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บทที่ 1
บทนา
1. คาสั่ งและสั ญลักษณ์ในระบบ
คำสัง่ และสัญลักษณ์ (Command and Icon) ที่ใช้ ในระบบกำรเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรอง
(FSW) ภำยใต้ โครงกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต ประจำปี
งบประมำณ 2561 แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที่ 1 คำสัง่ และสัญลักษณ์มำตรฐำนของระบบ ซึ่งเป็ นส่วนที่ทกุ โปรแกรมต้ องมี
และกลุม่ ที่ 2 คำสัง่ และสัญลักษณ์เฉพำะ ซึง่ เป็ นส่วนที่เพิ่มเติมจำกคำสัง่ และสัญลักษณ์มำตรฐำน ซึง่ จะมีใช้ ในบำงโปรแกรมและ
จะเขียนอธิบำยไว้ เฉพำะโปรแกรมที่ใช้ คำสัง่ และสัญลักษณ์ดงั กล่ำวเท่ำนัน้ คำสัง่ และสัญลักษณ์มำตรฐำนของระบบ มีดงั นี ้
ตำรำง 1-1 คำสัง่ และสัญลักษณ์มำตรฐำนของระบบ
ลาดับ

สัญลักษณ์

ความหมาย

1

สร้ ำงรำยกำรใหม่

2

แก้ ไขข้ อมูลรำยกำรปั จจุบนั

3

บันทึกข้ อมูลรำยกำรปั จจุบนั

4

บันทึกรำยกำรปั จจุบนั เป็ นรำยกำรใหม่

5

บันทึกรำยกำรปั จจุบนั เป็ นรำยกำรใหม่กรณีอยูห่ น้ ำจอสืบค้ น

6

ลบรำยกำรปัจจุบนั

7

ยกเลิกกำรทำรำยกำรข้ อมูลรำยกำรปั จจุบนั

8

ล้ ำงค่ำข้ อมูลของหน้ ำจอปัจจุบนั

9

ย้ อนกลับไปยังโปรแกรมก่อนหน้ ำ

10

พิมพ์ข้อมูลรำยงำนออกทำงเครื่ องพิมพ์

11

แสดงภำพก่อนพิมพ์/แสดงตัวอย่ำงแบบฟอร์ มที่ออกแบบ

12

แสดงภำพก่อนพิมพ์ในรูปแบบกรำฟ

13

พิมพ์ตำรำงปฏิทินวันหยุด

14

ส่งออกข้ อมูลแบบเลือกรูปแบบ

15

ส่งออกข้ อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel แบบไม่ตดั หน้ ำ

16

เพิ่มข้ อมูล/ฟิ ลด์ข้อมูลรำยกำรใหม่

17

ลบข้ อมูล/ฟิ ลด์ข้อมูลรำยกำรที่เลือก

18

เลือกข้ อมูลจำก Popup

19

เลือกวันที่จำกปฏิทิน
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20

ความหมาย
สืบค้ นข้ อมูลตำมเงื่อนไขที่ระบุและแสดงผลกำรสืบค้ น

21

ลบข้ อมูลปั จจุบนั ของฟิ ลด์ทเี่ ลือก

22

แนบเอกสำรมำกกว่ำ 1 ไฟล์

23

ไปยังหน้ ำจอแรกของข้ อมูล

24

ไปยังหน้ ำจอก่อนหน้ ำของหน้ ำจอปั จจุบนั / ปี ก่อนหน้ ำ

25

ไปยังหน้ ำถัดไปของหน้ ำจอปั จจุบนั / ปี ถดั ไป

26

ไปยังหน้ ำจอสุดท้ ำยของหน้ ำจอปั จจุบนั

27

ไปยังหน้ ำจอที่ระบุ

28

เปลีย่ นรหัสผ่ำน

29

เปลีย่ นชื่อผู้ใช้

30

เปลีย่ นคำถำมเพื่อควำมปลอดภัย

31

เปลีย่ นรหัสลับ

32

กำหนดลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

33

กล่องขำเข้ ำ

34

กล่องขำเข้ ำ(สถำนะกรณีที่มงี ำนเข้ ำ)

35

ออกจำกระบบ

36

เชื่อมโยงไปกระดำนถำม-ตอบ

37

เปิ ด/ปิ ดส่วนเมนูด้ำนข้ ำง

ตำรำง 1-2 คำสัง่ และสัญลักษณ์เฉพำะ
ลาดับ

สัญลักษณ์

1

ความหมาย
คลิกเพื่อเปลีย่ นมุมมองกำรยื่นคำขอระหว่ำงคำขอรำยใบกับคำขอยุบรวม

2

ระเบียบข้ อบังคับนำเข้ ำ

3

ระเบียบข้ อบังคับส่งออก

4

ระเบียบข้ อบังคับนำผ่ำน

5

ระเบียบข้ อบังคับส่งกลับ

6

ระเบียบข้ อบังคับผลิต

7

ระเบียบข้ อบังคับครอบครอง

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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8

ระเบียบข้ อบังคับอื่นๆ

9

ลงนำมเอกสำร

10

Generate Schema

11

สลับกำรแสดงฟิ ลด์ข้อมูลกรมประมงภำษำไทย - อังกฤษ

12

รำยกำรข้ อมูลภำยใน

13

โหลดรำยกำรสินค้ ำจำก excel file

14

นำเข้ ำข้ อมูลสินค้ ำตำมใบอนุญำตบัญชีไซเตส

15

นำเข้ ำข้ อมูลหมำยเลขไมโครชิปของปลำตะพัด/ข้ อมูลแท็กของจระเข้

16

นำเข้ ำข้ อมูลเรื อประมง

17

นำเข้ ำข้ อมูลผู้ซื ้อวัตถุอนั ตรำย

18

บันทึกข้ อมูลหมำยเลขไมโครชิปของปลำตะพัด/ข้ อมูลแท็กของจระเข้

19

บันทึกข้ อมูลเรื อประมง

20

บันทึกข้ อมูลผู้ซื ้อวัตถุอนั ตรำย

21

รำยกำรข้ อมูลภำยใน (ที่จำเป็ น)

22

สืบค้ นสินค้ ำประมง (ในเฉพำะในขันตอนกำรเขี
้
ยนคำขอ Tab รำยกำรสินค้ ำ/บัญชีแนบท้ ำยเท่ำนัน)
้

23

เพิ่มรำยกำรสินค้ ำจำกกำรคัดลอก

24

รำยกำรผลรวมภำยในเอกสำร

25

แนบไฟล์ หรื อ เอกสำร

26

ตรวจสอบเอกสำร

27

ยื่นคำขอ

28

ประวัติกำรแจ้ งแก้ ไขข้ อมูลกำรขอเปลีย่ นแปลง

29

ดูประวัตกิ ำรยื่นใบคำขอ

30

ติดตำมเอกสำร

31

แจ้ งสำเหตุของกำรออกใบอนุญำตและใบรับรองอัตโนมัติ

32

ยกเลิก

33

ประวัติกำรส่งข้ อมูลไปกรมศุลกำกร

34

ดูใบอนุญำตที่เกี่ยวข้ อง

35

ใบอนุญำต/ใบรับรอง (อนุมตั ิ)

36

ใบอนุญำต/ใบรับรอง (ไม่อนุมตั ิ)
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37

ใบอนุญำต/ใบรับรอง (ยกเลิก)

38

ใบอนุญำต/ใบรับรอง (หมดอำยุ)

39

ขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูล

40

ระงับกำรใช้ งำน

41

คืนสภำพ

42

ยื่นแบบคำขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลทะเบียน

43

แก้ ไขรหัสลับ

44

สถำนะ: กุญแจสำธำรณะตัวหลัก

45

สถำนะ: ไม่ใช่กญ
ุ แจสำธำรณะตัวหลัก

46

ดูประวัติ

47

คัดลอกข้ อมูล

หมายเหตุ ไอคอน แต่ละไอคอนจะมีลกั ษณะกำรทำงำนที่แตกต่ำงกันขึ ้นอยู่กบั กำรทำงำนของโปรแกรมและหน้ ำจอกำรทำงำน
กรณีที่ต้องกำรตรวจสอบว่ำไอคอนแต่ละไอคอนนันท
้ ำหน้ ำที่อะไร สำมำรถทำได้ โดยกำรนำเมำส์ไปวำงที่ไอคอนที่ต้อง กำรก็จะ
ปรำกฎชื่อไอคอนแต่ละไอคอนตำมกำรทำงำนของไอคอนนันๆ
้

2. มาตรฐานการทางานของระบบ
กำรทำงำนทัว่ ไปของระบบกำรเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรอง (FSW) ภำยใต้ โครงกำรพัฒนำ
ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต ประจำปี งบประมำณ 2561 นันผู
้ ้ ใช้ งำน
สำมำรถที่จะทำกำรค้ นหำข้ อมูล ระบุเงื่อนไขกำรแสดงรำยงำน ดูภำพก่อนพิมพ์ กำรพิมพ์ และ กำรส่งออกข้ อมูลได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ อง
ขึ ้นอยูก่ บั สิทธิ์ในกำรใช้ งำนที่ได้ รับว่ำผู้ใช้ งำนนันๆ
้ ได้ รับ สิทธิ์ในกำรเข้ ำใช้ ระบบโปรแกรมในระดับใด และ ใช้ สิทธิ์ใดได้ บ้ำง ซึง่ กำร
ให้ สทิ ธิ์ในกำรใช้ งำนแบ่งออกเป็ น
-

สิทธิ์ในกำรเพิ่มข้ อมูล (Add)
สิทธิ์ในกำรแก้ ไขข้ อมูล (Edit)
สิทธิ์ในกำรค้ นหำข้ อมูล (Search)
สิทธิ์ในกำรลบข้ อมูล (Delete)
สิทธิ์ในกำรแสดงข้ อมูล (Load)
สิทธิ์ในกำรดูภำพก่อนพิมพ์ (Print preview)
สิทธิ์ในกำรพิมพ์ (Print)
สิทธิ์ในกำรส่งออกข้ อมูล (Export)

โดยกำรใช้ งำนในระบบกำรเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรอง (FSW) ภำยใต้ โครงกำรพัฒนำระบบ
เชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต ประจำปี งบประมำณ 2561 นัน้ จะมีหลักกำรใช้
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งำนโปรแกรมในลักษณะเดียวกันทุกหน้ ำจอกำรใช้ งำนจะต้ องเริ่ มต้ นจำกกำรที่ผ้ เู ข้ ำใช้ ระบบโปรแกรม เลือกหน้ ำจอที่ต้องกำรใช้
งำนจำกเมนู เมื่อโปรแกรมแสดงหน้ ำนันๆ
้ แล้ ว ให้ ทำกำรเลือกกำรทำงำนที่ต้องกำร ซึง่ มีวิธีกำรทำงำนดังนี ้

2.1 การเพิ่มข้ อมูล
เมื่อผู้ใช้ งำนเข้ ำโปรแกรมในส่วนของหน้ ำจอที่ต้องกำรเพิ่มข้ อมูลแล้ ว โปรแกรมจะ แสดงหน้ ำจอที่พร้ อมทำงำน ดังนี ้
1. เลือกไอคอน สำหรับโปรแกรมทัว่ ไป และใช้ ไอคอน หรื อ สำหรับโปรแกรมที่เป็ นโครงสร้ ำงแบบต้ นไม้
หรื อใช้ ไอคอน สำหรับกำรเพิ่มฟิ ลด์ข้อมูล
2. ระบุรำยละเอียดข้ อมูลทังหมดที
้
่โปรแกรมกำหนดให้ กรอก
3. เมื่อป้อนข้ อมูลที่ต้องกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ทำกำรเลือกไอคอน หรื อ เพื่อให้ ระบบบันทึกข้ อมูล ดังกล่ำว
4. เลือกไอคอน เพื่อยกเลิกกำรทำงำน
5. เลือกไอคอน เพื่อทำกำรล้ ำงค่ำข้ อมูล
ถ้ ำผู้ใช้ งำนไม่ทำกำรกรอกข้ อมูลในส่วนที่โปรแกรมบังคับ จะมี * ต่อท้ ำยชื่อฟิ ลด์ เมื่อทำกำรบันทึกข้ อมูลโปรแกรมจะไม่
ทำกำรบันทึกให้ และแสดงข้ อควำมเตือน หำกข้ อมูลดังกล่ำวมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็ นสิ่งที่โปรแกรมมีกำรป้ องกันกำรซ ้ำกันของ
ข้ อมูลโปรแกรมจะไม่ยอมให้ ทำกำรบันทึกหำกเป็ นข้ อมูลที่ซ ้ำกับข้ อมูลที่มีอยู่แล้ ว ผู้ใช้ งำนต้ องทำกำรแก้ ไขข้ อมูลดังกล่ำว แล้ วจึง
จะสำมำรถทำกำรบันทึกข้ อมูลได้

2.2 การปรั บปรุ งข้ อมูล
เมื่อผู้ใช้ งำนเข้ ำโปรแกรมในส่วนของหน้ ำจอที่ต้องกำรปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูลแล้ วโปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดของข้ อมูล
ที่เลือก ให้ ผ้ ใู ช้ งำนทำกำรแก้ ไขข้ อมูล ดังนี ้
1. เลือกไอคอน เพื่อแก้ ไขข้ อมูลที่ต้องกำร
2. แก้ ไขข้ อมูลตำมต้ องกำร
3. บันทึกข้ อมูลที่ได้ ทำกำรปรับปรุงโดยเลือกไอคอน เพื่อให้ ระบบบันทึกข้ อมูล ดังกล่ำว
4. เลือกไอคอน เพื่อยกเลิกกำรทำงำน
5. เลือกไอคอน เพื่อทำกำรล้ ำงค่ำข้ อมูล
ถ้ ำผู้ใช้ งำนไม่ทำกำรกรอกข้ อมูลในส่วนที่โปรแกรมบังคับ เมื่อทำกำรบันทึกข้ อมูลโปรแกรมจะไม่ทำกำรบันทึกให้ และ
แสดงข้ อควำมเตือน หำกข้ อมูลดังกล่ำวมีสว่ นหนึง่ ส่วนใดที่เป็ นสิง่ ที่โปรแกรมมีกำรป้องกันกำรซ ้ำกันของข้ อมูลโปรแกรมจะไม่ยอม
ให้ ทำกำรบันทึกหำกเป็ นข้ อมูลที่ซ ้ำกับข้ อมูลที่มีอยู่แล้ ว ผู้ใช้ งำนต้ องทำกำรแก้ ไขข้ อมูลดังกล่ำว แล้ วจึงจะสำมำรถทำกำรบันทึก
ข้ อมูลได้

2.3 การค้ นหาข้ อมูล
หน้ ำจอแสดงรำยกำรข้ อมูลบำงหน้ ำจอจะมีส่วนของกำรสืบค้ น เมื่อ ผู้ใช้ งำนเข้ ำโปรแกรมในส่วนของหน้ ำจอแสดง
รำยกำรข้ อมูล จะมีสว่ นของกำรสืบค้ นข้ อมูลอยูส่ ว่ นบนของหน้ ำจอรำยละเอียดดังนี ้
1. เมื่อเข้ ำสูห่ น้ ำจอรำยกำรข้ อมูล จะพบเงื่อนไขกำรสืบค้ นข้ อมูล
2. ระบุเงื่อนไขกำรสืบค้ นข้ อมูลเพื่อกรองข้ อมูลตำมเงื่อนไขที่ต้องกำร แล้ วคลิกไอคอน
3. กรณีพบข้ อมูลตรงตำมเงื่อนไขที่ระบุ โปรแกรมจะแสดงข้ อมูลตำมเงื่อนไขที่ระบุ
4. กรณีไม่พบข้ อมูลตำมเงื่อนไขที่ระบุ จะแสดงข้ อควำมแจ้ งว่ำไม่พบข้ อมูล
ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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หน้ ำจอที่ให้ กำหนดเงื่อนไขกำรสืบค้ น บำงฟิ ลด์อำจจะเป็ นข้ อมูลที่โปรแกรมบังคับให้ ผ้ ใู ช้ งำนกรอก ก่อนถึงดำเนินกำร
สืบค้ นได้ บำงฟิ ลด์อำจจะไม่บงั คับผู้ใช้ งำนจะทำกำรกรอกข้ อมูล หรื อไม่ก็ได้ ถ้ ำผู้ใช้ งำนไม่ทำกำรกรอกข้ อมูลในส่วนที่โปรแกรม
บังคับ เมื่อคลิกไอคอน
จะไม่แสดงข้ อมูลกำรสืบค้ น และ แสดงข้ อควำมเตือน

2.4 การลบข้ อมูล
เมื่อผู้ใช้ งำนเข้ ำโปรแกรมในส่วนของหน้ ำจอที่ต้องกำรปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูลแล้ วโปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดของข้ อมูล
ที่เลือก ให้ ผ้ ใู ช้ สำมำรถตรวจสอบดูข้อมูลที่จะลบได้ วำ่ เป็ นข้ อมูลที่ต้องกำรลบจริ งหรื อไม่ ถ้ ำตรวจสอบแล้ วว่ำเป็ นข้ อมูลที่ต้องกำร
ลบ ให้ ดำเนินกำรดังนี ้
1. ผู้ใช้ สำมำรถเลือกรำยกำรข้ อมูลที่ต้องกำรจะลบ โดยทำเครื่ องหมำยถูกหน้ ำรำยกำรที่ต้องกำรลบ และคลิกไอคอน
2. โปรแกรมจะให้ ยืนยันกำรลบข้ อมูล กรณียืนยันกำรลบแล้ ว โปรแกรมจะตรวจสอบข้ อมูลที่ต้องกำรลบนันว่
้ ำมีกำร
อ้ ำงถึงหรื อสัมพันธ์ กับข้ อมูล/โปรแกรม/หน้ ำจอ/เอกสำรอื่นๆ อันจะส่งผลให้ เกิดปั ญหำเมื่อทำกำรลบข้ อมูลนันๆ
้
หรื อไม่
3. หำกข้ อมูลที่ต้องกำรลบถูกอ้ ำงอิง โปรแกรมจะแสดงข้ อควำมแจ้ งเตือนให้ ผู้ใช้ งำนทรำบและไม่อนุญำตให้ ลบ
ข้ อมูลดังกล่ำว
4. กรณีข้อมูลไม่ถกู อ้ ำงอิงโปรแกรมจะลบข้ อมูลออกจำกระบบ กรณีไม่ยืนยันกำรลบข้ อมูล ระบบจะยกเลิกกำรลบ
ทันที

2.5 การแสดงข้ อมูล
1. เมื่อผู้ใช้ งำนเข้ ำสูห่ น้ ำจอรำยกำรข้ อมูลแล้ ว โปรแกรมจะแสดงรำยกำรข้ อมูลในระบบทังหมด
้
2. กรณีที่ต้องกำรดูรำยละเอียดข้ อมูลเฉพำะบำงรำยกำรทำได้ โดยกำรคลิกที่รำยกำรข้ อมูลในตำรำง โปรแกรมจะ
แสดงหน้ ำรำยละเอียดของข้ อมูลตำมรำยกำรที่เลือก

2.6 การระบุเงื่อนไขการแสดงรายงาน
เมื่อผู้ใช้ งำนเข้ ำโปรแกรมในส่วนของหน้ ำจอเงื่อนไขรำยงำนแล้ ว โปรแกรมจะ แสดงหน้ ำจอที่พร้ อมทำงำน ดังนี ้
1. เมื่อผู้ใช้ งำนเข้ ำโปรแกรมในส่วนของหน้ ำจอเงื่อนไขรำยงำนแล้ ว โปรแกรมจะ แสดงหน้ ำจอที่พร้ อมทำงำน
2. ผู้ใช้ ระบุเงื่อนไขที่ต้องกำรให้ แสดงรำยงำน (คลิกที่ไอคอน เมื่อต้ องกำรกำหนดเงื่อนไขรองที่โปรแกรมซ่อนไว้
ซึง่ จะมีเฉพำะรำยงำนที่มีเงื่อนไขมำกเท่ำนัน)
้
3. ถ้ ำผู้ใช้ งำนไม่ทำกำรกรอกข้ อมูลในส่วนที่โปรแกรมบังคับ เมื่อคลิกไอคอน จะไม่มีข้อมูลรำยงำนและแสดง
ข้ อควำมเตือน และไม่สำมำรถคลิกไอคอน
รำยงำนออกทำงเครื่ องพิมพ์ได้

เพื่อดูภำพก่อนพิมพ์ หรื อไม่สำมำรถคลิกไอคอน

เพื่อพิมพ์

2.7 การดูภาพก่ อนพิมพ์
เมื่อผู้ใช้ งำนทำกำรระบุข้อมูลที่ต้องกำรแสดงรำยงำนเรี ยบร้ อยแล้ วที่หน้ ำจอเงื่อนไขรำยงำน ดังนี ้
1. เมื่อผู้ใช้ งำนเข้ ำโปรแกรมในส่วนของหน้ ำจอเงื่อนไขรำยงำนแล้ ว โปรแกรมจะ แสดงหน้ ำจอที่พร้ อมทำงำน
2. ผู้ใช้ ระบุเงื่อนไขที่ต้องกำรให้ แสดงรำยงำน (โดยเฉพำะเงื่อนไขที่บงั คับให้ กรอก)
ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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เพื่อแสดงข้ อมูลรำยงำน

4. คลิกไอคอน

เพื่อดูภำพก่อนพิมพ์รำยงำน

2.8 การพิมพ์ รายงาน
กำรพิมพ์รำยงำน มีให้ เลือกได้ 2 แบบ ได้ แก่ กำรพิมพ์รำยงำนโดยไม่ต้องแสดงภำพก่อนพิมพ์ และ กำรพิมพ์รำยงำน
โดยให้ แสดงภำพก่อนพิมพ์ก่อน โดยวิธีกำรพิมพ์รำยงำนทัง้ 2 แบบมีวิธีกำร ดังนี ้
1. เมื่อผู้ใช้ งำนเข้ ำโปรแกรมในส่วนของหน้ ำจอเงื่อนไขรำยงำนแล้ ว โปรแกรมจะ แสดงหน้ ำจอที่พร้ อมทำงำน
2. ผู้ใช้ ระบุเงื่อนไขที่ต้องกำรให้ แสดงรำยงำน (โดยเฉพำะเงื่อนไขที่บงั คับให้ กรอก)
3. คลิกไอคอน เพื่อแสดงข้ อมูลรำยงำน
4. คลิกไอคอน เพื่อพิมพ์รำยงำนออกทำงเครื่ องพิมพ์

2.9 การส่ งออกข้ อมูล
เมื่อผู้ใช้ งำนเข้ ำโปรแกรมในส่วนของหน้ ำจอเงื่อนไขรำยงำนแล้ ว โปรแกรมจะ แสดงหน้ ำจอที่พร้ อมทำงำน
1. ผู้ใช้ ระบุเงื่อนไขที่ต้องกำรให้ แสดงรำยงำน (โดยเฉพำะเงื่อนไขที่บงั คับให้ กรอก)
2. คลิกไอคอน เพื่อแสดงข้ อมูลรำยงำน
3. คลิกไอคอน
เพื่อส่งออกข้ อมูลในรู ปแบบไฟล์ หรื อใช้ ไอคอน
แบบไม่ตดั หน้ ำ

สำหรับส่งออกข้ อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel

3. Site Map ระบบ FSW
กำรทำงำนของระบบ FSW ประกอบด้ วย 3 ส่วน

3.1 ผู้เข้ าใช้ ระบบ
ซึง่ เป็ นผู้ยื่นคำขอต่ำงๆ และกำหนดไว้ แล้ วในขันตอนกำรเข้
้
ำใช้ งำนระบบ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ผู้ประกอบกำร (บุคคลธรรมดำ)
ผู้ประกอบกำร (นิติบคุ คล)
ตัวแทนออกของ (บุคคลธรรมดำ)
ตัวแทนออกของ (นิติบคุ คล)

