
คู่มือการแจ้งข้อเท็จจรงิการน าเข้าส่งออกวัตถุอันตราย 
ที่กรมประมงรับผดิชอบ 

 
 การแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้าส่งออกวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ สามารถด าเนินการได้  
3 ช่องทาง ดังนี้ 
 1. ยื่นเอกสารในรูปแบบ Manual ณ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 2. ยื่นผ่านระบบ National Single Window (NSW) 
 3. ยื่นผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) ของกรมประมง 
1. การแจ้งข้อเท็จจริงในรูปแบบ Manual 
 1. กรอกข้อมูลที่ต้องการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัตถุอันตราย ในไฟล์ excel สามารถ
ดาวน์โหลดไดท้ี ่http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20170614145722_file.xlsx 
 2. ส่งไฟล์ excel ที่ระบุข้อมูลการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย ในไฟล์ 
excel มายัง E-mail: haz.fishimex@gmail.com  
  3. เจ้าหน้าทีจ่ะด าเนินการตรวจสอบข้อมูล เมื่อถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเลขที่ค าขอ และเลขที่ใบ
แจ้งข้อเท็จจริงฯ โดยส่งค าขอและใบแจ้งข้อเท็จจริงที่ออกเลขท่ีเอกสารแล้วกลับไปทางอีเมลล์ของผู้แจ้ง 
 4. ให้ผู้แจ้งปริ้นแบบค าขอ และใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลว่าตรงตามข้อมูลที่ต้องการแจ้ง เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ลงนามในช่องลายมือชื่อ 
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท  
 5. ให้ผู้แจ้งหรือผู้รับมอบอ านาจน าแบบค าขอ และใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุ
อันตรายดังข้อ 4 มายื่น ณ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต  
 6. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในแบบค าขอ และใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุ
อันตราย เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้วจะด าเนินการเสนอให้ผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้
น าเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัตถุอันตราย ภายใน 2.5 วันท าการ   
 
2. การแจ้งข้อเท็จจริงผ่านระบบ NSW 
 
 ยื่นค าขอผ่านระบบ NSW URL:  http://www.thainsw.net/INSW/index.jsp ตามคู่มือการจัดท าข้อมูล
เพ่ือขอใบอนุญาต/ใบรับรองการน าเข้า การส่งออก สินค้าควบคุมผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จดุ
เดียว สามารถดาวนโ์หลดได้ที่ http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20170614132949_file.pdf 
  
3. การแจ้งข้อเท็จจริงผ่านระบบ FSW. 
 3.1 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ FSW. 
 1.เปิดการใช้งาน Internet ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้แก่ Internet Explorer 7 ขึ้นไป 
หรือ , Fire fox หรือ Google Chrome (แนะน า) 
 2. ที่ช่อง Address พิมพ์ http://fsw.fisheries.go.th กดปุ่ม Enter 



 3. ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศของกรมประมง ประกอบไปด้วย ระบบ PSM 
ระบบ FSW ระบบ CIUU  
 

 

4. คลิกไอคอน  เพ่ือเข้าใช้งานระบบ FSW จะปรากฏหน้าจอล็อคอิน (Login) เข้าสู่ระบบเชื่อมโยงค า
ขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง  Fisheries Single 
Window (FSW) 

 

 



5. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานต้องระบุ ดังนี้ 
   
  ชื่อผู้ใช้ :  ?????? 
  รหัสผ่าน: ?????? 
  รหัสลับ: ????? 

6. คลิกปุ่ม “ตกลง”   เพ่ือเข้าสู่ระบบ FSW  โดยจะปรากฏหน้าจอแรก ดังภาพที่ 
 
3.2 ขั้นตอนการเขียนค าขอใบแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้าส่งออกวัตถุอันตราย 

1. เลือก “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง” 
2. เลือก “เขียนค าขอ” 
3. เลือกรูปแบบการขออนุญาตตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเขียนค าขอ 

 ระเบียบข้อบังคับ ประกอบไปด้วย น าเข้า ส่งออก 
4. กด “สืบค้น” ที่รูปกล้อง  
5. ใน Tab “ก่อนวันน าเข้า/ส่งออก/น าผ่าน” เลือกรายการการขอใบอนุญาตที่ต้องการ ส าหรับการแจ้ง
ข้อเท็จจริงการน าเข้าส่งออกวัตถุ ดังนี้ 

