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ระบบการน าเข้า-ส่งออก



Fisheries Single Window (FSW)



ใบอนุญาตและใบรับรองที่ให้บริการผ่านระบบ 
Fisheries Single Window

1. ใบอนุญาตน้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (DOF2)
2. ใบแจ้งด้าเนินการน้าผ่านสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (DOF6)
3. ใบอนุมัติน้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าผ่านราชอาณาจักร (DOF7)
4. หนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น ้าน้าเข้า (IMD)
5. ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6)
6. ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ร.7)
7. ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านรราชอาณาจักร (ร.8)
8. ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9)
9. ใบอนุญาตให้น้าเข้า ให้ส่งออก หรือให้น้าผ่าน ตามมาตรา 23 หรือมาตรา 24 แห่งพระราช บัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
10. ใบรับรองการน้าปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
11. ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น้าเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย



ใบอนุญาตและใบรับรองที่ให้บริการผ่านระบบ 
Fisheries Single Window

ที่
ก่อนการน้าเข้า/ส่งออก/น้าผ่าน หลังการตรวจปล่อยสินค้า

ค้าขอ ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบแจ้ง ใบอนุญาต/ใบรับรอง/เอกสาร

น้าเข้า

1 ใบค้าขออนุญาตให้น้าเข้าสัตว์
น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 

(DOF1)

ใบอนุญาตน้าเข้าสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (DOF2)

หนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น ้า
น้าเข้า (IMD)

2 แบบค้าขออนุญาตน้าสัตว์/
ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน 

ราชอาณาจักรไทย (ร. 1/1)

ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือซาก
สัตว์เข้าและผ่าน

ราชอาณาจักร (ร.6)

ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์
เข้าในราชอาณาจักร (ร.7)

น าเข้า



ใบอนุญาตและใบรับรองที่ให้บริการผ่านระบบ 
Fisheries Single Window

ที่
ก่อนการน้าเข้า/ส่งออก/น้าผ่าน หลังการตรวจปล่อยสินค้า

ค้าขอ ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบแจ้ง ใบอนุญาต/ใบรับรอง/เอกสาร

น้าผ่าน

3 ใบค้าขอแจ้งด้าเนินการน้าผ่าน
สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 

(DOF5)

ใบแจ้งด้าเนินการน้าผ่านสัตว์
น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 

(DOF6)

ใบอนุมัติน้าสัตว์น ้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าผ่าน
ราชอาณาจักร (DOF7)

4 แบบค้าขออนุญาตน้าสัตว์/ซาก
สัตว์ เข้า ออก ผ่าน 

ราชอาณาจักรไทย (ร. 1/1)

ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือซาก
สัตว์เข้าและผ่าน

ราชอาณาจักร (ร.6)

ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์
ผ่านรราชอาณาจักร (ร.8)

น าผ่าน



ใบอนุญาตและใบรับรองที่ให้บริการผ่านระบบ 
Fisheries Single Window

ที่
ก่อนการน้าเข้า/ส่งออก/น้าผ่าน หลังการตรวจปล่อยสินค้า

ค้าขอ ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบแจ้ง ใบอนุญาต/ใบรับรอง/เอกสาร

ส่งออก

5 แบบค้าขออนุญาตน้าสัตว์/
ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน 

ราชอาณาจักรไทย (ร. 1/1)

ใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซาก
สัตว์ออกนอกราชอาณาจักร 

(ร.9)

-

6 ใบค้าขอแจ้งด้าเนินการ
ส่งออกสัตว์น ้าหรือ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า (DOF3)

ใบแจ้งด้าเนินการส่งออกสัตว์
น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 

(DOF4)

-

ส่งออก



จะเริ่มใช้งานระบบ FSW อย่างไร ??



