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ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการชาระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW)
พ.ศ. 2561
ด้วยกรมประมงได้พัฒ นาระบบชาระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบธนาคาร
(e - payment) ในระบบ Fisheries Single Window (FSW) เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชน
สาหรับใช้ในการปฏิบัติราชการในหน้าที่รับผิดชอบของกรมประมง
อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับการนาเข้า การส่งออก การนาผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. 2557 และมาตรา 32
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมประมง
จึงออกระเบียบเกี่ยวกับการชาระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญ าตผ่านระบบ Fisheries Single
Window (FSW) ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการชาระค่ าธรรมเนียมในการออก
ใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการชาระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ. 2559
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า
(1) ใบอนุ ญ าต ใบรั บ รอง หรื อ เอกสารอื่ น ใดที่ เจ้ า หน้ า ที่ เป็ น ผู้ อ อกให้ เพื่ อ การน าเข้ า
การส่งออก และการนาผ่าน ซึ่งสินค้าสัตว์น้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า หรือปัจจัยการผลิต
(2) ใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นตามที่อธิบดีกรมประมงประกาศกาหนด
“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ดาเนินกิจการที่ต้องมีใบอนุญาต
ตามระเบียบนี้
“ตัวแทนออกของ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่รับหน้าที่ในการนาเข้า
ส่งออก หรือนาผ่าน ซึ่งสินค้าสัต ว์ น้า ผลิต ภัณ ฑ์สัต ว์น้า หรือปัจจัยการผลิต แทนผู้ประกอบการ
ที่ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการนาเข้า การส่งออก หรือการนาผ่าน ซึ่งสินค้าสัตว์น้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
หรือปัจจัยการผลิต
“ระบบ FSW” หมายความว่า ระบบเชื่อมโยงคาขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญ าต
และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window)
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“ระบบ NSW” หมายความว่ า ระบบการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ จุ ด เดี ย ว
(National Single Window)
“เจ้าหน้าที่หน่วยงาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานออกใบอนุญาตของกรมประมง
และออกใบเสร็จรับเงิน
“เจ้าหน้ าที่ ก ารเงิน ” หมายความว่า เจ้ าหน้ าที่ ก ารเงิน ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ป ระจ าระบบ FSW
ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้มีอานาจหน้าที่ดาเนินการตามระเบียบนี้
“เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ” หมายความว่า ผู้ตรวจสอบการชาระค่าธรรมเนียมและนาส่งทะเบียน
คุมเงิน รายได้ค่าธรรมเนี ยมให้ กองคลัง ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้มีอานาจหน้าที่ดาเนินการ
ตามระเบียบนี้
“ลายมื อ ชื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Digital Signature)” หมายความว่ า ข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ที่ ใ ช้ บ่ ง บอกถึ ง ความมี ตั ว ตนที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู้ ใช้ ใ บรั บ รองอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ออกโดยผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ออกใบรับรองและสามารถสมัครขอใช้บริการได้จากองค์กรออกใบรับรอง (Certification Authority: CA)
ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ
ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้กองควบคุมการค้าสัตว์น้า
และปัจจัยการผลิตเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดาเนินการตามระเบียบนี้ ให้อธิบดีกรมประมง
เป็นผู้พิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด และจะกาหนดให้ผ่อนผันการบังคับใช้ส่วนใด ๆ ของระเบียบนี้สาหรับ
กรณีใดตามความจาเป็นและสมควรก็ได้ โดยให้ถือเป็นที่สุด
หมวด 1
หลักเกณฑ์ วิธีการ และขัน้ ตอนการชาระค่าธรรมเนียม
ข้อ 6 ผู้ประกอบการและตัวแทนออกของต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเชื่อมโยง
คาขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) แล้ว
