
คู่มอืการนาํเข้า
สินค้าสัตวน์ํ�า 
ลักษณะเทกอง
(Bulk Cargo)
โดยเรอืต่างประเทศ



กระบวนการก่อนเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า

โดยมีเอกสารประกอบการยื�นแบบ
คําร้อง ฯ
-สาํเนาทะเบียนเรือขนถ่าย 

-สาํเนาใบอนุญาตขนถ่ายสินค้าสัตว์นํ�า
จากรัฐเจ้าของธง/รัฐชายฝ�� ง 

-สาํเนาเอกสารรายงานการนถ่ายสินค้า
สัตว์นํ�า 

-ผังการจัดเก็บสินค้าสัตว์นํ�าบนเรือ 

-สาํเนาเอกสารการแจ้งนําเรือออกจาก
ท่า 

-สาํนาบัตรประจาํตัวผู้ควบคุมเรือ
-สาํเนาทะเบียนเรือจับสัตว์นํ�า
และอื� น ๆ 

ยื� นแบบคําร้องขอนาํเรือ
ประมงต่างประเทศ

เข้าเทียบท่า  (AREP) ก่อน
เรือเข้าเทียบท่า  72  ซม .  

 

Agency กรมประมง กรมศุลกากร กรมเจา้ท่า Agency

อนุญาต

ตรวจคําขอและพิจารณา
(AREP)

ยื�นบัญชีสินค้า โดยยื�นเอกสาร
ด้วยตนเอง ณ สาํนักงาน
ศุลกากร/ด่านศุลกากร

รับรายงานผลการอนุญาต
ให้เรือประมงต่างประเทศ

เข้าเทียบท่า
 

-สาํเนาทะเบียนเรือขนถ่าย 

-สาํเนาใบอนุญาตขนถ่ายสินค้าสัตว์นํ�าจากรัฐ
เจ้าของธง/รัฐชายฝ�� ง 

-สาํเนาเอกสารรายงานการขนถ่ายสินค้าสัตว์
นํ�า 

-สาํเนาเอกสารการแจ้งนาํเรือออกจากท่า 

-สาํนาบัตรประจาํตัวผู้ควบคุมเรือ
-บันทึกการเดินเรือ 

-บัญชีคนประจาํเรือ 

-MARITIME DECLARATION OF  

 HEALTH

-SHIP’s Particular

ยื�นเอกสารคําร้องขอทําการขนถ่าย
สินค้าข้างลํา ณ การท่าเรือ ฯ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

แจ้งตัวแทนสายเรือ,
 กรมศุลกากร,กรมเจ้าท่า
พร้อมนัดหมายวันขึ�นตรวจเรือ

ปฏิเสธ
แจ้งตัวแทนสายเรือ, กรม
ศุลกากร,กรมเจ้าท่า
และรายงานรัฐเจ้าของธงรัฐ
ชายฝ�� ง RMFOs หรือองค์กรที�
เกี�ยวข้อง
และผลักดันออกนอกประเทศ

ตัวแทนสายเรือ (Agency)

และยื�นบัญชีสินค้าผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร
ภายใน 24 ซม.

รับรายงานผลการอนุญาต
เรือประมงต่างประเทศ

เข้าเทียบท่า
 ตัวแทนสายเรือ (Agency)

แจ้งเรือเข้ากับกรมเจ้าท่าผ่านระบบ
NSW พร้อมยื�นเอกสาร

ตัวแทนสายเรือ (Agency) แจ้ง

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ  กรมควบคุมโรค

 ยื�นแบบรายการเกี�ยวกับพาหนะที�จะเข้า
มาในราชอาณาจักร (แบบ ต.1)ก่อนเรือ
เข้าเทียบท่า 24 ชม.

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ  กรมควบคุมโรค

 ยื�นแบบรายการเกี�ยวกับพาหนะ 
(แบบ ต.ม.2)ก่อนเรือเข้าเทียบท่า 24 ชม.



กระบวนการเมื� อเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า 

สาํนกังานตํารวจ
ตรวจคนเขา้เมอืง

 

กรมประมงและกรมศุลกากร

รายละเอียดการตรวจ ดังนี�
•ตรวจลักษณะภายนอกเรือ
-ชื�อเรือ     -เลข IMO     -ธงเรือ 

•ตรวจเอกสารฉบับจริงกับสาํเนาที�ยื�นมาครั�งแรก
-ทะเบียนเรือขนถ่าย (Registration Certificate of carrier

vessel)

-ใบอนุญาตขนถ่ายสินค้าสัตว์นํ�าจากรัฐเจ้าของธง/รัฐชายฝ�� ง
(Transshipment license)

-เอกสารรายงานการขนถ่ายสินค้าสัตว์นํ�า (Transshipment

declaration)

-ผังการจัดเก็บสินค้าสัตว์นํ�าบนเรือ (Stowage plan)

-เอกสารการแจ้งนาํเรือออกจากท่า (Port clearance)

-

เจ้าหน้าที�กรมศุลกากร  (ฝ� ายบริการศุลกากร)  ร่วมกับ  เจ้าหน้าที�กรมประมง  

ขึ�นทําการตรวจเรือสินค้าประมง  โดยตรวจสอบตามหัวข้อดังนี�

เจ้าหน้าที�ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

ขึ�นตรวจคนประจาํเรือและผู้โดยสาร
พร้อมเอกสาร

โดยใช้เอกสารดังนี�
-บันทึกข้อความINSPECTION
DECLARATION

-บัญชีคนโดยสาร (แบบ ตม. 3/TM. 3)

เฉพาะกรณีที�มีผู้โดยสารที�มิใช่คนประจาํ
พาหนะเท่านั�น
-บัญชีประจาํพาหนะ (แบบ ตม. 4/1/TM.

