
การบริหารจัดการความเสี่ยงการอนุญาตและ
การตรวจสอบสินค้าประมง

นายไกสฤษด์ิ  พูนพาณิชย์ 
หัวหน้ากลุ่มควบคุมการน าเข้าส่งออก
สัตว์น  าและปัจจัยการผลิต
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ประชุมชี แจงเกี่ยวกับระบบแจ้งตรวจสินค้าประมงภายใต้หลักบริหารจัดการความเสี่ยง (Smart FSW)



หัวข้อ
การน าเสนอ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง
ตรวจสินค้า

สินค้าประมง
▪ ความเสี่ยงของสินค้าประมง
▪ การประเมินความเสี่ยงสินค้าประมง

ผู้ประกอบการ
▪ ประวัติผู้ประกอบการ
▪ หลักเกณฑ์การพิจารณาประวัติ



การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
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ผู้ประกอบ
การ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

สัตว์น  าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  า

มีมาตรฐาน
และให้ความ
ร่วมมือดี 

ไม่ให้
ความ
ร่วมมือ

สถานะ
ทั่วไป



ความเส่ียงของสินค้าประมง

ด้านการท า
ประมงที่ผิด
กฎหมาย

ด้านคุณภาพ
และความอันตราย

สัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สตัว์น  า ปัจจัยการผลิต

IUU Disease Food safetyConservation

ด้านสัตว์ป่า
สงวนและ
คุ้มครอง

ด้าน
คุณภาพ
มาตรฐาน

ด้านโรคระบาด
สัตว์น  า

1 2 3 4

Quality 
& Hazard
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RISK ASSESSMENT

การประเมินความเสี่ยงสินค้าประมง

มาตรการความเสี่ยงสูง

ได้แก่ กุ้งทะเล ปลาคาร์ฟ ปลาหิมะ ปลาทูน่า
ตาโต ปลาทูน่าครีบน ้าเงินใต้ วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 Highระดับความเสี่ยง

Medium

Low

การเปิดตรวจ

มาตรการความเสี่ยงกลาง

ได้แก่ ปลาทูน่าอื่นๆ ปลาช่อน ปลาแซลมอน
สัตว์น ้าทะเลสวยงาม วัตถุอันตรายชนิดที่

1 และ 2 20 
60%

100%

-

Random



ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานและ
ให้ความร่วมมือดี (Best Enterprise)

Pro

file

Easy to change colors, photos 

and Text.    

ประวัติผู้ประกอบการและตัวแทน
ออกของที่ไม่ให้ความร่วมมือ 

Pro

file

1. ได้รับยกเว้นการเปิดตรวจสินค้า 
2. การออกใบอนุญาตอัตโนมัติ (Auto permit) 

เว้นแต่กรณีท่ีมีระเบียบพิธีการเฉพาะเรื่องก าหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น หรือมีเหตุอันควรสงสัย

ได้รับการเปิดตรวจสินค้าทุกครั ง

ผูป้ระกอบการ
น าเข้าส่งออก

ตัวแทน
ออกของ



หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานและให้ความรว่มมือดี 
(Best Enterprise)

01 เป็นนิติบุคคลที่
จดทะเบียนประเทศไทย 

02 มีการลงทะเบียนใช้
งานระบบ Fisheries Single 
Window: FSW) มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

03 มีการน าเข้าส่งออก
น าผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปี และมีความพร้อมใน
การปฏิบัติพิธีการประมง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

05

04 ไม่มีประวัติการ
กระท าความผิดฐานปลอม
เอกสารและใช้เอกสารปลอม
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
โดยให้ตรวจสอบประวัติ
ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีนับแต่
วันยื่นใบสมัคร

ไม่มีประวัติถูก
ด าเนินคดีเกี่ยวกับการ
ลักลอบน าเข้าส่งออกสินค้า
ประมงภายในระยะเวลา
3 ปีย้อนหลังนับแต่วันย่ืน
ใบสมัคร

06

07

ไม่มีรายชื่อและ
ไม่เคยมีประวัติอยู่ในบัญชี
ผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือภายในระยะเวลา 
1 ปีย้อนหลังนับแต่วันย่ืน
ใบสมัคร