3.2 เจ้ าหน้ าที่ (แต่ ละประเภทหน่ วยงาน)
ซึง่ แบ่งย่อยได้ อีก 2 ระดับ
1. เจ้ ำหน้ ำที่ (ผู้ปฏิบตั ิงำน) ทำหน้ ำที่ตรวจพิจำรณำคำขอต่ำงๆ ที่ผ้ เู ข้ ำใช้ ระบบร้ องขอเข้ ำมำ, ทำงำนส่วนบันทึก
ข้ อมูลกำรตรวจปล่อยสินค้ ำนำเข้ ำ-ส่งออกรวมถึงข้ อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรบันทึกหรื อตรวจสอบข้ อมูลเป็ นต้ น
2. เจ้ ำหน้ ำที่ (ผู้อนุมตั ิ) ทำหน้ ำที่ตรวจสอบกำรขึ ้นทะเบียนผู้เข้ ำใช้ ระบบ, ลงนำมอนุมตั ิใบอนุญำตฯ ที่เจ้ ำหน้ ำที่
(ผู้ปฏิบตั ิงำน) ส่งให้ พิจำรณำ ติดตำมสถำนะของคำขอต่ำงๆ และติดตำมกำรตรวจปล่อยสินค้ ำ เป็ นต้ น
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3.3 ผู้ดูแลระบบ
ทำหน้ ำที่ดแู ลระบบและบำรุ งรักษำระบบเพื่อให้ ระบบสำมำรถทำงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้ แก่ กำรกำหนดข้ อมูล
พื ้นฐำนต่ำงๆ, กำหนดสิทธิ์กำรเข้ ำใช้ งำนของเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงำนและผู้ลงนำม/อนุมตั ิ , กำหนดสิทธิ์กำรเห็นข้ อมูล
ของหน่วยงำน, กำรกำหนดข้ อมูลสินค้ ำประมง, ออกแบบฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์, กำรกำหนดกระบวนกำรทำงำน เป็ นต้ น
ภำพที่ 1-1 ส่วนของกำรทำงำนผู้เข้ ำใช้ ระบบ FSW

4. การจัดตาแหน่ งหน้ าจอของระบบเชื่ อมโยงคาขอกลางฯ (FSW) ภายใต้ โครงการ FSWIV
ภำพที่ 1-2 กำรจัดตำแหน่งหน้ ำจอของระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงฯ (FSW) ภำยใต้ โครงกำร FSWIV

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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5. ขั้นตอนการเข้ าใช้ งานระบบ
กำรใช้ งำนระบบกำรเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรอง (FSW) ภำยใต้ โครงกำรพัฒนำระบบ
เชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญ ำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต ประจำปี งบประมำณ 2561 กำหนดให้ ผ้ ใู ช้
เริ่ มต้ นจำกโปรแกรมเข้ ำสูร่ ะบบเสมอจำกนันผู
้ ้ ใช้ จะต้ องกรอกข้ อมูลผู้ใช้ และรหัสผ่ำนเพื่อให้ ระบบทำกำรตรวจสอบสิทธิ์ เมื่อผ่ำนจึง
จะสำมำรถเข้ ำไปใช้ งำนระบบได้ หำกไม่ผ่ำนระบบจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ ทำกำรติดต่อกับผู้ดแู ลระบบเพื่อแก้ ไขปั ญหำดังกล่ำวต่อไป ซึ่ง
ภำยหลังจำกที่ Login ผ่ำนจะปรำกฏเมนูให้ เลือกได้ ตำมที่ผ้ ใู ช้ งำนมีสิทธิ์ จำกนันผู
้ ้ ใช้ เลือกโปรแกรมที่ต้องกำรใช้ งำนจำกเมนูที่
ปรำกฏ เมื่อโปรแกรมแสดงหน้ ำนันๆ
้ แล้ ว ให้ ทำกำรเลือกกำรทำงำนที่ต้องกำร ซึง่ กำหนดมำตรฐำนกำรทำงำนพื ้นฐำน ดังนี ้
1. เปิ ดเว็บบรำวน์เซอร์ (Web Browser) ได้ แก่ Fire Fox หรื อ Google Chrome (แนะนำ)
2. ที่ช่อง Address พิมพ์ http://fsw.fisheries.go.th และกดไอคอน Enter
3. ระบบจะแสดงหน้ ำกลำงของสำรสนเทศของกรมประมงทังหมด
้
4. คลิกที่ไอคอนของแต่ละระบบเพือ่ เข้ ำใช้ งำนระบบที่ต้องกำร (ในทีน่ ี ้คลิก FSW)
ภำพที่ 1-3 หน้ ำจอกลำงของสำรสนเทศของกรมประมงทังหมด
้
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ภำพที่ 1-4 หน้ ำจอล็อคอิน (Login) เข้ ำสูร่ ะบบ FSW

5. ขันตอนกำรเข้
้
ำสูร่ ะบบ ระบุชื่อผู้ใช้ , รหัสผ่ำน และ รหัสลับ
ชื่อผู้ใช้ : ??????
รหัสผ่ าน : ??????
รหัสลับ : ??????
6. คลิกไอคอน “ตกลง” เพื่อเข้ ำสูร่ ะบบ
หลังจำกนันจะปรำกฏหน้
้
ำจอแรกเมื่อเข้ ำสูร่ ะบบเชื่อมโยงคำขอกลำงฯ (FSW) ดังรูป

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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ภำพที่ 1-5 หน้ ำจอแรกเมื่อเข้ ำสูร่ ะบบ FSW

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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บทที่ 2
ระบบข้ อมูลผู้เข้ าใช้ ระบบ
ระบบข้ อมูลผู้เข้ ำใช้ ระบบ เป็ นโมดูลหรื อระบบย่อยของโครงกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำต
และใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต ประจำปี งบประมำณ 2561 ใช้ จดั กำรเกี่ยวกับข้ อมูลผู้เข้ ำใช้ ระบบที่ใช้ ในระบบซึ่งจะเอื ้อประโยชน์
ต่อกำรใช้ ปฏิบตั ิงำนในส่วนต่ำงๆ โดยส่งผลให้ สำมำรถลดปริ มำณงำนและลดเวลำที่ต้องใช้ ในกำรปฏิบตั ิงำน รวมทังท
้ ำให้ ได้ งำนที่
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น

1. โปรแกรมลืมรหัสผ่าน
ใช้ สำหรับผู้ประกอบกำรลืมรหัสกำรผ่ำนเข้ ำในระบบ FSW
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ วิ ธี ก ำรเข้ ำ สู่ห น้ ำ จอ เปิ ดเว็ บ บรำวน์ เซอร์ (Web Browser) ได้ แ ก่ Fire Fox หรื อ Google Chrome
(แนะนำ) >> ที่ช่อง Address พิมพ์ http://fsw.fisheries.go.th และกด Enter >> ระบบจะแสดงหน้ ำกลำงของสำรสนเทศ
ของกรมประมงทังหมด
้
>> คลิกที่ไอคอนของแต่ละระบบเพื่อเข้ ำใช้ งำนระบบที่ต้องกำร (ในที่นี ้คลิก FSW)
ภำพที่ 2-1 หน้ ำจอ Login กรณีลมื รหัสผ่ำน

 หน้ าจอลืมข้ อมูลผู้เข้ าใช้ ระบบ
วัตถุประสงค์ ใช้ สำหรับผู้เข้ ำใช้ ระบบลืมรหัสผ่ำนเข้ ำใช้ งำน ระบบจะทำกำร Generate แล้ วส่งข้ อมูลรหัสผ่ำนใหม่ ไป
ทำงอีเมลที่ผ้ เู ข้ ำใช้ ระบบแจ้ งไว้ ในโปรแกรมข้ อมูลส่วนตัว

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

2-1

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ 2-2 หน้ ำจอลืมข้ อมูลผู้เข้ ำใช้ ระบบ

ตำรำง 2-1 คำอธิบำยฟิ ลด์ลมื ข้ อมูลผู้เข้ ำใช้ ระบบ
ที่

ชื่อฟิ ลด์

คาอธิบาย

1

อีเมล

ระบุอีเมล ที่ผ้ ใู ช้ ได้ แจ้ งไว้

2

คำถำมเพื่อควำมปลอดภัย

เลือกคำถำมเพื่อควำมปลอดภัย

3

คำตอบ

ระบุคำตอบ

4

รหัสควำมปลอดภัย

ระบุรหัสควำมปลอดภัย

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอข้ อมูลส่วนตัว อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรแสดงข้ อมูล

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

บทที่ 3
ระบบข้ อมูลส่ วนตัว
ระบบข้ อมูลส่วนตัว เป็ นโมดูลหรื อ ระบบย่อยของโครงกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและ
ใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต ประจำปี งบประมำณ 2561 ใช้ จัดกำรเกี่ ยวกับข้ อมูล ส่วนตัวของผู้เข้ ำใช้ ระบบ และ ข้ อมูลผู้ดำเนิน
กิจกำร พนักงำน เป็ นต้ น ที่ใช้ ในระบบซึ่งจะเอื ้อประโยชน์ต่อกำรใช้ ปฏิบตั ิงำนในส่วนต่ำงๆ โดยส่งผลให้ สำมำรถลดปริ มำณงำน
และลดเวลำที่ต้องใช้ ในกำรปฏิบตั ิงำน รวมทังท
้ ำให้ ได้ งำนที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น

1. โปรแกรมข้ อมูลส่ วนตัว
ใช้ จดั กำรข้ อมูลส่วนตัวของผู้เข้ ำใช้ ระบบที่เป็ นสมำชิก ได้ แก่ กำรแสดงรำยละเอียดข้ อมูลส่วนตัว
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลื อ กที่ ร ะบบข้ อ มูล ส่ว นตัว >> เมนูข้ อ มู ล ส่ว นตัว >> โปรแกรมข้ อ มู ล ส่ว นตัว ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
โปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

 หน้ าจอข้ อมูลส่ วนตัว
วัตถุประสงค์ ใช้ สำหรับแสดงรำยละเอียดข้ อมูลส่วนตัวของผู้เข้ ำใช้ ระบบ
ภำพที่ 3-1 หน้ ำจอข้ อมูลส่วนตัว

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

3-1

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ตำรำง 3-1 คำอธิบำยฟิ ลด์ข้อมูลส่วนตัว
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อฟิ ลด์
ยื่นต่ออธิบดีกรมประมง ผ่ำน
ประเภทผู้ใช้
ประเภทบุคคล
วันที่สมัคร
วันที่อนุมตั ิ
วันที่หมดอำยุ
ชื่อผู้ประกอบกำร (ไทย)
ชื่อผู้ประกอบกำร (อังกฤษ)
สถำนะผู้เข้ ำใช้ ระบบ
ประเภทกิจกำร
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี
สถำนะกำรตรวจสอบกำร
ยืนยันตัวตน
ทุนจดทะเบียน (บำท)
วันที่จดทะเบียน
ทะเบียนตำมหนังสือรับรอง
เลขที่
ออกให้ ณ วันที่
ชื่อประเทศแม่
ชื่อธนำคำร
รหัสธนำคำร
ชื่อสำขำธนำคำร

คาอธิบาย
แสดงชื่อหน่วยงำนที่ยื่นต่ออธิบดีกรมประมง
แสดงประเภทผู้ใช้
แสดงประเภทบุคคล
แสดงวันที่สมัคร
แสดงวันที่อนุมตั ิ
แสดงวันที่หมดอำยุ
แสดงชื่อผู้ประกอบกำรภำษำไทย
แสดงชื่อผู้ประกอบกำรภำษำอังกฤษ
แสดงสถำนะผู้เข้ ำใช้ ระบบ
แสดงประเภทกิจกำร
แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภำษี
แสดงสถำนะกำรตรวจสอบกำรยืนยันตัวตน
แสดงทุนจดทะเบียน (บำท)
แสดงวันทีจ่ ดทะเบียน
แสดงทะเบียนตำมหนังสือรับรองเลขที่
แสดงวันที่
แสดงชื่อประเทศแม่
แสดงชื่อธนำคำร
แสดงรหัสธนำคำร
แสดงชื่อสำขำธนำคำร

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ที่
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย
21 รหัสสำขำธนำคำร
แสดงรหัสสำขำธนำคำร
22 ประเภทบัญชี
แสดงประเภทบัญชี
23 เลขที่บญ
ั ชี
แสดงเลขที่บญ
ั ชี
24 ชื่อบัญชี
แสดงชื่อบัญชี
25 แจ้ งควำมประสงค์
แสดงรำยละเอียดข้ อมูลควำมประสงค์ทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
26 อีเมล
แสดงอีเมล
27 แจ้ งควำมประสงค์
แสดงรำยละเอียดข้ อมูลควำมประสงค์ขึ ้นทะเบียนด้ ำนกำรประมง
Tab ที่ตงั ้ , Tab ที่ติดต่อ
28 ที่อยู่
แสดงที่อยู่
29 ประเทศ
แสดงชื่อประเทศ
30 จังหวัด
แสดงชื่อจังหวัด
31 อำเภอ
แสดงชื่ออำเภอ
32 ตำบล
แสดงชื่อตำบล
33 รหัสไปรษณีย์
แสดงรหัสไปรษณีย์
34 โทรศัพท์บ้ำน
แสดงหมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน
35 โทรศัพท์มือถือ
แสดงหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ
36 โทรสำร
แสดงหมำยเลขโทรสำร
Tab3 ที่อยูภ่ ำษำอังกฤษ
37 ที่อยู่
แสดงที่อยูภ่ ำษำอังกฤษ
Tab เอกสำรแนบ
38 คอลัมน์ “ชื่อเอกสำรแนบ”
แสดงชื่อเอกสำรแนบ
39 คอลัมน์ “วันหมดอำยุ”
แสดงวันหมดอำยุ
40 คอลัมน์ “ไฟล์แนบ”
แสดงชื่อไฟล์แนบ
Tab ประวัติกำรปรับปรุงข้ อมูล
41 ลำดับ
แสดงข้ อมูลลำดับ
42 วันที่
แสดงข้ อมูลวันที่
43 ผู้จดั ทำ
แสดงชื่อผู้จดั ทำ
44 หมำยเหตุ
แสดงข้ อมูลหมำยเหตุ
Tab ประวัติกำรตรวจสอบข้ อมูลเลขประจำตัว
45 ลำดับ
แสดงข้ อมูลลำดับ
46 วันที่
แสดงข้ อมูลวันที่
47 ผู้จดั ทำ
แสดงชื่อผู้จดั ทำ
48 หมำยเหตุ
แสดงข้ อมูลหมำยเหตุ
ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอข้ อมูลส่วนตัว อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรแสดงข้ อมูล

2. โปรแกรมผู้ดาเนินกิจการ
ใช้ จดั กำรข้ อมูลผู้ดำเนินกิจกำร ได้ แก่ กำรแสดงรำยละเอียด กำรระงับ และกำรคืนสภำพข้ อมูลผู้ดำเนินกิจกำร
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ระบบข้ อมูลส่วนตัว >> เมนูข้อมูลส่วนตัว >> โปรแกรมข้ อมูลส่วนตัว >> โปรแกรมผู้ดำเนิน
กิจกำร ซึง่ ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

 หน้ าจอรายการผู้ดาเนินกิจการ
วัตถุประสงค์ ใช้แ สดงรายการผู ้ด าเนิ น กิ จ การ ที่ มี ก ารจัด เก็ บ ลงฐานข้อ มู ล แล้ว และสามารถเชื่ อ มโยงเข้า สู่ ห น้ า
รายละเอียด ระงับการใช้งานและคืนสภาพได้จากหน้าจอนี้
ภำพที่ 3-2 หน้ ำจอรำยกำรผู้ดำเนินกิจกำร

ตำรำง 3-2 คำอธิบำยฟิ ลด์ผ้ ดู ำเนินกิจกำร
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อฟิ ลด์
ชื่อผู้ประกอบกำร
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี
คอลัมน์ “ผู้ดำเนินกิจกำร”
คอลัมน์ “เอกสำรแสดงตัวตน”
คอลัมน์ “เลขที่เอกสำร”

คาอธิบาย
แสดงชื่อผู้ประกอบกำร
แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภำษี
แสดงชื่อผู้ดำเนินกิจกำร
แสดงชื่อเอกสำรแสดงตัวตน
เลือกเลขที่เอกสำร

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรผู้ดำเนินกิจกำร อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรค้ นหำข้ อมูล

3. โปรแกรมผู้รับมอบอานาจ
ใช้ จดั กำรข้ อมูลผู้รับมอบอำนำจ ได้ แก่ กำรแสดงรำยละเอียด กำรระงับ และ กำรคืนสภำพข้ อมูลผู้รับมอบอำนำจ
ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

3-4

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ระบบข้ อมูลส่วนตัว >> เมนูข้อมูลส่วนตัว >> โปรแกรมข้ อมูลส่วนตัว >> โปรแกรมผู้รับมอบ
อำนำจ ซึง่ ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

 หน้ าจอรายการผู้รับมอบอานาจ
วัตถุประสงค์ ใช้แ สดงรายการผู ้รั บ มอบอ านาจ ที่ มี ก ารจัด เก็ บ ลงฐานข้อ มู ล แล้ว และสามารถเชื่ อ มโยงเข้าสู่ ห น้ า
รายละเอียด ระงับการใช้งานและคืนสภาพได้จากหน้าจอนี้
ภำพที่ 3-3 หน้ ำจอรำยกำรผู้รับมอบอำนำจ

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรผู้รับมอบอำนำจ อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรค้ นหำข้ อมูล

4. โปรแกรมพนักงาน/ลูกจ้ าง
ใช้ จัด กำรข้ อ มูลพนัก งำน/ลูก จ้ ำ ง ได้ แก่ กำรแสดงรำยละเอี ย ด กำรแก้ ไขรหัสลับ กำรระงับ และ กำรคื น สภำพข้ อมูล
พนักงำน/ลูกจ้ ำง
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ระบบข้ อมูลส่วนตัว >> เมนูข้อมูลส่วนตัว >> โปรแกรมข้ อมูลส่วนตัว >> โปรแกรมพนักงำน
ซึง่ ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

 หน้ าจอรายการพนักงาน/ลูกจ้ าง
วัตถุประสงค์ ใช้แ สดงรายการพนั กงาน/ลู ก จ้าง ที่ มี ก ารจัด เก็ บ ลงฐานข้อ มู ล แล้ว และสามารถเชื่ อ มโยงเข้า สู่ ห น้ า
รายละเอียด การแก้ไขรหัสลับ ระงับการใช้งานและคืนสภาพได้จากหน้าจอนี้

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ 3-4 หน้ ำจอรำยกำรพนักงำน

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรพนักงำน/ลูกจ้ ำง อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรค้ นหำข้ อมูล

5. โปรแกรมตัวแทนออกของ
ใช้ จดั กำรข้ อมูลตัวแทนออกของ ได้ แก่ กำรแสดงรำยละเอียด กำรระงับ และ กำรคืนสภำพข้ อมูลตัวแทนออกของ
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ระบบข้ อมูลส่วนตัว >> เมนูข้อมูลส่วนตัว >> โปรแกรมข้ อมูลส่วนตัว >> โปรแกรมตัวแทน
ออกของ ซึง่ ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

 หน้ าจอรายการตัวแทนออกของ
วัตถุประสงค์ ใช้แ สดงรายการตัว แทนออกของ ที่ มี ก ารจัด เก็ บ ลงฐานข้อ มู ล แล้ว และสามารถเชื่ อ มโยงเข้าสู่ ห น้ า
รายละเอียด ระงับการใช้งานและคืนสภาพได้จากหน้าจอนี้
ภำพที่ 3-5 หน้ ำจอรำยกำรตัวแทนออกของ

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรตัวแทนออกของ อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรแสดงข้ อมูล

6. โปรแกรมการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ใช้ จดั กำรข้ อมูลกำรทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ กำรแสดงรำยละเอียดกำรทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ระบบข้ อมูลส่วนตัว >> เมนูข้อมูลส่วนตัว >> โปรแกรมข้ อมูลส่วนตัว >> โปรแกรมกำรทำ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

 หน้ าจอการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์ ใช้สาหรับแสดงข้อมูลการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของผูเ้ ข้าใช้ระบบ

ตำรำง 3-3 คำอธิบำยฟิ ลด์กำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
ที่
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย
1
ชื่อผู้ประกอบกำร
แสดงชื่อผู้ประกอบกำร
2
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี
แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภำษี ของผู้ประกอบกำร
3
แจ้ งควำมประสงค์
แสดงควำมประสงค์
4
อีเมล
แสดงอีเมล
Tab รำยละเอียดกำรเป็ นสมำชิก CA เพื่อลงลำยมือชื่อทำงอิเล็กทรอนิกส์
5
คอลัมน์ “Certificate Authority แสดงชื่อ Certificate Authority (CA)
(CA)”
6
คอลัมน์ “หมำยเลขสมำชิก”
แสดงหมำยเลขสมำชิก
7
คอลัมน์ “สถำนะ”
แสดงเป็ นกุญแจสำธำรณะตัวหลักหรื อไม่
ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

ที่
ชื่อฟิ ลด์
Tab ประเภทเอกสำรที่ทำธุรกรรม
8
คอลัมน์ “ประเภทเอกสำรที่
เลือก”

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ
คาอธิบาย
แสดงประเภทเอกสำร

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยละเอียดกำรทำธุรกรรมอิ เล็กทรอนิกส์ อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อ กำร
แสดงข้ อมูล

7. โปรแกรมขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
(ปั จจุบน
ั ยังต้องยืน่ แบบฟอร์มหมายเลข 7 เพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน ณ หน่วยงานที่มีการลงทะเบียนไว้ครั้งแรก)

ใช้ จดั กำรข้ อมูลรำยกำรขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลทะเบียน ได้ แก่ กำรสร้ ำง กำรแสดงรำยละเอียด กำรแก้ ไข กำรลบ กำรยกเลิก
ดูรำยกำรที่อนุมตั ิ ดูรำยกำรที่ไม่อนุมตั ิ และ ยื่นแบบคำขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลลงทะเบียนได้
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ระบบข้ อมูลส่วนตัว >> เมนูขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลทะเบียน >> โปรแกรมขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูล
ทะเบียน ซึง่ ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

 หน้ าจอรายการขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบี ยนที่ มีการจัดเก็บ ลงฐานข้อมูลแล้ว จากหน้าจอนี้ สามารถ
สื บค้นข้อมูลรายการขอเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขที่ระบุ รวมถึงสามารถสร้าง แก้ไข ลบ ยืน่ แบบและยกเลิกข้อมูลได้ตาม
รายการที่ระบุ นอกจากนั้นหน้าจอนี้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่หน้ารายการที่อนุมตั ิ และรายการที่ไม่อนุมตั ิได้
ภำพที่ 3-6 หน้ ำจอรำยกำรขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลทะเบียน

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำร
ค้ นหำข้ อมูล และหัวข้ อกำรลบข้ อมูล

 หน้ าจอสร้ างขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทะเบียน
วัตถุประสงค์ ใช้สร้างรายการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน
ภำพที่ 3-7 หน้ ำจอสร้ ำงรำยกำรขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลทะเบียนข้ อมูลทะเบียน

ตำรำง 3-4 คำอธิบำยฟิ ลด์ขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลทะเบียน
ที่
1
2
3

