ีอนมุตั ิ แสดงวนัท่ีอนมุตั ิ
7 ช่ือทา่เรือทีต้่องการจะเข้าเทียบ แสดงช่ือทา่เรือที่ต้องการจะเข้าเทียบ 
8 รัฐเจ้าของทา่ แสดงรัฐเจ้าของทา่ 
9 วนัเวลาที่เทียบทา่

โดยประมาณ 
แสดงวนัเวลาทีเ่ทียบทา่โดยประมาณ 

10 ช่ือเรือ แสดงช่ือเรือ 
11 ประเภทของเรือ แสดงประเภทของเรือ 
12 สญัชาตเิรือ แสดงสญัชาติเรือ 
13 รหสัจดทะเบียนเรือ แสดงรหสัจดทะเบียนเรือ 
14 รหสั IMO แสดงรหสั IMO 
15 IRCS แสดง IRCS 

ข้อมูล Tally Sheet 
16 หนว่ยงานออกเอกสาร เลอืกหนว่ยงานออกเอกสาร FSW2 

17 เลขทีเอกสาร แสดงเลขทีเอกสาร(ระบบแสดงให้อตัโนมตัิ) FSW6 

18 ลงวนัท่ี ระบลุงวนัท่ี 

19 บริษัทผู้น าเข้า แสดงบริษัทผู้น าเข้า 

20 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี แสดงเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี 

21 ผู้ รับมอบอ านาจ แสดงผู้ รับมอบอ านาจ 

22 เลขที่ใบขน ระบเุลขที่ใบขน 
23 วนัท่ีใบขน ระบวุนัท่ีใบขน 
24 ขนถ่ายไปยงั ระบขุนถ่ายไปยงั 
25 ข้อมลูเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 

หน้าทา่ 
เลอืกข้อมลูเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบหน้าทา่ FSW3

 

26 ลงวนัท่ี ระบลุงวนัท่ี 
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ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
27 ไอคอน “แนบเอกสาร” แนบเอกสารเอกสารหลกัฐานประกอบที่ต้องการ หรือ เลอืกตรวจสอบจาก

ฐานข้อมลูในระบบ 
ข้อมูลเรือ 

28 คอลมัน์ “หมายเลขระวางเรือ” แสดงหมายเลขระวางเรือ 
29 คอลมัน์ “ช่ือเรือ” แสดงช่ือเรือ 

30 คอลมัน์ “ธง/สญัชาติเรือ” แสดงธง/สญัชาตเิรือ 
31 คอลมัน์ “พิกดัสตัว์น า้” แสดงพิกดัสตัว์น า้ FSW4 

32 คอลมัน์ “ช่ือชนดิสตัว์น า้” แสดงช่ือชนิดสตัว์น า้ FSW4
 

33 คอลมัน์ “บญัชีราคาสนิค้า” แสดงบญัชีราคาสนิค้า 
34 คอลมัน์ “ใบตราสง่สนิค้า” แสดงใบตราสง่สนิค้า 
35 คอลมัน์ “ล าดบัรถขนสง่” แสดงล าดบัรถขนสง่ 
36 คอลมัน์ “ทะเบียนรถ” ระบทุะเบียนรถ 
37 คอลมัน์ “เวลาออกจากทา่” ระบเุวลาออกจากทา่ 
38 คอลมัน์ “เวลาถึงปลายทาง” ระบเุวลาถึงปลายทาง 
39 คอลมัน์ “หมายเลข Seal” ระบหุมายเลข Seal 
40 คอลมัน์ “น า้หนกัรวม” ระบนุ า้หนกัรวม 
41 คอลมัน์ “น า้หนกัรถเปลา่” ระบนุ า้หนกัรถเปลา่ 
42 คอลมัน์ “น า้หนกัสตัว์น า้” ระบนุ า้หนกัสตัว์น า้ 
43 คอลมัน์ “สถานท่ีเก็บ/ห้องเย็น” ระบสุถานท่ีเก็บ/ห้องเย็น 
44 คอลมัน์ “หมายเหต”ุ ระบหุมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  FSW2   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบจดัการองค์กร 

                                 FSW4   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบสนิค้าประมง 
                                 FSW3   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบบริหารจดัการระบบ    
                                 FSW6   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบการออกใบอนญุาตและใบรับรอง 
                                 PSM5   หมายถึง  อ้างอิงการเรียกใช้ระบบออกใบอนญุาตให้น าเรือตา่งประเทศเข้าทา่ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอบนัทกึการควบคมุตรวจสอบการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบ
หวัข้อ การเพิ่มข้อมลู 
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2.  โปรแกรมบันทกึการตรวจแยกชนิดวัตถุดบิสัตว์น า้น าเข้า 

ใช้จดัการข้อมลูบนัทกึการตรวจแยกชนิดวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า ได้แก่ การสบืค้น การสร้าง การแสดงรายละเอียด การแก้ไข 
ข้อมลู รวมถึงสามารถดรูายการบนัทกึการตรวจแยกชนิดวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้าที่ผา่นการอนมุตัิได้ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบควบคมุการขนถ่ายสินค้าสตัว์น า้น าเข้า >> เมนบูนัทกึการตรวจแยกชนิดวตัถดุิบสตัว์น า้
น าเข้า  >>  โปรแกรมบนัทกึการตรวจแยกชนิดวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า  ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการผลการแยกชนิดวัตถุดบิสัตว์น า้น าเข้า 

วัตถุประสงค์ ใช้สืบค้นข้อมลูโดยระบเุง่ือนไขการสืบค้นตามที่ต้องการและท าการสืบค้น ระบบจะสืบค้นตามเง่ือนไขที่
ระบ ุและแสดงผลการสบืค้นข้อมลูที่ได้ในหน้าจอภายใต้เง่ือนไขการสบืค้น จากหน้าจอหลกั สามารถเข้าสูห่น้าสร้าง หน้า
รายละเอียด  หน้าแก้ไข หน้าเปรียบเทียบน า้หนกั ได้ผา่นหน้าจอหลกันี ้รวมถึงสามารถดรูายการท่ีผา่นการอนมุตัิได้ 

ภาพท่ี 5-3 หน้าจอรายการผลการแยกชนิดวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการบนัทกึการตรวจแยกชนดิวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบ
หวัข้อการค้นหาข้อมลู และหวัข้อการแสดงผลข้อมลู 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 5-6 
 

 หน้าจอสร้างการตรวจแยกชนิดวัตถุดบิสัตว์น า้น าเข้า 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับสร้างบนัทึกการตรวจแยกชนิดวตัถุดิบสตัว์น า้น าเข้า ส าหรับหน้าจอรายละเอียด หน้าแก้ไข มี
การจดัวางเหมือนหน้าจอสร้างการตรวจแยกชนิดวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้าทกุประการ แตส่ิ่งที่แตกต่างกนัคือการท างานซึ่ง
จะแสดงไอคอนการท างานแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะของโปรแกรม 

ภาพท่ี 5-4 หน้าจอสร้างใบตรวจแยกชนดิวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า 

 
ตาราง 5-2 ค าอธิบายฟิลด์ข้อมลูผลการตรวจแยกชนิดวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
รายละข้อมูลใบอนุญาต 

1 เลขที่ Tally Sheet เลอืกเลขที่ Tally Sheet PSM8   

2 ลงวนัท่ี แสดงลงวนัท่ี 
3 เลขที่ใบอนญุาตน าเข้า แสดงเลขทีใ่บอนญุาตน าเข้า FSW6 

4 ลงวนัท่ี แสดงลงวนัท่ี 
5 เลขที่ Notification แสดงเลขที่ Notification PSM5 

6 ลงวนัท่ี แสดงเลงวนัท่ี 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 5-7 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
7 ประเภทของเรือ แสดงประเภทของเรือ 
8 ช่ือเรือ แสดงช่ือเรือ 
9 สญัชาตเิรือ แสดงสญัชาติเรือ 
10 รหสัจดทะเบียนเรือ แสดงรหสัจดทะเบียนเรือ 

ตรวจแยกชนิดวตัถุดิบสตัว์น า้น าเข้า 
11 หนว่ยงานท่ีออกเอกสาร เลอืกหนว่ยงานท่ีออกเอกสาร FSW2 

12 เลขทีเอกสาร ระบเุลขทีเอกสาร  
13 ลงวนัท่ี ระบลุงวนัท่ี 
14 สถานท่ีเก็บวตัถดุิบ โรงงาน/ห้อง

เย็น 
แสดงสถานท่ีเก็บวตัถดุิบ โรงงาน/ห้องเย็น 

15 วนัท่ีเร่ิมการคดัแยก ระบวุนัท่ีเร่ิมการคดัแยก 
16 วนัท่ีสิน้สดุการคดัแยก ระบวุนัท่ีสิน้สดุการคดัแยก 
17 เจ้าหน้าที่ผู้บนัทกึข้อมลู เลอืกเจ้าหน้าที่ผู้บนัทกึข้อมลู FSW3 

18 ลงวนัท่ี ระบลุงวนัท่ี 
19 ไอคอน “แนบเอกสาร” แนบเอกสารเอกสารหลกัฐานประกอบที่ต้องการ หรือ เลอืกตรวจสอบจาก

ฐานข้อมลูในระบบ 
20 คอลมัน์ “หมายเลขระวางเรือ” แสดงหมายเลขระวางเรือ 
21 คอลมัน์ “ช่ือเรือ” แสดงช่ือเรือ 

22 คอลมัน์ “ธง/สญัชาติเรือ” แสดงธง/สญัชาตเิรือ 
23 คอลมัน์ “พิกดัสตัว์น า้” แสดงพิกดัสตัว์น า้ 
24 คอลมัน์ “ช่ือชนดิสตัว์น า้” แสดงช่ือชนิดสตัว์น า้ FSW4

 

25 คอลมัน์ “บญัชีราคาสนิค้า” แสดงบญัชีราคาสนิค้า 
26 คอลมัน์ “ใบตราสง่สนิค้า” แสดงใบตราสง่สนิค้า 

ข้อมูลการขนถ่าย 
27 คอลมัน์ “ล าดบัรถขนสง่” แสดงล าดบัรถขนสง่ 
28 คอลมัน์ “ทะเบียนรถ” แสดงทะเบยีนรถ 
29 คอลมัน์ “เวลาออกจากทา่” แสดงเวลาออกจากทา่ 
30 คอลมัน์ “เวลาถึงปลายทาง” แสดงเวลาถงึปลายทาง 
31 คอลมัน์ “หมายเลข Seal” แสดงหมายเลข Seal 
32 คอลมัน์ “น า้หนกัรวม” แสดงน า้หนกัรวม 
33 คอลมัน์ “น า้หนกัรถเปลา่” แสดงน า้หนกัรถเปลา่ 
34 คอลมัน์ “น า้หนกัสตัว์น า้” แสดงน า้หนกัสตัว์น า้ 
35 คอลมัน์ “สถานท่ีเก็บ/ห้องเย็น” แสดงสถานท่ีเก็บ/ห้องเย็น 

ข้อมูลการคัดแยก 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 5-8 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
36 คอลมัน์ “ล าดบัตามบญัชีราคา