ข้อ 7 เมื่อผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของดาเนินการยื่นคาขอใบอนุญาต เลือกรูปแบบ
วิธีการชาระค่าธรรมเนียม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานดาเนินการจัดทาใบอนุญาตนั้นแล้ว ระบบ FSW
จะสร้างใบแจ้งค่าธรรมเนี ยมเพื่อใช้เป็น ข้อมูลอ้างอิงในการรับชาระค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการ
หรือตัวแทนออกของ และจะส่งข้อความแจ้งเตือนการชาระค่าธรรมเนียมกรณีที่เป็นใบอนุญาตที่ต้องมี
การคิดค่าธรรมเนียมเข้ากล่องงานขาเข้าของกล่องงานผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ โดยใบแจ้ง
ค่าธรรมเนียมจะมีข้อมูล ดังต่อไปนี้
7.๑ เลขที่เอกสาร
7.2 ค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของต้องชาระ
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ข้อ 8 ใบอนุ ญ าตที่ ต้องมีการคิด ค่ าธรรมเนียมจะมีลายน้ าที่ บ่งบอกถึงสถานะการชาระ
ค่าธรรมเนียมในใบอนุญาต ทั้งนี้ ตามรูปแบบที่กรมประมงกาหนด
ข้อ 9 การช าระค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตที่ อ อกผ่ านระบบ FSW ผู้ ป ระกอบการหรื อ
ตัวแทนออกของสามารถเลือกวิธีการชาระเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
9.๑ การชาระค่าธรรมเนียมผ่าน Bill Payment ตามช่องทางการให้บริการของ
ธนาคารที่กรมประมงกาหนด
9.๒ การชาระค่าธรรมเนียมผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่กรมประมงกาหนด
ผ่านระบบ NSW
9.๓ การชาระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการอื่นตามข้อ 12
ข้อ ๑0 การชาระค่าธรรมเนียมผ่าน Bill Payment มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑0.๑ ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมจากระบบ
FSW และชาระเงินตามช่องทางการให้บริการของธนาคาร โดยระบบธนาคารจะสอบถามข้อมูลอ้างอิง
ว่ามีอยู่ในระบบ FSW หรือไม่
๑0.2 กรณีถ้ามีข้อมูลอ้างอิง ระบบ FSW จะส่งข้อมูลตอบกลับไปยังธนาคารว่ารับ
ชาระค่าธรรมเนียมได้ และระบบธนาคารจะส่งข้อมูลยืนยันการชาระค่าธรรมเนียมให้กับระบบ FSW
โดยสถานะใบอนุญาตในระบบ FSW จะแสดงสถานะเป็น “ชาระเงินแล้ว”
๑0.3 กรณี ถ้าไม่มีข้อมูลอ้างอิง ระบบ FSW จะส่งข้อมูลปฏิเสธตอบกลับไปยัง
ธนาคารว่าไม่สามารถรับชาระค่าธรรมเนียมได้ ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของต้องติดต่อเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
ข้อ ๑1 การชาระค่าธรรมเนียมผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๑1.๑ ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของยื่นข้อมูลบัญชีธนาคารกับกรมประมง
และหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชาระค่าธรรมเนียมและค่าบริการผ่านระบบ NSW
ตามข้อกาหนดของธนาคาร
๑1.๒ กรณีผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของแจ้งข้อมูลทะเบียนเลขที่บัญชีธนาคาร
มากกว่า 1 บัญชี ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของจะต้องเลือกบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการ
หักบัญชีในแต่ละครั้ง โดยระบบ FSW จะส่งข้อมูลอ้างอิงผ่านระบบ NSW ไปยังระบบธนาคาร
๑1.3 กรณี หั ก บั ญ ชี เงิ น ฝากธนาคารส าเร็ จ ระบบธนาคารจะส่ ง ข้ อ มู ล ยื น ยั น
การชาระค่าธรรมเนี ยมให้ ระบบ FSW โดยสถานะใบอนุญ าตในระบบ FSW จะแสดงสถานะเป็ น
“ชาระเงินแล้ว”
๑1.4 กรณีหักบัญชีเงินฝากธนาคารไม่สาเร็จ ระบบธนาคารจะส่งข้อมูลแจ้งปฏิเสธ
การรับชาระค่าธรรมเนี ยม ซึ่งผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของต้องเลือกการชาระค่าธรรมเนียม
ด้วยวิธีการอื่น
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ข้อ ๑2 การชาระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการอื่นมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๑2.๑ ผู้ป ระกอบการหรือตัวแทนออกของติด ต่อชาระค่าธรรมเนียมที่หน่วยงาน
ออกใบอนุญาตในวันและเวลาทาการ โดยชาระเงินด้วยบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตผ่านเครื่อง EDC
หรือหักบัญชีผ่าน QR Code หรือผ่าน Bill payment ในรูปแบบเอกสาร
๑2.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับชาระค่าธรรมเนียมแล้ว จะบันทึกข้อมูลการรับชาระ
ค่าธรรมเนียมในระบบ FSW โดยสถานะใบอนุญาตในระบบ FSW จะแสดงสถานะเป็น “ชาระเงินแล้ว”
ข้อ ๑3 เมื่อผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑0 ข้อ ๑1
หรือข้อ ๑2 เรียบร้อยแล้ว ใบอนุ ญ าตจะแสดงสถานะเป็ น “ปกติ ” ผู้ประกอบการหรือตัวแทน
ออกของสามารถพิมพ์ใบอนุญาตในระบบ FSW ได้
