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บทที่ 1 
บทน า 

1.  ค าส่ังและสัญลักษณ์ในระบบ 

ค าสัง่และสญัลกัษณ์ (Command and Icon) ที่ใช้ในระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองฯ 
(FSW) ภายใต้โครงการพฒันาระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของ
ทา่ (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW) แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ที่ 1 ค าสัง่และสญัลกัษณ์มาตรฐานของระบบ 
ซึง่เป็นสว่นท่ีทกุโปรแกรมต้องมี และกลุม่ที่ 2 ค าสัง่และสญัลกัษณ์เฉพาะ ซึง่เป็นสว่นท่ีเพิ่มเติมจากค าสัง่และสญัลกัษณ์มาตรฐาน 
ซึ่งจะมีใช้ในบางโปรแกรมและจะเขียนอธิบายไว้เฉพาะโปรแกรมที่ใช้ค าสัง่และสญัลกัษณ์ดงักลา่วเท่านัน้ ค าสัง่และสญัลกัษณ์
มาตรฐานของระบบ 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 

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 
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ล าดับ สัญลักษณ์ ความหมาย 

20  สบืค้นข้อมลูตามเง่ือนไขที่ระบแุละแสดงผลการสบืค้น 

21  ลบข้อมลูปัจจบุนัของฟิลด์ทีเ่ลอืก 

22  แนบเอกสารมากกวา่ 1 ไฟล์ 

23  ไปยงัหน้าจอแรกของข้อมลู 

24  ไปยงัหน้าจอก่อนหน้าของหน้าจอปัจจบุนั / ปีก่อนหน้า 

25  ไปยงัหน้าถดัไปของหน้าจอปัจจบุนั / ปีถดัไป 

26  ไปยงัหน้าจอสดุท้ายของหน้าจอปัจจบุนั 

27  ไปยงัหน้าจอที่ระบ ุ

28 
 

เปลีย่นรหสัผา่น 

29  เปลีย่นช่ือผู้ใช้ 

30  เปลีย่นค าถามเพื่อความปลอดภยั 

31 
 

เปลีย่นรหสัลบั 

32 
 

ก าหนดลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส ์

33  กลอ่งขาเข้า 

34  กลอ่งขาเข้า(สถานะกรณีที่มงีานเข้า) 

35  ออกจากระบบ 

36  เช่ือมโยงไปกระดานถาม-ตอบ 

37  เปิด/ปิดสว่นเมนดู้านข้าง 

ตาราง 1-2 ค าสัง่และสญัลกัษณ์เฉพาะ 

ล าดับ สัญลักษณ์ ความหมาย 

1  คลกิเพื่อเปลีย่นมมุมองการยื่นค าขอระหวา่งค าขอรายใบกบัค าขอยบุรวม 

2  ระเบียบข้อบงัคบัน าเข้า 

3  ระเบียบข้อบงัคบัสง่ออก 

4  ระเบียบข้อบงัคบัน าผา่น 

5  ระเบียบข้อบงัคบัสง่กลบั 

6  ระเบียบข้อบงัคบัผลติ 

7  ระเบียบข้อบงัคบัครอบครอง 

8  ระเบียบข้อบงัคบัอื่นๆ 

9  ลงนามเอกสาร 
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ล าดับ สัญลักษณ์ ความหมาย 

10  Generate Schema 

11  สลบัการแสดงฟิลด์ข้อมลูกรมประมงภาษาไทย - องักฤษ 

12  รายการข้อมลูภายใน 

13  โหลดรายการสนิค้าจาก excel file 

14  น าเข้าข้อมลูหมายเลขไมโครชิปของปลาตะพดั/ข้อมลูแท็กของจระเข้ 

15  น าเข้าข้อมลูเรือประมง 

16  น าเข้าข้อมลูผู้ซือ้วตัถอุนัตราย 

17  บนัทกึข้อมลูหมายเลขไมโครชิปของปลาตะพดั/ข้อมลูแท็กของจระเข้ 

18  บนัทกึข้อมลูเรือประมง 

19  บนัทกึข้อมลูผู้ซือ้วตัถอุนัตราย 

20  รายการข้อมลูภายใน (ที่จ าเป็น) 

21  สบืค้นสนิค้าประมง (ในเฉพาะในขัน้ตอนการเขียนค าขอ Tab รายการสนิค้า/บญัชีแนบท้าย
เทา่นัน้) 

22  เพิ่มรายการสนิค้าจากการคดัลอก 

23  รายการผลรวมภายในเอกสาร 

24  แนบไฟล์ หรือ เอกสาร 

25  ตรวจสอบเอกสาร 

26  ยื่นค าขอ 

27  ประวตัิการแจ้งแก้ไขข้อมลูการขอเปลีย่นแปลง 

28  ดปูระวตักิารยื่นใบค าขอ 

29  ติดตามเอกสาร 

30  แจ้งสาเหตขุองการออกใบอนญุาตและใบรับรองอตัโนมตัิ 

31  ยกเลกิ 

32  ประวตัิการสง่ข้อมลูไปกรมศลุกากร 

33  ดใูบอนญุาตที่เก่ียวข้อง 

34  ใบอนญุาต/ใบรับรอง (อนมุตัิ) 

35  ใบอนญุาต/ใบรับรอง (ไมอ่นมุตัิ) 

36  ใบอนญุาต/ใบรับรอง (ยกเลกิ) 

37  ใบอนญุาต/ใบรับรอง (หมดอาย)ุ 

38  ขอเปลีย่นแปลงข้อมลู 
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ล าดับ สัญลักษณ์ ความหมาย 

39  ระงบัการใช้งาน 

40  คืนสภาพ 

41  ยื่นแบบค าขอเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียน 

42  แก้ไขรหสัลบั 

43  สถานะ: กญุแจสาธารณะตวัหลกั 

44  สถานะ: ไมใ่ชก่ญุแจสาธารณะตวัหลกั 

45  ดปูระวตั ิ

46  คดัลอกข้อมลู 

หมายเหตุ ไอคอน แต่ละไอคอนจะมีลกัษณะการท างานที่แตกต่างกนัขึน้อยู่กบัการท างานของโปรแกรมและหน้าจอการท างาน 
กรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าไอคอนแต่ละไอคอนนัน้ท าหน้าที่อะไร สามารถท าได้โดยการน าเมาส์ไปวางที่ไอคอนที่ต้อง การก็จะ
ปรากฎช่ือไอคอนแตล่ะไอคอนตามการท างานของไอคอนนัน้ๆ 

2.  มาตรฐานการท างานของระบบ  

การท างานทัว่ไปของระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนบัสนนุใบอนญุาตและใบรับรองฯ (FSW) ภายใต้โครงการพฒันาระบบ
การออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอ
กลาง (FSW) นัน้ผู้ ใช้งาน สามารถที่จะท าการค้นหาข้อมูล ระบุเง่ือนไขการแสดงรายงาน ดูภาพก่อนพิมพ์  การพิมพ์ และ การ
สง่ออกข้อมลูได้  แต่ทัง้นีต้้องขึน้อยูก่บัสทิธิในการใช้งานท่ีได้รับว่าผู้ใช้งานนัน้ๆ ได้รับสทิธิในการเข้าใช้ระบบโปรแกรมในระดับใด 
และ ใช้สทิธิใดได้บ้าง ซึง่การให้สทิธิในการใช้งานแบง่ออกเป็น 

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

โดยการใช้งานในระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนบัสนนุใบอนุญาตและใบรับรองฯ (FSW) ภายใต้โครงการพฒันาระบบ
การออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอ
กลาง (FSW) นัน้ จะมีหลกัการใช้งานโปรแกรมในลกัษณะเดียวกันทุกหน้าจอการใช้งานจะต้องเร่ิมต้นจากการที่ผู้ เข้าใช้ระบบ
โปรแกรม เลอืกหน้าจอที่ต้องการใช้งานจากเมน ูเมื่อโปรแกรมแสดงหน้านัน้ๆ แล้ว ให้ท าการเลอืกการท างานท่ีต้องการ ซึง่มีวิธีการ
ท างานดงันี ้
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2.1 การเพิ่มข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าโปรแกรมในสว่นของหน้าจอที่ต้องการเพิ่มข้อมลูแล้ว  โปรแกรมจะ แสดงหน้าจอที่พร้อมท างาน  ดงันี ้
1. เลอืกไอคอน  ส าหรับโปรแกรมทัว่ไป และใช้ไอคอน  หรือ    ส าหรับโปรแกรมที่เป็นโครงสร้างแบบต้นไม้ 

หรือใช้ไอคอน  ส าหรับการเพิ่มฟิลด์ข้อมลู 
2. ระบรุายละเอียดข้อมลูทัง้หมดที่โปรแกรมก าหนดให้กรอก 
3. เมื่อปอ้นข้อมลูที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการเลือกไอคอน  หรือ  เพื่อให้ระบบบนัทกึข้อมลู ดงักลา่ว 
4. เลอืกไอคอน  เพื่อยกเลกิการท างาน 
5. เลอืกไอคอน  เพื่อท าการล้างคา่ข้อมลู 

ถ้าผู้ใช้งานไมท่ าการกรอกข้อมลูในสว่นที่โปรแกรมบงัคบัจะมี * ตอ่ท้ายช่ือฟิลด์ เมื่อท าการบนัทึกข้อมลูโปรแกรมจะไม่
ท าการบนัทึกให้ และแสดงข้อความเตือน  หากข้อมูลดงักล่าวมีส่วนหนึ่งสว่นใดที่เป็นสิ่งที่โปรแกรมมีการป้องกนัการซ า้กันของ
ข้อมลูโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท าการบนัทกึหากเป็นข้อมลูที่ซ า้กบัข้อมลูที่มีอยู่แล้ว ผู้ ใช้งานต้องท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว แล้วจึง
จะสามารถท าการบนัทกึข้อมลูได้ 

2.2 การปรับปรุงข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าโปรแกรมในสว่นของหน้าจอที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมลูแล้วโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมลู
ที่เลอืก ให้ผู้ใช้งานท าการแก้ไขข้อมลู ดงันี ้

1. เลอืกไอคอน  เพื่อแก้ไขข้อมลูที่ต้องการ 
2. แก้ไขข้อมลูตามต้องการ  
3. บนัทกึข้อมลูที่ได้ท าการปรับปรุงโดยเลอืกไอคอน  เพื่อให้ระบบบนัทกึข้อมลู ดงักลา่ว 
4. เลอืกไอคอน  เพื่อยกเลกิการท างาน 
5. เลอืกไอคอน  เพื่อท าการล้างคา่ข้อมลู 

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

2.3 การค้นหาข้อมูล 

หน้าจอแสดงรายการข้อมูลบางหน้าจอจะมีส่วนของการสืบค้น เมื่อผู้ ใช้งานเข้าโปรแกรมในส่วนของหน้าจอแสดง
รายการข้อมลู จะมีสว่นของการสบืค้นข้อมลูอยูส่ว่นบนของหน้าจอ  รายละเอียดดงันี ้

1. เมื่อเข้าสูห่น้าจอรายการข้อมลู  จะพบเงื่อนไขการสบืค้นข้อมลู 
2. ระบเุง่ือนไขการสบืค้นข้อมลูเพื่อกรองข้อมลูตามเง่ือนไขที่ต้องการ แล้วคลกิไอคอน    
3. กรณีพบข้อมลูตรงตามเง่ือนไขที่ระบ ุโปรแกรมจะแสดงข้อมลูตามเง่ือนไขที่ระบ ุ 
4. กรณีไมพ่บข้อมลูตามเง่ือนไขที่ระบ ุจะแสดงข้อความแจ้งวา่ไมพ่บข้อมลู  

หน้าจอที่ให้ก าหนดเง่ือนไขการสืบค้น บางฟิลด์อาจจะเป็นข้อมลูที่โปรแกรมบงัคบัให้ผู้ ใช้งานกรอก ก่อนถึงด าเนินการ
สืบค้นได้ บางฟิลด์อาจจะไม่บงัคบัผู้ ใช้งานจะท าการกรอกข้อมูลหรือไม่ก็ได้  ถ้าผู้ ใช้งานไม่ท าการกรอกข้อมลูในสว่นที่โปรแกรม
บงัคบั เมื่อคลกิไอคอน     จะไมแ่สดงข้อมลูการสบืค้น และ แสดงข้อความเตือน 
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2.4 การลบข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าโปรแกรมในสว่นของหน้าจอที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมลูแล้วโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของข้อมลู
ที่เลือก ให้ผู้ ใช้สามารถตรวจสอบดขู้อมลูที่จะลบได้วา่ เป็นข้อมลูที่ต้องการลบจริงหรือไม ่ถ้าตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมลูที่ต้องการ
ลบ ให้ด าเนินการดงันี ้