4/1)

-คําร้องขออนุญาตให้คนโดยสารและประจาํ
พาหนะออกจากพาหนะ (แบบ ต.ม. 33/TM.

33)

-บัญชีรายชื�อและพิมพ์ลายนิ�วมือคนประจาํ
พาหนะ (แบบ ตม. 36/TM. 36)

-บัตรประจาํตัวผู้ควบคุมเรือ (Vessel master card and/or other

legal documents identifying the captain or master or

vessel /Seaman Book)

-ทะเบียนเรือจับสัตว์นํ�า (Registration Certificate of fishing

vessel) (Fishing license of fishing vessel accompanied

with carrier vessel)

-สมุดปูมเรือ (Logbook)

-บันทึกการเดินเรือ (VOYAGE MEMO)

-บัญชีคนประจาํเรือ (CREW LIST)

-บัญชีสิ�งของต้อมห้าม (NIL LIST)

-บัญชีของใช้บนเรือ (PROVISIONS STORE LIST)

-และเอกสารอื� น ๆ ที�เกี�ยวข้อง

-

เจ้าหน้าที�กรมศุลกากรฝ� ายตรวจรับเรือ
ต่างประเทศ  ขึ�นตรวจเรือ

กรมศุลกากร

เจ้าหน้าที�ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศขึ�นตรวจประเมินสุขภาพคนประจาํ
เรือและผู้โดยสาร
โดยใช้เอกสารดังนี�
-  แบบ MARITIME DECLARATION OF

HEALTH (แบบ ต. 3/T. 3)

-แบบคําถาม QUESTIONNALIRE 

(แบบ ต. 8/T. 8)

กรมควบคมุโรค

กรมควบคุมโรค (ด่านควบคุมโรค
ติดต่อระหว่างประเทศ)

เมื� อเจ้าหน้าที�ควบคุมโรคติดต่อขึ�นตรวจ
ประเมินสุขภาพคนประจาํเรือแล้วเสร็จจะ
ออกเอกสารให้กับเรือ
- PORT HEALTH SERVICE ROYAL

THA GOVERNMENT



กรมประมง

อนุญาต
 อนุญาตการขนถ่ายและลงนามในรายงานการตรวจเรือ
(PortInspectionReport:PIR) และส่งผลการตรวจเรือมายัง
กรมศุลกากรผ่านระบบ ดําเนินการออกใบอนุญาต
และขนถ่ายสินค้าสัตว์นํ�าต่อไป
-

ปฏิเสธ

การปฏิเสธการใช้ท่าเทียบเรือและลงนามในและลงนามในรายงานการ
ตรวจเรือ (Port Inspection Report:PIR) และดาํเนินการดังนี�      
1. ตามพระราชกําหนดการประมง พุทธศักราช 2560 (ฉบับที� 2 )

2. แจ้งมายังกรมศุลกากร
3. รายงานรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝ�� ง RFMOs หรือองค์กรที�เกี�ยวข้อง
4. ผลักดันออกนอกประเทศ

-

หลังจากเจ้าหน้าที�กรมประมงตรวจเรือแล้วเสร็จ 

กรมประมงจะดาํเนินการดังนี�
รับผลรายงานการตรวจเรือ (Port Inspection Report : PIR)

จากกรมประมง ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

-

ให้ตัวแทนสายเรือ (Agency) 

รายงานเรือเข้า โดยยื�นเอกสาร ณ สาํนักงานศุลกากร/ด่านศุลกากร
โดยมีเอกสารดังนี�
-ใบแนบ 1 SCHEDULE 1 (แบบที� 372)

-CARGO MANIFEST

-CREW LIST

-IMO CREW’s EFFECT DECLARATION

-

VOYAGE MEMO

-SHIP’s STORES DECLARTION

-NIL LIST

-PROVISIONS STORE LIST AND IN REFRIGERATOR CONTAINER

-MARITIME DECLARATION OF HEALTH

ANNEX 2 DECLARTION OF SECURITY

กระบวนการเมื� อเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า (ต่อ)

กรมศุลกากร

พิจารณาการตรวจเรือ 



กระบวนการเกี�ยวกับการขอหนังสืออนุญาตการนาํเข้าสัตว์นํ�า ฯ 

และการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร
 

ปฏิเสธ
ไม่ออกหนังสืออนุญาตให้
นาํเข้าสัตว์นํ�าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์นํ�า Aquatic Animal or

