
การใช้งานระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM)



A.ระบบออกใบอนุญาตให้น าเรือ
ต่างประเทศเข้าท่า 

A.ระบบออกใบอนุญาตให้น าเรือ
ต่างประเทศเข้าท่า 

B.ระบบการตรวจเรือต่างประเทศ C.ระบบการออกใบอนุญาตและ
ใบรับรอง

C.ระบบการออกใบอนุญาตและ
ใบรับรอง

D.ระบบการตรวจปล่อยสินค้า E.ระบบควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น  า
น าเข้า

E.ระบบควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น  า
น าเข้า

F.ระบบการตรวจปล่อยสินค้า (หลัง
ได้รับข้อมูล SCS)  

G.ระบบควบคุมตรวจสอบปริมาณ
วัตถุดิบสัตว์น  าน าเข้า

G.ระบบควบคุมตรวจสอบปริมาณ
วัตถุดิบสัตว์น  าน าเข้า

- เขียนค าขอ- เขียนค าขอ - ติดตามสถานะค าขอ
- ใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าฯ
- ติดตามสถานะค าขอ
- ใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าฯ

- รายการรอบันทึกผลการตรวจเรือ- รายการรอบันทึกผลการตรวจเรือ
- เขียนค าขอ- เขียนค าขอ

- ติดตามสถานะค าขอ
- ใบอนุญาตและใบรับรอง
- ติดตามสถานะค าขอ
- ใบอนุญาตและใบรับรอง

- ตรวจปล่อยสินค้า
- ผลการตรวจปล่อยสินค้า (กรณี
คอนเทรนเนอร์ไม่รอคัดแยก )

- ตรวจปล่อยสินค้า
- ผลการตรวจปล่อยสินค้า (กรณี
คอนเทรนเนอร์ไม่รอคัดแยก )

- บันทึกการควบคุมตรวจสอบการ
ขนถ่ายสินค้าสัตว์น  า
- บันทึกการควบคุมตรวจสอบการ
ขนถ่ายสินค้าสัตว์น  า

-  พิจารณาอนุมัติการตรวจสอบการขน
ถ่ายสินค้าสัตว์น  า
- สรุปผลการแยกวัตถุดิบสัตว์น  าน าเข้า

-  พิจารณาอนุมัติการตรวจสอบการขน
ถ่ายสินค้าสัตว์น  า
- สรุปผลการแยกวัตถุดิบสัตว์น  าน าเข้า

- รอผลการคัดแยก
- ผลการตรวจปล่อยสินค้า 
(กรณีคอนเทรนเนอร์รอคัด
แยก,เทกอง)
- หนังสือก ากับการจ าหน่าย

- รอผลการคัดแยก
- ผลการตรวจปล่อยสินค้า 
(กรณีคอนเทรนเนอร์รอคัด
แยก,เทกอง)
- หนังสือก ากับการจ าหน่าย

-  ขออนุมัติปริมาณตั งต้น
วัตถุดิบ (จับคู่ IMD)
-  ขออนุมัติปริมาณตั งต้น
วัตถุดิบ (จับคู่ IMD)

-  พิจารณาอนุมัติปริมาณตั งต้น
วัตถุดิบ (จับคู่ครั งแรก)
-  พิจารณาอนุมัติปริมาณตั งต้น
วัตถุดิบ (จับคู่ครั งแรก)

ตัวแทนสายเรือ

ผู้น าเข้า

ผู้ประกอบการ

เจ้าหน้าท่ี

บทบาทการด าเนินการและเมนูการใช้งาน



ระบบ PSM
ตัว
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นส
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เรือ

A.ระบบออกใบอนุญาตให้น าเรือต่างประเทศเข้าท่า
ข้อมูลท่ีระบุ เอกสารแนบ

เรือขนถ่ายสัตว์น  าแบบเทกอง
1. ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือขนถ่ายจากรัฐเจ้าของธง (Flag State) 
2. ส าเนาใบอนุญาตให้ท าการขนถ่ายสัตว์น า 
3. ส าเนาเอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์น า (Transshipment declaration) 
4. ส าเนาผังการจัดเก็บสัตว์น าบนเรือ (Stowage plan) 
5. ส าเนาเอกสารการแจ้งน าเรือออกจากท่า (Port Clearance หรือ Custom  Clearance)ครั้งล่าสุด 
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ (Vessel Master Card) และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ
7. ส าเนาหนังสืออนุญาตน าเข้าสัตว์น าตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  เฉพาะ
กรณีมีการน าเข้าสัตว์น าที่มีรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES 
8. ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือประมงที่เรือขนถ่ายรับสัตว์น ามา 
9. ส าเนาใบอนุญาตท าการประมงของเรือประมงที่เรือขนถ่ายรับสัตว์น ามา  