สนิค้า” 
ระบลุ าดบัตามบญัชีราคาสนิค้า 

37 คอลมัน์ “ชนิดสตัว์น า้” เลอืกชนิดสตัว์น า้ 
38 คอลมัน์ “น า้หนกั” ระบนุ า้หนกั 
39 คอลมัน์ “หนว่ยน า้หนกั” แสดงหนว่ยน า้หนกั 

หมายเหต ุ:   FSW2  หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบจดัการองค์กร 

                                   FSW4   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบสนิค้าประมง 
                                   FSW3   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบบริหารจดัการระบบ    
                                   FSW6   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบการออกใบอนญุาตและใบรับรอง 
                                   PSM8   หมายถึง  อ้างอิงการเรียกใช้ระบบควบคมุการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้น าเข้า 
                                   PSM5   หมายถึง  อ้างอิงการเรียกใช้ระบบออกใบอนญุาตให้น าเรือตา่งประเทศเข้าทา่ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสร้างบนัทกึการตรวจแยกชนดิวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้าอ้างองิมาตรฐานการท างานของระบบ
หวัข้อการเพิ่มข้อมลู 

3.  โปรแกรมพจิารณาอนุมัติการตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น า้ 

ใช้จัดการข้อมูลพิจารณาอนุมัติการตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสตัว์น า้น าเข้า ได้แก่ การสืบค้น การพิจารณาอนุมตัิ การ
แสดงรายละเอียดข้อมลูเพื่อพิจารณาอนมุตัิการตรวจสอบการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้น าเข้า 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบควบคมุการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้น าเข้า >> เมนพูิจารณาอนมุตัิการตรวจสอบการขนถ่าย
สนิค้าสตัว์น า้ >> โปรแกรมพิจารณาอนมุตัิการตรวจสอบการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้ ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการรอพจิารณาอนุมัตกิารตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น า้น าเข้า 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับสืบค้นรายการพิจารณาอนุมัติการตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น า้ ที่มีการจัดเก็บลง
ฐานข้อมูลแล้ว โดยระบุเง่ือนไขการสืบค้นตามที่ต้องการและท าการสืบค้น ระบบจะสืบค้นตามเง่ือนไขที่ระบุ และ
แสดงผลการสืบค้นข้อมลูที่ได้ในหน้าจอภายใต้เง่ือนไขการสบืค้น จากหน้าจอหลกันี ้สามารถเข้าสูห่น้าพิจารณาอนมุตัิ 
หน้าแสดงรายละเอียด ได้ผา่นหน้าจอหลกันี ้



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 5-9 
 

ภาพท่ี 5-5 หน้าจอรายการรอพิจารณาอนมุตัิการตรวจสอบการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้น าเข้า 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการรอพิจารณาอนมุตัิการตรวจสอบการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้ อ้างอิงมาตรฐานการ
ท างานของระบบหวัข้อ การค้นหาข้อมลู และหวัข้อการแสดงผลข้อมลู 

 หน้าจอพจิารณาอนุมัตกิารตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น า้ 

วัตถุประสงค์ ใช้พิจารณาอนมุตัิการตรวจสอบการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้ ท่ีมีการจดัเก็บลงฐานข้อมลูแล้ว  

ภาพท่ี 5-6 หน้าจอพิจารณาอนมุตัิ Tally Sheet 

 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 5-10 
 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายละเอยีดพิจารณาอนมุตัิการตรวจสอบการขนถา่ยสนิค้าสตัว์น า้ อ้างองิมาตรฐานการ
ท างานของระบบหวัข้อ การแสดงข้อมลู 

ตาราง 5-3 ค าอธิบายฟิลด์พิจารณาอนมุตักิารตรวจสอบการขนถา่ยสนิค้าสตัว์น า้ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
ข้อมูลใบอนุญาตน าเข้า 

1 เลขที่ใบอนญุาต แสดงเลขทีใ่บอนญุาต FSW6 

2 วนัท่ีอนมุตั ิ แสดงวนัท่ีอนมุตั ิ
3 วนัท่ีหมดอาย ุ แสดงวนัท่ีหมดอาย ุ
4 ผู้ประกอบการ แสดงผู้ประกอบการ 

ข้อมูล Notification 
5 เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่เอกสาร PSM5 

6 วนัท่ีเอกสาร แสดงวนัท่ีเอกสาร 
7 ช่ือทา่เรือทีต้่องการจะเข้าเทียบ แสดงช่ือทา่เรือที่ต้องการจะเข้าเทียบ 
8 รัฐเจ้าของทา่ แสดงรัฐเจ้าของทา่ 
9 วนัเวลาที่เทียบทา่โดยประมาณ แสดงวนัเวลาทีเ่ทียบทา่โดยประมาณ 
10 ช่ือเรือ แสดงช่ือเรือ 
11 ประเภทของเรือ แสดงประเภทของเรือ 
12 สญัชาตเิรือ แสดงสญัชาติเรือ 
13 รหสัจดทะเบียนเรือ แสดงรหสัจดทะเบียนเรือ 
14 รหสั IMO แสดงรหสั IMO 
15 IRCS แสดงIRCS 

ข้อมูลเปรียบเทียบ PIR กับ Tally Sheet ผู้ประกอบการ 

16 คอลมัน์ “หมายเลขระวางเรือ” แสดงหมายเลขระวางเรือ 
17 คอลมัน์ “ช่ือเรือจบัสตัว์น า้” แสดงช่ือเรือจบัสตัว์น า้ 
18 คอลมัน์ “บญัชีราคาสนิค้า” แสดงบญัชีราคาสนิค้า 
19 คอลมัน์ “ช่ือชนดิสตัว์น า้” แสดงช่ือชนิดสตัว์น า้ 
20 คอลมัน์ “น า้หนกั PIR” แสดงน า้หนกั PIR 
21 คอลมัน์ “น า้หนกัหน้าทา่

(ผู้ประกอบการ)” 
แสดงแสดงน า้หนกัหน้าทา่(ผู้ประกอบการ) 

22 คอลมัน์ “% ความตา่ง แสดง % ความตา่ง 
ข้อมูลเปรียบเทียบ PIR กับ Tally Sheet ด่านตรวจสตัว์น า้ 

23 คอลมัน์ “หมายเลขระวางเรือ” แสดงหมายเลขระวางเรือ 
24 คอลมัน์ “ช่ือเรือจบัสตัว์น า้” แสดงช่ือเรือจบัสตัว์น า้ 
25 คอลมัน์ “บญัชีราคาสนิค้า” แสดงบญัชีราคาสนิค้า 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 5-11 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
26 คอลมัน์ “ช่ือชนดิสตัว์น า้” แสดงช่ือชนิดสตัว์น า้  
27 คอลมัน์ “น า้หนกั PIR” แสดงน า้หนกั PIR 
28 คอลมัน์ “น า้หนกัหน้าทา่(ดา่น)” แสดงน า้หนกัหน้าทา่(ดา่น) 
29 คอลมัน์ “% ความตา่ง แสดง % ความตา่ง 

หมายเหต ุ:   PSM5   หมายถึง  อ้างอิงการเรียกใช้ระบบออกใบอนญุาตให้น าเรือตา่งประเทศเข้าทา่ 
                             FSW6   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบการออกใบอนญุาตและใบรับรอง 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอพิจารณาอนมุตัิการตรวจสอบการขนถา่ยสนิค้าสตัว์น า้อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบ
หวัข้อการแสดงข้อมลู 

4.  โปรแกรมพจิารณาอนุมัติสรุปผลการแยกวัตถุดบิสัตว์น า้น าเข้า 

ใช้จัดการข้อมูลพิจารณาอนุมัติสรุปผลการแยกวตัถุดิบสตั ว์น า้น าเข้า ได้แก่ การสืบค้น การพิจารณาอนุมัติ การแสดง
รายละเอียด และสง่ลงนามข้อมลูพิจารณาอนมุตัิสรุปผลการแยกวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบควบคมุการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้น าเข้า  >>  เมนพูิจารณาอนมุตัิสรุปผลการแยกวตัถดุิบ
สตัว์น า้น าเข้า >> โปรแกรมพิจารณาอนมุตัิสรุปผลการแยกวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า  ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการพจิารณาอนุมัตสิรุปผลการแยกวัตถุดบิสัตว์น า้น าเข้า 

วัตถุประสงค์ ใช้สืบค้นรายการพิจารณาอนุมตัิสรุปผลการแยกวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า ท่ีมีการจดัเก็บลงฐานข้อมลูแล้ว 
โดยระบุเง่ือนไขการสืบค้นตามที่ต้องการและท าการสืบค้น ระบบจะสืบค้นตามเง่ือนไขที่ระบุ และแสดงผลการสืบค้น
ข้อมลูที่ได้ในหน้าจอภายใต้เง่ือนไขการสบืค้น จากหน้าจอหลกั สามารถเข้าสูห่น้าพิจารณาอนมุตัิ หน้าแสดงรายละเอียด
และสง่ลงนามข้อมลู ได้ผา่นหน้าจอหลกันี ้



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
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ภาพท่ี 5-7 หน้าจอรายการรอพจิารณาอนมุตัิสรุปผลการแยกวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า 

 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการพิจารณาอนมุตัิสรุปผลการแยกวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้าอ้างองิมาตรฐานการท างานของ
ระบบหวัข้อการค้นหาข้อมลู และหวัข้อการแสดงข้อมลู 

5.  โปรแกรมรายการสรุปผลการแยกวัตถุดบิสัตว์น า้น าเข้า 

ใช้จดัการข้อมลูสรุปผลการแยกวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า ได้แก่ การสืบค้น  การแสดงรายละเอียดสรุปผลการแยกวตัถดุิบสตัว์
น า้น าเข้า  และการแก้ไขผลการพิจารณาอนมุตัิการน าเข้าสนิค้าประมง 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 5-13 
 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบควบคมุการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้น าเข้า >> เมนสูรุปผลการแยกวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า >> 
โปรแกรมสรุปผลการแยกวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการสรุปผลการแยกวัตถุดบิสัตว์น า้น าเข้า  

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการสรุปผลการแยกวตัถุดิบสตัว์น า้น าเข้า ใช้สืบค้นข้อมูลโดยระบุเง่ือนไขการสืบค้นตามที่
ต้องการและท าการสืบค้น ระบบจะสบืค้นตามเง่ือนไขที่ระบ ุและแสดงผลการสบืค้นข้อมลูที่ได้ในหน้าจอภายใต้เง่ือนไข
การสบืค้น จากหน้าจอหลกั สามารถเข้าสู ่หน้ารายละเอียดใบอนญุาตตา่งๆ  หน้าแก้ไขผลการพิจารณาอนมุตัิการน าเข้า
สนิค้าประมงได้ผา่นหน้าจอหลกันี ้

ภาพท่ี 5-8 หน้าจอรายการสรุปผลการแยกวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการสรุปผลการแยกวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า  อ้างองิมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ 
การค้นหาข้อมลู และหวัข้อ การแสดงข้อมลู 
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 หน้าจอพจิารณาอนุมัตกิารน าเข้าสินค้าประะมง 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับพิจารณาอนุมัติการน าเข้าสินค้าประะมง ส าหรับหน้าจอแก้ไขผลการอนุมัติการน าเข้า
สนิค้าประะมง มีการจดัวางฟิลด์ เหมือนหน้าจอพิจารณาอนมุตัิการน าเข้าสินค้าประะมงทกุประการ ตา่งกนัสว่นไอคอน
การท างาน 

ภาพท่ี 5-9 หน้าจอพิจารณาอนมุตัิการน าเข้าสนิค้าประะมง 

 

 
ตาราง 5-4 ค าอธิบายฟิลด์พิจารณาอนมุตักิารน าเข้าสนิค้าประะมง 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ผลการพิจารณา เลอืกข้อมลู 

1) อนมุตั ิ
2) ไมอ่นมุตั ิ

2 ผลการพิจารณาของหนว่ยงาน 
กตส. 