08

มีประวัติการน าเข้า 
ส่งออก หรือน าผ่าน
สม่ าเสมอทุกเดือนภายใน
ระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง
นับแต่วันย่ืนใบสมัคร 

09 เป็นผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอ  
(Authorized  Economic  
Operator:  AEO) ของ
กรมศุลกากร

ใช้บริการตัวแทน
ออกของที่มอบให้ด าเนินการ
ซึ่งลงทะเบียนใช้งานระบบ 
FSW มีสถานะการใช้งาน
ปกติ และไม่มีรายชื่ออยู่ใน
บัญชีผู้ประกอบการที่ไม่ให้
ความร่วมมือ 



หลักเกณฑ์การขึ นบัญชีผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ
ที่ไม่ให้ความร่วมมือ 

01

02

03

04

05

ประวัติการขอใบอนุญาตแล้วไม่น าไปใช้งาน
และไม่ด าเนินการยกเลิกหลังจากใบอนุญาต
หมดอายุ 7 วัน

06

ข้อมูลใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่สอดคล้อง กับใบอนุญาตตามพระราช
ก าหนดการประมง 

ประวัติการแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลา
นัดขอเปิดตรวจสินค้า

ประวัติการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอ านาจ
ด าเนินพิธีการ

ประวัติการด าเนินพิธีการหลังจากใบอนุญาต
หมดอายุ

ข้อมูลใบขนสินค้าไม่สอดคล้องกับใบอนุญาต

ความผิดเพียงเล็กน้อย



ประวัติการฝ่าฝืนกระท าความผิด (ลักลอบ ปลอมแปลงเอกสาร แจ้งเอกสารอันเป็นเท็จ ฯลฯ)
❑ น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 

- พรก.การประมง 2558 ฝ่าฝืน ม.65 โทษ ม.144, ฝ่าฝืน ม.92 โทษ ม.158
- พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558 ฝ่าฝืน ม.31 โทษ ม.68
- พรบ.อาหาร 2522 มาตรา ฝ่าฝืน ม.15 โทษ ม.53
- พรบ.สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 ฝ่าฝืน ม.22 โทษ ม.89, ฝ่าฝืน ม.23 โทษ ม.91

❑ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านราชอาณาจักร
- พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558 ฝ่าฝืน ม.32 โทษ ม.69
- พรบ.สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 ฝ่าฝืน ม.22 วรรคสาม โทษ ม. 91

❑ แสดงเอกสารอันเป็นเท็จในการแจ้งส่งออกตามพรก.การประมง 2558 ม.158
❑ ความผิดปลอมแปลงเอกสารและใชเ้อกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ม.264 และ ม.265

หลักเกณฑ์การขึ นบัญชีผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ
ที่ไม่ให้ความร่วมมือ (ต่อ)

07

ความผิดที่มีโทษ



ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

ก.ค.
63

เปิดใช้งานระบบ ผู้ประกอบการและ
ตัวแทนออกของ

ปรับตัว

เริ่มเก็บข้อมูลประวัติ เริ่มบังคับใช้

หลักเกณฑ์การขึ นบัญชีผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ
ที่ไม่ให้ความร่วมมือ (ต่อ)

มี.ค.– พ.ค. 
63

* ทบทวนบัญชีทกุ 3 เดือน



หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข
การแจ้งตรวจสินค้า



3. แจ้งตรวจสอบสินค้า

ก่อนเวลาขอนัดเปิดตรวจ
สินค้าอย่างน้อย 

3 ชั่วโมง 

4. การยกเลิก หรือการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงข้อมูลในการแจ้ง
ตรวจสอบสินค้าและเอกสาร