ชื่อฟิ ลด์
ผู้ประกอบกำร
เลขที่เอกำรแสดงตน
ข้ อมูลที่ขอเปลีย่ นแปลง

คาอธิบาย

แสดงชื่อผู้ประกอบกำร
แสดงข้ อมูลเลขทีเ่ อกำรแสดงตน
เลือกรำยกำรที่จะขอเปลีย่ นแปลง **ในกำรลือกแต่ละข้ อมูล โปรแกรมจะ
แสดงหน้ ำจอที่มีฟิลด์แตกต่ำงกันออกไป
4
ประเภทขอเปลีย่ นแปลง
เลือกประเภทขอเปลีย่ นแปลง
5
แนบไฟล์
เลือกไฟล์แนบที่ต้องกำร
รำยละเอียดขอเปลีย่ นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีขอเปลีย่ นแปลงผู้เข้ ำใช้ ระบบ)
6
ชื่อผู้ประกอบกำร (ไทย)
ระบุชื่อผู้ประกอบกำรภำษำไทย
7
ชื่อผู้ประกอบกำร (อังกฤษ)
ระบุชื่อผู้ประกอบกำรภำษำอังกฤษ
รำยละเอียดขอเปลีย่ นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีขอเปลีย่ นแปลงผู้ดำเนินกิจกำร)
8
คำนำหน้ ำชื่อ
ระบุคำนำหน้ ำชื่อ
9
ชื่อ
ระบุชื่อ
10 นำมสกุล
ระบุนำมสกุล
11 เอกสำรแสดงตัวตน
เลือกเอกสำรแสดงตัวตน
12 เลขที่เอกสำร
ระบุเลขที่เอกสำร
ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ที่
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย
รำยละเอียดขอเปลีย่ นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลพนักงำน)
13 พนักงำน
ระบุชื่อพนักงำน
14 ประเภทเอกสำร
เลือกประเภทเอกสำร
15 เลขที่เอกสำร
ระบุเลขที่เอกสำร
รำยละเอียดขอเปลีย่ นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลตัวแทนออกของ)
16 เอกสำรแสดงตัวตน
เลือกเอกสำรแสดงตัวตน
17 ชื่อตัวแทนออกของ
ระบุชื่อตัวแทนออกของ
รำยละเอียดขอเปลีย่ นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์)
18 Certificate Authority (CA)
ระบุ Certificate Authority (CA)
19 หมำยเลขสมำชิก
ระบุหมำยเลขสมำชิก
20 กุญแจสำธำรณะตัวหลัก
เลือกกุญแจสำธำรณะตัวหลักหรือไม่
รำยละเอียดขอเปลีย่ นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีที่ขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่อยูผ่ ้ เู ข้ ำใช้ ระบบ)
21 ที่อยู่
ระบุเลขที่ หมูท่ ี่ ถนน ซอย
22 ประเทศ
เลือกประเทศ FSW1
23

จังหวัด

เลือกจังหวัด FSW1

24

อำเภอ

เลือกอำเภอ FSW1

25

ตำบล

เลือกตำบล FSW1

เลือกรหัสไปรษณีย์ FSW1
27 โทรศัพท์บ้ำน
ระบุโทรศัพท์บ้ำน
28 โทรศัพท์มือถือ
ระบุโทรศัพท์มือถือ
29 โทรสำร
ระบุโทรสำร
รำยละเอียดขอเปลีย่ นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีที่ขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลอีเมล)
30 อีเมล
ระบุอีเมล
รำยละเอียดขอเปลีย่ นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีที่ขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์(ประเภท
ใบอนุญำต/ใบรับรอง)
31 ชื่อประเภทใบอนุญำต/ใบรับรอง เลือกชื่อประเภทใบอนุญำต/ใบรับรอง
รำยละเอียดขอเปลีย่ นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีที่ขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภำษี)
32 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี
ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภำษี
33 หน่วยงำน
เลือกหน่วยงำน
รำยละเอียดขอเปลีย่ นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีที่ขอเปลีย่ นแปลงที่อยูภ่ ำษำอังกฤษ)
34 ที่อยูภ่ ำษำอังกฤษ
ระบุที่อยูภ่ ำษำอังกฤษ
รำยละเอียดขอเปลีย่ นแปลง (แสดงเฉพำะกรณีที่ขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียม)
26

รหัสไปรษณีย์

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

ที่
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อฟิ ลด์
ชื่อธนำคำร
รหัสธนำคำร
ชื่อสำขำธนำคำร
รหัสสำขำธนำคำร
ประเภทบัญชี
เลขที่บญ
ั ชี
ชื่อบัญชี

หมำยเหตุ :

FSW1

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ
คาอธิบาย
แสดงชื่อธนำคำร
แสดงรหัสธนำคำร
ระบุชื่อสำขำธนำคำร
ระบุรหัสสำขำธนำคำร
เลือกประเภทบัญชี
ระบุเลขที่บญ
ั ชี
ระบุชื่อบัญชี

หมำยถึง อ้ ำงอิงกำรเรี ยกใช้ ระบบข้ อมูลพื ้นฐำน

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลทะเบียน อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรเพิ่ม
ข้ อมูล

 หน้ าจอรายการที่อนุมัตผิ ้ ูสมัคร/รายการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ ใช้สาหรับแสดงรายการที่อนุมตั ิผสู ้ มัคร/รายการเปลี่ยนแปลง ที่มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว และสามารถ
เชื่อมโยงเข้าสู่หน้ารายละเอียดขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนได้
ภำพที่ 3-8 หน้ ำจอรำยกำรที่อนุมตั ิผ้ สู มัคร/รำยกำรเปลีย่ นแปลง

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรที่อนุมตั ิผ้ สู มัคร/รำยกำรเปลี่ยนแปลง อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อ
กำรค้ นหำข้ อมูล (หมำยเหตุ: รำยกำรที่อนุมตั ิผ้ สู มัคร/รำยกำรเปลี่ยนแปลง และรำยกำรที่ไม่อนุมตั ิผ้ สู มัคร/รำยกำร
เปลีย่ นแปลง มีรูปแบบกำรทำงำนเหมือนกันแตกต่ำงแค่เงื่อนไขกำรอนุมตั ิ และ ไม่อนุมตั ิข้อมูลเท่ำ นัน)
้

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

8. โปรแกรมเปลีย่ นชื่ อผู้ใช้
ใช้ จดั กำรข้ อมูลเปลีย่ นชื่อผู้ใช้ ได้ แก่ กำรแก้ ไขข้ อมูลชื่อผู้ใช้
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ไอคอนเปลี่ย นชื่ อผู้ใช้ (รู ป
ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

อยู่มุม บนขวำมื อ) เพื่อเข้ ำสู่โปรแกรมเปลี่ยนชื่ อผู้ใช้ ซึ่ง

 หน้ าจอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้
วัตถุประสงค์ ใช้สาหรับแก้ไขข้อมูลชื่อผูใ้ ช้ใหม่
ภำพที่ 3-9 หน้ ำจอเปลีย่ นชื่อผู้ใช้ (กรณี Login มาเป็ นผูเ้ ข้าใช้ระบบทีเ่ ป็ น Admin เท่านัน้ )

ตำรำง 3-5 คำอธิบำยฟิ ลด์เปลีย่ นชื่อผู้ใช้
ที่
ชื่อฟิ ลด์
1 อีเมล
2 ชื่อผู้ใช้ ปัจจุบนั
3 ชื่อผู้ใช้ ใหม่
4 ยืนยันชื่อผู้ใช้
หมำยเหตุ : NR หมำยถึง ข้ อมูลห้ ำมซ ้ำ

คาอธิบาย
แสดงอีเมล
แสดงชื่อผู้ใช้ ปัจจุบนั
ระบุชื่อผู้ใช้ ใหม่ NR
ระบุยืนยันชื่อผู้ใช้

รายละเอียดการใช้ งาน มีขัน้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอเปลีย่ นชื่อผู้ใช้ ผำ่ นอ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรปรับปรุงข้ อมูล

9. โปรแกรมเปลีย่ นรหัสผ่าน
ใช้ จดั กำรข้ อมูลรหัสผ่ำน ได้ แก่ กำรเปลีย่ นข้ อมูลรหัสผ่ำน
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ไอคอนเปลี่ยนรหัส ผ่ำน (รู ป
ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

อยู่มุมบนขวำมือ) เพื่อเข้ ำสู่โปรแกรมเปลี่ยนรหัสผ่ำน ซึ่ง

 หน้ าจอเปลี่ยนรหัสผ่ าน
วัตถุประสงค์ หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านสาหรับแก้ไขข้อมูลรหัสผ่านที่ใช้สาหรับเข้าสู่ระบบ
ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ 3-10 หน้ ำจอเปลีย่ นรหัสผ่ำน (กรณี Login มาเป็ นผูเ้ ข้าใช้ระบบทีเ่ ป็ น Admin เท่านัน้ )

ตำรำง 3-6 คำอธิบำยฟิ ลด์เปลีย่ นรหัสผ่ำน
ที่
1
2
3
4

ชื่อฟิ ลด์
อีเมล
รหัสผ่ำนปั จจุบนั
รหัสผ่ำนใหม่
ยืนยันรหัสผ่ำน

คาอธิบาย
แสดงอีเมล
ระบุรหัสผ่ำนปั จจุบนั
ระบุรหัสผ่ำนใหม่
ระบุยืนยันรหัสผ่ำน

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอเปลีย่ นรหัสผ่ำนอ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรปรับปรุงข้ อมูล

10. โปรแกรมเปลีย่ นคาถามเพื่อความปลอดภัย
ใช้ จดั กำรข้ อมูลคำถำมเพื่อควำมปลอดภัย ได้ แก่ กำรเปลีย่ นคำถำมเพื่อควำมปลอดภัย
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ไอคอนเปลี่ยนคำถำมเพื่อควำมปลอดภัย (รู ป
เปลีย่ นคำถำมเพื่อควำมปลอดภัย ซึง่ ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

อยู่มุมบนขวำมือ) เพื่อเข้ ำสู่โปรแกรม

 หน้ าจอเปลี่ยนคาถามเพื่อความปลอดภัย
วัตถุประสงค์ ใช้สาหรับเปลี่ยนคาถามเพื่อความปลอดภัยสาหรับเข้าสู่ระบบ
ภำพที่ 3-11 หน้ ำจอเปลีย่ นคำถำมเพื่อควำมปลอดภัย (กรณี Login มาเป็ นผูเ้ ข้าใช้ระบบทีเ่ ป็ น Admin เท่านัน้ )

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ตำรำง 3-7 คำอธิบำยฟิ ลด์เปลีย่ นคำถำมเพื่อควำมปลอดภัย
ที่
1
2
3
4

ชื่อฟิ ลด์
อีเมล
คำถำมเพื่อควำมปลอดภัย
กำหนดคำถำมเอง
คำตอบ

คาอธิบาย
แสดงอีเมล
ระบุคำถำมเพือ่ ควำมปลอดภัย
ระบุคำถำม กรณี เลือกคาถามเป็ นกาหนดเอง
ระบุคำตอบ

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอเปลี่ยนคำถำมเพื่อควำมปลอดภัย อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรปรับปรุ ง
ข้ อมูล

11. โปรแกรมเปลีย่ นรหัสลับ
ใช้ จดั กำรข้ อมูลรหัสลับ ได้ แก่ กำรเปลีย่ นรหัสลับ
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ ไอคอนเปลี่ยนรหัสลับ (รู ป
ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

อยู่มุม บนขวำมื อ ) เพื่ อเข้ ำสู่โปรแกรมเปลี่ยนรหัสลับ ซึ่ง

 หน้ าจอเปลี่ยนรหัสลับ
วัตถุประสงค์ ใช้สาหรับเปลี่ยนข้อมูลรหัสลับสาหรับเข้าสู่ระบบ
ภำพที่ 3-12 หน้ ำจอเปลีย่ นรหัสลับ (กรณี Login มาเป็ นผูเ้ ข้าใช้ระบบทีเ่ ป็ น Admin เท่านัน้ )

ตำรำง 3-8 คำอธิบำยฟิ ลด์เปลีย่ นรหัสลับ
ที่
1
2
3
4

ชื่อฟิ ลด์
อีเมล
รหัสลับปั จจุบนั
รหัสลับใหม่
ยืนยันรหัสลับ

คาอธิบาย
แสดงอีเมล
ระบุรหัสลับปั จจุบนั
ระบุรหัสลับ
ระบุยืนยันรหัสลับ

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอเปลีย่ นรหัสลับอ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรปรับปรุงข้ อมูล
ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

3-14

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

12. โปรแกรมกาหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
ใช้ จดั กำรข้ อมูลลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้เข้ ำใช้ ระบบต้ องกำรกำหนดข้ อมูลลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ คลิกที่ไอคอนกำหนดลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (รู ป
ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้

อยู่มมุ บนขวำมือ) เพื่อเข้ ำสูโ่ ปรแกรมกำหนด

 หน้ าจอกาหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์ ใช้สาหรับกาหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผูเ้ ข้าใช้งาน
ภำพที่ 3-13 หน้ ำจอกำหนดลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (กรณี Login มาเป็ นผูเ้ ข้าใช้ระบบทีเ่ ป็ น Admin เท่านัน้ )

ภำพที่ 3-14 หน้ ำจอกำหนดลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (กรณี Login มาเป็ นผูเ้ ข้าใช้ระบบทีเ่ ป็ น พนักงาน)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ตำรำง 3-9 คำอธิบำยฟิ ลด์กำหนดลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (กรณี Login มาเป็ นผูเ้ ข้าใช้ระบบทีเ่ ป็ น Admin
เท่านัน้ )
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อฟิ ลด์

คาอธิบาย

ชื่อ-สกุล
แสดงชื่อ-สกุล
หน่วยงำน
แสดงหน่วยงำน
รูปภำพตรำประทับบริ ษัท (ไทย) แนบรูปภำพตรำประทับบริ ษัท (ไทย)
(ปรำกฏเฉพำะกรณี Login เป็ นAdmin)
รูปภำพตรำประทับบริ ษัท
แนบรูปภำพตรำประทับบริ ษัท (อังกฤษ)
(อังกฤษ)
(ปรำกฏเฉพำะกรณี Login เป็ น Admin)
ไฟล์ CA ลงลำยมือชื่อทำง
แนบไฟล์ CA ลงลำยมือชื่อทำงอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
(ปรำกฏเฉพำะกรณี Login เป็ น Admin)

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอกำหนดลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรปรับปรุงข้ อมูล

13. โปรแกรมรายการส่ วนตัวทีก่ าลังจะเกิดขึน้
ใช้ จดั กำรข้ อมูลรำยกำรข้ อมูลส่วนตัวที่กำลังจะเกิดขึ ้น ดูรำยกำร ดูรำยละเอียดข่ำวสำรต่ำงๆ ที่ได้ รับแจ้ งจำกระบบ
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ คลิกที่

เพื่อเข้ ำสูโ่ ปรแกรมรำยกำรส่วนตัวที่กำลังจะเกิดขึ ้น ดังนี ้

 หน้ าจอรายการส่ วนตัวที่กาลังจะเกิดขึน้
วัตถุประสงค์ หน้าจอรายการส่วนตัวที่กาลังจะเกิดขึ้นใช้สาหรับการแจ้งเหตุการณ์ตา่ งๆ ให้ผปู ้ ระกอบการทราบการแจ้ง
ให้ผปู ้ ระกอบการชาระเงินก่อนมารับใบอนุญาต/ใบรับรองจากหน้าจอนี้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่หน้ารายละเอียดข้อมูลได้
ภำพที่ 3-15 หน้ ำจอรำยกำรส่วนตัวที่กำลังจะเกิดขึ ้น - กล่องขำเข้ ำ

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

ที่
ชื่อฟิ ลด์
Tab กล่องขำเข้ ำ
1
คอลัมน์ “ลบรำยกำร”
2
จำก
3
ชื่อเรื่ อง
4
วันที่

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ
คาอธิบาย
เลือกลบรำยกำรในกล่องขำเข้ ำทีละรำยกำร
แสดงชื่อผู้ที่สง่ รำยกำรมำยังกล่องขำเข้ ำ
แสดงชื่อเรื่ อง
แสดงวันที่

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรส่วนตัวที่กำลังจะเกิดขึ ้น อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อ กำรแสดงข้ อมูล
และกำรลบข้ อมูล

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

3-17

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

บทที่ 4
ระบบขอใบอนุญาตและใบรับรอง
ระบบขอใบอนุญ ำตและใบรับรอง เป็ นโมดูลหรื อระบบย่อยของโครงกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุน
ใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต ประจำปี งบประมำณ 2561 ใช้ จดั กำรเกี่ยวกับกำรเขียนคำขอถึงกำรออกใบอนุญำตและ
ใบรับรองนำเข้ ำ/ส่งออกสินค้ ำที่มำจำกกำรทำกำรประมงที่ใช้ ในระบบ ซึง่ จะเอื ้อประโยชน์ตอ่ กำรใช้ ปฏิบตั ิงำนในส่วนต่ำงๆ

1. โปรแกรมเขียนคาขอ
ใช้ สบื ค้ นเพื่อเลือกรำยกำรที่ต้องกำรสร้ ำงคำขอใหม่ในระบบ FSW สำมำรถสร้ ำงคำขอได้ 2 วิธี ดังนี ้
1) เขียนคำขอรำยใบ
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ ระบบกำรออกใบอนุญ ำตและใบรั บรอง >> เมนูเขียนคำขอ >> โปรแกรมใบอนุญ ำตหรื อ
ใบรับรอง
2) เขียนคำขอยุบรวม
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ ระบบกำรออกใบอนุญ ำตและใบรั บรอง >> เมนูเขียนคำขอ >> โปรแกรมใบอนุญ ำตหรื อ
ใบรับรอง >> คลิกไอคอน

มุมขวำบนโปรแกรม >> ใบคำขอแบบยุบรวม

 หน้ าจอรายการใบอนุญาตหรือใบรับรอง
วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการใบอนุ ญาตและใบรับรอง ที่ มีการจับคู่กบั ใบคาขอเรี ยบร้อยแล้ว จากหน้าจอนี้ สามารถ
สื บค้นข้อมูลรายการใบอนุญาตและใบรับรองเพื่อเชื่อมโยงไปที่คาขอได้ตามเงื่อนไขที่ระบุ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่
หน้าจอสร้างคาขอได้
หมายเหตุ สำหรับข้ อมูลใน Tab ก่อนทำธุรกรรม, Tab วันนำเข้ ำ/ส่งออก/นำผ่ำน และ Tab หลังวันนำเข้ ำ/ส่งออก/นำ
ผ่ำน มีกำรจัดวำงเหมือน Tab ก่อนวันนำเข้ ำ/ส่งออก/นำผ่ำน ทุกประกำร
ภำพที่ 4-1 หน้ ำจอรำยกำรใบอนุญำตหรื อใบรับรอง (เขียนคำขอรำยใบ)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

4-1

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ 4-2 หน้ ำจอรำยกำรใบคำขอแบบยุบรวม (เขียนคำขอยุบรวม)

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรใบอนุญำต/ใบรับรอง และ รำยกำรใบคำขอแบบยุบรวมอ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำน
ของระบบหัวข้ อกำรค้ นหำข้ อมูล

 หน้ าจอสร้ างคาขอ
วัตถุประสงค์ ใช้สาหรับสร้างคาขอรายการใหม่เข้าสู่ระบบ
ภำพที่ 4-3 หน้ ำจอสร้ ำงคำขอ (รำยใบ) กรณีคาขอขึ้นทะเบียนวัตถุอนั ตราย (นาเข้า)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

4-2

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

4-3

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ 4-4 หน้ ำจอสร้ ำงคำขอ (รำยใบ) กรณีใบคาขออนุญาตให้นาเข้าสัตว์น้า ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกาหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

4-4

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

4-5

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ 4-5 หน้ ำจอสร้ ำงคำขอ (ยุบรวม) กรณีคาขอยุบรวมการนาเข้าสัตว์น้าใน พรก.ประมง มาตรา 65 มาตรา 92 และ
พรบ.โรคระบาดสัตว์

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

4-6

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ตำรำง 4-1 คำอธิบำยฟิ ลด์สร้ ำงคำขอ
ที่
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย
คำขอรำยใบ และ คำยุบรวมจะปรำกฏฟิ ลด์คล้ ำยๆ กันแล้ วแต่กรณีของแต่ละใบคำขอ
1
ชื่อคำขอ
แสดงชื่อคำขอ
2
ใบอนุญำตหรื อใบรับรอง
แสดงใบอนุญำตหรื อใบรับรอง
3
ยื่นต่ออธิบดีกรมประมงผ่ำน
เลือกยื่นต่ออธิบดีกรมประมงผ่ำน
4
ผู้ผำ่ นพิธีกำร
แสดงผู้ผำ่ นพิธีกำร FSW7
5

ผู้รับมอบอำนำจ

แสดงผู้รับมอบอำนำจ FSW7

6

หน่วยงำนที่ออกเอกสำร

เลือกหน่วยงำนที่ออกเอกสำร

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

FSW2

4-7

กรมประมง
Department of Fisheries

ที่
7

ชื่อฟิ ลด์
ชี ้แจงติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่

8

ด่ำนตรวจสัตว์น ้ำ (สถำนที่
นำเข้ ำ):
ลักษณะกำรขอ
ช่วงเวลำดำเนินกำร
ระเบียบข้ อบังคับ
วัตถุประสงค์

9
10
11
12

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ
คาอธิบาย
เลือกชี ้แจงติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่

FSW2

เลือกด่ำนตรวจสัตว์น ้ำ(สถำนที่นำเข้ ำ): FSW2
แสดงลักษณะกำรขอ
แสดงช่วงเวลำดำเนินกำร
แสดงระเบียบข้ อบังคับ

เลือกวัตถุประสงค์ FSW6
ปรำกฏเฉพำะคำขอรำยใบ (กรณีคำขอขึ ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรำย (นำเข้ ำ))
13 ประเทศผู้ผลิต
เลือกประเทศผู้ผลิต FSW1
14 ชื่อทำงกำรค้ ำ(ระบุกรณี
เลือกชื่อทำงกำรค้ ำ(ระบุกรณีวตั ถุประสงค์เป็ นวัตถุดิบในกำรผลิต)
วัตถุประสงค์เป็ นวัตถุดิบในกำร
ผลิต)
ปรำกฏเฉพำะคำขอรำยใบ (กรณีใบคำขออนุญำตให้ นำเข้ ำสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง
พ.ศ. 2558)
15 ผ่ำนด่ำนตรวจสัตว์น ้ำ (สถำนที่ เลือกผ่ำนด่ำนตรวจสัตว์น ้ำ(สถำนที่ตรวจปล่อย)FSW2
ตรวจปล่อย)
16 ผ่ำนด่ำนศุลกำกร (สถำนที่
เลือกผ่ำนด่ำนศุลกำกร(สถำนที่นำเข้ ำ) FSW2
นำเข้ ำ)
17 ชื่อเมืองต้ นกำเนิดสินค้ ำ
ระบุชื่อเมืองต้ นกำเนิดสินค้ ำ
18 ชื่อประเทศต้ นกำเนิดสินค้ ำ
เลือกชื่อประเทศต้ นกำเนิดสินค้ ำFSW1
19 ขนส่งโดยทำง
20 ชื่อ/หมำยเลขยำนพำหนะ
21 วันที่นำเข้ ำ
22 ยกเว้ นอำกร
Tab รำยละเอียดคำขอ
23 ไอคอน “แสดงตัวอย่ำง
แบบฟอร์ มที่ออกแบบ”
24 ไอคอน “Generate XML”
25 ไอคอน “สลับกำรแสดงฟิ ลด์
ข้ อมูลพื ้นฐำนกรมประมง
ภำษำไทย-อังกฤษ”
26 ไอคอน “แสดงข้ อมูลที่จำเป็ น”
Tab รำยกำรสินค้ ำ/บัญชีแนบท้ ำย

เลือกขนส่งโดยทำง
ระบุชื่อ/หมำยเลขยำนพำหนะ
ระบุวนั ที่นำเข้ ำ
เลือกยกเว้ นอำกร
แสดงตัวอย่ำงแบบฟอร์ มที่ออกแบบ
Generate XML
สลับกำรแสดงฟิ ลด์ข้อมูลพื ้นฐำนกรมประมงภำษำไทย-อังกฤษ

เลือกแสดงเฉพำะข้ อมูลที่จำเป็ นต้ องระบุให้ มำปรำกฏในหน้ ำจอ

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

4-8

กรมประมง
Department of Fisheries

ที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ชื่อฟิ ลด์
ไอคอน “โหลดรำยกำรสินค้ ำ
จำก excel file”
ไอคอน “Import Cities”
ไอคอน “Import Microchip”
ไอคอน “Import Ship”
ไอคอน “Import Hazardous
Substances”
ไอคอน “เพิ่มข้ อมูล”
ไอคอน “ลบข้ อมูล”
ไอคอน “Export to excel”
คอลัมน์ “สินค้ ำประมง
- ชื่อทำงกำรค้ ำ”
คอลัมน์ “จำนวน/ปริ มำณ
สินค้ ำ”
คอลัมน์ “น ้ำหนักสุทธิ "