เลอืกข้อมลู 
1) ผา่นตามเกณฑ์ 
2) ผา่นแบบมเีง่ือนไข (ระบเุง่ือนไขเพิ่มเติม) 
3) ไมผ่า่นเกณฑ์ 

ข้อมูลใบอนุญาต 
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ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
3 เลขที่ใบ Notification แสดงเลขทีใ่บ Notification  
4 ลงวนัท่ี แสดงลงวนัท่ี 
5 เลขที่ใบอนญุาตน าเข้า แสดงเลขทีใ่บอนญุาตน าเข้า  
6 ลงวนัท่ี แสดงลงวนัท่ี 
7 เลขที่ใบ Tally Sheet 

(ดา่นอนมุตั)ิ 
แสดงเลขทีใ่บ Tally Sheet(ดา่นอนมุตัิ)  

8 ลงวนัท่ี แสดงลงวนัท่ี 
9 เลขที่ใบ SCS (ผู้ประกอบการ) แสดงเลขทีใ่บ SCS (ผู้ประกอบการ)  
10 ลงวนัท่ี แสดงลงวนัท่ี 
11 บริษัทผู้น าเข้า แสดงบริษัทผู้น าเข้า 
12 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี แสดงเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี 
13 ผู้ รับมอบอ านาจ แสดงผู้ รับมอบอ านาจ 
14 ประเภทของเรือ แสดงประเภทของเรือ 
15 ช่ือเรือ แสดงช่ือเรือ 
16 สญัชาตเิรือ แสดงสญัชาติเรือ 
17 รหสัจดทะเบียนเรือ แสดงรหสัจดทะเบียนเรือ 

ข้อมูลเปรียบเทียบ SCS ผู้ประกอบการ กบั ใบอนุญาต 
18 คอลมัน์ “เลขที”่ แสดงเลขที ่
19 คอลมัน์ “วนัท่ี” แสดงวนัท่ี 
20 คอลมัน์ “ล าดบัท่ี” แสดงล าดบัท่ี 
21 คอลมัน์ “ชนิดสตัว์น า้” แสดงชนิดสตัว์น า้  
22 คอลมัน์ “น า้หนกั Sizing” แสดงน า้หนกั Sizing  
23 คอลมัน์ “น า้หนกัในใบอนญุาต

น าเข้า” 
แสดงน า้หนกัในใบอนญุาตน าเข้า 

ข้อมูลเปรียบเทียบน า้หนักรวมระหว่าง Tally Sheet กบั Tally Weight 
24 คอลมัน์ “น า้หนกัรวมใน Tally 

Sheet” 
แสดงน า้หนกัรวมใน Tally Sheet  

25 คอลมัน์ “น า้หนกัรวมใน Tally 
Weight” 

แสดงน า้หนกัรวมใน Tally Weight  

26 คอลมัน์ “% ความตา่ง” แสดง % ความตา่ง 
รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของพิจารณาอนมุตัิการน าเข้าสนิค้าประมงอ้างองิมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การปรับปรุง
ข้อมลู 
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6.  โปรแกรมประวัตกิารเปรียบเทียบน า้หนักการขนถ่ายสินค้าสัตว์น า้ 

ใช้แสดงรายการประวตัิการเปรียบเทียบน า้หนักการขนถ่ายสินค้าสตัว์น า้ที่มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว จากหน้าจอนี ้
สามารถสืบค้นข้อมลูประวตัิการเปรียบเทียบน า้หนกัการขนถ่ายสินค้าสตัว์น า้ขอได้ตามเง่ือนไขที่ระบ ุนอกจากนัน้หน้าจอนี ้
สามารถเชื่อมโยงเข้าสูห่น้ารายละเอียด ได้ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบควบคุมการขนถ่ายสินค้าสตัว์น า้น าเข้า >> เมนปูระวตัิการเปรียบเทียบน า้หนกัการขน
ถ่ายสินค้าสัตว์น า้ >> โปรแกรมประวัติการเปรียบเทียบน า้หนักการขนถ่ายสินค้าสตัว์น า้ ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมที่
เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการผลการเปรียบเทียบเอกสารน า้หนักการขนถ่ายสินค้าสัตว์น า้  

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการประวตัิการเปรียบเทียบน า้หนกัการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้ ท่ีมีการจดัเก็บลงฐานข้อมลูแล้ว 
จากหน้าจอนีส้ามารถสืบค้นข้อมูลประวัติการเปรียบเทียบน า้หนักการขนถ่ายสินค้าสัตว์น า้ได้ตามเง่ือนไขที่ระบ ุ
นอกจากนัน้หน้าจอนีส้ามารถเชื่อมโยงเข้าสูห่น้ารายละเอียดประวตัิการบนัทกึน า้หนกัการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้ได้ 

ภาพท่ี 5-10 หน้าจอรายผลการเปรียบเทียบเอกสาร Tally Sheet 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการผลการเปรียบเทียบเอกสาร Tally Sheet  อ้างองิมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ 
การค้นหาข้อมลู และหวัข้อ การแสดงผลข้อมลู 
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 หน้าจอพจิารณาอนุมัต ิTally sheet 

วัตถุประสงค์ หน้าจอพิจารณาอนมุตัิ Tally sheet  ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียดข้อมลูเพื่อพิจารณาอนมุตัิ Tally sheet   

ภาพท่ี 5-11 หน้าจอพจิารณาอนมุตัิ Tally sheet 

 

 
ตาราง 5-5 ค าอธิบายฟิลด์การพิจารณาอนมุตัิ Tally sheet 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
ข้อมูลใบอนุญาตน าเข้า 

1 เลขที่ใบอนญุาต แสดงเลขทีใ่บอนญุาต FSW6 

2 วนัท่ีอนมุตั ิ แสดงวนัท่ีอนมุตั ิ
3 วนัท่ีหมดอาย:ุ แสดงวนัท่ีหมดอาย ุ
4 ผู้ประกอบการ แสดงผู้ประกอบการ 

ข้อมูล Notification 
5 เลขเอกสาร แสดงเลขทีใ่บ Notification PSM5 

6 วนัท่ีเอกสาร แสดงวนัท่ีเอกสาร 
7 ช่ือทา่เรือทีต้่องการจะเข้าเทียบ แสดงช่ือทา่เรือที่ต้องการจะเข้าเทียบ 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 5-18 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
8 รัฐเจ้าของทา่ แสดงรัฐเจ้าของทา่ 
9 วนัเวลาที่เทียบทา่โดยประมาณ แสดงวนัเวลาทีเ่ทียบทา่โดยประมาณ 
10 ช่ือเรือ แสดงช่ือเรือ 
11 ประเภทของเรือ แสดงประเภทของเรือ 
12 สญัชาตเิรือ แสดงสญัชาติเรือ 
13 รหสัจดทะเบียนเรือ แสดงรหสัจดทะเบียนเรือ 
14 รหสั IMO แสดงรหสั IMO 
15 IRCS แสดงIRCS 

ข้อมูลเปรียบเทียบ PIR กับ Tally Sheet ผู้ประกอบการ 
16 คอลมัน์ “หมายเลขระวางเรือ” แสดงหมายเลขระวางเรือ 
17 คอลมัน์ “ช่ือเรือจบัสตัว์น า้” แสดงช่ือเรือจบัสตัว์น า้ 
18 คอลมัน์ “บญัชีราคาสนิค้า” แสดงบญัชีราคาสนิค้า 
19 คอลมัน์ “ช่ือชนดิสตัว์น า้” แสดงช่ือชนิดสตัว์น า้ 
20 คอลมัน์ “น า้หนกั PIR” แสดงน า้หนกั PIR 
21 คอลมัน์ “น า้หนกัหน้าทา่

(ผู้ประกอบการ)” 
แสดงน า้หนกัหน้าทา่(ผู้ประกอบการ)  

22 คอลมัน์ “% ความตา่ง” แสดงคอลมัน์ “% ความตา่ง” 
ข้อมูลเปรียบเทียบ PIR กับ Tally Sheet ด่านตรวจสตัว์น า้ 

23 คอลมัน์ “หมายเลขระวางเรือ” แสดงหมายเลขระวางเรือ 
24 คอลมัน์ “ช่ือเรือจบัสตัว์น า้” แสดงช่ือเรือจบัสตัว์น า้ 
25 คอลมัน์ “บญัชีราคาสนิค้า” แสดงบญัชีราคาสนิค้า 
26 คอลมัน์ “ช่ือชนดิสตัว์น า้” แสดงช่ือชนิดสตัว์น า้  
27 คอลมัน์ “น า้หนกั PIR” แสดงน า้หนกั PIR 
28 คอลมัน์ “น า้หนกัหน้าทา่

(ผู้ประกอบการ)” 
แสดงน า้หนกัหน้าทา่(ผู้ประกอบการ)  

29 คอลมัน์ “% ความตา่ง” แสดงคอลมัน์ “% ความตา่ง” 

หมายเหต ุ:  
 FSW6   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบการออกใบอนญุาตและใบรับรอง 

                              PSM5   หมายถึง  อ้างอิงการเรียกใช้ระบบออกใบอนญุาตให้น าเรือตา่งประเทศเข้าทา่ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอพิจารณาอนมุตัิ Tally Sheet อ้างองิมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การแสดงข้อมลู 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 5-19 
 

7.  โปรแกรมประวัตกิารเปรียบเทียบสรุปผลการแยกวัตถุดบิสัตว์น า้น าเข้า 

ใช้แสดงประวตัิการเปรียบเทียบสรุปผลการแยกวตัถดุบิสตัว์น า้น าเข้า ที่มีการจดัเก็บลงฐานข้อมลูแล้ว จากหน้าจอนีส้ามารถ
สบืค้นข้อมลูประวตัิการเปรียบเทียบสรุปผลการแยกวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้าได้ตามเง่ือนไขที่ระบ ุนอกจากนัน้หน้าจอนีส้ามารถ
เช่ือมโยงเข้าสูห่น้ารายละเอียด ได้ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบควบคมุการขนถ่ายสินค้าสตัว์น า้น าเข้า >> เมนปูระวตัิการเปรียบเทียบสรุปผลการแยก
วตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า >> โปรแกรมประวตัิการเปรียบเทียบสรุปผลการแยกวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้า ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่
เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการผลการเปรียบเทียบเอกสาร Summary Catch Sizing 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการผลประวตัิการเปรียบเทียบเอกสาร Summary Catch Sizing  ที่มีการจดัเก็บลงฐานข้อมลู
แล้ว จากหน้าจอนีส้ามารถสืบค้นข้อมูลรายการผลประวตัิการเปรียบเทียบเอกสาร Summary Catch Sizing ได้ตาม
เง่ือนไขที่ระบ ุนอกจากนัน้หน้าจอนีส้ามารถเช่ือมโยงเข้าสูห่น้ารายละเอียดผลการเปรียบเทียบเอกสาร Summary Catch 
Sizing ได้ 