1. ผู้ใช้สามารถเลอืกรายการข้อมลูที่ต้องการจะลบ โดยท าเคร่ืองหมายถกูหน้ารายการท่ีต้องการลบ และคลกิไอคอน 

  
2. โปรแกรมจะให้ยืนยนัการลบข้อมลู กรณียืนยนัการลบแล้ว โปรแกรมจะตรวจสอบข้อมลูที่ต้องการลบนัน้วา่มีการ

อ้างถึงหรือสมัพนัธ์ กบัข้อมลู/โปรแกรม/หน้าจอ/เอกสารอื่นๆ อนัจะสง่ผลให้เกิดปัญหาเมื่อท าการลบข้อมลูนั น้ๆ 
หรือไม ่

3. หากข้อมูลที่ต้องการลบถูกอ้างอิง โปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ ใช้งานทราบและไม่อนุญาตให้ลบ
ข้อมลูดงักลา่ว 

4. กรณีข้อมลูไม่ถกูอ้างอิงโปรแกรมจะลบข้อมลูออกจากระบบ กรณีไม่ยืนยนัการลบข้อมลู ระบบจะยกเลิกการลบ
ทนัที 

2.5 การแสดงข้อมูล 

1. เมื่อผู้ใช้งานเข้าสูห่น้าจอรายการข้อมลูแล้ว โปรแกรมจะแสดงรายการข้อมลูในระบบทัง้หมด  
2. กรณีที่ต้องการดูรายละเอียดข้อมูลเฉพาะบางรายการท าได้โดยการคลิกที่รายการข้อมลูในตาราง โปรแกรมจะ

แสดงหน้ารายละเอียดของข้อมลูตามรายการท่ีเลอืก 

2.6 การระบุเงื่อนไขการแสดงรายงาน 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าโปรแกรมในสว่นของหน้าจอเง่ือนไขรายงานแล้ว  โปรแกรมจะ แสดงหน้าจอที่พร้อมท างาน ดงันี ้
1. เมื่อผู้ใช้งานเข้าโปรแกรมในสว่นของหน้าจอเง่ือนไขรายงานแล้ว โปรแกรมจะ แสดงหน้าจอที่พร้อมท างาน  
2. ผู้ ใช้ระบุเง่ือนไขที่ต้องการให้แสดงรายงาน (คลิกที่ไอคอน  เมื่อต้องการก าหนดเง่ือนไขรองที่โปรแกรมซ่อนไว้ 

ซึง่จะมีเฉพาะรายงานท่ีมีเง่ือนไขมากเทา่นัน้) 
3. ถ้าผู้ ใช้งานไม่ท าการกรอกข้อมูลในส่วนที่โปรแกรมบงัคบั เมื่อคลิกไอคอน  จะไม่มีข้อมูลรายงานและแสดง

ข้อความเตือน และไม่สามารถคลิกไอคอน  เพื่อดภูาพก่อนพิมพ์ หรือไม่สามารถคลิกไอคอน  เพื่อพิมพ์
รายงานออกทางเคร่ืองพิมพ์ได้ 

2.7 การดูภาพก่อนพมิพ์ 

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

4. คลกิไอคอน  เพื่อดภูาพก่อนพิมพ์รายงาน 
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2.8 การพมิพ์รายงาน 

การพิมพ์รายงาน มีให้เลอืกได้ 2 แบบ ได้แก่ การพิมพ์รายงานโดยไม่ต้องแสดงภาพก่อนพิมพ์  และ การพิมพ์รายงาน
โดยให้แสดงภาพก่อนพิมพ์ก่อน 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 

4. คลิกไอคอน  เพื่อสง่ออกข้อมลูในรูปแบบไฟล์ หรือใช้ไอคอน  ส าหรับสง่ออกข้อมลูในรูปแบบไฟล์ Excel 
แบบไมต่ดัหน้า  

3.  Site Map ระบบ PPS (ส่วนของระบบ FSW) 

การท างานของระบบ FSW ประกอบด้วย 3 สว่น  

3.1 ผู้เข้าใช้ระบบ 

 ซึง่เป็นผู้ยื่นค าขอตา่งๆ และก าหนดไว้แล้วในขัน้ตอนการเข้าใช้งานระบบ FSWดงันี ้

1. ผู้ประกอบการ (บคุคลธรรมดา) 
2. ผู้ประกอบการ (นิติบคุคล) 
3. ตวัแทนออกของ (บคุคลธรรมดา) 
4. ตวัแทนออกของ (นิติบคุคล) 
5. เคาน์เตอร์บริการ (ภายในท่ีกรมประมงจดัเตรียมไว้บริการผู้ประกอบการ) 
6. ตวัแทนสายเรือ (บคุคลธรรมดา) 
7. ตวัแทนสายเรือ (นิติบคุคล) 
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3.2 เจ้าหน้าที่ (แต่ละประเภทหน่วยงาน) 

ซึง่แบง่ยอ่ยได้อีก 3 ระดบั 

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

ข้อมลูการตรวจปลอ่ยสินค้าน าเข้า-สง่ออก รวมถึงข้อมลูตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการบนัทึกหรือตรวจสอบข้อมลู เป็น
ต้น 

3. เจ้าหน้าที่ (ผู้อนมุตัิ) ท าหน้าที่ตรวจสอบการขึน้ทะเบียนผู้ เข้าใช้ระบบ, ลงนามอนมุตัิใบอนญุาตฯ ที่เจ้าหน้าที่ 
(ผู้ปฏิบตัิงาน) สง่ให้พิจารณา ติดตามสถานะของค าขอตา่งๆ และติดตามการตรวจปลอ่ยสนิค้า เป็นต้น 

3.3 ผู้ดูแลระบบ 

ท าหน้าที่ดแูลระบบและบ ารุงรักษาระบบเพื่อให้ระบบสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การก าหนดข้อมลู
พืน้ฐานต่างๆ, ก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานและผู้ลงนาม/อนมุตัิ, ก าหนดสิทธ์ิการเห็นข้อมูล
ของหน่วยงาน, การก าหนดข้อมลูสินค้าประมง, ออกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์,  การก าหนดกระบวนการท างาน  เป็น
ต้น 

ภาพท่ี 1-1 สว่นของการท างานผู้เข้าใช้ระบบ (ระบบ FSW) 
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4.  การจัดต าแหน่งหน้าจอของระบบเช่ือมโยงค าขอกลางฯ (FSW) ภายใต้โครงการ PPS 

ภาพท่ี 1-2 การจดัต าแหนง่หน้าจอของระบบเช่ือมโยงค าขอกลางฯ (FSW) ภายใต้โครงการ PPS 

 
5.  ขัน้ตอนการเข้าใช้งานระบบ 

การใช้งานระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนบัสนุนใบอนุญาตและใบรับรองฯ (FSW) ภายใต้โครงการพฒันา
ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยง
ค าขอกลาง (FSW)  ก าหนดให้ผู้ ใช้เร่ิมต้นจากโปรแกรมเข้าสู่ระบบเสมอจากนัน้ผู้ ใช้จะต้องกรอกข้อมูลผู้ ใช้และรหสัผ่านเพื่อให้
ระบบท าการตรวจสอบสิทธ์ิ เมื่อผ่านจึงจะสามารถเข้าไปใช้งานระบบได้ หากไม่ผ่านระบบจะแจ้งให้ผู้ ใช้ท าการติดต่อกบัผู้ดูแล
ระบบเพื่อแก้ไขปัญหาดงักลา่วตอ่ไป  ซึง่ภายหลงัจากที่ Login ผา่นจะปรากฏเมนใูห้เลอืกได้ตามท่ีผู้ใช้งานมีสทิธ์ิ จากนัน้ผู้ใช้เลอืก
โปรแกรมที่ต้องการใช้งานจากเมนูที่ปรากฏ เมื่อโปรแกรมแสดงหน้านัน้ๆ แล้ว ให้ท าการเลือกการท างานที่ต้องการ ซึ่งก าหนด
มาตรฐานการท 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. คลกิที่ไอคอนของแตล่ะระบบเพือ่เข้าใช้งานระบบที่ต้องการ (ในท่ีนีค้ลกิ FSW) 

http://fsw.fisheries.go.th/
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ภาพท่ี 1-3 หน้าจอกลางของสารสนเทศของกรมประมงทัง้หมด 

 

ภาพท่ี 1-4 หน้าจอลอ็กอิน (Login) เข้าสูร่ะบบ FSW 
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5. ขัน้ตอนการเข้าสูร่ะบบ  ระบช่ืุอผู้ใช้, รหสัผา่น และ รหสัลบั 

 ชื่อผู้ใช้   :  ?????? 

 รหัสผ่าน :  ?????? 
 รหัสลับ  :  ?????? 

6. คลกิไอคอน “ตกลง” เพื่อเข้าสูร่ะบบ 
หลงัจากนัน้จะปรากฏหน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่ระบบเช่ือมโยงค าขอกลางฯ (FSW) ดงัรูป 

ภาพท่ี 1-5 หน้าจอแรกเมื่อเข้าสูร่ะบบ FSW 
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บทที่ 2 
ระบบข้อมูลส่วนตัว 

ระบบข้อมลูสว่นตวั เป็นโมดลูหรือระบบย่อยของโครงการพฒันาระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการ
ตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW)  ใช้จดัการเก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวัของผู้ เข้าใช้
ระบบ และ ข้อมลูผู้ด าเนินกิจการ พนกังาน เป็นต้น ที่ใช้ในระบบซึง่จะเอือ้ประโยชน์ต่อการใช้ปฏิบตัิงานในสว่นตา่งๆ โดยสง่ผลให้
สามารถลดปริมาณงานและลดเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ท าให้ได้งานท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.  โปรแกรมข้อมูลส่วนตัว 

ใช้จดัการข้อมลูสว่นตวัของผู้ เข้าใช้ระบบที่เป็นสมาชิก ได้แก่ การแสดงรายละเอียดข้อมลูสว่นตวั 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบข้อมูลส่วนตัว >> เมนูข้อมูลส่วนตัว >> โปรแกรมข้อมูลส่วนตัว ซึ่งประกอบด้วย
โปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอข้อมูลส่วนตัว 

วัตถุประสงค์  ใช้ส าหรับแสดงรายละเอยีดข้อมลูสว่นตวัของผู้ เข้าใช้ระบบ 

ภาพท่ี 2-1 หน้าจอข้อมลูสว่นตวั  

 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

 

 
ตาราง 2-1 ค าอธิบายฟิลด์ข้อมลูสว่นตวั 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ยื่นตอ่อธิบดีกรมประมง ผา่น แสดงช่ือหนว่ยงานท่ียื่นตอ่อธิบดกีรมประมง 
2 ประเภทผู้ใช้ แสดงประเภทผู้ใช้ 
3 ประเภทบคุคล แสดงประเภทบคุคล 
4 วนัท่ีสมคัร แสดงวนัท่ีสมคัร 
5 วนัท่ีอนมุตั ิ แสดงวนัท่ีอนมุตั ิ
6 วนัท่ีหมดอาย ุ แสดงวนัท่ีหมดอาย ุ
7 ช่ือผู้ประกอบการ (ไทย) แสดงช่ือผู้ประกอบการภาษาไทย 
8 ช่ือผู้ประกอบการ (องักฤษ) แสดงช่ือผู้ประกอบการภาษาองักฤษ 
9 สถานะผู้ เข้าใช้ระบบ แสดงสถานะผู้เข้าใช้ระบบ 
10 ประเภทกิจการ แสดงประเภทกิจการ 
11 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี แสดงเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี 
12 สถานะการตรวจสอบการ

ยืนยนัตวัตน 
แสดงสถานะการตรวจสอบการยนืยนัตวัตน 

13 ทนุจดทะเบียน (บาท) แสดงทนุจดทะเบียน (บาท) 
14 วนัท่ีจดทะเบียน แสดงวนัท่ีจดทะเบยีน 
15 ทะเบียนตามหนงัสอืรับรอง

