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บทที่ 1 
บทน า 

1.  ค าส่ังและสัญลกัษณ์ในระบบ 

ค ำสัง่และสญัลกัษณ์ (Command and Icon) ที่ใช้ในระบบกำรเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรอง 
(FSW) ภำยใต้โครงกำรพฒันำระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต  ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ที่ 1 ค ำสัง่และสญัลกัษณ์มำตรฐำนของระบบ ซึ่งเป็นสว่นท่ีทกุโปรแกรมต้องมี 
และกลุม่ที่ 2 ค ำสัง่และสญัลกัษณ์เฉพำะ ซึง่เป็นสว่นที่เพิ่มเติมจำกค ำสัง่และสญัลกัษณ์มำตรฐำน ซึง่จะมีใช้ในบำงโปรแกรมและ
จะเขียนอธิบำยไว้เฉพำะโปรแกรมที่ใช้ค ำสัง่และสญัลกัษณ์ดงักลำ่วเทำ่นัน้ ค ำสัง่และสญัลกัษณ์มำตรฐำนของระบบ มีดงันี  ้ 

ตำรำง 1-1 ค ำสัง่และสญัลกัษณ์มำตรฐำนของระบบ 

ล าดับ สัญลักษณ์ ความหมาย 

1  สร้ำงรำยกำรใหม ่

2  แก้ไขข้อมลูรำยกำรปัจจบุนั 

3  บนัทกึข้อมลูรำยกำรปัจจบุนั 

4  บนัทกึรำยกำรปัจจบุนัเป็นรำยกำรใหม่ 

5  บนัทกึรำยกำรปัจจบุนัเป็นรำยกำรใหมก่รณีอยูห่น้ำจอสบืค้น 

6  ลบรำยกำรปัจจบุนั 

7  ยกเลกิกำรท ำรำยกำรข้อมลูรำยกำรปัจจบุนั 

8  ล้ำงคำ่ข้อมลูของหน้ำจอปัจจบุนั 

9  ย้อนกลบัไปยงัโปรแกรมก่อนหน้ำ 

10  พิมพ์ข้อมลูรำยงำนออกทำงเคร่ืองพิมพ์ 

11  แสดงภำพก่อนพิมพ์/แสดงตวัอยำ่งแบบฟอร์มที่ออกแบบ 

12  แสดงภำพก่อนพิมพ์ในรูปแบบกรำฟ 

13  พิมพ์ตำรำงปฏิทินวนัหยดุ 

14  สง่ออกข้อมลูแบบเลอืกรูปแบบ 

15  สง่ออกข้อมลูในรูปแบบไฟล์ Excel แบบไมต่ดัหน้ำ 

16  เพิ่มข้อมลู/ฟิลด์ข้อมลูรำยกำรใหม ่

17  ลบข้อมลู/ฟิลด์ข้อมลูรำยกำรท่ีเลอืก 

18  เลอืกข้อมลูจำก Popup  

19  เลอืกวนัท่ีจำกปฏิทิน 
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Department of Fisheries 

ล าดับ สัญลักษณ์ ความหมาย 

20  สบืค้นข้อมลูตำมเง่ือนไขที่ระบแุละแสดงผลกำรสบืค้น 

21  ลบข้อมลูปัจจบุนัของฟิลด์ทีเ่ลอืก 

22  แนบเอกสำรมำกกวำ่ 1 ไฟล์ 

23  ไปยงัหน้ำจอแรกของข้อมลู 

24  ไปยงัหน้ำจอก่อนหน้ำของหน้ำจอปัจจบุนั / ปีก่อนหน้ำ 

25  ไปยงัหน้ำถดัไปของหน้ำจอปัจจบุนั / ปีถดัไป 

26  ไปยงัหน้ำจอสดุท้ำยของหน้ำจอปัจจบุนั 

27  ไปยงัหน้ำจอที่ระบ ุ

28 
 เปลีย่นรหสัผำ่น 

29  เปลีย่นช่ือผู้ใช้ 

30  เปลีย่นค ำถำมเพื่อควำมปลอดภยั 

31 
 เปลีย่นรหสัลบั 

32 
 ก ำหนดลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส ์

33  กลอ่งขำเข้ำ 

34  กลอ่งขำเข้ำ(สถำนะกรณีที่มงีำนเข้ำ) 

35  ออกจำกระบบ 

36  เช่ือมโยงไปกระดำนถำม-ตอบ 

37  เปิด/ปิดสว่นเมนดู้ำนข้ำง 

ตำรำง 1-2 ค ำสัง่และสญัลกัษณ์เฉพำะ 

ล าดับ สัญลักษณ์ ความหมาย 

1  คลกิเพื่อเปลีย่นมมุมองกำรยื่นค ำขอระหวำ่งค ำขอรำยใบกบัค ำขอยบุรวม 

2  ระเบียบข้อบงัคบัน ำเข้ำ 

3  ระเบียบข้อบงัคบัสง่ออก 

4  ระเบียบข้อบงัคบัน ำผำ่น 

5  ระเบียบข้อบงัคบัสง่กลบั 

6  ระเบียบข้อบงัคบัผลติ 

7  ระเบียบข้อบงัคบัครอบครอง 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 1-3 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ล าดับ สัญลักษณ์ ความหมาย 

8  ระเบียบข้อบงัคบัอื่นๆ 

9  ลงนำมเอกสำร 

10  Generate Schema 

11  สลบักำรแสดงฟิลด์ข้อมลูกรมประมงภำษำไทย - องักฤษ 

12  รำยกำรข้อมลูภำยใน 

13  โหลดรำยกำรสนิค้ำจำก excel file 

14  น ำเข้ำข้อมลูสนิค้ำตำมใบอนญุำตบญัชีไซเตส 

15  น ำเข้ำข้อมลูหมำยเลขไมโครชิปของปลำตะพดั/ข้อมลูแท็กของจระเข้ 

16  น ำเข้ำข้อมลูเรือประมง 

17  น ำเข้ำข้อมลูผู้ซือ้วตัถอุนัตรำย 

18  บนัทกึข้อมลูหมำยเลขไมโครชิปของปลำตะพดั/ข้อมลูแท็กของจระเข้ 

19  บนัทกึข้อมลูเรือประมง 

20  บนัทกึข้อมลูผู้ซือ้วตัถอุนัตรำย 

21  รำยกำรข้อมลูภำยใน (ที่จ ำเป็น) 

22  สบืค้นสนิค้ำประมง (ในเฉพำะในขัน้ตอนกำรเขียนค ำขอ Tab รำยกำรสนิค้ำ/บญัชีแนบท้ำยเทำ่นัน้) 

23  เพิ่มรำยกำรสนิค้ำจำกกำรคดัลอก 

24  รำยกำรผลรวมภำยในเอกสำร 

25  แนบไฟล์ หรือ เอกสำร 

26  ตรวจสอบเอกสำร 

27  ยื่นค ำขอ 

28  ประวตัิกำรแจ้งแก้ไขข้อมลูกำรขอเปลีย่นแปลง 

29  ดปูระวตักิำรยื่นใบค ำขอ 

30  ติดตำมเอกสำร 

31  แจ้งสำเหตขุองกำรออกใบอนญุำตและใบรับรองอตัโนมตั ิ

32  ยกเลกิ 

33  ประวตัิกำรสง่ข้อมลูไปกรมศลุกำกร 

34  ดใูบอนญุำตที่เก่ียวข้อง 

35  ใบอนญุำต/ใบรับรอง (อนมุตัิ) 

36  ใบอนญุำต/ใบรับรอง (ไมอ่นมุตัิ) 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 1-4 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ล าดับ สัญลักษณ์ ความหมาย 

37  ใบอนญุำต/ใบรับรอง (ยกเลกิ) 

38  ใบอนญุำต/ใบรับรอง (หมดอำย)ุ 

39  ขอเปลีย่นแปลงข้อมลู 

40  ระงบักำรใช้งำน 

41  คืนสภำพ 

42  ยื่นแบบค ำขอเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียน 

43  แก้ไขรหสัลบั 

44  สถำนะ: กญุแจสำธำรณะตวัหลกั 

45  สถำนะ: ไมใ่ชก่ญุแจสำธำรณะตวัหลกั 

46  ดปูระวตั ิ

47  คดัลอกข้อมลู 

หมายเหตุ ไอคอน แต่ละไอคอนจะมีลกัษณะกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกนัขึน้อยู่กบักำรท ำงำนของโปรแกรมและหน้ำจอกำรท ำงำน 
กรณีที่ต้องกำรตรวจสอบว่ำไอคอนแต่ละไอคอนนัน้ท ำหน้ำที่อะไร สำมำรถท ำได้โดยกำรน ำเมำส์ไปวำงที่ไอคอนที่ต้อง กำรก็จะ
ปรำกฎช่ือไอคอนแตล่ะไอคอนตำมกำรท ำงำนของไอคอนนัน้ๆ 

2.  มาตรฐานการท างานของระบบ  

กำรท ำงำนทัว่ไปของระบบกำรเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนญุำตและใบรับรอง (FSW) ภำยใต้โครงกำรพฒันำ
ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต ประจ ำปีงบประมำณ 2561 นัน้ผู้ ใช้งำน 
สำมำรถที่จะท ำกำรค้นหำข้อมลู ระบเุง่ือนไขกำรแสดงรำยงำน ดภูำพก่อนพิมพ์  กำรพิมพ์ และ กำรสง่ออกข้อมลูได้   แต่ทัง้นีต้้อง
ขึน้อยูก่บัสิทธ์ิในกำรใช้งำนที่ได้รับวำ่ผู้ใช้งำนนัน้ๆ ได้รับสทิธ์ิในกำรเข้ำใช้ระบบโปรแกรมในระดบัใด และ ใช้สิทธ์ิใดได้บ้ำง ซึง่กำร
ให้สทิธ์ิในกำรใช้งำนแบง่ออกเป็น 

- สทิธ์ิในกำรเพิ่มข้อมลู (Add) 
- สทิธ์ิในกำรแก้ไขข้อมลู (Edit) 
- สทิธ์ิในกำรค้นหำข้อมลู (Search) 
- สทิธ์ิในกำรลบข้อมลู (Delete) 
- สทิธ์ิในกำรแสดงข้อมลู (Load) 
- สทิธ์ิในกำรดภูำพก่อนพิมพ์ (Print preview) 
- สทิธ์ิในกำรพิมพ์ (Print) 
- สทิธ์ิในกำรสง่ออกข้อมลู (Export) 

โดยกำรใช้งำนในระบบกำรเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรอง (FSW) ภำยใต้โครงกำรพฒันำระบบ
เช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผำ่นอินเตอร์เน็ต ประจ ำปีงบประมำณ 2561 นัน้ จะมีหลกักำรใช้



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 1-5 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

งำนโปรแกรมในลกัษณะเดียวกันทกุหน้ำจอกำรใช้งำนจะต้องเร่ิมต้นจำกกำรที่ผู้ เข้ำใช้ระบบโปรแกรม เลือกหน้ำจอที่ต้องกำรใช้
งำนจำกเมน ูเมื่อโปรแกรมแสดงหน้ำนัน้ๆ แล้ว ให้ท ำกำรเลอืกกำรท ำงำนท่ีต้องกำร ซึง่มีวิธีกำรท ำงำนดงันี  ้

2.1 การเพิ่มข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้งำนเข้ำโปรแกรมในสว่นของหน้ำจอที่ต้องกำรเพิ่มข้อมลูแล้ว  โปรแกรมจะ แสดงหน้ำจอที่พร้อมท ำงำน  ดงันี ้
1. เลือกไอคอน  ส ำหรับโปรแกรมทัว่ไป และใช้ไอคอน  หรือ  ส ำหรับโปรแกรมที่เป็นโครงสร้ำงแบบต้นไม้ 

หรือใช้ไอคอน  ส ำหรับกำรเพิ่มฟิลด์ข้อมลู 
2. ระบรุำยละเอียดข้อมลูทัง้หมดที่โปรแกรมก ำหนดให้กรอก 
3. เมื่อปอ้นข้อมลูที่ต้องกำรเรียบร้อยแล้ว ให้ท ำกำรเลอืกไอคอน  หรือ  เพื่อให้ระบบบนัทกึข้อมลู ดงักลำ่ว 
4. เลอืกไอคอน  เพื่อยกเลกิกำรท ำงำน 
5. เลอืกไอคอน  เพื่อท ำกำรล้ำงคำ่ข้อมลู 

ถ้ำผู้ใช้งำนไมท่ ำกำรกรอกข้อมลูในสว่นที่โปรแกรมบงัคบัจะมี * ตอ่ท้ำยช่ือฟิลด์ เมื่อท ำกำรบนัทึกข้อมลูโปรแกรมจะไม่
ท ำกำรบนัทึกให้ และแสดงข้อควำมเตือน  หำกข้อมูลดงักล่ำวมีส่วนหนึ่งสว่นใดที่เป็นสิ่งที่โปรแกรมมีกำรป้องกนักำรซ ำ้กันของ
ข้อมลูโปรแกรมจะไม่ยอมให้ท ำกำรบนัทกึหำกเป็นข้อมลูที่ซ ำ้กบัข้อมลูที่มีอยู่แล้ว ผู้ ใช้งำนต้องท ำกำรแก้ไขข้อมลูดงักลำ่ว แล้วจึง
จะสำมำรถท ำกำรบนัทกึข้อมลูได้ 

2.2 การปรับปรุงข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้งำนเข้ำโปรแกรมในสว่นของหน้ำจอที่ต้องกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมลูแล้วโปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดของข้อมลู
ที่เลอืก ให้ผู้ใช้งำนท ำกำรแก้ไขข้อมลู ดงันี ้

1. เลอืกไอคอน  เพื่อแก้ไขข้อมลูที่ต้องกำร 
2. แก้ไขข้อมลูตำมต้องกำร  
3. บนัทกึข้อมลูที่ได้ท ำกำรปรับปรุงโดยเลอืกไอคอน  เพื่อให้ระบบบนัทกึข้อมลู ดงักลำ่ว 
4. เลอืกไอคอน  เพื่อยกเลกิกำรท ำงำน 
5. เลอืกไอคอน  เพื่อท ำกำรล้ำงคำ่ข้อมลู 

ถ้ำผู้ ใช้งำนไม่ท ำกำรกรอกข้อมลูในสว่นท่ีโปรแกรมบงัคบั เมื่อท ำกำรบนัทกึข้อมลูโปรแกรมจะไม่ท ำกำรบนัทึกให้ และ
แสดงข้อควำมเตือน  หำกข้อมลูดงักลำ่วมีสว่นหนึง่สว่นใดที่เป็นสิง่ที่โปรแกรมมีกำรปอ้งกนักำรซ ำ้กนัของข้อมลูโปรแกรมจะไมย่อม
ให้ท ำกำรบนัทึกหำกเป็นข้อมลูที่ซ ำ้กบัข้อมลูที่มีอยู่แล้ว ผู้ ใช้งำนต้องท ำกำรแก้ไขข้อมูลดงักลำ่ว แล้วจึงจะสำมำรถท ำกำรบนัทึก
ข้อมลูได้ 

2.3 การค้นหาข้อมูล 

หน้ำจอแสดงรำยกำรข้อมูลบำงหน้ำจอจะมีส่วนของกำรสืบค้น เมื่อผู้ ใช้งำนเข้ำโปรแกรมในส่วนของหน้ำจอแสดง
รำยกำรข้อมลู จะมีสว่นของกำรสบืค้นข้อมลูอยูส่ว่นบนของหน้ำจอรำยละเอียดดงันี ้

1. เมื่อเข้ำสูห่น้ำจอรำยกำรข้อมลู  จะพบเงื่อนไขกำรสบืค้นข้อมลู 
2. ระบเุง่ือนไขกำรสบืค้นข้อมลูเพื่อกรองข้อมลูตำมเง่ือนไขที่ต้องกำร แล้วคลกิไอคอน    
3. กรณีพบข้อมลูตรงตำมเง่ือนไขที่ระบ ุโปรแกรมจะแสดงข้อมลูตำมเง่ือนไขที่ระบ ุ 
4. กรณีไมพ่บข้อมลูตำมเง่ือนไขที่ระบ ุจะแสดงข้อควำมแจ้งวำ่ไมพ่บข้อมลู  
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ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 1-6 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

หน้ำจอที่ให้ก ำหนดเง่ือนไขกำรสืบค้น บำงฟิลด์อำจจะเป็นข้อมลูที่โปรแกรมบงัคบัให้ผู้ ใช้งำนกรอก ก่อนถึงด ำเนินกำร
สืบค้นได้ บำงฟิลด์อำจจะไม่บงัคบัผู้ ใช้งำนจะท ำกำรกรอกข้อมูลหรือไม่ก็ได้  ถ้ำผู้ ใช้งำนไม่ท ำกำรกรอกข้อมลูในสว่นที่โปรแกรม
บงัคบั เมื่อคลกิไอคอน    จะไมแ่สดงข้อมลูกำรสบืค้น และ แสดงข้อควำมเตือน 

2.4 การลบข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้งำนเข้ำโปรแกรมในสว่นของหน้ำจอที่ต้องกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมลูแล้วโปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดของข้อมลู
ที่เลือก ให้ผู้ ใช้สำมำรถตรวจสอบดขู้อมลูที่จะลบได้วำ่ เป็นข้อมลูที่ต้องกำรลบจริงหรือไม ่ถ้ำตรวจสอบแล้วว่ำเป็นข้อมลูที่ต้องกำร
ลบ ให้ด ำเนินกำรดงันี ้

1. ผู้ใช้สำมำรถเลอืกรำยกำรข้อมลูที่ต้องกำรจะลบ โดยท ำเคร่ืองหมำยถกูหน้ำรำยกำรท่ีต้องกำรลบ และคลกิไอคอน 

  
2. โปรแกรมจะให้ยืนยนักำรลบข้อมลู กรณียืนยนักำรลบแล้ว โปรแกรมจะตรวจสอบข้อมลูที่ต้องกำรลบนัน้วำ่มีกำร

อ้ำงถึงหรือสมัพนัธ์ กบัข้อมลู/โปรแกรม/หน้ำจอ/เอกสำรอื่นๆ อนัจะสง่ผลให้เกิดปัญหำเมื่อท ำกำรลบข้อมลูนัน้ๆ 
หรือไม ่

3. หำกข้อมูลที่ต้องกำรลบถูกอ้ำงอิง โปรแกรมจะแสดงข้อควำมแจ้งเตือนให้ผู้ ใช้งำนทรำบและไม่อนุญำตให้ลบ
ข้อมลูดงักลำ่ว 

4. กรณีข้อมลูไม่ถกูอ้ำงอิงโปรแกรมจะลบข้อมลูออกจำกระบบ กรณีไม่ยืนยนักำรลบข้อมลู ระบบจะยกเลิกกำรลบ
ทนัที 

2.5 การแสดงข้อมูล 

1. เมื่อผู้ใช้งำนเข้ำสูห่น้ำจอรำยกำรข้อมลูแล้ว โปรแกรมจะแสดงรำยกำรข้อมลูในระบบทัง้หมด  
2. กรณีที่ต้องกำรดูรำยละเอียดข้อมูลเฉพำะบำงรำยกำรท ำได้โดยกำรคลิกที่รำยกำรข้อมลูในตำรำง โปรแกรมจะ

แสดงหน้ำรำยละเอียดของข้อมลูตำมรำยกำรท่ีเลอืก 

2.6 การระบุเงื่อนไขการแสดงรายงาน 

เมื่อผู้ใช้งำนเข้ำโปรแกรมในสว่นของหน้ำจอเง่ือนไขรำยงำนแล้ว  โปรแกรมจะ แสดงหน้ำจอที่พร้อมท ำงำน ดงันี ้
1. เมื่อผู้ใช้งำนเข้ำโปรแกรมในสว่นของหน้ำจอเง่ือนไขรำยงำนแล้ว โปรแกรมจะ แสดงหน้ำจอที่พร้อมท ำงำน  
2. ผู้ ใช้ระบุเง่ือนไขที่ต้องกำรให้แสดงรำยงำน (คลิกที่ไอคอน  เมื่อต้องกำรก ำหนดเง่ือนไขรองที่โปรแกรมซ่อนไว้ 

ซึง่จะมีเฉพำะรำยงำนท่ีมีเง่ือนไขมำกเทำ่นัน้) 
3. ถ้ำผู้ ใช้งำนไม่ท ำกำรกรอกข้อมูลในส่วนที่โปรแกรมบงัคบั เมื่อคลิกไอคอน  จะไม่มีข้อมูลรำยงำนและแสดง

ข้อควำมเตือน และไม่สำมำรถคลิกไอคอน  เพื่อดภูำพก่อนพิมพ์ หรือไม่สำมำรถคลิกไอคอน  เพื่อพิมพ์
รำยงำนออกทำงเคร่ืองพิมพ์ได้ 

2.7 การดูภาพก่อนพมิพ์ 

เมื่อผู้ใช้งำนท ำกำรระบขุ้อมลูที่ต้องกำรแสดงรำยงำนเรียบร้อยแล้วที่หน้ำจอเง่ือนไขรำยงำน ดงันี  ้
1. เมื่อผู้ใช้งำนเข้ำโปรแกรมในสว่นของหน้ำจอเง่ือนไขรำยงำนแล้ว โปรแกรมจะ แสดงหน้ำจอที่พร้อมท ำงำน  
2. ผู้ใช้ระบเุง่ือนไขที่ต้องกำรให้แสดงรำยงำน (โดยเฉพำะเง่ือนไขที่บงัคบัให้กรอก) 
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3. คลกิไอคอน  เพื่อแสดงข้อมลูรำยงำน 

4. คลกิไอคอน  เพื่อดภูำพก่อนพิมพ์รำยงำน 

2.8 การพมิพ์รายงาน 

กำรพิมพ์รำยงำน มีให้เลอืกได้ 2 แบบ ได้แก่ กำรพิมพ์รำยงำนโดยไม่ต้องแสดงภำพก่อนพิมพ์  และ กำรพิมพ์รำยงำน
โดยให้แสดงภำพก่อนพิมพ์ก่อน โดยวิธีกำรพิมพ์รำยงำนทัง้ 2 แบบมีวิธีกำร ดงันี ้

1. เมื่อผู้ใช้งำนเข้ำโปรแกรมในสว่นของหน้ำจอเง่ือนไขรำยงำนแล้ว โปรแกรมจะ แสดงหน้ำจอที่พร้อมท ำงำน  
2. ผู้ใช้ระบเุง่ือนไขที่ต้องกำรให้แสดงรำยงำน (โดยเฉพำะเง่ือนไขที่บงัคบัให้กรอก) 
3. คลกิไอคอน  เพื่อแสดงข้อมลูรำยงำน 
4. คลกิไอคอน  เพื่อพิมพ์รำยงำนออกทำงเคร่ืองพิมพ์ 

2.9 การส่งออกข้อมูล 

เมื่อผู้ใช้งำนเข้ำโปรแกรมในสว่นของหน้ำจอเง่ือนไขรำยงำนแล้ว โปรแกรมจะ แสดงหน้ำจอที่พร้อมท ำงำน  
1. ผู้ใช้ระบเุง่ือนไขที่ต้องกำรให้แสดงรำยงำน (โดยเฉพำะเง่ือนไขที่บงัคบัให้กรอก) 
2. คลกิไอคอน  เพื่อแสดงข้อมลูรำยงำน 

3. คลิกไอคอน  เพื่อสง่ออกข้อมลูในรูปแบบไฟล์ หรือใช้ไอคอน  ส ำหรับสง่ออกข้อมลูในรูปแบบไฟล์ Excel 
แบบไมต่ดัหน้ำ  

3.  Site Map ระบบ FSW  
กำรท ำงำนของระบบ FSW ประกอบด้วย 3 สว่น  

3.1 ผู้เข้าใช้ระบบ 

 ซึง่เป็นผู้ยื่นค ำขอตำ่งๆ และก ำหนดไว้แล้วในขัน้ตอนกำรเข้ำใช้งำนระบบ ดงันี ้

1. ผู้ประกอบกำร (บคุคลธรรมดำ) 
2. ผู้ประกอบกำร (นิติบคุคล) 
3. ตวัแทนออกของ (บคุคลธรรมดำ) 
4. ตวัแทนออกของ (นิติบคุคล) 

3.2 เจ้าหน้าที่ (แต่ละประเภทหน่วยงาน) 