Aquatic Animal Product

Import Permit (DOF 2)
-

อนุญาต
ออกหนังสืออนุญาตให้นาํเข้า
สัตว์นํ�าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ�า
Aquatic Animal or

Aquatic Animal Product

Import Permit (DOF 2)
-

รับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าผ่านระบบ National Single Window

-

ยื�นคําร้องขออนุญาตให้นาํเข้าสัตว์นํ�าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ�า
ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW)

-

หนังสืออนุญาตให้นาํเข้าสัตว์นํ�าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ�า Aquatic

Animal or Aquatic Animal Product Import Permit 

(DOF 2) ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

-

ดาํเนินยื�นใบขนสินค้าขาเข้าผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

-

ขออนุญาตทําการขนถ่ายสินค้าสัตว์นํ�าฯ 

ณ ด่านตรวจสินค้าสัตว์นํ�า

-

ยื�นคําร้อง เพื� อขออนุมัติเป�ดระวางเรือ
ณ สาํนักงานศุลกากร / ด่านศุลกากร

-

ผู้นําของเขา้ กรมประมง กรมศุลกากร

ออกเลขที�ใบขนสินค้าขาเข้า
-

ตรวจคําขอและพิจารณา
-

ผู้นําของเข้า

อนุญาต/ปฏิเสธ อนุญาต/ปฏิเสธ



กระบวนการเกี�ยวกับการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์นํ�า ฯ

เจ้าหน้าที�กรมประมง ทําการมัดลวด (SEAL)ควบคุมไปยัง 

สถานประกอบการ หรือโรงงาน เพื� อทําการตรวจสอบชนิด ปริมาณ นํ�าหนัก
ที�นาํเข้าที�แท้จริง ณ สถานประกอบการ หรือโรงงาน

กรมประมงและกรมศุลกากร

เจ้าหน้าที�กรมศุลกากร (ฝ�ายบริการศุลกากร) ร่วมกับ เจ้าหน้าที�
กรมประมง ควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์นํ�า ณ ท่าเรือที�ได้รับ
อนุญาตขนถ่ายให้เป�นไปตามใบขนสินค้าขาเข้า หนังสือขออนุญาตนาํ
เข้าสินค้าสัตว์นํ�า ฯ และเอกสารประกอบอื� น ๆ ที�เกี�ยวข้อง พร้อมทั�ง
จัดทํารายงานการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์นํ�า ฯ 

-

กรมประมง



การปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยสินค้า
สัตว์นํ�า ฯ

กรมศุลกากร

ผู้นําของเขา้กรมศุลกากร

เจ้าหน้าที�กรมประมง  

ออกบันทึกผล
การตรวจปล่อย
สินค้าสัตว์นํ�า  ฯ เจ้าหน้าที�กรมศุลกากร ดําเนินการ

ตรวจปล่อยสินค้าสัตว์นํ�า ฯ
 ในระบบคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที�กรมศุลกากร  รับข้อมูล
บันทึกผลการตรวจปล่อยสินค้า
สัตว์นํ�า  ฯ  ผ่านระบบ  National

Single Window (NSW)

ผู้นาํของเข้ารับมอบ
สินค้าสัตว์นํ�าออกจาก
อารักขาศุลกากร

รับแจ้งการตรวจปล่อย
สินค้าในระบบคอมพิวเตอร์
และส่งมอบของ
ให้ผู้นาํของเข้า  

พร้อมปรับสถานะใบขนเป�น
0409

เจ้าหน้าที�กรมศุลกากร  พิจารณาความผิดตามกฎหมาย
และระเบียบที� เ กี�ยวข้อง  และดาํเนินการแก้ไขข้อมูล

กรมประมง
การท่าเรอืแห่ง
ประเทศไทย

กรณีที�ข้อมูล  ปริมาณ  นํ�าหนักและราคาสินค้าที�นาํ เข้า
ไม่ตรงกับสินค้าที�ตรวจพบ  ให้ผู้นาํของเข้ายื� นคําร้องขอ
แก้ไขข้อมูล  ปริมาณ  นํ�าหนัก  และราคา  ให้ถูกต้อง
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 secretary@fisheries.go.th

 support@fisheries.go.th

 

กรม
ประมง

Call Center 1164 

โทร. 0-2667-6000,0-2667-7000

saraban_customs@customs.go.th

Call Center 1199

 โทร. 0-22331311-8 

กรม
เจ้าท่า

Call Center 1422

โทร. 02-590-3000

ddc.moph@ddc.mail.go.th

กรม
ควบคุม
โรค

Call Center 1178 

โทร. 0-2287-3101

กรม
ศุลกากร

สาํนักงาน
ตรวจคนเข้า

เมือง

คู่มือประชาชน เว็บไซต์และช่องทางการติดต่อที�เกี�ยวข้อง

www4.fisheries.go.th www.customs.go.th www.md.go.th www.immigration.go.th ddc.moph.go.th

tel:0-2562-0600
mailto:secretary@fisheries.go.th?subject=%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87
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