ภาพท่ี 5-12 หน้าจอรายการผลการเปรียบเทียบเอกสาร Summary Catch Sizing 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการผลการเปรียบเทียบเอกสาร Summary Catch Sizing  อ้างองิมาตรฐานการท างาน
ของระบบหวัข้อ การค้นหาข้อมลู และหวัข้อ การแสดงข้อมลู 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 5-20 
 

 หน้าจอพจิารณาอนุมัติ Summary Catch Sizing   

วัตถุประสงค์ หน้าจอพิจารณาอนมุตัิ Summary Catch Sizing  ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียดข้อมลูเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
Summary Catch Sizing     

ภาพท่ี 5-13 หน้าจอพจิารณาอนมุตัิ Summary Catch Sizing 

 

 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 5-21 
 

ตาราง 5-6 ค าอธิบายฟิลด์พิจารณาอนมุตัิ Summary Catch Sizing 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
ข้อมูลใบอนุญาตน าเข้า 

1 ผลการพิจารณา เลอืกข้อมลู 
1) ผา่นตามเกณฑ์ 
2) ผา่นแบบมเีง่ือนไข (ระบเุง่ือนไขเพิ่มเติม) 

3) ไมผ่า่นเกณฑ์ 

ข้อมูล Notification 

2 เลขที่ใบ Notification แสดงเลขทีใ่บ Notification PSM5    

3 ลงวนัท่ี แสดงลงวนัท่ี 

4 เลขที่ใบอนญุาตน าเข้า แสดงเลขทีใ่บอนญุาตน าเข้า FSW6 

5 ลงวนัท่ี แสดงลงวนัท่ี 
6 เลขที่ใบ Tally Sheet  

(ดา่นอนมุตั)ิ 
แสดงเลขทีใ่บ Tally Sheet(ดา่นอนมุตัิ) PSM8    

7 ลงวนัท่ี แสดงลงวนัท่ี 

8 เลขที่ใบ SCS (ผู้ประกอบการ) แสดงเลขทีใ่บ SCS (ผู้ประกอบการ) PSM8   

9 ลงวนัท่ี แสดงลงวนัท่ี 

10 บริษัทผู้น าเข้า แสดงบริษัทผู้น าเข้า 

11 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี แสดงเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี 

12 ผู้ รับมอบอ านาจ แสดงผู้ รับมอบอ านาจ 

13 ประเภทของเรือ แสดงประเภทของเรือ 

14 ช่ือเรือ แสดงช่ือเรือ 

15 สญัชาตเิรือ แสดงสญัชาติเรือ 

16 รหสัจดทะเบียนเรือ แสดงรหสัจดทะเบียนเรือ 

ข้อมูลเปรียบเทียบ SCS กตส. กับ SCS ผู้ประกอบการ. 

17 คอลมัน์ “เลขที”่ แสดงเลขที ่

18 คอลมัน์ “วนัท่ี” แสดงวนัท่ี 

19 คอลมัน์ “ล าดบัท่ี” แสดงล าดบัท่ี 

20 คอลมัน์ “ชนิดสตัว์น า้” แสดงชนิดสตัว์น า้  

21 คอลมัน์ “น า้หนกั (กตส)” แสดงน า้หนกั (กตส) 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 5-22 
 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 

22 คอลมัน์ “น า้หนกั 
(ผู้ประกอบการ)” 

แสดงน า้หนกั (ผู้ประกอบการ 

23 คอลมัน์ “% ความตา่ง” แสดงคอลมัน์ “% ความตา่ง” 

ข้อมูลเปรียบเทียบน า้หนักรวมระหว่าง Tally Sheet กบั SCS ผู้ประกอบการ 
24 คอลมัน์ “น า้หนกัรวมใน Tally 

Sheet” 
แสดงน า้หนกัรวมใน Tally Sheet  

25 คอลมัน์ “น า้หนกัรวมใน SCS 
(ผู้ประกอบการ)” 

แสดงน า้หนกัรวมใน SCS(ผู้ประกอบการ)  

26 คอลมัน์ “% ความตา่ง” แสดงคอลมัน์ “% ความตา่ง” 
ข้อมูลเปรียบเทียบน า้หนักรวมระหว่าง Tally Sheet กบั SCS กตส. 

27 คอลมัน์ “น า้หนกัรวมใน Tally 
Sheet” 

แสดงน า้หนกัรวมใน Tally Sheet  

28 คอลมัน์ “น า้หนกัรวมใน SCS 
(กตส.)” 

แสดงน า้หนกัรวมใน SCS(กตส.)  

29 คอลมัน์ “% ความตา่ง” แสดงคอลมัน์ “% ความตา่ง”  
ข้อมูลเปรียบเทียบน า้หนักรวมระหว่าง Tally Sheet กบั  Receipt Weight 

30 คอลมัน์ “น า้หนกัรวมใน Tally 
Sheet” 

แสดงน า้หนกัรวมใน Tally Sheet  

31 คอลมัน์ “น า้หนกัรวมใน SCS 
(กตส.)” 

แสดงน า้หนกัรวมใน Tally Weight  

32 คอลมัน์ “% ความตา่ง” แสดงคอลมัน์ “% ความตา่ง”  

หมายเหต ุ:  FSW6   หมายถึง  อ้างอิงการเรียกใช้ระบบการออกใบอนญุาตและใบรับรอง 

                                 PSM5   หมายถึง  อ้างอิงการเรียกใช้ระบบออกใบอนญุาตให้น าเรือตา่งประเทศเข้าทา่ 
                                 PSM8   หมายถึง  อ้างอิงการเรียกใช้ระบบควบคมุการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้น าเข้า 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานหน้าจอพิจารณาอนมุตัิ Summary Catch Sizing  อ้างอิงมาตราฐานการท างานของระบบหวัข้อการ
แสดงผลข้อมลู 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 6-1 
 

บทที่ 6 
ระบบสืบค้นประวัตเิรือต่างประเทศเข้าท่า 

ระบบสืบค้นประวตัิเรือต่างประเทศเข้าท่า เป็นโมดลูหรือระบบย่อยของโครงการพฒันาระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ 
(PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW) ใช้ส าหรับสบืค้นประวตัิ
การอนญุาต/ปฏิเสธการเข้าทา่ ประวตัิการอนญุาต/ปฏิเสธการขนถ่าย หรือประวตัิการอนญุาต/ปฏิเสธการน าสตัว์น า้ขึน้ทา่ เป็นต้น 
ซึง่จะเอือ้ประโยชน์ต่อการใช้ปฏิบตัิงานในสว่นต่างๆ และลดเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ท าให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 

1.  โปรแกรมสืบค้นประวัตกิารอนุญาต/ปฏิเสธการเข้าท่า 

ใช้ส าหรับสบืค้นประวตัิการอนญุาต/ปฏิเสธการเข้าทา่ที่มีข้อมลูในระบบ ตามสทิธ์ิท่ีได้รับ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบสบืค้นประวตัิเรือตา่งประเทศเข้าทา่ >> เมนสูบืค้นประวตัิการอนญุาต/ปฏิเสธการเข้าท่า 
>> โปรแกรมสบืค้นประวตัิการอนญุาต/ปฏิเสธการเข้าทา่ ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอสืบค้นประวัตกิารอนุญาต/ปฏิเสธการเข้าท่า 

ใช้แสดงรายการข้อมูลประวตัิการอนุญาต /ปฏิเสธการเข้าท่า ท่ีมีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว จากหน้าจอนีส้ามารถ
สบืค้นประวตัิการอนญุาต/ปฏิเสธการเข้าทา่ โดยระบเุง่ือนไขการสืบค้นตามที่ต้องการและท าการสืบค้น ระบบจะสบืค้น
ประวตัิการอนญุาต/ปฏิเสธการเข้าท่า ตามเง่ือนไขที่ระบ ุและแสดงผลการสืบค้นข้อมลูที่ได้ในหน้าจอภายใต้เง่ือนไขการ
สบืค้น ผา่นหน้าจอนี ้

ภาพท่ี 6-1 หน้าจอสบืค้นประวตักิารอนญุาต/ปฏิเสธการเข้าทา่ 

 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 6-2 
 

ตาราง 6-1 ค าอธิบายฟิลด์สบืค้นประวตัิการอนญุาต/ปฏิเสธการเข้าทา่ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 หนว่ยงานท่ีออกเอกสาร เลอืก/แสดงหนว่ยงานท่ีออกเอกสาร 
2 ประเภทเอกสาร เลอืก/แสดงประเภทเอกสาร 
3 ช่ือตวัแทนสายเรือ เลอืก/แสดงช่ือตวัแทนสายเรือ 
4 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี(ตวัแทนเรือ) เลอืก/แสดงเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี(ตวัแทนเรือ) 
5 เลขที่ใบแจ้งอนญุาตเข้าเทยีบทา่ฯ เลอืก/แสดงเลขทีใ่บแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ฯ 
6 รหสัทา่เรือที่ต้องการจะเทียบทา่ เลอืก/แสดงรหสัทา่เรือทีต้่องการจะเทียบทา่ 
7 ช่ือทา่เรือทีต้่องการจะเข้าเทียบ เลอืก/แสดงช่ือทา่เรือทีต้่องการจะเข้าเทียบ 
8 ช่ือทา่เรือทีจ่อดครัง้สดุท้าย เลอืก/แสดงช่ือทา่เรือทีจ่อดครัง้สดุท้าย 
9 จดุประสงค์ในการเข้าเทียบทา่ เลอืก/แสดงจดุประสงค์ในการเข้าเทียบทา่ 
10 ประเภทของเรือเทยีบทา่ เลอืก/แสดงประเภทของเรือเทยีบทา่ 
11 ช่ือเรือที่เทียบทา่ เลอืก/แสดงช่ือเรือที่เทียบทา่ 
12 รัฐเจ้าของธง/สญัชาติเรือทีเ่ทียบทา่ เลอืก/แสดงรัฐเจ้าของธง/สญัชาติเรือที่เทียบทา่ 
13 เลขทะเบียนเรือที่เทียบทา่ เลอืก/แสดงเลขทะเบียนเรือที่เทียบทา่ 
14 หมายเลข IMO เลอืก/แสดงหมายเลข IMO 
15 สถานะแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ฯ เลอืก/แสดงสถานะแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ฯ 
16 การอนญุาตให้เข้าทา่ เลอืก/แสดงการอนญุาตให้ขนถ่าย 
17 ไมอ่นญุาตให้เข้าทา่เนื่องจาก เลอืก/แสดงไมอ่นญุาตให้เข้าทา่เนื่องจาก 
18 วนัท่ีมาถึงโดยประมาณ(วนัท่ีน าเข้า) ระบ/ุแสดงวนัท่ีมาถงึโดยประมาณ(วนัท่ีน าเข้า) 
19 วนัท่ีออกเอกสารใบแจ้งอนญุาตฯ ระบ/ุแสดงวนัท่ีออกเอกสารใบแจ้งอนญุาตฯ 

หมายเหต ุ: ฟิลด์ที่ใช้ในการสบืค้น สามารถเลอืกจากที่มใีนระบบ หรือระบขุ้อมลูที่ต้องการสบืค้นเองได้ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสืบค้นประวตัิการอนญุาต/ปฏิเสธการเข้าทา่ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการ
ค้นหาข้อมลู และหวัข้อการแสดงข้อมลู 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 6-3 
 