ซึง่แบง่ยอ่ยได้อีก 2 ระดบั 

1. เจ้ำหน้ำที่ (ผู้ปฏิบตัิงำน) ท ำหน้ำที่ตรวจพิจำรณำค ำขอต่ำงๆ ท่ีผู้ เข้ำใช้ระบบร้องขอเข้ำมำ, ท ำงำนสว่นบนัทึก
ข้อมลูกำรตรวจปลอ่ยสนิค้ำน ำเข้ำ-สง่ออกรวมถึงข้อมลูตำ่งๆ ที่เก่ียวกบักำรบนัทกึหรือตรวจสอบข้อมลูเป็นต้น 

2. เจ้ำหน้ำที่ (ผู้อนมุตัิ) ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรขึน้ทะเบียนผู้ เข้ำใช้ระบบ, ลงนำมอนมุตัิใบอนญุำตฯ ที่เจ้ำหน้ำที่ 
(ผู้ปฏิบตัิงำน) สง่ให้พิจำรณำ ติดตำมสถำนะของค ำขอตำ่งๆ และติดตำมกำรตรวจปลอ่ยสนิค้ำ เป็นต้น 
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3.3 ผู้ดูแลระบบ 

ท ำหน้ำที่ดแูลระบบและบ ำรุงรักษำระบบเพื่อให้ระบบสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่ กำรก ำหนดข้อมลู
พืน้ฐำนต่ำงๆ, ก ำหนดสิทธ์ิกำรเข้ำใช้งำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบตัิงำนและผู้ลงนำม/อนมุตัิ, ก ำหนดสิทธ์ิกำรเห็นข้อมูล
ของหนว่ยงำน, กำรก ำหนดข้อมลูสนิค้ำประมง, ออกแบบฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์, กำรก ำหนดกระบวนกำรท ำงำน  เป็นต้น 

ภำพท่ี 1-1 สว่นของกำรท ำงำนผู้เข้ำใช้ระบบ FSW  

  

4.  การจัดต าแหน่งหน้าจอของระบบเช่ือมโยงค าขอกลางฯ (FSW) ภายใต้โครงการ FSWIV 

ภำพท่ี 1-2 กำรจดัต ำแหนง่หน้ำจอของระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงฯ (FSW) ภำยใต้โครงกำร FSWIV 
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5.  ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ 

กำรใช้งำนระบบกำรเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรอง (FSW) ภำยใต้โครงกำรพฒันำระบบ
เช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต  ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ก ำหนดให้ผู้ ใช้
เร่ิมต้นจำกโปรแกรมเข้ำสูร่ะบบเสมอจำกนัน้ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมลูผู้ใช้และรหสัผำ่นเพ่ือให้ระบบท ำกำรตรวจสอบสทิธ์ิ เมื่อผำ่นจึง
จะสำมำรถเข้ำไปใช้งำนระบบได้ หำกไม่ผ่ำนระบบจะแจ้งให้ผู้ ใช้ท ำกำรติดต่อกบัผู้ดแูลระบบเพื่อแก้ไขปัญหำดงักลำ่วต่อไป  ซึ่ง
ภำยหลงัจำกที่ Login ผ่ำนจะปรำกฏเมนูให้เลือกได้ตำมท่ีผู้ ใช้งำนมีสิทธ์ิ จำกนัน้ผู้ ใช้เลือกโปรแกรมที่ต้องกำรใช้งำนจำกเมนูที่
ปรำกฏ เมื่อโปรแกรมแสดงหน้ำนัน้ๆ แล้ว ให้ท ำกำรเลอืกกำรท ำงำนท่ีต้องกำร ซึง่ก ำหนดมำตรฐำนกำรท ำงำนพืน้ฐำน ดงันี  ้

1. เปิดเว็บบรำวน์เซอร์ (Web Browser) ได้แก่ Fire Fox หรือ Google Chrome (แนะน ำ) 
2. ที่ช่อง Address พิมพ์ http://fsw.fisheries.go.th และกดไอคอน Enter  
3. ระบบจะแสดงหน้ำกลำงของสำรสนเทศของกรมประมงทัง้หมด 
4. คลกิที่ไอคอนของแตล่ะระบบเพือ่เข้ำใช้งำนระบบที่ต้องกำร (ในท่ีนีค้ลกิ FSW) 

ภำพท่ี 1-3 หน้ำจอกลำงของสำรสนเทศของกรมประมงทัง้หมด 

 

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


  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 1-10 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี 1-4 หน้ำจอลอ็คอิน (Login) เข้ำสูร่ะบบ FSW 

 

5. ขัน้ตอนกำรเข้ำสูร่ะบบ  ระบช่ืุอผู้ใช้, รหสัผำ่น และ รหสัลบั 

 ชื่อผู้ใช้   :  ?????? 

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

6. คลกิไอคอน “ตกลง” เพื่อเข้ำสูร่ะบบ 
หลงัจำกนัน้จะปรำกฏหน้ำจอแรกเมื่อเข้ำสูร่ะบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงฯ (FSW) ดงัรูป 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 1-11 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี 1-5 หน้ำจอแรกเมื่อเข้ำสูร่ะบบ FSW 
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บทที่ 2 
ระบบข้อมูลผู้เข้าใช้ระบบ 

ระบบข้อมลูผู้ เข้ำใช้ระบบ เป็นโมดลูหรือระบบย่อยของโครงกำรพฒันำระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำต
และใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ใช้จดักำรเก่ียวกบัข้อมลูผู้ เข้ำใช้ระบบที่ใช้ในระบบซึ่งจะเอือ้ประโยชน์
ตอ่กำรใช้ปฏิบตัิงำนในสว่นตำ่งๆ โดยสง่ผลให้สำมำรถลดปริมำณงำนและลดเวลำที่ต้องใช้ในกำรปฏิบตัิงำน รวมทัง้ท ำให้ได้งำนที่
มีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

1.  โปรแกรมลืมรหัสผ่าน 

ใช้ส ำหรับผู้ประกอบกำรลมืรหสักำรผำ่นเข้ำในระบบ FSW 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ วิธีกำรเข้ำสู่หน้ำจอ เปิดเว็บบรำวน์เซอร์ (Web Browser) ได้แก่ Fire Fox หรือ Google Chrome 
(แนะน ำ) >> ที่ช่อง Address พิมพ์ http://fsw.fisheries.go.th และกด Enter >> ระบบจะแสดงหน้ำกลำงของสำรสนเทศ
ของกรมประมงทัง้หมด >> คลกิที่ไอคอนของแตล่ะระบบเพื่อเข้ำใช้งำนระบบที่ต้องกำร (ในท่ีนีค้ลกิ FSW) 

ภำพท่ี 2-1 หน้ำจอ Login กรณีลมืรหสัผำ่น 

 
 หน้าจอลืมข้อมูลผู้เข้าใช้ระบบ 

วัตถุประสงค์  ใช้ส ำหรับผู้ เข้ำใช้ระบบลมืรหสัผำ่นเข้ำใช้งำน ระบบจะท ำกำร Generate แล้วสง่ข้อมลูรหสัผำ่นใหม่ ไป
ทำงอีเมลท่ีผู้ เข้ำใช้ระบบแจ้งไว้ในโปรแกรมข้อมลูสว่นตวั 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 2-2 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี 2-2 หน้ำจอลมืข้อมลูผู้ เข้ำใช้ระบบ 

 
ตำรำง 2-1 ค ำอธิบำยฟิลด์ลมืข้อมลูผู้ เข้ำใช้ระบบ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 

1 อีเมล ระบอุีเมล ท่ีผู้ใช้ได้แจ้งไว้ 

2 ค ำถำมเพื่อควำมปลอดภยั เลอืกค ำถำมเพื่อควำมปลอดภยั 

3 ค ำตอบ ระบคุ ำตอบ 

4 รหสัควำมปลอดภยั ระบรุหสัควำมปลอดภยั 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอข้อมลูสว่นตวั อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรแสดงข้อมลู 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 3-1 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

บทที่ 3 
ระบบข้อมูลส่วนตวั 

ระบบข้อมูลส่วนตวั เป็นโมดลูหรือระบบย่อยของโครงกำรพฒันำระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนุนใบอนุญำตและ
ใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ใช้จัดกำรเก่ียวกับข้อมูลส่วนตวัของผู้ เข้ำใช้ระบบ และ ข้อมูลผู้ ด ำเนิน
กิจกำร พนกังำน เป็นต้น ที่ใช้ในระบบซึ่งจะเอือ้ประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบตัิงำนในสว่นต่ำงๆ โดยสง่ผลให้สำมำรถลดปริมำณงำน
และลดเวลำที่ต้องใช้ในกำรปฏิบตัิงำน รวมทัง้ท ำให้ได้งำนท่ีมีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

1.  โปรแกรมข้อมูลส่วนตัว 
ใช้จดักำรข้อมลูสว่นตวัของผู้ เข้ำใช้ระบบท่ีเป็นสมำชิก ได้แก่ กำรแสดงรำยละเอียดข้อมลูสว่นตวั 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบข้อมูลส่วนตัว >> เมนูข้อมูลส่วนตัว >> โปรแกรมข้อมูลส่วนตัว ซึ่งประกอบด้วย
โปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอข้อมูลส่วนตัว 

วัตถุประสงค์  ใช้ส ำหรับแสดงรำยละเอยีดข้อมลูสว่นตวัของผู้ เข้ำใช้ระบบ 

ภำพท่ี 3-1 หน้ำจอข้อมลูสว่นตวั  

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 3-2 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 
ตำรำง 3-1 ค ำอธิบำยฟิลด์ข้อมลูสว่นตวั 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ยื่นตอ่อธิบดีกรมประมง ผำ่น แสดงช่ือหนว่ยงำนท่ียื่นตอ่อธิบดกีรมประมง 
2 ประเภทผู้ใช้ แสดงประเภทผู้ใช้ 
3 ประเภทบคุคล แสดงประเภทบคุคล 
4 วนัท่ีสมคัร แสดงวนัท่ีสมคัร 
5 วนัท่ีอนมุตั ิ แสดงวนัท่ีอนมุตั ิ
6 วนัท่ีหมดอำย ุ แสดงวนัท่ีหมดอำย ุ
7 ช่ือผู้ประกอบกำร (ไทย) แสดงช่ือผู้ประกอบกำรภำษำไทย 
8 ช่ือผู้ประกอบกำร (องักฤษ) แสดงช่ือผู้ประกอบกำรภำษำองักฤษ 
9 สถำนะผู้ เข้ำใช้ระบบ แสดงสถำนะผู้เข้ำใช้ระบบ 
10 ประเภทกิจกำร แสดงประเภทกิจกำร 
11 เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี แสดงเลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 
12 สถำนะกำรตรวจสอบกำร

ยืนยนัตวัตน 
แสดงสถำนะกำรตรวจสอบกำรยนืยนัตวัตน 

13 ทนุจดทะเบียน (บำท) แสดงทนุจดทะเบียน (บำท) 
14 วนัท่ีจดทะเบียน แสดงวนัท่ีจดทะเบยีน 
15 ทะเบียนตำมหนงัสอืรับรอง

เลขที ่
แสดงทะเบยีนตำมหนงัสอืรับรองเลขที่ 

16 ออกให้ ณ วนัท่ี แสดงวนัท่ี 
17 ช่ือประเทศแม ่ แสดงช่ือประเทศแม ่
18 ช่ือธนำคำร แสดงช่ือธนำคำร 
19 รหสัธนำคำร แสดงรหสัธนำคำร 
20 ช่ือสำขำธนำคำร แสดงช่ือสำขำธนำคำร 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 3-3 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
21 รหสัสำขำธนำคำร แสดงรหสัสำขำธนำคำร 
22 ประเภทบญัชี แสดงประเภทบญัชี 
23 เลขที่บญัชี แสดงเลขที่บญัชี 
24 ช่ือบญัชี แสดงช่ือบญัชี 
25 แจ้งควำมประสงค์ แสดงรำยละเอียดข้อมลูควำมประสงค์ท ำธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
26 อีเมล แสดงอีเมล 
27 แจ้งควำมประสงค์ แสดงรำยละเอียดข้อมลูควำมประสงค์ขึน้ทะเบยีนด้ำนกำรประมง 

Tab ที่ตัง้ , Tab ที่ติดตอ่ 
28 ที่อยู ่ แสดงที่อยู ่
29 ประเทศ แสดงช่ือประเทศ  
30 จงัหวดั แสดงช่ือจงัหวดั  
31 อ ำเภอ แสดงช่ืออ ำเภอ  
32 ต ำบล แสดงช่ือต ำบล  
33 รหสัไปรษณีย์ แสดงรหสัไปรษณีย์   
34 โทรศพัท์บ้ำน แสดงหมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน 
35 โทรศพัท์มือถือ แสดงหมำยเลขโทรศพัท์มือถือ 
36 โทรสำร แสดงหมำยเลขโทรสำร 

Tab3 ที่อยูภ่ำษำองักฤษ 
37 ที่อยู ่ แสดงที่อยูภ่ำษำองักฤษ 

Tab เอกสำรแนบ 
38 คอลมัน์ “ช่ือเอกสำรแนบ” แสดงช่ือเอกสำรแนบ 
39 คอลมัน์ “วนัหมดอำย”ุ แสดงวนัหมดอำย ุ
40 คอลมัน์ “ไฟล์แนบ” แสดงช่ือไฟล์แนบ 

Tab ประวตัิกำรปรับปรุงข้อมลู 
41 ล ำดบั แสดงข้อมลูล ำดบั 
42 วนัท่ี แสดงข้อมลูวนัท่ี 
43 ผู้จดัท ำ แสดงช่ือผู้จดัท ำ 
44 หมำยเหต ุ แสดงข้อมลูหมำยเหต ุ

Tab ประวตัิกำรตรวจสอบข้อมลูเลขประจ ำตวั 
45 ล ำดบั แสดงข้อมลูล ำดบั 
46 วนัท่ี แสดงข้อมลูวนัท่ี 
47 ผู้จดัท ำ แสดงช่ือผู้จดัท ำ 
48 หมำยเหต ุ แสดงข้อมลูหมำยเหต ุ



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 3-4 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอข้อมลูสว่นตวั อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรแสดงข้อมลู 

2.  โปรแกรมผู้ด าเนินกจิการ 
ใช้จดักำรข้อมลูผู้ด ำเนินกิจกำร ได้แก่ กำรแสดงรำยละเอียด กำรระงบั และกำรคืนสภำพข้อมลูผู้ด ำเนินกิจกำร    

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบข้อมูลส่วนตวั >> เมนูข้อมูลส่วนตวั >> โปรแกรมข้อมูลส่วนตวั >> โปรแกรมผู้ด ำเนิน
กิจกำร  ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 

 หน้าจอรายการผู้ด าเนินกิจการ 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการผู ้ด าเนินกิจการ ท่ีมีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว และสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่หน้า
รายละเอียด ระงบัการใชง้านและคืนสภาพไดจ้ากหนา้จอน้ี 

ภำพท่ี 3-2 หน้ำจอรำยกำรผู้ด ำเนินกิจกำร  

 
ตำรำง 3-2 ค ำอธิบำยฟิลด์ผู้ด ำเนินกิจกำร 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ช่ือผู้ประกอบกำร แสดงช่ือผู้ประกอบกำร 
2 เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี แสดงเลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 
3 คอลมัน์ “ผู้ด ำเนินกิจกำร” แสดงช่ือผู้ด ำเนินกิจกำร 
4 คอลมัน์ “เอกสำรแสดงตวัตน” แสดงช่ือเอกสำรแสดงตวัตน 
5 คอลมัน์ “เลขที่เอกสำร” เลอืกเลขที่เอกสำร 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรผู้ด ำเนินกิจกำร อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรค้นหำข้อมลู  

3.  โปรแกรมผู้รับมอบอ านาจ 

ใช้จดักำรข้อมลูผู้ รับมอบอ ำนำจ  ได้แก่ กำรแสดงรำยละเอียด  กำรระงบั และ กำรคืนสภำพข้อมลูผู้ รับมอบอ ำนำจ 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 3-5 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบข้อมูลสว่นตวั >> เมนขู้อมลูส่วนตวั >> โปรแกรมข้อมลูส่วนตวั >> โปรแกรมผู้ รับมอบ
อ ำนำจ  ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการผู้รับมอบอ านาจ 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการผู ้รับมอบอ านาจ ท่ีมีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว และสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่หน้า
รายละเอียด ระงบัการใชง้านและคืนสภาพไดจ้ากหนา้จอน้ี 

ภำพท่ี 3-3 หน้ำจอรำยกำรผู้ รับมอบอ ำนำจ  

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรผู้ รับมอบอ ำนำจ อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรค้นหำข้อมลู 

4.  โปรแกรมพนักงาน/ลูกจ้าง 
ใช้จัดกำรข้อมูลพนักงำน/ลูกจ้ำง  ได้แก่ กำรแสดงรำยละเอียด กำรแก้ไขรหัสลับ กำรระงับ และ กำรคืนสภำพข้อมูล
พนกังำน/ลกูจ้ำง 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบข้อมูลสว่นตวั >> เมนขู้อมูลส่วนตวั >> โปรแกรมข้อมลูส่วนตวั >> โปรแกรมพนกังำน  
ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการพนักงาน/ลูกจ้าง 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการพนักงาน/ลูกจ้าง ท่ีมีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว และสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่หน้า
รายละเอียด การแกไ้ขรหสัลบั ระงบัการใชง้านและคืนสภาพไดจ้ากหนา้จอน้ี 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 3-6 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี 3-4 หน้ำจอรำยกำรพนกังำน  

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรพนกังำน/ลกูจ้ำง อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรค้นหำข้อมลู  

5.  โปรแกรมตัวแทนออกของ 
ใช้จดักำรข้อมลูตวัแทนออกของ  ได้แก่ กำรแสดงรำยละเอียด  กำรระงบั  และ กำรคืนสภำพข้อมลูตวัแทนออกของ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบข้อมูลส่วนตัว >> เมนูข้อมูลส่วนตัว >> โปรแกรมข้อมูลส่วนตวั >> โปรแกรมตวัแทน
ออกของ ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการตัวแทนออกของ 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการตัวแทนออกของ ท่ีมีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว และสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่หน้า
รายละเอียด ระงบัการใชง้านและคืนสภาพไดจ้ากหนา้จอน้ี 

ภำพท่ี 3-5 หน้ำจอรำยกำรตวัแทนออกของ 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 3-7 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรตวัแทนออกของ อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรแสดงข้อมลู 

6.  โปรแกรมการท าธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 

ใช้จดักำรข้อมลูกำรท ำธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  ได้แก่ กำรแสดงรำยละเอียดกำรท ำธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์      

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบข้อมูลส่วนตวั >> เมนูข้อมูลส่วนตวั >> โปรแกรมข้อมูลส่วนตวั >> โปรแกรมกำรท ำ
ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์ ใชส้ าหรับแสดงขอ้มูลการท าธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ของผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 

 
ตำรำง 3-3 ค ำอธิบำยฟิลด์กำรท ำธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ช่ือผู้ประกอบกำร แสดงช่ือผู้ประกอบกำร 
2 เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี แสดงเลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษีของผู้ประกอบกำร 
3 แจ้งควำมประสงค์ แสดงควำมประสงค์ 
4 อีเมล แสดงอีเมล 

Tab รำยละเอียดกำรเป็นสมำชิก CA เพื่อลงลำยมือช่ือทำงอเิลก็ทรอนิกส์ 
5 คอลมัน์ “Certificate Authority 

(CA)” 
แสดงช่ือ Certificate Authority (CA) 

6 คอลมัน์ “หมำยเลขสมำชิก” แสดงหมำยเลขสมำชิก 
7 คอลมัน์ “สถำนะ” แสดงเป็นกญุแจสำธำรณะตวัหลกัหรือไม่ 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 3-8 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
Tab ประเภทเอกสำรที่ท ำธุรกรรม 

8 คอลมัน์ “ประเภทเอกสำรท่ี
เลอืก” 

แสดงประเภทเอกสำร 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยละเอียดกำรท ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำร
แสดงข้อมลู 

7.  โปรแกรมขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน  
(ปัจจุบนัยงัตอ้งยืน่แบบฟอร์มหมายเลข 7 เพื่อขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลทะเบียน ณ หน่วยงานท่ีมีการลงทะเบียนไวค้ร้ังแรก) 

ใช้จดักำรข้อมลูรำยกำรขอเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียน ได้แก่ กำรสร้ำง กำรแสดงรำยละเอียด กำรแก้ไข  กำรลบ กำรยกเลิก  
ดรูำยกำรท่ีอนมุตัิ ดรูำยกำรท่ีไมอ่นมุตัิ  และ ยื่นแบบค ำขอเปลีย่นแปลงข้อมลูลงทะเบียนได้ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบข้อมลูสว่นตวั >> เมนขูอเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียน >> โปรแกรมขอเปลีย่นแปลงข้อมลู
ทะเบียน ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

วัตถุประสงค์ ใชแ้สดงรายการขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลทะเบียนท่ีมีการจดัเก็บลงฐานขอ้มูลแลว้ จากหน้าจอน้ีสามารถ
สืบคน้ขอ้มูลรายการขอเปล่ียนแปลงไดต้ามเง่ือนไขท่ีระบุ รวมถึงสามารถสร้าง แกไ้ข ลบ ยืน่แบบและยกเลิกขอ้มูลไดต้าม
รายการท่ีระบุ นอกจากนั้นหนา้จอน้ีสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่หนา้รายการท่ีอนุมติั และรายการท่ีไม่อนุมติัได ้

ภำพท่ี 3-6 หน้ำจอรำยกำรขอเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียน 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 3-9 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน  อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหัวข้อกำร
ค้นหำข้อมลู และหวัข้อกำรลบข้อมลู   

 หน้าจอสร้างขอเปล่ียนแปลงข้อมูลทะเบียน 

วัตถุประสงค์ ใชส้ร้างรายการขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลทะเบียน 

ภำพท่ี 3-7 หน้ำจอสร้ำงรำยกำรขอเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียนข้อมลูทะเบียน 

 
ตำรำง 3-4 ค ำอธิบำยฟิลด์ขอเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียน 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ผู้ประกอบกำร แสดงช่ือผู้ประกอบกำร 
2 เลขที่เอกำรแสดงตน แสดงข้อมลูเลขทีเ่อกำรแสดงตน 
3 ข้อมลูที่ขอเปลีย่นแปลง เลอืกรำยกำรท่ีจะขอเปลีย่นแปลง **ในกำรลอืกแตล่ะข้อมลู โปรแกรมจะ

แสดงหน้ำจอที่มีฟิลด์แตกตำ่งกนัออกไป 
4 ประเภทขอเปลีย่นแปลง เลอืกประเภทขอเปลีย่นแปลง 
5 แนบไฟล์ เลอืกไฟล์แนบที่ต้องกำร 

รำยละเอียดขอเปลีย่นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีขอเปลีย่นแปลงผู้ เข้ำใช้ระบบ) 
6 ช่ือผู้ประกอบกำร (ไทย) ระบช่ืุอผู้ประกอบกำรภำษำไทย 
7 ช่ือผู้ประกอบกำร (องักฤษ) ระบช่ืุอผู้ประกอบกำรภำษำองักฤษ 

รำยละเอียดขอเปลีย่นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีขอเปลีย่นแปลงผู้ด ำเนินกิจกำร) 
8 ค ำน ำหน้ำช่ือ ระบคุ ำน ำหน้ำช่ือ 
9 ช่ือ ระบช่ืุอ 
10 นำมสกลุ ระบนุำมสกลุ 
11 เอกสำรแสดงตวัตน เลอืกเอกสำรแสดงตวัตน 
12 เลขที่เอกสำร ระบเุลขที่เอกสำร 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 3-10 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
รำยละเอียดขอเปลีย่นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีขอเปลีย่นแปลงข้อมลูพนกังำน) 

13 พนกังำน ระบช่ืุอพนกังำน 
14 ประเภทเอกสำร เลอืกประเภทเอกสำร 
15 เลขที่เอกสำร ระบเุลขที่เอกสำร 

รำยละเอียดขอเปลีย่นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีขอเปลีย่นแปลงข้อมลูตวัแทนออกของ) 
16 เอกสำรแสดงตวัตน เลอืกเอกสำรแสดงตวัตน 
17 ช่ือตวัแทนออกของ ระบช่ืุอตวัแทนออกของ 

