
ข้ันตอนปฏิบัติในการดําเนินพิธีการนําเขาสงออกสินคาประมง 

ในชวงการปดระบบ Fisheries Single Window ของกรมประมง  

(วันเสารท่ี 25 - วันอังคารท่ี 28 มกราคม 2563) 

สําหรับผูประกอบการ 

1. ขอแนะนํากอนการปดระบบ 
1. หากสามารถยื ่น คําขอใบอนุญาตลวงหนาไดใหดําเนินการขอใบอนุญาตผานระบบ Fisheries 

Single Window กอนวันศุกรท่ี 24 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. เพ่ือใหเจาหนาท่ีดําเนินการจัดทําใบอนุญาต

และตรวจสอบการสงขอมูลใบอนุญาตผานระบบ NSW ไปยังระบบของกรมศุลกากรใหเรียบรอย 

2. ผูประกอบการตองติดตามสถานะคําขอท่ีไดยื่นผานระบบ Fisheries Single Window ในชวงกอนการปด

ระบบวามีการอนุมัติหรือมีสถานะแจงแกไขหรือไม เนื่องจากคําขออาจมีการแจงแกไขจากเจาหนาท่ี ซ่ึงจะทําใหคําขอ

ของทานคางอยูในระบบไมสามารถดําเนินการตอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได และตองขออนุญาตใหมในรูปแบบคําขอ

ใบอนุญาตกระดาษ (Manual)  

3. หากมีการขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลใบอนุญาตขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนเวลา 18.00 น.  

ของวันศุกรท่ี 24 มกราคม 2563 

4. ผูประกอบการตองพิมพใบอนุญาตออกจากระบบกอนระบบปดในวันเสารท่ี 25 มกราคม 2563 เวลา 00.01 น. 

(คืนวันศุกร) 

5. ใบอนุญาตท่ีขอผานระบบ Fisheries Single Window สามารถดําเนินพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส

ไดตามกระบวนการปกติ 

2. ข้ันตอนการขอใบอนุญาตในชวงการปดระบบ Fisheries Single Window 

2.1 การขอใบอนุญาต 

1. ยื่นรางคําขอใบอนุญาตพรอมเอกสารประกอบทางอีเมล (E-mail) ของดานตรวจสัตวน้ําท่ีจะดําเนินการ
นําเขา สงออก นําผาน  

2. เจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบคําขอ หากเอกสารถูกตองครบถวน ใหออกเลขท่ีคําขอแจงกลับไปยังอีเมล 

(E-mail) ของผูประกอบการหรือตัวแทน 

3.  ผูประกอบการนําคําขอท่ีผูยื่นคําขอลงนามแลวพรอมเอกสารประกอบ นํามายื่นกับเจาหนา ท่ี  

ณ ดานตรวจสัตวน้ําท่ีจะดําเนินการนําเขา สงออก นําผาน  

4. เจาหนาท่ีตรวจสอบรายละเอียดคําขอพรอมเอกสารประกอบ หากถูกตองครบถวนใหออกใบอนุญาต

กระดาษ (Manual) ใหกับผูประกอบการ 

2.2 การแกไขใบอนุญาตท่ีอนุมัติผานระบบ FSW แลว  

    หากใบอนุญาตและใบรับรองท่ีมีการอนุมัติผานระบบ FSW แลว แตในชวงที่มีการปดระบบ FSW 
ผูประกอบการมีความประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในใบอนุญาตและใบรับรองใหดําเนินการ ดังนี้ 

  1. ขอใบอนุญาตใหมในรูปแบบกระดาษ (Manual) 

2. ดําเนินพิธีการจัดทําใบขนสินคาในรูปแบบกระดาษ (Manual) ตามประกาศกรมศุลกากร ท่ี 230/2558 

เรื่อง การผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับการเชื่อมโยงขอมูลตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการศุลกากร 

โดยการจัดทําใบขนสินคาใหระบุ EXEMPT100 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2563 

  3. หลังจากเปดใชงานระบบ FSW ผูประกอบการตองขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตเดิมท่ีอนุมัติในระบบ FSW   

สําหรับผูประกอบการ 



 

2.3 การจัดทําใบขนสินคา 

   ผู ประกอบการนําใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ออกดวยระบบเอกสาร (Manual) ไปแสดงตอ
เจาหนาที่กรมศุลกากร ณ ดานศุลกากรที่นําเขาสงออก ประกอบการยื่นใบขนสินคาในรูปแบบกระดาษพรอม
สําเนาคูฉบับ และเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อบันทึกขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของศุลกากรใบขนสินคาแบบ 
Manual ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2558 เรื่อง การผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับการ
เชื่อมโยงขอมูลตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการศุลกากร  