เลขที่ 
แสดงทะเบยีนตามหนงัสอืรับรองเลขที่ 

16 ออกให้ ณ วนัท่ี แสดงวนัท่ี 
17 ช่ือประเทศแม ่ แสดงช่ือประเทศแม ่
18 ช่ือธนาคาร แสดงช่ือธนาคาร 
19 รหสัธนาคาร แสดงรหสัธนาคาร 
20 ช่ือสาขาธนาคาร แสดงช่ือสาขาธนาคาร 
21 รหสัสาขาธนาคาร แสดงรหสัสาขาธนาคาร 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
22 ประเภทบญัชี แสดงประเภทบญัชี 
23 เลขที่บญัชี แสดงเลขที่บญัชี 
24 ช่ือบญัชี แสดงช่ือบญัชี 
25 แจ้งความประสงค์ แสดงรายละเอียดข้อมลูความประสงค์ท าธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์
26 อีเมล แสดงอีเมล 
27 แจ้งความประสงค์ แสดงรายละเอียดข้อมลูความประสงค์ขึน้ทะเบยีนด้านการประมง 

Tab ที่ตัง้ , Tab ที่ตดิต่อ 
28 ที่อยู ่ แสดงที่อยู ่
29 ประเทศ แสดงช่ือประเทศ  
30 จงัหวดั แสดงช่ือจงัหวดั  
31 อ าเภอ แสดงช่ืออ าเภอ  
32 ต าบล แสดงช่ือต าบล  
33 รหสัไปรษณีย์ แสดงรหสัไปรษณีย์   
34 โทรศพัท์บ้าน แสดงหมายเลขโทรศพัท์บ้าน 
35 โทรศพัท์มือถือ แสดงหมายเลขโทรศพัท์มือถือ 
36 โทรสาร แสดงหมายเลขโทรสาร 

Tab3 ที่อยู่ภาษาองักฤษ 
37 ที่อยู ่ แสดงที่อยูภ่าษาองักฤษ 

Tab เอกสารแนบ 
38 คอลมัน์ “ช่ือเอกสารแนบ” แสดงช่ือเอกสารแนบ 
39 คอลมัน์ “วนัหมดอาย”ุ แสดงวนัหมดอาย ุ
40 คอลมัน์ “ไฟล์แนบ” แสดงช่ือไฟล์แนบ 

Tab ประวตัิการปรับปรุงข้อมูล 
41 ล าดบั แสดงข้อมลูล าดบั 
42 วนัท่ี แสดงข้อมลูวนัท่ี 
43 ผู้จดัท า แสดงช่ือผู้จดัท า 
44 หมายเหต ุ แสดงข้อมลูหมายเหต ุ

Tab ประวตัิการตรวจสอบข้อมูลเลขประจ าตวั 
45 ล าดบั แสดงข้อมลูล าดบั 
46 วนัท่ี แสดงข้อมลูวนัท่ี 
47 ผู้จดัท า แสดงช่ือผู้จดัท า 
48 หมายเหต ุ แสดงข้อมลูหมายเหต ุ



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-4 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอข้อมลูสว่นตวั อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการแสดงข้อมลู 

2.  โปรแกรมผู้ด าเนินกิจการ 

ใช้จดัการข้อมลูผู้ด าเนินกิจการ ได้แก่ การแสดงรายละเอียด การระงบั และการคืนสภาพข้อมลูผู้ด าเนินกิจการ   

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบโมดูลข้อมูลผู้ เข้าใช้ระบบ >> เมนูข้อมูลส่วนตัว >> โปรแกรมข้อมูลส่วนตัว >> 
โปรแกรมผู้ด าเนินกิจการ  ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการผู้ด าเนินกิจการ 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการผู้ ด าเนินกิจการ ที่มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว และสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่หน้า
รายละเอียด ระงบัการใช้งานและคืนสภาพได้จากหน้าจอนี ้

ภาพท่ี 2-2 หน้าจอรายการผู้ด าเนินกิจการ  

 
ตาราง 2-2 ค าอธิบายฟิลด์ผู้ด าเนินกิจการ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ช่ือผู้ประกอบการ แสดงช่ือผู้ประกอบการ 
2 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี แสดงเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี 
3 คอลมัน์ “ผู้ด าเนินกิจการ” แสดงช่ือผู้ด าเนินกิจการ 
4 คอลมัน์ “เอกสารแสดงตวัตน” แสดงช่ือเอกสารแสดงตวัตน 
5 คอลมัน์ “เลขที่เอกสาร” เลอืกเลขที่เอกสาร 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการผู้ด าเนินกิจการ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการแสดงข้อมลู 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-5 

 

3.  โปรแกรมพนักงาน/ลูกจ้าง 

ใช้จดัการข้อมลูพนกังาน/ลกูจ้าง  ได้แก่ สร้าง การสร้าง การแสดงรายละเอียด  การระงบั และ การคืนสภาพข้อมลูพนกังาน/
ลกูจ้าง 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบข้อมูลส่วนตัว >> เมนูข้อมูลส่วนตัว >> โปรแกรมข้อมูลส่วนตัว >> โปรแกรม
พนกังาน  ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการพนักงาน/ลูกจ้าง 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการพนักงาน/ลูกจ้าง ที่มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว และสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่หน้า
รายละเอียด ระงบัการใช้งานและคืนสภาพได้จากหน้าจอนี ้

ภาพท่ี 2-3 หน้าจอรายการพนกังาน  

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการพนกังาน/ลกูจ้าง อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การแสดงข้อมลู 

4.  โปรแกรมตัวแทนออกของ 

ใช้จดัการข้อมลูตวัแทนออกของ  ได้แก่ การสร้าง การแสดงรายละเอียด  การระงบั  และ การคืนสภาพข้อมลูตวัแทนออกของ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบข้อมลูสว่นตวั >> เมนขู้อมลูสว่นตวั >> โปรแกรมข้อมลูสว่นตวั >> โปรแกรมตวัแทน
ออกของ ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

 

 หน้าจอรายการตัวแทนออกของ 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการตัวแทนออกของ ที่มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว และสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่หน้า
รายละเอียด ระงบัการใช้งานและคืนสภาพได้จากหน้าจอนี ้

ภาพท่ี 2-4 หน้าจอรายการตวัแทนออกของ 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการตวัแทนออกของ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การแสดงข้อมลู 

5.  โปรแกรมการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ใช้จดัการข้อมลูการท าธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  ได้แก่ การแสดงรายละเอียดการท าธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์      

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบข้อมลูสว่นตวั >> เมนขู้อมลูสว่นตวั >> โปรแกรมข้อมลูสว่นตวั >> โปรแกรมการท า
ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับแสดงข้อมลูการท าธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ของผู้ เข้าใช้ระบบ 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

 

ภาพท่ี 2-5 หน้าจอการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์  

 
ตาราง 2-3 ค าอธิบายฟิลด์การท าธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 

1 ช่ือผู้ประกอบการ แสดงช่ือผู้ประกอบการ 

2 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี แสดงเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีของผู้ประกอบการ 

3 แจ้งความประสงค์ แสดงความประสงค์ 

4 อีเมล แสดงอีเมล 

Tab รายละเอียดการเป็นสมาชิก CA เพื่อลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 

5 คอลมัน์ “Certificate 
Authority (CA)” 

แสดงช่ือ Certificate Authority (CA) 

6 คอลมัน์ “หมายเลขสมาชิก” แสดงหมายเลขสมาชิก 

7 คอลมัน์ “สถานะ” แสดงเป็นกญุแจสาธารณะตวัหลกัหรือไม่ 

Tab ประเภทเอกสารที่ท าธุรกรรม 

8 คอลมัน์ “ประเภทเอกสารที่
เลอืก” 

แสดงประเภทเอกสาร 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายละเอียดการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การ
แสดงข้อมลู 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-8 

 

6.  โปรแกรมขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

ใช้จดัการข้อมลูรายการขอเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การสร้าง การแสดงรายละเอียด การแก้ไข  การลบ การยกเลิก  ดรูายการที่
อนมุตัิ ดรูายการท่ีไมอ่นมุตัิ  และ ยื่นแบบค าขอเปลีย่นแปลงข้อมลูลงทะเบียนได้ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบข้อมลูสว่นตวั >> เมนูขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูทะเบียน >> โปรแกรมขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมลูทะเบียน ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนที่มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว จากหน้าจอนีส้ามารถ
สืบค้นข้อมูลรายการขอเปลี่ยนแปลงได้ตามเง่ือนไขที่ระบุ รวมถึงสามารถสร้าง แก้ไข ลบ ยื่นแบบและยกเลิกข้อมูลได้
ตามรายการท่ีระบ ุนอกจากนัน้หน้าจอนีส้ามารถเชื่อมโยงเข้าสูห่น้ารายการท่ีอนมุตัิ และรายการท่ีไมอ่นมุตัิได้ 

ภาพท่ี 2-6 หน้าจอรายการขอเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียน 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน  อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การ
ค้นหาข้อมลู และหวัข้อการลบข้อมลู  โดยจะมีสิง่ที่เพิ่มขึน้มาคือสามารถยื่นแบบและยกเลกิการขอเปลีย่นแปลงได้ 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

 

 หน้าจอสร้างขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

วัตถุประสงค์ ใช้สร้างรายการขอเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียน 

ภาพท่ี 2-7 หน้าจอสร้างรายการขอเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียนข้อมลูทะเบียน 

 
ตาราง 2-4 ค าอธิบายฟิลด์ขอเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียน 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ผู้ประกอบการ แสดงช่ือผู้ประกอบการ 
2 เลขที่เอการแสดงตน แสดงข้อมลูเลขทีเ่อการแสดงตน 
3 ข้อมลูที่ขอเปลีย่นแปลง เลอืกรายการท่ีจะขอเปลีย่นแปลง **ในการลือกแต่ละข้อมูล โปรแกรมจะ

แสดงหนา้จอทีมี่ฟิลด์แตกต่างกนัออกไป 
4 ประเภทขอเปลีย่นแปลง เลอืกประเภทขอเปลีย่นแปลง 
5 แนบไฟล์ เลอืกไฟล์แนบที่ต้องการ 

รายละเอียดขอเปลี่ยนแปลง (แสดงเฉพาะกรณีขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าใช้ระบบ) 
6 ช่ือผู้ประกอบการ (ไทย) ระบช่ืุอผู้ประกอบการภาษาไทย 
7 ช่ือผู้ประกอบการ (องักฤษ) ระบช่ืุอผู้ประกอบการภาษาองักฤษ 

รายละเอียดขอเปลี่ยนแปลง (แสดงเฉพาะกรณีขอเปลี่ยนแปลงผู้ด าเนินกิจการ) 
8 ค าน าหน้าช่ือ ระบคุ าน าหน้าช่ือ 
9 ช่ือ ระบช่ืุอ 
10 นามสกลุ ระบนุามสกลุ 
11 เอกสารแสดงตวัตน เลอืกเอกสารแสดงตวัตน 
12 เลขที่เอกสาร ระบเุลขที่เอกสาร 

รายละเอียดขอเปลี่ยนแปลง (แสดงเฉพาะกรณีขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน) 
13 พนกังาน ระบช่ืุอพนกังาน 
14 ประเภทเอกสาร เลอืกประเภทเอกสาร 
15 เลขที่เอกสาร ระบเุลขที่เอกสาร 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-10 

 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
รายละเอียดขอเปลี่ยนแปลง (แสดงเฉพาะกรณีขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตวัแทนออกของ) 

16 เอกสารแสดงตวัตน เลอืกเอกสารแสดงตวัตน 
17 ช่ือตวัแทนออกของ ระบช่ืุอตวัแทนออกของ 

รายละเอียดขอเปลี่ยนแปลง (แสดงเฉพาะกรณีการท าธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์) 
18 Certificate Authority (CA) ระบ ุCertificate Authority (CA) 
19 หมายเลขสมาชิก ระบหุมายเลขสมาชิก 
20 กญุแจสาธารณะตวัหลกั เลอืกกญุแจสาธารณะตวัหลกัหรือไม่ 

รายละเอียดขอเปลี่ยนแปลง (แสดงเฉพาะกรณีที่ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ ผู้เข้าใช้ระบบ) 
21 ที่อยู ่ ระบเุลขที่ หมูท่ี่ ถนน ซอย 
22 ประเทศ เลอืกประเทศ FSW1 

23 จงัหวดั เลอืกจงัหวดั FSW1 

24 อ าเภอ เลอืกอ าเภอ FSW1 

25 ต าบล เลอืกต าบล FSW1 

26 รหสัไปรษณีย์ เลอืกรหสัไปรษณีย์ FSW1 

27 โทรศพัท์บ้าน ระบโุทรศพัท์บ้าน 
28 โทรศพัท์มือถือ ระบโุทรศพัท์มือถือ 
29 โทรสาร ระบโุทรสาร 