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ
คาอธิบาย
ใช้ สำหรับโหลดรำยกำรสินค้ ำจำก excel file
ใช้ สำหรับนำเข้ ำข้ อมูล Cities
ใช้ สำหรับนำเข้ ำข้ อมูล Microchip
ใช้ สำหรับนำเข้ ำข้ อมูลเรื อ
ใช้ สำหรับนำเข้ ำข้ อมูลวัตถุอนั ตรำย
ใช้ สำหรับเพิม่ ข้ อมูลรำยกำรสินค้ ำ/บัญชีแนบท้ ำย
ใช้ สำหรับลบข้ อมูลรำยกำรสินค้ ำ/บัญชีแนบท้ ำย
ใช้ สำหรับส่งออกข้ อมูลสินค้ ำประมงในรูปแบบของไฟล์ excel
ระบุสนิ ค้ ำประมง FSW4 - ชื่อทำงกำรค้ ำ
ระบุจำนวน/ปริ มำณสินค้ ำ ประกอบไปด้ วย ฟิ ลด์จำนวนและ หน่วย FSW1
ระบุน ้ำหนักสุทธิ ประกอบไปด้ วย ฟิ ลด์น ้ำหนักและ หน่วย FSW1

ระบุมลู ค่ำสินค้ ำ FSW1
39 ไอคอน “รำยกำรข้ อมูลภำยใน” ใช้ สำหรับระบุรำยกำรข้ อมูลภำยในของรำยกำรสินค้ ำ/บัญชีแนบท้ ำย
40 ไอคอน “รำยกำรข้ อมูลภำยใน ใช้ สำหรับระบุรำยกำรข้ อมูลภำยในของรำยกำรสินค้ ำ/บัญชีแนบท้ ำย
(ที่จำเป็ น)”
(ที่จำเป็ น)
Tab บัญชีแนบท้ ำยสำหรับกำรขึ ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรำย (กรณีคำขอขึ ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรำย (นำเข้ ำ))
41 ไอคอน “ผลกำรวิเครำะห์วตั ถุ ใช้ สำหรับเพิม่ ข้ อมูลผลกำรวิเครำะห์ตวั อย่ำง
อันตรำย”
42 ไอคอน “สถำนที่เก็บสินค้ ำ”
ใช้ สำหรับเพิม่ ข้ อมูลสถำนที่เก็บสินค้ ำ
43 ไอคอน “ผู้จดั จำหน่ำย”
ใช้ สำหรับเพิม่ ข้ อมูลผู้จดั จำหน่ำย
44 ไอคอน “ชนิดและลักษณะหีบ ใช้ สำหรับเพิม่ ข้ อมูลชนิดและลักษณะหีบห่อภำชนะบรรจุ
ห่อภำชนะบรรจุ”
45 ไอคอน “รำยกำรข้ อมูลภำยใน” ใช้ สำหรับเพิม่ รำยกำรข้ อมูลภำยในเพิ่มเติม
46 ไอคอน “สินค้ ำประมง”
ใช้ สำหรับสืบค้ นรำยกำรสินค้ ำประมง
47 คอลัมน์ “สินค้ ำประมง – เลข ระบุสนิ ค้ ำประมง – เลขทะเบียน CAS
ทะเบียน CAS”
48 คอลัมน์ “ชื่อทำงกำรค้ ำ”
ระบุชื่อทำงกำรค้ ำ
49 คอลัมน์ “ลักษณะสินค้ ำ”
ระบุลกั ษณะสินค้ ำ
38

คอลัมน์ “มูลค่ำสินค้ ำ”

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

ที่
50

ชื่อฟิ ลด์
คอลัมน์ “สูตรอัตรำส่วนผสม
ของสำรสำคัญ”
51 คอลัมน์ “อัตรำกำรใช้ ”
Tab หลักฐำนประกอบ
52 ไอคอน “เพิ่มข้ อมูล”
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ไอคอน “ลบข้ อมูล”
คอลัมน์ “ลำดับที”่
คอลัมน์ “หลักฐำนประกอบ”
คอลัมน์ “เลขที่เอกสำร”
คอลัมน์ “วันที่ออกเอกสำร”
คอลัมน์ “วันที่หมดอำยุ/
เทียบเท่ำ”
คอลัมน์ “ผู้ออกเอกสำร”
ไอคอน “แนบเอกสำร”
ไอคอน “ตรวจสอบเอกสำร”

ปรำกฏเฉพำะกรณีคำขอยุบรวม
เอกสำรยุบรวม
62 คอลัมน์ “รหัส”
63 คอลัมน์ “ชื่อ”
64 คอลัมน์ “ชื่อย่อ”
65 คอลัมน์ “หน่วยงำนที่ออก
เอกสำร”
หมำยเหตุ :

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ
คาอธิบาย
ระบุสตู รอัตรำส่วนผสมของสำรสำคัญ
ระบุอตั รำกำรใช้
เลือกเพิ่มข้ อมูลหลักฐำนประกอบ FSW6
เลือกลบข้ อมูลหลักฐำนประกอบ
แสดงลำดับที่ของหลักฐำนประกอบ
เลือกชื่อของหลักฐำนประกอบ
ระบุเลขที่เอกสำรของหลักฐำนประกอบ
เลือกวันที่ออกเอกสำรของหลักฐำนประกอบ
เลือกวันที่หมดอำยุ/เทียบเท่ำของหลักฐำนประกอบ
เลือกผู้ออกเอกสำรของหลักฐำนประกอบ
เลือกแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เลือกเมื่อต้ องกำรตรวจสอบเอกสำรที่มีกำรอ้ ำงอิงอยูใ่ นระบบ FSW เพื่อ
ตรวจสอบว่ำเอกสำรถูกต้ องหรื อไม่

แสดงรหัสเอกสำร
แสดงชื่อเอกสำร
แสดงชื่อย่อเอกสำร
เลือกหน่วยงำนที่ออกเอกสำร

FSW1

หมำยถึง อ้ ำงอิงกำรเรี ยกใช้ ระบบข้ อมูลพื ้นฐำน

FSW2

หมำยถึง อ้ ำงอิงกำรเรี ยกใช้ ระบบจัดกำรองค์กร

FSW4

หมำยถึง อ้ ำงอิงกำรเรี ยกใช้ ระบบสินค้ ำประมง

FSW6

หมำยถึง อ้ ำงอิงกำรเรี ยกใช้ ระบบกำรออกใบอนุญำตและใบรับรอง

FSW7

หมำยถึง อ้ ำงอิงกำรเรี ยกใช้ ระบบบริ หำรจัดกำรผู้เข้ ำใช้ ระบบ

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอสร้ ำงคำขอ อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรเพิ่มข้ อมูล

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

2. โปรแกรมร่ างคาขอ
ใช้ จดั กำรข้ อมูลร่ำงคำขอ ได้ แก่ กำรแสดงรำยละเอียด กำรแก้ ไข กำรลงนำมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำรยื่นข้ อมูลคำขอ
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ระบบขอใบอนุญำตและใบรับรอง >> เมนูร่ำงคำขอ >> โปรแกรมร่ ำงคำขอ ซึ่งประกอบด้ วย
โปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

 หน้ าจอรายการร่ างคาขอ
วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการร่ างคาขอ ที่มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว และสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ หน้ารายละเอียดคา
ขอ และ หน้าแก้ไขคาขอได้
หมายเหตุ สำหรับข้ อมูลใน Tab อื่นๆ มีกำรจัดวำงเหมือน Tab ก่อนทำนำเข้ ำ/ส่งออก/นำผ่ำน ทุกประกำร
ภำพที่ 4-6 หน้ ำจอรำยกำรร่ำงคำขอ

ภำพที่ 4-7 หน้ ำจอยื่นคำขอ

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรร่ำงคำขอ อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรค้ นหำข้ อมูล

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

 หน้ าจอแก้ ไขคาขอ
วัตถุประสงค์ ใช้สาหรับแก้ไขข้อมูลร่ างคาขอ
ภำพที่ 4-8 หน้ ำจอแก้ ไขคำขอ กรณีคาขอขึ้นทะเบียนวัตถุอนั ตราย (นาเข้า)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ 4-9 หน้ ำจอแก้ ไขคำขอ กรณีใบคาขออนุญาตให้นาเข้าสัตว์น้า ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

4-14

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ 4-10 หน้ ำจอแก้ ไขคำขอ กรณีคาขอยุบรวมการนาเข้าสัตว์น้าใน พรก.ประมง มาตรา 65 มาตรา 92
และ พรบ.โรคระบาดสัตว์

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ตำรำง 4-2 คำอธิบำยฟิ ลด์ร่ำงคำขอ
ที่
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย
คำขอรำยใบ และ คำยุบรวมจะปรำกฏฟิ ลด์คล้ ำยๆ กันแล้ วแต่กรณีของแต่ละใบคำขอ
1
เลขที่คำขอ
แสดงเลขที่คำขอ
2
เลขที่รับ
แสดงเลขที่รับ
3
ชื่อคำขอ
แสดงชื่อคำขอ
4
ใบอนุญำตหรื อใบรับรอง
แสดงใบอนุญำตหรื อใบรับรอง
5
ยื่นต่ออธิบดีกรมประมงผ่ำน
แสดงยื่นต่ออธิบดีกรมประมงผ่ำน
6
ผู้ผำ่ นพิธีกำร
แสดงผู้ผำ่ นพิธีกำร FSW7
ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ที่
7

ชื่อฟิ ลด์
ผู้รับมอบอำนำจ

แสดงผู้รับมอบอำนำจ FSW7

8

หน่วยงำนที่ออกเอกสำร

เลือกหน่วยงำนที่ออกเอกสำร

9

ชี ้แจงติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่

เลือกชี ้แจงติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่

10

ด่ำนตรวจสัตว์น ้ำ (สถำนที่
นำเข้ ำ):
ลักษณะกำรขอ
ช่วงเวลำดำเนินกำร
ระเบียบข้ อบังคับ
วัตถุประสงค์

เลือกด่ำนตรวจสัตว์น ้ำ(สถำนที่นำเข้ ำ): FSW2

11
12
13
14

คาอธิบาย
FSW2

FSW2

แสดงลักษณะกำรขอ
แสดงช่วงเวลำดำเนินกำร
แสดงระเบียบข้ อบังคับ

เลือกวัตถุประสงค์ FSW6
ปรำกฏเฉพำะคำขอรำยใบ (กรณีคำขอขึ ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรำย (นำเข้ ำ))
15 ประเทศผู้ผลิต
เลือกประเทศผู้ผลิต FSW1
16 ชื่อทำงกำรค้ ำ(ระบุกรณี
เลือกชื่อทำงกำรค้ ำ(ระบุกรณีวตั ถุประสงค์เป็ นวัตถุดิบในกำรผลิต)
วัตถุประสงค์เป็ นวัตถุดิบในกำร
ผลิต)
ปรำกฏเฉพำะคำขอรำยใบ (กรณีใบคำขออนุญำตให้ นำเข้ ำสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง
พ.ศ. 2558)
17 ผ่ำนด่ำนตรวจสัตว์น ้ำ (สถำนที่ เลือกผ่ำนด่ำนตรวจสัตว์น ้ำ(สถำนที่ตรวจปล่อย)FSW2
ตรวจปล่อย)
18 ผ่ำนด่ำนศุลกำกร (สถำนที่
เลือกผ่ำนด่ำนศุลกำกร(สถำนที่นำเข้ ำ) FSW2
นำเข้ ำ)
19 ชื่อเมืองต้ นกำเนิดสินค้ ำ
ระบุชื่อเมืองต้ นกำเนิดสินค้ ำ
20 ชื่อประเทศต้ นกำเนิดสินค้ ำ
เลือกชื่อประเทศต้ นกำเนิดสินค้ ำFSW1
21 ขนส่งโดยทำง
22 ชื่อ/หมำยเลขยำนพำหนะ
23 วันที่นำเข้ ำ
Tab รำยละเอียดคำขอ
24 ไอคอน “แสดงตัวอย่ำง
แบบฟอร์ มที่ออกแบบ”
25 ไอคอน “Generate XML”
26 ไอคอน “สลับกำรแสดงฟิ ลด์
ข้ อมูลพื ้นฐำนกรมประมง
ภำษำไทย-อังกฤษ”
27 ไอคอน “แสดงข้ อมูลที่จำเป็ น”

เลือกขนส่งโดยทำง
ระบุชื่อ/หมำยเลขยำนพำหนะ
ระบุวนั ที่นำเข้ ำ
แสดงตัวอย่ำงแบบฟอร์ มที่ออกแบบ
Generate XML
สลับกำรแสดงฟิ ลด์ข้อมูลพื ้นฐำนกรมประมงภำษำไทย-อังกฤษ

เลือกแสดงเฉพำะข้ อมูลที่จำเป็ นต้ องระบุให้ มำปรำกฏในหน้ ำจอ

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

ที่
ชื่อฟิ ลด์
Tab รำยกำรสินค้ ำ/บัญชีแนบท้ ำย
28 ไอคอน “โหลดรำยกำรสินค้ ำ
จำก excel file”
29 ไอคอน “Import Cities”
30 ไอคอน “Import Microchip”
31 ไอคอน “Import Ship”
32 ไอคอน “Import Hazardous
Substances”
33 ไอคอน “เพิ่มข้ อมูล”
34 ไอคอน “ลบข้ อมูล”
35 ไอคอน “Export to excel”
36 คอลัมน์ “สินค้ ำประมง
- ชื่อทำงกำรค้ ำ”
37 คอลัมน์ “จำนวน/ปริ มำณ
สินค้ ำ”
38 คอลัมน์ “น ้ำหนักสุทธิ "

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ
คาอธิบาย
ใช้ สำหรับโหลดรำยกำรสินค้ ำจำก excel file
ใช้ สำหรับนำเข้ ำข้ อมูล Cities
ใช้ สำหรับนำเข้ ำข้ อมูล Microchip
ใช้ สำหรับนำเข้ ำข้ อมูลเรื อ
ใช้ สำหรับนำเข้ ำข้ อมูลวัตถุอนั ตรำย
ใช้ สำหรับเพิม่ ข้ อมูลรำยกำรสินค้ ำ/บัญชีแนบท้ ำย
ใช้ สำหรับลบข้ อมูลรำยกำรสินค้ ำ/บัญชีแนบท้ ำย
ใช้ สำหรับส่งออกข้ อมูลสินค้ ำประมงในรูปแบบของไฟล์ excel
ระบุสนิ ค้ ำประมง FSW4 - ชื่อทำงกำรค้ ำ
ระบุจำนวน/ปริ มำณสินค้ ำ ประกอบไปด้ วย ฟิ ลด์จำนวนและ หน่วย FSW1
ระบุน ้ำหนักสุทธิ ประกอบไปด้ วย ฟิ ลด์น ้ำหนักและ หน่วย FSW1

ระบุมลู ค่ำสินค้ ำ FSW1
40 ไอคอน “รำยกำรข้ อมูลภำยใน” ใช้ สำหรับระบุรำยกำรข้ อมูลภำยในของรำยกำรสินค้ ำ/บัญชีแนบท้ ำย
41 ไอคอน “รำยกำรข้ อมูลภำยใน ใช้ สำหรับระบุรำยกำรข้ อมูลภำยในของรำยกำรสินค้ ำ/บัญชีแนบท้ ำย
(ที่จำเป็ น)”
(ที่จำเป็ น)
Tab บัญชีแนบท้ ำยสำหรับกำรขึ ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรำย (กรณีคำขอขึ ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรำย (นำเข้ ำ))
42 ไอคอน “ผลกำรวิเครำะห์วตั ถุ ใช้ สำหรับเพิม่ ข้ อมูลผลกำรวิเครำะห์ตวั อย่ำง
อันตรำย”
43 ไอคอน “สถำนที่เก็บสินค้ ำ”
ใช้ สำหรับเพิม่ ข้ อมูลสถำนที่เก็บสินค้ ำ
44 ไอคอน “ผู้จดั จำหน่ำย”
ใช้ สำหรับเพิม่ ข้ อมูลผู้จดั จำหน่ำย
45 ไอคอน “ชนิดและลักษณะหีบ ใช้ สำหรับเพิม่ ข้ อมูลชนิดและลักษณะหีบห่อภำชนะบรรจุ
ห่อภำชนะบรรจุ”
46 ไอคอน “รำยกำรข้ อมูลภำยใน” ใช้ สำหรับเพิม่ รำยกำรข้ อมูลภำยในเพิ่มเติม
47 ไอคอน “สินค้ ำประมง”
ใช้ สำหรับสืบค้ นรำยกำรสินค้ ำประมง
48 คอลัมน์ “สินค้ ำประมง – เลข ระบุสนิ ค้ ำประมง – เลขทะเบียน CAS
ทะเบียน CAS”
49 คอลัมน์ “ชื่อทำงกำรค้ ำ”
ระบุชื่อทำงกำรค้ ำ
50 คอลัมน์ “ลักษณะสินค้ ำ”
ระบุลกั ษณะสินค้ ำ
39

คอลัมน์ “มูลค่ำสินค้ ำ”

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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ที่
51

ชื่อฟิ ลด์
คอลัมน์ “สูตรอัตรำส่วนผสม
ของสำรสำคัญ”
52 คอลัมน์ “อัตรำกำรใช้ ”
Tab หลักฐำนประกอบ
53 ไอคอน “เพิ่มข้ อมูล”
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ไอคอน “ลบข้ อมูล”
คอลัมน์ “ลำดับที”่
คอลัมน์ “หลักฐำนประกอบ”
คอลัมน์ “เลขที่เอกสำร”
คอลัมน์ “วันที่ออกเอกสำร”
คอลัมน์ “วันที่หมดอำยุ/
เทียบเท่ำ”
คอลัมน์ “ผู้ออกเอกสำร”
ไอคอน “แนบเอกสำร”
ไอคอน “ตรวจสอบเอกสำร”

ปรำกฏเฉพำะกรณีคำขอยุบรวม
เอกสำรยุบรวม
63 คอลัมน์ “รหัส”
64 คอลัมน์ “ชื่อ”
65 คอลัมน์ “ชื่อย่อ”
66 คอลัมน์ “หน่วยงำนที่ออก
เอกสำร”
หมำยเหตุ :

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ
คาอธิบาย
ระบุสตู รอัตรำส่วนผสมของสำรสำคัญ
ระบุอตั รำกำรใช้
เลือกเพิ่มข้ อมูลหลักฐำนประกอบ FSW6
เลือกลบข้ อมูลหลักฐำนประกอบ
แสดงลำดับที่ของหลักฐำนประกอบ
เลือกชื่อของหลักฐำนประกอบ
ระบุเลขที่เอกสำรของหลักฐำนประกอบ
เลือกวันที่ออกเอกสำรของหลักฐำนประกอบ
เลือกวันที่หมดอำยุ/เทียบเท่ำของหลักฐำนประกอบ
เลือกผู้ออกเอกสำรของหลักฐำนประกอบ
เลือกแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เลือกเมื่อต้ องกำรตรวจสอบเอกสำรที่มีกำรอ้ ำงอิงอยูใ่ นระบบ FSW เพื่อ
ตรวจสอบว่ำเอกสำรถูกต้ องหรื อไม่

แสดงรหัสเอกสำร
แสดงชื่อเอกสำร
แสดงชื่อย่อเอกสำร
เลือกหน่วยงำนที่ออกเอกสำร

FSW1

หมำยถึง อ้ ำงอิงกำรเรี ยกใช้ ระบบข้ อมูลพื ้นฐำน

FSW2

หมำยถึง อ้ ำงอิงกำรเรี ยกใช้ ระบบจัดกำรองค์กร

FSW4

หมำยถึง อ้ ำงอิงกำรเรี ยกใช้ ระบบสินค้ ำประมง

FSW6

หมำยถึง อ้ ำงอิงกำรเรี ยกใช้ ระบบกำรออกใบอนุญำตและใบรับรอง

FSW7

หมำยถึง อ้ ำงอิงกำรเรี ยกใช้ ระบบบริ หำรจัดกำรผู้เข้ ำใช้ ระบบ

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอแก้ ไขร่ำงคำขอ อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัว ข้ อกำรปรับปรุงข้ อมูล

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

3. โปรแกรมติดตามสถานะคาขอ
ใช้ จดั กำรติดตำมสถำนะคำขอ ได้ แก่ กำรแสดงข้ อมูลรำยละเอียดคำขอ แสดงขันตอนกำรด
้
ำเนินงำนทังเป็
้ นตัวอักษรและ
แผนภำพ
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ระบบกำรขอใบอนุญ ำตและใบรั บรอง >> เมนูติดตำมสถำนะคำขอ >> โปรแกรมติด ตำม
สถำนะคำขอ ซึง่ ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

 หน้ าจอรายการติดตามสถานะใบคาขอ
วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการติดตามสถานะใบคาขอที่ มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว และสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ หน้า
รายละเอียดใบคาขอได้
หมายเหตุ สำหรับข้ อมูลใน Tab อื่นๆ มีกำรจัดวำงเหมือน Tab ก่อนวันนำเข้ ำ/ส่งออก/นำผ่ำน ทุกประกำร
ภำพที่ 4-11 หน้ ำจอรำยกำรกำรติดตำมสถำนะใบคำขอ

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรกำรติดตำมสถำนะใบคำขอ อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรค้ นหำ
ข้ อมูล

 หน้ าจอติดตามสถานะคาขอ
วัตถุประสงค์ ใช้สาหรับติดตามสถานะของข้อมูลคาขอว่ากาลังดาเนินงานอยูใ่ นขั้นตอนใด

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ 4-12 หน้ ำจอติดตำมสถำนะคำขอ ที่เป็ นขันตอนงำน
้

ตำรำง 4-3 คำอธิบำยฟิ ลด์กำรติดตำมสถำนะคำขอ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อฟิ ลด์
เลขที่คำขอ
วันที่ยื่นคำขอ
วันที่รับคำขอ
จำก
ถึง
เรื่ อง
เลขที่ใบอนุญำต/ใบรับรอง
เวลำทีใ่ ช้ ในกำรทำงำน
คอลัมน์ “วัน-เวลำที่สง่ ”
คอลัมน์ “ผู้สง่ ”
คอลัมน์ “ผู้รับ”
คอลัมน์ “กำรปฏิบตั ”ิ
คอลัมน์ “ข้ อคิดเห็น/คำสัง่ กำร”

คาอธิบาย
แสดงเลขที่คำขอ
แสดงวันที่ยื่นคำขอ
แสดงวันที่รับคำขอ
แสดงข้ อมูลชื่อผู้ประกอบกำร
แสดงข้ อมูลชื่อหน่วยงำนที่ดำเนินงำน
แสดงชื่อเรื่ องที่ขออนุญำต
แสดงเลขทีใ่ บอนุญำต/ใบรับรอง
แสดงเวลำที่ใช้ ในกำรทำงำน
แสดงข้ อมูลวัน-เวลำที่สง่
แสดงข้ อมูลผู้สง่ งำน
แสดงข้ อมูลผู้รับงำน
แสดงข้ อมูลกำรปฏิบตั ิงำน
แสดงข้ อมูลข้ อคิดเห็น/คำสัง่ กำรของงำน

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอติดตำมสถำนะอ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรแสดงข้ อมูล

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

4. โปรแกรมใบอนุญาตและใบรั บรอง
ใช้ จดั กำรใบอนุญำตและใบรับรอง ได้ แก่ กำรสืบค้ น กำรแสดงรำยละเอียดข้ อมูลใบอนุญำตและใบรับรอง แสดงรำยกำรที่
ผ่ำนกำรอนุมตั ิ แสดงรำยกำรที่ไม่ผำ่ นกำรอนุมตั ิ แสดงรำยกำรที่ยกเลิก และ แสดงรำยกำรที่หมดอำยุ
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ระบบขอใบอนุญำตและใบรับรอง >> เมนูใบอนุญำตและใบรับรอง >> โปรแกรมใบอนุญำต
และใบรับรอง ซึง่ ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