2.  โปรแกรมสืบค้นประวัตกิารอนุญาต/ปฏิเสธการขนถ่าย 

ใช้ส าหรับสบืค้นประวตัิการอนญุาต/ปฏิเสธการขนถ่ายที่มีข้อมลูในระบบ ตามสทิธ์ิท่ีได้รับ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบสืบค้นประวตัิเรือต่างประเทศเข้าท่า >> เมนูสืบค้นประวตัิการอนุญาต/ปฏิเสธการขน
ถ่าย >> โปรแกรมสบืค้นประวตัิการอนญุาต/ปฏิเสธการขนถ่าย ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอสืบค้นประวัตกิารอนุญาต/ปฏิเสธการขนถ่าย 

ใช้แสดงรายการข้อมลูประวตัิการอนญุาต/ปฏิเสธการขนถ่าย  ที่มีการจดัเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว จากหน้าจอนีส้ามารถ
สบืค้นประวตัิการอนญุาต/ปฏิเสธการขนถ่าย โดยระบเุง่ือนไขการสืบค้นตามที่ต้องการและท าการสืบค้น ระบบจะสบืค้น
ประวตัิการอนญุาต/ปฏิเสธการขนถ่าย ตามเง่ือนไขที่ระบ ุและแสดงผลการสบืค้นข้อมลูที่ได้ในหน้าจอภายใต้เง่ือนไขการ
สบืค้น ผา่นหน้าจอนี ้

ภาพท่ี 6-2 หน้าจอสบืค้นประวตักิารอนญุาต/ปฏิเสธการขนถ่าย 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 6-4 
 

ตาราง 6-2 ค าอธิบายฟิลด์สบืค้นประวตัิการอนญุาต/ปฏิเสธการขนถ่าย 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 หนว่ยงานท่ีออกเอกสาร เลอืก/แสดงหนว่ยงานท่ีออกเอกสาร 
2 ประเภทเอกสาร เลอืก/แสดงประเภทเอกสาร 
3 ช่ือตวัแทนสายเรือ เลอืก/แสดงช่ือตวัแทนสายเรือ 
4 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี(ตวัแทนเรือ) เลอืก/แสดงเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี(ตวัแทนเรือ) 
5 เลขที่ PIR เลอืก/แสดงเลขที่ PIR 
6 รหสัทา่เรือที่ต้องการจะเทียบทา่ เลอืก/แสดงรหสัทา่เรือทีต้่องการจะเทียบทา่ 
7 ช่ือทา่เรือทีต้่องการจะเข้าเทียบ เลอืก/แสดงช่ือทา่เรือทีต้่องการจะเข้าเทียบ 
8 จดุประสงค์ในการเข้าเทียบทา่ เลอืก/แสดงจดุประสงค์ในการเข้าเทียบทา่ 
9 ประเภทของเรือเทยีบทา่ เลอืก/แสดงประเภทของเรือเทยีบทา่ 
10 ช่ือเรือที่เทียบทา่ เลอืก/แสดงช่ือเรือที่เทียบทา่ 
11 รัฐเจ้าของธง/สญัชาติเรือทีเ่ทียบทา่ เลอืก/แสดงรัฐเจ้าของธง/สญัชาติเรือที่เทียบทา่ 
12 เลขทะเบียนเรือที่เทียบทา่ เลอืก/แสดงเลขทะเบียนเรือที่เทียบทา่ 
13 หมายเลข IMO เลอืก/แสดงหมายเลข IMO 
14 สถานะเอกสาร เลอืก/แสดงสถานะเอกสาร 
15 การอนญุาตให้ขนถ่าย เลอืก/แสดงการอนญุาตให้ขนถ่าย 
16 ไมอ่นญุาตให้เข้าทา่เนื่องจาก เลอืก/แสดงไมอ่นญุาตให้เข้าทา่เนื่องจาก 
17 ขึน้ตรวจเรือ เลอืก/แสดงขึน้ตรวจเรือ 
18 ต้องคดัแยกชนิด เลอืก/แสดงต้องคดัแยกชนิด 
19 วนัท่ีออกเอกสาร ระบ/ุแสดงวนัท่ีออกเอกสาร 
20 วนัท่ีเรือเทยีบทา่ ระบ/ุแสดงวนัท่ีเรือเทียบทา่ 
21 วนัท่ีเร่ิมตรวจเรือ ระบ/ุแสดงวนัท่ีเร่ิมตรวจเรือ 

หมายเหต ุ: ฟิลด์ที่ใช้ในการสบืค้น สามารถเลอืกจากที่มใีนระบบ หรือระบขุ้อมลูที่ต้องการสบืค้นเองได้ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสบืค้นประวตักิารอนญุาต/ปฏิเสธการขนถ่าย อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการ
ค้นหาข้อมลู และหวัข้อการแสดงข้อมลู 
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3.  โปรแกรมสืบค้นประวัตกิารปฏิเสธการน าสัตว์น า้ขึน้ท่า 

ใช้ส าหรับสบืค้นประวตัิการปฏิเสธการน าสตัว์น า้ขึน้ทา่ที่มีข้อมลูในระบบ ตามสทิธ์ิท่ีได้รับ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบสบืค้นประวตัิเรือตา่งประเทศเข้าทา่ >> เมนสูบืค้นประวตัิการปฏิเสธการน าสตัว์น า้ขึน้ทา่ 
>> โปรแกรมสบืค้นประวตัิการปฏิเสธการน าสตัว์น า้ขึน้ทา่ ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี  ้

 หน้าจอสืบค้นประวัตกิารปฏิเสธการน าสัตว์น า้ขึน้ท่า 

ใช้แสดงรายการข้อมูลประวัติการปฏิเสธการน าสตัว์น า้ขึน้ท่า ท่ีมีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว จากหน้าจอนีส้ามารถ
สบืค้นประวตัิการปฏิเสธการน าสตัว์น า้ขึน้ทา่ โดยระบเุง่ือนไขการสบืค้นตามที่ต้องการและท าการสบืค้น ระบบจะสบืค้น
ประวตัิการปฏิเสธการน าสตัว์น า้ขึน้ทา่ ตามเง่ือนไขที่ระบ ุและแสดงผลการสบืค้นข้อมลูที่ได้ในหน้าจอภายใต้เง่ือนไขการ
สบืค้น ผา่นหน้าจอนี ้

ภาพท่ี 6-3 หน้าจอสบืค้นประวตักิารปฏิเสธการน าสตัว์น า้ขึน้ทา่ 
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ตาราง 6-3 ค าอธิบายฟิลด์สบืค้นประวตัิการปฏิเสธการน าสตัว์น า้ขึน้ทา่ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 หนว่ยงานท่ีออกใบอนญุาต เลอืก/แสดงหนว่ยงานท่ีออกใบอนญุาต 
2 ช่ือใบอนญุาต เลอืก/แสดงช่ือใบอนญุาต 
3 วตัถปุระสงค์ เลอืก/แสดงวตัถปุระสงค์ 
4 ช่ือผู้ประกอบการ เลอืก/แสดงช่ือผู้ประกอบการ 
5 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี/เลขบตัร

ประชาชน 
เลอืก/แสดงเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี/เลขบตัรประชาชน 

6 เลขที่ใบอนญุาต เลอืก/แสดงเลขทีใ่บอนญุาต 
7 เลขที่ Notification เลอืก/แสดงเลขที่ Notification 
8 เลขที่ RCN เลอืก/แสดงเลขที่ RCN 
9 ประเทศต้นก าเนดิ เลอืก/แสดงประเทศต้นก าเนดิ 
10 ประเทศต้นทางบรรทกุ เลอืก/แสดงประเทศต้นทางบรรทกุ 
11 ดา่นตรวจสตัว์น า้(สถานท่ีน าเข้า) เลอืก/แสดงดา่นตรวจสตัว์น า้(สถานท่ีน าเข้า) 
12 ดา่นศลุกากร(สถานท่ีน าเข้า) เลอืก/แสดงดา่นศลุกากร(สถานที่น าเข้า) 
13 ดา่นตรวจสตัว์น า้(สถานท่ีตรวจปลอ่ย) เลอืก/แสดงดา่นตรวจสตัว์น า้(สถานท่ีตรวจปลอ่ย) 
14 ช่ือยานพาหนะ เลอืก/แสดงช่ือยานพาหนะ 
15 เลขทะเบียนยานพาหนะ เลอืก/แสดงเลขทะเบียนยานพาหนะ 
16 ข้อมลูเรือ (ขนาดเรือ (ตนักรอส)) เลอืก/แสดงข้อมลูเรือ (ขนาดเรือ (ตนักรอส)) 
17 เลขที่ใบก ากบัสนิค้า เลอืก/แสดงเลขทีใ่บก ากบัสนิค้า 
18 เป็นสนิค้าเทกอง เลอืก/แสดงเป็นสนิค้าเทกอง 
19 มีการคดัแยกสนิค้า เลอืก/แสดงมกีารคดัแยกสนิค้า 
20 วนัท่ีน าเข้า/น าผา่น/สง่ออก ระบ/ุแสดงวนัท่ีน าเข้า/น าผา่น/สง่ออก 
21 วนัท่ีวนัท่ีออกใบอนญุาต ระบ/ุแสดงวนัท่ีออกใบอนญุาต 
22 วนัท่ีหมดอายขุองใบอนญุาต ระบ/ุแสดงวนัท่ีหมดอายขุองใบอนญุาต 

หมายเหต ุ: ฟิลด์ที่ใช้ในการสบืค้น สามารถเลอืกจากที่มใีนระบบ หรือระบขุ้อมลูที่ต้องการสบืค้นเองได้ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสบืค้นประวตักิารปฏิเสธการน าสตัว์น า้ขึน้ทา่ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการ
ค้นหาข้อมลู และหวัข้อการแสดงข้อมลู 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 7-1 
 

บทที่ 7 
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลกลางส าหรับการควบคุมด้านการท าประมงแบบไอยยูู 

ระบบสืบค้นฐานข้อมลูกลางส าหรับการควบคมุด้านการท าประมงแบบไอยยู ูเป็นโมดูลหรือระบบย่อยของโครงการพฒันาระบบ
การออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอ
กลาง (FSW) ใช้สืบค้นฐานข้อมูลกลางส าหรับการควบคมุด้านการท าประมงแบบไอยยูู ของหน่วยงานที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูล เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลส าหรับการควบคุมด้านการท าประมงแบบไอยูยู ที่เก่ียวข้อง น าไปใช้ในระบบต่างๆ ซึ่งจะเอือ้
ประโยชน์ต่อการใช้ปฏิบตัิงานในสว่นตา่งๆ โดยสง่ผลให้สามารถลดปริมาณงานและลดเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ท า
ให้ได้งานท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.  โปรแกรมสืบค้นเรือต่างประเทศท่ีเป็นเรือไอยูยู 

ใช้ส าหรับสืบค้นข้อมลูเรือต่างประเทศที่เป็นเรือไอยยู ูและสามารถแสดงรายละเอียดข้อมลู สง่ออกข้อมลูเรือต่างประเทศที่
เป็นเรือไอยยูไูด้ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบสบืค้นฐานข้อมลูกลางส าหรับการควบคมุด้านการท าประมงแบบไอยยูู >> เมนสูบืค้นเรือ
ตา่งประเทศที่เป็นเรือไอยยู ู>> โปรแกรมสบืค้นเรือตา่งประเทศที่เป็นเรือไอยยู ูซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอสืบค้นเรือต่างประเทศท่ีเป็นเรือไอยูยู 