รายละเอียดขอเปลี่ยนแปลง (แสดงเฉพาะกรณีที่ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีเมล) 
30 อีเมล ระบอุีเมล 

รายละเอียดขอเปลี่ยนแปลง (แสดงเฉพาะกรณีที่ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประเภทใบอนุญาต/ใบรับรอง) 

31 ช่ือประเภทใบอนญุาต/
ใบรับรอง 

เลอืกช่ือประเภทใบอนญุาต/ใบรับรอง 

รายละเอียดขอเปลี่ยนแปลง (แสดงเฉพาะกรณีที่ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี) 
32 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี ระบเุลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี 
33 หนว่ยงาน เลอืกหนว่ยงาน 

รายละเอียดขอเปลี่ยนแปลง (แสดงเฉพาะกรณีที่ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภาษาอังกฤษ) 
34 ที่อยูภ่าษาองักฤษ ระบทุี่อยูภ่าษาองักฤษ 

รายละเอียดขอเปลี่ยนแปลง (แสดงเฉพาะกรณีที่ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการช าระเงนิค่าธรรมเนียม) 
35 ช่ือธนาคาร แสดงช่ือธนาคาร 
36 รหสัธนาคาร แสดงรหสัธนาคาร 
37 ช่ือสาขาธนาคาร ระบช่ืุอสาขาธนาคาร 
38 รหสัสาขาธนาคาร ระบรุหสัสาขาธนาคาร 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
39 ประเภทบญัชี เลอืกประเภทบญัชี 
40 เลขที่บญัชี ระบเุลขที่บญัชี 
41 ช่ือบญัชี ระบช่ืุอบญัชี 

หมายเหต ุ:  FSW1     หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบข้อมลูพืน้ฐาน 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการขอเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียน   อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การเพิ่ม
ข้อมลู 

 หน้าจอรายการท่ีอนุมัตผู้ิสมัคร/รายการเปล่ียนแปลง 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับแสดงรายการที่อนุมัติผู้ สมัคร/รายการเปลี่ยนแปลง ที่มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว และ
สามารถเชื่อมโยงเข้าสูห่น้ารายละเอียดขอเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียนได้ 

ภาพท่ี 2-8 หน้าจอรายการท่ีอนมุตัิผู้สมคัร/รายการเปลีย่นแปลง 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการที่อนุมตัิผู้สมคัร/รายการเปลี่ยนแปลง  อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ 
การค้นหาข้อมูล  หัวข้อการแสดงรายละเอียด (หมายเหตุ: รายการที่อนุมัติผู้ สมัคร/รายการเปลี่ยนแปลง   และ
รายการที่ไม่อนมุตัิผู้สมคัร/รายการเปลี่ยนแปลง มีรูปแบบการท างานเหมือนกนัแตกต่างแค่เง่ือนไขการอนมุตัิ และ 
ไมอ่นมุตัิข้อมลูเทา่นัน้) 

7.  โปรแกรมเปล่ียนช่ือผู้ใช้ 

ใช้จดัการข้อมลูเปลีย่นช่ือผู้ใช้  ได้แก่ การแก้ไขข้อมลูช่ือผู้ใช้ 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ไอคอนเปลี่ยนช่ือผู้ ใช้  (รูป  อยู่มมุบนขวามือ) เพื่อเข้าสู่โปรแกรมเปลี่ยนช่ือผู้ ใช้  ซึ่ง
ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอเปล่ียนช่ือผู้ใช้ 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับแก้ไขข้อมลูช่ือผู้ใช้ใหม ่  

ภาพท่ี 2-9 หน้าจอเปลีย่นช่ือผู้ใช้ (กรณี Login มาเป็นผูเ้ข้าใช้ระบบทีเ่ป็น Admin เท่านัน้) 

 

ตาราง 2-5 ค าอธิบายฟิลด์เปลีย่นช่ือผู้ใช้ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 

1 อีเมล แสดงอีเมล 

2 ช่ือผู้ใช้ปัจจบุนั แสดงช่ือผู้ใช้ปัจจบุนั 

3 ช่ือผู้ใช้ใหม ่ ระบช่ืุอผู้ใช้ใหม ่NR 

4 ยืนยนัช่ือผู้ใช้ ระบยุืนยนัช่ือผู้ใช้ 

หมายเหต ุ:  NR   หมายถึง ข้อมลูห้ามซ า้ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอเปลีย่นช่ือผู้ใช้ผา่นอ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การปรับปรุงข้อมลู 

8.  โปรแกรมเปล่ียนรหัสผ่าน 

ใช้จดัการข้อมลูรหสัผา่น  ได้แก่ การเปลีย่นข้อมลูรหสัผา่น 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ไอคอนเปลี่ยนรหัส (รูป  อยู่มุมบนขวามือ) เพื่อเข้าสู่โปรแกรมเปลี่ยนรหัสผ่าน  ซึ่ง
ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-13 

 

 หน้าจอเปล่ียนรหัสผ่าน 

วัตถุประสงค์ หน้าจอเปลีย่นรหสัผา่นส าหรับแก้ไขข้อมลูรหสัผา่นท่ีใช้ส าหรับเข้าสูร่ะบบ   

ภาพท่ี 2-10 หน้าจอเปลีย่นรหสัผา่น (กรณี Login มาเป็นผูเ้ขา้ใช้ระบบทีเ่ป็น Admin เท่านัน้) 

 
ตาราง 2-6 ค าอธิบายฟิลด์เปลีย่นรหสัผา่น 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 อีเมล แสดงอีเมล 
2 รหสัผา่นปัจจบุนั ระบรุหสัผา่นปัจจบุนั 
3 รหสัผา่นใหม ่ ระบรุหสัผา่นใหม ่
4 ยืนยนัรหสัผา่น ระบยุืนยนัรหสัผา่น 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอเปลีย่นรหสัผา่นอ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การปรับปรุงข้อมลู 

9.  โปรแกรมเปล่ียนค าถามเพื่อความปลอดภัย 

ใช้จดัการข้อมลูค าถามเพื่อความปลอดภยั  ได้แก่ การเปลีย่นค าถามเพื่อความปลอดภยั  

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ไอคอนเปลี่ยนค าถามเพื่อความปลอดภยั (รูป  อยู่มมุบนขวามือ)  เพื่อเข้าสูโ่ปรแกรม
เปลีย่นค าถามเพื่อความปลอดภยั ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอเปล่ียนค าถามเพื่อความปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับเปลีย่นค าถามเพื่อความปลอดภยัส าหรับเข้าสูร่ะบบ   

ภาพท่ี 2-11 หน้าจอเปลีย่นค าถามเพื่อความปลอดภยั (กรณี Login มาเป็นผูเ้ขา้ใช้ระบบทีเ่ป็น Admin เท่านัน้) 

 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

 

ตาราง 2-7 ค าอธิบายฟิลด์เปลีย่นค าถามเพื่อความปลอดภยั 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 อีเมล แสดงอีเมล 
2 ค าถามเพื่อความปลอดภยั ระบคุ าถามเพือ่ความปลอดภยั 
3 ก าหนดค าถามเอง ระบคุ าถาม กรณี เลือกค าถามเป็นก าหนดเอง 
4 ค าตอบ ระบคุ าตอบ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอเปลี่ยนค าถามเพื่อความปลอดภยัอ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการปรับปรุง
ข้อมลู 

10.  โปรแกรมเปล่ียนรหัสลับ 

ใช้จดัการข้อมลูรหสัลบั ได้แก่ การเปลีย่นรหสัลบั  

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ไอคอนเปลี่ยนรหสัลบั (รูป  อยู่มุมบนขวามือ)  เพื่อเข้าสูโ่ปรแกรมเปลี่ยนรหสัลบั ซึ่ง
ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอเปล่ียนรหัสลับ 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับเปลีย่นข้อมลูรหสัลบัส าหรับเข้าสูร่ะบบ   

ภาพท่ี 2-12 หน้าจอเปลีย่นรหสัลบั (กรณี Login มาเป็นผูเ้ขา้ใช้ระบบทีเ่ป็น Admin เท่านัน้) 

 
ตาราง 2-8 ค าอธิบายฟิลด์เปลีย่นรหสัลบั 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 อีเมล แสดงอีเมล 
2 รหสัลบัปัจจบุนั ระบรุหสัลบัปัจจบุนั 
3 รหสัลบัใหม ่ ระบรุหสัลบั  
4 ยืนยนัรหสัลบั ระบยุืนยนัรหสัลบั 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอเปลีย่นรหสัลบัอ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การปรับปรุงข้อมลู 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

 

11.  โปรแกรมก าหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

ใช้จดัการข้อมลูลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์เมื่อผู้ เข้าใช้ระบบต้องการก าหนดข้อมลูลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ คลิกที่ไอคอนก าหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (รูป  อยู่มุมบนขวามือ)  เพื่อเข้าสู่โปรแกรม
ก าหนดลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ ดงันี ้

 หน้าจอก าหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับก าหนดลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ของผู้ เข้าใช้งาน  

ภาพท่ี 2-13 หน้าจอก าหนดลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ (กรณี Login มาเป็นผูเ้ข้าใช้ระบบทีเ่ป็น Admin เท่านัน้) 

 
ภาพท่ี 2-14 หน้าจอก าหนดลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ (กรณี Login มาเป็นผูเ้ข้าใช้ระบบทีเ่ป็น พนกังาน) 

 
ตาราง 2-9 ค าอธิบายฟิลด์ก าหนดลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ช่ือ-สกลุ แสดงช่ือ-สกลุ  
2 หนว่ยงาน แสดงหนว่ยงาน 
3 รูปภาพตราประทบับริษัท

(ไทย) 
แนบรูปภาพตราประทบับริษัท(ไทย)  
(ปรากฏเฉพาะกรณี Login เป็น Admin) 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS) 2-16 

 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
4 รูปภาพตราประทบับริษัท

(องักฤษ) 
แนบรูปภาพตราประทบับริษัท(องักฤษ) )  
(ปรากฏเฉพาะกรณี Login เป็น Admin) 

5 รูปลายเซ็นอเิลก็ทรอนิกส์
(ไทย) 

แนบรูปลายเซ็นอเิลก็ทรอนิกส์(ไทย)  
(ปรากฏกรณี Login เป็น พนกังาน) 

6 รูปลายเซ็นอเิลก็ทรอนิกส์
(องักฤษ) 

แนบรูปลายเซ็นอเิลก็ทรอนิกส์(องักฤษ)  
(ปรากฏกรณี Login เป็น พนกังาน) 

7 ไฟล์ CA ลงลายมือช่ือทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

แนบไฟล์ CA ลงลายมือช่ือทางอเิลก็ทรอนิกส์  
(ปรากฏเฉพาะกรณี Login เป็น Admin) 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอก าหนดลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการปรับปรุงข้อมลู 

12.  โปรแกรมรายการส่วนตัวที่ก าลังจะเกิดขึน้ 

ใช้จดัการข้อมลูรายการข้อมลูสว่นตวัที่ก าลงัจะเกิดขึน้ ดรูายการ ดรูายละเอียดขา่วสารตา่งๆ ท่ีได้รับแจ้งจากระบบ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ คลกิที่  เพื่อเข้าสูโ่ปรแกรมรายการสว่นตวัที่ก าลงัจะเกิดขึน้ ดงันี ้

 หน้าจอรายการส่วนตัวที่ก าลังจะเกิดขึน้ 

วัตถุประสงค์ หน้าจอรายการสว่นตวัที่ก าลงัจะเกิดขึน้  ใช้ส าหรับการแจ้งเหตกุารณ์ต่างๆ ให้ผู้ประกอบการทราบ การ
แจ้งให้ผู้ประกอบการช าระเงินก่อนมารับใบอนญุาตและใบรับรองจากหน้าจอนีส้ามารถเช่ือมโยงเข้าสูห่น้ารายละเอียด
ข้อมลูได้ 

ภาพท่ี 2-15 หน้าจอรายการสว่นตวัที่ก าลงัจะเกิดขึน้ - กลอ่งขาเข้า 

 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

 

ตาราง 2-10 ค าอธิบายฟิลด์รายการสว่นตวัที่ก าลงัจะเกิดขึน้ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 