 หน้ าจอรายการใบอนุญาตและใบรับรอง
วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการใบอนุญาตและใบรับรอง ที่มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว และสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ หน้า
รายละเอียดได้
หมายเหตุ สำหรับข้ อมูลใน Tab อื่นๆ มีกำรจัดวำงเหมือน Tab ก่อนวันนำเข้ ำ/ส่งออก/นำผ่ำน ทุกประกำร
ภำพที่ 4-13 หน้ ำจอรำยกำรใบอนุญำตและใบรับรอง

ภำพที่ 4-14 หน้ ำจอรำยกำรใบอนุญำตที่เกี่ยวข้ อง

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรใบอนุญำตและใบรับรอง อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรค้ นหำข้ อมูล

 หน้ าจอรายละเอียดใบอนุญาตและใบรับรอง
ใช้ สำหรับดูรำยละเอียดข้ อมูลใบอนุญำตและใบรับรอง
ภำพที่ 4-15 หน้ ำจอรำยละเอียดใบอนุญำตและใบรับรอง กรณีใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์น้า ตามมาตรา 65 แห่งพระ
ราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ตำรำง 4-4 คำอธิบำยฟิ ลด์ใบอนุญำตและใบรับรอง กรณีใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์น้า ตามมาตรา 65 แห่ง
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อฟิ ลด์
เลขที่ใบอนุญำตหรื อใบรับรอง
เลขที่คำขอ
วันที่อนุมตั ิ
วันที่หมดอำยุ
ใบอนุญำตหรื อใบรับรอง
ยื่นต่ออธิบดีกรมประมงผ่ำน
ประเภทผู้ผำ่ นพิธีกำร
ผู้ผำ่ นพิธีกำร
ผู้รับมอบอำนำจ
ชี ้แจงติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่
ลักษณะกำรขอ
ช่วงเวลำดำเนินกำร
ระเบียบข้ อบังคับ
วัตถุประสงค์
ผ่ำนด่ำนตรวจสัตว์น ้ำ(สถำนที่
ตรวจปล่อย)
16 ผ่ำนด่ำนศุลกำกร(สถำนที่
ส่งออก)
17 ชื่อเมืองต้ นกำเนิดสินค้ ำ
18 ชื่อประเทศต้ นทำงบรรทุกสินค้ ำ
19 ขนส่งโดยทำง
20 ชื่อ/หมำยเลขยำนพำหนะ
21 วันที่บงั คับใช้
22 วันที่นำเข้ ำ
Tab รำยละเอียดใบอนุญำตหรื อใบรับรอง
23 ไอคอน “แสดงตัวอย่ำง
แบบฟอร์ มที่ออกแบบ”
24 ไอคอน “Generate XML”
25 ไอคอน “สลับกำรแสดงฟิ ลด์
ข้ อมูลพื ้นฐำนกรมประมง
ภำษำไทย-อังกฤษ”

คาอธิบาย
แสดงเลขทีใ่ บอนุญำตหรื อใบรับรอง
แสดงเลขที่รับ
แสดงวันที่อนุมตั ิ
แสดงวันที่หมดอำยุ
แสดงชื่อใบอนุญำตหรื อใบรับรอง
แสดงยื่นต่ออธิบดีกรมประมงผ่ำน
แสดงประเภทผู้ผำ่ นพิธีกำร
แสดงผู้ผำ่ นพิธีกำร
แสดงผู้รับมอบอำนำจ
เลือกชี ้แจงติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่
แสดงลักษณะกำรขอ
แสดงช่วงเวลำดำเนินกำร
แสดงระเบียบข้ อบังคับ
แสดงวัตถุประสงค์
แสดงด่ำนตรวจสัตว์น ้ำ (สถำนทีต่ รวจปล่อย)
แสดงด่ำนศุลกำกร (สถำนที่สง่ ออก)
แสดงชื่อเมืองต้ นกำเนิดสินค้ ำ
แสดงชื่อประเทศต้ นทำงบรรทุกสินค้ ำ
แสดงขนส่งโดยทำง
แสดงชื่อ/หมำยเลขยำนพำหนะ
แสดงวันที่บงั คับใช้
แสดงวันที่นำเข้ ำ
แสดงตัวอย่ำงแบบฟอร์ มที่ออกแบบ
Generate XML
สลับกำรแสดงฟิ ลด์ข้อมูลพื ้นฐำนกรมประมงภำษำไทย-อังกฤษ

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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ที่
ชื่อฟิ ลด์
26 ไอคอน “แสดงข้ อมูลที่จำเป็ น”
Tab รำยกำรสินค้ ำ/บัญชีแนบท้ ำย
27 คอลัมน์ “สินค้ ำประมง - ชื่อ
ทำงกำรค้ ำ”
28 คอลัมน์ “ชื่อทำงกำรค้ ำ”
29 คอลัมน์ “จำนวน/ปริ มำณ
สินค้ ำ”
30 คอลัมน์ “น ้ำหนักสุทธิ”
31 คอลัมน์ “มูลค่ำสินค้ ำ”
Tab หลักฐำนประกอบ
32 คอลัมน์ “ลำดับที”่
33 คอลัมน์ “หลักฐำนประกอบ”
34 คอลัมน์ “เลขที่เอกสำร”
35 วันที่ออกเอกสำร
36 วันที่หมดอำยุ/เทียบเท่ำ
37 ผู้ออกเอกสำร

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ
คาอธิบาย
เลือกแสดงเฉพำะข้ อมูลที่จำเป็ นต้ องระบุให้ มำปรำกฏในหน้ ำจอ
แสดงสินค้ ำประมง - ชื่อทำงกำรค้ ำ
แสดงชื่อทำงกำรค้ ำ
แสดงจำนวน/ปริ มำณสินค้ ำ
แสดงน ้ำหนักสุทธิ
แสดงมูลค่ำสินค้ ำ
แสดงลำดับที่ของหลักฐำนประกอบ
แสดงชื่อของหลักฐำนประกอบ
แสดงเลขที่เอกสำรของหลักฐำนประกอบ
แสดงวันที่ออกเอกสำร
แสดงวันที่หมดอำยุ/เทียบเท่ำ
แสดงผู้ออกเอกสำร

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยละเอียดใบอนุญำตและใบรับรองอ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อ กำรแสดง
ข้ อมูล

5. โปรแกรมขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/ใบรับรอง
ใช้ จดั กำรข้ อมูลขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญำต/ใบรับรอง ได้ แก่ กำรสืบค้ น กำรสร้ ำง กำรแสดงรำยละเอียด กำรแก้ ไข กำรลบ
กำรดูรำยกำรที่อนุมตั ิ และดูรำยกำรที่ไม่อนุมตั ิ กำรขอเปลีย่ นแปลงใบอนุญำต/ใบรับรอง
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ระบบขอใบอนุญำตและใบรับรอง >> เมนูขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญำต/ใบรับรอง >> หน้ ำจอ
ขอเปลีย่ นแปลงใบอนุญำต/ใบรับรอง ซึง่ ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

 หน้ าจอรายการขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/ใบรับรอง
วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการขอเปลี่ ยนแปลงใบอนุ ญ าต/ใบรั บรอง ที่ มี การจัดเก็บ ลงฐานข้อมู ลแล้ว จากหน้าจอนี้
สามารถสื บ ค้น ข้อ มู ล รายการขอเปลี่ ย นแปลงได้ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ รวมถึ งสามารถลบข้อ มู ล ได้ต ามรายการที่ ร ะบุ
นอกจากนั้นหน้าจอนี้ สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ หน้ารายละเอียด หน้าสร้าง หน้าแก้ไข ดูรายการที่อนุมตั ิ รายการที่ ไม่อนุมตั ิ
และลบรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงได้

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ 4-16 หน้ ำจอรำยกำรขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลใบอนุญำต/ใบรับรอง

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใบอนุญำต/ใบรับรอง อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบ
หัวข้ อกำรค้ นหำข้ อมูล และ หัวข้ อกำรลบข้ อมูล

 หน้ าจอสร้ างคาขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใบอนุญาตหรื อใบรับรอง
วัตถุประสงค์ ใช้สาหรับสร้างคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตหรื อใบรับรอง เข้าสู่ ระบบ สาหรับหน้าจอรายละเอียด
และหน้าแก้ไข มีการจัดวางเหมือนหน้าจอสร้างคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตหรื อใบรับรองทุกประการ แต่สิ่งที่
แตกต่างกันคือการทางานซึ่งจะแสดงไอคอนการทางานแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของโปรแกรม
ภำพที่ 4-17 หน้ ำจอสร้ ำงคำขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลใบอนุญำตหรือใบรับรอง

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ตำรำง 4-5 คำอธิบำยฟิ ลด์ขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลใบอนุญำตหรื อใบรับรอง
ที่
1
2
3

ชื่อฟิ ลด์
ผู้ประกอบกำร
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี
ใบอนุญำตหรื อใบรับรอง

4

เลขที่ใบอนุญำตหรื อใบรับรอง

เลือกใบอนุญำตหรื อใบรับรอง FSW6
เลือกเลขที่ใบอนุญำตหรื อใบรับรอง โปรแกรมจะกรองมำเฉพำะใบอนุญำต/

สถำนะ
ประเภทกำรขอเปลีย่ นแปลง
รำยละเอียด
แนบไฟล์

ใบรับรองที่เคยมีกำรขออนุญำตแล้ ว FSW6
แสดงสถำนะของใบอนุญำตหรื อใบรับรอง
เลือกประเภทกำรขอเปลีย่ นแปลง
ระบุรำยละเอียดกำรขอเปลีย่ นแปลง
เลือกแนบไฟล์เอกสำรที่ขอเปลีย่ นแปลง

5
6
7
8

หมำยเหตุ :

FSW6

คาอธิบาย
แสดงชื่อผู้ประกอบกำร
แสดงข้ อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภำษี ของผู้ประกอบกำรที่เลือก

หมำยถึง อ้ ำงอิงกำรเรี ยกใช้ ระบบกำรออกใบอนุญำตและใบรับรอง

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอสร้ ำงคำขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลใบอนุญำตหรื อใบรับรองอ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบ
หัวข้ อกำรเพิ่มข้ อมูล
ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

 หน้ าจอรายการขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใบอนุญาต/ใบรั บรองที่อนุมัติ
วัตถุประสงค์ หน้าจอรายการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองที่อนุมตั ิ ใช้สาหรับแสดงรายละเอียดรายการขอ
เปลี่ ยนแปลงข้อมูลใบอนุ ญ าต/ใบรั บรองที่ อนุ มตั ิ จากหน้าจอนี้ สามารถสื บค้น ข้อมูลรายการขอเปลี่ ยนแปลงข้อมู ล
ใบอนุญาต/ใบรับรองที่อนุมตั ิ ได้ตามเงื่อนไขที่ระบุ รวมถึงสามารถลบข้อมูลได้ตามรายการที่ระบุ
หมายเหตุ สำหรับหน้ ำจอรำยกำรขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใบอนุญำต/ใบรับรองที่ไม่อนุมตั ิ มีกำรจัดวำงเหมือนและฟิ ลด์
เหมือนหน้ ำจอรำยกำรขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลใบอนุญำต/ใบรับรองที่อนุมตั ิทกุ ประกำร
ภำพที่ 4-18 หน้ ำจอรำยกำรขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลใบอนุญำต/ใบรับรองที่อนุมตั ิ

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลใบอนุญำต/ใบรับรองที่อนุมตั ิและรำยกำรขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูล
ใบอนุญ ำต/ใบรับรองที่ไม่อนุมตั ิ อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรค้ นหำข้ อมูล และหัวข้ อกำรลบ
ข้ อมูล

6. โปรแกรมหนังสื อกากับการจาหน่ าย
ใช้ จดั กำรข้ อมูลหนังสือกำกับกำรจำหน่ำย ได้ แก่ กำรสืบค้ น กำรแสดงรำยละเอียด และกำรพิมพ์หนังสือกำกับกำรจำหน่ำย
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ระบบขอใบอนุญ ำตและใบรับรอง >> เมนูหนังสือกำกับกำรจำหน่ำย >> หน้ ำจอรำยกำร
หนังสือกำกับกำรจำหน่ำย ซึ่งประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

 หน้ าจอรายการหนังสือกากับการจาหน่ าย
วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการหนังสื อกากับการจาหน่าย ที่ มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว จากหน้าจอนี้ สามารถสื บค้น
ข้อมูลรายการหนังสื อกากับการจาหน่ ายได้ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ รวมถึงสามารถดูรายละเอียด และพิมพ์หนังสื อกากับการ
จาหน่ายได้ตามรายการที่ระบุ นอกจากนั้นหน้าจอนี้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่หน้ารายละเอียดได้

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ 4-19 หน้ ำจอรำยกำรหนังสือกำกับกำรจำหน่ำย

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรหนังสือกำกับกำรจำหน่ำย อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรค้ นหำ
ข้ อมูล
ภำพที่ 4-20 หน้ ำจอรำยละเอียดหนังสือกำกับกำรจำหน่ำย

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยละเอียดหนังสือกำกับกำรจำหน่ำย อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรแสดง
ข้ อมูล
ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

บทที่ 5
ระบบขอเพิม่ /สื บค้ นสิ นค้ าประมง
ระบบขอเพิ่ม /สืบค้ นสินค้ ำประมง เป็ นโมดูลหรื อระบบย่อยของโครงกำรพัฒ นำระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุน
ใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต ประจำปี งบประมำณ 2561 ใช้ จดั กำรเกี่ยวกับกำรขอเพิ่ม /สืบค้ นสินค้ ำประมง ที่ใช้ ใน
ระบบซึ่งจะเอื ้อประโยชน์ ต่อกำรใช้ ปฏิบัติงำนในส่วนต่ำงๆ โดยส่งผลให้ สำมำรถลดปริ มำณงำนและลดเวลำที่ต้องใช้ ในกำร
ปฏิบตั ิงำน รวมทังท
้ ำให้ ได้ งำนที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น

1. โปรแกรมสื บค้ นข้ อมูลสิ นค้ าประมง
ใช้ จดั กำรข้ อมูลสืบค้ นข้ อมูลสินค้ ำประมง คือ กำรสืบค้ นข้ อมูลสินค้ ำประมง
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ระบบขอเพิ่ม/สืบค้ นสินค้ ำประมง >> เมนูสบื ค้ นข้ อมูลสินค้ ำประมง >> โปรแกรมสืบค้ นข้ อมูล
สินค้ ำประมง ซึง่ ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

 หน้ าจอสืบค้ นข้ อมูลสินค้ าประมง
วัตถุประสงค์ ใช้สืบค้นข้อมูลสิ นค้าประมง ที่มีอยูใ่ นระบบเรี ยบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ภำพที่ 5-1 หน้ ำจอสืบค้ นข้ อมูลสินค้ ำประมง
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คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอสืบค้ นสินค้ ำประมง อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรค้ นหำข้ อมูล

2. โปรแกรมขอเพิม่ ข้ อมูลสิ นค้ าประมง (
ใช้ จดั กำรข้ อมูลขอเพิ่มข้ อมูลสินค้ ำประมง ได้ แก่ กำรสืบค้ น กำรสร้ ำง กำรแสดงรำยละเอียด กำรแก้ ไข กำรลบ ดูรำยกำรที่
อนุมตั ิ และดูรำยกำรที่ไม่อนุมตั ิ กำรดูประวัติแจ้ งแก้ ไขคำขอเพิ่มเติมข้ อมูลสินค้ ำประมง และกำรยกเลิกขอเพิ่มข้ อมูล
สินค้ ำประมง
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ระบบขอเพิ่ม/สืบค้ นสินค้ ำประมง >> เมนูขอเพิ่มข้ อมูลสินค้ ำประมง>> หน้ ำจอรำยกำรขอเพิ่ม
ข้ อมูลสินค้ ำประมง ซึง่ ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

 หน้ าจอรายการขอเพิ่มข้ อมูลสินค้ าประมง (ปั จจุบันให้ ดาเนินการแจ้ งผ่ านเจ้ าหน้ าที่)
วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการขอเพิ่มข้อมูลสิ นค้าประมง ที่มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว จากหน้าจอนี้ สามารถสื บค้น
ข้อมูลรายการขอเพิ่มข้อมูลสิ นค้าประมงได้ตามเงื่อนไขที่ระบุ รวมถึงสามารถลบข้อมูลได้ตามรายการที่ระบุ นอกจากนั้น
หน้าจอนี้ สามารถเชื่ อมโยงเข้าสู่ หน้ารายละเอียด หน้าสร้าง หน้าแก้ไข ดูรายการที่ อนุ มตั ิ รายการที่ไม่อนุมตั ิ ยกเลิก ยื่น
แบบ และลบรายการที่ขอเพิ่มข้อมูลสิ นค้าประมงได้
ภำพที่ 5-2 หน้ ำจอรำยกำรขอเพิม่ ข้ อมูลสินค้ ำประมง

ภำพที่ 5-3 หน้ ำจอยื่นคำขอ
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รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรขอเพิ่มข้ อมูลสินค้ ำประมง อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรค้ นหำ
ข้ อมูล

 หน้ าจอสร้ างขอเพิ่มข้ อมูลสินค้ าประมง
วัตถุประสงค์ ใช้สาหรับสร้างคาขอเพิ่มข้อมูลสิ นค้าประมง เข้าสู่ระบบ สาหรับหน้าจอรายละเอียดและหน้าแก้ไข มีการ
จัดวางเหมือนหน้าจอสร้างคาขอเพิ่มข้อมูลสิ นค้าประมงทุกประการ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือการทางานซึ่งจะแสดงไอคอน
การทางานแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของโปรแกรม
ภำพที่ 5-4 หน้ ำจอสร้ ำงขอเพิ่มข้ อมูลสินค้ ำประมง

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ตำรำง 5-1 คำอธิบำยฟิ ลด์ขอเพิม่ ข้ อมูลสินค้ ำประมง
ที่
1
2
3
4

ชื่อฟิ ลด์
ชื่อผู้ประกอบกำร
เลขที่บตั รประจำตัวผู้เสียภำษี
เรื่ องที่ขอเปลีย่ นแปลง
กลุม่ สินค้ ำ

คาอธิบาย
แสดงชื่อผู้ประกอบกำร
แสดงข้ อมูลเลขที่บตั รประจำตัวผู้เสียภำษี
เลือกเรื่ องที่ขอเปลีย่ นแปลง

เลือกกลุม่ สินค้ ำ FSW4
5
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
เลือกหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
6
เหตุผล
ระบุเหตุผล
7
หมำยเหตุ
ระบุหมำยเหตุ
8
แนบไฟล์
เลือกแนบไฟล์เอกสำรที่ขอเปลีย่ นแปลง
9
ไอคอน “เพิ่มรำยกำร”
ใช้ สำหรับเพิม่ รำยกำรทีต่ ้ องกำรขอเพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง
10 ไอคอน “ลบรำยกำร”
ใช้ สำหรับลบรำยกำรขอเพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลงที่เลือก
11 คอลัมน์ “พิกดั สินค้ ำประมง” แสดงพิกดั สินค้ ำประมงที่ผ้ ดู แู ลระบบกำหนดให้
12 คอลัมน์ “ชื่อสินค้ ำประมงหลัก” แสดงชื่อสินค้ ำประมงหลัก
13 คอลัมน์ “คำอธิบำยลักษณะ
แสดงคำอธิบำยลักษณะสินค้ ำ
สินค้ ำ”
14 คอลัมน์ “หมำยเหตุกำร
แสดงข้ อมูลกำรพิจำรณำอนุมตั ิข้อมูลสินค้ ำประมง
พิจำรณำอนุมตั ”ิ
ขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลสินค้ าประมงแต่ ละรายการ
15 ประเภทขอเปลีย่ นแปลง
เลือกประเภทขอเปลีย่ นแปลง ดังนี ้
1) เพิม่ เติม หมำยถึง ต้ องกำรขอเพิ่มเติมข้ อมูลสินค้ ำประมง
2) แก้ ไข หมำยถึง ต้ องกำรขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูลสินค้ ำประมง
16 กลุม่ สินค้ ำ
แสดงข้ อมูลกลุม่ สินค้ ำ
17 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
แสดงชื่อหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
18 สินค้ ำประมง
เลือกชื่อสินค้ ำประมงหลัก FSW4 (ฟิ ลด์นี ้มีเฉพำะกรณีที่เลือกประเภทขอ
19

รหัสสินค้ ำ

20

พิกดั สินค้ ำประมง

21

ชื่อสินค้ ำประมงหลัก

22

ชื่อสินค้ ำประมงรอง

เปลีย่ นแปลงเป็ น “แก้ไข”)
แสดงรหัสสินค้ ำประมงที่ระบบรันให้ (ฟิ ลด์นี ้มีเฉพำะกรณีทเี่ ลือกประเภท
ขอเปลีย่ นแปลงเป็ น “แก้ไข”)
แสดงพิกดั สินค้ ำประมงที่ผ้ ดู แู ลระบบกำหนดให้ (ฟิ ลด์นี ้มีเฉพำะกรณีที่
เลือกประเภทขอเปลีย่ นแปลงเป็ น “แก้ไข”)
ระบุ/เลือกชื่อสินค้ ำประมงหลัก (ฟิ ลด์นี ้เป็ น Browse Search ประเภทที่
สำมำรถเลือกจำกฐำนข้ อมูลหรื อระบุข้อมูลที่ต้องกำรได้ )
ระบุ/เลือกชื่อสินค้ ำประมงรอง (ฟิ ลด์นี ้เป็ น Browse Search ประเภทที่
สำมำรถเลือกจำกฐำนข้ อมูลหรื อระบุข้อมูลที่ต้องกำรได้ )

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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ที่
23

ชื่อฟิ ลด์
ชื่อไทย

24

ชื่อสำมัญหลัก

25

ชื่อวิทยำศำสตร์

26

ชื่อวิทยำศำสตร์ (ลูกผสม)

27

ลักษณะสินค้ ำ

28
29

คำอธิบำยลักษณะสินค้ ำ
พิกดั ศุลกำกร-รหัสสถิติ

30

หน่วยนับ

31
32
33

รำยละเอียดสินค้ ำศุลกำกร
มำตรำกำรอนุรักษ์ ฯ
หมำยเหตุ

หมำยเหตุ :

FSW4

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ
คาอธิบาย
ระบุ/เลือกชื่อไทยของสินค้ ำประมง (ฟิ ลด์นี ้เป็ น Browse Search ประเภทที่
สำมำรถเลือกจำกฐำนข้ อมูลหรื อระบุข้อมูลที่ต้องกำรได้ )
ระบุ/เลือกชื่อสำมัญหลักของสินค้ ำประมง (ฟิ ลด์นี ้เป็ น Browse Search
ประเภทที่สำมำรถเลือกจำกฐำนข้ อมูลหรื อระบุข้อมูลที่ต้องกำรได้ )
ระบุ/เลือกชื่อวิทยำศำสตร์ ของสินค้ ำประมง (ฟิ ลด์นี ้เป็ น Browse Search
ประเภทที่สำมำรถเลือกจำกฐำนข้ อมูลหรื อระบุข้อมูลที่ต้องกำรได้ )
ระบุ/เลือกชื่อวิทยำศำสตร์ (ลูกผสม) ของสินค้ ำประมง (ฟิ ลด์นีเ้ ป็ น Browse
Search ประเภทที่สำมำรถเลือกจำกฐำนข้ อมูลหรื อระบุข้อมูลที่ต้องกำรได้ )
เลือกลักษณะสินค้ ำประมง FSW4 (ฟิ ลด์นี ้ต้ องเลือกจำกฐำนข้ อมูลในระบบ)
ระบุคำอธิบำยลักษณะสินค้ ำประมง
ระบุ/เลือกพิกดั ศุลกำกร-รหัสสถิติ ของสินค้ ำประมง (ฟิ ลด์นี ้เป็ น Browse
Search ประเภทที่สำมำรถเลือกจำกฐำนข้ อมูลหรื อระบุข้อมูลที่ต้องกำรได้ )
เลือกหน่วยนับของพิกดั ศุลกำกร FSW4
ระบุรำยละเอียดสินค้ ำศุลกำกร
เลือกมำตรำกำรอนุรักษ์ ฯ
ระบุหมำยเหตุ

