
การใช้งานระบบแจ้งตรวจสินค้าประมง 
ภายใต้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง (Smart FSW)

กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

G L O B A L T R A D E



สินค้าที่ใช้ระบบแจ้งตรวจสินค้า
สินค้าสัตว์น ้า 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 
สิ่งประดิษฐ์ส้าเร็จรูป

สินค้าวัตถุอันตราย

กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยกเว้น 1. การน้าเข้าสัตว์น ้าทางเรือประมง (สินค้าเทกอง) 
2. สินค้าส่งคืน



กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. สร้างค้าขอแจ้งตรวจสินค้า

1 เลือก “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง”

2 เลือก “ขอแจ้งตรวจสินค้า”

3 คลิกไอคอน 

“สร้างค้าขอแจ้งตรวจสินค้า”



กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. สร้างค้าขอแจ้งตรวจสินค้า

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลการแจ้งตรวจสนิค้า 

ส่วนที่ 2
สถานที่เก็บ/กระจายสินค้า 

ส่วนที่ 3
หลักฐานประกอบ



กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. สร้างค้าขอแจ้งตรวจสินค้า: ข้อมูลการแจ้งตรวจสินค้า

4 เลือกข้อมูล “ใบอนุญาตหรอืใบรับรองหลักที่ใช้ใน
การตรวจปลอ่ยสินค้า” รายละเอียดตามภาคผนวก
เช่น กรณีน าเข้า เลือก “DOF0103001:ใบอนญุาตให้
น าเขา้สตัวน์ า้หรอืผลิตภณัฑส์ตัวน์  า้”

5 เลือกข้อมูล “เลขที่ใบอนุญาตหรอืใบรบัรอง” ที่จะขอ
แจ้งตรวจปล่อยสินค้า เช่น 11501100116200003

6 คลิกไอคอน       “เลือกวันที”่ เพื่อเลือก “วันที่น้าเข้า 
หรือ ส่งออก หรือ น้าผ่าน จริง” เช่น 02/01/2563

8 เลือกข้อมูล “ชื่อผู้ด้าเนินพธิีการเปิดตรวจสนิค้า”
เช่น นางสาวทดสอบ คอนเทนเนอร์ (รับมอบอ านาจ
จาก บริษัท คอนเทนเนอร์ทดสอบ จ ากัด)

9 ระบุข้อมูล “เบอร์โทรศัพท์ของผู้ด้าเนินพิธีการเปิด
ตรวจสินค้า”
เช่น 08-3561-5689

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลการแจ้ง
ตรวจสินค้า 

7 คลิกไอคอน       “เลือกวันที”่ เพื่อเลือก “วันที่และ
เวลานัดขอเปิดตรวจสนิค้า” เช่น 02/01/2563 
(15:00:00)
หมายเหตุ ให้เลือกเวลาก่อนจึงคลิกเลือกวันที่



กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. สร้างค้าขอแจ้งตรวจสินค้า: สถานที่เก็บ/กระจายสินค้า

10 เลือก “Tab สถานทีเ่กบ็/กระจายสินค้า”

11 ระบุ “ชื่อสถานที่เก็บสินค้า”
เช่น สถานกักกันทดสอบ 1

12 ระบุ “ที่อยู่สถานที่เก็บสินค้า”
เช่น 12 อาคารทดสอบ ซอย 8 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
นนทบุรี 11120

13 ระบุ “หมายเลขตู้คอนเทนเนอร ์หรือเลขทะเบียนรถยนต์ใน
ประเทศ” เช่น กก 2345 กทม

ส่วนที่ 2
สถานที่เก็บ/กระจาย

สินค้า 

คลิก กรณีต้องการเพิ่มรายการ “สถานทีเ่กบ็/กระจายสินค้า”

คลิก กรณีต้องการลบรายการ “สถานทีเ่กบ็/กระจายสินค้า”



กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. สร้างค้าขอแจ้งตรวจสินค้า: สถานที่เก็บ/กระจายสินค้า

ส่วนที่ 3
หลักฐานประกอบ

14 เลือก “Tab หลักฐานประกอบ”

15 ระบุข้อมูล “หลักฐานประกอบ” 

• ต้องระบุ เลขที่ และวันที่ของใบขนสินค้า

• เอกสารอื่นๆ เช่น Packing list เป็นต้น

หมายเหตุ การแนบไฟล์เอกสาร ให้แนบเฉพาะ
รายการที่ไม่เคยยื่นในขั้นตอนการขออนุญาต
น าเข้า หรือเคยยื่นแล้วแตม่ีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของเอกสารดังกล่าว

คลิกเลือกรายการเอกสาร และคลิกไอคอน          กรณีต้องการลบรายการ “หลักฐานประกอบ”

คลิกไอคอน             กรณีต้องการเพิ่มรายการ “หลักฐานประกอบ”

คลิกไอคอน เมื่อต้องการแนบเอกสาร



กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. สร้างค้าขอแจ้งตรวจสินค้า: สถานที่เก็บ/กระจายสินค้า
ส่วนที่ 3
หลักฐาน
ประกอบ

การเพิ่ม
รายการหลักฐาน

ประกอบ

1 คลิกไอคอน             กรณีต้องการเพิ่ม
รายการ “หลักฐานประกอบ”

