
  

 

 

 
เมื่อเรือเข้าเทียบท่าแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจเรือ ตรวจสอบเอกสาร 

หลักฐาน และอุปกรณ์บนเรือ ตามที่ได้แจ้งหรือระบุไว้ใน AREP โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จัดท า
บันทึกผลการตรวจเรือ และให้กัปตันเรือหรือผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือลงนามรับทราบ
ผลการตรวจ ที่ได้บันทึกไว้ในรายงานดังกล่าว โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

1) ถูกต้อง             อนุญาตให้ด าเนินการขนถ่ายสัตว์น้ าหรืออนุญาตให้ใช้ 
                           ท่าเทียบเรือตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง 
2) ไม่ถูกต้อง            ปฏิเสธการขนถ่ายสัตว์น้ าหรือปฏิเสธการใช้ทา่เทียบเรือ มีค าสั่ง  
                                 ให้เรือออกจากท่าหรือด าเนินการตามกฎหมาย กรณีมีหลักฐาน  
                               ชัดเจนว่าเป็นเรือที่ท าการประมง IUU  

ผู้ประกอบการหรือผู้น าเข้าที่มีความประสงค์จะน าสินค้าสัตว์น้ าเข้ามาในราชอาณาจักร
ด้วยเรือประมง สามารถย่ืนค าขออนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (DOF ๑) 
ผ่านระบบ FSW ได้ล่วงหน้าเมื่อเรือเข้าเทียบท่า และได้รับใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแล้ว (DOF ๒) จึงจะสามารถขนถ่ายสัตว์น้ าลงจากเรือได้ 

 
 
ก่อนการขนถ่ายสัตว์น้ า ผู้ประกอบการน าเข้าหรือตัวแทนออกของย่ืนเอกสาร

ประกอบการตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น้ าต่อเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจสัตว์น้ า ดังนี้  
1.  ใบอนุญาตให้น าเข้าสตัว์น้ าหรือผลติภัณฑ์สตัว์น้ า (DOF2) 
2.  ใบขนสินค้าขาเข้า 
3.  Invoice 
4.  BL 
5.  แผนผังการจัดเก็บสัตวน์้ า 
6.  แผนการขนถ่ายสัตว์น้ า 

7.  เอกสารอื่น ๆ ประกอบ 
แนวทางการพิจารณา 
1. การตรวจสอบเอกสาร 

1)  ถูกต้อง                   ลงรับเอกสารการแจ้ง เพื่อด าเนินการต่อไป 
2)  ไม่ถูกต้อง              คืนเอกสาร และท าการแก้ไข 

2.  เจ้าหน้าที่จะด าเนินการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ าตั้งแต่การเปิดระวาง จนกระทั่งมีการ
ขนถ่ายเสร็จ โดยบันทึกน้ าหนักหน้าท่า หน้าโรงงาน เมื่อผู้ประกอบการคัดแยกชนิดและ
ปริมาณสัตว์น้ าเข้าสู่ระบบ PPS แล้วจึงตรวจปล่อยสินค้า และออกหนังสือก ากับการ
จ าหน่าย (IMD) แก่ผู้น าเข้า  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าเรือประมงต่างประเทศ 
เข้าเทียบท่าในราชอาณาจักร 

การขออนุญาต 

การตรวจเรือ 

การควบคุมการขนถ่ายสัตว์น  า 

http://fsw.fisheries.go.th/ 



  

 

 

ประเทศไทยได้ยื่นภาคยานุวัติสารเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยมาตรการ
รัฐเจ้าของท่า (PSMA) เพื่อป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อการป้องกันเรือประมง และสินค้าประมง
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการท าประมง IUU 

ดังนั้น กรมประมง โดยกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตในฐานะหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ในการก ากับ ควบคุม ตรวจสอบการน าเข้า ส่งออกและน าผ่านสินค้าสัตว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดส าหรับมาตรการในฐานะรัฐเจ้าของท่า 
กรมประมงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบการปฏิบัติและการควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ
สอดคล้องกับหลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันการท าการประมงที่
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้อ านาจอธิปไตยและ
กฎหมายภายในประเทศ พระราชก าหนด  การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซ่ึงกฎหมายล าดับรองได้มีผลบังคับใช้แล้ว ส่งผลให้การควบคุมและป้องกันการท าประมงผิด
กฎหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

หมายถึง เรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่ท าการขนถ่ายสัตว์น้ าจากกลางทะเล หรือขนถ่ายสัตว์น้ า 
ณ ท่าเทียบเรือที่ได้รับอนุญาต โดยขนถ่ายจากเรือประมงที่ใช้ท าการประมงไปยังเรือขนถ่าย
สัตว์น้ า ซ่ึงสัตว์น้ าดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกชนิด บรรจุหีบห่อ หรือการชั่งน้ าหนักมาก่อน 

 