หมำยถึง อ้ ำงอิงกำรเรี ยกใช้ ระบบสินค้ ำประมง

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอสร้ ำงขอเพิ่มข้ อมูลสินค้ ำประมง อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อ กำรเพิ่มข้ อมูล
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยละเอียดขอเพิ่มข้ อมูลสินค้ ำประมง อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อ กำรแสดง
ข้ อมูล
- กำรทำงำนของหน้ ำจอแก้ ไขคำขอเพิ่มข้ อมูลสินค้ ำประมง อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อ กำรปรับปรุ ง
ข้ อมูล

 หน้ าจอรายการขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใบอนุญาต/ใบรั บรองที่อนุมัติ
วัตถุประสงค์ หน้าจอรายการขอเพิ่มข้อมูลสิ นค้าประมงที่อนุมตั ิ ใช้สาหรับแสดงรายละเอียดรายการขอเพิ่มข้อมูลสิ นค้า
ประมงที่อนุมตั ิ จากหน้าจอนี้สามารถสื บค้นข้อมูลรายการขอเพิ่มข้อมูลสิ นค้าประมงที่อนุมตั ิ ได้ตามเงื่อนไขที่ระบุ
หมายเหตุ สำหรับหน้ ำจอรำยกำรขอเพิ่มข้ อมูลสินค้ ำประมงที่ไม่อนุมัติมีกำรจัดวำงเหมือนและฟิ ลด์เหมือนหน้ ำจอ
รำยกำรขอเพิ่มข้ อมูลสินค้ ำประมงที่อนุมตั ิทกุ ประกำร

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ 5-5 หน้ ำจอรำยกำรขอเพิม่ ข้ อมูลสินค้ ำประมงที่อนุมตั ิ

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรขอเพิ่มข้ อมูลสินค้ ำประมงที่อนุมตั ิ และรำยกำรขอเพิ่มข้ อมูลสินค้ ำประมงที่ไม่อนุมตั ิ
อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อ กำรค้ นหำข้ อมูล หัวข้ อกำรแสดงรำยละเอียด และหัวข้ อ กำรลบข้ อมูล

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

บทที่ 6
ระบบชาระค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง
ระบบชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและใบรับรอง เป็ นโมดูลหรื อระบบย่อยของโครงกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและ
ระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต ประจำปี งบประมำณ 2561 ใช้ จดั กำรเกี่ยวกับกำรชำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตและใบรับรอง ที่ใช้ ในระบบซึ่งจะเอื ้อประโยชน์ต่อกำรใช้ ปฏิบตั ิงำนในส่วนต่ำงๆ โดยส่งผลให้ สำมำรถลดปริ มำณงำน
และลดเวลำที่ต้องใช้ ในกำรปฏิบตั ิงำน รวมทังท
้ ำให้ ได้ งำนที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น

1. โปรแกรมใบแจ้ งค่ าธรรมเนียม
ใช้ จัดกำรข้ อมูลใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม คือ กำรสืบค้ น ดูรำยละเอียด แสดงตัวอย่ำง Generate XML และดูประวัติใบแจ้ ง
ค่ำธรรมเนียม
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ระบบชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและใบรับรอง >> เมนูใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม >> โปรแกรม
ใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม ซึง่ ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

 หน้ าจอรายการใบแจ้ งค่ าธรรมเนียม
วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการใบแจ้งค่าธรรมเนี ยม ที่มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว จากหน้าจอนี้ สามารถสื บค้นข้อมูล
รายการใบแจ้งค่าธรรมเนียมได้ตามเงื่อนไขที่ระบุ รวมถึงสามารถแสดง และ พิมพ์เอกสารรายการใบแจ้งค่าธรรมเนี ยมได้
ตามรายการที่ระบุ นอกจากนั้นหน้าจอนี้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่หน้ารายละเอียดได้
ภำพที่ 6-1 หน้ ำจอรำยกำรใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม

หมายเหตุ เมื่ อ มีก ำรเขียนค ำขอใบอนุญ ำตและใบรั บ รองที่เกี่ ยวข้ องกับ กำรชำระค่ำธรรมเนี ยม ผู้ป ระกอบกำรจะ
สำมำรถเลือกวิธีกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 ประเภท ดังต่อไปนี ้ 1) ชำระเงินสดต้ องชำระที่
หน่วยงำนที่ออกใบอนุญำต/ใบรับรอง 2) ชำระเงินผ่ำน Bill Payment ได้ แก่ ชำระที่เคำน์เตอร์ ทกุ สำขำของธนำคำรที่ทำง

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

6-1

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

กรมประมงกำหนด, ชำระที่ ATM/ADM ของธนำคำรที่ทำงกรมประมงกำหนด 3) ชำระเงินผ่ำนกำรหักบัญ ชี เงินฝำก
ธนำคำรที่ทำงกรมประมงกำหนด
ภำพที่ 6-2 หน้ ำจอประวัติกำรแก้ ไขใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม

ภำพที่ 6-3 หน้ ำจอรำยกำรส่วนตัวที่กำลังจะเกิดขึ ้น กรณีรำยกำรแจ้ งข้ อมูลกำรชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและ
ใบรับรอง ผ่ำนระบบ Fisheries Single Window และ กำรยืนยันกำรชำระค่ำธรรมเนียม

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ 6-4 หน้ ำจอภำพก่อนพิมพ์ใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรค้ นหำข้ อมูล
- กำรทำงำนของ หน้ ำจอรำยกำรส่วนตัวที่กำลังจะเกิดขึ ้น กรณีรำยกำรแจ้ งข้ อมูลกำรชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
และใบรับรอง ผ่ำนระบบ Fisheries Single Window และ กำรยืนยันกำรชำระค่ำธรรมเนียม อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำร
ทำงำนของระบบหัวข้ อกำรค้ นหำข้ อมูล และ หัวข้ อกำรปรับปรุงข้ อมูล
- กำรทำงำนของหน้ ำจอภำพก่อนพิมพ์ ใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรแสดง
ข้ อมูล

 หน้ าจอรายละเอียดใบแจ้ งค่ าธรรมเนียม
วัตถุประสงค์ ใช้สาหรับดูรายละเอียดใบแจ้งค่าธรรมเนี ยม จากหน้าจอนี้ สามารถ Generate XML และ แสดงตัวอย่าง
ภาพก่อนพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมได้

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ 6-5 หน้ ำจอรำยละเอียดใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม

ตำรำง 6-1 คำอธิบำยฟิ ลด์รำยละเอียดใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม
ที่
1
2

ชื่อฟิ ลด์
ชื่อประเภทเอกสำร
ประเภทค่ำธรรมเนียม

3
4
5

เลขที่ใบแจ้ งฯ
วันที่ออกใบแจ้ งฯ
วันที่ครบกำหนดชำระผ่ำน
ธนำคำร
สถำนะกำรชำระเงิน
วันที่-เวลำทีช่ ำระเงิน
หมำยเหตุ

6
7
8

คาอธิบาย
แสดงชื่อประเภทเอกสำรใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม
แสดงประเภทค่ำธรรมเนียม ดังนี ้
1) ค่ำธรรมเนียมปกติ/ชำระปกติ
2) ค่ำธรรมเนียมเพิ่ม/ชำระเพิ่ม
3) คืนเงินค่ำธรรมเนียม
แสดงเลขทีใ่ บแจ้ งค่ำธรรมเนียม
แสดงวันที่ออกใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม
ระบุวนั ที่ครบกำหนดชำระผ่ำนธนำคำรของใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม
แสดงสถำนะกำรชำระเงินของใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม
แสดงวันที-่ เวลำที่ชำระเงินค่ำธรรมเนียม
แสดงหมำยเหตุ

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

ที่
ชื่อฟิ ลด์
ข้ อมูลเอกสำรอ้ ำงอิง
9
ใบอนุญำต/ใบรับรอง
10 แหล่งที่มำข้ อมูลที่คิด
ค่ำธรรมเนียม
11 เลขที่คำขอ/ใบอนุญำต
12 วันที่รับเรื่ อง/วันที่ออก
13 ประเภทกำรชำระเงิน
14 บัญชีที่รับชำระค่ำธรรมเนียม
15 ลักษณะกำรขอ
16 ระเบียบข้ อบังคับ
17 ผู้ผำ่ นพิธีกำร
18 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี
19 ที่อยูผ่ ้ ผู ำ่ นพิธีกำร
ช่องทำงรับชำระค่ำธรรมเนียม
20 บำร์ โค้ ด
21 เลขที่อ้ำงอิง1 (Ref1)

22
23
24
25
26

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ
คาอธิบาย
แสดงชื่อใบอนุญำต/ใบรับรองทีมกี ำรคิดค่ำธรรมเนียม
แสดงแหล่งที่มำของข้ อมูลที่คิดค่ำธรรมเนียม
แสดงเลขที่คำขอ/ใบอนุญำต/ใบรับรอง
แสดงวันที่รับเรื่ อง/วันที่ออกของเอกสำรที่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียม
แสดงประเภทกำรชำระเงิน [คิดค่ำธรรมเนียมเป็ นฉบับ/คิดค่ำธรรมเนียม
ตำมจำนวน/ปริ มำณ, น ้ำหนัก, และชนิดของสินค้ ำประมง]
แสดงบัญชีที่รับชำระค่ำธรรมเนียม
แสดงลักษณะกำรขอใบอนุญำต/ใบรับรองที่ต้องมีกำรคิดค่ำธรรมเนียม
แสดงระเบียบข้ อบังคับ
แสดงชื่อผู้ผำ่ นพิธีกำร
แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภำษี /เลขที่บตั รประชำชนของผู้ผำ่ นพิธีกำร
แสดงที่อยูข่ องผู้ผำ่ นพิธีกำร

แสดงบำร์ โค้ ด/รหัสแท่งมำตรฐำนสำหรับกำรชำระเงิน (Code 128)
แสดงเลขที่อ้ำงอิง 1 มีควำมยำว 18 หลัก ประกอบด้ วย
หลักที่ 1 คือ ช่วงเวลำ
กรณีเป็ นใบคำขอ [1: ก่อนทำธุรกรรม, 2: ก่อนวันนำเข้ ำ/ส่งออก/
นำผ่ำน, 3: วันนำเข้ ำ/ส่งออก/นำผ่ำน, 4: หลังวันนำเข้ ำ/ส่งออก/นำผ่ำน]
กรณีเป็ นใบอนุญำต/ใบรับรอง [5: ก่อนทำธุรกรรม, 6: ก่อนวัน
นำเข้ ำ/ส่งออก/นำผ่ำน, 7: วันนำเข้ ำ/ส่งออก/นำผ่ำน, 8: หลังวันนำเข้ ำ/
ส่งออก/นำผ่ำน]
กรณีเป็ นใบขอเปลีย่ นแปลงใบอนุญำต/ใบรับรอง [9: แทนทุก
ช่วงเวลำเพรำะทำที่เดียวกัน]
หลักที่ 2-17 คือ เลขที่ใบคำขอ/ใบอนุญำต/ใบรับรอง/ใบขอเปลีย่ นแปลง
ใบอนุญำต/ใบรับรอง
เลขที่อ้ำงอิง2 (Ref2)
แสดงเลขที่อ้ำงอิง 2 เป็ นเลขประจำตัวผู้เสียภำษี ตำมที่ปรำกฎในใบคำขอ/
ใบอนุญำต/ใบรับรอง
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด(มหำชน) แสดงชื่อธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
คอลัมน์ “รำยกำร”
แสดงคำอธิบำยรำยกำรชำระเงิน ในใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม
คอลัมน์ “จำนวน(ฉบับ)”
แสดงจำนวนใบอนุญำต/ใบรับรองที่ขออนุญำตเป็ นฉบับ
คอลัมน์ “ค่ำธรรมเนียม (บำท)” แสดงอัตรำค่ำธรรมเนียมของใบอนุญำต/ใบรับรองทีค่ ิดค่ำธรรมเนียม

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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กรมประมง
Department of Fisheries

ที่
27

ชื่อฟิ ลด์
คอลัมน์ “จำนวนเงิน(บำท)”

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ
คาอธิบาย
แสดงจำนวนเงิน (ค่ำธรรมเนียม (บำท) คูณ จำนวน(ฉบับ))

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยละเอียดใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อ กำรแสดง
ข้ อมูล

2. โปรแกรมใบเสร็จรับเงิน
ใช้ จัดกำรข้ อมูลใบเสร็ จรับเงิน ได้ แก่ กำรสืบค้ น และกำรแสดงรำยละเอียด โดยระบบจะออกใบเสร็ จรับเงินให้ อตั โนมัติ
ภำยหลังจำกใบอนุญำตหรื อใบรับรอง ได้ รับกำรยืนยัน กำรชำระค่ำธรรมเนียมเรี ยบร้ อยแล้ ว
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือ กที่ ระบบช ำระค่ ำ ธรรมเนี ย มใบอนุญ ำตและใบรั บ รอง >> เมนูใบเสร็ จ รั บ เงิ น >> โปรแกรม
ใบเสร็ จรับเงิน ซึง่ ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

 หน้ าจอรายการใบเสร็จรับเงิน
วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการใบเสร็ จรับเงิน ที่มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว จากหน้าจอนี้สามารถสื บค้นข้อมูลรายการ
ใบเสร็ จรับเงินได้ตามเงื่อนไขที่ระบุ นอกจากนั้นหน้าจอนี้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่หน้ารายละเอียดได้
ภำพที่ 6-6 หน้ ำจอรำยกำรใบเสร็จรับเงิน

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยละเอียดใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อ กำรแสดง
ข้ อมูล

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

 หน้ าจอรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน
วัตถุประสงค์ ใช้สาหรับดูรายละเอียดใบเสร็ จรับเงิน
ภำพที่ 6-7 หน้ ำจอรำยละเอียดใบเสร็ จรับเงิน

ตำรำง 6-2 คำอธิบำยฟิ ลด์รำยละเอียดใบเสร็ จรับเงิน
ที่
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย
1
ชื่อประเภทเอกสำร
แสดงชื่อประเภทเอกสำรใบเสร็ จรับเงิน
2
สถำนะ
แสดงสถำนะของใบเสร็ จรับเงิน
3
เลขที่ใบเสร็ จ
แสดงเลขที่ของใบเสร็ จรับเงิน
4
ลงวันที่
แสดงวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
5
หมำยเหตุ
ระบุหมำยเหตุ
ข้ อมูลผู้รับเงิน
6
ผู้รับเงิน
แสดงเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ตู รวจสอบใบเสร็ จรับเงิน
7
ตำแหน่ง
แสดงตำแหน่งของเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ตู รวจสอบใบเสร็ จรับเงิน
8
สังกัดหน่วยงำน
แสดงสังกัดหน่วยงำนของเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ตู รวจสอบใบเสร็ จรับเงิน
ข้ อมูลเอกสำรอ้ ำงอิง (กรณีใบเสร็จรับเงินชำระผ่ำนธนำคำร และใบเสร็ จรับเงินหักผ่ำนบัญชีอตั โนมัติ)
ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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ที่
9
10
11
12
13

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ชื่อฟิ ลด์
ใบอนุญำต/ใบรับรอง
ชื่อประเภทเอกสำรใบแจ้ ง
เลขที่ใบแจ้ ง
วันที่รับเรื่ อง/วันที่ออก
ประเภทกำรชำระเงิน

คาอธิบาย
แสดงชื่อใบอนุญำต/ใบรับรองทีมกี ำรคิดค่ำธรรมเนียม
แสดงประเภทเอกสำรใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม
แสดงเลขทีใ่ บแจ้ งค่ำธรรมเนียม
แสดงวันที่รับเรื่ อง/วันที่ออกใบแจ้ งค่ำธรรมเนียม
แสดงประเภทกำรชำระเงิน [คิดค่ำธรรมเนียมเป็ นฉบับ/คิดค่ำธรรมเนียม
ตำมจำนวน/ปริ มำณ, น ้ำหนัก, และชนิดของสินค้ ำประมง]
14 ประเภทค่ำธรรมเนียม
แสดงประเภทค่ำธรรมเนียม ดังนี ้
1) ค่ำธรรมเนียมปกติ/ชำระปกติ
2) ค่ำธรรมเนียมเพิ่ม/ชำระเพิ่ม
3) คืนเงินค่ำธรรมเนียม
15 ผู้ผำ่ นพิธีกำร
แสดงชื่อผู้ผำ่ นพิธีกำร
16 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี
แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภำษี /เลขที่บตั รประชำชนของผู้ผำ่ นพิธีกำร
17 ที่อยูผ่ ้ ผู ำ่ นพิธีกำร
แสดงที่อยูข่ องผู้ผำ่ นพิธีกำร
ข้ อมูลเอกสำรอ้ ำงอิง (กรณีใบเสร็จรับเงินชำระเงินบริ จำคผ่ำนธนำคำร)
18 เลขที่ใบลดหนี ้
แสดงเลขทีใ่ บลดหนี ้
19 ลงวันที่
แสดงวันที่ออกใบลดหนี ้
20 ใบอนุญำต/ใบรับรอง
แสดงชื่อใบอนุญำต/ใบรับรอง
21 เลขที่คำขอ/ใบอนุญำต
แสดงเลขที่คำขอ/ใบอนุญำต
22 ประเภทกำรชำระเงิน
แสดงประเภทกำรชำระเงิน [คิดค่ำธรรมเนียมเป็ นฉบับ/คิดค่ำธรรมเนียม
ตำมจำนวน/ปริ มำณ, น ้ำหนัก, และชนิดของสินค้ ำประมง]
23 วันที่รับเรื่ อง/วันที่ออก
แสดงวันที่รับเรื่ อง/วันที่ออกของใบคำขอ/ใบอนุญำต/ใบรับรอง
24 ผู้ผำ่ นพิธีกำร
แสดงชื่อผู้ผำ่ นพิธีกำร
25 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี
แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภำษี /เลขที่บตั รประชำชนของผู้ผำ่ นพิธีกำร
26 ที่อยูผ่ ้ ผู ำ่ นพิธีกำร
แสดงที่อยูข่ องผู้ผำ่ นพิธีกำร
27 รหัสรำยได้ -บัญชีแยกประเภท แสดงรหัสรำยได้ -บัญชีแยกประเภท (ไม่ประสงค์รับคืน)
(ไม่ประสงค์รับคืน)
ช่องทำงรับชำระค่ำธรรมเนียม (กรณีใบเสร็ จรับเงินชำระผ่ำนธนำคำร และใบเสร็ จรั บเงินหักผ่ำนบัญชีอตั โนมัต)ิ
28 บำร์ โค้ ด
แสดงบำร์ โค้ ด/รหัสแท่งมำตรฐำนสำหรับกำรชำระเงิน(Code 128)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

6-9

กรมประมง
Department of Fisheries

ที่
29

ชื่อฟิ ลด์
เลขที่อ้ำงอิง1 (Ref1)

30

เลขที่อ้ำงอิง2 (Ref2)

31

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ
คาอธิบาย
แสดงเลขที่อ้ำงอิง 1 มีควำมยำว 18 หลัก ประกอบด้ วย
หลักที่ 1 คือ ช่วงเวลำ
กรณีเป็ นใบคำขอ [1: ก่อนทำธุรกรรม, 2: ก่อนวันนำเข้ ำ/ส่งออก/
นำผ่ำน, 3: วันนำเข้ ำ/ส่งออก/นำผ่ำน, 4: หลังวันนำเข้ ำ/ส่งออก/นำผ่ำน]
กรณีเป็ นใบอนุญำต/ใบรับรอง [5: ก่อนทำธุรกรรม, 6: ก่อนวัน
นำเข้ ำ/ส่งออก/นำผ่ำน, 7: วันนำเข้ ำ/ส่งออก/นำผ่ำน, 8: หลังวันนำเข้ ำ/
ส่งออก/นำผ่ำน]
กรณีเป็ นใบขอเปลีย่ นแปลงใบอนุญำต/ใบรับรอง [9: แทนทุก
ช่วงเวลำเพรำะทำที่เดียวกัน]
หลักที่ 2-17 คือ เลขที่ใบคำขอ/ใบอนุญำต/ใบรับรอง/ใบขอเปลีย่ นแปลง
ใบอนุญำต/ใบรับรอง
แสดงเลขที่อ้ำงอิง 2 เป็ นเลขประจำตัวผู้เสียภำษี ตำมที่ปรำกฎในใบคำขอ/
ใบอนุญำต/ใบรับรอง
แสดงชื่อธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)

ธนำคำรกรุงไทย จำกัด
(มหำชน)
32 คอลัมน์ “รำยกำร”
แสดงคำอธิบำยรำยกำรชำระเงิน ในใบเสร็ จรับเงิน
33 คอลัมน์ “จำนวน(ฉบับ)”
แสดงจำนวนใบอนุญำต/ใบรับรองที่ขออนุญำตเป็ นฉบับ
34 คอลัมน์ “ค่ำธรรมเนียม (บำท)” แสดงอัตรำค่ำธรรมเนียมของใบอนุญำต/ใบรับรองทีค่ ิดค่ำธรรมเนียม
35 คอลัมน์ “จำนวนเงิน(บำท)”
แสดงจำนวนเงิน (ค่ำธรรมเนียม (บำท) คูณ จำนวน(ฉบับ))
ข้ อมูลกำรใบเสร็ จรับเงิน (กรณีใบเสร็ จรับเงินชำระเงินบริ จำคผ่ำนธนำคำร)
36 คอลัมน์ “รำยกำร”
แสดงคำอธิบำยรำยกำรชำระเงิน ในใบเสร็ จรับเงิน
37 คอลัมน์ “เลขที่ใบเสร็ จ”
แสดงเลขทีใ่ บเสร็ จรับเงิน
38 คอลัมน์ “วันที่ออกใบเสร็ จ”
แสดงวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
39 คอลัมน์ “จำนวนเงิน(บำท)”
แสดงจำนวนเงินตำมใบเสร็ จรับเงิน
รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้

- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยละเอียดใบเสร็ จรับเงิน อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อ กำรแสดงข้ อมูล

3. โปรแกรมใบลดหนี้
ใช้ จดั กำรข้ อมูลใบลดหนี ้ ได้ แก่ กำรสืบค้ น กำรแสดง และกำรพิมพ์ใบลดหนี ้ โดยระบบจะออกใบลดหนี ้ให้ อตั โนมัติ สำหรับ
ใบอนุญำตและใบรับรองที่มีกำรกำหนดให้ ต้องคืนค่ำธรรมเนียม และอยู่ในเงื่อนไขที่กรมประมงกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงมำจำก
ในระบบบริ หำรจัดกำรโปรแกรมส่วนหลัง และระบบตรวจปล่อยสินค้ ำ ตำมกรณี
วิธีการเข้ าสู่หน้ าจอ เลือกที่ระบบกำรชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและใบรับรอง >> เมนูใบลดหนี ้ >> โปรแกรมใบลดหนี ้
ซึง่ ประกอบด้ วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

 หน้ าจอรายการใบลดหนี ้
วัตถุประสงค์ ใช้แสดงรายการใบลดหนี้ ที่ มีการจัดเก็บลงฐานข้อมูลแล้ว จากหน้าจอนี้ สามารถสื บค้นใบลดหนี้ ได้ตาม
เงื่อนไขที่ระบุ นอกจากนั้นหน้าจอนี้ สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ หน้ารายละเอียด ดูภาพก่อนพิมพ์ใบลดหนี้ Generate XML
เพื่อดูขอ้ มูลใบลดหนี้รูปแบบ XML และดูประวัติการออกใบลดหนี้ได้
ภำพที่ 6-8 หน้ ำจอรำยกำรใบลดหนี ้

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยกำรใบลดหนี ้ อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อกำรค้ นหำข้ อมูล และหัวข้ อกำร
แสดงข้ อมูล

