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 - พรก.การประมง พ.ศ. 2558 - พรบ.โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558
 - พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522          - พรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
 - พรบ.การสงออกไปนอกและการนําเขาราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องกําหนดชนิดสัตวนํ้าที่หามนําเขา 

สงออก หรือนําผานราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
 - ประกาศกระทรวงพาณิชย ฉ.103 วาดวยการออกหนังสือรับรองการนําปลาทู

นาชนิดครีบเหลืองเขามาในราชอาณาจักร (ฉ.1) พ.ศ. 2537
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การแจงขอมูลลวงหนาและกําหนด

ทาเทียบเรือของเรือประมงที่มิใชเรือประมงไทยที่ประสงคจะนําสัตวนํ้าหรือ
ผลิตภัณฑสัตวนํ้าเขามาในราชอาณาจักร (ฉ.3) พ.ศ. 2560

 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การแจงขอมูลลวงหนาและกําหนด
ทาเทียบเรือของเรือประมงที่มิใชประมงไทยที่ประสงคจะนําสัตวนํ้าหรือ  

 ผลิตภัณฑสัตวนํ้าเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559



- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การแจงขอมูลลวงหนาและกาํหนดทาเทียบเรือ
ของเรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทยท่ีประสงคจะนําสตัวนํ้าหรอืผลติภัณฑสตัวนํ้าเขามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559

- ประกาศกรมประมง เรื่อง รายช่ือทาเทียบเรือท่ีไดจดทะเบียนเปนทาเทียบเรือประมง และ
กิจการแพปลา ท่ีเรือประมงท่ีทําการประมงพาณชิยสามารถขนถายสัตวนํ้าหรือนําสตัวนํ้า
หรือผลิตภัณฑสตัวนํ้าขึ้นทาได พ.ศ. 2559 

- ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการ
อนุญาตนําเขาสตัวนํ้าหรือผลติภัณฑสตัวนํ้า พ.ศ. 2558 

- ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการขออนุญาตและการ
อนุญาตนําเขาสตัวนํ้าหรือผลติภัณฑสตัวนํ้า พ.ศ. 2560
- ประกาศกรมประมง เรื่อง รายช่ือเรือประมงท่ีมใิชเรือประมงไทยท่ีมกีารทําการประมงโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย พ.ศ. 2558



1. การอนุญาตให้เรือเข้าเทยีบท่า

2. การขึน้ตรวจเรือ

3. การควบคุมการขนถ่าย3. การควบคุมการขนถ่าย



1.การอนุญาตให้เรือเข้าเทยีบท่า

พิจารณา AREP
เอกสารท่ีต้องแบบ



 AREP        Advance Request for Port Entry 

Advance Request for Entry in Port (IOTC)

PIR      Port Inspection Report form

NOTI Notification to Fishing Vessel following 
a Request to Enter Port (ใบแจ้งอนุญาตเข้าเทยีบท่าของ

เรือประมงต่างประเทศ)

PSM

e-PSM





ก่อนเรือเขา้เทียบท่า 

กปัตนั เจา้ของเรือ หรือตวัแทนตอ้งยืน่ (AREP) 

ต่อเจา้หนา้ท่ี ไม่นอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง

เจา้หนา้ท่ีพิจารณา AREP จากเอกสารประกอบการ

แจ้งขอเข้าเทียบทา่ของเรือจบัสตัว์นํา้ตามท่ีกรมประมง

กําหนด

- ในกรณีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ และมีความสมเหตุสมผล เจา้หนา้ท่ี 