เรือประมง (Fishing Vessel) ขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป  
1. ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง 
2. ส าเนาใบอนุญาตท าการประมงจากรัฐเจ้าของธง และ/หรือรัฐชายฝ่ัง 
3. ส าเนาผังการจัดเก็บสัตว์น้ าบนเรือ ซ่ึงระบุชนิด ปริมาณสัตว์น า และหมายเลขก ากับผัง หรือระวางเรือ 
4. ส าเนาเอกสารการแจ้งน าเรือออกจากท่าครั้งล่าสุด  
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือ หนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นกัปตันหรือผู้ควบคุม
เรือล าดังกล่าว
6. ส าเนาหนังสืออนุญาตน าเข้าสัตว์น าตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา   CITES   เฉพาะกรณีมีการน าเข้าสัตว์น าที่มี
รายช่ือตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES

1.เรือจับ

2.เรือขนถ่าย

A1 เขียนค าขอ AREP

เรือขนถ่ายหรือขนส่งสัตว์น าเป็นการเฉพาะ ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 3.1 กรณีท่ีสัตว์น าไม่ผ่านการขึ นท่า ไม่มีการคัดแยกชนิด บรรจุหีบห่อหรือชั่งน าหนักที่ประเทศเจ้าของธงเรือมาก่อน  
  (1) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือขนถ่ายหรือขนส่งสัตว์น าเป็นการเฉพาะ จากรัฐเจ้าของธงจากรัฐเจ้าของธง 
  (2) ส าเนาใบอนุญาตให้ท าการขนถ่ายสัตว์น าที่ออกโดยหน่วยงานรัฐเจ้าของธง และยังคงมีอายุการใช้งาน 
  (3) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือของเรือประมงทุกล าที่เรือขนถ่ายหรือขนส่งสัตว์น าเป็นการเฉพาะรับสัตว์น ามา
  (4) ส าเนาใบอนุญาตท าการประมงของเรือประมงทุกล าที่เรือขนถ่ายหรือขนส่งสัตว์น าเป็นการเฉพาะรับสัตว์น ามา 
  (5) ส าเนาผังการจัดเก็บสัตว์น าบนเรือ 
  (6) ส าเนาเอกสารการแจ้งน าเรือออกจากท่าครั้งล่าสุด 
  (7) ส าเนาบัตรประจ าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือล าดังกล่าว  
  (8) ส าเนาหนังสืออนุญาตน าเข้าสัตว์น าตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES  เฉพาะกรณีมีการน าเข้าสัตว์น าที่มีรายช่ือตามบัญชีแนบท้าย
อนุสัญญา CITES 
3.2 กรณีท่ีสัตว์น าผ่านการขึ นท่า มีการคัดแยกชนิด บรรจุหีบห่อหรือชั่งน าหนักที่ประเทศเจ้าของธงเรือแล้ว 
  (1) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือขนถ่ายหรือขนส่งสัตว์น าเป็นการเฉพาะ จากรัฐเจ้าของธง
  (2) ส าเนาเอกสารรับรองการจับสัตว์น า (Catch Certificate; CC) 
  (3) ส าเนาเอกสารการแจ้งน าเรือออกจากท่าครั้งล่าสุด 
  (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือ หนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือล าดังกล่าว 
  (5) ส าเนาหนังสืออนุญาตน าเข้าสัตว์น าตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา   CITES   เฉพาะกรณี มีการน าเข้าสัตว์น าที่มีรายช่ือตามบัญชีแนบท้าย
อนุสัญญา CITES 

เอกสารแนบอ้างอิง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก าหนดท่าเทียบเรือของ
เรือประมงท่ีมิใช่เรือประมงไทยท่ีประสงค์จะน าสัตว์น าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น าเข้ามาในราชอาณาจักร  (ฉบับท่ี  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

AREPAREP
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A.ระบบออกใบอนุญาตให้น าเรือต่างประเทศเข้าท่า (ต่อ)

1. สังเกตหน้าจอว่ามีการแจ้งเตือน 
  1.1 ถ้าหากมีการแจ้งเตือนจากระบบว่าพบข้อมูลผิดปกติ กับ ฐานข้อมูลกลางส าหรับการควบคุมฯ ให้เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์ ประกาศกรมประมง  และแจ้งกลุ่มควบคุมเรือฯ เพื่อปรับปรุงข้อมูลต่อไป 
  1.2 ถ้าหากพบว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือ IUU ให้เจ้าหน้าท่ี  อนุมัติ ใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าฯ (Notification) ใส่ผล ไม่ผ่าน
2. บันทึกข้อมูลผลการพิจารณา อนุญาตให้เรือเข้าหรือไม่ และขึ้นตรวจเรือหรือไม่
 