ใช้สืบค้นข้อมลูเรือต่างประเทศที่เป็นเรือไอยูยูสามารถใช้สืบค้นข้อมูลโดยระบุเง่ือนไขการสืบค้นตามที่ต้องการและท า
การสืบค้น ระบบจะสืบค้นตามเง่ือนไขที่ระบุ และแสดงผลการสืบค้นข้อมูลที่ได้ในหน้าจอภายใต้เง่ือนไขการสืบค้น
รวมถึงสามารถสง่ออกข้อมลูได้ 

ภาพท่ี 7-1 หน้าจอสบืค้นเรือตา่งประเทศที่เป็นเรือไอยยู ู

 

http://fsw.fisheries.go.th:91/MenuBackEndDOF/loadMenuAdmin.do?method=loadProgram&ProgramLink=/PSM06B01/IUUSearch.do?method=queryIUUSearch_TYPE01&ProgcatId=PSM06C0101&moduleId=PSM06C01
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 7-2 
 

 
ตาราง 7-1 ค าอธิบายฟิลด์สบืค้นเรือตา่งประเทศทีเ่ป็นเรือไอยยู ู

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ช่ือเรือ เลอืก/แสดงช่ือเรือ 
2 ประเทศรัฐเจ้าของธง เลอืก/แสดงประเทศรัฐเจ้าของธง 
3 รหสัประเทศรัฐเจ้าของธง เลอืก/แสดงรหสัประเทศรัฐเจ้าของธง 
4 เลขอ้างองิของเรือ (TH Registry ID) เลอืก/แสดงเลขอ้างองิของเรือ (TH Registry ID) 
5 หมายเลขไอเอ็มโอ (IMO) เลอืก/แสดงหมายเลขไอเอ็มโอ (IMO) 
6 นามเรียกขาน (Call Sign) เลอืก/แสดงนามเรียกขาน (Call Sign) 
7 รายช่ือ RFMO เลอืก/แสดงรายช่ือ RFMO 
8 หมายเหต ุ เลอืก/แสดงหมายเหต ุ
9 อยูใ่นประกาศที่กรมประมงก าหนด เลอืก/แสดงอยูใ่นประกาศที่กรมประมงก าหนด 
10 สถานะข้อมลู เลอืก/แสดงสถานะข้อมลู 
11 วนัท่ีเร่ิมประกาศ ระบ/ุแสดงวนัท่ีเร่ิมประกาศ 
12 วนัท่ีสิน้สดุประกาศ ระบ/ุแสดงวนัท่ีสิน้สดุประกาศ 

หมายเหต ุ: ฟิลด์ที่ใช้ในการสบืค้น สามารถเลอืกจากที่มใีนระบบ หรือระบขุ้อมลูที่ต้องการสบืค้นเองได้ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสืบค้นเรือต่างประเทศที่เป็นเรือไอยยูู อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการค้นหา
ข้อมลู หวัข้อการแสดงข้อมลู และหวัข้อการสง่ออกข้อมลู 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 7-3 
 

2.  โปรแกรมสืบค้นข้อมูลประเทศท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมการท าประมงแบบไอยูยู 

ใช้ส าหรับสืบค้นข้อมลูประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการควบคมุการท าประมงแบบไอยยู ูและสามารถแสดงรายละเอียด
ข้อมลู สง่ออกข้อมลูประเทศที่ไมใ่ห้ความร่วมมือในการควบคมุการท าประมงแบบไอยยูไูด้ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบสืบค้นฐานข้อมูลกลางส าหรับการควบคุมด้านการท าประมงแบบไอยยูู  >> เมนูสืบค้น
ข้อมลูประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการควบคมุการท าประมงแบบไอยูย ู>> โปรแกรมสืบค้นข้อมูลประเทศที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการควบคมุการท าประมงแบบไอยยู ูซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดังนี ้

 หน้าจอสืบค้นข้อมูลประเทศท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมการท าประมงแบบไอยูยู 

ใช้สืบค้นข้อมลูประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือการท าประมงแบบไอยยู ูสามารถใช้สืบค้นข้อมลูโดยระบเุง่ือนไขการสืบค้น
ตามที่ต้องการและท าการสืบค้น ระบบจะสืบค้นตามเง่ือนไขที่ระบ ุและแสดงผลการสืบค้นข้อมลูที่ได้ในหน้าจอภายใต้
เง่ือนไขการสบืค้น รวมถึงสามารถสง่ออกข้อมลูได้ 

ภาพท่ี 7-2 หน้าจอสบืค้นข้อมลูประเทศที่ไมใ่ห้ความร่วมมือในการควบคมุการท าประมงแบบไอยยูู 

 
ตาราง 7-2 ค าอธิบายฟิลด์สบืค้นข้อมลูประเทศที่ไมใ่ห้ความร่วมมอืในการควบคมุการท าประมงแบบไอยยูู 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ช่ือประเทศ เลอืก/แสดงช่ือประเทศ 
2 รหสัประเทศ เลอืก/แสดงรหสัประเทศ 
3 สถานะข้อมลู เลอืก/แสดงสถานะข้อมลู 
4 วนัท่ีเร่ิมประกาศ ระบ/ุแสดงวนัท่ีเร่ิมประกาศ 
5 วนัท่ีสิน้สดุประกาศ ระบ/ุแสดงวนัท่ีสิน้สดุประกาศ 

หมายเหต ุ: ฟิลด์ที่ใช้ในการสบืค้น สามารถเลอืกจากที่มใีนระบบ หรือระบขุ้อมลูที่ต้องการสบืค้นเองได้ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสืบค้นข้อมูลประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมการท าประมงแบบไอยูยู  อ้างอิง
มาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการค้นหาข้อมลู หวัข้อการแสดงข้อมลู และหวัข้อการสง่ออกข้อมลู 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 7-4 
 

3.  โปรแกรมสืบค้นข้อมูลประเทศท่ีสหภาพยุโรปให้การรับรอง 

ใช้ส าหรับสืบค้นข้อมูลประเทศที่สหภาพยุโรปให้การรับรอง และสามารถแสดงรายละเอียดข้อมลู สง่ออกข้อมูลประเทศที่
สหภาพยโุรปให้การรับรอง 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบสืบค้นฐานข้อมลูกลางส าหรับการควบคมุด้านการท าประมงแบบไอยูยู  >> เมนสูืบค้น
ข้อมลูประเทศที่สหภาพยโุรปให้การรับรอง >> โปรแกรมสบืค้นข้อมลูประเทศที่สหภาพยโุรปให้การรับรอง  ซึ่งประกอบด้วย
โปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอสืบค้นข้อมูลประเทศที่สหภาพยุโรปให้การรับรอง 

ใช้สบืค้นข้อมลูประเทศที่สหภาพยโุรปให้การรับรอง สามารถใช้สบืค้นข้อมลูโดยระบเุง่ือนไขการสบืค้นตามที่ต้องการและ
ท าการสืบค้น ระบบจะสืบค้นตามเง่ือนไขที่ระบ ุและแสดงผลการสืบค้นข้อมูลที่ได้ในหน้าจอภายใต้เง่ือนไขการสืบค้น 
รวมถึงสามารถสง่ออกข้อมลูได้ 

ภาพท่ี 7-3 หน้าจอสบืค้นข้อมลูประเทศที่สหภาพยโุรปให้การรับรอง 

 
ตาราง 7-3 ค าอธิบายฟิลด์สบืค้นข้อมลูประเทศที่สหภาพยโุรปให้การรับรอง 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ช่ือประเทศ เลอืก/แสดงช่ือประเทศ 
2 รหสัประเทศ เลอืก/แสดงรหสัประเทศ 
3 อยูใ่นประกาศที่กรมประมงก าหนด เลอืก/แสดงอยูใ่นประกาศที่กรมประมงก าหนด 
4 สถานะข้อมลู เลอืก/แสดงสถานะข้อมลู 
5 วนัท่ีเร่ิมประกาศ ระบ/ุแสดงวนัท่ีเร่ิมประกาศ 
6 วนัท่ีสิน้สดุประกาศ ระบ/ุแสดงวนัท่ีสิน้สดุประกาศ 

หมายเหต ุ: ฟิลด์ที่ใช้ในการสบืค้น สามารถเลอืกจากที่มใีนระบบ หรือระบขุ้อมลูที่ต้องการสบืค้นเองได้ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสบืค้นข้อมลูประเทศที่สหภาพยโุรปให้การรับรอง อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ
การค้นหาข้อมลู หวัข้อการแสดงข้อมลู และหวัข้อการสง่ออกข้อมลู 
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4.  โปรแกรมสืบค้นข้อมูลหน่วยงานท่ีสหภาพยุโรปให้การรับรอง 

ใช้ส าหรับสบืค้นข้อมลูหนว่ยงานท่ีสหภาพยโุรปให้การรับรอง และสามารถแสดงรายละเอียดข้อมลู สง่ออกข้อมลูหนว่ยงานที่
สหภาพยโุรปให้การรับรอง 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบสืบค้นฐานข้อมูลกลางส าหรับการควบคุมด้านการท าประมงแบบไอยยูู >> เมนูสืบค้น
ข้อมูลหน่วยงานที่สหภาพยุโรปให้การรับรอง  >> โปรแกรมสืบค้นข้อมูลหน่วยงานที่สหภาพยุโรปให้การรับรอง ซึ่ง
ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอสืบค้นข้อมูลหน่วยงานท่ีสหภาพยุโรปให้การรับรอง 

ใช้สืบค้นข้อมลูหน่วยงานที่สหภาพยโุรปให้การรับรอง สามารถใช้สืบค้นข้อมลูโดยระบเุง่ือนไขการสืบค้นตามที่ต้องการ
และท าการสืบค้น ระบบจะสืบค้นตามเง่ือนไขที่ระบุ และแสดงผลการสืบค้นข้อมูลที่ได้ในหน้าจอภายใต้เง่ือนไขการ
สบืค้น รวมถึงสามารถสง่ออกข้อมลูได้ 

ภาพท่ี 7-4 หน้าจอสบืค้นข้อมลูหนว่ยงานท่ีสหภาพยโุรปให้การรับรอง 

 
ตาราง 7-4 ค าอธิบายฟิลด์สบืค้นข้อมลูหนว่ยงานท่ีสหภาพยโุรปให้การรับรอง 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ช่ือหนว่ยงานท่ีรับรอง เลอืก/แสดงช่ือหนว่ยงานท่ีรับรอง 
2 ช่ือประเทศ เลอืก/แสดงช่ือประเทศ 
3 อยูใ่นประกาศที่กรมประมงก าหนด เลอืก/แสดงอยูใ่นประกาศที่กรมประมงก าหนด 
4 สถานะข้อมลู เลอืก/แสดงสถานะข้อมลู 
5 วนัท่ีเร่ิมประกาศ ระบ/ุแสดงวนัท่ีเร่ิมประกาศ 
6 วนัท่ีสิน้สดุประกาศ ระบ/ุแสดงวนัท่ีสิน้สดุประกาศ 

