สําหรับผูประกอบการ

ขั้นตอนปฏิบัติในการดําเนินพิธีการนําเขาสงออกสินคาประมง
ในชวงการปดระบบ Fisheries Single Window ของกรมประมง
(วันเสารที่ 25 - วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563)

สําหรับผูประกอบการ

1. ขอแนะนํากอนการปดระบบ

1. หากสามารถยื ่น คํ า ขอใบอนุญ าตลว งหนา ไดใ หดํ า เนิน การขอใบอนุญ าตผา นระบบ Fisheries
Single Window กอนวันศุกรที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. เพื่อใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทําใบอนุญาต
และตรวจสอบการสงขอมูลใบอนุญาตผานระบบ NSW ไปยังระบบของกรมศุลกากรใหเรียบรอย
2. ผูประกอบการตองติดตามสถานะคําขอที่ไดยื่นผานระบบ Fisheries Single Window ในชวงกอนการปด
ระบบวามีการอนุมัติหรือมีสถานะแจงแกไขหรือไม เนื่องจากคําขออาจมีการแจงแกไขจากเจาหนาที่ ซึ่งจะทําใหคําขอ
ของทานคางอยูในระบบไมสามารถดําเนินการตอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได และตองขออนุญาตใหมในรูปแบบคําขอ
ใบอนุญาตกระดาษ (Manual)
3. หากมี การขอแก ไขเปลี่ ย นแปลงข อ มูล ใบอนุญ าตขอใหดํา เนิน การใหแ ลว เสร็จ ก อ นเวลา 18.00 น.
ของวันศุกรที่ 24 มกราคม 2563
4. ผูประกอบการตองพิมพใบอนุญาตออกจากระบบกอนระบบปดในวันเสารที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 00.01 น.
(คืนวันศุกร)
5. ใบอนุญาตที่ขอผานระบบ Fisheries Single Window สามารถดําเนินพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส
ไดตามกระบวนการปกติ

2. ขั้นตอนการขอใบอนุญาตในชวงการปดระบบ Fisheries Single Window
2.1 การขอใบอนุญาต
1. ยื่นรางคําขอใบอนุญาตพรอมเอกสารประกอบทางอีเมล (E-mail) ของดานตรวจสัตวน้ําที่จะดําเนินการ
นําเขา สงออก นําผาน
2. เจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบคําขอ หากเอกสารถูกตองครบถวน ใหออกเลขที่คําขอแจงกลับไปยังอีเมล
(E-mail) ของผูประกอบการหรือตัวแทน
3. ผู ป ระกอบการนํ า คํ า ขอที่ ผู ยื่ น คํ า ขอลงนามแล ว พร อ มเอกสารประกอบ นํ า มายื่ น กั บ เจ า หน า ที่
ณ ดานตรวจสัตวน้ําที่จะดําเนินการนําเขา สงออก นําผาน
4. เจาหนาที่ตรวจสอบรายละเอีย ดคําขอพรอมเอกสารประกอบ หากถูกตองครบถวนใหออกใบอนุญาต
กระดาษ (Manual) ใหกับผูประกอบการ
2.2 การแกไขใบอนุญาตที่อนุมัติผานระบบ FSW แลว
หากใบอนุ ญ าตและใบรั บ รองที่ มี ก ารอนุ มั ติ ผ า นระบบ FSW แล ว แต ใ นช ว งที่ มี ก ารป ด ระบบ FSW
ผูประกอบการมีความประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในใบอนุญาตและใบรับรองใหดําเนินการ ดังนี้
1. ขอใบอนุญาตใหมในรูปแบบกระดาษ (Manual)
2. ดําเนินพิธีการจัดทําใบขนสิ นคาในรูปแบบกระดาษ (Manual) ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2558
เรื่อง การผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับการเชื่อมโยงขอมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการศุลกากร
โดยการจัดทําใบขนสินคาใหระบุ EXEMPT100 ลงวันที่ 25 มกราคม 2563
3. หลังจากเปดใชงานระบบ FSW ผูประกอบการตองขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตเดิมที่อนุมัติในระบบ FSW

สําหรับผูประกอบการ

วันที่
24 มกราคม 2563
25 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563

สรุปขั้นตอนกอนการปดระบบ Fisheries Single Window
เวลา
รายละเอียด
16.30 น. สิ้นสุดระยะเวลาที่ผูประกอบการยื่นคําขออนุญาตผานระบบ FSW
18.00 น. สิ้นสุดระยะเวลาที่ผูประกอบการยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงขอผานระบบ FSW
00.00 น. สิ้นสุดระยะเวลาที่ผูประกอบการจัดพิมพใบอนุญาตออกจากระบบ FSW
00.01 น. ปดระบบ Fisheries Single Window
00.01 น. เปดใชงานระบบ Fisheries Single Window