รำยละเอียดขอเปลีย่นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีกำรท ำธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์) 
18 Certificate Authority (CA) ระบ ุCertificate Authority (CA) 
19 หมำยเลขสมำชิก ระบหุมำยเลขสมำชิก 
20 กญุแจสำธำรณะตวัหลกั เลอืกกญุแจสำธำรณะตวัหลกัหรือไม ่

รำยละเอียดขอเปลีย่นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีที่ขอเปลีย่นแปลงข้อมลูที่อยูผู่้ เข้ำใช้ระบบ) 
21 ที่อยู ่ ระบเุลขที่ หมูท่ี่ ถนน ซอย 
22 ประเทศ เลอืกประเทศ FSW1 

23 จงัหวดั เลอืกจงัหวดั FSW1 

24 อ ำเภอ เลอืกอ ำเภอ FSW1 

25 ต ำบล เลอืกต ำบล FSW1 

26 รหสัไปรษณีย์ เลอืกรหสัไปรษณีย์ FSW1 

27 โทรศพัท์บ้ำน ระบโุทรศพัท์บ้ำน 
28 โทรศพัท์มือถือ ระบโุทรศพัท์มือถือ 
29 โทรสำร ระบโุทรสำร 

รำยละเอียดขอเปลีย่นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีที่ขอเปลีย่นแปลงข้อมลูอีเมล) 
30 อีเมล ระบอุีเมล 

รำยละเอียดขอเปลีย่นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีที่ขอเปลีย่นแปลงข้อมลูกำรท ำธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์(ประเภท
ใบอนญุำต/ใบรับรอง) 

31 ช่ือประเภทใบอนญุำต/ใบรับรอง เลอืกช่ือประเภทใบอนญุำต/ใบรับรอง 
รำยละเอียดขอเปลีย่นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีที่ขอเปลีย่นแปลงข้อมลูเลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี) 

32 เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี ระบเุลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 
33 หนว่ยงำน เลอืกหนว่ยงำน 

รำยละเอียดขอเปลีย่นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีที่ขอเปลีย่นแปลงที่อยูภ่ำษำองักฤษ) 
34 ที่อยูภ่ำษำองักฤษ ระบทุี่อยูภ่ำษำองักฤษ 

รำยละเอียดขอเปลีย่นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีที่ขอเปลีย่นแปลงข้อมลูกำรช ำระเงินคำ่ธรรมเนยีม) 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 3-11 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
35 ช่ือธนำคำร แสดงช่ือธนำคำร 
36 รหสัธนำคำร แสดงรหสัธนำคำร 
37 ช่ือสำขำธนำคำร ระบช่ืุอสำขำธนำคำร 
38 รหสัสำขำธนำคำร ระบรุหสัสำขำธนำคำร 
39 ประเภทบญัชี เลอืกประเภทบญัชี 
40 เลขที่บญัชี ระบเุลขที่บญัชี 
41 ช่ือบญัชี ระบช่ืุอบญัชี 

หมำยเหต ุ:  FSW1     หมำยถึง อ้ำงอิงกำรเรียกใช้ระบบข้อมลูพืน้ฐำน 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรขอเปลีย่นแปลงข้อมลูทะเบียน   อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรเพิ่ม
ข้อมลู 

 หน้าจอรายการท่ีอนุมัตผู้ิสมัคร/รายการเปล่ียนแปลง 

วัตถุประสงค์ ใชส้ าหรับแสดงรายการท่ีอนุมติัผูส้มคัร/รายการเปล่ียนแปลง ท่ีมีการจดัเก็บลงฐานขอ้มูลแลว้ และสามารถ
เช่ือมโยงเขา้สู่หนา้รายละเอียดขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลทะเบียนได ้

ภำพท่ี 3-8 หน้ำจอรำยกำรท่ีอนมุตัิผู้สมคัร/รำยกำรเปลีย่นแปลง 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรที่อนุมตัิผู้สมัคร/รำยกำรเปลี่ยนแปลง อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อ 
กำรค้นหำข้อมลู  (หมำยเหต:ุ รำยกำรท่ีอนมุตัิผู้สมคัร/รำยกำรเปลี่ยนแปลง  และรำยกำรท่ีไมอ่นมุตัิผู้สมคัร/รำยกำร
เปลีย่นแปลง มีรูปแบบกำรท ำงำนเหมือนกนัแตกตำ่งแคเ่ง่ือนไขกำรอนมุตัิ และ ไมอ่นมุตัิข้อมลูเทำ่นัน้) 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 3-12 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

8.  โปรแกรมเปลีย่นช่ือผู้ใช้ 

ใช้จดักำรข้อมลูเปลีย่นช่ือผู้ใช้  ได้แก่ กำรแก้ไขข้อมลูช่ือผู้ใช้ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ไอคอนเปลี่ยนช่ือผู้ ใช้  (รูป  อยู่มุมบนขวำมือ) เพื่อเข้ำสู่โปรแกรมเปลี่ยนช่ือผู้ ใช้  ซึ่ง
ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอเปล่ียนช่ือผู้ใช้ 

วัตถุประสงค์ ใชส้ าหรับแกไ้ขขอ้มูลช่ือผูใ้ชใ้หม่   

ภำพท่ี 3-9 หน้ำจอเปลีย่นช่ือผู้ใช้ (กรณี Login มาเป็นผูเ้ข้าใช้ระบบทีเ่ป็น Admin เท่านัน้) 

 

ตำรำง 3-5 ค ำอธิบำยฟิลด์เปลีย่นช่ือผู้ใช้ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 อีเมล แสดงอีเมล 
2 ช่ือผู้ใช้ปัจจบุนั แสดงช่ือผู้ใช้ปัจจบุนั 
3 ช่ือผู้ใช้ใหม ่ ระบช่ืุอผู้ใช้ใหม ่NR 
4 ยืนยนัช่ือผู้ใช้ ระบยุืนยนัช่ือผู้ใช้ 

หมำยเหต ุ:  NR   หมำยถงึ ข้อมลูห้ำมซ ำ้ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอเปลีย่นช่ือผู้ใช้ผำ่นอ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรปรับปรุงข้อมลู 

9.  โปรแกรมเปลีย่นรหัสผ่าน 

ใช้จดักำรข้อมลูรหสัผำ่น ได้แก่ กำรเปลีย่นข้อมลูรหสัผำ่น 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ไอคอนเปลี่ยนรหัสผ่ำน (รูป  อยู่มุมบนขวำมือ) เพื่อเข้ำสู่โปรแกรมเปลี่ยนรหสัผ่ำน  ซึ่ง
ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอเปล่ียนรหัสผ่าน 

วัตถุประสงค์ หนา้จอเปล่ียนรหสัผา่นส าหรับแกไ้ขขอ้มูลรหสัผา่นท่ีใชส้ าหรับเขา้สู่ระบบ   



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 3-13 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี 3-10 หน้ำจอเปลีย่นรหสัผำ่น (กรณี Login มาเป็นผูเ้ขา้ใช้ระบบทีเ่ป็น Admin เท่านัน้) 

 
ตำรำง 3-6 ค ำอธิบำยฟิลด์เปลีย่นรหสัผำ่น 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 อีเมล แสดงอีเมล 
2 รหสัผำ่นปัจจบุนั ระบรุหสัผำ่นปัจจบุนั 
3 รหสัผำ่นใหม ่ ระบรุหสัผำ่นใหม ่
4 ยืนยนัรหสัผำ่น ระบยุืนยนัรหสัผำ่น 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอเปลีย่นรหสัผำ่นอ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรปรับปรุงข้อมลู 

10.  โปรแกรมเปลีย่นค าถามเพ่ือความปลอดภัย 

ใช้จดักำรข้อมลูค ำถำมเพื่อควำมปลอดภยั  ได้แก่ กำรเปลีย่นค ำถำมเพื่อควำมปลอดภยั  

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ไอคอนเปลี่ยนค ำถำมเพื่อควำมปลอดภัย (รูป  อยู่มุมบนขวำมือ)  เพื่อเข้ำสู่โปรแกรม
เปลีย่นค ำถำมเพื่อควำมปลอดภยั ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอเปล่ียนค าถามเพื่อความปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ ใชส้ าหรับเปล่ียนค าถามเพ่ือความปลอดภยัส าหรับเขา้สู่ระบบ   

ภำพท่ี 3-11 หน้ำจอเปลีย่นค ำถำมเพื่อควำมปลอดภยั (กรณี Login มาเป็นผูเ้ขา้ใช้ระบบทีเ่ป็น Admin เท่านัน้) 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 3-14 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ตำรำง 3-7 ค ำอธิบำยฟิลด์เปลีย่นค ำถำมเพื่อควำมปลอดภยั 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 อีเมล แสดงอีเมล 
2 ค ำถำมเพื่อควำมปลอดภยั ระบคุ ำถำมเพือ่ควำมปลอดภยั 
3 ก ำหนดค ำถำมเอง ระบคุ ำถำม กรณี เลือกค าถามเป็นก าหนดเอง 
4 ค ำตอบ ระบคุ ำตอบ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอเปลี่ยนค ำถำมเพื่อควำมปลอดภยั อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรปรับปรุง
ข้อมลู 

11.  โปรแกรมเปลีย่นรหัสลบั 

ใช้จดักำรข้อมลูรหสัลบั ได้แก่ กำรเปลีย่นรหสัลบั  

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ไอคอนเปลี่ยนรหัสลับ (รูป  อยู่มุมบนขวำมือ)  เพื่อเข้ำสู่โปรแกรมเปลี่ยนรหัสลับ ซึ่ง
ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอเปล่ียนรหัสลับ 

วัตถุประสงค์ ใชส้ าหรับเปล่ียนขอ้มูลรหสัลบัส าหรับเขา้สู่ระบบ   

ภำพท่ี 3-12 หน้ำจอเปลีย่นรหสัลบั (กรณี Login มาเป็นผูเ้ขา้ใช้ระบบทีเ่ป็น Admin เท่านัน้) 

 
ตำรำง 3-8 ค ำอธิบำยฟิลด์เปลีย่นรหสัลบั 

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

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอเปลีย่นรหสัลบัอ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรปรับปรุงข้อมลู 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 3-15 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

12.  โปรแกรมก าหนดลายเซ็นอเิล็กทรอนิกส์ 

ใช้จดักำรข้อมลูลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์เมื่อผู้ เข้ำใช้ระบบต้องกำรก ำหนดข้อมลูลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ คลิกที่ไอคอนก ำหนดลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (รูป  อยู่มมุบนขวำมือ)  เพื่อเข้ำสูโ่ปรแกรมก ำหนด
ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ ดงันี ้

 หน้าจอก าหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์ ใชส้ าหรับก าหนดลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ของผูเ้ขา้ใชง้าน  

ภำพท่ี 3-13 หน้ำจอก ำหนดลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ (กรณี Login มาเป็นผูเ้ขา้ใช้ระบบทีเ่ป็น Admin เท่านัน้) 

 
ภำพท่ี 3-14 หน้ำจอก ำหนดลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ (กรณี Login มาเป็นผูเ้ข้าใช้ระบบทีเ่ป็น พนกังาน) 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 3-16 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ตำรำง 3-9 ค ำอธิบำยฟิลด์ก ำหนดลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ (กรณี Login มาเป็นผูเ้ขา้ใช้ระบบทีเ่ป็น Admin 
เท่านัน้) 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ช่ือ-สกลุ แสดงช่ือ-สกลุ  
2 หนว่ยงำน แสดงหนว่ยงำน 
3 รูปภำพตรำประทบับริษัท (ไทย) แนบรูปภำพตรำประทบับริษัท (ไทย)  

(ปรำกฏเฉพำะกรณี Login เป็นAdmin) 
4 รูปภำพตรำประทบับริษัท

(องักฤษ) 
แนบรูปภำพตรำประทบับริษัท (องักฤษ)  
(ปรำกฏเฉพำะกรณี Login เป็น Admin) 

5 ไฟล์ CA ลงลำยมือช่ือทำง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

แนบไฟล์ CA ลงลำยมือช่ือทำงอเิลก็ทรอนิกส์  
(ปรำกฏเฉพำะกรณี Login เป็น Admin) 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอก ำหนดลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรปรับปรุงข้อมลู 

13.  โปรแกรมรายการส่วนตัวทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ 

ใช้จดักำรข้อมลูรำยกำรข้อมลูสว่นตวัที่ก ำลงัจะเกิดขึน้ ดรูำยกำร ดรูำยละเอียดขำ่วสำรตำ่งๆ ท่ีได้รับแจ้งจำกระบบ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ คลกิที่  เพื่อเข้ำสูโ่ปรแกรมรำยกำรสว่นตวัที่ก ำลงัจะเกิดขึน้ ดงันี ้

 หน้าจอรายการส่วนตัวที่ก าลังจะเกิดขึน้ 

วัตถุประสงค์ หนา้จอรายการส่วนตวัท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนใชส้ าหรับการแจง้เหตุการณ์ต่างๆ ให้ผูป้ระกอบการทราบการแจง้
ใหผู้ป้ระกอบการช าระเงินก่อนมารับใบอนุญาต/ใบรับรองจากหนา้จอน้ีสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่หนา้รายละเอียดขอ้มูลได ้

ภำพท่ี 3-15 หน้ำจอรำยกำรสว่นตวัที่ก ำลงัจะเกิดขึน้ - กลอ่งขำเข้ำ 

 
 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 3-17 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
Tab กลอ่งขำเข้ำ 

1 คอลมัน์ “ลบรำยกำร” เลอืกลบรำยกำรในกลอ่งขำเข้ำทลีะรำยกำร 
2 จำก แสดงช่ือผู้ที่สง่รำยกำรมำยงักลอ่งขำเข้ำ 
3 ช่ือเร่ือง แสดงช่ือเร่ือง 
4 วนัท่ี แสดงวนัท่ี 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรสว่นตวัที่ก ำลงัจะเกิดขึน้ อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อ กำรแสดงข้อมลู  
และกำรลบข้อมลู 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-1 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

บทที่ 4 
ระบบขอใบอนุญาตและใบรับรอง 

ระบบขอใบอนุญำตและใบรับรอง เป็นโมดูลหรือระบบย่อยของโครงกำรพัฒนำระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนุน
ใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ใช้จดักำรเก่ียวกบักำรเขียนค ำขอถึงกำรออกใบอนญุำตและ
ใบรับรองน ำเข้ำ/สง่ออกสนิค้ำที่มำจำกกำรท ำกำรประมงที่ใช้ในระบบ ซึง่จะเอือ้ประโยชน์ตอ่กำรใช้ปฏิบตัิงำนในสว่นตำ่งๆ 

1.  โปรแกรมเขียนค าขอ 

ใช้สบืค้นเพื่อเลอืกรำยกำรท่ีต้องกำรสร้ำงค ำขอใหมใ่นระบบ FSW สำมำรถสร้ำงค ำขอได้ 2 วิธี ดงันี ้ 
1)  เขียนค ำขอรำยใบ    

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบกำรออกใบอนุญำตและใบรับรอง >> เมนูเขียนค ำขอ >> โปรแกรมใบอนุญำตหรือ
ใบรับรอง  

2)  เขียนค ำขอยบุรวม    

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบกำรออกใบอนุญำตและใบรับรอง >> เมนูเขียนค ำขอ >> โปรแกรมใบอนุญำตหรือ

ใบรับรอง >> คลกิไอคอน    มมุขวำบนโปรแกรม >> ใบค ำขอแบบยบุรวม  

 หน้าจอรายการใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการใบอนุญาตและใบรับรอง ท่ีมีการจับคู่กบัใบค าขอเรียบร้อยแลว้ จากหน้าจอน้ีสามารถ
สืบคน้ขอ้มูลรายการใบอนุญาตและใบรับรองเพื่อเช่ือมโยงไปท่ีค าขอไดต้ามเง่ือนไขท่ีระบุ รวมถึงสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่
หนา้จอสร้างค าขอได ้

หมายเหตุ ส ำหรับข้อมลูใน Tab ก่อนท ำธุรกรรม, Tab วนัน ำเข้ำ/สง่ออก/น ำผำ่น และ Tab หลงัวนัน ำเข้ำ/สง่ออก/น ำ
ผำ่น มีกำรจดัวำงเหมือน Tab ก่อนวนัน ำเข้ำ/สง่ออก/น ำผำ่น ทกุประกำร 

ภำพท่ี 4-1 หน้ำจอรำยกำรใบอนญุำตหรือใบรับรอง (เขยีนค ำขอรำยใบ) 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-2 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี 4-2 หน้ำจอรำยกำรใบค ำขอแบบยบุรวม (เขียนค ำขอยบุรวม) 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรใบอนญุำต/ใบรับรอง และ รำยกำรใบค ำขอแบบยบุรวมอ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำน
ของระบบหวัข้อกำรค้นหำข้อมลู 

 หน้าจอสร้างค าขอ 

วัตถุประสงค์ ใชส้ าหรับสร้างค าขอรายการใหม่เขา้สู่ระบบ   

 ภำพท่ี 4-3 หน้ำจอสร้ำงค ำขอ (รำยใบ) กรณีค าขอข้ึนทะเบียนวตัถอุนัตราย (น าเขา้) 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-3 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 

 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-4 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี 4-4 หน้ำจอสร้ำงค ำขอ (รำยใบ) กรณีใบค าขออนญุาตใหน้ าเข้าสตัว์น ้า ตามมาตรา 65  แห่งพระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 

 

 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-5 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 

 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-6 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี 4-5 หน้ำจอสร้ำงค ำขอ (ยบุรวม) กรณีค าขอยบุรวมการน าเข้าสตัว์น ้าใน พรก.ประมง มาตรา 65 มาตรา 92 และ 
พรบ.โรคระบาดสตัว์ 

 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-7 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 

 

 
ตำรำง 4-1 ค ำอธิบำยฟิลด์สร้ำงค ำขอ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
ค ำขอรำยใบ และ ค ำยบุรวมจะปรำกฏฟิลด์คล้ำยๆ กนัแล้วแตก่รณีของแตล่ะใบค ำขอ 

1 ช่ือค ำขอ แสดงช่ือค ำขอ 
2 ใบอนญุำตหรือใบรับรอง แสดงใบอนญุำตหรือใบรับรอง  
3 ยื่นตอ่อธิบดีกรมประมงผำ่น เลอืกยื่นตอ่อธิบดีกรมประมงผำ่น 
4 ผู้ผำ่นพิธีกำร แสดงผู้ผำ่นพิธีกำร FSW7 

5 ผู้ รับมอบอ ำนำจ แสดงผู้ รับมอบอ ำนำจ FSW7 

6 หนว่ยงำนท่ีออกเอกสำร เลอืกหนว่ยงำนท่ีออกเอกสำร  FSW2 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-8 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
7 ชีแ้จงติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่ เลอืกชีแ้จงตดิตอ่เจ้ำหน้ำที่  FSW2 

8 ดำ่นตรวจสตัว์น ำ้ (สถำนท่ี
น ำเข้ำ): 

เลอืกดำ่นตรวจสตัว์น ำ้(สถำนท่ีน ำเข้ำ): FSW2 

9 ลกัษณะกำรขอ แสดงลกัษณะกำรขอ 
10 ช่วงเวลำด ำเนินกำร แสดงชว่งเวลำด ำเนินกำร 
11 ระเบียบข้อบงัคบั แสดงระเบียบข้อบงัคบั 
12 วตัถปุระสงค์ เลอืกวตัถปุระสงค์  FSW6 

ปรำกฏเฉพำะค ำขอรำยใบ (กรณีค ำขอขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรำย (น ำเข้ำ)) 
13 ประเทศผู้ผลติ เลอืกประเทศผู้ผลติ FSW1 
14 ช่ือทำงกำรค้ำ(ระบกุรณี

วตัถปุระสงค์เป็นวตัถดุิบในกำร
ผลติ) 

เลอืกช่ือทำงกำรค้ำ(ระบกุรณีวตัถปุระสงค์เป็นวตัถดุิบในกำรผลติ) 

ปรำกฏเฉพำะค ำขอรำยใบ (กรณีใบค ำขออนญุำตให้น ำเข้ำสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง  
พ.ศ. 2558) 

15 ผำ่นดำ่นตรวจสตัว์น ำ้ (สถำนท่ี
ตรวจปลอ่ย) 

เลอืกผำ่นดำ่นตรวจสตัว์น ำ้(สถำนท่ีตรวจปลอ่ย)FSW2 

16 ผำ่นดำ่นศลุกำกร (สถำนท่ี
น ำเข้ำ) 

เลอืกผำ่นดำ่นศลุกำกร(สถำนท่ีน ำเข้ำ) FSW2 

17 ช่ือเมืองต้นก ำเนดิสนิค้ำ ระบช่ืุอเมืองต้นก ำเนดิสนิค้ำ 
18 ช่ือประเทศต้นก ำเนิดสนิค้ำ เลอืกช่ือประเทศต้นก ำเนดิสนิค้ำFSW1 

19 ขนสง่โดยทำง เลอืกขนสง่โดยทำง 
20 ช่ือ/หมำยเลขยำนพำหนะ ระบช่ืุอ/หมำยเลขยำนพำหนะ 
21 วนัท่ีน ำเข้ำ ระบวุนัท่ีน ำเข้ำ 
22 ยกเว้นอำกร เลอืกยกเว้นอำกร 

Tab รำยละเอียดค ำขอ 
23 ไอคอน “แสดงตวัอยำ่ง

แบบฟอร์มที่ออกแบบ” 
แสดงตวัอยำ่งแบบฟอร์มที่ออกแบบ 

24 ไอคอน “Generate XML” Generate XML 
25 ไอคอน “สลบักำรแสดงฟิลด์

ข้อมลูพืน้ฐำนกรมประมง
ภำษำไทย-องักฤษ” 

สลบักำรแสดงฟิลด์ข้อมลูพืน้ฐำนกรมประมงภำษำไทย-องักฤษ 

26 ไอคอน “แสดงข้อมลูที่จ ำเป็น” เลอืกแสดงเฉพำะข้อมลูที่จ ำเป็นต้องระบใุห้มำปรำกฏในหน้ำจอ 
Tab รำยกำรสนิค้ำ/บญัชีแนบท้ำย 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-9 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
27 ไอคอน “โหลดรำยกำรสนิค้ำ

จำก excel file” 
ใช้ส ำหรับโหลดรำยกำรสนิค้ำจำก excel file 

28 ไอคอน “Import Cities” ใช้ส ำหรับน ำเข้ำข้อมลู  Cities 
29 ไอคอน “Import Microchip” ใช้ส ำหรับน ำเข้ำข้อมลู  Microchip 
30 ไอคอน “Import Ship” ใช้ส ำหรับน ำเข้ำข้อมลูเรือ 
31 ไอคอน “Import Hazardous 

Substances” 
ใช้ส ำหรับน ำเข้ำข้อมลูวตัถอุนัตรำย 

32 ไอคอน “เพิ่มข้อมลู” ใช้ส ำหรับเพิม่ข้อมลูรำยกำรสนิค้ำ/บญัชีแนบท้ำย 
33 ไอคอน “ลบข้อมลู” ใช้ส ำหรับลบข้อมลูรำยกำรสนิค้ำ/บญัชีแนบท้ำย 
34 ไอคอน “Export to excel” ใช้ส ำหรับสง่ออกข้อมลูสนิค้ำประมงในรูปแบบของไฟล์ excel 
35 คอลมัน์ “สนิค้ำประมง 

- ช่ือทำงกำรค้ำ” 
ระบสุนิค้ำประมง FSW4 - ช่ือทำงกำรค้ำ  

36 คอลมัน์ “จ ำนวน/ปริมำณ
สนิค้ำ” 

ระบจุ ำนวน/ปริมำณสนิค้ำ ประกอบไปด้วย ฟิลด์จ ำนวนและ หนว่ย FSW1 

37 คอลมัน์ “น ำ้หนกัสทุธิ " ระบนุ ำ้หนกัสทุธิ  ประกอบไปด้วย ฟิลด์น ำ้หนกัและ หนว่ย FSW1 

38 คอลมัน์ “มลูคำ่สนิค้ำ” ระบมุลูคำ่สนิค้ำ FSW1 

39 ไอคอน “รำยกำรข้อมลูภำยใน” ใช้ส ำหรับระบรุำยกำรข้อมลูภำยในของรำยกำรสนิค้ำ/บญัชีแนบท้ำย 
40 ไอคอน “รำยกำรข้อมลูภำยใน 