หมายถึง เรือที่ใช้ท าการประมงหรือจับสัตว์น้ าในเขตพื้นที่รัฐเจ้าของธง หรือรัฐชายฝั่งอื่น
ที่ได้รับอนุญาต หรือทะเลหลวง (High seas) หรือพื้นที่ซ่ึงองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค
บริหารจัดการ แต่ไม่รวมถึงเรือประมงที่ใช้ท าการประมงพื้นบ้านซ่ึงมีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส 
สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซ่ึงไม่ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ แห่ง พ.ร.ก. การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความ
ในมาตรา ๙๗ แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผู้มีความประสงค์น าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าในราชอาณาจักร ต้องแจ้งข้อมูล
ล่วงหน้าตามแบบค าร้อง (AREP) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง (กรณีเรือประมง
สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชาและสหพันธรัฐมาเลเซีย ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง เรือประมง
สัญชาติเมียนมา ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และเรือประมงสัญชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไม่น้อยกว่า 
12 ชั่วโมง) และเข้าเทียบท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 

1.  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือขนถ่ายจากรัฐเจ้าของธง  
2.  ส าเนาใบอนุญาตให้ท าการขนถ่ายสัตว์น้ า 
3.  ส าเนาเอกสารรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ า (Transshipment Declaration) * 
4.  ส าเนาผังการจัดเก็บสัตว์น้ าบนเรือ (Stowage plan) *  
5.  ส าเนาเอกสารการแจ้งน าเรือออกจากท่า (Port Clearance) ครั้งล่าสุด  
6.  ส าเนาบัตรประจ าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่า  
    บุคคลนั้นเป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือล าดังกล่าว  
7.  ส าเนาหนังสืออนุญาตน าเข้าสัตว์น้ าตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES (เฉพาะกรณี) * 
8.  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือที่ใช้ท าการประมงที่เรือขนถ่ายรับสัตว์น้ ามา 

9.  ส าเนาใบอนุญาตท าการประมงของเรือที่ใช้ท าการประมงที่เรือขนถ่ายรับสัตว์น้ ามา 
* ยกเว้น ส าหรับกรณีที่มิได้ประสงค์จะน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเข้ามาในราชอาณาจักร 

1.  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง  
2.  ส าเนาใบอนุญาตให้ท าการประมงจากรัฐเจ้าของธง และ/หรือรัฐชายฝั่ง (Coastal State) 
3.  ส าเนาผังการจัดเก็บสัตว์น้ าบนเรือ (Stowage plan) * 
4.  ส าเนาเอกสารการแจ้งน าเรือออกจากท่า (Port Clearance) ครั้งล่าสุด  
5.  ส าเนาบัตรประจ าตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่า  

 บุคคลนั้นเป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือล าดังกล่าว  
6.  ส าเนาหนังสืออนุญาตน าเข้าสัตว์น้ าตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES (เฉพาะกรณี) * 
* ยกเว้น ส าหรับกรณีที่มิได้ประสงค์จะน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเข้ามาในราชอาณาจักร 

ผู้มีความประสงค์เข้าใช้งานระบบ e-PSM สามารถย่ืนค าขอลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
ด้วยตนเองได้ที่ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง หรือด่านตรวจสัตว์น้ า 

 
 

1.  ตัวแทนสายเรือย่ืนแบบค าร้องขอน าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า และเอกสาร  
 ประกอบ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ าที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบท่าเรือนั้น  
 ผ่านระบบ e-PSM  

2.  เจ้าหน้าที่กรมประมงตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และแจ้งให้ทราบผ่านระบบ 
 ภายใน 24 ชั่วโมง (สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และสหพันธรัฐมาเลเซีย ภายใน 1 ชั่วโมง,   
 สัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใน 3 ชั่วโมง และสัญชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย   
 ภายใน 6 ชั่วโมง) 

3.  เมื่อจัดท าใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ (Notification) และลงนามเรียบร้อย  
 แล้วจะส่งไปยังตัวแทนสายเรือ กรมศุลกากร และกรมเจ้าท่าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4.  ตัวแทนสายเรือใช้ Notification เป็นหลักฐานการแจ้งการรับอนุญาตเข้าเทียบท่าต่อท่าเทียบเรือ 

5.  นัดหมายเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจเรือในโอกาสแรกที่เรือเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือนั้น 

การน าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าในราชอาณาจักร 

เอกสารประกอบค าร้องขอน าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP)  
กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น  าแบบเทกอง Bulk

เอกสารประกอบค าร้องขอน าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (AREP)  
กรณีเรือที่ใช้ท าการประมง (Fishing Vessel) 

ขั นตอนการปฏิบัติในการน าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าในราชอาณาจักร 

ก่อนน าเรือเข้ามาในราชอาณาจักร (12 ไมล์ทะเล) ไม่น้อยกว่า 72 ชัว่โมง 