การลงทะเบียนผู้ประกอบการ/ตัวแทน
ออกของ/ตัวแทนสายเรือ

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนบัสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. 2559

ผู้ประกอบการ

นิติบุคคล
แบบฟอร์มหมายเลข 1

บุคคลธรรมดา
แบบฟอร์มหมายเลข 2

ตัวแทนออก
ของ

นิติบุคคล
แบบฟอร์มหมายเลข 3

บุคคลธรรมดา
แบบฟอร์มหมายเลข 4

ตัวแทนสายเรือ

นิติบุคคล
แบบฟอร์มหมายเลข 5

บุคคลธรรมดา
แบบฟอร์มหมายเลข 6

อายุทะเบียนตลอดชีพ
อายุทะเบียน 3 ปี 

ก่อนหมดอายุ 1 เดือน ระบบจะส่ง E-mail แจ้งให้มาด้าเนินการต่ออายุ 
ณ สถานที่ท่ีเคยลงทะเบียนไว้ โดยใช้แบบฟอร์มหมายเลข 7

ยื่นเอกสารด้วยตนเอง/มอบอ้านาจ
ส่วนกลาง: กลุ่มควบคุมการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต
ส่วนภูมิภาค: ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้า 3 แห่ง   

ด่านตรวจสัตว์น ้า 24 ด่าน ทั่วประเทศดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : 
http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/importandexportcontrol



การแก้ไขข้อมูลทะเบียน

ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ ตัวแทนสายเรือ

แบบฟอร์มหมายเลข 7

การต่ออายุ
ทะเบียน

การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลทะเบียน

ยื่น ณ หน่วยงานที่เคยลงทะเบียนไว้



➢ เข้าสู่ระบบที่ URL: http://fsw.fisheries.go.th/

การเข้าใช้งานระบบ FSW

➢ คลิกไอคอน 

http://fsw.fisheries.go.th/


เปลี่ยนรหัสผ่าน

การเข้าใช้งานระบบ FSW

(ผู้ประกอบการ/ตัวแทน)

ก้าหนดชื่อผู้ใช้
เปลี่ยนรหัสผ่าน ค้าถาม



การก าหนดลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์
และรูปภาพตราประทับบริษัท

➢ ผู้ประกอบการ/ตัวแทน ต้องเข้าสู่ระบบด้วย 
“รหัสในนามบริษัท”

(ผู้ประกอบการ/ตัวแทน)

➢ เลือกไอคอน        “ก้าหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์”

➢ ช่องไฟล์ CA ลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
เลือกไอคอน        “เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงไฟล์ CA 
ลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์”
>>แนบ “ไฟล์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (.p12)” เข้าสู่ระบบ
>>ใส่ “รหัสผ่าน CA”
>>คลิกไอคอน       “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล

➢ ช่องรูปภาพตราประทับบริษัท (อังกฤษ)
เลือกไอคอน        “เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรูปภาพตรา
ประทับบริษัท (อังกฤษ)”
>>แนบ “ไฟล์รูปภาพตราประทับบริษัท”
>>คลิกไอคอน       “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล

➢ ช่องรูปภาพตราประทับบริษัท (ไทย) 
เลือกไอคอน        “เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรูปภาพตรา
ประทับบริษัท (ไทย)”
>>แนบ “ไฟล์รูปภาพตราประทับบริษัท”
>>คลิกไอคอน       “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล



การก าหนดรูปภาพลายเซ็นต์

➢ ผู้ประกอบการ/ตัวแทน ต้องเข้าสู่ระบบด้วย 
“ชื่อบุคคล (กรรมการ หรือ พนักงาน)”

(ผู้ประกอบการ/ตัวแทน)

➢ เลือกไอคอน        “ก้าหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์”

➢ ช่องรูปลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (อังกฤษ)
เลือกไอคอน        “เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรูปลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ (อังกฤษ)”
>>แนบ “ไฟล์รูปภาพลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์”
>>คลิกไอคอน       “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล

➢ ช่องรูปลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (ไทย) 
เลือกไอคอน        “เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรูปลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ (ไทย)”
>>แนบ “ไฟล์รูปภาพลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์”
>>คลิกไอคอน       “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล



ระบบการออกใบอนุญาตใบรับรอง



ขั้นตอนการออกใบอนุญาตใบรับรอง

1. เขียนค้าขอ 2. ตรวจสอบ
ร่างค้าขอ

3. ลงลามือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

4. ยื่นค้าขอ5. ลงทะเบียนรับ
เรื่อง/แจ้งแก้ไขค้าขอ6. จัดท้าใบอนุญาต

7. ติดตามสถานะ
ค้าขอ

8. ตรวจสอบสถานะ
ใบอนุญาต/
ใบรับรอง

9. ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
ใบอนุญาต/
ใบรับรอง



การเขียนค าขอ
1



1. การเขียนค าขอ

➢ เลือก “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง”
➢ เลือก “เขียนค้าขอ”
➢ เลือกระเบียบข้อบังคับ น้าเข้า / ส่งออก / น้าผ่าน
➢ คลิก “สืบค้น” เพื่อค้นหา
➢ เลือก Tab ก่อนวันน้าเข้า/ส่งออก/น้าผา่น
➢ เลือกใบอนุญาตที่ต้องการขอ



1. การเขียนค าขอ

1
2

34

5



1. การเขียนค าขอ

6

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน



1. การเขียนค าขอ

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต เร่ือง ก าหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชือ่/หมายเลขยานพาหนะ ในใบค าขออนญุาต ลงวันที่ 29 กันยายน 2560



1. การเขียนค าขอ

7
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน



8

8.1 8.2 8.3

1. การเขียนค าขอ



1. การเขียนค าขอ

9



10

1. การเขียนค าขอ



ตรวจสอบร่างค าขอ
2



ใช้จัดการข้อมูลร่างค าขอ ได้แก่ 
o ดูรายละเอียดร่างค าขอ
o ตรวจสอบ
o แก้ไขร่างค าขอ
o ลบร่างค าขอออนไลน์ผ่านระบบ

➢ เลือกที่โมดูล  “ขอใบอนุญาตแลใบรับรอง”
➢ เมนู  “ร่างค้าขอ”
➢ เลือก        สืบค้นข้อมูล
➢ เลือก “Tab ก่อนวันน้าเข้า/ส่งออก/

น้าผ่าน” จะพบข้อมูลที่บันทึกไว้

2. ตรวจสอบร่างค าขอ

1 23

4
5

Save as

9



2. ตรวจสอบร่างค าขอ
➢ ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง
➢ หากไม่ถูกต้อง สามารถ แก้ไขร่างค้าขอ        ได้
➢ สามารถ Preview เพื่อตรวจสอบในแบบฟอร์มใบค้าขอได้
➢ สามารถ Save As เป็นใบค้าขอใหม่ได้

5

6

6

Save as



การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
3



❖ หลังจากเขียนค้าขอและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว                     
ให้ด้าเนินการ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เป็นใบค้าขออิเล็กทรอนิกส์      
ที่สมบูรณ์เสมือนใบค้าขอกระดาษ

วิธีการเข้าสู่หน้าจอนี คือ  
➢ เลือกที่โมดูล  “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง” 
➢ เมนู  “ร่างค้าขอ” 
➢ เลือกร่างค้าขอที่ต้องการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์           
➢ คลิกปุ่ม         “ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” ใส่รหัสผ่าน CA แล้ว

ตรวจสอบสถานะ การลงลายมือชื่อ

3.การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์



สถานะการลงลายมือชื่อทาง

อิเล็กทรอนิกส์1
2

3

3.การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์



การยื่นค าขอเข้าสู่ระบบ
4



➢ หลังจากลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
➢ ตรวจสอบสถานะการลงลายมือชื่อ

เปลี่ยนเป็น “ลงลายมือชื่อแล้ว” 

1 23

4
5

ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลใบค าขอผ่านระบบ  ได้ทันที
เลือกท่ีโมดูล  “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง”
เมนู  “ร่างค าขอ” 
คลิกปุ่ม       หลังใบค าขอที่ต้องการยื่น

4. การยื่นค าขอเข้าสู่ระบบ



4. การยื่นค าขอเข้าสู่ระบบ



การติดตามสถานะค าขอ
7



❖ หลังจากยื่นค้าขอผ่านระบบ Fisheries Single Window เรียบร้อยแล้ว 
สามารถติดตามสถานะค้าขอที่ยื่นผ่านระบบได้