A4 ตรวจสอบโดยระบบ

1. ความครบถ้วนของค าขอ
2. บัญชีเรือเป็นเรือ IUU หรือไม่
3. ตรวจสอบวันเวลาทีย่ืน กับ วันและเวลาเรือเข้า ต้องไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
4. ตรวจสอบท่าท่ีเทียบก่อนหน้าว่ามีประวัติการถูกปฏิเสธเทียบท่าเรือไม่

A5 เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจสอบ

1. ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง หากประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงให้ขอเปลี่ยนแปลงในขั้นตอน PIR
2. สามารถยกเลิกได้

A6 การขอเปลี่ยนแปลง/การยกเลิก

NotificationNotification
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*เพิ่มเติม
1. ก าลังพัฒนาระบบ ตัวแทนสายเรือสามารถขอแก้ไขข้อมูล 
stowage plan ผ่านระบบได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1.1 กรณียังไม่ออก NOTI สามารถขอแก้ไขได้
1.2 กรณีออก NOTI แล้ว สามารถขอแก้ไขได้ใน PIR (ข้อมูลจะ
แก้ไขเฉพาะใน PIR เท่านั้น ส่วนข้อมูลใน NOTI จะไม่มีการแก้ไข)
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B.ระบบการตรวจเรือต่างประเทศ

1. สร้างขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข PIR ในระบบ
2. ข้อมูลท่ีขอเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะใน  Stowage plan และยังไม่ได้อนุมัติ DOF2

B1 บันทึกผลการตรวจเรือ

1. ไปท่ีเมนู รายการรอบันทึกผลการตรวจเรือ >> บันทึกรายงานการตรวจเรือ >> กรอกข้อมูลผู้ตรวจเรือ
2. การเปลี่ยนแปลง Stowage plan 
   2.1 ให้ตัวแทนสายเรือท าเอกสารขอเปลี่ยนแปลง
   2.2 เจ้าหน้าท่ีกรอกข้อมูลเปลี่ยนแปลงในระบบตามเอกสารท่ีตัวแทนสายเรือย่ืน (เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ทุกอย่างใน Stowage plan)

B2 แก้ไข PIR ในระบบ

*เพิ่มเติม
1. ถ้าหากในใบ Notification 
ระบุว่าไม่ขึ้นตรวจจะออก PIR อัตโนมัติ
2. ต้องอนุมัติ PIR ก่อน 
ถึงจะสามารถอนุมัติ DOF2 ได้

   PIR   PIR

**เพิ่มเติม
1. ก าลังพัฒนาระบบ ถ้าหากมีการแก้ไข PIR หลังจาก DOF2 อนุมัติแล้ว จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ (ยกเว้น ผู้น าเข้า กับ Invoice) และเพิ่มลดระวางได้ 
(เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน้าท่า) 
2. PIR ไม่สามารถขอยกเลิกได้

3/9



ระบบ FSW
ระ

บบ
 F

SW
ผู้น

 าเข้
า

เจ
้าห

น้า
ที่

C.ระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรอง

1. ตรวจสอบผู้น าเข้าว่ามีอยู่ใน Stowage plan ใน Notification หรือไม่
2. ตรวจสอบเลขท่ี Invoice ตรงกับ  Stowage plan ใน Notification หรือไม่
3. ตรวจสอบชื่อ/หมายเลขยานพาหนะตรงกับ ท่ีอยู่ใน Notification หรือไม่

C1 เขียนใบค าขออนุญาต DOF2

1. ผู้น าเข้ากรอกข้อมูล เลขท่ี Notification 

C2 ตรวจสอบโดยระบบ

DOF2DOF2

*เพิ่มเติม
1. ก าลังพัฒนาระบบ ต้องระบุเลขท่ี RCN เพื่อ
ตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมศุลกากรและกรมเจ้าท่า

C3 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

1. ถ้าลงทะเบียนรับเรื่อง/จัดท าใบอนุญาตไม่ได้ ให้ตรวจสอบฟิลด์ข้อมูลในขั้นตอน C2 และแจ้งแก้ไข
***เพิ่มเติม
1. การขอเปลี่ยนแปลง/ขอยกเลิก สามารถท าได้ตามปกติ
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*ข้อควรระวัง
ต้องออก PIR ก่อน จึงจะสามารถอนุมัติ DOF2 ได้ 
(แต่สามารถจัดท าได้พร้อมกัน)