ประกอบเพิ่มเติม ยื่นค้าขอแก้ไข
โดยตรงต่อเจ้าหน้าท่ีประจ้า

หน่วยงานท่ีออกใบแจ้งตรวจสินค้า

2. ข้อมูลส าคัญที่ใช้แจ้งตรวจสินค้า

1) ประเภทและเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองหลัก 
2) ชื่อและท่ีอยู่ของสถานท่ีเก็บ/กระจายสินค้า
3) หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์และเลขทะเบียนรถยนต์
ในประเทศ
4) ชื่อผู้ด้าเนินพิธีการเปิดตรวจสินค้า เลขประจ้าตัว
ประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
5) วันท่ีน้าเข้า/ส่งออก/น้าผ่านจริง
6) วันท่ีและเวลานัดขอเปิดตรวจสินค้า
7) หลักฐานประกอบท่ีไม่มีการแนบการย่ืนค้าขอ
อนุญาต

5. หากยกเลิกใบแจ้งตรวจใน

ระบบ FSW จะท้าการเปิดตรวจ
หากมีการน้าเข้าส่งออกน้าผ่าน

ในครั งถัดไป

1. ใช้กับการน าเข้า/ส่งออก/น าผ่าน

1) เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 2) อากาศยาน 
3) ยานพาหนะชายแดน 4) ไปรษณีย์ 
5) ติดตัวผู้โดยสาร ยกเว้นสินค้าเทกองและตีกลับ

หลักเกณฑ์
และเงื่อนไข

การแจ้ง
ตรวจสินค้า



ขั นตอนการแจ้งตรวจสินค้า



1. กรณีที่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของไม่มี CA ลงนามจะต้องท าการแจ้ง
ตรวจสินค้าผ่านระบบ FSW หรือไม่
ตอบ ใช่ เนื่องจากการผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของจะต้องแจ้งตรวจ
สินค้าทุกครั งที่มีการน าเข้าส่งออกน าผ่านตามรูปแบบการน าเข้า ดังนี 

1) เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 
2) อากาศยาน 
3) ยานพาหนะชายแดน 
4) ไปรษณีย์ 
5) ติดตัวผู้โดยสาร 

Q 
& 
A

2. การแจ้งตรวจสินค้าใช้กับสินค้าในกลุ่มใด
ตอบ ใช้กับสินค้าน าเข้า ส่งออก น าผ่าน ยกเว้นสินค้าตีกลับและสินค้าส่งออก
ทางตู้คอนเทนเนอร์ แต่อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าทางตู้คอนเทนเนอร์ใน
ระยะเวลากอันใกล้จะมีการบังคับใช้ ซึ่งผู้ส่งออกจะต้องแจ้งตรวจสินค้าก่อน
สินค้าเข้าตู้ 3 ชั่วโมง ในกรณีเปิดตรวจเจ้าหน้าที่จะด าเนินการเปิดตรวจ ณ 
สถานประกอบการหรือโรงงาน



3. มีกระบวนการอย่างไรในการขึ นบัญชีผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานและให้ความร่วมมือดี 
(Best Enterprise)
ตอบ มีคณะกรรมการพิจารณา และจัดประชุมทุกเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี 

3.1 ระยะการพิจารณา 60 วันนับจากวันที่ย่ืนขอสมัคร
3.2 มีอายุ 3 ปี

Q 
& 
A

4. มีกระบวนการอย่างไรในการขึ นบัญชีผู้ประกอบการและตัวแทนออกของที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือมีระยะเวลาเท่าใด
ตอบ มีคณะกรรมการพิจารณา และจัดประชุมทุกเดือน โดยมีระยะเวลาการขึ นบัญชี 

3 เดือน

5. ระยะเวลาการพิจารณาออกใบแจ้งตรวจสินค้า
ตอบ จะใช้ระยะเวลาด าเนินการ 30 นาที นับตั งแต่แจ้งหน้าท่ีรับค าขอแจง้ตรวจสินค้า



Q 
& 
A

6. วันและเวลาใดบ้างที่จะสามารถในการรับค าขออนุญาตและการแจ้งตรวจสินค้าได้
ตอบ จะมีการออกประกาศวันและเวลาในการรับค าขออนุญาตและการแจ้งตรวจสอบสนิค้า
ของแต่ละศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น  าและด่านตรวจสัตว์น  า



Thank you