วิธีการเข้าสู่หน้าจอนี คือ  
➢ เลือกท่ีโมดูล  “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง” 
➢ เมนู  “ติดตามสถานะค้าขอ” 
➢ ระบุวันที่ยื่นค้าขอ หรือก้าหนดเป็นช่วงเวลาที่ยื่นค้าขอ 
➢ คลิก         “สืบค้น” เพ่ือค้นหาค้าขอ

7.การติดตามสถานะค าขอ



7. การติดตามสถานะค าขอ



7. การติดตามสถานะค าขอ



7. การติดตามสถานะค าขอ
Save as

ยกเลิกค ำขอ



7. การติดตามสถานะค าขอ

แจ้งสำเหตุ
ใบอนุญำต Auto



ตรวจสอบสถานะ
ใบอนุญาต/ใบรับรอง
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8. ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต/ใบรับรอง

❖ หลังจากใบอนุญาตได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะ
ใบอนุญาตได้ เพ่ือให้ใบอนุญาตมีสถานะสามารถน้าไปใช้ด้าเนินพิธีการน้าเข้า
ส่งออกได้

วิธีการเข้าสู่หน้าจอนี คือ  
➢ เลือกที่โมดูล  “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง” 
➢ เมนู  “ใบอนุญาตและใบรับรอง” 
➢ ระบุวันที่อนุญาต หรือก้าหนดเป็นช่วงเวลาที่อนุญาต
➢ คลิก         “สืบค้น” เพ่ือค้นหาใบอนุญาตหรือใบรับรอง



8. ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต/ใบรับรอง



8. ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต/ใบรับรอง



ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ใบอนุญาต/ใบรับรอง
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❖ หลังจากใบอนุญาตได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ต้องการขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต

วิธีการเข้าสู่หน้าจอนี คือ  
➢ เลือกท่ีโมดูล  “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง” 
➢ เมนู  “ขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/ใบรับรอง” 
➢ คลิก         “สร้าง” เพ่ือสร้างค้าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตหรือ

ใบรับรอง

9.ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/ใบรับรอง



9.ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/ใบรับรอง



8.ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/ใบรับรอง



8.ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/ใบรับรอง

➢ เลือกประเภทใบอนุญาตหรือใบรับรอง
➢ ระบุเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง
➢ ประเภทการขอเปลี่ยนแปลง ให้เลือก “ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาต

หรือใบรับรองทางอิเล็กทรอนกิส์แบบไรก้ระดาษ(Paperless)”



8.ขอยกเลิกใบอนุญาต/ใบรับรอง

➢ เลือกประเภทใบอนุญาตหรือใบรับรอง
➢ ระบุเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง
➢ ประเภทการขอเปลี่ยนแปลง ให้เลือก “ยกเลิกใบอนุญาตหรือใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ

(Paperless)”



รูปแบบเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรองของกรมประมง

AAAAA B CCC D EE FFFFF 17 หลัก เป็นตัวเลขทั งหมด

A หลักที่ 1-5 รหัสหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตใบรับรอง
B หลักที่ 6 รหัสกลุ่มเอกสาร 

0 ใบค้าขอ 
1 ใบอนุญาต/ใบรับรอง
2 เอกสารทั่วไป
3 ค้าขอยุบรวม
4 ใบแจ้งช้าระค่าธรรมเนียม
5 ใบเสร็จรับเงิน

C หลักที่ 7-9  รหัสประเภทใบอนุญาต/ใบรับรอง
D หลักที่ 10  รหัสวิธีการผ่านพิธีการ 

0 ผ่านพิธีการแบบ Offline 
1 ผ่านพิธีการแบบ Online 
2 ผ่านพิธีการแบบ Manual

E หลักที่ 11-12 ปีพุทธศักราช
F หลักที่ 13-17    Running Number เลขที่ใบอนุญาตใบรับรอง

ตัวอย่าง
10401100116000001
10401 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น ้าเขต 2 

(กรุงเทพมหานคร)
1 ใบอนุญาต
001       ใบอนุญาตน้าเข้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
1 ผ่านพิธีการแบบ Online 
60 ปีพุทธศักราชท่ีออกใบอนุญาต
00001 เลขที่ใบอนุญาต