ระบบ FSW
เจ

้าห
น้า

ที่

D.ระบบการตรวจปล่อยสินค้า

D1 ตรวจปล่อยสินค้า

1. สินค้าตู้คอนเทรนเนอร์ 
  1.1 กรณีไม่รอผลการคัดแยก 
       1.1.1 ไปท่ีเมนู ตรวจปล่อยสินค้า 
       1.1.2 เลือกไอคอน ไม่ท าการคัดแยก       
       1.1.3 บันทึกข้อมูลตรวจปล่อย       
       1.1.4 และไปท่ีเมนูผลการตรวจปล่อยแล้ว ออก ร.7 และ IMD

 1.2 กรณีรอผลการคัดแยก 
      1.2.1 ไปท่ีเมนู ตรวจปล่อยสินค้า 
      1.2.2 เลือกไอคอนสร้าง ICLN     (ข้อมูลจะมาจากใน DOF2) และ Save 

      1.2.3 จากนั้นไปท่ีระบบควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าน าเข้า เมนูสรุปผลการแยกวัตถุดิบสัตว์น้ าน าเข้า

2. สินค้าเทกอง
      2.1 ไปท่ีเมนู ตรวจปล่อยสินค้า  
      2.2 บันทึกข้อมูลตรวจปล่อยหน้าแรก  
      2.3 จากนั้นไปท่ีระบบควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าน าเข้า  เมนบูันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า

*เพิ่มเติม
1. กรณีสินค้าเทกอง จะสร้าง ICLN ให้อัตโนมัติ
2. หากต้องการดูข้อมูล ICLN สามารถเข้าไปดูท่ี ระบบการแจ้งการขนถ่ายวัตถุดิบสัตว์น ้าน้าเข้า
3. ก าลังพัฒนาระบบท่ีจะขึ้นใช้ระบบตรวจร่วมกับกรมศุลการกร กรณีสินค้าเทกองส่งผลการตรวจเป็น  ผ่าน แบบมี
เงื่อนไข (คัดแยก ณ สถานประกอบการ) ก่อนท่ีจะไประบบควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าน าเข้า

INSPECTIONINSPECTION ร.7ร.7  IMD IMD

  ICLN  ICLN

  ICLN  ICLN

*เพิ่มเติม
1. จาก ข้อ 1.2.2 จะส่งข้อมูลให้ กตส. รับทราบ 
เพิ่มแผนการ Sizing และบันทึกข้อมูล Sizing

 SCS SCS

DRAFT
DRAFT
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ระบบ PSM
เจ้
าห
น้า
ที่

เจ
้าห

น้า
ที่ 

แล
ะ/

หร
ือ 

ผู้น
 าเข้

า

E.ระบบควบคมุการขนถ่ายสนิคา้สตัวน์ ้าน าเขา้   

1. พิจารณาเปรียบเทียบน้ าหนักท่ีผู้น าเข้ากรอก กับ น้ าหนักท่ี
เจ้าหน้าท่ีกรอก
2. พิจารณาน้ าหนักใน Tally Sheet ท่ีผู้น าเข้ากรอก กับ น้ าหนักใน 
PIR (Buffer ไม่เกิน +-10%) 

E1 บันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า

1. ไปท่ีเมนู บันทึกการควบคุมตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า
  1.1 สร้าง Tally Sheet (ข้อมูลมาจาก DOF2 แยกตามระวาง ให้บันทึกการขนถ่ายรายคันรถ และสามารถ Import ไฟล์ Excel ได้)

E2  พจิารณาอนุมตักิารตรวจสอบการขนถ่ายสนิคา้สตัวน์ ้า
**เพิ่มเติม
1. ข้อมูลจะไหลไป กตส. เพื่อบันทึก Summary Sizing 
และอนุมัติ โดยพิจารณา Buffer ระหว่าง Tally Sheet กับ 
Summary Sizing (Buffer ไม่เกิน +-2%)

2. Tally Sheet เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
3. Tally Sheet ยกเลิกไม่ได้หากมีการน าไป Sizing แล้ว 

*ข้อควรระวัง
1. หมายเลข Seal ต้องมีและต้องไม่ซ้ า
2. ในการกรอกข้อมูลทุกฟิลด์ต้องระวัง เพราะถ้าอนุมัติ Tally Sheet และส่งไป กตส. แล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้

Tally SheetTally Sheet

 SCS SCS

DRAFT
DRAFT
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*เพิ่มเติม
1. ก าลังพัฒนาระบบ เจ้าหน้า
สามารถแก้ไข Tally sheet 
หลังหัวหน้าลงนามแล้วได้