“อนุญาตใหเ้ขา้เทียบท่า”เพื่อรอการตรวจสอบ และเตรียมการข้ึนตรวจท่ี

ท่าก่อนขนถ่าย พร้อมกบัแจง้ใหก้ปัตนั หรือ เจา้ของเรือ หรือตวัเทนเรือ 

และเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรทราบภายใน 24 ชัว่โมง

- ขอ้มูลท่ีกรอกใน AREP ตอ้งไม่พบเหตุสงสัยท่ี

เก่ียวขอ้งกบั IUU-Fishing

- เรือท่ีแจง้ขอเขา้เทียบท่าตอ้งไม่เป็นเรือท่ีอยูใ่นบญัชี

เรือ IUU 

เจา้หนา้ท่ีอนุมติั AREP





1. ระบบออกใบอนุญาตให้นําเรือต่างประเทศเข้าท่า



1

2
3

4

1. ผูประกอบการเขียนคําขอ

2. เจาหนาท่ีติดตามสถานะ รวมถึงลงทะเบียนคําขอ

3. ผูประกอบการ / เจาหนาท่ีสามารถดู และพิมพใบอนุญาต

หลังจากไดรับอนุญาต

4. ขนาดเรือมีการแยกตามตันกรอส



ตัวอย่างหน้าต่าง การเขียนคาํขอ





กรอกช่ือผู้ใช้ท่ีลงทะเบียนไว้

กรอกรหสัผู้ใช้

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim2fCvv7rUAhUEP48KHZKODPwQFggkMAA&url=http://epsm.iotc.org/&usg=AFQjCNHja_uZfHGtbCXhikHNtGwTnZOX9g
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim2fCvv7rUAhUEP48KHZKODPwQFggkMAA&url=http://epsm.iotc.org/&usg=AFQjCNHja_uZfHGtbCXhikHNtGwTnZOX9g
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim2fCvv7rUAhUEP48KHZKODPwQFggkMAA&url=http://epsm.iotc.org/&usg=AFQjCNHja_uZfHGtbCXhikHNtGwTnZOX9g


ตวัแทนสายเรือกรอกขอ้มูล

รายละเอียดของเรือ เอกสารทะเบียน

เรือ ใบอนุญาตทาํการประมง 

ใบอนุญาตกปัตนั หรือเอกสารอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมกบัรายละเอียด

สตัวน์ํ้ าท่ีจะนาํข้ึนท่า และยืน่AREP

ต่อเจา้หนา้ท่ีผา่นระบบ e-psm

application

เขา้ใชง้านระบบ e-psm ทาํการบนัทึกชุดเอกสาร AREP ท่ีจะยืน่

เรือท่ีเป็นสมาชิกจะมีฐานขอ้มูลอยูใ่นระบบ

ในการจดัทาํ AREP มีอยูด่ว้ยกนั 6 ขั้นตอน
รูปแบบ AREP ท่ีมีการยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีขอ้มูลการขนสตัวน์ํ้า



2.การพิจารณาการอนุญาตใหเรือเขาเทียบทาตามมาตราที่ 95 ของพรก.การประมง พ.ศ.2558 

โดยปฏิบัติตามคูมือ PSM ในการตรวจสอบเอกสารกอนพิจารณาอนุญาตเขาเทียบทา
◦ แบบคํารองขอเขาเทียบทา (AREP)

◦ ปริมาณสัตวน้ําที่ตองการขนถาย



ตรวจสอบสถานะของเรอื จากบัญชีรายชื่อในองคกรจัดการภูมิภาค
ตางๆ วา อยูในบัญชี IUU LIST หรือไม

พิจารณา AREP จาก

........

ตรวจสอบรายช่ือใน 

IUU List



1. สําเนาเอกสารจดทะเบียนเรือจากรัฐ

เจาของธง (Flag State) ซ่ึงออกโดย

หนวยงานภาครัฐและมีอายุการใชงาน

พิจารณา AREP จาก

........



2. สําเนาใบอนุญาตทําการประมงจากรัฐเจาของธง 

(Flag State) และ/หรือรัฐชายฝง (Coastal State) 

และ/หรือองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค(RFMOs) 

หรือองคกรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีทําการ

จับสัตวนํ้าท้ังหมด และมีอายุการใชงาน

พิจารณา AREP จาก

........