 กรณีน าเข้า: .ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัตถุอันตราย (น าเข้า) 
 กรณีส่งออก: .ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัตถุอันตราย (ส่งออก) 

 

 
6. เลือกหรือกรอกข้อมูลการแจ้งข้อเท็จจริงฯ ตามฟิลด์ข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

 รายละเอียด 
 ผู้ผ่านพิธีการ/ผู้รับมอบอ านาจ 
 แจ้งความประสงค์ 



รายละเอียดการกรอกข้อมูลตามตารางท่ี 1 
 

 

8. “ Tab 1 รายละเอียดค าขอ”  
 กรอกข้อมูลใน “ Tab 1 รายละเอียดค าขอ” รายละเอียดตามตารางท่ี 2 

 

 

 



 

 



 
 
9. Tab 2 รายการสินค้า/บัญชีแนบท้าย 
 กรอกรายละเอียดสินค้าที่จะน าเข้า/ส่งออก ได้แก่ พิกัดสินค้าวัตถุอันตราย ชื่อทางการค้า จ านวน 
ปริมาณ น้ าหนัก มูลค่า รายละเอียดดังตารางที่ 3  

 
10. รายการข้อมูลภายในเอกสาร  
 1. เลือก “Tab 2 รายการสินค้า/บัญชีแนบท้าย”  

 2. เลือก ไอคอน   ด้านหลังรายการสินค้า  
 3. เลือก ไอคอน  “รายการข้อมูลภายในเอกสาร” 
 4. จะปรากฏหน้าต่างส าหรับกรอก “รายการข้อมูลภายในเอกสาร” รายละเอียดตามตารางที่ 4 

 5. เมื่อกรอกข้อมุลครบถ้วนแล้วให้ คลิก  เพ่ือ save ในส่วนของรายการข้อมูลภายในเอกสาร 
 



 

 



 

 

 



 

หมายเหตุ : ข้อมูลที่อยู่ในฟิลด์    ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นระบบจะไม่ให้บันทึกค าขอ 

11. Tab 3 หลักฐานประกอบ  

 ระบเุอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอแจ้งข้อเท็จจริงฯ ได้แก่ เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร และ
สามารถแนบเอกสารประกอบได ้รายละเอียดตามตารางที่ 
 

 

12. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกส่วนแล้วให้ คลิก  เพ่ือ save ร่างค าขอ 

 



13. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบค าขอที่เขียนเรียบร้อยแล้วได้ มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ในเมนู “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง”  
2. เลือก “ร่างค าขอ” 
3. กด “สืบค้น” ที่รูปกล้อง  
4. จะปรากฏร่างค าขอใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ ให้คลิกที่ชื่อ “ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก

ซึ่งวัตถุอันตราย (น าเข้า)” หรือ “ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย 
(ส่งออก)” เพ่ือตรวจสอบค าขออีกครั้ง 
 

 

14. การตรวจสอบร่างค าขอ 
 

  



 1. ผู้ใช้งานสามารถดูเอกสาร preview ร่างค าขอใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ โดยคลิกไอคอน    จะ
ปรากฏตามภาพ 
 

 
ตัวอย่าง preview ร่างค าขอใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ 

 
 2. หากตรวจสอบพบว่าร่างค าขอมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คลิกไอคอน  เพ่ือแก้ไข 
 3. เมื่อตรวจสอบร่างค าขอถูกต้องครบถ้วน ตามท่ีประสงค์จะแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้า หรือผู้ส่งออก
ซึ่งวัตถุอันตรายแล้ว ให้ผู้ใช้งานลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ ( CA) โดยคลิกที่ไอคอน   จะปรากฏกล่องลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์   

 กรอกรหัสผ่าน CA ในช่อง Password  

 คลิก   
 

 
 



 เมื่อลงนามเรียบร้อยแล้วไอคอน   จะหายไป   
4. คลิกไอคอน “ยื่อนค าขอ”   เพ่ือยื่นค าขอไปยังกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 

15. การติดตามสถานะค าขอ 

 

 
 