2 ระบุชื่อเอกสารที่ต้องการเพิ่มรายการ

3 คลิกไอคอน        “สืบค้น” เพื่อสืบค้น
ตามเงื่อนไขที่ระบุ  

4 คลิกไอคอน เพื่อเลือกเอกสารที่ต้องการ
เพิ่มรายการ

5 คลิกไอคอน “ตกลง” เพื่อยืนยันการ
เพิ่มรายการเอกสาร

หรือ คลิกที่ชื่อเอกสาร 



กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. สร้างค้าขอแจ้งตรวจสินค้า
ส่วนที่ 1 

ข้อมูลการแจ้งตรวจสนิค้า 

ส่วนที่ 2
สถานที่เก็บ/กระจายสินค้า 

ส่วนที่ 3
หลักฐานประกอบ

16
คลิกไอคอน  “บันทึก” 

เพื่อบันทึกร่างค าขอแจ้งตรวจ

17 คลิกไอคอน “OK”เพื่อรับทราบการ

บันทึกร่างค าขอแจ้งตรวจ

คลิกไอคอน “ย้อนกลับ”เพื่อกลับไปหน้าจอ “รายการขอแจ้งตรวจสินค้า”



กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ตรวจสอบร่างค้าขอแจ้งตรวจ

1 ระบุเงื่อนไขเพือ่ใช้ในการสืบค้น

2 คลิกไอคอน “สืบค้น”
เพื่อสืบค้นตามเงื่อนไขที่ระบุ

สืบค้นร่างค้าขอแจ้งตรวจ



กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ตรวจสอบร่างค้าขอแจ้งตรวจ

3 คลิก “เลขที่ค้าขอแจ้งตรวจสนิค้า” เพื่อตรวจสอบร่างค าขอแจ้งตรวจ

4 คลิก “เลขที่ใบอนุญาตหรอืใบรบัรอง” เพื่อดใูบอนุญาตที่ขอแจ้งตรวจสินค้า

5 คลิกไอคอน   “แก้ไข” กรณีต้องการแก้ไขร่างค าขอแจ้งตรวจ

6 คลิกไอคอน           “ลบค้าขอแจ้งตรวจ” กรณีต้องการลบร่างค าขอแจ้งตรวจ

ตรวจสอบ และแก้ไข
ร่างค้าขอแจง้ตรวจ

สถานะร่าง



กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. การยื่นค้าขอแจ้งตรวจ

1 คลิกไอคอน           “ยื่นค้าขอ” กรณีต้องการยื่นค าขอแจ้งตรวจ



กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. ติดตามสถานะค้าขอแจ้งตรวจสินคา้

1 เลือก “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง”

2 เลือก “ขอแจ้งตรวจสินค้า”

3 ระบุเงื่อนไขเพือ่ใช้ในการสืบค้น

4 คลิกไอคอน “สืบค้น”
เพื่อสืบค้นตามเงื่อนไขที่ระบุ



กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. ติดตามสถานะค้าขอแจ้งตรวจสินคา้

สัญญลักษณ์ไอคอน ชื่อไอคอน ความหมาย

ร่าง ค้าขอแจ้งตรวจอยู่ในสถานะร่าง

รออนุมัติ ค้าขอแจ้งตรวจอยู่ระหว่างรออนุมัติ

แจ้งแก้ไขข้อมูล ค้าขอแจ้งตรวจมีการแจ้งแก้ไขข้อมูล

รออนุมัติหลังแก้ไข ค้าขอแจ้งตรวจรออนุมัติหลังจากมีการแก้ไขข้อมูล

จัดท้าใบแจ้งตรวจสินค้า อยู่ระหว่างการจัดท้าใบแจ้งตรวจสินค้า

ยกเลิก ค้าขอแจ้งตรวจถูกยกเลิก

รอลงนามใบแจ้งตรวจสินค้า อยู่ระหว่างรอการลงนามใบแจ้งตรวจสินค้า

เสร็จสิ น ใบแจ้งตรวจสินค้าอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ไม่อนุมัติ ใบแจ้งตรวจสินค้าไม่อนุมัติ



กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. สืบค้นใบแจ้งตรวจสินค้า

หน้าจอรายการขอแจ้ง
ตรวจสินค้า

1 เลือก “ขอแจ้งตรวจสินค้า”

2 คลิก “เลขที่ใบแจ้งตรวจสนิค้า”



กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. สืบค้นใบแจ้งตรวจสินค้า

3 คลิก  “แสดงตัวอย่างแบฟอร์ม”

เพื่อแสดง Preview ใบแจง้ตรวจสินคา้



กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การยกเลิกหรือแก้ไขใบแจ้งตรวจสินค้า

แบบค้าขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ข้อมูลการแจ้งตรวจสินค้าประมง

http://file.fisheries.go.th/f/491f729844/

หน่วยงานที่ออก
ใบแจ้งตรวจสินค้า



ส่ิงท่ีต้องด้าเนินการ
เพิ่มชื่อผู้ด้าเนินพิธีการประมง ณ ด่านตรวจสัตว์น ้า

แบบค้าขอเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนหมายเลข 7

ยื่น ณ หน่วยงานที่เคยลงทะเบียนไว้

กลุ่มควบคุมการคา้สตัว์น ้าและปัจจัยการผลิต
อาคารกองควบคุมการค้าสตัว์น ้าและปจัจยัการผลติ กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(ตั งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน) 

fsw1900@hotmail.com 02-579-1878, 02-579-3614-5, 02-562-0600 ต่อ 2107