 หน้ าจอรายละเอียดใบลดหนี ้
วัตถุประสงค์ ใช้สาหรับแสดงรายละเอียดใบลดหนี้ สาหรับหน้าจอแก้ไข มีการจัดวางเหมือนหน้าจอรายละเอียดใบลด
หนี้ ทุกประการ ฟิ ลด์ที่สามารถแก้ไขได้ คือ ข้อมูลหมายเหตุ เท่านั้น

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง
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คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ 6-9 หน้ ำจอรำยละเอียดใบลดหนี ้

ตำรำง 6-3 คำอธิบำยฟิ ลด์รำยละเอียดใบลดหนี ้
ที่
ชื่อฟิ ลด์
1
ชื่อประเภทเอกสำร
2
สถำนะ
3
เลขที่ใบลดหนี ้
4
ลงวันที่
5
หมำยเหตุ
ข้ อมูลเอกสำรอ้ ำงอิง
6
ใบอนุญำต/ใบรับรอง
7
เลขที่คำขอ/ใบอนุญำต
8
ประเภทกำรชำระเงิน
9
10
11
12
13

วันที่รับเรื่ อง/วันที่ออก
ผู้ผำ่ นพิธีกำร
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี
ที่อยูผ่ ้ ผู ำ่ นพิธีกำร
รหัสรำยได้ -บัญชีแยกประเภท
(ไม่ประสงค์รับคืน)

คาอธิบาย
แสดงชื่อประเภทเอกสำรใบลดหนี ้
แสดงเลขทีใ่ บลดหนี ้
แสดงวันที่ออกใบลดหนี ้
แสดงวันที่ออกใบลดหนี ้
แสดงหมำยเหตุ
แสดงชื่อใบอนุญำต/ใบรับรอง
แสดงเลขที่คำขอ/ใบอนุญำต
แสดงประเภทกำรชำระเงิน [คิดค่ำธรรมเนียมเป็ นฉบับ/คิดค่ำธรรมเนียม
ตำมจำนวน/ปริ มำณ, น ้ำหนัก, และชนิดของสินค้ ำประมง]
แสดงวันที่รับเรื่ อง/วันที่ออกของใบคำขอ/ใบอนุญำต/ใบรับรอง
แสดงชื่อผู้ผำ่ นพิธีกำร
แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภำษี /เลขที่บตั รประชำชนของผู้ผำ่ นพิธีกำร
แสดงที่อยูข่ องผู้ผำ่ นพิธีกำร
แสดงรหัสรำยได้ -บัญชีแยกประเภท (ไม่ประสงค์รับคืน)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

6-12

กรมประมง
Department of Fisheries

ที่
ชื่อฟิ ลด์
ข้ อมูลใบเสร็ จรับเงิน
14 คอลัมน์ “รำยกำร”
15 คอลัมน์ “เลขที่ใบเสร็ จ”
16 คอลัมน์ “วันที่ออกใบเสร็ จ”
17 คอลัมน์ “จำนวนเงิน(บำท)”

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ
คาอธิบาย
แสดงคำอธิบำยรำยกำรชำระเงิน ในใบเสร็ จรับเงิน
แสดงเลขทีใ่ บเสร็ จรับเงิน
แสดงวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
แสดงจำนวนเงินตำมใบเสร็ จรับเงิน

รายละเอียดการใช้ งาน มีขนั ้ ตอนดังนี ้
- กำรทำงำนของหน้ ำจอรำยละเอียดใบลดหนี ้ อ้ ำงอิงมำตรฐำนกำรทำงำนของระบบหัวข้ อ กำรแสดงข้ อมูล

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

6-13

ภาคผนวก

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภาคผนวก ก
การติดตั้งโปรแกรมเสริม

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ก-1

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

การติดตัง้ โปรแกรมเสริม
1. การติดตัง้ Java Runtime Environment
ระบบกำรเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรอง (FSW) ภำยใต้ โครงกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงคำขอ
กลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต ประจำปี งบประมำณ 2561 เป็ นระบบที่พฒ
ั นำด้ วย JAVA
เพื่ อ ให้ ระบบรั น ไฟล์ ห รื อ สคริ ป ต์ (Script) ได้ ถูก ต้ อ งจ ำเป็ น ต้ อ งติ ด ตัง้ Java Runtime Environment (JRE) สำหรั บ ระบบกำร
เชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรอง (FSW) แนะนำเวอร์ ชนั Java Runtime Environment (JRE) 8
Update 60 สำหรับขันตอนกำรติ
้
ดตังมี
้ ดงั นี ้
1. ดำวน์โหลดโปรแกรม Java Runtime Environment (JRE) จำกเว็บไซต์ http://www.oracle.com/ หรื อเว็บไซต์
http://www.java.com จะได้ โปรแกรมสำหรับติดตังชื
้ ่อ jre-8u60-windows-x64.exe
ภำพที่ ก-1 หน้ ำจอเว็บไซต์ http://www.oracle.com/

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ก-2

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

2. ดับเบิ ้ลคลิกโปรแกรมสำหรับติดตัง้ jre-8u60-windows-x64.exe จะแสดงหน้ ำจอ Java Setup - Welcome คลิก Install
ภำพที่ ก-2 หน้ ำจอ Java Setup - Welcome

3. โปรแกรมแสดงหน้ ำจอ Java Setup - Progress ในระหว่ำงติดตังโปรแกรม
้
ภำพที่ ก-3 หน้ ำจอ Java Setup - Progress

4. เมื่อโปรแกรมติดตังเสร็
้ จจะแสดงหน้ ำจอ Java Setup - Complete คลิก Close เพื่อเสร็ จสิ ้นกำรติดตังโปรแกรม
้
ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ก-3

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ก-4 หน้ ำจอ Java Setup - Complete

2. การติดตัง้ Java Runtime Environment ผ่ านหน้ า Browser Firefox
ระบบกำรเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรอง (FSW) ภำยใต้ โครงกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงคำขอ
กลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต ประจำปี งบประมำณ 2561 เป็ นระบบที่พฒ
ั นำด้ วย JAVA
เพื่ อ ให้ ระบบรั น ไฟล์ ห รื อ สคริ ป ต์ (Script) ได้ ถูก ต้ อ งจ ำเป็ น ต้ อ งติ ด ตัง้ Java Runtime Environment (JRE) สำหรั บ ระบบกำร
เชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรอง (FSW) แนะนำเวอร์ ชนั Java Runtime Environment (JRE) 8
Update 60 สำหรับขันตอนกำรติ
้
ดตังมี
้ ดงั นี ้
1. ดำวน์โหลดโปรแกรม Java Runtime Environment (JRE) จำกหน้ ำจอ Viewer ในระบบกำรเชื่อมโยงคำขอกลำงและ
ระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรอง (FSW) จะได้ โปรแกรมสำหรับติดตังชื
้ ่อ chromeinstall.exe
ภำพที่ ก-5 หน้ ำจอ Viewer กรณีที่ไม่ได้ ติดตัง้ Java Runtime Environment (JRE)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ก-4

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ก-6 หน้ ำจอ Free Java Download ที่ http://java.com/en/download/

ภำพที่ ก-7 หน้ ำจอ Download Java For Windows

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ก-5

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

2. คลิกบันทึกไฟล์ chromeinstall-8u60.exe
ภำพที่ ก-8 หน้ ำจอเลือก path จัดเก็บไฟล์

ภำพที่ ก-9 หน้ ำจอ Download ไฟล์เรี ยบร้ อยแล้ ว

3. คลิกโปรแกรมสำหรับติดตัง้ chromeinstall-8u60.exe จะแสดงหน้ ำจอ Open File – Security Warning คลิก Run
ภำพที่ ก-10 หน้ ำจอ Open File – Security Warning

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ก-6

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

4. แสดงหน้ ำจอ Java Setup Welcome คลิก Install
ภำพที่ ก-11 หน้ ำจอ Java Setup - Welcome

\
5. โปรแกรมแสดงหน้ ำจอ Downloading Java Installer
ภำพที่ ก-12 หน้ ำจอ Downloading Java Installer

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ก-7

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ก-13 หน้ ำจอ Java Setup - Progress

6. เมื่อโปรแกรมติดตังเสร็
้ จจะแสดงหน้ ำจอ Java Setup Complete คลิก Close เพื่อเสร็ จสิ ้นกำรติดตังโปรแกรม
้
ภำพที่ ก-14 หน้ ำจอ Java Setup - Complete

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ก-8

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

3. การติดตัง้ Adobe SVG Viewer
ระบบกำรเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรอง (FSW) ภำยใต้ โครงกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงคำขอ
กลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต ประจำปี งบประมำณ 2561 ประกอบด้ วยกำรแสดงผลทำงด้ ำน
Graphic ของภำษำ XML ซึ่งเป็ นกำรแสดงผลข้ อมูลแบบ Graphic เบือ้ งต้ นที่เรี ยกว่ำ SVG (Scalable Vector Graphic) ดังนัน้
เพื่ อ ให้ ใช้ งำนนี ไ้ ด้ จึ งต้ อ งติ ด ตัง้ โปรแกรมเสริ ม (Plug-in) เพิ่ ม เติ ม ที่ เครื่ อ ง Client คื อ Adobe SVG Viewer ส ำหรั บ ระบบกำร
เชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญ ำตและใบรับรอง (FSW) แนะนำเวอร์ ชัน Adobe SVG Viewer 3.0 หรื อดีกว่ำ
สำหรับขันตอนกำรติ
้
ดตังมี
้ ดงั นี ้
1. ดำวน์ โหลดโปรแกรม Adobe SVG Viewer จำกหน้ ำจอเข้ ำ สู่ ร ะบบกำรเชื่ อ มโยงค ำขอกลำงและระบบสนับ สนุ น
ใบอนุญำตและใบรับรอง (FSW) หรื อเว็บไซต์ http://www.adobe.com/svg/viewer/install/ จะได้ โปรแกรมสำหรับติดตัง้
ชื่อ SVGView.exe
2. ดับเบิ ้ลคลิกโปรแกรมสำหรับติดตัง้ SVGView.exe โปรแกรมจะทำกำรติดตังให้
้ รอจนกว่ำโปรแกรมจะแจ้ งว่ำติดตังส
้ ำเร็ จ
ภำพที่ ก-15 หน้ ำจอ Adobe SVG Viewer 3.0 Setup Install succeeded

หมายเหตุ เพื่อให้ กำรทำงำนของ SVG Viewer ทำงำนถูกต้ องหลังติดตัง้ SVG Viewer เรี ยบร้ อยแล้ วควรปิ ด Browser แล้ วเปิ ดใหม่

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ก-9

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภาคผนวก ข
การ Install Export และ Remove Public Key
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (CA)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ข-1

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

การ Install Export และ Remove Public Key ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (CA)
1. การ Install File ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
1. คลิกขวำที่ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ File นำมสกุล .p12 เพื่อ Install PFX
ภำพที่ ข-1 หน้ ำจอตัวอย่ำงไฟล์ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นำมสกุล .p12

2. คลิกที่ Next
ภำพที่ ข-2 หน้ ำจอติดตังลำยเซ็
้
นอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ข-2

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

3. Browse File จำกที่เก็บ File จำกนัน้ คลิกที่ Next
ภำพที่ ข-3 หน้ ำจอเลือกที่เก็บ File ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

4. ใส่ Password จำกนัน้ คลิกที่ Next
ภำพที่ ข-4 หน้ ำจอระบุ Password ของลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ข-3

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

5. คลิกที่ Next
ภำพที่ ข-5 หน้ ำจอติดตังลำยเซ็
้
นอิเล็กทรอนิกส์

6. คลิกที่ Finish
ภำพที่ ข-6 หน้ ำจอติดตังลำยเซ็
้
นอิเล็กทรอนิกส์

7. คลิกที่ OK เสร็ จสิ ้นกำร Install ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ข-4

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

2. การ Export ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กรณี ที่ใช้ Google Chrome
1. เปิ ด Browser Google Chrome จำกนันไปที
้ ่ กำหนดค่ำ และ ควบคุม Google Chrome >> กำรตังค่
้ ำ และ คลิก แสดงกำร
ตังค่
้ ำขันสู
้ ง
ภำพที่ ข-7 หน้ ำจอ Export ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

2. เลือกที่เมนู ขันสู
้ ง จำกนัน้ เลือกที่หวั ข้ อ HTTPS/SSL เลือกที่ ไอคอน จัดกำรใบรับรอง
ภำพที่ ข-8 หน้ ำจอ Export ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ข-5

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

3. เลือกที่ Tab Personal จะพบ ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตังไว้
้ ปรำกฏอยู่
ภำพที่ ข-9 หน้ ำจอ Export ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

4. เลือกไฟล์ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรำกฏอยู่ จำกนัน้ คลิกที่ Export
ภำพที่ ข-10 หน้ ำจอ Export ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ข-6

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

5. คลิกที่ Next
ภำพที่ ข-11 หน้ ำจอ Export ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

6. คลิกที่ Next
ภำพที่ ข-12 หน้ ำจอ Export ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ข-7

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

7. คลิกที่ Next
ภำพที่ ข-13 หน้ ำจอ Export ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

8. ระบุชื่อที่ต้องกำร โดยใช้ นำมสกุล .cer จำกนัน้ คลิกที่ Next
ภำพที่ ข-14 หน้ ำจอ Export ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ข-8

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

9. เมื่อ Export Complete แล้ ว คลิกที่ Finish
ภำพที่ ข-15 หน้ ำจอ Export ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

10. คลิก OK เสร็ จสิ ้นกำร Export ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Public Key)

3. การ Remove ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ที่ install ลงไป (เพื่อป้ องกันบุคคลอื่นนาลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ ของท่ านไปใช้ ได้ ) กรณี ที่ใช้ Google Chrome
1. เลือกไฟล์ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ จำกนันคลิ
้ กที่ Remove
ภำพที่ ข-16 หน้ ำจอ Remove ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
เลือกไฟล์ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ข-9

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

2. คลิก Yes เพื่อ ยืนยัน กำรลบไฟล์ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
ภำพที่ ข-17 หน้ ำจอ Remove ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

3. คลิก Close เพื่อปิ ดหน้ ำจอ
ภำพที่ ข-18 หน้ ำจอ Remove ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

4. เสร็ จสิ ้นกำร Remove ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ข-10

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภาคผนวก ค
ประเภทเอกสารในระบบ FSW

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ค-1

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ประเภทเอกสารในระบบ FSW
1. ใบคาขอใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ FSW
ตำรำง ค-1 ใบคำขอใบอนุญำตและใบรับรองในระบบ FSW
รหัสเอกสาร
ใช้ ออก ใช้ อ้างอิงใน
เลขที่
ระบบ FSW
001
DOF0102001

รายการใบคาขอ

ชื่อย่ อ

หน่ วยงาน

คำขอหนังสืออนุญำตให้ นำเข้ ำสัตว์น ้ำหรื อผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้ำ

DOF1

กคส.

113

DOF0102084

ใบคำขอแจ้ งดำเนินกำรส่งออกสัตว์น ้ำหรื อผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้ำ

DOF3

กคส.

114

DOF0102082

ใบคำขอแจ้ งดำเนินกำรนำผ่ำนสัตว์น ้ำหรื อผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้ำ

DOF5

กคส.

115

DOF0102088

DOF8

กคส.

116

DOF0102071

DOF10

กคส.

117

DOF0102090

DOF12

กคส.

002

DOF0102003

ร.1/1

กคส.

087

DOF0102062

ร.1/1

กคส.

111

DOF0102070

ร.1/1

กคส.

112

DOF0102086

ร.1/1

กคส.

128

DOF0102092

สอ.1

กคส.

129
044

DOF0102094
DOF0502006

ใบคำขออนุญำตให้ นำเข้ ำสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำช
กำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558
ใบคำขออนุญำตให้ สง่ ออกสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำช
กำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558
ใบคำขออนุญำตให้ นำผ่ำนสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำช
กำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558
แบบคำขออนุญำตนำสัตว์/ซำกสัตว์ เข้ ำ ออก ผ่ำน รำชอำณำจักร
ไทย (นำเข้ ำ)
แบบคำขออนุญำตนำสัตว์/ซำกสัตว์ เข้ ำ ออก ผ่ำน รำชอำณำจักร
ไทย (ส่งออก)
แบบคำขออนุญำตนำสัตว์/ซำกสัตว์ เข้ ำ ออก ผ่ำน รำชอำณำจักร
ไทย (นำผ่ำน)
แบบคำขออนุญำตนำสัตว์/ซำกสัตว์ เข้ ำ ออก ผ่ำน รำชอำณำจักร
ไทย (นอกน่ำนน ้ำ)
คำขอแจ้ งกำรส่งออกอำหำรสัตว์ (วัตถุที่ผสมแล้ วและอำหำรเสริ ม
สำหรับสัตว์)
คำขอแจ้ งกำรส่งออกอำหำรสัตว์ (สัตว์น ้ำ)
คำขอขึ ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรำย (นำเข้ ำ)

กคส.
กคส.

130

DOF0102096

คำขอขึ ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรำย (ผลิต)

050

DOF0502013

คำขอใบแจ้ งข้ อเท็จจริ งของผู้นำเข้ ำ หรื อผู้สง่ ออกซึง่ วัตถุอนั ตรำย
(นำเข้ ำ)

สอ.1
วอ./กษ./
กปม.1
วอ./กษ./
กปม.1
วอ/กษ

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

กคส.
กคส.

ค-2

กรมประมง
Department of Fisheries

รหัสเอกสาร
ใช้ ออก ใช้ อ้างอิงใน
เลขที่
ระบบ FSW
108
DOF0502024
013

DOF0102014

012

DOF0102013

006

DOF0102060

106

DOF0102068

107

DOF0102069

005

DOF0102007

101

DOF0102063

018

DOF0102064

104

DOF0102066

118

DOF0102073

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

รายการใบคาขอ

ชื่อย่ อ

คำขอใบแจ้ งข้ อเท็จจริ งของผู้นำเข้ ำ หรื อผู้สง่ ออกซึง่ วัตถุอนั ตรำย
วอ/กษ
(ส่งออก)
คำร้ องขอรับหนังสือรับรองส่งกุ้งกุลำดำมีชีวิตออกไปนอก
กท.1
รำชอำณำจักร
คำขอหนังสือรับรองสัตว์น ้ำทีม่ ิได้ อยูใ่ นบัญชีแนบท้ ำยอนุสญ
ั ญำ NON-CITES
ว่ำด้ วยกำรค้ ำระหว่ำงประเทศซึง่ ชนิดของสัตว์ป่ำและพืชป่ ำทีใ่ กล้
สูญพันธุ์ (CITES)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
สป.4
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (อนุญำตให้ ค้ำ นำเข้ ำ)-[ได้ ใบอนุญำต สป.6]
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
สป.4
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (อนุญำตให้ ค้ำ ส่งออก)-[ได้ ใบอนุญำต สป.6]
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
สป.4
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (อนุญำตให้ ค้ำ นำผ่ำน)-[ได้ ใบอนุญำต สป.6]
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
สป.4
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (นำเข้ ำ สัตว์ป่ำคุ้มครองมีชีวติ )
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
สป.4
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (ส่งออก สัตว์ป่ำคุ้มครอง)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
สป.4
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (ไม่อนุญำตให้ ค้ำ นำผ่ำน) - [ได้ ใบอนุญำต
สป.5]
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
สป.4
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (นักท่องเที่ยว ส่งออกสัตว์ป่ำคุ้มครอง)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
สป.4
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

หน่ วยงาน
กคส.
กคส.
กบม.

กบม.

กบม.

กบม.

กบม.

กบม.

กบม.

กบม.

กบม.

ค-3

กรมประมง
Department of Fisheries

รหัสเอกสาร
ใช้ ออก ใช้ อ้างอิงใน
เลขที่
ระบบ FSW
119

DOF0102074

120

DOF0102075

121

DOF0102076

122

DOF0102077

123

DOF0102078

124

DOF0102079

125

DOF0102080

126

DOF0102081

127

DOF0102087

131

DOF0102097

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

รายการใบคาขอ
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (นำเข้ ำ สัตว์ป่ำ)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (นำเข้ ำ ซำกสัตว์ป่ำคุ้มครอง)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (นำเข้ ำ พิเศษแบบ 1)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (ส่งออก สัตว์ป่ำ)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (ส่งออก พิเศษแบบ 1)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (ส่งออก พิเศษแบบ 2)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (นักท่องเที่ยว ส่งออกสัตว์ป่ำ)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (นักท่องเที่ยว ส่งออกพิเศษแบบ 1)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (นักท่องเที่ยว ส่งออกพิเศษแบบ 2)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (นำเข้ ำ พิเศษแบบ 2)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ
23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป ส่งออกสัตว์ป่ำคุ้มครอง)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ชื่อย่ อ

หน่ วยงาน
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สป.4

กบม.

สป.4

กบม.

สป.4

กบม.

สป.4

กบม.

สป.4

กบม.

สป.4

กบม.
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กบม.

ค-4

กรมประมง
Department of Fisheries

รหัสเอกสาร
ใช้ ออก ใช้ อ้างอิงใน
เลขที่
ระบบ FSW
132
DOF0102098

133

DOF0102099

134

DOF0102100

135

DOF0102101

136

DOF0102102

137

DOF0102103

138

DOF0102104

007
008
009
010

DOF0102008
DOF0102009
DOF0102010
DOF0102011

011
065

DOF0102012
DOF0102027

066

DOF0102028

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

รายการใบคาขอ

ชื่อย่ อ

หน่ วยงาน

คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป ส่งออกสัตว์ป่ำ)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป ส่งออกพิเศษแบบ 1)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป ส่งออกพิเศษแบบ 2)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป นำเข้ ำสัตว์ป่ำคุ้มครอง)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป นำเข้ ำสัตว์ป่ำ)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป นำเข้ ำพิเศษแบบ 1)
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำม
มำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป นำเข้ ำพิเศษแบบ 2)
คำขอรับใบอนุญำตให้ เพำะพันธุ์สตั ว์ป่ำ
คำขอรับใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำสัตว์ป่ำเคลือ่ นที่เพื่อกำรค้ ำ
คำขอรับใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองซึง่ สัตว์ป่ำที่ได้ จำกกำร
เพำะพันธุ์
คำขอรับใบอนุญำตให้ จดั ตังและด
้
ำเนินกิจกำรสวนสัตว์สำธำรณะ
คำขอต่ออำยุใบอนุญำต (ครอบครองซึง่ สัตว์ป่ำที่ได้ จำกกำร
เพำะพันธุ์)
คำขอรับโอนใบอนุญำต (ครอบครองซึง่ สัตว์ป่ำที่ได้ จำกกำร
เพำะพันธุ์)
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สป.8
สป.10
สป.12
สป.14

กบม.
กบม.
กบม.
กบม.

สป.20
สป.16

กบม.
กบม.

สป.17

กบม.