(ที่จ ำเป็น)” 
ใช้ส ำหรับระบรุำยกำรข้อมลูภำยในของรำยกำรสนิค้ำ/บญัชีแนบท้ำย  
(ที่จ ำเป็น) 

Tab บญัชีแนบท้ำยส ำหรับกำรขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรำย (กรณีค ำขอขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรำย (น ำเข้ำ)) 
41 ไอคอน “ผลกำรวิเครำะห์วตัถุ

อนัตรำย” 
ใช้ส ำหรับเพิม่ข้อมลูผลกำรวิเครำะห์ตวัอยำ่ง 

42 ไอคอน “สถำนท่ีเก็บสนิค้ำ” ใช้ส ำหรับเพิม่ข้อมลูสถำนท่ีเก็บสนิค้ำ 
43 ไอคอน “ผู้จดัจ ำหนำ่ย” ใช้ส ำหรับเพิม่ข้อมลูผู้จดัจ ำหนำ่ย 
44 ไอคอน “ชนิดและลกัษณะหีบ

หอ่ภำชนะบรรจ”ุ 
ใช้ส ำหรับเพิม่ข้อมลูชนดิและลกัษณะหีบหอ่ภำชนะบรรจ ุ

45 ไอคอน “รำยกำรข้อมลูภำยใน” ใช้ส ำหรับเพิม่รำยกำรข้อมลูภำยในเพิ่มเติม 
46 ไอคอน “สนิค้ำประมง” ใช้ส ำหรับสบืค้นรำยกำรสนิค้ำประมง 
47 คอลมัน์ “สนิค้ำประมง – เลข

ทะเบียน CAS” 
ระบสุนิค้ำประมง – เลขทะเบียน CAS 

48 คอลมัน์ “ช่ือทำงกำรค้ำ” ระบช่ืุอทำงกำรค้ำ 
49 คอลมัน์ “ลกัษณะสนิค้ำ” ระบลุกัษณะสนิค้ำ 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-10 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
50 คอลมัน์ “สตูรอตัรำสว่นผสม

ของสำรส ำคญั” 
ระบสุตูรอตัรำสว่นผสมของสำรส ำคญั 

51 คอลมัน์ “อตัรำกำรใช้” ระบอุตัรำกำรใช้ 
Tab หลกัฐำนประกอบ 

52 ไอคอน “เพิ่มข้อมลู” เลอืกเพิ่มข้อมลูหลกัฐำนประกอบ FSW6 

53 ไอคอน “ลบข้อมลู” เลอืกลบข้อมลูหลกัฐำนประกอบ 
54 คอลมัน์ “ล ำดบัท่ี” แสดงล ำดบัท่ีของหลกัฐำนประกอบ 
55 คอลมัน์ “หลกัฐำนประกอบ” เลอืกช่ือของหลกัฐำนประกอบ 
56 คอลมัน์ “เลขที่เอกสำร” ระบเุลขที่เอกสำรของหลกัฐำนประกอบ 
57 คอลมัน์ “วนัท่ีออกเอกสำร” เลอืกวนัท่ีออกเอกสำรของหลกัฐำนประกอบ 
58 คอลมัน์ “วนัท่ีหมดอำย/ุ

เทียบเทำ่” 
เลอืกวนัท่ีหมดอำย/ุเทียบเทำ่ของหลกัฐำนประกอบ 

59 คอลมัน์ “ผู้ออกเอกสำร” เลอืกผู้ออกเอกสำรของหลกัฐำนประกอบ 
60 ไอคอน “แนบเอกสำร” เลอืกแนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบ  
61 ไอคอน “ตรวจสอบเอกสำร” เลอืกเมื่อต้องกำรตรวจสอบเอกสำรที่มีกำรอ้ำงองิอยูใ่นระบบ FSW เพื่อ

ตรวจสอบวำ่เอกสำรถกูต้องหรือไม่ 
ปรำกฏเฉพำะกรณีค ำขอยบุรวม 
เอกสำรยบุรวม 

62 คอลมัน์ “รหสั” แสดงรหสัเอกสำร 
63 คอลมัน์ “ช่ือ” แสดงช่ือเอกสำร 
64 คอลมัน์ “ช่ือยอ่” แสดงช่ือยอ่เอกสำร 

65 คอลมัน์ “หนว่ยงำนท่ีออก
เอกสำร” 

เลอืกหนว่ยงำนท่ีออกเอกสำร  

หมำยเหต ุ:  FSW1   หมำยถงึ อ้ำงอิงกำรเรียกใช้ระบบข้อมลูพืน้ฐำน 
                               FSW2   หมำยถงึ อ้ำงอิงกำรเรียกใช้ระบบจดักำรองค์กร 
                               FSW4   หมำยถงึ อ้ำงอิงกำรเรียกใช้ระบบสนิค้ำประมง 
                               FSW6   หมำยถงึ อ้ำงอิงกำรเรียกใช้ระบบกำรออกใบอนญุำตและใบรับรอง      
                               FSW7   หมำยถงึ อ้ำงอิงกำรเรียกใช้ระบบบริหำรจดักำรผู้ เข้ำใช้ระบบ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอสร้ำงค ำขอ อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรเพิ่มข้อมลู 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-11 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

2.  โปรแกรมร่างค าขอ 

ใช้จดักำรข้อมลูร่ำงค ำขอ ได้แก่ กำรแสดงรำยละเอียด กำรแก้ไข กำรลงนำมอิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงกำรยื่นข้อมลูค ำขอ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบขอใบอนญุำตและใบรับรอง >> เมนูร่ำงค ำขอ >> โปรแกรมร่ำงค ำขอ ซึ่งประกอบด้วย
โปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการร่างค าขอ 

วัตถุประสงค์ ใชแ้สดงรายการร่างค าขอ ท่ีมีการจดัเก็บลงฐานขอ้มูลแลว้ และสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่หนา้รายละเอียดค า
ขอ และ หนา้แกไ้ขค าขอได ้

หมายเหตุ ส ำหรับข้อมลูใน Tab อื่นๆ มีกำรจดัวำงเหมือน Tab ก่อนท ำน ำเข้ำ/สง่ออก/น ำผำ่น ทกุประกำร 

ภำพท่ี 4-6 หน้ำจอรำยกำรร่ำงค ำขอ 

 
ภำพท่ี 4-7 หน้ำจอยื่นค ำขอ 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรร่ำงค ำขอ อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรค้นหำข้อมลู  



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-12 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 หน้าจอแก้ไขค าขอ 

วัตถุประสงค์ ใชส้ าหรับแกไ้ขขอ้มูลร่างค าขอ 

ภำพท่ี 4-8 หน้ำจอแก้ไขค ำขอ กรณีค าขอข้ึนทะเบียนวตัถอุนัตราย (น าเขา้) 

 

 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-13 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 

ภำพท่ี 4-9 หน้ำจอแก้ไขค ำขอ กรณีใบค าขออนญุาตใหน้ าเข้าสตัว์น ้า ตามมาตรา 65  แห่งพระราชก าหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-14 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 

 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-15 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 ภำพท่ี 4-10 หน้ำจอแก้ไขค ำขอ กรณีค าขอยบุรวมการน าเขา้สตัว์น ้าใน พรก.ประมง มาตรา 65 มาตรา 92 
และ พรบ.โรคระบาดสตัว์ 

 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-16 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 

 

 
ตำรำง 4-2 ค ำอธิบำยฟิลด์ร่ำงค ำขอ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
ค ำขอรำยใบ และ ค ำยบุรวมจะปรำกฏฟิลด์คล้ำยๆ กนัแล้วแตก่รณีของแตล่ะใบค ำขอ 

1 เลขที่ค ำขอ แสดงเลขที่ค ำขอ 
2 เลขที่รับ แสดงเลขที่รับ 
3 ช่ือค ำขอ แสดงช่ือค ำขอ 
4 ใบอนญุำตหรือใบรับรอง แสดงใบอนญุำตหรือใบรับรอง  
5 ยื่นตอ่อธิบดีกรมประมงผำ่น แสดงยื่นตอ่อธิบดีกรมประมงผำ่น 
6 ผู้ผำ่นพิธีกำร แสดงผู้ผำ่นพิธีกำร FSW7 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-17 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
7 ผู้ รับมอบอ ำนำจ แสดงผู้ รับมอบอ ำนำจ FSW7 

8 หนว่ยงำนท่ีออกเอกสำร เลอืกหนว่ยงำนท่ีออกเอกสำร  FSW2 

9 ชีแ้จงติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่ เลอืกชีแ้จงตดิตอ่เจ้ำหน้ำที่  FSW2 

10 ดำ่นตรวจสตัว์น ำ้ (สถำนท่ี
น ำเข้ำ): 

เลอืกดำ่นตรวจสตัว์น ำ้(สถำนท่ีน ำเข้ำ): FSW2 

11 ลกัษณะกำรขอ แสดงลกัษณะกำรขอ 
12 ช่วงเวลำด ำเนินกำร แสดงชว่งเวลำด ำเนินกำร 
13 ระเบียบข้อบงัคบั แสดงระเบียบข้อบงัคบั 
14 วตัถปุระสงค์ เลอืกวตัถปุระสงค์  FSW6 

ปรำกฏเฉพำะค ำขอรำยใบ (กรณีค ำขอขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรำย (น ำเข้ำ)) 
15 ประเทศผู้ผลติ เลอืกประเทศผู้ผลติ FSW1 
16 ช่ือทำงกำรค้ำ(ระบกุรณี

วตัถปุระสงค์เป็นวตัถดุิบในกำร
ผลติ) 

เลอืกช่ือทำงกำรค้ำ(ระบกุรณีวตัถปุระสงค์เป็นวตัถดุิบในกำรผลติ) 

ปรำกฏเฉพำะค ำขอรำยใบ (กรณีใบค ำขออนญุำตให้น ำเข้ำสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง  
พ.ศ. 2558) 

17 ผำ่นดำ่นตรวจสตัว์น ำ้ (สถำนท่ี
ตรวจปลอ่ย) 

เลอืกผำ่นดำ่นตรวจสตัว์น ำ้(สถำนท่ีตรวจปลอ่ย)FSW2 

18 ผำ่นดำ่นศลุกำกร (สถำนท่ี
น ำเข้ำ) 

เลอืกผำ่นดำ่นศลุกำกร(สถำนท่ีน ำเข้ำ) FSW2 

19 ช่ือเมืองต้นก ำเนดิสนิค้ำ ระบช่ืุอเมืองต้นก ำเนดิสนิค้ำ 
20 ช่ือประเทศต้นก ำเนิดสนิค้ำ เลอืกช่ือประเทศต้นก ำเนดิสนิค้ำFSW1 

21 ขนสง่โดยทำง เลอืกขนสง่โดยทำง 
22 ช่ือ/หมำยเลขยำนพำหนะ ระบช่ืุอ/หมำยเลขยำนพำหนะ 
23 วนัท่ีน ำเข้ำ ระบวุนัท่ีน ำเข้ำ 

Tab รำยละเอียดค ำขอ 
24 ไอคอน “แสดงตวัอยำ่ง

แบบฟอร์มที่ออกแบบ” 
แสดงตวัอยำ่งแบบฟอร์มที่ออกแบบ 

25 ไอคอน “Generate XML” Generate XML 
26 ไอคอน “สลบักำรแสดงฟิลด์

ข้อมลูพืน้ฐำนกรมประมง
ภำษำไทย-องักฤษ” 

สลบักำรแสดงฟิลด์ข้อมลูพืน้ฐำนกรมประมงภำษำไทย-องักฤษ 

27 ไอคอน “แสดงข้อมลูที่จ ำเป็น” เลอืกแสดงเฉพำะข้อมลูที่จ ำเป็นต้องระบใุห้มำปรำกฏในหน้ำจอ 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-18 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
Tab รำยกำรสนิค้ำ/บญัชีแนบท้ำย 

28 ไอคอน “โหลดรำยกำรสนิค้ำ
จำก excel file” 

ใช้ส ำหรับโหลดรำยกำรสนิค้ำจำก excel file 

29 ไอคอน “Import Cities” ใช้ส ำหรับน ำเข้ำข้อมลู  Cities 
30 ไอคอน “Import Microchip” ใช้ส ำหรับน ำเข้ำข้อมลู  Microchip 
31 ไอคอน “Import Ship” ใช้ส ำหรับน ำเข้ำข้อมลูเรือ 
32 ไอคอน “Import Hazardous 

Substances” 
ใช้ส ำหรับน ำเข้ำข้อมลูวตัถอุนัตรำย 

33 ไอคอน “เพิ่มข้อมลู” ใช้ส ำหรับเพิม่ข้อมลูรำยกำรสนิค้ำ/บญัชีแนบท้ำย 
34 ไอคอน “ลบข้อมลู” ใช้ส ำหรับลบข้อมลูรำยกำรสนิค้ำ/บญัชีแนบท้ำย 
35 ไอคอน “Export to excel” ใช้ส ำหรับสง่ออกข้อมลูสนิค้ำประมงในรูปแบบของไฟล์ excel 
36 คอลมัน์ “สนิค้ำประมง 

- ช่ือทำงกำรค้ำ” 
ระบสุนิค้ำประมง FSW4 - ช่ือทำงกำรค้ำ  

37 คอลมัน์ “จ ำนวน/ปริมำณ
สนิค้ำ” 

ระบจุ ำนวน/ปริมำณสนิค้ำ ประกอบไปด้วย ฟิลด์จ ำนวนและ หนว่ย FSW1 

38 คอลมัน์ “น ำ้หนกัสทุธิ " ระบนุ ำ้หนกัสทุธิ  ประกอบไปด้วย ฟิลด์น ำ้หนกัและ หนว่ย FSW1 

39 คอลมัน์ “มลูคำ่สนิค้ำ” ระบมุลูคำ่สนิค้ำ FSW1 

40 ไอคอน “รำยกำรข้อมลูภำยใน” ใช้ส ำหรับระบรุำยกำรข้อมลูภำยในของรำยกำรสนิค้ำ/บญัชีแนบท้ำย 
41 ไอคอน “รำยกำรข้อมลูภำยใน 

(ที่จ ำเป็น)” 
ใช้ส ำหรับระบรุำยกำรข้อมลูภำยในของรำยกำรสนิค้ำ/บญัชีแนบท้ำย  
(ที่จ ำเป็น) 

Tab บญัชีแนบท้ำยส ำหรับกำรขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรำย (กรณีค ำขอขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรำย (น ำเข้ำ)) 
42 ไอคอน “ผลกำรวิเครำะห์วตัถุ

อนัตรำย” 
ใช้ส ำหรับเพิม่ข้อมลูผลกำรวิเครำะห์ตวัอยำ่ง 

43 ไอคอน “สถำนท่ีเก็บสนิค้ำ” ใช้ส ำหรับเพิม่ข้อมลูสถำนท่ีเก็บสนิค้ำ 
44 ไอคอน “ผู้จดัจ ำหนำ่ย” ใช้ส ำหรับเพิม่ข้อมลูผู้จดัจ ำหนำ่ย 
45 ไอคอน “ชนิดและลกัษณะหีบ

หอ่ภำชนะบรรจ”ุ 
ใช้ส ำหรับเพิม่ข้อมลูชนดิและลกัษณะหีบหอ่ภำชนะบรรจ ุ

46 ไอคอน “รำยกำรข้อมลูภำยใน” ใช้ส ำหรับเพิม่รำยกำรข้อมลูภำยในเพิ่มเติม 
47 ไอคอน “สนิค้ำประมง” ใช้ส ำหรับสบืค้นรำยกำรสนิค้ำประมง 
48 คอลมัน์ “สนิค้ำประมง – เลข

ทะเบียน CAS” 
ระบสุนิค้ำประมง – เลขทะเบียน CAS 

49 คอลมัน์ “ช่ือทำงกำรค้ำ” ระบช่ืุอทำงกำรค้ำ 
50 คอลมัน์ “ลกัษณะสนิค้ำ” ระบลุกัษณะสนิค้ำ 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-19 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
51 คอลมัน์ “สตูรอตัรำสว่นผสม

ของสำรส ำคญั” 
ระบสุตูรอตัรำสว่นผสมของสำรส ำคญั 

52 คอลมัน์ “อตัรำกำรใช้” ระบอุตัรำกำรใช้ 
Tab หลกัฐำนประกอบ 

53 ไอคอน “เพิ่มข้อมลู” เลอืกเพิ่มข้อมลูหลกัฐำนประกอบ FSW6 

54 ไอคอน “ลบข้อมลู” เลอืกลบข้อมลูหลกัฐำนประกอบ 
55 คอลมัน์ “ล ำดบัท่ี” แสดงล ำดบัท่ีของหลกัฐำนประกอบ 
56 คอลมัน์ “หลกัฐำนประกอบ” เลอืกช่ือของหลกัฐำนประกอบ 
57 คอลมัน์ “เลขที่เอกสำร” ระบเุลขที่เอกสำรของหลกัฐำนประกอบ 
58 คอลมัน์ “วนัท่ีออกเอกสำร” เลอืกวนัท่ีออกเอกสำรของหลกัฐำนประกอบ 
59 คอลมัน์ “วนัท่ีหมดอำย/ุ

เทียบเทำ่” 
เลอืกวนัท่ีหมดอำย/ุเทียบเทำ่ของหลกัฐำนประกอบ 

60 คอลมัน์ “ผู้ออกเอกสำร” เลอืกผู้ออกเอกสำรของหลกัฐำนประกอบ 
61 ไอคอน “แนบเอกสำร” เลอืกแนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบ  
62 ไอคอน “ตรวจสอบเอกสำร” เลอืกเมื่อต้องกำรตรวจสอบเอกสำรที่มีกำรอ้ำงองิอยูใ่นระบบ FSW เพื่อ

ตรวจสอบวำ่เอกสำรถกูต้องหรือไม่ 
ปรำกฏเฉพำะกรณีค ำขอยบุรวม 
เอกสำรยบุรวม 

63 คอลมัน์ “รหสั” แสดงรหสัเอกสำร 
64 คอลมัน์ “ช่ือ” แสดงช่ือเอกสำร 
65 คอลมัน์ “ช่ือยอ่” แสดงช่ือยอ่เอกสำร 

66 คอลมัน์ “หนว่ยงำนท่ีออก
เอกสำร” 

เลอืกหนว่ยงำนท่ีออกเอกสำร  

หมำยเหต ุ:  FSW1   หมำยถงึ อ้ำงอิงกำรเรียกใช้ระบบข้อมลูพืน้ฐำน 
                               FSW2   หมำยถงึ อ้ำงอิงกำรเรียกใช้ระบบจดักำรองค์กร 
                               FSW4   หมำยถงึ อ้ำงอิงกำรเรียกใช้ระบบสนิค้ำประมง 
                               FSW6   หมำยถงึ อ้ำงอิงกำรเรียกใช้ระบบกำรออกใบอนญุำตและใบรับรอง      
                               FSW7   หมำยถงึ อ้ำงอิงกำรเรียกใช้ระบบบริหำรจดักำรผู้ เข้ำใช้ระบบ 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอแก้ไขร่ำงค ำขอ อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรปรับปรุงข้อมลู  



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-20 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

3.  โปรแกรมติดตามสถานะค าขอ 

ใช้จดักำรติดตำมสถำนะค ำขอ  ได้แก่ กำรแสดงข้อมลูรำยละเอียดค ำขอ แสดงขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนทัง้เป็นตวัอกัษรและ
แผนภำพ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบกำรขอใบอนุญำตและใบรับรอง >> เมนูติดตำมสถำนะค ำขอ >> โปรแกรมติดตำม
สถำนะค ำขอ ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการตดิตามสถานะใบค าขอ 

วัตถุประสงค์ ใชแ้สดงรายการติดตามสถานะใบค าขอท่ีมีการจดัเก็บลงฐานขอ้มูลแลว้ และสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่หน้า
รายละเอียดใบค าขอได ้

หมายเหตุ ส ำหรับข้อมลูใน Tab อื่นๆ มีกำรจดัวำงเหมือน Tab ก่อนวนัน ำเข้ำ/สง่ออก/น ำผำ่น ทกุประกำร 

ภำพท่ี 4-11 หน้ำจอรำยกำรกำรติดตำมสถำนะใบค ำขอ 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรกำรติดตำมสถำนะใบค ำขอ อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรค้นหำ
ข้อมลู  

 หน้าจอตดิตามสถานะค าขอ 

วัตถุประสงค์ ใชส้ าหรับติดตามสถานะของขอ้มูลค าขอวา่ก าลงัด าเนินงานอยูใ่นขั้นตอนใด 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-21 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี 4-12 หน้ำจอติดตำมสถำนะค ำขอ ที่เป็นขัน้ตอนงำน 

 
ตำรำง 4-3 ค ำอธิบำยฟิลด์กำรตดิตำมสถำนะค ำขอ 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 เลขที่ค ำขอ แสดงเลขที่ค ำขอ 
2 วนัท่ียื่นค ำขอ แสดงวนัท่ียื่นค ำขอ 
3 วนัท่ีรับค ำขอ แสดงวนัท่ีรับค ำขอ 
4 จำก แสดงข้อมลูช่ือผู้ประกอบกำร 
5 ถึง แสดงข้อมลูช่ือหนว่ยงำนท่ีด ำเนนิงำน 
6 เร่ือง แสดงช่ือเร่ืองที่ขออนญุำต 
7 เลขที่ใบอนญุำต/ใบรับรอง แสดงเลขทีใ่บอนญุำต/ใบรับรอง 
8 เวลำทีใ่ช้ในกำรท ำงำน แสดงเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำน 
9 คอลมัน์ “วนั-เวลำที่สง่” แสดงข้อมลูวนั-เวลำที่สง่ 
10 คอลมัน์ “ผู้สง่” แสดงข้อมลูผู้สง่งำน 
11 คอลมัน์ “ผู้ รับ” แสดงข้อมลูผู้ รับงำน 
12 คอลมัน์ “กำรปฏิบตั”ิ แสดงข้อมลูกำรปฏิบตัิงำน 
13 คอลมัน์ “ข้อคิดเห็น/ค ำสัง่กำร” แสดงข้อมลูข้อคดิเห็น/ค ำสัง่กำรของงำน 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอติดตำมสถำนะอ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรแสดงข้อมลู  



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-22 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

4.  โปรแกรมใบอนุญาตและใบรับรอง 
ใช้จดักำรใบอนญุำตและใบรับรอง ได้แก่ กำรสืบค้น กำรแสดงรำยละเอียดข้อมลูใบอนญุำตและใบรับรอง  แสดงรำยกำรที่
ผำ่นกำรอนมุตัิ แสดงรำยกำรท่ีไมผ่ำ่นกำรอนมุตัิ แสดงรำยกำรท่ียกเลกิ และ แสดงรำยกำรท่ีหมดอำยุ 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบขอใบอนุญำตและใบรับรอง >> เมนใูบอนญุำตและใบรับรอง >> โปรแกรมใบอนญุำต
และใบรับรอง ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการใบอนุญาตและใบรับรอง 

วัตถุประสงค์ ใชแ้สดงรายการใบอนุญาตและใบรับรอง ท่ีมีการจดัเก็บลงฐานขอ้มูลแลว้ และสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่หนา้
รายละเอียดได ้

หมายเหตุ ส ำหรับข้อมลูใน Tab อื่นๆ มีกำรจดัวำงเหมือน Tab ก่อนวนัน ำเข้ำ/สง่ออก/น ำผำ่น ทกุประกำร 

ภำพท่ี 4-13 หน้ำจอรำยกำรใบอนญุำตและใบรับรอง 

 
ภำพท่ี 4-14 หน้ำจอรำยกำรใบอนญุำตที่เก่ียวข้อง 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-23 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรใบอนญุำตและใบรับรอง อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรค้นหำข้อมลู  

 หน้าจอรายละเอียดใบอนุญาตและใบรับรอง 

ใช้ส ำหรับดรูำยละเอียดข้อมลูใบอนญุำตและใบรับรอง 

ภำพท่ี 4-15 หน้ำจอรำยละเอยีดใบอนญุำตและใบรับรอง กรณีใบอนญุาตใหน้ าเขา้สตัว์น ้า ตามมาตรา 65  แห่งพระ
ราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  

 