3. สําเนาผังการจัดเก็บสัตวนํ้าบนเรือ (Stowage plan) 

ซึ่งระบุชนิด ปริมาณสัตวนํ้า และหมายเลขกํากับผังหรือ

ระวางเรือ

พิจารณา AREP จาก........



พิจารณา AREP จาก........

4. สําเนาเอกสารการแจงนํา

เรือออกจากทา (Port 

Clearance) ครั้งลาสุดซ่ึง

ออกโดยหนวยงานรัฐที่กํากับ

ควบคุมทาเรือนั้น โดยระบุ

ชื่อทาเรือ รัฐเจาของทาเรือ 

และ วันที่ออกจากทาเรือนั้น



พิจารณา AREP จาก

........
5. สําเนาบัตรประจําตัวกัปตันหรือผูควบคุมเรือ (ID Card) 

และ/หรือ หนังสือรับรองท่ีแสดงวาบุคคลดังกลาวเปนกัปตัน

หรือผูควบคุมเรือลําดังกลาว ซึ่งออกโดยหนวยงานรัฐเจาของ

ธงท่ีรับผิดชอบ



พิจารณา AREP จาก

........

6. สําเนาหนังสืออนุญาตนําเขาสัตวน้ําตามบัญชี CITES 

กรณีท่ีมีการนําเขาสัตวน้ําท่ีมีรายชื่ออยูในบัญชี CITES 



เลข Notification

ขอมูลพ้ืนฐานของเรือ

ทาเทียบเรือ และเวลาที่คาดวาจะถึง
วัตถุประสงคในการเขาเทียบทา

ขอมูลเกี่ยวกับ VMS 

ขอมูลตัวแทนสายเรือ และเจาของเรือ

ขอมูลกัปตันเรือ

การพิจารณาใหเขาเทียบทา และ

หนวยงานที่ตองการแจงใหทราบ

วันที่ยื่นคําขอ วันที่อนุญาต  

ลายเซ็นตผูอนุญาต



ขอมูลใบอนุญาตทําประมง

เอกสารแนบ สามารถดาวนโหลดดู

ไดในระบบ



ระวางเรือ ชื่อเรือ สัญชาติ ทะเบียนเรือ
สถานที่และชวงที่ทําประมง 

ชนิดสัตวน้ํา เครื่องมือประมง

ระวางเรือ ชื่อเรือ สัญชาติ ทะเบียนเรือ
ขอมูลผูนําเขา และ INVOICE

การเขียนระวางเรือ

X-X-X-X

เรือประมง INVOICE

ผูประกอบการ ระวาง

*** 1 INVOICE ตอ 1 เลขระวางเรือ

แสดงรายละเอียดสตัว์นํา้ในเรือ



เจาหนาที่ผูตรวจเช็ค

ความถ่ีของการเขาเทียบทา

วันที่ เทียบทาครั้งสุดทาย
วันที่ เวลาที่เรือจะเขาเทียบทา

วัตถุประสงค

สถานะ ใน RFMOs

Checklist Risk Assessment 



ขอมูลใบอนุญาตทําการประมง/ขนถาย

สัตวน้ํา

ข้อมูลการขนถ่ายสัตว์นํา้ที่เก่ียวข้องกับเรือจับ



บังคับใหกรอกชื่อเรือ (คาดวาเพ่ือ

ระบบจะไดตรวจชื่อกัปตัน)

การพิจารณาใหเขาเทียบทา 3 ขอ

เอกสารที่ตองการตรวจบนเรือเม่ือเรือ

เทียบทา

ขอข้อมูลเพิ่มเตมิ



เจาหนาที่ทําการตรวจสอบเอกสาร 

ถาพบวาถูกตอง และยังไมหมดอายุ 

จะดําเนินการตอบ รับ AREP ภายใน 

24 ชั่วโมง

ตวัอยา่ง AREP จาก 

manual 



เม่ือตวัแทนสายเรือยืน่ AREP ระบบจะแจง้เตือนทนัที

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ AREP โดยพิจารณาจากขอ้มูลใน

ระบบ รวมถึงขอ้มูลในเอกสารท่ีตวัแทนไดแ้นบไฟล์

มาพร้อมกบัAREP

หากขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง หรือเอกสารท่ีแนบมาไม่ครบถว้น