ข้อ ๑4 ผู้ ป ระกอบการหรื อ ตั ว แทนออกของสามารถตรวจสอบสถานะใบเสร็ จ รั บ เงิ น
หากใบเสร็จรับ เงิน ปรากฏลายมื อชื่ออิเล็ก ทรอนิกส์ ที่รับ รองโดยเจ้าหน้ าที่ การเงิน แล้ว จะสามารถ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินในระบบ FSW ได้
ข้อ 15 กรณีระบบ FSW ขัดข้อง และไม่สามารถชาระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของติดต่อชาระค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานออกใบอนุญาตในวันและเวลาทาการ
โดยชาระค่าธรรมเนี ยมด้วยเงินสด ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานจะดาเนินการออกใบเสร็จรับเงินและใบอนุญาต
ในรูปแบบเอกสาร
กรณี ร ะบบ FSW ขั ด ข้ อ ง แต่ ส ามารถช าระค่ า ธรรมเนี ย มผ่ า นระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้
ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของติดต่อชาระค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานออกใบอนุญาตในวันและเวลาทาการ
โดยชาระค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิตผ่านเครื่อง EDC หักบัญชีผ่าน QR Code หรือ
ผ่าน Bill payment ในรูป แบบเอกสาร ซึ่ งเจ้าหน้ าที่ ห น่ วยงานจะดาเนิ นการออกใบเสร็จรับ เงิน
และใบอนุญาตในรูปแบบเอกสาร
กรณี ระบบ FSW ใช้งานได้ แต่ไ ม่สามารถชาระค่าธรรมเนี ยมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของติดต่อชาระค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานออกใบอนุญาตในวันและเวลาทาการ
โดยชาระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานจะดาเนินการออกใบเสร็จรับเงินและใบอนุญาต
ผ่านระบบ FSW
หมวด 2
การตรวจสอบการชาระค่าธรรมเนียม และการนาส่งเงินรายได้
ข้อ 16 ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการรับชาระค่าธรรมเนียม
ในแต่ละรอบวัน ในกรณีรับชาระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด ให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ที่เกี่ยวข้อง

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ข้อ 17 ให้เจ้าหน้าที่การเงินดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑7.๑ กรณี รับ ช าระค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตที่ อ อกผ่ านระบบ FSW ให้ เรีย กดู
รายงานการรับชาระเงินระหว่างวัน (Receivable information online) รายงานสรุปรายละเอียด
การรั บเงินของส่ วนราชการ (Receivable information download) และรายงานสรุปการเคลื่ อนไหว
ทางบัญชี (e - Statement/Account information) จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้สาหรับการรับเงิน
จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อตรวจสอบกับรายงานการรับชาระค่าธรรมเนียม
จากระบบ FSW ในวันทาการถัดไป ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และจัดทาทะเบียน
คุมเงินรายได้ค่าธรรมเนียมส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
๑๗.2 กรณีรับชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ไม่ออกผ่านระบบ FSW ให้เรียกดู
รายงานการรับชาระเงินระหว่างวัน (Receivable information online) รายงานสรุปรายละเอียด
การรั บเงินของส่ วนราชการ (Receivable information download) และรายงานสรุปการเคลื่ อนไหว
ทางบัญชี (e - Statement/Account information) จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้สาหรับการรับเงิน
จากระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (KTB Corporate Online) เพื่อตรวจสอบกับหลักฐานการชาระค่าธรรมเนี ยม
จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานในวันทาการถัดไป และจัดทาทะเบียนคุมเงินรายได้ค่าธรรมเนียมส่งให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
ข้อ 1๘ ให้ เจ้าหน้ าที่ต รวจสอบดาเนินการตรวจสอบทะเบียนคุมเงินรายได้ค่าธรรมเนียม
กับหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และนาส่งทะเบียนคุมเงินรายได้ค่าธรรมเนียมกับหลักฐานที่เกี่ยวข้องนั้นให้กองคลัง
ข้อ ๑๙ ให้ กองคลังตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนคุมเงินรายได้ค่าธรรมเนี ยมกับหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านระบบ GFMIS
และนาส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของกรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ
ข้อ 2๐ ให้กลุ่มตรวจสอบภายในกาหนดการตรวจสอบความถูกต้องในการรับชาระค่าธรรมเนียม
ในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ FSW
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