หมายเหต ุ: ฟิลด์ที่ใช้ในการสบืค้น สามารถเลอืกจากที่มใีนระบบ หรือระบขุ้อมลูที่ต้องการสบืค้นเองได้ 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 7-6 
 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสืบค้นข้อมูลหน่วยงานที่สหภาพยุโรปให้การรับรอง  อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบ
หวัข้อการค้นหาข้อมลู หวัข้อการแสดงข้อมลู และหวัข้อการสง่ออกข้อมลู 

5.  โปรแกรมสืบค้นข้อมูลท่าเทียบเรือต่างประเทศ 

ใช้ส าหรับสบืค้นข้อมลูทา่เทียบเรือตา่งประเทศ และสามารถแสดงรายละเอียดข้อมลู สง่ออกข้อมลูทา่เทียบเรือตา่งประเทศ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบสืบค้นฐานข้อมูลกลางส าหรับการควบคุมด้านการท าประมงแบบไอยยูู  >> เมนูสืบค้น
ข้อมูลท่าเทียบเรือต่างประเทศ >> โปรแกรมสืบค้นข้อมูลท่าเทียบเรือต่างประเทศ   ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง 
ดงันี ้

 หน้าจอสืบค้นข้อมูลท่าเทียบเรือต่างประเทศ 

ใช้สืบค้นข้อมูลท่าเทียบเรือต่างประเทศสามารถใช้สืบค้นข้อมูลโดยระบุเง่ือนไขการสืบค้นตามที่ต้องการและท าการ
สืบค้น ระบบจะสืบค้นตามเง่ือนไขที่ระบ ุและแสดงผลการสืบค้นข้อมลูที่ได้ในหน้าจอภายใต้เง่ือนไขการสืบค้น รวมถึง
สามารถสง่ออกข้อมลูได้ 

ภาพท่ี 7-5 หน้าจอสบืค้นข้อมลูทา่เทียบเรือตา่งประเทศ 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 7-7 
 

ตาราง 7-5 ค าอธิบายฟิลด์สบืค้นข้อมลูทา่เทียบเรือตา่งประเทศ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ช่ือทา่เทยีบเรือ(ไทย) เลอืก/แสดงช่ือทา่เทยีบเรือ(ไทย) 
2 ช่ือทา่เทยีบเรือ(องักฤษ) เลอืก/แสดงช่ือทา่เทยีบเรือ(องักฤษ) 
3 รหสัทา่เทียบเรือ เลอืก/แสดงรหสัทา่เทยีบเรือ 
4 รหสัทา่ที่ท าการขนถ่ายสากล เลอืก/แสดงรหสัทา่ที่ท าการขนถา่ยสากล 
5 ช่ือหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เลอืก/แสดงช่ือหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
6 เขตทา่เรือ(ไทย) เลอืก/แสดงเขตทา่เรือ(ไทย) 
7 เขตทา่เรือ(องักฤษ) เลอืก/แสดงเขตทา่เรือ(องักฤษ) 
8 ช่ือเจ้าของ/บริษัท ทา่เทยีบเรือ เลอืก/แสดงช่ือเจ้าของ/บริษัท ทา่เทียบเรือ 
9 ช่ือจงัหวดั เลอืก/แสดงช่ือจงัหวดั 
10 สถานะข้อมลู เลอืก/แสดงสถานะข้อมลู 
11 วนัท่ีเร่ิมประกาศ ระบ/ุแสดงวนัท่ีเร่ิมประกาศ 
12 วนัท่ีสิน้สดุประกาศ ระบ/ุแสดงวนัท่ีสิน้สดุประกาศ 

หมายเหต ุ: ฟิลด์ที่ใช้ในการสบืค้น สามารถเลอืกจากที่มใีนระบบ หรือระบขุ้อมลูที่ต้องการสบืค้นเองได้ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสืบค้นข้อมลูทา่เทียบเรือต่างประเทศ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการค้นหา
ข้อมลู หวัข้อการแสดงข้อมลู และหวัข้อการสง่ออกข้อมลู 

6.  โปรแกรมสืบค้นข้อมูลรหัสท่าท่ีท าการขนถ่ายสากล 

ใช้ส าหรับสืบค้นข้อมลูรหสัท่าที่ท าการขนถ่ายสากล และสามารถแสดงรายละเอียดข้อมลู สง่ออกข้อมลูรหสัท่าที่ท าการขน
ถ่ายสากล 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบสืบค้นฐานข้อมูลกลางส าหรับการควบคุมด้านการท าประมงแบบไอยยูู  >> เมนูสืบค้น
ข้อมลูรหสัท่าที่ท าการขนถ่ายสากล  >> โปรแกรมสืบค้นข้อมูลรหสัท่าที่ท าการขนถ่ายสากล  ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมที่
เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอสืบค้นข้อมูลรหัสท่าท่ีท าการขนถ่ายสากล 

ใช้สบืค้นข้อมลูรหสัทา่ที่ท าการขนถ่ายสากล สามารถใช้สบืค้นข้อมลูโดยระบเุง่ือนไขการสบืค้นตามที่ต้องการและท าการ
สืบค้น ระบบจะสืบค้นตามเง่ือนไขที่ระบ ุและแสดงผลการสืบค้นข้อมลูที่ได้ ในหน้าจอภายใต้เง่ือนไขการสืบค้น รวมถึง
สามารถสง่ออกข้อมลูได้ 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 7-8 
 

ภาพท่ี 7-6 หน้าจอสบืค้นข้อมลูรหสัทา่ที่ท าการขนถ่ายสากล 

 
ตาราง 7-6 ค าอธิบายฟิลด์สบืค้นข้อมลูรหสัทา่ที่ท าการขนถ่ายสากล 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 

1 รหสัทา่ขนถ่ายสากล เลอืก/แสดงรหสัทา่ขนถา่ยสากล 

2 ช่ือทา่ขนถา่ยสากล เลอืก/แสดงช่ือทา่ขนถา่ยสากล 

3 ช่ือประเทศ เลอืก/แสดงช่ือประเทศ 

4 รหสัประเทศ เลอืก/แสดงรหสัประเทศ 

หมายเหต ุ: ฟิลด์ที่ใช้ในการสบืค้น สามารถเลอืกจากที่มใีนระบบ หรือระบขุ้อมลูที่ต้องการสืบค้นเองได้ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสืบค้นข้อมลูรหสัท่าที่ท าการขนถ่ายสากล  อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการ
ค้นหาข้อมลู หวัข้อการแสดงข้อมลู และหวัข้อการสง่ออกข้อมลู 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ก-1 
 

 
 
 

ภาคผนวก
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ก-1 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
การตดิตัง้โปรแกรมเสริม 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ก-2 
 

การตดิตัง้โปรแกรมเสริม 

1. การตดิตัง้ Java Runtime Environment  

ระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ ระบบการ
ตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW) เป็นระบบที่พฒันาด้วย JAVA เพื่อให้ระบบ
รันไฟล์หรือสคริปต์ (Script) ได้ถกูต้องจ าเป็นต้องติดตัง้ Java Runtime Environment (JRE) ส าหรับระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่า 
(PSM) แนะน าเวอร์ชนั Java Runtime Environment (JRE) 8 Update 60  ส าหรับขัน้ตอนการติดตัง้มีดงันี ้

1. ดาว น์ โหลด โป รแก รม  Java Runtime Environment  (JRE) จ าก เว็ บ ไซ ต์   http://www.oracle.com/  ห รือ เว็บ ไซ ต์ 
http://www.java.com  จะได้โปรแกรมส าหรับติดตัง้ช่ือ jre-8u60-windows-x64.exe 

ภาพท่ี ก-1 หน้าจอเว็บไซต์ http://www.oracle.com/   

 
 
 

http://www.java.com/
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ก-3 
 

2. ดบัเบิล้คลกิโปรแกรมส าหรับติดตัง้ jre-8u60-windows-x64.exe จะแสดงหน้าจอ Java Setup - Welcome คลกิ Install  

ภาพท่ี ก-2 หน้าจอ Java Setup - Welcome 

 
3. โปรแกรมแสดงหน้าจอ Java Setup - Progress ในระหวา่งติดตัง้โปรแกรม  

ภาพท่ี ก-3 หน้าจอ Java Setup - Progress 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ก-4 
 

 

 

4. เมื่อโปรแกรมติดตัง้เสร็จจะแสดงหน้าจอ Java Setup - Complete คลกิ Close เพื่อเสร็จสิน้การติดตัง้โปรแกรม 

ภาพท่ี ก-4 หน้าจอ Java Setup - Complete 

 
 

2. การตดิตัง้ Java Runtime Environment ผ่านหน้า Browser Firefox 

ระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ ระบบการ
ตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW) เป็นระบบที่พฒันาด้วย JAVA เพื่อให้ระบบ
รันไฟล์หรือสคริปต์ (Script) ได้ถกูต้องจ าเป็นต้องติดตัง้ Java Runtime Environment (JRE) ส าหรับระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่า 
(PSM) แนะน าเวอร์ชนั Java Runtime Environment (JRE) 8 Update 60 ส าหรับขัน้ตอนการติดตัง้มีดงันี ้

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Java Runtime Environment  (JRE) จากหน้าจอ Viewer ในระบบมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) จะได้
โปรแกรมส าหรับติดตัง้ช่ือ chromeistall.exe 

ภาพท่ี ก-5 หน้าจอ Viewer กรณีที่ไมไ่ด้ติดตัง้ Java Runtime Environment (JRE) 

 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ก-5 
 

ภาพท่ี ก-6 หน้าจอ  Free Java Download ที่ http://java.com/en/download/ จะปรากฏหน้าจอดงันี ้

 
ภาพท่ี ก-7 หน้าจอ Download  Java  For Windows 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ก-6 
 

2. คลกิบนัทกึไฟล์  chromeinstall-8u60.exe  

ภาพท่ี ก-8 หน้าจอเลอืก path จดัเก็บไฟล์  

 
 

ภาพท่ี ก-9 หน้าจอ Download ไฟล์เรียบร้อยแล้ว 

 
3. คลกิโปรแกรมส าหรับติดตัง้ chromeinstall-8u60.exe จะแสดงหน้าจอ Open File – Security Warning คลกิ Run 

ภาพท่ี ก-10 หน้าจอ Open File – Security Warning 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ก-7 
 

4. แสดงหน้าจอ Java Setup Welcome คลกิ Install 

ภาพท่ี ก-11 หน้าจอ Java Setup Welcome 

\ 

5. โปรแกรมแสดงหน้าจอ Downloading Java Installer 

ภาพท่ี ก-12 หน้าจอ Downloading Java Installer 

 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ก-8 
 

ภาพท่ี ก-13 หน้าจอ Java Setup - Progress  

 
 

6. เมื่อโปรแกรมติดตัง้เสร็จจะแสดงหน้าจอ Java Setup Complete คลกิ Close เพื่อเสร็จสิน้การติดตัง้โปรแกรม  