Tab กล่องขาเข้า 

1 คอลมัน์ “ลบรายการ” เลอืกลบรายการในกลอ่งขาเข้าทลีะรายการ 

2 จาก แสดงช่ือผู้ที่สง่รายการมายงักลอ่งขาเข้า 

3 ช่ือเร่ือง แสดงช่ือเร่ือง 

4 วนัท่ี แสดงวนัท่ี 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการสว่นตวัที่ก าลงัจะเกิดขึน้ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การแสดงข้อมลู  
และการลบข้อมลู 

 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

บทที่ 3 
ระบบการขอใบอนุญาตและใบรับรอง 

ระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรอง เป็นโมดูลหรือระบบย่อยของโครงการพัฒนาระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ 
(PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW)  ใช้จดัการเก่ียวกบัการ
ออกใบอนญุาตและใบรับรอง ที่ใช้ในระบบซึ่งจะเอือ้ประโยชน์ต่อการใช้ปฏิบตัิงานในสว่นต่างๆ โดยสง่ผลให้สามารถลดปริมาณ
งานและลดเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ท าให้ได้งานท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.  โปรแกรมเขียนค าขอ 

ใช้สบืค้นเพื่อเลอืกรายการท่ีต้องการเขียนค าขอใหมใ่นระบบ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบขอใบอนุญาตและใบรับรอง >> เมนูเขียนค าขอ >> โปรแกรมเขียนค าขอ ซึ่ง
ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการใบอนุญาตและใบรับรอง 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการใบอนุญาตและใบรับรอง ที่มีการจบัคู่กบัใบค าขอเรียบร้อยแล้ว จากหน้าจอนีส้ามารถ
สบืค้นข้อมลูรายการใบอนญุาตและใบรับรองเพื่อเช่ือมโยงไปที่ค าขอได้ตามเง่ือนไขที่ระบ ุรวมถึงสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่
หน้าจอสร้างค าขอ ได้ 

หมายเหตุ ส าหรับข้อมลูใน Tab อื่นๆ มีการจดัวางเหมือน Tab ก่อนวนัน าเข้า/สง่ออก/น าผา่น 

ภาพท่ี 3-1 หน้าจอรายการใบอนญุาตและใบรับรอง 

 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

ภาพท่ี 3-2 หน้าจอรายการใบค าขอแบบยบุรวม 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการใบอนญุาต/ใบรับรอง และ รายการใบค าขอแบบยบุรวมอ้างอิงมาตรฐานการท างาน
ของระบบหวัข้อ การค้นหาข้อมลู  

 หน้าจอสร้างค าขอ 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับสร้างค าขอรายการใหมเ่ข้าสูร่ะบบ   

 ภาพท่ี 3-3 หน้าจอสร้างค าขอ 

 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

 

 

 

 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

ตาราง 3-1 ค าอธิบายฟิลด์เขียนค าขอ   

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ช่ือค าขอ แสดงช่ือค าขอ 
2 ใบอนญุาตหรือใบรับรอง แสดงใบอนญุาตหรือใบรับรอง  
3 ยื่นตอ่อธิบดีกรมประมงผา่น เลอืกยื่นตอ่อธิบดีกรมประมงผา่น 
4 ผู้ผา่นพิธีการ เลอืกผู้ผา่นพิธีการ FSW7 

5 ผู้ รับมอบอ านาจ ระบผุู้ รับมอบอ านาจ FSW7 

6 หนว่ยงานท่ีออกเอกสาร เลอืกหนว่ยงานท่ีออกเอกสาร  FSW2 

7 ชีแ้จงติดตอ่เจ้าหน้าที ่ เลอืกชีแ้จงตดิตอ่เจ้าหน้าที่  FSW2 

8 ดา่นตรวจสตัว์น า้ (สถานท่ี
น าเข้า): 

เลอืกดา่นตรวจสตัว์น า้(สถานท่ีน าเข้า): FSW2 

9 ลกัษณะการขอ แสดงลกัษณะการขอ 
10 ช่วงเวลาด าเนินการ แสดงชว่งเวลาด าเนินการ 
11 ระเบียบข้อบงัคบั แสดงระเบียบข้อบงัคบั 
12 วตัถปุระสงค์ เลอืกวตัถปุระสงค์  FSW6 

13 ผา่นดา่นตรวจสตัว์น า้ 
(สถานท่ีตรวจปลอ่ย) 

เลอืกผา่นดา่นตรวจสตัว์น า้(สถานท่ีตรวจปลอ่ย) FSW2 

14 ผา่นดา่นศลุกากร (สถานท่ี
น าเข้า) 

เลอืกผา่นดา่นศลุกากร(สถานท่ีน าเข้า) FSW2 

15 ช่ือเมืองต้นก าเนดิสนิค้า ระบช่ืุอเมืองต้นก าเนดิสนิค้า 
16 ช่ือประเทศต้นก าเนิดสนิค้า เลอืกช่ือประเทศต้นก าเนดิสนิค้าFSW1 

17 ขนสง่โดยทาง เลอืกขนสง่โดยทาง 
18 ช่ือ/หมายเลขยานพาหนะ ระบช่ืุอ/หมายเลขยานพาหนะ 
19 วนัท่ีน าเข้า/วนัท่ีสง่ออก/วนัท่ี

น าผา่น 
ระบวุนัท่ีน าเข้า/วนัท่ีสง่ออก/วนัท่ีน าผา่น แล้วแตก่รณีของค าขอ 

20 ยกเว้นอากร เลอืกยกเว้นอากร 
21 สนิค้าเทกอง ระบสุนิค้าเทกองหรือไม ่
22 ทา่เทียบเรือ เลอืกทา่เทยีบเรือ 
23 เลขที่ Notification  ระบเุลขที่ Notification 
24 เลขเที่ RCN ระบเุลขเที่ RCN 

Tab รายละเอียดค าขอ 
25 ไอคอน “แสดงตวัอยา่ง

แบบฟอร์มที่ออกแบบ” 
แสดงตวัอยา่งแบบฟอร์มที่ออกแบบ 

26 ไอคอน “Generate XML” Generate XML 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
27 ไอคอน “สลบัการแสดงฟิลด์

ข้อมลูพืน้ฐานกรมประมง
ภาษาไทย-องักฤษ” 

สลบัการแสดงฟิลด์ข้อมลูพืน้ฐานกรมประมงภาษาไทย-องักฤษ 

28 ไอคอน “แสดงข้อมลูที่จ าเป็น” เลอืกแสดงเฉพาะข้อมลูที่จ าเป็นต้องระบใุห้มาปรากฏในหน้าจอ 
Tab รายการสนิค้า/บัญชีแนบท้าย 

29 ไอคอน “โหลดรายการสนิค้า
จาก excel file” 

ใช้ส าหรับโหลดรายการสนิค้าจาก excel file 

30 ไอคอน “Import Microchip” ใช้ส าหรับน าเข้าข้อมลู  Microchip 
31 ไอคอน “Import Ship” ใช้ส าหรับน าเข้าข้อมลูเรือ 
32 ไอคอน “Import Hazardous 

Substances” 
ใช้ส าหรับน าเข้าข้อมลูวตัถอุนัตราย 

33 ไอคอน “เพิ่มข้อมลู” ใช้ส าหรับเพิม่ข้อมลูรายการสนิค้า/บญัชีแนบท้าย 
34 ไอคอน “ลบข้อมลู” ใช้ส าหรับลบข้อมลูรายการสนิค้า/บญัชีแนบท้าย 
35 ไอคอน “Export to excel” ใช้ส าหรับสง่ออกข้อมลูสนิค้าประมงในรูปแบบของไฟล์ excel 
36 คอลมัน์ “สนิค้าประมง 

- ช่ือทางการค้า” 
ระบสุนิค้าประมง FSW4 - ช่ือทางการค้า  

37 คอลมัน์ “จ านวน/ปริมาณ
สนิค้า” 

ระบจุ านวน/ปริมาณสนิค้า ประกอบไปด้วย ฟิลด์จ านวนและ หนว่ย FSW1 

38 คอลมัน์ “น า้หนกัสทุธิ " ระบนุ า้หนกัสทุธิ  ประกอบไปด้วย ฟิลด์น า้หนกัและ หนว่ย FSW1 

39 คอลมัน์ “มลูคา่สนิค้า” ระบมุลูคา่สนิค้า FSW1 

40 ไอคอน “รายการข้อมลู
ภายใน” 

ใช้ส าหรับระบรุายการข้อมลูภายในของรายการสนิค้า/บญัชีแนบท้าย 

41 ไอคอน “รายการข้อมลูภายใน 
(ที่จ าเป็น)” 

ใช้ส าหรับระบรุายการข้อมลูภายในของรายการสนิค้า/บญัชีแนบท้าย  
(ที่จ าเป็น) 

Tab หลกัฐานประกอบ 
42 ไอคอน “เพิ่มข้อมลู” เลอืกเพิ่มข้อมลูหลกัฐานประกอบ FSW6 

43 ไอคอน “ลบข้อมลู” เลอืกลบข้อมลูหลกัฐานประกอบ 
44 คอลมัน์ “ล าดบัท่ี” แสดงล าดบัท่ีของหลกัฐานประกอบ 
45 คอลมัน์ “หลกัฐานประกอบ” เลอืกช่ือของหลกัฐานประกอบ 
46 คอลมัน์ “เลขที่เอกสาร” ระบเุลขที่เอกสารของหลกัฐานประกอบ 
47 คอลมัน์ “วนัท่ีออกเอกสาร” เลอืกวนัท่ีออกเอกสารของหลกัฐานประกอบ 
48 คอลมัน์ “วนัท่ีหมดอาย/ุ

เทียบเทา่” 
เลอืกวนัท่ีหมดอาย/ุเทียบเทา่ของหลกัฐานประกอบ 

49 คอลมัน์ “ผู้ออกเอกสาร” เลอืกผู้ออกเอกสารของหลกัฐานประกอบ 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
50 ไอคอน “แนบเอกสาร” เลอืกแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ  
51 ไอคอน “ตรวจสอบเอกสาร” เลอืกเมื่อต้องการตรวจสอบเอกสารที่มีการอ้างองิอยูใ่นระบบ FSW เพื่อ

ตรวจสอบวา่เอกสารถกูต้องหรือไม่ 

หมายเหต ุ:  FSW1   หมายถงึ อ้างอิงการเรียกใช้ระบบข้อมลูพืน้ฐาน 
                               FSW2   หมายถงึ อ้างอิงการเรียกใช้ระบบจดัการองค์กร 

                               FSW4   หมายถงึ อ้างอิงการเรียกใช้ระบบสนิค้าประมง 

                               FSW6   หมายถงึ อ้างอิงการเรียกใช้ระบบการออกใบอนญุาตและใบรับรอง      

                               FSW7   หมายถงึ อ้างอิงการเรียกใช้ระบบบริหารจดัการผู้ เข้าใช้ระบบ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสร้างค าขอ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การเพิ่มข้อมลู 

2.  โปรแกรมร่างค าขอ 

ใช้จดัการข้อมลูร่างค าขอ ได้แก่ การแสดงรายละเอียด การแก้ไข การลงนามอิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงการยื่นข้อมลูร่างค าขอ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ ระบบขอใบอนุญาตและใบรับรอง >> เมนูร่างค าขอ >> โปรแกรมร่างค าขอ ซึ่ง
ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการร่างค าขอ 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการร่างค าขอ ที่มีการจดัเก็บลงฐานข้อมลูแล้ว และสามารถเชื่อมโยงเข้าสูห่น้ารายละเอียดค า
ขอ และ หน้าแก้ไขค าขอ ได้ 

หมายเหตุ ส าหรับข้อมลูใน Tab อื่นๆ มีการจดัวางเหมือน Tab ก่อนท าน าเข้า/สง่ออก/น าผา่น 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

ภาพท่ี 3-4 หน้าจอรายการร่างค าขอ กรณีที่เป็นผู้ประกอบการ 

 
รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการร่างค าขอ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการแสดงข้อมลู   

 หน้าจอแก้ไขค าขอ 

ใช้ส าหรับแก้ไขข้อมลูร่างค าขอ 

ภาพท่ี 3-5 หน้าจอแก้ไขค าขอ 

 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

 

 

 
ตาราง 3-2 ค าอธิบายฟิลด์ร่างค าขอ 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 เลขที่ค าขอ แสดงเลขที่ค าขอ 
2 เลขที่รับ แสดงเลขที่รับ (กรณีทีย่งัไมส่ง่ค าขอจะยงัไมป่รากฏเลขท่ีรับ) 
3 ช่ือค าขอ แสดงช่ือค าขอ 
4 ใบอนญุาตหรือใบรับรอง แสดงใบอนญุาตหรือใบรับรอง  
5 ยื่นตอ่อธิบดีกรมประมงผา่น แสดงยื่นตอ่อธิบดีกรมประมงผา่น 
6 ผู้ผา่นพิธีการ เลอืกผู้ผา่นพิธีการ FSW7 