 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-24 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ตำรำง 4-4 ค ำอธิบำยฟิลด์ใบอนญุำตและใบรับรอง กรณีใบอนญุาตใหน้ าเขา้สตัว์น ้า ตามมาตรา 65  แห่ง
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 เลขที่ใบอนญุำตหรือใบรับรอง แสดงเลขทีใ่บอนญุำตหรือใบรับรอง 
2 เลขที่ค ำขอ แสดงเลขที่รับ 
3 วนัท่ีอนมุตั ิ แสดงวนัท่ีอนมุตั ิ
4 วนัท่ีหมดอำย ุ แสดงวนัท่ีหมดอำย ุ
5 ใบอนญุำตหรือใบรับรอง แสดงช่ือใบอนญุำตหรือใบรับรอง  
6 ยื่นตอ่อธิบดีกรมประมงผำ่น แสดงยื่นตอ่อธิบดีกรมประมงผำ่น 
7 ประเภทผู้ผำ่นพิธีกำร แสดงประเภทผู้ผำ่นพิธีกำร 
8 ผู้ผำ่นพิธีกำร แสดงผู้ผำ่นพิธีกำร 
9 ผู้ รับมอบอ ำนำจ แสดงผู้ รับมอบอ ำนำจ 
10 ชีแ้จงติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่ เลอืกชีแ้จงตดิตอ่เจ้ำหน้ำที่ 
11 ลกัษณะกำรขอ แสดงลกัษณะกำรขอ 
12 ช่วงเวลำด ำเนินกำร แสดงชว่งเวลำด ำเนินกำร 
13 ระเบียบข้อบงัคบั แสดงระเบียบข้อบงัคบั 
14 วตัถปุระสงค์ แสดงวตัถปุระสงค์  
15 ผำ่นดำ่นตรวจสตัว์น ำ้(สถำนท่ี

ตรวจปลอ่ย) 
แสดงดำ่นตรวจสตัว์น ำ้ (สถำนท่ีตรวจปลอ่ย) 

16 ผำ่นดำ่นศลุกำกร(สถำนท่ี
สง่ออก) 

แสดงดำ่นศลุกำกร (สถำนท่ีสง่ออก) 

17 ช่ือเมืองต้นก ำเนดิสนิค้ำ แสดงช่ือเมืองต้นก ำเนิดสนิค้ำ 
18 ช่ือประเทศต้นทำงบรรทกุสนิค้ำ แสดงช่ือประเทศต้นทำงบรรทกุสนิค้ำ 
19 ขนสง่โดยทำง แสดงขนสง่โดยทำง 
20 ช่ือ/หมำยเลขยำนพำหนะ แสดงช่ือ/หมำยเลขยำนพำหนะ 
21 วนัท่ีบงัคบัใช้ แสดงวนัท่ีบงัคบัใช้ 
22 วนัท่ีน ำเข้ำ แสดงวนัท่ีน ำเข้ำ 

Tab รำยละเอียดใบอนญุำตหรือใบรับรอง 
23 ไอคอน “แสดงตวัอยำ่ง

แบบฟอร์มที่ออกแบบ” 
แสดงตวัอยำ่งแบบฟอร์มที่ออกแบบ 

24 ไอคอน “Generate XML” Generate XML 
25 ไอคอน “สลบักำรแสดงฟิลด์

ข้อมลูพืน้ฐำนกรมประมง
ภำษำไทย-องักฤษ” 

สลบักำรแสดงฟิลด์ข้อมลูพืน้ฐำนกรมประมงภำษำไทย-องักฤษ 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-25 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
26 ไอคอน “แสดงข้อมลูที่จ ำเป็น” เลอืกแสดงเฉพำะข้อมลูที่จ ำเป็นต้องระบใุห้มำปรำกฏในหน้ำจอ 

Tab รำยกำรสนิค้ำ/บญัชีแนบท้ำย 
27 คอลมัน์ “สนิค้ำประมง - ช่ือ

ทำงกำรค้ำ”  
แสดงสนิค้ำประมง - ช่ือทำงกำรค้ำ 

28 คอลมัน์ “ช่ือทำงกำรค้ำ” แสดงช่ือทำงกำรค้ำ 
29 คอลมัน์ “จ ำนวน/ปริมำณ

สนิค้ำ” 
แสดงจ ำนวน/ปริมำณสนิค้ำ 

30 คอลมัน์ “น ำ้หนกัสทุธิ” แสดงน ำ้หนกัสทุธิ 
31 คอลมัน์ “มลูคำ่สนิค้ำ” แสดงมลูคำ่สนิค้ำ 

Tab หลกัฐำนประกอบ 
32 คอลมัน์ “ล ำดบัท่ี” แสดงล ำดบัท่ีของหลกัฐำนประกอบ 
33 คอลมัน์ “หลกัฐำนประกอบ” แสดงช่ือของหลกัฐำนประกอบ 
34 คอลมัน์ “เลขที่เอกสำร” แสดงเลขที่เอกสำรของหลกัฐำนประกอบ 
35 วนัท่ีออกเอกสำร  แสดงวนัท่ีออกเอกสำร  
36 วนัท่ีหมดอำย/ุเทียบเทำ่  แสดงวนัท่ีหมดอำย/ุเทียบเทำ่  
37 ผู้ออกเอกสำร แสดงผู้ออกเอกสำร 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยละเอียดใบอนุญำตและใบรับรองอ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรแสดง
ข้อมลู 

5.  โปรแกรมขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/ใบรับรอง 
ใช้จดักำรข้อมูลขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญำต/ใบรับรอง ได้แก่ กำรสืบค้น กำรสร้ำง กำรแสดงรำยละเอียด กำรแก้ไข กำรลบ 
กำรดรูำยกำรท่ีอนมุตัิ และดรูำยกำรท่ีไมอ่นมุตัิ กำรขอเปลีย่นแปลงใบอนญุำต/ใบรับรอง 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบขอใบอนญุำตและใบรับรอง >> เมนูขอเปลี่ยนแปลงใบอนญุำต/ใบรับรอง  >> หน้ำจอ
ขอเปลีย่นแปลงใบอนญุำต/ใบรับรอง ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการขอเปล่ียนแปลงใบอนุญาต/ใบรับรอง 

วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการขอเปล่ียนแปลงใบอนุญาต/ใบรับรอง ท่ีมีการจัดเก็บลงฐานขอ้มูลแลว้ จากหน้าจอน้ี
สามารถสืบค้นข้อมูลรายการขอเปล่ียนแปลงได้ตามเง่ือนไขท่ีระบุ รวมถึงสามารถลบข้อมูลได้ตามรายการท่ีระบุ 
นอกจากนั้นหน้าจอน้ีสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่หนา้รายละเอียด หน้าสร้าง หนา้แกไ้ข ดูรายการท่ีอนุมติั รายการท่ีไม่อนุมติั 
และลบรายการท่ีขอเปล่ียนแปลงได ้



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-26 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี 4-16 หน้ำจอรำยกำรขอเปลีย่นแปลงข้อมลูใบอนญุำต/ใบรับรอง 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูใบอนุญำต/ใบรับรอง อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบ
หวัข้อกำรค้นหำข้อมลู และ หวัข้อกำรลบข้อมลู 

 หน้าจอสร้างค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

วัตถุประสงค์ ใชส้ าหรับสร้างค าขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลใบอนุญาตหรือใบรับรอง เขา้สู่ระบบ ส าหรับหนา้จอรายละเอียด
และหนา้แกไ้ข มีการจดัวางเหมือนหนา้จอสร้างค าขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลใบอนุญาตหรือใบรับรองทุกประการ  แต่ส่ิงท่ี
แตกต่างกนัคือการท างานซ่ึงจะแสดงไอคอนการท างานแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของโปรแกรม  

ภำพท่ี 4-17 หน้ำจอสร้ำงค ำขอเปลีย่นแปลงข้อมลูใบอนญุำตหรือใบรับรอง 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-27 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 

 
ตำรำง 4-5 ค ำอธิบำยฟิลด์ขอเปลีย่นแปลงข้อมลูใบอนญุำตหรือใบรับรอง 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ผู้ประกอบกำร แสดงช่ือผู้ประกอบกำร 
2 เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี แสดงข้อมลูเลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษีของผู้ประกอบกำรท่ีเลอืก 
3 ใบอนญุำตหรือใบรับรอง เลอืกใบอนญุำตหรือใบรับรอง FSW6   
4 เลขที่ใบอนญุำตหรือใบรับรอง เลอืกเลขที่ใบอนญุำตหรือใบรับรอง โปรแกรมจะกรองมำเฉพำะใบอนญุำต/

ใบรับรองที่เคยมกีำรขออนญุำตแล้ว FSW6   
5 สถำนะ แสดงสถำนะของใบอนญุำตหรือใบรับรอง 
6 ประเภทกำรขอเปลีย่นแปลง เลอืกประเภทกำรขอเปลีย่นแปลง 
7 รำยละเอียด ระบรุำยละเอียดกำรขอเปลีย่นแปลง 
8 แนบไฟล์ เลอืกแนบไฟล์เอกสำรที่ขอเปลีย่นแปลง 

หมำยเหต ุ:  FSW6  หมำยถงึ อ้ำงอิงกำรเรียกใช้ระบบกำรออกใบอนญุำตและใบรับรอง 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอสร้ำงค ำขอเปลีย่นแปลงข้อมลูใบอนญุำตหรือใบรับรองอ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบ
หวัข้อกำรเพิ่มข้อมลู  



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-28 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 หน้าจอรายการขอเปล่ียนแปลงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองท่ีอนุมัติ 

วัตถุประสงค์ หนา้จอรายการขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลใบอนุญาต/ใบรับรองท่ีอนุมติั ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดรายการขอ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลใบอนุญาต/ใบรับรองท่ีอนุมติั  จากหน้าจอน้ีสามารถสืบคน้ขอ้มูลรายการขอเปล่ียนแปลงขอ้มูล
ใบอนุญาต/ใบรับรองท่ีอนุมติั ไดต้ามเง่ือนไขท่ีระบุ รวมถึงสามารถลบขอ้มูลไดต้ามรายการท่ีระบุ   

หมายเหตุ ส ำหรับหน้ำจอรำยกำรขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูใบอนญุำต/ใบรับรองที่ไม่อนมุตัิ มีกำรจดัวำงเหมือนและฟิลด์
เหมือนหน้ำจอรำยกำรขอเปลีย่นแปลงข้อมลูใบอนญุำต/ใบรับรองที่อนมุตัิทกุประกำร 

ภำพท่ี 4-18 หน้ำจอรำยกำรขอเปลีย่นแปลงข้อมลูใบอนญุำต/ใบรับรองที่อนมุตัิ 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรขอเปลีย่นแปลงข้อมลูใบอนญุำต/ใบรับรองที่อนมุตัิและรำยกำรขอเปลีย่นแปลงข้อมลู
ใบอนุญำต/ใบรับรองที่ไม่อนุมตัิ อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหัวข้อกำรค้นหำข้อมูล และหวัข้อกำรลบ
ข้อมลู 

6.  โปรแกรมหนังสือก ากบัการจ าหน่าย 

ใช้จดักำรข้อมลูหนงัสอืก ำกบักำรจ ำหนำ่ย ได้แก่ กำรสบืค้น  กำรแสดงรำยละเอียด และกำรพิมพ์หนงัสอืก ำกบักำรจ ำหนำ่ย 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบขอใบอนุญำตและใบรับรอง >> เมนูหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำย  >> หน้ำจอรำยกำร
หนงัสอืก ำกบักำรจ ำหนำ่ย ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการหนังสือก ากับการจ าหน่าย 

วัตถุประสงค์ ใชแ้สดงรายการหนังสือก ากบัการจ าหน่าย ท่ีมีการจดัเก็บลงฐานขอ้มูลแลว้ จากหน้าจอน้ีสามารถสืบคน้
ขอ้มูลรายการหนังสือก ากบัการจ าหน่ายไดต้ามเง่ือนไขท่ีระบุ รวมถึงสามารถดูรายละเอียด และพิมพห์นงัสือก ากบัการ
จ าหน่ายไดต้ามรายการท่ีระบุ นอกจากนั้นหนา้จอน้ีสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่หนา้รายละเอียดได ้



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 4-29 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี 4-19 หน้ำจอรำยกำรหนงัสอืก ำกบักำรจ ำหนำ่ย 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรหนงัสือก ำกับกำรจ ำหน่ำย อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรค้นหำ
ข้อมลู  

ภำพท่ี 4-20 หน้ำจอรำยละเอยีดหนงัสอืก ำกบักำรจ ำหนำ่ย 

 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยละเอียดหนงัสอืก ำกบักำรจ ำหนำ่ย อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรแสดง
ข้อมลู 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 5-1 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

บทที่ 5 
ระบบขอเพิม่/สืบค้นสินค้าประมง 

ระบบขอเพิ่ม/สืบค้นสินค้ำประมง เป็นโมดูลหรือระบบย่อยของโครงกำรพฒันำระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนุน
ใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ใช้จดักำรเก่ียวกับกำรขอเพิ่ม/สืบค้นสินค้ำประมง  ที่ใช้ใน
ระบบซึ่งจะเอือ้ประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบัติงำนในส่วนต่ำงๆ โดยส่งผลให้สำมำรถลดปริมำณงำนและลดเวลำที่ต้องใช้ในกำร
ปฏิบตัิงำน รวมทัง้ท ำให้ได้งำนท่ีมีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

1.  โปรแกรมสืบค้นข้อมูลสินค้าประมง 
ใช้จดักำรข้อมลูสบืค้นข้อมลูสนิค้ำประมง คือ กำรสบืค้นข้อมลูสนิค้ำประมง 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบขอเพิ่ม/สบืค้นสนิค้ำประมง >> เมนสูบืค้นข้อมลูสนิค้ำประมง >> โปรแกรมสบืค้นข้อมลู
สนิค้ำประมง ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอสืบค้นข้อมูลสินค้าประมง 

วัตถุประสงค์ ใชสื้บคน้ขอ้มูลสินคา้ประมง ท่ีมีอยูใ่นระบบเรียบร้อยแลว้ ตามเง่ือนไขท่ีระบุ 

ภำพท่ี 5-1 หน้ำจอสบืค้นข้อมลูสนิค้ำประมง 

 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 5-2 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอสบืค้นสนิค้ำประมง อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรค้นหำข้อมลู 

2.  โปรแกรมขอเพิม่ข้อมูลสินค้าประมง ( 
ใช้จดักำรข้อมลูขอเพิ่มข้อมลูสินค้ำประมง ได้แก่ กำรสืบค้น กำรสร้ำง กำรแสดงรำยละเอียด กำรแก้ไข  กำรลบ ดรูำยกำรที่
อนุมตัิ และดูรำยกำรที่ไม่อนุมตัิ  กำรดูประวตัิแจ้งแก้ไขค ำขอเพิ่มเติมข้อมูลสินค้ำประมง   และกำรยกเลิกขอเพิ่มข้อมูล
สนิค้ำประมง 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบขอเพิ่ม/สบืค้นสนิค้ำประมง >> เมนขูอเพิ่มข้อมลูสนิค้ำประมง>> หน้ำจอรำยกำรขอเพิ่ม
ข้อมลูสนิค้ำประมง ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการขอเพิ่มข้อมูลสินค้าประมง (ปัจจุบันให้ด าเนินการแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่) 

วัตถุประสงค์ ใชแ้สดงรายการขอเพ่ิมขอ้มูลสินคา้ประมง ท่ีมีการจดัเก็บลงฐานขอ้มูลแลว้ จากหนา้จอน้ีสามารถสืบคน้
ขอ้มูลรายการขอเพ่ิมขอ้มูลสินคา้ประมงไดต้ามเง่ือนไขท่ีระบุ รวมถึงสามารถลบขอ้มูลไดต้ามรายการท่ีระบุ นอกจากนั้น
หน้าจอน้ีสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่หนา้รายละเอียด หน้าสร้าง หน้าแกไ้ข ดูรายการท่ีอนุมติั รายการท่ีไม่อนุมติั ยกเลิก  ยื่น
แบบ และลบรายการท่ีขอเพ่ิมขอ้มูลสินคา้ประมงได ้

ภำพท่ี 5-2 หน้ำจอรำยกำรขอเพิม่ข้อมลูสนิค้ำประมง 

 
ภำพท่ี 5-3 หน้ำจอยื่นค ำขอ 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 5-3 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรขอเพิ่มข้อมูลสินค้ำประมง อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรค้นหำ
ข้อมลู  

 หน้าจอสร้างขอเพิ่มข้อมูลสินค้าประมง 

วัตถุประสงค์ ใชส้ าหรับสร้างค าขอเพ่ิมขอ้มูลสินคา้ประมง เขา้สู่ระบบ ส าหรับหนา้จอรายละเอียดและหนา้แกไ้ข มีการ
จดัวางเหมือนหนา้จอสร้างค าขอเพ่ิมขอ้มูลสินคา้ประมงทุกประการ  แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือการท างานซ่ึงจะแสดงไอคอน
การท างานแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของโปรแกรม 

ภำพท่ี 5-4 หน้ำจอสร้ำงขอเพิ่มข้อมลูสนิค้ำประมง 

 

 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 5-4 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ตำรำง 5-1 ค ำอธิบำยฟิลด์ขอเพิม่ข้อมลูสนิค้ำประมง 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ช่ือผู้ประกอบกำร แสดงช่ือผู้ประกอบกำร 
2 เลขที่บตัรประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี แสดงข้อมลูเลขที่บตัรประจ ำตวัผู้เสยีภำษี 
3 เร่ืองที่ขอเปลีย่นแปลง เลอืกเร่ืองที่ขอเปลีย่นแปลง  
4 กลุม่สนิค้ำ เลอืกกลุม่สนิค้ำ FSW4   
5 หนว่ยงำนผู้ รับผิดชอบ เลอืกหนว่ยงำนผู้ รับผิดชอบ 
6 เหตผุล ระบเุหตผุล 
7 หมำยเหต ุ ระบหุมำยเหต ุ
8 แนบไฟล์ เลอืกแนบไฟล์เอกสำรที่ขอเปลีย่นแปลง 
9 ไอคอน “เพิ่มรำยกำร” ใช้ส ำหรับเพิม่รำยกำรทีต้่องกำรขอเพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง 
10 ไอคอน “ลบรำยกำร” ใช้ส ำหรับลบรำยกำรขอเพิ่มเติม/เปลีย่นแปลงที่เลอืก 
11 คอลมัน์ “พิกดัสนิค้ำประมง” แสดงพิกดัสนิค้ำประมงที่ผู้ดแูลระบบก ำหนดให้ 
12 คอลมัน์ “ช่ือสนิค้ำประมงหลกั” แสดงช่ือสนิค้ำประมงหลกั 
13 คอลมัน์ “ค ำอธิบำยลกัษณะ

สนิค้ำ” 
แสดงค ำอธิบำยลกัษณะสนิค้ำ 

14 คอลมัน์ “หมำยเหตกุำร
พิจำรณำอนมุตั”ิ 

แสดงข้อมลูกำรพิจำรณำอนมุตัิข้อมลูสนิค้ำประมง 

ขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าประมงแต่ละรายการ 
15 ประเภทขอเปลีย่นแปลง เลอืกประเภทขอเปลีย่นแปลง ดงันี ้

1) เพิม่เตมิ  หมำยถึง ต้องกำรขอเพิ่มเติมข้อมลูสนิค้ำประมง 
2) แก้ไข  หมำยถงึ ต้องกำรขอเปลีย่นแปลงข้อมลูสนิค้ำประมง 

16 กลุม่สนิค้ำ แสดงข้อมลูกลุม่สนิค้ำ 
17 หนว่ยงำนผู้ รับผิดชอบ แสดงช่ือหนว่ยงำนผู้ รับผิดชอบ 
18 สนิค้ำประมง เลอืกช่ือสนิค้ำประมงหลกั FSW4 (ฟิลด์นีม้ีเฉพำะกรณีที่เลอืกประเภทขอ

เปลีย่นแปลงเป็น “แก้ไข”) 
19 รหสัสนิค้ำ แสดงรหสัสนิค้ำประมงที่ระบบรันให้ (ฟิลด์นีม้เีฉพำะกรณีทีเ่ลอืกประเภท

ขอเปลีย่นแปลงเป็น “แก้ไข”) 
20 พิกดัสนิค้ำประมง แสดงพิกดัสนิค้ำประมงที่ผู้ดแูลระบบก ำหนดให้ (ฟิลด์นีม้เีฉพำะกรณีที่

เลอืกประเภทขอเปลีย่นแปลงเป็น “แก้ไข”) 
21 ช่ือสนิค้ำประมงหลกั ระบ/ุเลอืกช่ือสนิค้ำประมงหลกั (ฟิลด์นีเ้ป็น Browse Search ประเภทท่ี

สำมำรถเลอืกจำกฐำนข้อมลูหรือระบขุ้อมลูที่ต้องกำรได้) 
22 ช่ือสนิค้ำประมงรอง ระบ/ุเลอืกช่ือสนิค้ำประมงรอง (ฟิลด์นีเ้ป็น Browse Search ประเภทท่ี

สำมำรถเลอืกจำกฐำนข้อมลูหรือระบขุ้อมลูที่ต้องกำรได้) 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 5-5 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
23 ช่ือไทย ระบ/ุเลอืกช่ือไทยของสนิค้ำประมง (ฟิลด์นีเ้ป็น Browse Search ประเภทท่ี

สำมำรถเลอืกจำกฐำนข้อมลูหรือระบขุ้อมลูที่ต้องกำรได้) 
24 ช่ือสำมญัหลกั ระบ/ุเลอืกช่ือสำมญัหลกัของสนิค้ำประมง (ฟิลด์นีเ้ป็น Browse Search 

ประเภทท่ีสำมำรถเลอืกจำกฐำนข้อมลูหรือระบขุ้อมลูที่ต้องกำรได้) 
25 ช่ือวิทยำศำสตร์ ระบ/ุเลอืกช่ือวิทยำศำสตร์ของสนิค้ำประมง (ฟิลด์นีเ้ป็น Browse Search 

ประเภทท่ีสำมำรถเลอืกจำกฐำนข้อมลูหรือระบขุ้อมลูที่ต้องกำรได้) 
26 ช่ือวิทยำศำสตร์ (ลกูผสม)  ระบ/ุเลอืกช่ือวิทยำศำสตร์ (ลกูผสม) ของสนิค้ำประมง (ฟิลด์นีเ้ป็น Browse 

Search ประเภทท่ีสำมำรถเลอืกจำกฐำนข้อมลูหรือระบขุ้อมลูที่ต้องกำรได้) 
27 ลกัษณะสนิค้ำ เลอืกลกัษณะสนิค้ำประมง FSW4 (ฟิลด์นีต้้องเลอืกจำกฐำนข้อมลูในระบบ) 

28 ค ำอธิบำยลกัษณะสนิค้ำ ระบคุ ำอธิบำยลกัษณะสนิค้ำประมง 
29 พิกดัศลุกำกร-รหสัสถิติ ระบ/ุเลอืกพิกดัศลุกำกร-รหสัสถิติ ของสนิค้ำประมง (ฟิลด์นีเ้ป็น Browse 

Search ประเภทท่ีสำมำรถเลอืกจำกฐำนข้อมลูหรือระบขุ้อมลูที่ต้องกำรได้) 
30 หนว่ยนบั เลอืกหนว่ยนบัของพิกดัศลุกำกร FSW4  

31 รำยละเอียดสนิค้ำศลุกำกร ระบรุำยละเอียดสนิค้ำศลุกำกร 
32 มำตรำกำรอนรัุกษ์ฯ เลอืกมำตรำกำรอนรัุกษ์ฯ 
33 หมำยเหต ุ ระบหุมำยเหต ุ

หมำยเหต ุ:  FSW4  หมำยถงึ อ้ำงอิงกำรเรียกใช้ระบบสนิค้ำประมง 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอสร้ำงขอเพิ่มข้อมลูสนิค้ำประมง อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อ กำรเพิ่มข้อมลู 
- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยละเอียดขอเพิ่มข้อมลูสนิค้ำประมง อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อ กำรแสดง

ข้อมลู 
- กำรท ำงำนของหน้ำจอแก้ไขค ำขอเพิ่มข้อมลูสนิค้ำประมง อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อ กำรปรับปรุง