2.3 การจัดทําใบขนสินคา
ผูป ระกอบการนํา ใบอนุญ าตหรือ ใบรับ รองที ่อ อกดว ยระบบเอกสาร (Manual) ไปแสดงตอ
เจาหนา ที่ก รมศุล กากร ณ ดานศุล กากรที่นําเขา สง ออก ประกอบการยื่น ใบขนสิน คาในรูป แบบกระดาษพรอ ม
สํา เนาคูฉ บับ และเอกสารที่เ กี่ย วขอ ง เพื่อ บัน ทึก ขอ มูล เขา สูร ะบบคอมพิว เตอรข องศุล กากรใบขนสิน คา แบบ
Manual ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2558 เรื่อง การผานพิธีการศุล กากรทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับการ
เชื่อมโยงขอมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการศุลกากร

3. ขอแนะนําหลังการเปดระบบ Fisheries Single Window
1. กรณีขอใบอนุญาตและใบรับรองดว ยรูป แบบกระดาษ (Manual) ในชวงที่มีการปดระบบ แตยังไมได
ดําเนินการจัดทําใบขนสินคา ใหติดตอดานตรวจสัตวน้ําที่ออกใบอนุญาตใหบันทึกขอมูลลงในระบบ FSW และสง
ขอมูลใบอนุญาตไปยังกรมศุลกากร เพื่อใหผูประกอบการสามารถจัดสงขอมูลใบขนสินคาทางอิเล็กทรอนิกสได
2. กรณีมีใบอนุญาตใบเดิมที่อนุมัติในระบบ FSW กอนการปดระบบ หากทานตองการแกไขเปลี่ยนแปลงให
ดําเนินการขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลกอน เพื่อใหเจาหนาที่สามารถดําเนินการบันทึกตรวจปลอยสินคาในระบบตอไป

Link Downloads

http://file.fisheries.go.th/d/80cc1c1c22/

ขอมูลใบอนุญาต

อีเมล (E-mail) ของดานตรวจสัตวนา้ํ ทัว่ ประเทศ
ฐานขอมูลพิกัดสินคาประมง
แบบฟอรมคําขออนุญาต Manual
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กอนปดระบบ

สรุปขั้นตอนกอนปดระบบ ระหวางปดระบบ และหลังจากเปดใชงานระบบ Fisheries Single Window
กรณีขอใบอนุญาตกอนการปดระบบ
ขอใบอนุญาตผานระบบ FSW ตามปกติ
*ใบอนุญาตยังไมไดดําเนินพิธีการประมงและพิธีการศุลกากร*

ดําเนินการจัดทําใบ
ขนสินคาไดตามปกติ

ระหวางปดระบบ

**ตรวจปลอยสินคาแลว**

**กรณีตองการ ร.7 หรือ IMD
แบบเรงดวน**

เจาหนาที่ออก ร.7 และ
IMD ในรูปแบบกระดาษ
(Manual)

*กรณีตองการขอแกไขขอมูลใบอนุญาต*

ขอใบอนุญาตดวยรูปแบบกระดาษ
(Manual)
ดําเนินการจัดทําใบขนสินคาใน
รูปแบบกระดาษ โดยการจัดทํา
ใบขนสินคาระบุ EXEMPT100
**ตรวจปลอยสินคาแลว**

**กรณีตองการ ร.7 หรือ
IMD แบบเรงดวน**

หลังจากเปดระบบ

เจาหนาที่ออก ร.7 และ
IMD ในรูปแบบกระดาษ
(Manual)

กรณีขอใบอนุญาตระหวางปดระบบ
ดวยรูปแบบกระดาษ (Manual)

ขอใบอนุญาตดวยรูปแบบ
กระดาษ (Manual)
ดําเนินการจัดทําใบขนสินคาใน
รูปแบบกระดาษ โดยการจัดทํา
ใบขนสินคาระบุ EXEMPT100
**ตรวจปลอยสินคาแลว**

**กรณีตองการ ร.7 หรือ IMD
แบบเรงดวน**

เจาหนาที่ออก ร.7 และ IMD
ในรูปแบบกระดาษ (Manual)

ผูประกอบการตองดําเนินการขอแกไข
ขอมูลใบอนุญาตเดิมในระบบ FSW

ผูประกอบการติดตอดานตรวจสัตวน้ําที่ออกใบอนุญาต ใหบันทึกขอมูลลงในระบบ FSW