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ค-5

กรมประมง
Department of Fisheries

รหัสเอกสาร
ใช้ ออก ใช้ อ้างอิงใน
เลขที่
ระบบ FSW
067
DOF0102029
068

DOF0102030

069
070
071
072
073
074
075
076
102

DOF0102031
DOF0102032
DOF0102033
DOF0102034
DOF0102035
DOF0102036
DOF0102037
DOF0102038
DOF0202001

023

DOF0302004

024

DOF0302005

019
020
055

DOF0402004
DOF0602001
DOF1002001

064

DOF0902002

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

รายการใบคาขอ

ชื่อย่ อ

หน่ วยงาน

คำขอใบแทนอนุญำต (ครอบครองซึง่ สัตว์ป่ำที่ได้ จำกกำร
เพำะพันธุ์)
คำขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ จดั ตังและด
้
ำเนินกิจกรรมสวนสัตว์
สำธำรณะ
คำขอโอนและรับโอนใบอนุญำต
คำขอรับใบแทนใบอนุญำต
คำขอต่ออำยุใบอนุญำต (ให้ ค้ำสัตว์ป่ำที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์)
คำขอรับโอนใบอนุญำต (ให้ ค้ำสัตว์ป่ำที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์)
คำขอใบแทนอนุญำต (ให้ ค้ำสัตว์ป่ำที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์)
คำขอต่ออำยุใบอนุญำต (นำสัตว์ป่ำเคลือ่ นที่เพื่อกำรค้ ำ)
คำขอรับโอนใบอนุญำต (ให้ เพำะพันธุ์สตั ว์ป่ำ)
คำขอใบแทนอนุญำต (ให้ เพำะพันธุ์สตั ว์ป่ำ)
คำขอใบรับรองกำรนำปลำทูนำ่ ชนิดครี บเหลืองและผลิตภัณฑ์
จำกปลำทูนำ่ ชนิดครี บเหลืองเข้ ำมำในรำชอำณำจักร
คำขอแจ้ งกำรนำเข้ ำซึง่ อำหำรสัตว์เข้ ำมำในรำชอำณำจักร (ตำม
พรบ.)
คำขอแจ้ งกำรนำเข้ ำซึง่ อำหำรสัตว์เข้ ำมำในรำชอำณำจักร (นอก
พรบ.)
คำขอหนังสือรับรองกำรนำเข้ ำสัตว์น ้ำสำหรับทำพันธุ์ (ทะเล)
คำขอหนังสือรับรองกำรนำเข้ ำสัตว์น ้ำสำหรับทำพันธุ์ (น ้ำจืด)
คำขอหนังสือรับรองกำรนำเข้ ำสัตว์น ้ำสำหรับทำพันธุ์ (ปลำ
สวยงำม)
คำขอหนังสือรับรองสำหรับของไม่ต้องเสียอำกรศุลกำกรสัตว์น ้ำ
เข้ ำรำชอำณำจักร

สป.18
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สป.22

กบม.

สป.23
สป.24
สป.16
สป.17
สป.18
สป.16
สป.17
สป.18
กปม./สพท.
01
น.ส.4

กบม.
กบม.
กบม.
กบม.
กบม.
กบม.
กบม.
กบม.
กพท.

น.ส.4

กพอ.

-

กพช.
กพจ.
กสม.

แบบ อ.2

กปต.

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

กพอ.

ค-6

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

2. คาขอยุบรวมใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ FSW
ตำรำง ค-2 ใบคำขอยุบรวมใบอนุญำตและใบรับรองในระบบ FSW
รหัสเอกสาร
รายการใบคาขอ
ใช้ ออก ใช้ อ้างอิงใน
เลขที่
ระบบ FSW
001
DOF9992001 คำขอยุบรวมกำรนำเข้ ำสัตว์น ้ำใน พรก.ประมง มำตรำ 92 และ
พรบ.โรคระบำดสัตว์
002
DOF9992002 คำขอยุบรวมกำรนำเข้ ำปลำทูนำ่ ครี บเหลือง

ชื่อย่ อ

หน่ วยงาน

-

กคส.

-

กคส./กพท.

003

DOF9992089 คำขอยุบรวมกำรนำเข้ ำสัตว์น ้ำสำหรับของได้ รับกำรยกเว้ นอำกร

-

กคส./กปต.

004

DOF9992014 คำขอยุบรวมกำรนำเข้ ำสัตว์น ้ำเพื่อทำพันธุ์ (น ้ำจืด)

-

กคส./กพจ.

005

DOF9992015 คำขอยุบรวมกำรนำเข้ ำสัตว์น ้ำเพื่อทำพันธุ์ (น ้ำทะเล)

-

กคส./กพช.

006

DOF9992013 คำขอยุบรวมกำรนำเข้ ำสัตว์น ้ำเพื่อทำพันธุ์ (ปลำสวยงำม)

-

กคส./กสม.

007

DOF9992064 คำขอยุบรวมกำรส่งออกกุ้งกุลำดำมีชีวิต

-

กคส.

008

DOF9992060 คำขอยุบรวมกำรส่งออกเปลือกหอยเพื่ออุปโภค

-

กคส./กบม.

009

DOF9992085 คำขอยุบรวมกำรส่งออกปลำทะเลสวยงำมเพื่อเพำะเลี ้ยง

-

กคส./กบม.

010

-

กคส.

011

DOF9992056 คำขอยุบรวมกำรส่งออกสัตว์น ้ำใน พรก.ประมง มำตรำ 92 และ
พรบ.โรคระบำดสัตว์
DOF9992057 คำขอยุบรวมกำรส่งออกซำกสัตว์น ้ำ

-

กคส.

012

DOF9992059 คำขอยุบรวมกำรส่งออกสัตว์น ้ำเพื่ออุปโภค (non-CITES)

-

กคส./กบม.

013

DOF9992058 คำขอยุบรวมกำรส่งออกสัตว์น ้ำหรื อผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้ำ (CITES)

-

กคส./กบม.

014

-

กคส./กบม.

-

กคส./กบม.

016

DOF9992061 คำขอยุบรวมกำรส่งออกสัตว์น ้ำหรื อผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้ำ (รมต.
กำหนด)
DOF9992062 คำขอยุบรวมกำรส่งออกสัตว์น ้ำหรื อผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้ำสำหรับ
นักท่องเที่ยว (CITES)
DOF9992063 คำขอยุบรวมกำรส่งออกเปลือกหอยเพื่ออุปโภค (non-CITES)

-

กคส./กบม.

017

DOF9992065 คำขอยุบรวมกำรส่งออกผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้ำ (CITES)

-

กคส./กบม.

018

DOF9992066 คำขอยุบรวมกำรส่งออกผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้ำสำหรับนักท่องเที่ยว
(CITES)
DOF9992067 คำขอยุบรวมกำรส่งออกผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้ำ (รมต. กำหนด)

-

กคส./กบม.

-

กคส./กบม.

DOF9992003 คำขอยุบรวมกำรนำผ่ำนสัตว์น ้ำใน พรก.ประมง มำตรำ 92 และ
พรบ.โรคระบำดสัตว์
DOF9992004 คำขอยุบรวมกำรนำผ่ำนสัตว์น ้ำหรื อผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้ำ (CITES)

-

กคส.

-

กคส./กบม.

015

019
020
021

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ค-7

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

รหัสเอกสาร
รายการใบคาขอ
ใช้ ออก ใช้ อ้างอิงใน
เลขที่
ระบบ FSW
022
DOF9992005 คำขอยุบรวมกำรนำผ่ำนสัตว์น ้ำหรื อผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้ำ (รมต.
กำหนด)
023
DOF9992006 คำขอยุบรวมกำรนำผ่ำนผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้ำ (CITES)

ชื่อย่ อ

หน่ วยงาน

-

กคส./กบม.

-

กคส./กบม.

024

DOF9992007 คำขอยุบรวมกำรนำผ่ำนผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้ำ (รมต. กำหนด)

-

กคส./กบม.

025

DOF9992008 คำขอยุบรวมกำรนำเข้ ำสัตว์น ้ำใน พรก.ประมง มำตรำ 65 และ
มำตรำ 92
DOF9992009 คำขอยุบรวมกำรนำเข้ ำสัตว์น ้ำใน พรก.ประมง มำตรำ 65 และ
พรบ.โรคระบำดสัตว์ (นอกน่ำนน ้ำ)
DOF9992010 คำขอยุบรวมกำรนำเข้ ำสัตว์น ้ำใน พรก.ประมง มำตรำ 65 มำตรำ
92 และ พรบ.โรคระบำดสัตว์
DOF9992011 คำขอยุบรวมกำรส่งออกสัตว์น ้ำใน พรก.ประมง มำตรำ 65 และ
มำตรำ 92
DOF9992012 คำขอยุบรวมกำรส่งออกสัตว์น ้ำใน พรก.ประมง มำตรำ 65
มำตรำ 92 และ พรบ.โรคระบำดสัตว์
DOF9992016 คำขอยุบรวมกำรส่งออกอำหำรสัตว์น ้ำ พรก.ประมง มำตรำ 92
และ พรบ.โรคระบำดสัตว์
DOF9992017 คำขอยุบรวมกำรส่งออกอำหำรสัตว์น ้ำ พรก.ประมง มำตรำ 65
มำตรำ 92 และ พรบ.โรคระบำดสัตว์
DOF9992018 คำขอยุบรวมกำรนำผ่ำนสัตว์น ้ำใน พรก.ประมง มำตรำ 65 และ
มำตรำ 92
DOF9992019 คำขอยุบรวมกำรนำผ่ำนสัตว์น ้ำใน พรก.ประมง มำตรำ 65
มำตรำ 92 และ พรบ.โรคระบำดสัตว์

-

กคส.

-

กคส.

-

กคส.

-

กคส.

-

กคส.

-

กคส.

-

กคส.

-

กคส.

-

กคส.

ชื่อย่ อ

หน่ วยงาน

หนังสืออนุญำตให้ นำเข้ ำสัตว์น ้ำหรื อผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้ำ

DOF2

กคส.

026
027
028
029
030
031
032
033

3. ใบอนุญาตและใบรับรองในระบบ FSW
ตำรำง ค-3 ใบอนุญำตและใบรับรองในระบบ FSW
รหัสเอกสาร
ใช้ ออก ใช้ อ้างอิงใน
เลขที่
ระบบ
001 DOF0103001

รายการใบอนุญาต/ใบรับรอง

103

DOF0103060

ใบแจ้ งดำเนินกำรส่งออกสัตว์น ้ำหรื อผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้ำ

DOF4

กคส.

104

DOF0103058

ใบแจ้ งดำเนินกำรนำผ่ำนสัตว์น ้ำหรื อผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้ำ

DOF6

กคส.

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ค-8

กรมประมง
Department of Fisheries

รหัสเอกสาร
ใช้ ออก ใช้ อ้างอิงใน
เลขที่
ระบบ
105
DOF0103063

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

รายการใบอนุญาต/ใบรับรอง

ชื่อย่ อ

หน่ วยงาน

ใบอนุมตั ินำสัตว์น ้ำหรื อผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้ำผ่ำนรำชอำณำจักร

DOF7

กคส.

DOF9

กคส.

DOF11

กคส.

DOF13

กคส.

DOF14

กคส.

ร.6

กคส.

ร.6

กคส.

ร.6

กคส.

ร.7

กคส.

106

DOF0103066

107

DOF0103047

108

DOF0103068

119

DOF0103070

002

DOF0103003

100

DOF0103044

102

DOF0103062

003

DOF0103004

ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำช
กำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558
ใบอนุญำตให้ สง่ ออกสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำช
กำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558
ใบแจ้ งอนุมตั ใิ ห้ นำผ่ำนสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำช
กำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558
ใบอนุญำตให้ นำผ่ำนสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำช
กำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558
ใบแจ้ งอนุมตั ินำสัตว์หรื อซำกสัตว์เข้ ำและผ่ำนรำชอำณำจักร
(นำเข้ ำ)
ใบแจ้ งอนุมตั ินำสัตว์หรื อซำกสัตว์เข้ ำและผ่ำนรำชอำณำจักร (นำ
ผ่ำน)
ใบแจ้ งอนุมตั ินำสัตว์หรื อซำกสัตว์เข้ ำและผ่ำนรำชอำณำจักร
(นอกน่ำนน ้ำ)
ใบอนุญำตนำสัตว์หรื อซำกสัตว์เข้ ำในรำชอำณำจักร

004

DOF0103005

ใบอนุญำตนำสัตว์หรื อซำกสัตว์ออกนอกรำชอำณำจักร

ร.9

กคส.

101

DOF0103045

ใบอนุญำตนำสัตว์หรื อซำกสัตว์ผำ่ นรำชอำณำจักร

ร.8

กคส.

120

DOF0103072

สอ.1/1

กคส.

121

DOF0103074

สอ.2

กคส.

122

DOF0103076

ใบรับแจ้ งกำรส่งออกอำหำรสัตว์ (วัตถุที่ผสมแล้ วและอำหำรเสริ ม
สำหรับสัตว์)
หนังสือรับรองกำรตรวจสอบอำหำรสัตว์สง่ ออกไปนอก
รำชอำณำจักร (วัตถุที่ผสมแล้ วและอำหำรเสริ มสำหรับสัตว์)
ใบรับแจ้ งกำรส่งออกอำหำรสัตว์ (สัตว์น ้ำ)

สอ.1/1

กคส.

123

DOF0103078

สอ.2

กคส.

072

DOF0503006

หนังสือรับรองกำรตรวจสอบอำหำรสัตว์สง่ ออกไปนอก
รำชอำณำจักร (สัตว์น ้ำ)
ใบสำคัญกำรขึ ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรำย (นำเข้ ำ)

กคส.

124

DOF0103080

ใบสำคัญกำรขึ ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรำย (ผลิต)

052

DOF0503011

ใบแจ้ งข้ อเท็จจริ งของผู้นำเข้ ำ หรือผู้สง่ ออกซึง่ วัตถุอนั ตรำย
(นำเข้ ำ)

วอ./กษ./
กปม.2
วอ./กษ./
กปม.2
แบบ
วอ/กษ

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

กคส.
กคส.

ค-9

กรมประมง
Department of Fisheries

รหัสเอกสาร
ใช้ ออก ใช้ อ้างอิงใน
เลขที่
ระบบ
097 DOF0503014

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

รายการใบอนุญาต/ใบรับรอง
ใบแจ้ งข้ อเท็จจริ งของผู้นำเข้ ำ หรือผู้สง่ ออกซึง่ วัตถุอนั ตรำย
(ส่งออก)

015

DOF0103021

หนังสือรับรองส่งกุ้งกุลำดำมีชีวติ ออกไปนอกรำชอำณำจักร

014

DOF0103020

008

DOF0103010

095

DOF0103042

096

DOF0103043

007

DOF0103008

090

DOF0103037

091

DOF0103038

092

DOF0103039

093

DOF0103040

094

DOF0103041

หนังสือรับรองสัตว์น ้ำทีม่ ิได้ อยูใ่ นบัญชีแนบท้ ำยอนุสญ
ั ญำว่ำด้ วย
กำรค้ ำระหว่ำงประเทศซึง่ ชนิดของสัตว์ป่ำและพืชป่ ำทีใ่ กล้ สญ
ู
พันธุ์ (CITES)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (นำเข้ ำ)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (ส่งออก)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (นำผ่ำน)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 นำเข้ ำสัตว์ป่ำคุ้มครองมีชีวิต)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 ส่งออกสัตว์ป่ำคุ้มครอง)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 นำผ่ำน)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 นักท่องเที่ยว นำเข้ ำ)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 นักท่องเที่ยวส่งออกสัตว์ป่ำคุ้มครอง)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ชื่อย่ อ

หน่ วยงาน

แบบ
วอ/กษ
กท.2

กคส.

NON-CITES

กบม.

สป.6

กบม.

สป.6

กบม.

สป.6

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

กคส.

ค-10

กรมประมง
Department of Fisheries

รหัสเอกสาร
ใช้ ออก ใช้ อ้างอิงใน
เลขที่
ระบบ

109

DOF0103049

110

DOF0103050

111

DOF0103051

112

DOF0103052

113

DOF0103053

114

DOF0103054

115

DOF0103055

116

DOF0103056

117

DOF0103057

118

DOF0103065

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

รายการใบอนุญาต/ใบรับรอง
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 นักท่องเที่ยว นำผ่ำน)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 นำเข้ ำสัตว์ป่ำ)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 นำเข้ ำซำกสัตว์ป่ำคุ้มครอง)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 นำเข้ ำพิเศษแบบ 1)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 ส่งออกสัตว์ป่ำ)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 ส่งออกพิเศษแบบ 1)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 ส่งออกพิเศษแบบ 2)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 นักท่องเที่ยว ส่งออกสัตว์ป่ำ)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 นักท่องเที่ยว ส่งออกพิเศษแบบ 1)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 นักท่องเที่ยว ส่งออกพิเศษแบบ 2)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ชื่อย่ อ

หน่ วยงาน

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

ค-11

กรมประมง
Department of Fisheries

รหัสเอกสาร
ใช้ ออก ใช้ อ้างอิงใน
เลขที่
ระบบ

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

รายการใบอนุญาต/ใบรับรอง

ชื่อย่ อ

หน่ วยงาน

ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป ส่งออกสัตว์ป่ำคุ้มครอง)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป ส่งออกสัตว์ป่ำ)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป ส่งออกพิเศษแบบ 1)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป ส่งออกพิเศษแบบ 2)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป นำเข้ ำสัตว์ป่ำคุ้มครอง)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป นำเข้ ำสัตว์ป่ำ)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป นำเข้ ำพิเศษแบบ 1)
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23
หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป นำเข้ ำพิเศษแบบ 2)

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

สป.5

กบม.

พ.ศ. 2535 (สป.5 นำเข้ ำพิเศษแบบ 2)
125

DOF0103081

126

DOF0103082

127

DOF0103083

128

DOF0103084

129

DOF0103085

130

DOF0103086

131

DOF0103087

132

DOF0103088

009

DOF0103012

ใบอนุญำตให้ เพำะพันธุ์สตั ว์ป่ำ

สป.9

กบม.

010

DOF0103014

ใบอนุญำตให้ ค้ำสัตว์ป่ำที่ได้ มำจำกกำรเพำะพันธุ์

สป.11

กบม.

011

DOF0103016

ใบอนุญำตให้ นำสัตว์ป่ำเคลือ่ นทีเ่ พื่อกำรค้ ำ

สป.13

กบม.

012

DOF0103017

ใบอนุญำตให้ มีไว้ ในครอบครองซึง่ สัตว์ป่ำที่ได้ จำกกำรเพำะพันธุ์

สป.15

กบม.

013

DOF0103019

ใบอนุญำตให้ จดั ตังและด
้
ำเนินกิจกำรสวนสัตว์สำธำรณะ

สป.21

กบม.

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ค-12

กรมประมง
Department of Fisheries

รหัสเอกสาร
ใช้ ออก ใช้ อ้างอิงใน
เลขที่
ระบบ
020 DOF0203001

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

รายการใบอนุญาต/ใบรับรอง

ชื่อย่ อ

หน่ วยงาน

024

DOF0303002

025

DOF0303003

021

DOF0403004

ใบรับรองกำรนำปลำทูนำ่ ชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จำกปลำ กปม./สพท.02
ทูนำ่ ชนิดครี บเหลืองเข้ ำมำในรำชอำณำจักร
หนังสืออนุญำตให้ นำเข้ ำอำหำรสัตว์น ้ำเข้ ำมำในรำชอำณำจักร
แบบ 1 (ตำม พรบ.)
หนังสืออนุญำตให้ นำเข้ ำอำหำรสัตว์น ้ำเข้ ำมำในรำชอำณำจักร
แบบ 2 (นอก พรบ.)
หนังสือรับรองยืนยันกำรนำเข้ ำสัตว์น ้ำสำหรับทำพันธุ์ (ทะเล)
-

022

DOF0603001

หนังสือรับรองยืนยันกำรนำเข้ ำสัตว์น ้ำสำหรับทำพันธุ์ (น ้ำจืด)

-

กพจ.

057

DOF1003001

-

กสม.

066

DOF0903002

หนังสือรับรองยืนยันกำรนำเข้ ำสัตว์น ้ำสำหรับทำพันธุ์ (ปลำ
สวยงำม)
หนังสือรับรองสำหรับของได้ รับกำรยกเว้ นอำกร สำหรับสัตว์น ้ำ
นำเข้ ำรำชอำณำจักรไทย

อ.3

กปต.

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

กพท.
กพอ.
กพอ.
กพช.

ค-13

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภาคผนวก ง
แบบฟอร์ มเอกสารในระบบ FSW

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ง-1

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ตาราง ง-1 รายการแบบฟอร์มใบคาขอที่เพิ่มเติม
ที่
1

รายการแบบฟอร์ ม
ใบคำขออนุญำตให้ นำเข้ ำสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF8)

อ้ างอิงภาพ
ภำพที่ ช - 1

2

ใบคำขออนุญำตให้ สง่ ออกสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF10) ภำพที่ ช - 2

3

ใบคำขออนุญำตให้ นำผ่ำนสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF12) ภำพที่ ช - 3

4

คำขอแจ้ งกำรส่งออกอำหำรสัตว์ (สอ.1)

ภำพที่ ช - 4

5

คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่ง
พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สป.4 สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป)

ภำพที่ ช - 5

ตาราง ง-2 รายการแบบฟอร์มใบคาขอที่ปรับปรุ ง
ที่
1

รายการแบบฟอร์ ม
คำขอขึ ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรำย (วอ./กษ./กปม.1)

อ้ างอิงภาพ
ภำพที่ ช - 6

2

คำขอต่ออำยุใบสำคัญกำรขึ ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรำย (วอ./กษ./กปม.4)

ภำพที่ ช - 7

ตาราง ง-3 รายการแบบฟอร์มใบอนุญาต/ใบรับรองที่เพิ่มเติม
ที่
1

รายการแบบฟอร์ ม
ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF9)

อ้ างอิงภาพ
ภำพที่ ช - 8

2

ใบอนุญำตให้ สง่ ออกสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF11)

ภำพที่ ช - 9

3

ใบแจ้ งอนุมตั ใิ ห้ นำผ่ำนสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF13)

ภำพที่ ช - 10

4

ใบอนุญำตให้ นำผ่ำนสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 ( DOF14)

ภำพที่ ช - 11

5

ใบรับแจ้ งกำรส่งออกอำหำรสัตว์ (วัตถุที่ผสมแล้ วและอำหำรเสริ มสำหรับสัตว์) (สอ.1/1)

ภำพที่ ช - 12

6

หนังสือรับรองกำรตรวจสอบอำหำรสัตว์สง่ ออกไปนอกรำชอำณำจักร (สอ.2)

ภำพที่ ช - 13

7

ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำช บัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป)

ภำพที่ ช - 14

ตาราง ง-4 รายการแบบฟอร์มใบอนุญาต/ใบรับรองที่ปรับปรุ ง
ที่
1

รายการแบบฟอร์ ม
ใบสำคัญกำรขึ ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรำย (วอ./กษ./กปม.2)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

อ้ างอิงภาพ
ภำพที่ ช - 15

ง-2

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ง-1 ใบคำขออนุญำตให้ นำเข้ ำสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF8)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ง-3

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-4

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ง-2 ใบคำขออนุญำตให้ สง่ ออกสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF10)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ง-5

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-6

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ง-3 ใบคำขออนุญำตให้ นำผ่ำนสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF12)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ง-7

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-8

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ง-4 คำขอแจ้ งกำรส่งออกอำหำรสัตว์ (สอ.1)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ง-9

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-10

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ง-5 คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สป.4 สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ง-11

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-12

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ง-6 คำขอขึ ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรำย (วอ./กษ./กปม.1)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ง-13

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-14

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-15

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-16

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ง-7 คำขอต่ออำยุใบสำคัญกำรขึ ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรำย (วอ./กษ./กปม.4 )

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ง-17

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-18

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-19

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-20

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ง-8 ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF9)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ง-21

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-22

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ง-9 ใบอนุญำตให้ สง่ ออกสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF11)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ง-23

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-24

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ง-10 ใบแจ้ งอนุมตั ิให้ นำผ่ำนสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF13)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ง-25

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-26

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ง-11 ใบอนุญำตให้ นำผ่ำนสัตว์น ้ำ ตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (DOF14)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ง-27

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-28

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ง-12 ใบรับแจ้ งกำรส่งออกอำหำรสัตว์ (สอ.1/1)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ง-29

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-30

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ง-13 หนังสือรับรองกำรตรวจสอบอำหำรสัตว์สง่ ออกไปนอกรำชอำณำจักร (สอ.2)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ง-31

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-32

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ง-14 ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำ ให้ สง่ ออก หรื อให้ นำผ่ำน ตำมมำตรำ 23 หรื อมำตรำ 24 แห่งพระรำช บัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 (สป.5 สิง่ ประดิษฐ์ สำเร็ จรูป)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ง-33

กรมประมง
Department of Fisheries

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ภำพที่ ง-15 ใบสำคัญกำรขึ ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรำย (วอ./กษ./กปม.2)

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

ง-34

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-35

กรมประมง
Department of Fisheries

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลำงและระบบสนับสนุนใบอนุญำตและใบรับรองผ่ำนอินเตอร์ เน็ต กรมประมง

คู่มือการใช้ งานสาหรั บผู้ประกอบการ

ง-36