ข้อมลู  

 หน้าจอรายการขอเปล่ียนแปลงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองท่ีอนุมัติ 

วัตถุประสงค์ หนา้จอรายการขอเพ่ิมขอ้มูลสินคา้ประมงท่ีอนุมติั  ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดรายการขอเพ่ิมขอ้มูลสินคา้
ประมงท่ีอนุมติั  จากหนา้จอน้ีสามารถสืบคน้ขอ้มูลรายการขอเพ่ิมขอ้มูลสินคา้ประมงท่ีอนุมติั ไดต้ามเง่ือนไขท่ีระบุ   

หมายเหตุ ส ำหรับหน้ำจอรำยกำรขอเพิ่มข้อมูลสินค้ำประมงที่ไม่อนุมัติมีกำรจัดวำงเหมือนและฟิลด์เหมือนหน้ำจอ
รำยกำรขอเพิ่มข้อมลูสนิค้ำประมงที่อนมุตัิทกุประกำร 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 5-6 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี 5-5 หน้ำจอรำยกำรขอเพิม่ข้อมลูสนิค้ำประมงที่อนมุตัิ 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรขอเพิ่มข้อมลูสนิค้ำประมงที่อนมุตัิ และรำยกำรขอเพิ่มข้อมลูสนิค้ำประมงที่ไมอ่นมุตัิ 
อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อ กำรค้นหำข้อมลู  หวัข้อกำรแสดงรำยละเอียด และหวัข้อ กำรลบข้อมลู 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 6-1 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

บทที่ 6 
ระบบช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง 

ระบบช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและใบรับรอง เป็นโมดูลหรือระบบย่อยของโครงกำรพฒันำระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและ
ระบบสนบัสนุนใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ใช้จดักำรเก่ียวกบักำรช ำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนญุำตและใบรับรอง ที่ใช้ในระบบซึ่งจะเอือ้ประโยชน์ต่อกำรใช้ปฏิบตัิงำนในสว่นต่ำงๆ โดยสง่ผลให้สำมำรถลดปริมำณงำน
และลดเวลำที่ต้องใช้ในกำรปฏิบตัิงำน รวมทัง้ท ำให้ได้งำนท่ีมีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

1.  โปรแกรมใบแจ้งค่าธรรมเนียม 

ใช้จัดกำรข้อมูลใบแจ้งค่ำธรรมเนียม คือ กำรสืบค้น  ดูรำยละเอียด แสดงตวัอย่ำง Generate XML  และดูประวตัิใบแจ้ง
คำ่ธรรมเนียม 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนญุำตและใบรับรอง >> เมนใูบแจ้งค่ำธรรมเนียม >> โปรแกรม
ใบแจ้งคำ่ธรรมเนียม  ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการใบแจ้งค่าธรรมเนียม 

วัตถุประสงค์ ใชแ้สดงรายการใบแจง้ค่าธรรมเนียม ท่ีมีการจดัเก็บลงฐานขอ้มูลแลว้ จากหนา้จอน้ีสามารถสืบคน้ขอ้มูล
รายการใบแจง้ค่าธรรมเนียมไดต้ามเง่ือนไขท่ีระบุ รวมถึงสามารถแสดง และ พิมพเ์อกสารรายการใบแจง้ค่าธรรมเนียมได้
ตามรายการท่ีระบุ นอกจากนั้นหนา้จอน้ีสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่หนา้รายละเอียดได ้

ภำพท่ี 6-1 หน้ำจอรำยกำรใบแจ้งคำ่ธรรมเนียม 

 
หมายเหตุ เมื่อมีกำรเขียนค ำขอใบอนุญำตและใบรับรองที่เก่ียวข้องกับกำรช ำระค่ำธรรมเนียม  ผู้ประกอบกำรจะ
สำมำรถเลอืกวิธีกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส์ได้ 3 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้1) ช ำระเงินสดต้องช ำระที่
หนว่ยงำนท่ีออกใบอนญุำต/ใบรับรอง 2) ช ำระเงินผำ่น Bill Payment ได้แก่ ช ำระที่เคำน์เตอร์ทกุสำขำของธนำคำรท่ีทำง



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 6-2 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

กรมประมงก ำหนด, ช ำระที่ ATM/ADM ของธนำคำรที่ทำงกรมประมงก ำหนด 3) ช ำระเงินผ่ำนกำรหักบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรท่ีทำงกรมประมงก ำหนด 

ภำพท่ี 6-2 หน้ำจอประวตัิกำรแก้ไขใบแจ้งคำ่ธรรมเนียม 

 
ภำพท่ี 6-3 หน้ำจอรำยกำรสว่นตวัที่ก ำลงัจะเกิดขึน้ กรณีรำยกำรแจ้งข้อมลูกำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมใบอนญุำตและ
ใบรับรอง ผำ่นระบบ Fisheries Single Window และ กำรยืนยนักำรช ำระคำ่ธรรมเนยีม 

 

 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 6-3 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 
ภำพท่ี 6-4 หน้ำจอภำพก่อนพิมพ์ใบแจ้งคำ่ธรรมเนียม 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 6-4 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรใบแจ้งคำ่ธรรมเนียม อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรค้นหำข้อมลู  
- กำรท ำงำนของ หน้ำจอรำยกำรส่วนตวัที่ก ำลงัจะเกิดขึน้ กรณีรำยกำรแจ้งข้อมลูกำรช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนญุำต

และใบรับรอง ผ่ำนระบบ Fisheries Single Window และ กำรยืนยนักำรช ำระค่ำธรรมเนียม อ้ำงอิงมำตรฐำนกำร
ท ำงำนของระบบหวัข้อกำรค้นหำข้อมลู และ หวัข้อกำรปรับปรุงข้อมลู 

- กำรท ำงำนของหน้ำจอภำพก่อนพิมพ์ใบแจ้งค่ำธรรมเนียม อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรแสดง
ข้อมลู 

 หน้าจอรายละเอียดใบแจ้งค่าธรรมเนียม 

วัตถุประสงค์ ใชส้ าหรับดูรายละเอียดใบแจง้ค่าธรรมเนียม  จากหน้าจอน้ีสามารถ Generate XML และ แสดงตวัอยา่ง
ภาพก่อนพิมพใ์บแจง้ค่าธรรมเนียมได ้



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 6-5 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี 6-5 หน้ำจอรำยละเอียดใบแจ้งคำ่ธรรมเนียม 

 

 
ตำรำง 6-1 ค ำอธิบำยฟิลด์รำยละเอียดใบแจ้งคำ่ธรรมเนยีม 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ช่ือประเภทเอกสำร แสดงช่ือประเภทเอกสำรใบแจ้งคำ่ธรรมเนียม 
2 ประเภทคำ่ธรรมเนียม แสดงประเภทคำ่ธรรมเนยีม ดงันี ้

1)    คำ่ธรรมเนียมปกติ/ช ำระปกติ 
2)    คำ่ธรรมเนียมเพิ่ม/ช ำระเพิ่ม 
3)    คืนเงินคำ่ธรรมเนียม 

3 เลขที่ใบแจ้งฯ แสดงเลขทีใ่บแจ้งคำ่ธรรมเนียม 
4 วนัท่ีออกใบแจ้งฯ แสดงวนัท่ีออกใบแจ้งคำ่ธรรมเนยีม 
5 วนัท่ีครบก ำหนดช ำระผำ่น

ธนำคำร 
ระบวุนัท่ีครบก ำหนดช ำระผำ่นธนำคำรของใบแจ้งคำ่ธรรมเนียม 

6 สถำนะกำรช ำระเงิน แสดงสถำนะกำรช ำระเงินของใบแจ้งคำ่ธรรมเนียม 
7 วนัท่ี-เวลำทีช่ ำระเงิน แสดงวนัท่ี-เวลำที่ช ำระเงินคำ่ธรรมเนียม 
8 หมำยเหต ุ แสดงหมำยเหต ุ



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 6-6 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
ข้อมลูเอกสำรอ้ำงองิ 

9 ใบอนญุำต/ใบรับรอง แสดงช่ือใบอนญุำต/ใบรับรองทีมกีำรคิดคำ่ธรรมเนียม 
10 แหลง่ที่มำข้อมลูที่คิด

คำ่ธรรมเนียม 
แสดงแหลง่ที่มำของข้อมลูที่คิดคำ่ธรรมเนียม 

11 เลขที่ค ำขอ/ใบอนญุำต แสดงเลขที่ค ำขอ/ใบอนญุำต/ใบรับรอง 
12 วนัท่ีรับเร่ือง/วนัท่ีออก แสดงวนัท่ีรับเร่ือง/วนัท่ีออกของเอกสำรที่มีกำรคิดคำ่ธรรมเนียม 
13 ประเภทกำรช ำระเงิน แสดงประเภทกำรช ำระเงิน [คิดคำ่ธรรมเนียมเป็นฉบบั/คิดคำ่ธรรมเนียม

ตำมจ ำนวน/ปริมำณ, น ำ้หนกั, และชนิดของสนิค้ำประมง] 
14 บญัชีที่รับช ำระคำ่ธรรมเนียม แสดงบญัชีที่รับช ำระคำ่ธรรมเนยีม 
15 ลกัษณะกำรขอ แสดงลกัษณะกำรขอใบอนญุำต/ใบรับรองที่ต้องมีกำรคิดคำ่ธรรมเนียม 
16 ระเบียบข้อบงัคบั แสดงระเบียบข้อบงัคบั 
17 ผู้ผำ่นพิธีกำร แสดงช่ือผู้ผำ่นพิธีกำร 
18 เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี แสดงเลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี/เลขที่บตัรประชำชนของผู้ผำ่นพิธีกำร 
19 ที่อยูผู่้ผำ่นพิธีกำร แสดงที่อยูข่องผู้ผำ่นพิธีกำร 

ช่องทำงรับช ำระคำ่ธรรมเนยีม 
20 บำร์โค้ด แสดงบำร์โค้ด/รหสัแทง่มำตรฐำนส ำหรับกำรช ำระเงิน (Code 128) 
21 เลขที่อ้ำงองิ1 (Ref1) แสดงเลขที่อ้ำงองิ 1 มีควำมยำว 18 หลกั ประกอบด้วย 

หลกัที่ 1  คือ ช่วงเวลำ  
              กรณีเป็นใบค ำขอ [1: ก่อนท ำธุรกรรม, 2: ก่อนวนัน ำเข้ำ/สง่ออก/ 
น ำผำ่น, 3: วนัน ำเข้ำ/สง่ออก/น ำผำ่น, 4: หลงัวนัน ำเข้ำ/สง่ออก/น ำผำ่น] 
              กรณีเป็นใบอนญุำต/ใบรับรอง [5: ก่อนท ำธุรกรรม, 6: ก่อนวนั
น ำเข้ำ/สง่ออก/น ำผำ่น, 7: วนัน ำเข้ำ/สง่ออก/น ำผำ่น, 8: หลงัวนัน ำเข้ำ/
สง่ออก/น ำผำ่น] 
              กรณีเป็นใบขอเปลีย่นแปลงใบอนญุำต/ใบรับรอง [9: แทนทกุ
ช่วงเวลำเพรำะท ำที่เดียวกนั] 
หลกัที่ 2-17 คือ เลขท่ีใบค ำขอ/ใบอนญุำต/ใบรับรอง/ใบขอเปลีย่นแปลง
ใบอนญุำต/ใบรับรอง 

22 เลขที่อ้ำงองิ2 (Ref2) แสดงเลขที่อ้ำงองิ 2  เป็นเลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษีตำมที่ปรำกฎในใบค ำขอ/
ใบอนญุำต/ใบรับรอง 

23 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั(มหำชน) แสดงช่ือธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
24 คอลมัน์ “รำยกำร” แสดงค ำอธิบำยรำยกำรช ำระเงิน ในใบแจ้งคำ่ธรรมเนยีม 
25 คอลมัน์ “จ ำนวน(ฉบบั)” แสดงจ ำนวนใบอนญุำต/ใบรับรองที่ขออนญุำตเป็นฉบบั 
26 คอลมัน์ “คำ่ธรรมเนียม (บำท)” แสดงอตัรำคำ่ธรรมเนียมของใบอนญุำต/ใบรับรองทีค่ิดคำ่ธรรมเนียม 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 6-7 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
27 คอลมัน์ “จ ำนวนเงิน(บำท)” แสดงจ ำนวนเงิน (คำ่ธรรมเนียม (บำท) คณู จ ำนวน(ฉบบั)) 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยละเอียดใบแจ้งค่ำธรรมเนียม อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อ กำรแสดง
ข้อมลู 

2.  โปรแกรมใบเสร็จรับเงิน 

ใช้จัดกำรข้อมูลใบเสร็จรับเงิน ได้แก่ กำรสืบค้น และกำรแสดงรำยละเอียด โดยระบบจะออกใบเสร็จรับเงินให้อตัโนมัติ 
ภำยหลงัจำกใบอนญุำตหรือใบรับรอง ได้รับกำรยืนยนั กำรช ำระคำ่ธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลือกที่ระบบช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและใบรับรอง  >> เมนูใบเสร็จรับเงิน >> โปรแกรม
ใบเสร็จรับเงิน  ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หน้าจอรายการใบเสร็จรับเงนิ 

วัตถุประสงค์ ใชแ้สดงรายการใบเสร็จรับเงิน ท่ีมีการจดัเก็บลงฐานขอ้มูลแลว้ จากหนา้จอน้ีสามารถสืบคน้ขอ้มูลรายการ
ใบเสร็จรับเงินไดต้ามเง่ือนไขท่ีระบุ นอกจากนั้นหนา้จอน้ีสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่หนา้รายละเอียดได ้

ภำพท่ี 6-6 หน้ำจอรำยกำรใบเสร็จรับเงิน 

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยละเอียดใบแจ้งค่ำธรรมเนียม อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อ กำรแสดง
ข้อมลู 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 6-8 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 หน้าจอรายละเอียดใบเสร็จรับเงนิ 

วัตถุประสงค์ ใชส้ าหรับดูรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน 

ภำพท่ี 6-7 หน้ำจอรำยละเอียดใบเสร็จรับเงิน 

 

 
ตำรำง 6-2 ค ำอธิบำยฟิลด์รำยละเอียดใบเสร็จรับเงิน 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ช่ือประเภทเอกสำร แสดงช่ือประเภทเอกสำรใบเสร็จรับเงิน 
2 สถำนะ แสดงสถำนะของใบเสร็จรับเงิน 
3 เลขที่ใบเสร็จ แสดงเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน 
4 ลงวนัท่ี แสดงวนัท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 
5 หมำยเหต ุ ระบหุมำยเหต ุ

ข้อมลูผู้ รับเงิน 
6 ผู้ รับเงิน แสดงเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 
7 ต ำแหนง่ แสดงต ำแหนง่ของเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 
8 สงักดัหนว่ยงำน แสดงสงักดัหนว่ยงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 

ข้อมลูเอกสำรอ้ำงองิ (กรณีใบเสร็จรับเงินช ำระผำ่นธนำคำร และใบเสร็จรับเงินหกัผำ่นบญัชีอตัโนมตัิ) 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 6-9 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
9 ใบอนญุำต/ใบรับรอง แสดงช่ือใบอนญุำต/ใบรับรองทีมกีำรคิดคำ่ธรรมเนียม 
10 ช่ือประเภทเอกสำรใบแจ้ง แสดงประเภทเอกสำรใบแจ้งคำ่ธรรมเนียม 
11 เลขที่ใบแจ้ง แสดงเลขทีใ่บแจ้งคำ่ธรรมเนียม 
12 วนัท่ีรับเร่ือง/วนัท่ีออก แสดงวนัท่ีรับเร่ือง/วนัท่ีออกใบแจ้งคำ่ธรรมเนียม 
13 ประเภทกำรช ำระเงิน แสดงประเภทกำรช ำระเงิน [คิดคำ่ธรรมเนียมเป็นฉบบั/คิดคำ่ธรรมเนียม

ตำมจ ำนวน/ปริมำณ, น ำ้หนกั, และชนิดของสนิค้ำประมง] 
14 ประเภทคำ่ธรรมเนียม แสดงประเภทคำ่ธรรมเนยีม ดงันี ้

1)    คำ่ธรรมเนียมปกติ/ช ำระปกติ 
2)    คำ่ธรรมเนียมเพิ่ม/ช ำระเพิ่ม 
3)    คืนเงินคำ่ธรรมเนียม 

15 ผู้ผำ่นพิธีกำร แสดงช่ือผู้ผำ่นพิธีกำร 
16 เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี แสดงเลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี/เลขที่บตัรประชำชนของผู้ผำ่นพิธีกำร 
17 ที่อยูผู่้ผำ่นพิธีกำร แสดงที่อยูข่องผู้ผำ่นพิธีกำร 

ข้อมลูเอกสำรอ้ำงองิ (กรณีใบเสร็จรับเงินช ำระเงินบริจำคผำ่นธนำคำร) 
18 เลขที่ใบลดหนี ้ แสดงเลขทีใ่บลดหนี ้
19 ลงวนัท่ี แสดงวนัท่ีออกใบลดหนี ้
20 ใบอนญุำต/ใบรับรอง แสดงช่ือใบอนญุำต/ใบรับรอง 
21 เลขที่ค ำขอ/ใบอนญุำต  แสดงเลขที่ค ำขอ/ใบอนญุำต  
22 ประเภทกำรช ำระเงิน แสดงประเภทกำรช ำระเงิน [คิดคำ่ธรรมเนียมเป็นฉบบั/คิดคำ่ธรรมเนียม

ตำมจ ำนวน/ปริมำณ, น ำ้หนกั, และชนิดของสนิค้ำประมง] 
23 วนัท่ีรับเร่ือง/วนัท่ีออก แสดงวนัท่ีรับเร่ือง/วนัท่ีออกของใบค ำขอ/ใบอนญุำต/ใบรับรอง  
24 ผู้ผำ่นพิธีกำร แสดงช่ือผู้ผำ่นพิธีกำร 
25 เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี แสดงเลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี/เลขที่บตัรประชำชนของผู้ผำ่นพิธีกำร 
26 ที่อยูผู่้ผำ่นพิธีกำร แสดงที่อยูข่องผู้ผำ่นพิธีกำร 
27 รหสัรำยได้-บญัชีแยกประเภท 

(ไมป่ระสงค์รับคืน) 
แสดงรหสัรำยได้-บญัชีแยกประเภท (ไมป่ระสงค์รับคืน) 

ช่องทำงรับช ำระคำ่ธรรมเนยีม (กรณีใบเสร็จรับเงินช ำระผำ่นธนำคำร และใบเสร็จรับเงินหกัผำ่นบญัชีอตัโนมตั)ิ 
28 บำร์โค้ด แสดงบำร์โค้ด/รหสัแทง่มำตรฐำนส ำหรับกำรช ำระเงิน(Code 128) 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 6-10 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
29 เลขที่อ้ำงองิ1 (Ref1) แสดงเลขที่อ้ำงองิ 1 มีควำมยำว 18 หลกั ประกอบด้วย 

หลกัที่ 1  คือ ช่วงเวลำ  
              กรณีเป็นใบค ำขอ [1: ก่อนท ำธุรกรรม, 2: ก่อนวนัน ำเข้ำ/สง่ออก/ 
น ำผำ่น, 3: วนัน ำเข้ำ/สง่ออก/น ำผำ่น, 4: หลงัวนัน ำเข้ำ/สง่ออก/น ำผำ่น] 
              กรณีเป็นใบอนญุำต/ใบรับรอง [5: ก่อนท ำธุรกรรม, 6: ก่อนวนั
น ำเข้ำ/สง่ออก/น ำผำ่น, 7: วนัน ำเข้ำ/สง่ออก/น ำผำ่น, 8: หลงัวนัน ำเข้ำ/
สง่ออก/น ำผำ่น] 
              กรณีเป็นใบขอเปลีย่นแปลงใบอนญุำต/ใบรับรอง [9: แทนทกุ
ช่วงเวลำเพรำะท ำที่เดียวกนั] 
หลกัที่ 2-17 คือ เลขท่ีใบค ำขอ/ใบอนญุำต/ใบรับรอง/ใบขอเปลีย่นแปลง
ใบอนญุำต/ใบรับรอง 

30 เลขที่อ้ำงองิ2 (Ref2) แสดงเลขที่อ้ำงองิ 2  เป็นเลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษีตำมที่ปรำกฎในใบค ำขอ/
ใบอนญุำต/ใบรับรอง 

31 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

แสดงช่ือธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

32 คอลมัน์ “รำยกำร” แสดงค ำอธิบำยรำยกำรช ำระเงิน ในใบเสร็จรับเงิน 
33 คอลมัน์ “จ ำนวน(ฉบบั)” แสดงจ ำนวนใบอนญุำต/ใบรับรองที่ขออนญุำตเป็นฉบบั 
34 คอลมัน์ “คำ่ธรรมเนียม (บำท)” แสดงอตัรำคำ่ธรรมเนียมของใบอนญุำต/ใบรับรองทีค่ิดคำ่ธรรมเนียม 
35 คอลมัน์ “จ ำนวนเงิน(บำท)” แสดงจ ำนวนเงิน (คำ่ธรรมเนียม (บำท) คณู จ ำนวน(ฉบบั)) 

ข้อมลูกำรใบเสร็จรับเงิน (กรณีใบเสร็จรับเงินช ำระเงินบริจำคผำ่นธนำคำร) 
36 คอลมัน์ “รำยกำร” แสดงค ำอธิบำยรำยกำรช ำระเงิน ในใบเสร็จรับเงิน 
37 คอลมัน์ “เลขที่ใบเสร็จ” แสดงเลขทีใ่บเสร็จรับเงิน 
38 คอลมัน์ “วนัท่ีออกใบเสร็จ” แสดงวนัท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 
39 คอลมัน์ “จ ำนวนเงิน(บำท)” แสดงจ ำนวนเงินตำมใบเสร็จรับเงิน 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยละเอียดใบเสร็จรับเงิน อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อ กำรแสดงข้อมลู 

3.  โปรแกรมใบลดหนี้ 
ใช้จดักำรข้อมลูใบลดหนี ้ได้แก่ กำรสบืค้น กำรแสดง  และกำรพิมพ์ใบลดหนี ้โดยระบบจะออกใบลดหนีใ้ห้อตัโนมตัิ ส ำหรับ
ใบอนญุำตและใบรับรองที่มีกำรก ำหนดให้ต้องคืนค่ำธรรมเนียม และอยู่ในเง่ือนไขที่กรมประมงก ำหนด  ซึ่งเช่ือมโยงมำจำก
ในระบบบริหำรจดักำรโปรแกรมสว่นหลงั และระบบตรวจปลอ่ยสนิค้ำ ตำมกรณี 

วิธีการเข้าสู่หน้าจอ เลอืกที่ระบบกำรช ำระคำ่ธรรมเนียมใบอนญุำตและใบรับรอง >> เมนใูบลดหนี ้>> โปรแกรมใบลดหนี ้ 
ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 6-11 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 หน้าจอรายการใบลดหนี ้

วัตถุประสงค์ ใชแ้สดงรายการใบลดหน้ี ท่ีมีการจดัเก็บลงฐานขอ้มูลแลว้ จากหน้าจอน้ีสามารถสืบคน้ใบลดหน้ีไดต้าม
เง่ือนไขท่ีระบุ  นอกจากนั้นหนา้จอน้ีสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่หน้ารายละเอียด ดูภาพก่อนพิมพใ์บลดหน้ี  Generate XML 
เพ่ือดูขอ้มูลใบลดหน้ีรูปแบบ XML และดูประวติัการออกใบลดหน้ีได ้

ภำพท่ี 6-8 หน้ำจอรำยกำรใบลดหนี ้

 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยกำรใบลดหนี ้อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อกำรค้นหำข้อมลู และหวัข้อกำร
แสดงข้อมลู 

 หน้าจอรายละเอียดใบลดหนี ้

วัตถุประสงค์ ใชส้ าหรับแสดงรายละเอียดใบลดหน้ี ส าหรับหนา้จอแกไ้ข มีการจดัวางเหมือนหนา้จอรายละเอียดใบลด
หน้ี ทุกประการ  ฟิลดท่ี์สามารถแกไ้ขได ้คือ ขอ้มูลหมายเหตุ เท่านั้น 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 6-12 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี 6-9 หน้ำจอรำยละเอียดใบลดหนี ้