ภาพท่ี ก-14 หน้าจอ Java Setup - Complete 

 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ก-9 
 

3. การตดิตัง้ Adobe SVG Viewer  

ระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ ระบบการ
ตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW) ประกอบด้วยการแสดงผลทางด้าน Graphic 
ของภาษา XML ซึง่เป็นการแสดงผลข้อมลูแบบ Graphic เบือ้งต้นท่ีเรียกวา่ SVG (Scalable Vector Graphic) ดงันัน้เพื่อให้ใช้งาน
นีไ้ด้จึงต้องติดตัง้โปรแกรมเสริม (Plug-in) เพิ่มเติมที่เคร่ือง Client คือ Adobe SVG Viewer ส าหรับระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่า 
(PSM) แนะน าเวอร์ชนั Adobe SVG Viewer 3.0 หรือดีกวา่ ส าหรับขัน้ตอนการติดตัง้มีดงันี ้ 

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม  Adobe SVG Viewer จากหน้าจอเข้าสู่ ระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่า  (PSM) ห รือเว็บไซต์ 
http://www.adobe.com/svg/viewer/install/ จะได้โปรแกรมส าหรับติดตัง้ช่ือ SVGView.exe 

2. ดบัเบิล้คลกิโปรแกรมส าหรับติดตัง้ SVGView.exe โปรแกรมจะท าการติดตัง้ให้รอจนกวา่โปรแกรมจะแจ้งวา่ติดตัง้ส าเร็จ 

ภาพท่ี ก-15 หน้าจอ Adobe SVG Viewer 3.0 Setup Install succeeded 

 
 

หมายเหตุ เพื่อให้การท างานของ SVG Viewer ท างานถกูต้อง หลงัติดตัง้ SVG Viewer เรียบร้อยแล้วควรปิด Browser แล้วเปิด
ใหม ่

http://www.adobe.com/svg/viewer/install/
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ข-1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การ Install Export และ Remove Public Key  

ลายเซน็อเิลก็ทรอนิกส์ (CA) 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ข-2 
 

การ Install Export และ Remove Public Key ลายเซน็อิเล็กทรอนิกส์ (CA) 

4. การ Install File ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

1. คลกิขวาที่ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ File นามสกลุ .p12 เพื่อ Install  PFX 

ภาพท่ี ข-1 หน้าจอตวัอยา่งไฟล์ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์นามสกลุ .p12   

 
2. คลกิที่ Next 

ภาพท่ี ข-2 หน้าจอติดตัง้ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์   
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ข-3 
 

3. Browse File จากที่เก็บ File จากนัน้ คลกิที่ Next 

ภาพท่ี ข-3 หน้าจอเลอืกที่เก็บ File ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์   

 
4. ใส ่Password จากนัน้ คลกิที่ Next 

ภาพท่ี ข-4 หน้าจอระบ ุPassword ของลายเซ็นอเิลก็ทรอนิกส์   
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ข-4 
 

5. คลกิที่ Next 

ภาพท่ี ข-5 หน้าจอติดตัง้ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
6. คลกิที่ Finish 

ภาพท่ี ข-6 หน้าจอติดตัง้ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
7. คลกิที่ OK  เสร็จสิน้การ Install ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ข-5 
 

5. การ Export ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กรณี ที่ใช้ Google Chrome 

1. เปิด Browser Google Chrome จากนัน้ไปที่ ก าหนดค่า และ ควบคมุ Google Chrome >> การตัง้ค่า และ คลิก แสดงการ
ตัง้คา่ขัน้สงู 

ภาพท่ี ข-7 หน้าจอ Export ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส ์

 
2. เลอืกที่เมน ูขัน้สงู จากนัน้ เลอืกที่หวัข้อ HTTPS/SSL เลอืกที่ ไอคอน จดัการใบรับรอง 

ภาพท่ี ข-8 หน้าจอ Export ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส ์
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ข-6 
 

3. เลอืกที่ Tab Personal จะพบ ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีติดตัง้ไว้ปรากฏอยู่ 

ภาพท่ี ข-9 หน้าจอ Export ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส ์

 

4. เลอืกไฟล์ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ ที่ปรากฏอยู ่จากนัน้ คลกิที่ Export 

ภาพท่ี ข-10 หน้าจอ Export ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ข-7 
 

5. คลกิที่ Next 

ภาพท่ี ข-11 หน้าจอ Export ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
6. คลกิที่ Next 

ภาพท่ี ข-12 หน้าจอ Export ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ข-8 
 

7. คลกิที่ Next  

ภาพท่ี ข-13 หน้าจอ Export ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
8. ระบช่ืุอที่ต้องการ โดยใช้นามสกลุ .cer จากนัน้ คลกิที่ Next  

ภาพท่ี ข-14 หน้าจอ Export ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ข-9 
 

9. เมื่อ Export Complete แล้ว คลกิที่ Finish  

ภาพท่ี ข-15 หน้าจอ Export ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
10. คลกิ OK  เสร็จสิน้การ Export ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ (Public Key) 

6. การ  Remove ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ที่ install ลงไป (เพื่อป้องกันบุคคลอ่ืนน าลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ ของท่านไปใช้ได้) กรณี ที่ใช้ Google Chrome 

1. เลอืกไฟล์ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ จากนัน้คลกิที่ Remove  

ภาพท่ี ข-16 หน้าจอ Remove ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ เลอืกไฟล์ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส ์
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) ข-10 
 

2. คลกิ Yes เพื่อ ยืนยนั การลบไฟล์ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

ภาพท่ี ข-17 หน้าจอ Remove ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์  

 
3. คลกิ Close เพื่อปิดหน้าจอ 

ภาพท่ี ข-18 หน้าจอ Remove ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์  

 
4. เสร็จสิน้การ Remove ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM)ฯ... (PPS) ค-1 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ประเภทเอกสารในระบบ PSM 

 



 คู่มือการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM)ฯ... (PPS) ค-2 
 

ประเภทเอกสารในระบบ PSM 

1. ใบค าขอใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ PSM 

ตาราง ค-1 ใบค าขอใบอนญุาตและใบรับรองในระบบ PSM 

รหัสเอกสาร 
รายการใบค าขอ ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก

เลขที่ 
ใช้อ้างอิงใน
ระบบ FSW 

125 DOF0122001 แบบค าร้องขอน าเรือประมงตา่งประเทศเข้าทา่ (เรือตัง้แต ่100 
ตนักรอส) 

AREP กคส. 

126 DOF0122003 แบบค าร้องขอน าเรือประมงตา่งประเทศเข้าทา่ (เรือตัง้แต ่10 แต่
ไมเ่กิน 100 ตนักรอส) 

AREP กคส. 

127 DOF0122005 แบบค าร้องขอน าเรือประมงตา่งประเทศเข้าทา่ (เรือน้อยกวา่ 10 
ตนักรอส) 

AREP กคส. 

2. ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ PSM 

ตาราง ค-2 ใบอนญุาตและใบรับรองในระบบ PSM 

รหัสเอกสาร 

รายการใบอนุญาต/ใบรับรอง ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ 

115 DOF0123001 ใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ของเรือประมงตา่งชาติ  
(เรือตัง้แต ่100 ตนักรอส) 

NOTIFICATION กคส. 

116 DOF0123004 ใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ของเรือประมงตา่งชาติ  
(เรือตัง้แต ่10 แตไ่มเ่กิน 100 ตนักรอส) 

NOTIFICATION กคส. 

117 DOF0123007 ใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบทา่ของเรือประมงตา่งชาติ  
(เรือน้อยกวา่ 10 ตนักรอส) 

NOTIFICATION กคส. 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM)ฯ... (PPS) ค-3 
 

3. เอกสารทั่วไปในระบบ PSM 

ตาราง ค-3 เอกสารทัว่ไปในระบบ PSM 

รหัสเอกสาร 

รายการเอกสารทั่วไป ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ FSW 

031 DOF0121001 แบบฟอร์มหนงัสอืการควบคมุตรวจสอบการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้ Tally 
Sheet 

กคส. 

032 DOF0121003 หนงัสอืก ากบัการจ าหนา่ยสตัว์น า้น าเข้า (การซือ้ขาย) IMD กคส. 

033 DOF0121005 แบบฟอร์มการแจ้งการขนถา่ยวตัถดุิบสตัว์น า้ (เรือ Bulk) ICLN-
Form 

กคส. 

034 DOF0121013 แบบฟอร์มการแจ้งการขนถา่ยวตัถดุิบสตัว์น า้ (เรือ Container) ICLN-
Form 

กคส. 

035 DOF0121007 แบบรายงานผลการตรวจเรือ (เรือตัง้แต ่100 ตนักรอส) PIR กคส. 

036 DOF0121009 แบบฟอร์มการตรวจแยกชนดิวตัถดุิบสตัว์น า้น าเข้าส าหรับ
ผู้ประกอบการ 

แบบฟอร์ม 
CS 

กคส. 

039 DOF0121012 ใบแจ้งการขนถ่ายสนิค้าสตัว์น า้หน้าทา่ส าหรับผู้ประกอบการ - กคส. 

040 DOF0121015 แบบรายงานผลการตรวจเรือ (เรือตัง้แต ่10 แตไ่มเ่กิน 100 ตนักรอส) PIR กคส. 

041 DOF0121017 แบบรายงานผลการตรวจเรือ (เรือน้อยกวา่ 10 ตนักรอส) PIR กคส. 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM)ฯ... (PPS) ง-1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รูปแบบเลขที่ค าขอ/ใบอนุญาต/ใบรับรอง/เอกสารทั่วไป   

(ระบบ PSM) 
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ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM)ฯ... (PPS) ง-2 
 

รูปแบบเลขที่ค าขอ/ใบอนุญาต/ใบรับรอง/เอกสารทั่วไป  
(ระบบ PSM) 

AAAAA  B  CCC  D  EE  FFFFF 
จ านวน 17 หลกั เป็นตวัเลขทัง้หมด 

A  หลกัท่ี 1-5  รหสัหนว่ยงานท่ีออกใบอนญุาต/ใบรับรอง 

B  หลกัท่ี 6 รหสักลุม่เอกสาร (0 : ใบค าขอ, 1 : ใบอนญุาต/ใบรับรอง, 2 : เอกสารทัว่ไป, 3 : ใบค าขอ
ยบุรวม) 

C  หลกัท่ี 7-9 รหสัเอกสารใช้ออกเลขท่ี (ภายใต้กลุม่เอกสาร B หลกัท่ี 6) เชน่  

  กลุม่เอกสาร 1 : ใบอนญุาต/ใบรับรอง  

  รหสัเอกสาร 001 = หนงัสืออนญุาตให้น าสตัว์น า้บางชนิดเข้ามาในราชอาณาจกัร 

D หลกัท่ี 10 รหสัวิธีการผา่นพิธีการ (0: ผ่านพิธีการแบบ Offline, 1: ผ่านพิธีการแบบ Online,  

  2: ผา่นพิธีการแบบ Manual, 3: ผ่านพิธีการแบบ Auto by System) 

E หลกัท่ี 11-12     ปีพทุธศกัราช 

G หลกัท่ี 13-17     Running Number เลขท่ีค าขอ/ใบอนญุาต/ใบรับรอง/เอกสารทัว่ไปของกรมประมง 

ตัวอย่าง   20501111516000001 

20501  ดา่นตรวจสตัว์น า้จงัหวดัชลบรีุ 

1  ใบอนญุาต/ใบรับรอง 

115  ใบแจ้งอนญุาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงตา่งชาติ (เรือตัง้แต ่100 ตนักรอส) 

1  ผา่นพิธีการแบบ Online 

60  ปีพทุธศกัราชท่ีออกใบอนญุาต 

00001  เลขท่ีใบอนญุาต 
 