 1. เลือก  “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง” 
 2. เลือก “ติดตามสถานะค าขอ” 
 3. เลือก “วันที่ยื่นค าขอ” จากรูป  
 4. กด “สืบค้น” ที่รูปกล้อง   
 5. จะปรากฏใบค าขอใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออกซ่ึงวัตถุอันตราย (น าเข้า)” หรือ “ใบ
แจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออกซ่ึงวัตถุอันตราย (ส่งออก)” และสามารถติดตามสถานะได้จาก
สัญลักษณ์ท่ีปรากฏดังภาพ  

 
 
 
 
 



การยกเลิก/ขอเปลี่ยนแปลงการแจ้งข้อเท็จจริงฯ 

1. กรณี ยื่นค าขอแล้ว แต่อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กรมประมงด าเนินการ  
 1.1 การยกเลิก สามารถขอยกเลิกค าขอแจ้งข้อเท็จจริงฯได้ โดยด าเนินการดังนี้ 

 คลิกท่ีไอคอน “ยกเลิก”    

 จะปรากฏกล่อง “แจ้งเหตุผลที่ต้องการยกเลิกใบค าขอ”  
 ให้ผู้ใช้งานระบุเหตุผลที่ต้องการยกเลิกค าขอนั้น และคลิก “บันทึก”  

 1.2 การขอเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแล้วเสร็จก่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. กรณี กรมประมงอนุมัติใบแจ้งข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว 
 2.1 การยกเลิก สามารถขอยกเลิกค าขอแจ้งข้อเท็จจริงฯได้ โดยด าเนินการดังนี้ 

 คลิกท่ีเมนู “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง”  
 เลือก “ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง”   

 

 คลิกไอคอน “สร้าง”  เพ่ือสร้างค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

 จะปรากฏหน้าจอสร้างค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

 



 

 
 ในช่อง 

ใบอนุญาตหรือใบรับรอง* : เลือกประเภทเอกสาร  
DOF0503011:ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย (น าเข้า) 

หรือ DOF0503014:ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออกซ่ึงวัตถุอันตราย (ส่งออก) 
เลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง*: กรอกเลขที่ใบแจ้งฯ เพ่ือค้นหาและเลือกจากระบบ  
ประเภทการขอเปลี่ยนแปลง*: เลือกขอยกเลิก 
 ยกเลิกใบอนุญาตหรือใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ(Paperless) 

 ให้ผู้ใช้งานระบุเหตุผลที่ต้องการยกเลิกค าขอนั้น และคลิก “บันทึก”  
 จะปรากฏรายการใบอนุญาตที่ผู้ใช้งานขอยกเลิก โดยสามารถตรวจสอบ หรือแก้ไขได้โดยใช้

ไอคอน “แก้ไข”  
 หากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้คลิก “ยื่นแบบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน”   

 
 



 

 
 
 

การขอเปลี่ยนแปลง สามารถขอเปลี่ยนแปลงค าขอแจ้งข้อเท็จจริงฯได้ โดยด าเนินการดังนี้ 
 คลิกท่ีเมนู “ขอใบอนุญาตและใบรับรอง”  
 เลือก “ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง”    

 คลิกไอคอน “สร้าง”  เพ่ือสร้างค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

 จะปรากฏหน้าจอสร้างค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

 ในช่อง 

 ใบอนุญาตหรือใบรับรอง* : เลือกประเภทเอกสาร  
 DOF0503011:ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย (น าเข้า) 
    หรือ DOF0503014:ใบแจ้งข้อเท็จจรงิของผู้น าเข้า หรือผูส้ง่ออกซ่ึงวตัถุอันตราย (ส่งออก) 

  เลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง*: กรอกเลขท่ีใบแจ้งฯ เพ่ือค้นหาและเลือกจากระบบ 

ประเภทการขอเปลี่ยนแปลง*: เลือกขอเปลี่ยนแปลง 
 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ
(Paperless)  

 ให้ผู้ใช้งานระบุเหตุผลที่ต้องการยกเลิกค าขอนั้น และคลิก “บันทึก”  



 จะปรากฏรายการใบอนุญาตที่ผู้ใช้งานขอยกเลิก โดยสามารถตรวจสอบ หรือแก้ไขได้โดยใช้

ไอคอน “แก้ไข”  
 หากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้คลิก “ยื่นแบบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน”   

 

 

 

 

 



 

 

 

 