 
ตำรำง 6-3 ค ำอธิบำยฟิลด์รำยละเอียดใบลดหนี ้

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
1 ช่ือประเภทเอกสำร แสดงช่ือประเภทเอกสำรใบลดหนี ้
2 สถำนะ แสดงเลขทีใ่บลดหนี ้
3 เลขที่ใบลดหนี ้ แสดงวนัท่ีออกใบลดหนี ้
4 ลงวนัท่ี แสดงวนัท่ีออกใบลดหนี ้
5 หมำยเหต ุ แสดงหมำยเหต ุ

ข้อมลูเอกสำรอ้ำงองิ  
6 ใบอนญุำต/ใบรับรอง แสดงช่ือใบอนญุำต/ใบรับรอง 
7 เลขที่ค ำขอ/ใบอนญุำต  แสดงเลขที่ค ำขอ/ใบอนญุำต  
8 ประเภทกำรช ำระเงิน แสดงประเภทกำรช ำระเงิน [คิดคำ่ธรรมเนียมเป็นฉบบั/คิดคำ่ธรรมเนียม

ตำมจ ำนวน/ปริมำณ, น ำ้หนกั, และชนิดของสนิค้ำประมง] 
9 วนัท่ีรับเร่ือง/วนัท่ีออก แสดงวนัท่ีรับเร่ือง/วนัท่ีออกของใบค ำขอ/ใบอนญุำต/ใบรับรอง  
10 ผู้ผำ่นพิธีกำร แสดงช่ือผู้ผำ่นพิธีกำร 
11 เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี แสดงเลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี/เลขที่บตัรประชำชนของผู้ผำ่นพิธีกำร 
12 ที่อยูผู่้ผำ่นพิธีกำร แสดงที่อยูข่องผู้ผำ่นพิธีกำร 
13 รหสัรำยได้-บญัชีแยกประเภท 

(ไมป่ระสงค์รับคืน) 
แสดงรหสัรำยได้-บญัชีแยกประเภท (ไมป่ระสงค์รับคืน) 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง 6-13 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ที่ ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย 
ข้อมลูใบเสร็จรับเงิน  

14 คอลมัน์ “รำยกำร” แสดงค ำอธิบำยรำยกำรช ำระเงิน ในใบเสร็จรับเงิน 
15 คอลมัน์ “เลขที่ใบเสร็จ” แสดงเลขทีใ่บเสร็จรับเงิน 
16 คอลมัน์ “วนัท่ีออกใบเสร็จ” แสดงวนัท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 
17 คอลมัน์ “จ ำนวนเงิน(บำท)” แสดงจ ำนวนเงินตำมใบเสร็จรับเงิน 

รายละเอียดการใช้งาน มีขัน้ตอนดังนี ้

- กำรท ำงำนของหน้ำจอรำยละเอียดใบลดหนี ้อ้ำงอิงมำตรฐำนกำรท ำงำนของระบบหวัข้อ กำรแสดงข้อมลู 



 

 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ก-1 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
การตดิตั้งโปรแกรมเสริม 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ก-2 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

การตดิตัง้โปรแกรมเสริม 

1. การตดิตัง้ Java Runtime Environment  

ระบบกำรเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนุญำตและใบรับรอง (FSW) ภำยใต้โครงกำรพฒันำระบบเช่ือมโยงค ำขอ
กลำงและระบบสนบัสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต ประจ ำปีงบประมำณ 2561 เป็นระบบที่พฒันำด้วย JAVA 
เพื่อให้ระบบรันไฟล์หรือสคริปต์ (Script) ได้ถูกต้องจ ำเป็นต้องติดตัง้ Java Runtime Environment (JRE) ส ำหรับระบบกำร
เช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนุนใบอนุญำตและใบรับรอง (FSW) แนะน ำเวอร์ชนั Java Runtime Environment (JRE) 8 
Update 60 ส ำหรับขัน้ตอนกำรติดตัง้มีดงันี ้

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

ภำพท่ี ก-1 หน้ำจอเว็บไซต์ http://www.oracle.com/   

 
 
 

http://www.java.com/


  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ก-3 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

2. ดบัเบิล้คลกิโปรแกรมส ำหรับตดิตัง้ jre-8u60-windows-x64.exe จะแสดงหน้ำจอ Java Setup - Welcome คลกิ Install  

ภำพท่ี ก-2 หน้ำจอ Java Setup - Welcome 

 
3. โปรแกรมแสดงหน้ำจอ Java Setup - Progress ในระหวำ่งติดตัง้โปรแกรม  

ภำพท่ี ก-3 หน้ำจอ Java Setup - Progress 

 
 

4. เมื่อโปรแกรมตดิตัง้เสร็จจะแสดงหน้ำจอ Java Setup - Complete คลกิ Close เพื่อเสร็จสิน้กำรตดิตัง้โปรแกรม 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ก-4 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ก-4 หน้ำจอ Java Setup - Complete 

 
 

2. การตดิตัง้ Java Runtime Environment ผ่านหน้า Browser Firefox 

ระบบกำรเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนุญำตและใบรับรอง (FSW) ภำยใต้โครงกำรพฒันำระบบเช่ือมโยงค ำขอ
กลำงและระบบสนบัสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต ประจ ำปีงบประมำณ 2561  เป็นระบบที่พฒันำด้วย JAVA 
เพื่อให้ระบบรันไฟล์หรือสคริปต์ (Script) ได้ถูกต้องจ ำเป็นต้องติดตัง้ Java Runtime Environment (JRE) ส ำหรับระบบกำร
เช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรอง (FSW) แนะน ำเวอร์ชนั Java Runtime Environment (JRE) 8 
Update 60 ส ำหรับขัน้ตอนกำรติดตัง้มีดงันี ้

1. ดำวน์โหลดโปรแกรม Java Runtime Environment  (JRE) จำกหน้ำจอ Viewer ในระบบกำรเช่ือมโยงค ำขอกลำงและ
ระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรอง (FSW) จะได้โปรแกรมส ำหรับติดตัง้ช่ือ chromeinstall.exe 

ภำพท่ี ก-5 หน้ำจอ Viewer กรณีที่ไมไ่ด้ติดตัง้ Java Runtime Environment (JRE) 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ก-5 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ก-6 หน้ำจอ Free Java Download ที่ http://java.com/en/download/  

 
ภำพท่ี ก-7 หน้ำจอ Download Java For Windows 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ก-6 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

2. คลกิบนัทกึไฟล์ chromeinstall-8u60.exe  

ภำพท่ี ก-8 หน้ำจอเลอืก path จดัเก็บไฟล์  

 
 

ภำพท่ี ก-9 หน้ำจอ Download ไฟล์เรียบร้อยแล้ว 

 
3. คลกิโปรแกรมส ำหรับติดตัง้ chromeinstall-8u60.exe จะแสดงหน้ำจอ Open File – Security Warning คลกิ Run 

ภำพท่ี ก-10 หน้ำจอ Open File – Security Warning 

 
 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ก-7 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

4. แสดงหน้ำจอ Java Setup Welcome คลกิ Install 

ภำพท่ี ก-11 หน้ำจอ Java Setup - Welcome 

\ 

5. โปรแกรมแสดงหน้ำจอ Downloading Java Installer 

ภำพท่ี ก-12 หน้ำจอ Downloading Java Installer 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ก-8 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ก-13 หน้ำจอ Java Setup - Progress  

 
 

6. เมื่อโปรแกรมตดิตัง้เสร็จจะแสดงหน้ำจอ Java Setup Complete คลกิ Close เพื่อเสร็จสิน้กำรตดิตัง้โปรแกรม  

ภำพท่ี ก-14 หน้ำจอ Java Setup - Complete 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ก-9 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

3. การตดิตัง้ Adobe SVG Viewer  

ระบบกำรเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนุญำตและใบรับรอง (FSW) ภำยใต้โครงกำรพฒันำระบบเช่ือมโยงค ำขอ
กลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผำ่นอินเตอร์เน็ต ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ประกอบด้วยกำรแสดงผลทำงด้ำน 
Graphic ของภำษำ XML ซึ่งเป็นกำรแสดงผลข้อมูลแบบ Graphic เบือ้งต้นที่เรียกว่ำ SVG (Scalable Vector Graphic) ดงันัน้
เพื่อให้ใช้งำนนีไ้ด้จึงต้องติดตัง้โปรแกรมเสริม (Plug-in) เพิ่มเติมที่เคร่ือง Client คือ Adobe SVG Viewer ส ำหรับระบบกำร
เช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนุนใบอนุญำตและใบรับรอง (FSW) แนะน ำเวอร์ชัน  Adobe SVG Viewer 3.0 หรือดีกว่ำ 
ส ำหรับขัน้ตอนกำรติดตัง้มีดงันี ้ 

1. ดำวน์โหลดโปรแกรม Adobe SVG Viewer จำกหน้ำจอเข้ำสู่ระบบกำรเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนับสนุน
ใบอนญุำตและใบรับรอง (FSW) หรือเว็บไซต์ http://www.adobe.com/svg/viewer/install/ จะได้โปรแกรมส ำหรับติดตัง้
ช่ือ SVGView.exe 

2. ดบัเบิล้คลกิโปรแกรมส ำหรับตดิตัง้ SVGView.exe โปรแกรมจะท ำกำรติดตัง้ให้รอจนกวำ่โปรแกรมจะแจ้งวำ่ติดตัง้ส ำเร็จ 

ภำพท่ี ก-15 หน้ำจอ Adobe SVG Viewer 3.0 Setup Install succeeded 

 
 

หมายเหตุ เพื่อให้กำรท ำงำนของ SVG Viewer ท ำงำนถกูต้องหลงัติดตัง้ SVG Viewer เรียบร้อยแล้วควรปิด Browser แล้วเปิดใหม่



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ข-1 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การ Install Export และ Remove Public Key  

ลายเซ็นอเิลก็ทรอนิกส์ (CA) 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ข-2 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

การ Install Export และ Remove Public Key ลายเซน็อิเล็กทรอนิกส์ (CA) 

1. การ Install File ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

1. คลกิขวำที่ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ File นำมสกลุ .p12 เพื่อ Install  PFX 

ภำพท่ี ข-1 หน้ำจอตวัอยำ่งไฟล์ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์นำมสกลุ .p12   

 
2. คลกิที่ Next 

ภำพท่ี ข-2 หน้ำจอติดตัง้ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์   

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ข-3 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

3. Browse File จำกที่เก็บ File จำกนัน้ คลกิที่ Next 

ภำพท่ี ข-3 หน้ำจอเลอืกที่เก็บ File ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส ์  

 
4. ใส ่Password จำกนัน้ คลกิที่ Next 

ภำพท่ี ข-4 หน้ำจอระบ ุPassword ของลำยเซ็นอเิลก็ทรอนิกส ์  

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ข-4 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

5. คลกิที่ Next 

ภำพท่ี ข-5 หน้ำจอติดตัง้ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
6. คลกิที่ Finish 

ภำพท่ี ข-6 หน้ำจอติดตัง้ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
7. คลกิที่ OK  เสร็จสิน้กำร Install ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ข-5 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

2. การ Export ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กรณี ที่ใช้ Google Chrome 

1. เปิด Browser Google Chrome จำกนัน้ไปที่ ก ำหนดค่ำ และ ควบคมุ Google Chrome >> กำรตัง้ค่ำ และ คลิก แสดงกำร
ตัง้คำ่ขัน้สงู 

ภำพท่ี ข-7 หน้ำจอ Export ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส ์

 
2. เลอืกที่เมน ูขัน้สงู จำกนัน้ เลอืกที่หวัข้อ HTTPS/SSL เลอืกที่ ไอคอน จดักำรใบรับรอง 

ภำพท่ี ข-8 หน้ำจอ Export ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส ์

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ข-6 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

3. เลอืกที่ Tab Personal จะพบ ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีติดตัง้ไว้ปรำกฏอยู่ 

ภำพท่ี ข-9 หน้ำจอ Export ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส ์

 

4. เลอืกไฟล์ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ ที่ปรำกฏอยู ่จำกนัน้ คลกิที่ Export 

ภำพท่ี ข-10 หน้ำจอ Export ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ข-7 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

5. คลกิที่ Next 

ภำพท่ี ข-11 หน้ำจอ Export ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
6. คลกิที่ Next 

ภำพท่ี ข-12 หน้ำจอ Export ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ข-8 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

7. คลกิที่ Next  

ภำพท่ี ข-13 หน้ำจอ Export ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
8. ระบช่ืุอที่ต้องกำร โดยใช้นำมสกลุ .cer จำกนัน้ คลกิที่ Next  

ภำพท่ี ข-14 หน้ำจอ Export ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ข-9 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

9. เมื่อ Export Complete แล้ว คลกิที่ Finish  

ภำพท่ี ข-15 หน้ำจอ Export ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
10. คลกิ OK  เสร็จสิน้กำร Export ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ (Public Key) 

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

1. เลอืกไฟล์ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ จำกนัน้คลกิที่ Remove  

ภำพท่ี ข-16 หน้ำจอ Remove ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส ์ 

เลอืกไฟล์ลำยเซ็นอเิลก็ทรอนิกส ์

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ข-10 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

2. คลกิ Yes เพื่อ ยืนยนั กำรลบไฟล์ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

ภำพท่ี ข-17 หน้ำจอ Remove ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส ์ 

 
3. คลกิ Close เพื่อปิดหน้ำจอ 

ภำพท่ี ข-18 หน้ำจอ Remove ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส ์ 

 
4. เสร็จสิน้กำร Remove ลำยเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ค-1 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ประเภทเอกสารในระบบ FSW 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ค-2 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ประเภทเอกสารในระบบ FSW 

1. ใบค าขอใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ  FSW 

ตำรำง ค-1 ใบค ำขอใบอนญุำตและใบรับรองในระบบ FSW 

รหัสเอกสาร 

รายการใบค าขอ ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ FSW 

001 DOF0102001 ค ำขอหนงัสอือนญุำตให้น ำเข้ำสตัว์น ำ้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้  DOF1 กคส. 

113 DOF0102084 ใบค ำขอแจ้งด ำเนินกำรสง่ออกสตัว์น ำ้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ DOF3 กคส. 

114 DOF0102082 ใบค ำขอแจ้งด ำเนินกำรน ำผำ่นสตัว์น ำ้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ DOF5 กคส. 

115 DOF0102088 ใบค ำขออนญุำตให้น ำเข้ำสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำช
ก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 

DOF8 กคส. 

116 DOF0102071 ใบค ำขออนญุำตให้สง่ออกสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำช
ก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 

DOF10 กคส. 

117 DOF0102090 ใบค ำขออนญุำตให้น ำผำ่นสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำช
ก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558  

DOF12 กคส. 

002 DOF0102003 แบบค ำขออนญุำตน ำสตัว์/ซำกสตัว์ เข้ำ ออก ผำ่น รำชอำณำจกัร
ไทย (น ำเข้ำ) 

ร.1/1 กคส. 

087 DOF0102062 แบบค ำขออนญุำตน ำสตัว์/ซำกสตัว์ เข้ำ ออก ผำ่น รำชอำณำจกัร
ไทย (สง่ออก) 

ร.1/1 กคส. 

111 DOF0102070 แบบค ำขออนญุำตน ำสตัว์/ซำกสตัว์ เข้ำ ออก ผำ่น รำชอำณำจกัร
ไทย (น ำผำ่น) 

ร.1/1 กคส. 

112 DOF0102086 แบบค ำขออนญุำตน ำสตัว์/ซำกสตัว์ เข้ำ ออก ผำ่น รำชอำณำจกัร
ไทย (นอกนำ่นน ำ้) 

ร.1/1 กคส. 

128 DOF0102092 ค ำขอแจ้งกำรสง่ออกอำหำรสตัว์ (วตัถทุี่ผสมแล้วและอำหำรเสริม
ส ำหรับสตัว์)  

สอ.1 กคส. 

129 DOF0102094 ค ำขอแจ้งกำรสง่ออกอำหำรสตัว์ (สตัว์น ำ้) สอ.1 กคส. 
044 DOF0502006 ค ำขอขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรำย (น ำเข้ำ) วอ./กษ./

กปม.1 
กคส. 

130 DOF0102096 ค ำขอขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรำย (ผลติ) วอ./กษ./
กปม.1 

กคส. 

050 DOF0502013 ค ำขอใบแจ้งข้อเทจ็จริงของผู้น ำเข้ำ หรือผู้สง่ออกซึง่วตัถอุนัตรำย 
(น ำเข้ำ) 

วอ/กษ กคส. 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ค-3 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

รหัสเอกสาร 

รายการใบค าขอ ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ FSW 

108 DOF0502024 ค ำขอใบแจ้งข้อเทจ็จริงของผู้น ำเข้ำ หรือผู้สง่ออกซึง่วตัถอุนัตรำย 
(สง่ออก) 

วอ/กษ กคส. 

013 DOF0102014 ค ำร้องขอรับหนงัสอืรับรองสง่กุ้งกลุำด ำมีชีวิตออกไปนอก
รำชอำณำจกัร 

กท.1 กคส. 

012 DOF0102013 ค ำขอหนงัสอืรับรองสตัว์น ำ้ทีม่ิได้อยูใ่นบญัชีแนบท้ำยอนสุญัญำ
วำ่ด้วยกำรค้ำระหวำ่งประเทศซึง่ชนิดของสตัว์ป่ำและพืชป่ำทีใ่กล้
สญูพนัธุ์ (CITES) 

NON-CITES กบม. 

006 DOF0102060 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (อนญุำตให้ค้ำ น ำเข้ำ)-[ได้ใบอนญุำต สป.6] 

สป.4 กบม. 

106 DOF0102068 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (อนญุำตให้ค้ำ สง่ออก)-[ได้ใบอนญุำต สป.6] 

สป.4 กบม. 

107 DOF0102069 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (อนญุำตให้ค้ำ น ำผำ่น)-[ได้ใบอนญุำต สป.6] 

สป.4 กบม. 

005 DOF0102007 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (น ำเข้ำ สตัว์ป่ำคุ้มครองมชีีวติ) 

สป.4 กบม. 

101 DOF0102063 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สง่ออก สตัว์ป่ำคุ้มครอง) 

สป.4 กบม. 

018 DOF0102064 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (ไมอ่นญุำตให้ค้ำ น ำผำ่น) - [ได้ใบอนญุำต 
สป.5] 

สป.4 กบม. 

104 DOF0102066 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (นกัทอ่งเที่ยว สง่ออกสตัว์ป่ำคุ้มครอง) 

สป.4 กบม. 

118 DOF0102073 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง

สป.4 กบม. 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ค-4 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

รหัสเอกสาร 

รายการใบค าขอ ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ FSW 

สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (น ำเข้ำ สตัว์ป่ำ) 
119 DOF0102074 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม

มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (น ำเข้ำ ซำกสตัว์ป่ำคุ้มครอง) 

สป.4 กบม. 

120 DOF0102075 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (น ำเข้ำ พิเศษแบบ 1) 

สป.4 กบม. 

121 DOF0102076 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สง่ออก สตัว์ป่ำ) 

สป.4 กบม. 

122 DOF0102077 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สง่ออก พิเศษแบบ 1) 

สป.4 กบม. 

123 DOF0102078 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สง่ออก พิเศษแบบ 2) 

สป.4 กบม. 

124 DOF0102079 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (นกัทอ่งเที่ยว สง่ออกสตัว์ป่ำ) 

สป.4 กบม. 

125 DOF0102080 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (นกัทอ่งเที่ยว สง่ออกพิเศษแบบ 1) 

สป.4 กบม. 

126 DOF0102081 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (นกัทอ่งเที่ยว สง่ออกพิเศษแบบ 2) 

สป.4 กบม. 

127 DOF0102087 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (น ำเข้ำ พิเศษแบบ 2) 

สป.4 กบม. 

131 DOF0102097 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 
23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สิง่ประดิษฐ์ส ำเร็จรูป สง่ออกสตัว์ป่ำคุ้มครอง) 

สป.4 กบม. 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ค-5 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

รหัสเอกสาร 

รายการใบค าขอ ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ FSW 

132 DOF0102098 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สิง่ประดิษฐ์ส ำเร็จรูป สง่ออกสตัว์ป่ำ) 

สป.4 กบม. 

133 DOF0102099 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สิง่ประดิษฐ์ส ำเร็จรูป สง่ออกพเิศษแบบ 1) 

สป.4 กบม. 

134 DOF0102100 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สิง่ประดิษฐ์ส ำเร็จรูป สง่ออกพเิศษแบบ 2) 

สป.4 กบม. 

135 DOF0102101 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สิง่ประดิษฐ์ส ำเร็จรูป น ำเข้ำสตัว์ป่ำคุ้มครอง) 

สป.4 กบม. 

136 DOF0102102 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สิง่ประดิษฐ์ส ำเร็จรูป น ำเข้ำสตัว์ป่ำ) 

สป.4 กบม. 

137 DOF0102103 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สิง่ประดิษฐ์ส ำเร็จรูป น ำเข้ำพเิศษแบบ 1) 

สป.4 กบม. 

138 DOF0102104 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำม
มำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สิง่ประดิษฐ์ส ำเร็จรูป น ำเข้ำพเิศษแบบ 2) 

สป.4 กบม. 

007 DOF0102008 ค ำขอรับใบอนญุำตให้เพำะพนัธุ์สตัว์ป่ำ สป.8 กบม. 
008 DOF0102009 ค ำขอรับใบอนญุำตให้ค้ำสตัว์ป่ำที่ได้มำจำกกำรเพำะพนัธุ์ สป.10 กบม. 
009 DOF0102010 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำสตัว์ป่ำเคลือ่นท่ีเพื่อกำรค้ำ สป.12 กบม. 
010 DOF0102011 ค ำขอรับใบอนญุำตให้มีไว้ในครอบครองซึง่สตัว์ป่ำที่ได้จำกกำร

เพำะพนัธุ์ 
สป.14 กบม. 

011 DOF0102012 ค ำขอรับใบอนญุำตให้จดัตัง้และด ำเนินกิจกำรสวนสตัว์สำธำรณะ สป.20 กบม. 
065 DOF0102027 ค ำขอตอ่อำยใุบอนญุำต (ครอบครองซึง่สตัว์ป่ำที่ได้จำกกำร

เพำะพนัธุ์) 
สป.16 กบม. 

066 DOF0102028 ค ำขอรับโอนใบอนญุำต (ครอบครองซึง่สตัว์ป่ำที่ได้จำกกำร
เพำะพนัธุ์) 

สป.17 กบม. 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ค-6 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

รหัสเอกสาร 

รายการใบค าขอ ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ FSW 

067 DOF0102029 ค ำขอใบแทนอนญุำต (ครอบครองซึง่สตัว์ป่ำที่ได้จำกกำร
เพำะพนัธุ์) 

สป.18 กบม. 

068 DOF0102030 ค ำขอตอ่อำยใุบอนญุำตให้จดัตัง้และด ำเนินกิจกรรมสวนสตัว์
สำธำรณะ 

สป.22 กบม. 

069 DOF0102031 ค ำขอโอนและรับโอนใบอนญุำต สป.23 กบม. 
070 DOF0102032 ค ำขอรับใบแทนใบอนญุำต สป.24 กบม. 
071 DOF0102033 ค ำขอตอ่อำยใุบอนญุำต (ให้ค้ำสตัว์ป่ำที่ได้มำจำกกำรเพำะพนัธุ์) สป.16 กบม. 
072 DOF0102034 ค ำขอรับโอนใบอนญุำต (ให้ค้ำสตัว์ป่ำที่ได้มำจำกกำรเพำะพนัธุ์) สป.17 กบม. 
073 DOF0102035 ค ำขอใบแทนอนญุำต (ให้ค้ำสตัว์ป่ำที่ได้มำจำกกำรเพำะพนัธุ์) สป.18 กบม. 
074 DOF0102036 ค ำขอตอ่อำยใุบอนญุำต (น ำสตัว์ป่ำเคลือ่นท่ีเพื่อกำรค้ำ) สป.16 กบม. 
075 DOF0102037 ค ำขอรับโอนใบอนญุำต (ให้เพำะพนัธุ์สตัว์ป่ำ) สป.17 กบม. 
076 DOF0102038 ค ำขอใบแทนอนญุำต  (ให้เพำะพนัธุ์สตัว์ป่ำ) สป.18 กบม. 
102 DOF0202001 ค ำขอใบรับรองกำรน ำปลำทนูำ่ชนิดครีบเหลอืงและผลติภณัฑ์

จำกปลำทนูำ่ชนดิครีบเหลอืงเข้ำมำในรำชอำณำจกัร 
กปม./สพท.

