
ระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตวนํ้า (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจาของทา (PSM) ภายใตการเช่ือมโยงคําขอกลาง (FSW) ของกรมประมง



ระบบการออกหนังสือการแปรรปูสตัวน้ํ์า (PSE)  

และระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานรฐัเจ้าของท่า (PSM) 

ภายใต้การเช่ือมโยงคาํขอกลาง (FSW)



จนท.ด่าน

ตรวจสอบ/อนุมติั

จนท.ด่าน

ตรวจสอบ/บนัทึกผล

จนท.ด่าน

ตรวจสอบ/อนุมติั

จนท.ด่าน

ตรวจสอบ/อนุมติั
จนท.กตส.

ตรวจสอบ/อนุมติั

จนท.ด่าน

ตรวจสอบ/อนุมติั

จนท.กตส.

ตรวจสอบ/อนุมติั

จนท.ด่าน

ตรวจสอบ/อนุมติั

จนท.ด่าน

ตรวจสอบ/อนุมติั

NOTI

PIR

DOF2/R6

Tally Sheet Sum Sizing

IMD/R7

PS/SS

R9

บันทึกตรวจปลอย











1. ระบบแจงเรือเขา

ตัวแทนเรือ Notification

กรมศุลกากรสง RCN No.

แจงเขาทากับกรมศุลกากรตองระบุ Notification No.

AREP

จนท.ดาน

ตรวจสอบ/อนุมัติ



2. ระบบตรวจสอบเรือ

ตัวแทนเรือ

เจาหนาที่
PIR

จนท.ดาน

ตรวจสอบ/บันทึกผล

ตัวแทนสายเรือ

รับทราบผานระบบ



3. ระบบออกใบอนุญาตนําเขา

ผูนําเขา
DOF2 ใบขน

จัดทําใบขนสินคาตองระบุ DOF2 No.

สงขอมูลใบขนสินคาใหกรมประมง

NOTI No./RCN No.

จนท.ดาน

ตรวจสอบ/อนุมัติ

DOF1



4. ระบบควบคุมควบคุมการขนถาย (หนาทา)

Tallysheet
จนท.ดาน

ตรวจสอบ/อนุมัติ

ผูนําเขา

บันทึกขอมูลการขนถาย



5. ระบบควบคุมควบคุมการขนถาย (หนาโรงงาน)

Summary Sizing
โรงงาน

จนท.กตส.

ตรวจสอบ/อนุมัติ

ผูนําเขา/โรงงาน

บันทึกขอมูลการคัดแยก



6. ระบบตรวจปลอยสินคานําเขา

เจาหนาที่

DOF2 ใบขน Summary Sizing

ร.7

IMD

จนท.ดาน

ตรวจสอบ/อนุมัติ



7. ระบบควบคุมการผลิต

โรงงาน

IMD CC

RMBS1 RMBS2 PS/SS
จนท.กตส.

ตรวจสอบ/อนุมัติ

จนท.ดาน

ตรวจสอบ/อนุมัติ



8. ระบบออกใบอนุญาตสงออก

ใบขน

จัดทําใบขนสินคาตองระบุ DOF2 No.

สงขอมูลใบขนสินคาใหกรมประมง

ผูสงออก ร.9

**เช่ือมโยงขอมูลกับ

ระบบตรวจสอบยอนกลับในประเทศ

PS/SS/TH_CC/THSS No.

จนท.ดาน

ตรวจสอบ/อนุมัติ

R1/1



9. ระบบตรวจปลอยสินคาสงออก

เจาหนาที่

ร.9 ใบขน

จนท.ดาน

ตรวจสอบ/อนุมัติ



ผลกระทบตอระบบ FSW

Processing Statement and PSM Link System : PPS



• การนําเขาทางเรือ (เทกอง) ตองมีการตรวจสอบเรื่องเรือกอน  
เรือจับตางประเทศ ระบุ NOTI No./RCN No. 
เรือจับไทย ตองมีผลผานการตรวจสอบเรือจาก PIPO

• การนําเขาทางเรือ เรือจับไทยทําการประมงนอกนานน้ําไทย ขอเฉพาะใบแจง ร.6       
สงขอมูล ร.6 (นอกนานน้ํา) ผานระบบ NSW ไปกรมศุลกากร เพ่ือทําใบขนสินคา     
ขาเขา

• ขอมูลในใบอนุญาต เปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการไหลขอมูล                  
เพ่ือการตรวจสอบยอนกลบั

• เพ่ิมใบแจงดําเนินการสงออก/นําผาน ตาม มาตรา 92 วรรคสอง พ.ร.ก. การประมง 
พ.ศ. 2558 มีการตรวจสอบที่มาของสัตวน้ําและผลิตภัณฑกอนการอนุมัติ

ระบบใบอนุญาต

• IMD มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม เพ่ิมขอมูลเรือจับ เพ่ืองายตอการจับคู CCระบบตรวจปลอยสินคา

• ลงทะเบียนตัวแทนสายเรือ ผูประกอบการโรงงานระบบบริหารจัดการสมาชิก



ตัวอยางหนาจอโปรแกรม

Processing Statement and PSM Link System : PPS



หน้าจอระบบ PPS

พฒันาใหม่

ปรบัปรงุระบบเดิม



หน้าจอระบบออกใบอนุญาตให้
นําเรอืประมงต่างประเทศเข้าท่า (AREP)



หน้าจอระบบออกใบอนุญาตให้
นําเรอืประมงต่างประเทศเข้าท่า (AREP)



หน้าจอระบบออกใบอนุญาตให้
นําเรอืประมงต่างประเทศเข้าท่า (AREP)

RFMO NO. ใบอนญุาตของเรือขนถ่าย ระบเุอกสารประกอบ แผนพงัระวางเรือ



หน้าจอระบบการตรวจเรือต่างประเทศ (PIR)



หน้าจอระบบควบคมุการขนถ่ายสินค้าสตัวน้ํ์านําเข้า



หน้าจอระบบควบคมุตรวจสอบ
ปริมาณวตัถดิุบสตัวน้ํ์านําเข้า



หน้าจอระบบการออกหนังสือรบัรอง
การแปรรปูสตัวน้ํ์า (PS)



หน้าจอระบบฐานข้อมลูกลางสาํหรบัการควบคมุ
ด้านการทาํประมง IUU
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