เจา้หนา้ท่ีเรียกเอกสารเพิ่มเติมผา่นระบบ โดยระบุ

เอกสารท่ียงัไม่ครบ หรือขอ้มูลตอ้งการแกไ้ข

เสร็จส้ินขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร หากถูกตอ้ง

เจา้หนา้ท่ีเสนอหวัหนา้ด่านฯอนุมติัใหเ้ขา้เทียบท่าแต่

ข้ึนตรวจเรือ



2. การขึน้ตรวจเรือ



ตรวจสอบเรือ ณ หน้าทา่เทียบเรือ

เม่ือเรือประมงตา่งประเทศเข้าเทียบทา่แล้ว ผสานงานกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตวัแทนเรือ ในการขึน้ตรวจสอบเรือ

เจ้าหน้าท่ีขึน้ตรวจเรือ เคร่ืองมือประมง และชนิดสตัว์นํา้ วา่ถกูต้องตามเอกสาร

ท่ีแจ้งหรือไม ่



ตรวจเรือหนา้ท่าก่อนทาํการขนถ่าย
ตรวจลกัษณะเรือภายนอก

ตรวจสอบ ช่ือเรือ สญัชาติเรือ ธงเรือ รหสั IMO รหสัวิทย ุ(Call sign) รหสัภายนอกเรือ

ตรวจสอบช่ือเรือ

ตรวจสอบรหสัวทิยุ

ตรวจสอบลกัษณะทา้ยเรือ



หลังจากเจาหนาที่ทาํการตรวจเรือประมง เครื่องมือประมง และชนิดสัตว

น้ํา เม่ือพบวาถูกตองจะจัดทํา รายงานการตรวจเรอื (Port Inspection 

Report Form : PIR)



เลือกรายการรอบันทกึผลการตรวจเรือ



Port Inspection Report Form (PIR)