01 
กพท. 

023 DOF0302004 ค ำขอแจ้งกำรน ำเข้ำซึง่อำหำรสตัว์เข้ำมำในรำชอำณำจกัร (ตำม 
พรบ.) 

น.ส.4 กพอ. 

024 DOF0302005 ค ำขอแจ้งกำรน ำเข้ำซึง่อำหำรสตัว์เข้ำมำในรำชอำณำจกัร (นอก 
พรบ.) 

น.ส.4 กพอ. 

019 DOF0402004 ค ำขอหนงัสอืรับรองกำรน ำเข้ำสตัว์น ำ้ส ำหรับท ำพนัธุ์ (ทะเล) - กพช. 
020 DOF0602001 ค ำขอหนงัสอืรับรองกำรน ำเข้ำสตัว์น ำ้ส ำหรับท ำพนัธุ์ (น ำ้จืด) - กพจ. 
055 DOF1002001 ค ำขอหนงัสอืรับรองกำรน ำเข้ำสตัว์น ำ้ส ำหรับท ำพนัธุ์ (ปลำ

สวยงำม) 
- กสม. 

 
064 DOF0902002 ค ำขอหนงัสอืรับรองส ำหรับของไมต้่องเสยีอำกรศลุกำกรสตัว์น ำ้

เข้ำรำชอำณำจกัร 
แบบ อ.2 กปต. 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ค-7 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

2. ค าขอยุบรวมใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ FSW 

ตำรำง ค-2 ใบค ำขอยบุรวมใบอนญุำตและใบรับรองในระบบ FSW 

รหัสเอกสาร 

รายการใบค าขอ ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ FSW 

001 DOF9992001 ค ำขอยบุรวมกำรน ำเข้ำสตัว์น ำ้ใน พรก.ประมง มำตรำ 92 และ 
พรบ.โรคระบำดสตัว์ 

- กคส. 

002 DOF9992002 ค ำขอยบุรวมกำรน ำเข้ำปลำทนูำ่ครีบเหลอืง - กคส./กพท. 

003 DOF9992089 ค ำขอยบุรวมกำรน ำเข้ำสตัว์น ำ้ส ำหรับของได้รับกำรยกเว้นอำกร - กคส./กปต. 

004 DOF9992014 ค ำขอยบุรวมกำรน ำเข้ำสตัว์น ำ้เพื่อท ำพนัธุ์ (น ำ้จืด) - กคส./กพจ. 

005 DOF9992015 ค ำขอยบุรวมกำรน ำเข้ำสตัว์น ำ้เพื่อท ำพนัธุ์ (น ำ้ทะเล) - กคส./กพช. 

006 DOF9992013 ค ำขอยบุรวมกำรน ำเข้ำสตัว์น ำ้เพื่อท ำพนัธุ์ (ปลำสวยงำม) - กคส./กสม. 

007 DOF9992064 ค ำขอยบุรวมกำรสง่ออกกุ้งกลุำด ำมีชีวิต - กคส. 

008 DOF9992060 ค ำขอยบุรวมกำรสง่ออกเปลอืกหอยเพื่ออปุโภค - กคส./กบม. 

009 DOF9992085 ค ำขอยบุรวมกำรสง่ออกปลำทะเลสวยงำมเพื่อเพำะเลีย้ง - กคส./กบม. 

010 DOF9992056 ค ำขอยบุรวมกำรสง่ออกสตัว์น ำ้ใน พรก.ประมง มำตรำ 92 และ 
พรบ.โรคระบำดสตัว์ 

- กคส. 

011 DOF9992057 ค ำขอยบุรวมกำรสง่ออกซำกสตัว์น ำ้ - กคส. 

012 DOF9992059 ค ำขอยบุรวมกำรสง่ออกสตัว์น ำ้เพื่ออปุโภค (non-CITES) - กคส./กบม. 

013 DOF9992058 ค ำขอยบุรวมกำรสง่ออกสตัว์น ำ้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ (CITES) - กคส./กบม. 

014 DOF9992061 ค ำขอยบุรวมกำรสง่ออกสตัว์น ำ้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ (รมต. 
ก ำหนด) 

- กคส./กบม. 

015 DOF9992062 ค ำขอยบุรวมกำรสง่ออกสตัว์น ำ้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ส ำหรับ
นกัทอ่งเที่ยว (CITES) 

- กคส./กบม. 

016 DOF9992063 ค ำขอยบุรวมกำรสง่ออกเปลอืกหอยเพื่ออปุโภค (non-CITES) - กคส./กบม. 

017 DOF9992065 ค ำขอยบุรวมกำรสง่ออกผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ (CITES) - กคส./กบม. 

018 DOF9992066 ค ำขอยบุรวมกำรสง่ออกผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ส ำหรับนกัทอ่งเที่ยว 
(CITES) 

- กคส./กบม. 

019 DOF9992067 ค ำขอยบุรวมกำรสง่ออกผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ (รมต. ก ำหนด) - กคส./กบม. 

020 DOF9992003 ค ำขอยบุรวมกำรน ำผำ่นสตัว์น ำ้ใน พรก.ประมง มำตรำ 92 และ 
พรบ.โรคระบำดสตัว์ 

- กคส. 

021 DOF9992004 ค ำขอยบุรวมกำรน ำผำ่นสตัว์น ำ้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ (CITES) - กคส./กบม. 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ค-8 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

รหัสเอกสาร 

รายการใบค าขอ ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ FSW 

022 DOF9992005 ค ำขอยบุรวมกำรน ำผำ่นสตัว์น ำ้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ (รมต. 
ก ำหนด) 

- กคส./กบม. 

023 DOF9992006 ค ำขอยบุรวมกำรน ำผำ่นผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ (CITES) - กคส./กบม. 

024 DOF9992007 ค ำขอยบุรวมกำรน ำผำ่นผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ (รมต. ก ำหนด) - กคส./กบม. 

025 DOF9992008 ค ำขอยบุรวมกำรน ำเข้ำสตัว์น ำ้ใน พรก.ประมง มำตรำ 65 และ 
มำตรำ 92 

- กคส. 

026 DOF9992009 ค ำขอยบุรวมกำรน ำเข้ำสตัว์น ำ้ใน พรก.ประมง มำตรำ 65 และ 
พรบ.โรคระบำดสตัว์ (นอกนำ่นน ำ้) 

- กคส. 

027 DOF9992010 ค ำขอยบุรวมกำรน ำเข้ำสตัว์น ำ้ใน พรก.ประมง มำตรำ 65 มำตรำ 
92  และ พรบ.โรคระบำดสตัว์ 

- กคส. 

028 DOF9992011 ค ำขอยบุรวมกำรสง่ออกสตัว์น ำ้ใน พรก.ประมง มำตรำ 65 และ 
มำตรำ 92 

- กคส. 

029 DOF9992012 ค ำขอยบุรวมกำรสง่ออกสตัว์น ำ้ใน พรก.ประมง มำตรำ 65 
มำตรำ 92  และ พรบ.โรคระบำดสตัว์ 

- กคส. 

030 DOF9992016 ค ำขอยบุรวมกำรสง่ออกอำหำรสตัว์น ำ้ พรก.ประมง มำตรำ 92 
และ พรบ.โรคระบำดสตัว์ 

- กคส. 

031 DOF9992017 ค ำขอยบุรวมกำรสง่ออกอำหำรสตัว์น ำ้ พรก.ประมง มำตรำ 65 
มำตรำ 92 และ พรบ.โรคระบำดสตัว์ 

- กคส. 

032 DOF9992018 ค ำขอยบุรวมกำรน ำผำ่นสตัว์น ำ้ใน พรก.ประมง มำตรำ 65 และ 
มำตรำ 92 

- กคส. 

033 DOF9992019 ค ำขอยบุรวมกำรน ำผำ่นสตัว์น ำ้ใน พรก.ประมง มำตรำ 65 
มำตรำ 92 และ พรบ.โรคระบำดสตัว์ 

- กคส. 

3. ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ FSW 

ตำรำง ค-3 ใบอนญุำตและใบรับรองในระบบ FSW 

รหัสเอกสาร 

รายการใบอนุญาต/ใบรับรอง ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ 

001 DOF0103001 หนงัสอือนญุำตให้น ำเข้ำสตัว์น ำ้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ DOF2 กคส. 

103 DOF0103060 ใบแจ้งด ำเนินกำรสง่ออกสตัว์น ำ้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ DOF4 กคส. 

104 DOF0103058 ใบแจ้งด ำเนินกำรน ำผำ่นสตัว์น ำ้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ DOF6 กคส. 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ค-9 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

รหัสเอกสาร 

รายการใบอนุญาต/ใบรับรอง ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ 

105 DOF0103063 ใบอนมุตัิน ำสตัว์น ำ้หรือผลติภณัฑ์สตัว์น ำ้ผำ่นรำชอำณำจกัร DOF7 กคส. 

106 DOF0103066 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำช
ก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 

DOF9 กคส. 

107 DOF0103047 ใบอนญุำตให้สง่ออกสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำช
ก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 

DOF11 กคส. 

108 DOF0103068 ใบแจ้งอนมุตัใิห้น ำผำ่นสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำช
ก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 

DOF13 กคส. 

119 DOF0103070 ใบอนญุำตให้น ำผำ่นสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำช
ก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 

DOF14 กคส. 

002 DOF0103003 ใบแจ้งอนมุตัิน ำสตัว์หรือซำกสตัว์เข้ำและผำ่นรำชอำณำจกัร 
(น ำเข้ำ) 

ร.6 กคส. 

100 DOF0103044 ใบแจ้งอนมุตัิน ำสตัว์หรือซำกสตัว์เข้ำและผำ่นรำชอำณำจกัร (น ำ
ผำ่น) 

ร.6 กคส. 

102 DOF0103062 ใบแจ้งอนมุตัิน ำสตัว์หรือซำกสตัว์เข้ำและผำ่นรำชอำณำจกัร 
(นอกนำ่นน ำ้) 

ร.6  กคส. 

003 DOF0103004 ใบอนญุำตน ำสตัว์หรือซำกสตัว์เข้ำในรำชอำณำจกัร ร.7 กคส. 

004 DOF0103005 ใบอนญุำตน ำสตัว์หรือซำกสตัว์ออกนอกรำชอำณำจกัร ร.9 กคส. 

101 DOF0103045 ใบอนญุำตน ำสตัว์หรือซำกสตัว์ผำ่นรำชอำณำจกัร  ร.8 กคส. 

120 DOF0103072 ใบรับแจ้งกำรสง่ออกอำหำรสตัว์ (วตัถทุี่ผสมแล้วและอำหำรเสริม
ส ำหรับสตัว์)  

สอ.1/1 กคส. 

121 DOF0103074 หนงัสอืรับรองกำรตรวจสอบอำหำรสตัว์สง่ออกไปนอก
รำชอำณำจกัร (วตัถทุี่ผสมแล้วและอำหำรเสริมส ำหรับสตัว์) 

สอ.2 กคส. 

122 DOF0103076 ใบรับแจ้งกำรสง่ออกอำหำรสตัว์ (สตัว์น ำ้)  สอ.1/1 กคส. 

123 DOF0103078 หนงัสอืรับรองกำรตรวจสอบอำหำรสตัว์สง่ออกไปนอก
รำชอำณำจกัร (สตัว์น ำ้) 

สอ.2 กคส. 

072 DOF0503006 ใบส ำคญักำรขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรำย (น ำเข้ำ) วอ./กษ./
กปม.2 

กคส. 

124 DOF0103080 ใบส ำคญักำรขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรำย (ผลติ) วอ./กษ./
กปม.2 

กคส. 

052 DOF0503011 ใบแจ้งข้อเทจ็จริงของผู้น ำเข้ำ หรือผู้สง่ออกซึง่วตัถอุนัตรำย 
(น ำเข้ำ)  

แบบ  
วอ/กษ 

กคส. 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ค-10 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

รหัสเอกสาร 

รายการใบอนุญาต/ใบรับรอง ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ 

097 DOF0503014 ใบแจ้งข้อเทจ็จริงของผู้น ำเข้ำ หรือผู้สง่ออกซึง่วตัถอุนัตรำย 
(สง่ออก)  

แบบ  
วอ/กษ 

กคส. 

015 DOF0103021 หนงัสอืรับรองสง่กุ้งกลุำด ำมชีีวติออกไปนอกรำชอำณำจกัร กท.2 กคส. 

014 DOF0103020 หนงัสอืรับรองสตัว์น ำ้ทีม่ิได้อยูใ่นบญัชีแนบท้ำยอนสุญัญำวำ่ด้วย
กำรค้ำระหวำ่งประเทศซึง่ชนิดของสตัว์ป่ำและพืชป่ำทีใ่กล้สญู
พนัธุ์ (CITES) 

NON-CITES กบม. 

008 DOF0103010 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (น ำเข้ำ) 

สป.6 กบม. 

095 DOF0103042 
 

ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สง่ออก) 

สป.6 กบม. 

096 DOF0103043 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (น ำผำ่น) 

สป.6 กบม. 

007 DOF0103008 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 น ำเข้ำสตัว์ป่ำคุ้มครองมีชีวิต) 

สป.5 กบม. 

090 DOF0103037 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 สง่ออกสตัว์ป่ำคุ้มครอง) 

สป.5 กบม. 

091 DOF0103038 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 น ำผำ่น) 

สป.5 กบม. 

092 DOF0103039 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 นกัทอ่งเที่ยว น ำเข้ำ) 

สป.5 กบม. 

093 DOF0103040 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 นกัทอ่งเที่ยวสง่ออกสตัว์ป่ำคุ้มครอง) 

สป.5 กบม. 

094 DOF0103041 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 สป.5 กบม. 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ค-11 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

รหัสเอกสาร 

รายการใบอนุญาต/ใบรับรอง ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ 

หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 นกัทอ่งเที่ยว น ำผำ่น) 

109 DOF0103049 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 น ำเข้ำสตัว์ป่ำ) 

สป.5 กบม. 

110 DOF0103050 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 น ำเข้ำซำกสตัว์ป่ำคุ้มครอง) 

สป.5 กบม. 

111 DOF0103051 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 น ำเข้ำพิเศษแบบ 1) 

สป.5 กบม. 

112 DOF0103052 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 สง่ออกสตัว์ป่ำ) 

สป.5 กบม. 

113 DOF0103053 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 สง่ออกพิเศษแบบ 1) 

สป.5 กบม. 

114 DOF0103054 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 สง่ออกพิเศษแบบ 2) 

สป.5 กบม. 

115 DOF0103055 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 นกัทอ่งเที่ยว สง่ออกสตัว์ป่ำ) 

สป.5 กบม. 

116 DOF0103056 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 นกัทอ่งเที่ยว สง่ออกพิเศษแบบ 1) 

สป.5 กบม. 

117 DOF0103057 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 นกัทอ่งเที่ยว สง่ออกพิเศษแบบ 2) 

สป.5 กบม. 

118 DOF0103065 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 

สป.5 กบม. 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ค-12 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

รหัสเอกสาร 

รายการใบอนุญาต/ใบรับรอง ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ 

พ.ศ. 2535 (สป.5 น ำเข้ำพิเศษแบบ 2) 

125 DOF0103081 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ประดษิฐ์ส ำเร็จรูป สง่ออกสตัว์ป่ำคุ้มครอง) 

สป.5 กบม. 

126 DOF0103082 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ประดษิฐ์ส ำเร็จรูป สง่ออกสตัว์ป่ำ) 

สป.5 กบม. 

127 DOF0103083 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ประดษิฐ์ส ำเร็จรูป สง่ออกพิเศษแบบ 1) 

สป.5 กบม. 

128 DOF0103084 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ประดษิฐ์ส ำเร็จรูป สง่ออกพิเศษแบบ 2) 

สป.5 กบม. 

129 DOF0103085 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ประดษิฐ์ส ำเร็จรูป น ำเข้ำสตัว์ป่ำคุ้มครอง) 

สป.5 กบม. 

130 DOF0103086 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ประดษิฐ์ส ำเร็จรูป น ำเข้ำสตัว์ป่ำ) 

สป.5 กบม. 

131 DOF0103087 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ประดษิฐ์ส ำเร็จรูป น ำเข้ำพิเศษแบบ 1) 

สป.5 กบม. 

132 DOF0103088 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผ่ำน ตำมมำตรำ 23 
หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ประดษิฐ์ส ำเร็จรูป น ำเข้ำพิเศษแบบ 2) 

สป.5 กบม. 

009 DOF0103012 ใบอนญุำตให้เพำะพนัธุ์สตัว์ป่ำ สป.9 กบม. 

010 DOF0103014 ใบอนญุำตให้ค้ำสตัว์ป่ำที่ได้มำจำกกำรเพำะพนัธุ์ สป.11 กบม. 

011 DOF0103016 ใบอนญุำตให้น ำสตัว์ป่ำเคลือ่นท่ีเพื่อกำรค้ำ สป.13 กบม. 

012 DOF0103017 ใบอนญุำตให้มีไว้ในครอบครองซึง่สตัว์ป่ำที่ได้จำกกำรเพำะพนัธุ์ สป.15 กบม. 

013 DOF0103019 ใบอนญุำตให้จดัตัง้และด ำเนินกิจกำรสวนสตัว์สำธำรณะ สป.21 กบม. 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ค-13 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

รหัสเอกสาร 

รายการใบอนุญาต/ใบรับรอง ชื่อย่อ หน่วยงาน ใช้ออก
เลขที่ 

ใช้อ้างอิงใน
ระบบ 

020 DOF0203001 ใบรับรองกำรน ำปลำทนูำ่ชนิดครีบเหลอืงและผลติภณัฑ์จำกปลำ
ทนูำ่ชนิดครีบเหลอืงเข้ำมำในรำชอำณำจกัร 

กปม./สพท.02 กพท. 

024 DOF0303002 หนงัสอือนญุำตให้น ำเข้ำอำหำรสตัว์น ำ้เข้ำมำในรำชอำณำจกัร 
แบบ 1 (ตำม พรบ.) 

- กพอ. 

025 DOF0303003 หนงัสอือนญุำตให้น ำเข้ำอำหำรสตัว์น ำ้เข้ำมำในรำชอำณำจกัร 
แบบ 2 (นอก พรบ.) 

- กพอ. 

021 DOF0403004 หนงัสอืรับรองยืนยนักำรน ำเข้ำสตัว์น ำ้ส ำหรับท ำพนัธุ์ (ทะเล)  - กพช. 

022 DOF0603001 หนงัสอืรับรองยืนยนักำรน ำเข้ำสตัว์น ำ้ส ำหรับท ำพนัธุ์ (น ำ้จืด)  - กพจ. 

057 DOF1003001 หนงัสอืรับรองยืนยนักำรน ำเข้ำสตัว์น ำ้ส ำหรับท ำพนัธุ์ (ปลำ
สวยงำม) 

 - กสม. 

066 DOF0903002 หนงัสอืรับรองส ำหรับของได้รับกำรยกเว้นอำกร ส ำหรับสตัว์น ำ้
น ำเข้ำรำชอำณำจกัรไทย 

อ.3 กปต. 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-1 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบฟอร์มเอกสารในระบบ FSW 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-2 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ตาราง ง-1 รายการแบบฟอร์มใบค าขอท่ีเพ่ิมเติม 

ที่ รายการแบบฟอร์ม อ้างอิงภาพ 
1 ใบค ำขออนญุำตให้น ำเข้ำสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF8) ภำพท่ี ช - 1 

2 ใบค ำขออนญุำตให้สง่ออกสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF10) ภำพท่ี ช - 2 

3 ใบค ำขออนญุำตให้น ำผำ่นสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF12) ภำพท่ี ช - 3 

4 ค ำขอแจ้งกำรสง่ออกอำหำรสตัว์ (สอ.1)   ภำพท่ี ช - 4 

5 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่
พระรำชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สป.4 สิง่ประดิษฐ์ส ำเร็จรูป)  

ภำพท่ี ช - 5 

ตาราง ง-2 รายการแบบฟอร์มใบค าขอท่ีปรับปรุง 

ที่ รายการแบบฟอร์ม อ้างอิงภาพ 
1 ค ำขอขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรำย (วอ./กษ./กปม.1) ภำพท่ี ช - 6 

2 ค ำขอตอ่อำยใุบส ำคญักำรขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรำย (วอ./กษ./กปม.4) ภำพท่ี ช - 7 

ตาราง ง-3 รายการแบบฟอร์มใบอนุญาต/ใบรับรองท่ีเพ่ิมเติม 

ที่ รายการแบบฟอร์ม อ้างอิงภาพ 
1 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558  (DOF9) ภำพท่ี ช - 8 

2 ใบอนญุำตให้สง่ออกสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF11) ภำพท่ี ช - 9 

3 ใบแจ้งอนมุตัใิห้น ำผำ่นสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF13) ภำพท่ี ช - 10 

4 ใบอนญุำตให้น ำผำ่นสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558  ( DOF14) ภำพท่ี ช - 11 

5 ใบรับแจ้งกำรสง่ออกอำหำรสตัว์ (วตัถทุี่ผสมแล้วและอำหำรเสริมส ำหรับสตัว์)  (สอ.1/1) ภำพท่ี ช - 12 

6 หนงัสอืรับรองกำรตรวจสอบอำหำรสตัว์สง่ออกไปนอกรำชอำณำจกัร (สอ.2) ภำพท่ี ช - 13 

7 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำช บญัญตัิ
สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ประดิษฐ์ส ำเร็จรูป) 

ภำพท่ี ช - 14 

ตาราง ง-4 รายการแบบฟอร์มใบอนุญาต/ใบรับรองท่ีปรับปรุง 

ที่ รายการแบบฟอร์ม อ้างอิงภาพ 
1 ใบส ำคญักำรขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรำย (วอ./กษ./กปม.2) ภำพท่ี ช - 15 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-3 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ง-1 ใบค ำขออนญุำตให้น ำเข้ำสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF8) 
 

 
 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-4 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-5 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ง-2 ใบค ำขออนญุำตให้สง่ออกสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF10) 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-6 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-7 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ง-3 ใบค ำขออนญุำตให้น ำผำ่นสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF12) 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-8 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-9 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ง-4 ค ำขอแจ้งกำรสง่ออกอำหำรสตัว์ (สอ.1)   

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-10 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-11 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ง-5 ค ำขอรับใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำชบญัญตัิสงวนและ
คุ้มครองสตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สป.4  สิง่ประดิษฐ์ส ำเร็จรูป)   

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-12 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-13 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ง-6 ค ำขอขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรำย (วอ./กษ./กปม.1) 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-14 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-15 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-16 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-17 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ง-7 ค ำขอตอ่อำยใุบส ำคญักำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย (วอ./กษ./กปม.4 ) 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-18 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-19 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-20 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-21 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ง-8 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF9) 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-22 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-23 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ง-9 ใบอนญุำตให้สง่ออกสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF11) 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-24 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-25 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ง-10 ใบแจ้งอนมุตัิให้น ำผำ่นสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF13) 

 
 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-26 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-27 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ง-11 ใบอนญุำตให้น ำผำ่นสตัว์น ำ้ ตำมมำตรำ 65 แหง่พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF14) 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-28 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-29 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ง-12 ใบรับแจ้งกำรสง่ออกอำหำรสตัว์  (สอ.1/1) 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-30 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-31 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ง-13 หนงัสอืรับรองกำรตรวจสอบอำหำรสตัว์สง่ออกไปนอกรำชอำณำจกัร (สอ.2) 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-32 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-33 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ง-14 ใบอนญุำตให้น ำเข้ำ ให้สง่ออก หรือให้น ำผำ่น ตำมมำตรำ 23 หรือมำตรำ 24 แหง่พระรำช บญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ประดิษฐ์ส ำเร็จรูป)  

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-34 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

ภำพท่ี ง-15 ใบส ำคญักำรขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรำย (วอ./กษ./กปม.2) 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-35 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 



  
 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกอบการ 

 

ระบบเช่ือมโยงค ำขอกลำงและระบบสนบัสนนุใบอนญุำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์เน็ต กรมประมง ง-36 

 

กรมประมง 
Department of Fisheries 

 