3. ขอแนะนําหลังการเปดระบบ Fisheries Single Window 

1. กรณีขอใบอนุญาตและใบรับรองดวยรูปแบบกระดาษ (Manual) ในชวงท่ีมีการปดระบบ แตยังไมได
ดําเนินการจัดทําใบขนสินคา ใหติดตอดานตรวจสัตวน้ําท่ีออกใบอนุญาตใหบันทึกขอมูลลงในระบบ FSW และสง 
ขอมูลใบอนุญาตไปยังกรมศุลกากร เพ่ือใหผูประกอบการสามารถจัดสงขอมูลใบขนสินคาทางอิเล็กทรอนิกสได  

2. กรณีมีใบอนุญาตใบเดิมท่ีอนุมัติในระบบ FSW กอนการปดระบบ หากทานตองการแกไขเปลี่ยนแปลงให

ดําเนินการขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลกอน เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถดําเนินการบันทึกตรวจปลอยสินคาในระบบตอไป  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

สรุปข้ันตอนกอนการปดระบบ Fisheries Single Window 
วันท่ี เวลา รายละเอียด 

24 มกราคม 2563 16.30 น. สิ้นสุดระยะเวลาท่ีผูประกอบการยื่นคําขออนุญาตผานระบบ FSW 

 18.00 น.  สิ้นสุดระยะเวลาท่ีผูประกอบการยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงขอผานระบบ FSW 
 00.00 น. สิ้นสุดระยะเวลาท่ีผูประกอบการจัดพิมพใบอนุญาตออกจากระบบ FSW 
25 มกราคม 2563 00.01 น. ปดระบบ Fisheries Single Window 
29 มกราคม 2563 00.01 น. เปดใชงานระบบ Fisheries Single Window 

สําหรับผูประกอบการ 

ขอมูลใบอนุญาต 
อีเมล (E-mail) ของดานตรวจสัตวน้าํทัว่ประเทศ  

ฐานขอมูลพิกัดสินคาประมง  

แบบฟอรมคําขออนุญาต Manual 
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ดําเนินการจัดทําใบ

ขนสินคาไดตามปกติ  

ขอใบอนุญาตผานระบบ FSW ตามปกต ิ

เจาหนาท่ีออก ร.7 และ 

IMD ในรูปแบบกระดาษ 

(Manual) 

ขอใบอนุญาตดวยรูปแบบกระดาษ 
(Manual) 

ดําเนินการจัดทําใบขนสินคาใน

รูปแบบกระดาษ โดยการจัดทํา

ใบขนสินคาระบุ EXEMPT100 

เจาหนาท่ีออก ร.7 และ 

IMD ในรูปแบบกระดาษ 

(Manual) 

ผูประกอบการตองดําเนินการขอแกไข

ขอมูลใบอนุญาตเดิมในระบบ FSW 

ผูประกอบการติดตอดานตรวจสัตวน้ําท่ีออกใบอนุญาต ใหบันทึกขอมูลลงในระบบ FSW  

*กรณีตองการขอแกไขขอมูลใบอนุญาต* 

สรุปข้ันตอนกอนปดระบบ ระหวางปดระบบ และหลังจากเปดใชงานระบบ Fisheries Single Window 

**กรณีตองการ ร.7 หรือ IMD 

แบบเรงดวน** 

**กรณีตองการ ร.7 หรือ 

IMD แบบเรงดวน**  

กรณีขอใบอนุญาตกอนการปดระบบ  

 

กรณีขอใบอนุญาตระหวางปดระบบ 

ดวยรูปแบบกระดาษ (Manual) 

 

ขอใบอนุญาตดวยรูปแบบ
กระดาษ (Manual) 

ดําเนินการจัดทําใบขนสินคาใน

รูปแบบกระดาษ โดยการจัดทํา 

ใบขนสินคาระบุ EXEMPT100 

เจาหนาท่ีออก ร.7 และ IMD  

ในรูปแบบกระดาษ (Manual) 

**กรณีตองการ ร.7 หรือ IMD  

แบบเรงดวน**  

สําหรับผูประกอบการ 

*ใบอนุญาตยังไมไดดําเนินพธิีการประมงและพิธีการศุลกากร* 

**ตรวจปลอยสินคาแลว** 

**ตรวจปลอยสินคาแลว** 
**ตรวจปลอยสินคาแลว** 
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