7 ผู้ รับมอบอ านาจ เลอืกผู้ รับมอบอ านาจ FSW7 

8 หนว่ยงานท่ีออกเอกสาร เลอืกหนว่ยงานท่ีออกเอกสาร  FSW2 

9 ชีแ้จงติดตอ่เจ้าหน้าที ่ เลอืกชีแ้จงตดิตอ่เจ้าหน้าที่ FSW2 

10 ดา่นตรวจสตัว์น า้ (สถานท่ี
น าเข้า): 

เลอืกดา่นตรวจสตัว์น า้(สถานท่ีน าเข้า):FSW2 

11 ลกัษณะการขอ แสดงลกัษณะการขอ 
12 ช่วงเวลาด าเนินการ แสดงชว่งเวลาด าเนินการ 
13 ระเบียบข้อบงัคบั แสดงระเบียบข้อบงัคบั 
14 วตัถปุระสงค์ เลอืกวตัถปุระสงค์  FSW6 

15 ผา่นดา่นตรวจสตัว์น า้ 
(สถานท่ีตรวจปลอ่ย) 

เลอืกผา่นดา่นตรวจสตัว์น า้(สถานท่ีตรวจปลอ่ย)FSW2 

16 ผา่นดา่นศลุกากร (สถานที่
น าเข้า) 

เลอืกผา่นดา่นศลุกากร(สถานท่ีน าเข้า)FSW2 

17 ช่ือเมืองต้นก าเนดิสนิค้า ระบช่ืุอเมืองต้นก าเนดิสนิค้า 
18 ช่ือประเทศต้นก าเนิดสนิค้า เลอืกช่ือประเทศต้นก าเนดิสนิค้าFSW1 

19 ขนสง่โดยทาง เลอืกขนสง่โดยทาง 
20 ช่ือ/หมายเลขยานพาหนะ ระบช่ืุอ/หมายเลขยานพาหนะ 
21 วนัท่ีน าเข้า/วนัท่ีสง่ออก/วนัท่ี

น าผา่น 
ระบวุนัท่ีน าเข้า/วนัท่ีสง่ออก/วนัท่ีน าผา่น แล้วแตก่รณีของค าขอ 

22 ยกเว้นอากร ระบกุารยกเว้นอากร 
23 สนิค้าเทกอง ระบปุระเภทสนิค้าเป็นเทกองหรือไม่ 
24 ทา่เทียบเรือ เลอืกทา่เทยีบเรือ 
25 เลขที่ Notification  ระบเุลขที่ Notification 
26 เลขเที่ RCN ระบเุลขเที่ RCN 

Tab รายละเอียดค าขอ 

27 ไอคอน “แสดงตวัอยา่ง
แบบฟอร์มที่ออกแบบ” 

แสดงตวัอยา่งแบบฟอร์มที่ออกแบบ 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 

28 ไอคอน “Generate XML” Generate XML 

29 ไอคอน “สลบัการแสดงฟิลด์
ข้อมลูพืน้ฐานกรมประมง
ภาษาไทย-องักฤษ” 

สลบัการแสดงฟิลด์ข้อมลูพืน้ฐานกรมประมงภาษาไทย-องักฤษ 

30 ไอคอน “แสดงข้อมลูที่จ าเป็น” เลอืกแสดงเฉพาะข้อมลูที่จ าเป็นต้องระบใุห้มาปรากฏในหน้าจอ 

Tab รายการสนิค้า/บัญชีแนบท้าย 
31 ไอคอน “โหลดรายการสนิค้า

จาก excel file” 
ใช้ส าหรับโหลดรายการสนิค้าจาก excel file 

32 ไอคอน “Import Microchip” ใช้ส าหรับน าเข้าข้อมลู  Microchip 
33 ไอคอน “Import Ship” ใช้ส าหรับน าเข้าข้อมลูเรือ 
34 ไอคอน “Import Hazardous 

Substances” 
ใช้ส าหรับน าเข้าข้อมลูวตัถอุนัตราย 

35 ไอคอน “เพิ่มข้อมลู” ใช้ส าหรับเพิม่ข้อมลูรายการสนิค้า/บญัชีแนบท้าย 
36 ไอคอน “ลบข้อมลู” ใช้ส าหรับลบข้อมลูรายการสนิค้า/บญัชีแนบท้าย 
37 ไอคอน “Export to excel” ใช้ส าหรับสง่ออกข้อมลูสนิค้าประมงในรูปแบบของไฟล์ excel 
38 คอลมัน์ “สนิค้าประมง 

- ช่ือทางการค้า” 
ระบสุนิค้าประมง FSW4 - ช่ือทางการค้า  

39 คอลมัน์ “จ านวน/ปริมาณ
สนิค้า” 

ระบจุ านวน/ปริมาณสนิค้า ประกอบไปด้วย ฟิลด์จ านวนและ หนว่ย FSW1 

40 คอลมัน์ “น า้หนกัสทุธิ " ระบนุ า้หนกัสทุธิ  ประกอบไปด้วย ฟิลด์น า้หนกัและ หนว่ย FSW1 

41 คอลมัน์ “มลูคา่สนิค้า” ระบมุลูคา่สนิค้า  
42 ไอคอน “รายการข้อมลู

ภายใน” 
ใช้ส าหรับระบรุายการข้อมลูภายในของรายการสนิค้า/บญัชีแนบท้าย 

43 ไอคอน “รายการข้อมลูภายใน 
(ที่จ าเป็น)” 

ใช้ส าหรับระบรุายการข้อมลูภายในของรายการสนิค้า/บญัชีแนบท้าย  
(ที่จ าเป็น) 

Tab หลกัฐานประกอบ 

44 ไอคอน “เพิ่มข้อมลู” เลอืกเพิ่มข้อมลูหลกัฐานประกอบ FSW6 

45 ไอคอน “ลบข้อมลู” เลอืกลบข้อมลูหลกัฐานประกอบ 

46 คอลมัน์ “ล าดบัท่ี” แสดงล าดบัท่ีของหลกัฐานประกอบ 

47 คอลมัน์ “หลกัฐานประกอบ” เลอืกช่ือของหลกัฐานประกอบ 

48 คอลมัน์ “เลขที่เอกสาร” ระบเุลขที่เอกสารของหลกัฐานประกอบ 

49 คอลมัน์ “วนัท่ีออกเอกสาร” เลอืกวนัท่ีออกเอกสารของหลกัฐานประกอบ 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
50 คอลมัน์ “วนัท่ีหมดอาย/ุ

เทียบเทา่” 
เลอืกวนัท่ีหมดอาย/ุเทียบเทา่ของหลกัฐานประกอบ 

51 คอลมัน์ “ผู้ออกเอกสาร” เลอืกผู้ออกเอกสารของหลกัฐานประกอบ 
52 ไอคอน “แนบเอกสาร” เลอืกแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ  
53 ไอคอน “ตรวจสอบเอกสาร” เลอืกเมื่อต้องการตรวจสอบเอกสารที่มีการอ้างองิอยูใ่นระบบ FSW เพื่อ

ตรวจสอบวา่เอกสารถกูต้องหรือไม่ 

หมายเหต ุ:   FSW1   หมายถึง อ้างอิงการเรียกใช้ระบบข้อมลูพืน้ฐาน 

                                FSW2   หมายถงึ อ้างอิงการเรียกใช้ระบบจดัการองค์กร 

                                FSW4   หมายถงึ อ้างอิงการเรียกใช้ระบบสนิค้าประมง 

                                FSW6   หมายถงึ อ้างอิงการเรียกใช้ระบบการออกใบอนญุาตและใบรับรอง      
                                FSW7   หมายถงึ อ้างอิงการเรียกใช้ระบบบริหารจดัการผู้ เข้าใช้ระบบ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอแก้ไขร่างค าขอ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การปรับปรุงข้อมลู   

3.  โปรแกรมติดตามสถานะค าขอ 

ใช้จดัการติดตามสถานะค าขอ  ได้แก่ การแสดงรายละเอียดข้อมูลรายละเอียดค าขอ แสดงขัน้ตอนการด าเนินงานทัง้เป็น
ตวัอกัษรและแผนภาพ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบการขอใบอนญุาตและใบรับรอง >> เมนตูิดตามสถานะค าขอ >> โปรแกรมติดตาม
สถานะค าขอ ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการตดิตามสถานะใบค าขอ 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการติดตามสถานะใบค าขอที่มีการจดัเก็บลงฐานข้อมลูแล้ว และสามารถเช่ือมโยงเข้าสูห่น้า
รายละเอียดใบค าขอ ได้ 

หมายเหตุ ส าหรับข้อมลูใน Tab มีการจดัวางเหมือน Tab ก่อนวนัน าเข้า/สง่ออก/น าผา่น ทกุประการ 
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ภาพท่ี 3-6 หน้าจอรายการการตดิตามสถานะใบค าขอ 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการการติดตามสถานะใบค าขอ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการค้นหา
ข้อมลู และหวัข้อการแสดงข้อมลู 

 หน้าจอตดิตามสถานะค าขอ 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับติดตามสถานะของข้อมลูค าขอวา่ก าลงัด าเนินงานอยูใ่นขัน้ตอนใด 

ภาพท่ี 3-7 หน้าจอตดิตามสถานะค าขอ ที่เป็นขัน้ตอนงาน 
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ตาราง 3-3 ค าอธิบายฟิลด์การตดิตามสถานะค าขอ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 

1 เลขที่ค าขอ แสดงเลขที่ค าขอ 

2 วนัท่ียื่นค าขอ แสดงวนัท่ียื่นค าขอ 

3 วนัท่ีรับค าขอ แสดงวนัท่ีรับค าขอ 

4 จาก แสดงข้อมลูช่ือผู้ประกอบการ 

5 ถึง แสดงข้อมลูช่ือหนว่ยงานท่ีด าเนนิงาน 

6 เร่ือง แสดงช่ือเร่ืองที่ขออนญุาต 

7 เลขที่ใบอนญุาต/ใบรับรอง แสดงเลขทีใ่บอนญุาต/ใบรับรอง 

8 เวลาทีใ่ช้ในการท างาน แสดงเวลาที่ใช้ในการท างาน 

9 คอลมัน์ “วนั-เวลาที่สง่” แสดงข้อมลูวนั-เวลาที่สง่ 

10 คอลมัน์ “ผู้สง่” แสดงข้อมลูผู้สง่งาน 

11 คอลมัน์ “ผู้ รับ” แสดงข้อมลูผู้ รับงาน 

12 คอลมัน์ “การปฏิบตัิ” แสดงข้อมลูการปฏิบตัิงาน 

13 คอลมัน์ “ข้อคิดเห็น/ค าสัง่การ” แสดงข้อมลูข้อคดิเห็น/ค าสัง่การของงาน 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอติดตามสถานะอ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการแสดงข้อมลู  

4.  โปรแกรมใบอนุญาตและใบรับรอง 

ใช้จดัการใบอนญุาตและใบรับรอง ได้แก่ การสืบค้น การแสดงรายละเอียดข้อมลูใบอนญุาตและใบรับรอง แสดงรายการที่
ผา่นการอนมุตัิ แสดงรายการท่ีไมผ่า่นการอนมุตัิ แสดงรายการท่ียกเลกิ และ แสดงรายการท่ีหมดอายุ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบขอใบอนุญาตและใบรับรอง >> เมนูใบอนุญาตและใบรับรอง  >> โปรแกรม
ใบอนญุาตและใบรับรอง ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการใบอนุญาตและใบรับรอง 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการใบอนุญาตและใบรับรอง ท่ีมีการจดัเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว และสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่
หน้ารายละเอียด ได้ 

หมายเหตุ ส าหรับข้อมลูใน Tab มีการจดัวางเหมือน Tab ก่อนวนัน าเข้า/สง่ออก/น าผา่น ทกุประการ 
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ภาพท่ี 3-8 หน้าจอรายการใบอนญุาตและใบรับรอง 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการใบอนญุาตและใบรับรอง อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการค้นหาข้อมลู 
และหวัข้อการแสดงข้อมลู  

 หน้าจอรายละเอียดใบอนุญาตและใบรับรอง 

ใช้ส าหรับดรูายละเอียดข้อมลูใบอนญุาตและใบรับรอง 

ภาพท่ี 3-9 หน้าจอรายละเอียดใบอนญุาตและใบรับรอง 
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ตาราง 3-4 ค าอธิบายฟิลด์ใบอนญุาตและใบรับรอง 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 