ระบบ PSM
เจ

้าห
น้า

ที่

E.ระบบควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าน าเข้า (ต่อ)   

E3 สรุปผลการแยกวัตถุดิบสัตว์น้ าน าเข้า

1. ไปท่ีเมน ูสรุปผลการแยกวัตถุดิบสัตว์น้ าน าเข้า
  1.1 พิจารณาอนุมัติ โดยดูข้อมูลเปรียบเทียบน้ าหนักระหว่าง SCS กับ Tally Sheet กับ DOF2

 SCS SCS
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F.ระบบการตรวจปล่อยสินค้า (หลังได้รับข้อมูล SCS) 

F1 รอผลการคัดแยกสินค้า

2. ไปท่ีเมน ูหนังสือก ากับการจ าหน่าย
  2.1 ค้นหาหนังสือก ากับการจ าหน่าย 
  2.2 คลิกไอคอน ส่งข้อมูลไประบบ PSE

*เพิ่มเติม
1.  หากขึ้นระบบตรวจร่วมกับกรมศุลกากร ระบบจะแสดงน้ าหนักในใบขน ให้เปรียบเทียบ กับ น้ าหนักในใบอนุญาต

INSPECTIONINSPECTION ร.7ร.7  IMD IMD
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F2 หนังสือก ากับการจ าหน่าย

1. ไปท่ีเมน ูรอผลการคัดแยกสินค้า
  1.1 บันทึกข้อมูลตรวจปล่อย 
  1.2 ไปท่ีเมนูผลการตรวจปล่อยแล้ว ออก ร.7 และ IMD

*ข้อควรระวัง
หากมีการแก้ไข IMD จะต้องด าเนินการก่อนส่งไป ระบบ PSE

 IMD IMD PSE



ระบบ PSE
ผู้ป
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าห

น้า
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SE

G.ระบบควบคุมตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบสัตว์น  าน าเข้า

G1 สรา้งค าขออนุมตัปิรมิาณตัง้ตน้วตัถุดบิสตัวน์ ้าน าเขา้

1. ไปท่ีเมนู ขออนุมัติปริมาณต้ังต้นวัตถุดิบ (จับคู่ IMD)
2. กรอกข้อมูล เลขท่ี IMD 
3. เลือกเอกสารท่ีน ามาด าเนินการจับคู่  (Catch Certificate/Simplified Catch Certificate/Other Document)

G3 พจิารณาอนุมตัปิรมิาณตัง้ตน้วตัถุดบิ (จบัคูค่ร ัง้แรก)

1. พิจารณาข้อมูล หากระบบมีข้อความแจ้งเตือน
2. อนุมัติ

G2 ตรวจสอบข้อมูล 

1. พิจารณาข้อมูล (ชื่อเรือจับ, ธงเรือจับ, ช่วงเวลาการท าประมง, ระยะเวลาการจับ, เครื่องมือท าประมง)

CC / SCC /
Other
CC / SCC /
Other

 IMD IMD
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A.ระบบออกใบอนุญาตให้น าเรือต่างประเทศเข้าท่า

B.ระบบการตรวจเรือต่างประเทศ

C.ระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรอง

D.ระบบการตรวจปล่อยสินค้า

E.ระบบควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น  าน าเข้า   

F.ระบบการตรวจปล่อยสินค้า (หลังได้รับข้อมูล SCS)  

G.ระบบควบคุมตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบสัตว์น  าน าเข้า

ระบบการใช้งาน



A.ระบบออกใบอนุญาตให้น าเรือต่างประเทศเข้าท่า (AREP-->NOTI)

B.ระบบการตรวจเรือต่างประเทศ (NOTI -->PIR)

C.ระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรอง (PIR -->DOF2)

D.ระบบการตรวจปล่อยสินค้า (DOF2 -->ผลการตรวจปล่อยส่งไปกรมศุล
                                              -->INS.,ร.7,IMD กรณีคอนเทรนเนอร์ไม่รอคัดแยก)

E.ระบบควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น  าน าเข้า (Tally Sheet -->SCS)

F.ระบบการตรวจปล่อยสินค้า (หลังได้รับข้อมูล SCS)  
                                                (DOF2,SCS,ใบขน--> INS.,ร.7,IMD กรณีคอนเทรนเนอร์รอคัดแยก,เทกอง)

G.ระบบควบคุมตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบสัตว์น  าน าเข้า (IMD + CC/SCC/Other --> ข้อมูลตั งต้นวัตถุดิบ)

ระบบการใช้งานและข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้อง

NOTI



THANK YOU
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