ขอมูลผูตรวจเรือ

ขอมูลเรือ

ขอมูลตัวแทนสายเรือ

ลานเซ็นตตัวแทนสายเรือ



ขอมูลกัปตันเรือ

สถานะ ใน RFMOs

ขอมูลใบอนุญาต



เอกสารแนบ จะมีการเพ่ิม Logbook 

และ รูปเรือ 



บันทึกการตรวจพบ/ขอคิดเห็นของ

เจาหนาที่

การพิจารณาใหขนถายสัตวน้ํา/ไม

อนุญาตเนื่องจาก?? และหนวยงานที่

ตองการสงเอกสารใหดู

สิง่ผิดปกติท่ีตรวจพบ

ข้อคิดเหน็ของกปัตนั

สิง่ท่ีต้องดําเนินหลงัการตรวจ



รายละเอียดขอมูลในผังเรือ

PIR กรมประมง...รายงาน 2 ครัง้ คือหลงั

ตรวจเรือเสร็จ และหลงัขนถ่ายสตัว์นํา้เสร็จสิน้

PIR iotcรายงานหลงัเสร็จสิน้การขนถ่าย

ในระบบ epsm-iotc ภายใน 3 วนั



เจา้หนา้ท่ีข้ึนตรวจเรือ เคร่ืองมือประมง และชนิดสตัวน์ํ้ า วา่

ถูกตอ้งตามเอกสารท่ีแจง้หรือไม่  หากถูกตอ้งเจา้หนา้ท่ี

ดาํเนินการออกใบอนุญาตนาํสตัวน์ํ้ าข้ึนท่า 

เจา้หนา้ท่ีด่านฯจดัทาํ PIR ผา่นระบบ e-psm application

พร้อมกบับนัทึกสตัวน์ํ้ าท่ีนาํข้ึนท่า เป็นอนัเสร็จส้ิน

กระบวนการบนัทึก PIR ลงระบบ



 ปัจจุบนัด่านตรวจสตัวน์ํ้าจงัหวดัภูเกต็มีเรือท่ีขอเขา้เทียบท่า

ผา่นระบบ e-PSM Application จาํนวน 43 คร้ัง(เรือซ่อม,เรือจบั)





เรือประมงเข้าเทียบทา่

เจ้าหน้าท่ีขึน้ตรวจเรือ พร้อมเจ้าหน้าท่ี

ศลุกากร

ผู้ประกอบการยื่น ร.1/1 และ 

DOF 1 ทางระบบ FSW

เมื่อเจ้าหน้าท่ีตรวจเรือยืนยนัวา่ไมพ่บข้อสงสยั เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลอนญุาต ผา่นระบบ FSW ได้ ร.6 และ DOF2

ผู้ประกอบการนํา DOF2 ไปดําเนินการตามพิธีศลุกากรเพ่ือออกใบขนขาเข้า

เจ้าหน้าท่ีศลุกากรจะเป็นผู้ เปิดระวางเพ่ือขนถ่ายสตัว์นํา้ เจ้าหน้าท่ีด่านฯจะควบคมุการขน

ถ่ายสตัว์ตวัแรกถึงตวัสดุท้ายขึน้ท่า

เจ้าหน้าท่ีจะทําการปิดผนกึยานพาหนะท่ีขนถ่ายและออกใบปลอ่ยรถ( ในกรณีท่ีเข้าโรงงานหรือห้อง

เย็น มีระยะหา่งจากทา่เทียบเรือมาก)

ผูประกอบการจะทําใบรับรองตนเองเก่ียวกับใบขนสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สงใหกับเจาหนาท่ี

เพ่ือยื่นยันน้ําหนักสัตวน้ําท่ีข้ึนทาจริง

เจาหนาท่ีทําการตรวจเช็คใบรับรองตนเอง ตรวจปลอ่ยใบอนญุาตชดุนัน้ และจดัทํา ร.7 หรือ ร.8 และ IMD

เจาหนาท่ีจัดทํารายงานผลการตรวจเรือ (PIR) ในระบบ PSM อีกครัง้ ภายใน 24 ชม.

ขัน้ตอนปฏบิตัก่ิอนการขนถ่ายสินค้าสัตว์นํา้



ผู้ประกอบการยื่น ร.1/1 พร้อมเอกสารแนบ

ผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ FSW

เจ้าหน้าท่ีรับคําขอและตรวจสอบเอกสาร

ไมถ่กูต้อง

แจ้งแก้ไข

เสนอผู้มีอํานาจพิจารณาไมอ่นมุตัิ

แจ้งผู้ประกอบการทราบโดยเร็ว

อนมุตัิ

ผู้ประกอบการนํา ร.9 ดําเนินการออกใบขนขาออก

และแจ้งวนั เวลา สถานท่ี ช่ือเรือท่ีจะสง่ออก

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสนิค้า ณ สถานท่ีจริง พร้อมเอกสารไมถ่กูต้อง ระงบัการขนถ่าย ถกูต้อง ให้สง่ออก

ผูประกอบการจะทําใบรับรองตนเองเก่ียวกับใบขนสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตว

น้ํา สงใหกับเจาหนาท่ีเพ่ือยื่นยันน้ําหนักสัตวน้ําท่ีข้ึนทาจริง

เจาหนาท่ีทําการตรวจเช็คใบรับรองตนเอง และตรวจปลอ่ยใบอนญุาตชดุนัน้

ขั้นตอนการสงออกสินคาสัตวน้ําทางทาเรือ
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