1 เลขที่ใบอนญุาต แสดงเลขทีใ่บอนญุาต 

2 เลขที่ค าขอ แสดงเลขที่รับ 

3 วนัท่ีอนมุตั ิ แสดงวนัท่ีอนมุตั ิ

4 วนัท่ีหมดอาย ุ แสดงวนัท่ีหมดอาย ุ

5 ใบอนญุาตหรือใบรับรอง แสดงช่ือใบอนญุาตหรือใบรับรอง  

6 ยื่นตอ่อธิบดีกรมประมงผา่น แสดงยื่นตอ่อธิบดีกรมประมงผา่น 

7 ประเภทผู้ผา่นพิธีการ แสดงประเภทผู้ผา่นพิธีการ 

8 ผู้ผา่นพิธีการ แสดงผู้ผา่นพิธีการ 

9 ผู้ รับมอบอ านาจ แสดงผู้ รับมอบอ านาจ 

10 ชีแ้จงติดตอ่เจ้าหน้าที ่ เลอืกชีแ้จงตดิตอ่เจ้าหน้าที่ 
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ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 

11 ลกัษณะการขอ แสดงลกัษณะการขอ 

12 ช่วงเวลาด าเนินการ แสดงชว่งเวลาด าเนินการ 

13 ระเบียบข้อบงัคบั แสดงระเบียบข้อบงัคบั 

14 วตัถปุระสงค์ แสดงวตัถปุระสงค์  

15 ผา่นดา่นตรวจสตัว์น า้(สถานท่ี
ตรวจปลอ่ย) 

แสดงดา่นตรวจสตัว์น า้ (สถานท่ีตรวจปลอ่ย) 

16 ผา่นดา่นศลุกากร(สถานท่ี
สง่ออก) 

แสดงดา่นศลุกากร (สถานท่ีสง่ออก) 

17 ช่ือเมืองปลายทาง แสดงช่ือเมืองปลายทาง 

18 ช่ือประเทศปลายทาง แสดงช่ือประเทศปลายทาง 

19 ขนสง่โดยทาง แสดงขนสง่โดยทาง 

20 ช่ือ/หมายเลขยานพาหนะ แสดงช่ือ/หมายเลขยานพาหนะ 

21 วนัท่ีบงัคบัใช้ แสดงวนัท่ีบงัคบัใช้ 

22 วนัท่ีน าเข้า/สง่ออก/น าผา่น แสดงวนัท่ีน าเข้า/สง่ออก/น าผา่น แล้วแตก่รณีของใบอนุญาต 

23 สนิค้าเทกอง แสดงประเภทสนิค้า 

24 ทา่เทียบเรือ แสดงทา่เทียบเรือ 

25 เลขที่ Notification  แสดงเลขที่ Notification 

26 เลขเที่ RCN แสดงเลขเที่ RCN 

Tab รายละเอียดค าขอ 

27 ไอคอน “แสดงตวัอยา่ง
แบบฟอร์มที่ออกแบบ” 

แสดงตวัอยา่งแบบฟอร์มที่ออกแบบ 

28 ไอคอน “Generate XML” Generate XML 

29 ไอคอน “สลบัการแสดงฟิลด์
ข้อมลูพืน้ฐานกรมประมง
ภาษาไทย-องักฤษ” 

สลบัการแสดงฟิลด์ข้อมลูพืน้ฐานกรมประมงภาษาไทย-องักฤษ 

30 ไอคอน “แสดงข้อมลูที่จ าเป็น” เลอืกแสดงเฉพาะข้อมลูที่จ าเป็นต้องระบใุห้มาปรากฏในหน้าจอ 

Tab รายการสนิค้า/บัญชีแนบท้าย 

31 คอลมัน์ “สนิค้าประมง - ช่ือ
ทางการค้า”  

แสดงสนิค้าประมง - ช่ือทางการค้า 

32 คอลมัน์ “จ านวน/ปริมาณ
สนิค้า” 

แสดงจ านวน/ปริมาณสนิค้า 
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ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 

33 คอลมัน์ “น า้หนกัสทุธิ” แสดงน า้หนกัสทุธิ 

34 คอลมัน์ “มลูคา่สนิค้า” แสดงมลูคา่สนิค้า 

Tab หลกัฐานประกอบ 

35 คอลมัน์ “ล าดบัท่ี” แสดงล าดบัท่ีของหลกัฐานประกอบ 

36 คอลมัน์ “หลกัฐานประกอบ” แสดงช่ือของหลกัฐานประกอบ 

37 คอลมัน์ “เลขที่เอกสาร” แสดงเลขที่เอกสารของหลกัฐานประกอบ 

38 วนัท่ีออกเอกสาร  แสดงวนัท่ีออกเอกสาร  

39 วนัท่ีหมดอาย/ุเทียบเทา่  แสดงวนัท่ีหมดอาย/ุเทียบเทา่  

40 ผู้ออกเอกสาร แสดงผู้ออกเอกสาร 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายละเอียดใบอนญุาตและใบรับรอง อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ การแสดง
ข้อมลู 

5.  โปรแกรมขอเปล่ียนแปลงใบอนุญาต/ใบรับรอง 

ใช้จดัการข้อมลูขอเปลีย่นแปลงใบอนญุาต/ใบรับรอง ได้แก่ การสืบค้น การสร้าง การแสดงรายละเอียด การแก้ไข  การลบ ดู
รายการท่ีอนมุตัิ และดรูายการท่ีไมอ่นมุตัิ การขอเปลีย่นแปลงใบอนญุาต/ใบรับรอง 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบขอใบอนุญาตและใบรับรอง >> เมนูขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/ใบรับรอง  >> 
หน้าจอขอเปลีย่นแปลงใบอนญุาต/ใบรับรอง ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการขอเปล่ียนแปลงใบอนุญาต/ใบรับรอง 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/ใบรับรอง ที่มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว จากหน้าจอนี ้
สามารถสืบค้นข้อมูลรายการขอเปลี่ยนแปลงได้ตามเง่ือนไขที่ระบุ รวมถึงสามารถลบข้อมูลได้ตามรายการที่ระบ ุ
นอกจากนัน้หน้าจอนีส้ามารถเช่ือมโยงเข้าสูห่น้ารายละเอียด หน้าสร้าง หน้าแก้ไข ดรูายการท่ีอนมุตัิ รายการท่ีไมอ่นมุตัิ 
และลบรายการท่ีขอเปลีย่นแปลง ได้ 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
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ภาพท่ี 3-10 หน้าจอรายการขอเปลีย่นแปลงข้อมลูใบอนญุาต/ใบรับรอง 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูใบอนุญาต/ใบรับรอง อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบ
หวัข้อ การค้นหาข้อมลู และหวัข้อ การลบข้อมลู 

 หน้าจอสร้างค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูลใบอนุญาต/รับรอง 

วัตถุประสงค์ ใช้ส าหรับสร้างค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูใบอนญุาต/รับรอง เข้าสู่ระบบ ส าหรับหน้าจอรายละเอียดและ
หน้าแก้ไข มีการจดัวางเหมือนหน้าจอสร้างค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูใบอนญุาต/ใบรับรอง ทกุประการ  แต่สิ่งที่แตกต่าง
กนัคือการท างานซึง่จะแสดงไอคอนการท างานแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะของโปรแกรม  

ภาพท่ี 3-11 หน้าจอสร้างค าขอเปลีย่นแปลงข้อมลูใบอนญุาต/รับรอง 

 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS)   3-19 
 

ตาราง 3-5 ค าอธิบายฟิลด์ขอเปลีย่นแปลงข้อมลูใบอนญุาต/รับรอง 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 

1 ผู้ประกอบการ แสดงช่ือผู้ประกอบการ 

2 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี แสดงข้อมลูเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีของผู้ประกอบการท่ีเลอืก 

3 ใบอนญุาต/ใบรับรอง เลอืกใบอนญุาต/ใบรับรอง FSW6   

4 เลขที่ใบอนญุาต/ใบรับรอง เลอืกเลขที่ใบอนญุาต/ใบรับรอง โปรแกรมจะกรองมาเฉพาะใบอนญุาต/

ใบรับรองที่เคยมกีารขออนญุาตแล้ว FSW6   

5 สถานะ แสดงสถานะของใบอนญุาต/ใบรับรอง 

6 ประเภทการขอเปลีย่นแปลง เลอืกประเภทการขอเปลีย่นแปลง 

7 รายละเอียด ระบรุายละเอียดของการขอเปลีย่นแปลง 

8 แนบไฟล์ เลอืกแนบไฟล์เอกสารที่ขอเปลีย่นแปลง 

หมายเหต ุ:  FSW6  หมายถงึ อ้างอิงการเรียกใช้ระบบการออกใบอนญุาตและใบรับรอง 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอสร้างค าขอเปลีย่นแปลงข้อมลูใบอนญุาต/รับรองอ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ 
การเพิ่มข้อมลู 

- การท างานของหน้าจอรายละเอียดค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาต/รับรอง  อ้างอิงมาตรฐานการท างานของ
ระบบหวัข้อ การแสดงข้อมลู 

- การท างานของหน้าจอแก้ไขค าขอเปลีย่นแปลงข้อมลูใบอนญุาต/รับรอง อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อ 
การปรับปรุงข้อมลู 

 หน้าจอรายการขอเปล่ียนแปลงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองท่ีอนุมัติ 

วัตถุประสงค์ หน้าจอรายการขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูใบอนญุาต/ใบรับรองที่อนมุตัิ ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียดรายการ
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนญุาต/ใบรับรองที่อนุมตัิ  จากหน้าจอนีส้ามารถสืบค้นข้อมลูรายการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ใบอนญุาต/ใบรับรองที่อนมุตัิ ได้ตามเง่ือนไขที่ระบ ุรวมถึงสามารถลบข้อมลูได้ตามรายการท่ีระบุ   

หมายเหตุ ส าหรับหน้าจอรายการขอเปลีย่นแปลงข้อมลูใบอนญุาต/ใบรับรองที่ไมอ่นมุตัิ มีการจดัวางเหมือนและฟิลด์
เหมือนหน้าจอรายการขอเปลีย่นแปลงข้อมลูใบอนญุาต/ใบรับรองที่อนมุตัิทกุประการ 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS)   3-20 
 

ภาพท่ี 3-12 หน้าจอรายการขอเปลีย่นแปลงข้อมลูใบอนญุาต/ใบรับรองที่อนมุตัิ 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการขอเปลีย่นแปลงข้อมลูใบอนญุาต/ใบรับรองที่อนมุตัิและรายการขอเปลีย่นแปลงข้อมลู
ใบอนุญาต/ใบรับรองที่ไม่อนุมัติ อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหัวข้อ การค้นหาข้อมูล หัวข้อการแสดง
รายละเอียด และหวัข้อ การลบข้อมลู 

6.  โปรแกรมหนังสือก ากับการจ าหน่าย 

ใช้จดัการข้อมลูหนงัสอืก ากบัการจ าหนา่ย ได้แก่ การสบืค้น  การแสดงรายละเอียด และการพิมพ์หนงัสอืก ากบัการจ าหนา่ย 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบขอใบอนญุาตและใบรับรอง >> เมนหูนงัสือก ากบัการจ าหน่าย  >> หน้าจอรายการ
หนงัสอืก ากบัการจ าหนา่ย ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการหนังสือก ากับการจ าหน่าย 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการหนงัสือก ากบัการจ าหน่าย ท่ีมีการจดัเก็บลงฐานข้อมลูแล้ว จากหน้าจอนีส้ามารถสืบค้น
ข้อมูลรายการหนงัสือก ากับการจ าหน่ายได้ตามเง่ือนไขที่ระบ ุรวมถึงสามารถดูรายละเอียด และพิมพ์เอกสารหนงัสือ
ก ากบัการจ าหนา่ยได้ตามรายการท่ีระบ ุนอกจากนัน้หน้าจอนีส้ามารถเชื่อมโยงเข้าสูห่น้ารายละเอียดได้ 

ภาพท่ี 3-13 หน้าจอรายการหนงัสอืก ากบัการจ าหนา่ย 

 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

ระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของทา่ (PSM) ฯ.... (PPS)   3-21 
 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรายการหนงัสือก ากับการจ าหน่าย อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการค้นหา
ข้อมลู 

ภาพท่ี 3-14 หน้าจอรายละเอยีดหนงัสอืก ากบัการจ าหนา่ย 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- การท างานของหน้าจอรรายละเอียดหนงัสือก ากับการจ าหน่าย อ้างอิงมาตรฐานการท างานของระบบหวัข้อการ
แสดงข้อมลู 
 



 

 

 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

 
 
 

ภาคผนวก ก 
การตดิตัง้โปรแกรมเสริม 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

การตดิตัง้โปรแกรมเสริม 

1. การตดิตัง้ Java Runtime Environment  

ระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนบัสนนุใบอนญุาตและใบรับรองฯ (FSW) ภายใต้โครงการพฒันาระบบการออกหนงัสอืการ
แปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW) เป็น
ระบบที่พัฒนาด้วย JAVA เพื่อให้ระบบรันไฟล์หรือสคริปต์ (Script) ได้ถูกต้องจ าเป็นต้องติดตัง้ Java Runtime Environment 
(JRE) ส าหรับระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนบัสนุนใบอนุญาตและใบรับรองฯ (FSW) แนะน าเวอร์ชัน Java Runtime 
Environment (JRE) 8 Update 60 ส าหรับขัน้ตอนการติดตัง้มีดงันี ้

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Java Runtime Environment  (JRE) จากเวบ็ไซต์  http://www.oracle.com/  หรือเว็บไซต์ 
http://www.java.com  จะได้โปรแกรมส าหรับติดตัง้ช่ือ jre-8u60-windows-x64.exe 

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

 
 
 

http://www.java.com/


 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

2. ดบัเบิล้คลกิโปรแกรมส าหรับตดิตัง้ 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 

 
 

4. เมื่อโปรแกรมตดิตัง้เสร็จจะแสดงหน้าจอ Java Setup - Complete คลกิ Close เพื่อเสร็จสิน้การตดิตัง้โปรแกรม 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

ภาพท่ี ก-4 หน้าจอ Java Setup - Complete 

 
2. การตดิตัง้ Java Runtime Environment ผ่านหน้า Browser Firefox 

ระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนบัสนนุใบอนญุาตและใบรับรองฯ (FSW) ภายใต้โครงการพฒันาระบบการออกหนงัสอืการ
แปรรูปสตัว์น า้ (PSE) และ ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW) เป็น
ระบบที่พัฒนาด้วย JAVA เพื่อให้ระบบรันไฟล์หรือสคริปต์ (Script) ได้ถูกต้องจ าเป็นต้องติดตัง้ Java Runtime Environment 
(JRE) ส าหรับระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนบัสนุนใบอนุญาตและใบรับรองฯ (FSW) แนะน าเวอร์ชัน Java Runtime 
Environment (JRE) 8 Update 60 ส าหรับขัน้ตอนการติดตัง้มีดงันี ้

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Java Runtime Environment  (JRE) จากหน้าจอ Viewer ในระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบ
สนบัสนนุใบอนญุาตและใบรับรองฯ (FSW) จะได้โปรแกรมส าหรับติดตัง้ช่ือ chromeistall.exe 

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

 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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 

 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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 

 
 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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 

 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

ภาพท่ี ก-13 หน้าจอ Java Setup - Progress  

 
 

6. เมื่อโปรแกรมตดิตัง้เสร็จจะแสดงหน้าจอ Java Setup Complete คลกิ Close เพื่อเสร็จสิน้การตดิตัง้โปรแกรม  

ภาพท่ี ก-14 หน้าจอ Java Setup - Complete 

 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

3. การตดิตัง้ Adobe SVG Viewer  

ระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนบัสนนุใบอนญุาตและใบรับรองฯ (FSW) ภายใต้โครงการพฒันาระบบการออกหนงัสอืการ
แปรรูปสัตว์น า้ (PSE) และ ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเช่ือมโยงค าขอกลาง (FSW)  
ประกอบด้วยการแสดงผลทางด้าน Graphic ของภาษา XML ซึ่งเป็นการแสดงผลข้อมูลแบบ Graphic เบือ้งต้นที่เรียกว่า SVG 
(Scalable Vector Graphic) ดังนัน้เพื่อให้ใช้งานนีไ้ด้จึงต้องติดตัง้โปรแกรมเสริม (Plug-in) เพิ่มเติมที่เคร่ือง Client คือ Adobe 
SVG Viewer ส าหรับระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองฯ (FSW) แนะน าเวอร์ชัน  Adobe 
SVG Viewer 3.0 หรือดีกวา่ ส าหรับขัน้ตอนการติดตัง้มีดงันี ้ 

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe SVG Viewer จากหน้าจอเข้าสู่ระบบเช่ือมโยงค าขอกลางและระบบสนบัสนุนใบอนญุาต
และใบรับรองฯ (FSW) หรือเว็บไซต์ http://www.adobe.com/svg/viewer/install/ จะได้โปรแกรมส าหรับติดตัง้ช่ือ 
SVGView.exe 

2. ดบัเบิล้คลกิโปรแกรมส าหรับตดิตัง้ 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 ่

 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประเภทเอกสารในระบบ FSW 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

ประเภทเอกสารในระบบ FSW 

1. ใบค าขอใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ FSW 

ตาราง ข-1 ใบค าขอใบอนญุาตและใบรับรองในระบบ FSW 

รหัสเอกสาร 

รายการใบค าขอ ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ FSW 

001 DOF0102001 ใบค าขออนญุาตให้น าเข้าสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น า้ DOF 1 กคส./กอป. 

002 DOF0102003 แบบค าขออนญุาตน าสตัว์/ซากสตัว์ เข้า ออก ผา่น ราชอาณาจกัร
ไทย (น าเข้า) 

ร.1/1 กคส. 

087 DOF0102062 แบบค าขออนญุาตน าสตัว์/ซากสตัว์ เข้า ออก ผา่น ราชอาณาจกัร
ไทย (สง่ออก) 

ร.1/1 กคส. 

013 DOF0102014 ค าร้องขอรับหนงัสอืรับรองสง่กุ้งกลุาด ามีชีวิตออกไปนอก
ราชอาณาจกัร 

กท.1 กคส./กอป. 

111 DOF0102070 แบบค าขออนญุาตน าสตัว์/ซากสตัว์ เข้า ออก ผา่น ราชอาณาจกัร
ไทย (น าผา่น) 

ร.1/1 กคส. 

122 DOF0102082 ใบค าขอแจ้งด าเนินการน าผา่นสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น า้ DOF5 กคส. 
123 DOF0102084 ใบค าขอแจ้งด าเนินการสง่ออกสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น า้ DOF7 กคส. 

2. ค าขอยุบรวมใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ FSW 

ตาราง ข-2 ใบค าขอยบุรวมใบอนญุาตและใบรับรองในระบบ FSW 

รหัสเอกสาร 

รายการใบค าขอ ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ FSW 

001 DOF9992001 ค าขอยบุรวมการน าเข้าสตัว์น า้ใน พรบ.ประมง และ พรบ.โรค
ระบาด 

- กคส. 

002 DOF9992002 ค าขอยบุรวมการน าเข้าปลาทนูา่ครีบเหลอืง - กคส./กพท. 

003 DOF9992089 ค าขอยบุรวมการน าเข้าสตัว์น า้ส าหรับของได้รับการยกเว้นอากร - กคส./กปต. 

004 DOF9992014 ค าขอยบุรวมการน าเข้าสตัว์น า้เพื่อท าพนัธุ์ (น า้จืด) - กคส./กพจ. 

005 DOF9992015 ค าขอยบุรวมการน าเข้าสตัว์น า้เพื่อท าพนัธุ์ (น า้ทะเล) - กคส./กพช. 

006 DOF9992013 ค าขอยบุรวมการน าเข้าสตัว์น า้เพื่อท าพนัธุ์ (ปลาสวยงาม) - กคส./สสม. 

007 DOF9992064 ค าขอยบุรวมการสง่ออกกุ้งกลุาด ามีชีวิต - กคส. 

008 DOF9992060 ค าขอยบุรวมการสง่ออกเปลอืกหอยเพื่ออปุโภค - กคส./กอป. 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

รหัสเอกสาร 

รายการใบค าขอ ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ FSW 

009 DOF9992085 ค าขอยบุรวมการสง่ออกปลาทะเลสวยงามเพื่อเพาะเลีย้ง - กคส./กอป. 
010 DOF9992056 ค าขอยบุรวมการสง่ออกสตัว์น า้มาตรา 92 และ พรบ.โรคระบาด - กคส. 

011 DOF9992057 ค าขอยบุรวมการสง่ออกซากสตัว์น า้ - กคส. 

012 DOF9992059 ค าขอยบุรวมการสง่ออกสตัว์น า้เพื่ออปุโภค (non-CITES) - กคส./กอป. 

013 DOF9992058 ค าขอยบุรวมการสง่ออกสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น า้ (CITES) - กคส./กอป. 

014 DOF9992061 ค าขอยบุรวมการสง่ออกสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น า้ (รมต. 
ก าหนด) 

- กคส./กอป. 

015 DOF9992062 ค าขอยบุรวมการสง่ออกสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น า้ส าหรับ
นกัทอ่งเที่ยว (CITES) 

- กคส./กอป. 

016 DOF9992063 ค าขอยบุรวมการสง่ออกเปลอืกหอยเพื่ออปุโภค (non-CITES) - กคส./กอป. 

017 DOF9992065 ค าขอยบุรวมการสง่ออกผลติภณัฑ์สตัว์น า้ (CITES) - กคส./กอป. 

018 DOF9992066 ค าขอยบุรวมการสง่ออกผลติภณัฑ์สตัว์น า้ส าหรับนกัทอ่งเที่ยว 
(CITES) 

- กคส./กอป. 

019 DOF9992067 ค าขอยบุรวมการสง่ออกผลติภณัฑ์สตัว์น า้ (รมต. ก าหนด) - กคส./กอป. 

020 DOF9992003 ค าขอยบุรวมการน าผา่นสตัว์น า้มาตรา 92 และ พรบ.โรคระบาด - กคส. 

021 DOF9992004 ค าขอยบุรวมการน าผา่นสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น า้ (CITES) - กคส./กอป. 

022 DOF9992005 ค าขอยบุรวมการน าผา่นสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น า้ (รมต. 
ก าหนด) 

- กคส./กอป. 

023 DOF9992006 ค าขอยบุรวมการน าผา่นผลติภณัฑ์สตัว์น า้ (CITES) - กคส./กอป. 

024 DOF9992007 ค าขอยบุรวมการน าผา่นผลติภณัฑ์สตัว์น า้ (รมต. ก าหนด) - กคส./กอป. 

3. ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ FSW 

ตาราง ข-3 ใบอนญุาตและใบรับรองในระบบ FSW 

รหัสเอกสาร 

รายการใบอนุญาต/ใบรับรอง ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ 

001 DOF0103001 ใบอนญุาตให้น าเข้าสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น า้ DOF 2 กคส./กอป. 

002 DOF0103003 ใบแจ้งอนมุตัิน าสตัว์หรือซากสตัว์เข้าและผา่นราชอาณาจกัร 
(น าเข้า) 

ร. 6 กคส. 

003 DOF0103004 ใบอนญุาตน าสตัว์หรือซากสตัว์เข้าในราชอาณาจกัร ร. 7 กคส. 

004 DOF0103005 ใบอนญุาตน าสตัว์หรือซากสตัว์ออกนอกราชอาณาจกัร ร. 9 กคส. 



 คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 
 

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

รหัสเอกสาร 

รายการใบอนุญาต/ใบรับรอง ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ 

015 DOF0103021 หนงัสอืรับรองสง่กุ้งกลุาด ามชีีวติออกไปนอกราชอาณาจกัร กท.2 กคส./กอป. 

100 DOF0103044 ใบแจ้งอนมุตัิน าสตัว์หรือซากสตัว์เข้าและผา่นราชอาณาจกัร 
(น าผา่น) 

ร. 6 กคส. 

101 DOF0103045 ใบอนญุาตน าสตัว์หรือซากสตัว์ผา่นราชอาณาจกัร ร. 8 กคส. 

112 DOF0103058 ใบแจ้งด าเนินการน าผา่นสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น า้ DOF6 กคส. 

113 DOF0103060 ใบแจ้งด าเนินการสง่ออกสตัว์น า้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น า้ DOF8 กคส. 

114 DOF0103062 ใบแจ้งอนมุตัิน าสตัว์หรือซากสตัว์เข้าและผา่นราชอาณาจกัร 
(นอกนา่นน า้) 

ร.6  กคส. 

 


