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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย 

ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร   
พ.ศ.  2560 

 
 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือ 
ของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร  
พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  95  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  2558  นั้น  เนื่องจากพระราชกําหนดการประมง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560  มาตรา  29   
ให้ยกเลิกความในมาตรา  95  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และให้ใช้ความตามมาตรา  29  
แห่งพระราชกําหนดการประมง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560  แทน  ประกอบกับเพื่อให้การควบคุม
ตรวจสอบเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
จึงเห็นควรออกประกาศให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชกําหนดการประมง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  95  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดการประมง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือ

ของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร  
ลงวันที่  8  มกราคม  พ.ศ.  2559 

(2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือ
ของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  7  มีนาคม  พ.ศ.  2559   

(3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือ
ของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร  
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  23  มีนาคม  พ.ศ.  2560 

ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะนําเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยเข้ามาในราชอาณาจักร  ต้องแจ้งข้อมูล
ตามแบบคําร้องขอนําเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า  และย่ืนเอกสารประกอบแบบคําร้องล่วงหน้า
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามที่กําหนดไว้ทา้ยประกาศฉบับนี้ 

(1) เรือประมงที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา  และสหพันธรัฐมาเลเซีย  ต้องแจ้งข้อมูล 
ตามแบบคําร้องขอนําเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า  และย่ืนเอกสารประกอบแบบคําร้องล่วงหน้า
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ไ ม่น้อยกว่าสามชั่วโมงก่อนเวลาที่ เ รือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ   
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ทั้งนี้ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล  และ
แจ้งให้ผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือทราบภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ได้รับการแจ้งขอเข้าเทียบท่า  
หรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามาในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 

(2) เรือประมงที่มีสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบคําร้องขอ
นําเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า  และยื่นเอกสารประกอบแบบคําร้องล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  ทั้งนี้ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักร  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล  และแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทน 
สายเรือทราบภายในสามชั่วโมงหลังจากที่ได้รับการแจ้งขอเข้าเทียบท่า  หรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามา 
ในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 

(3) เรือประมงที่มีสัญชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบคําร้องขอนําเรือประมง
ต่างประเทศเข้าเทียบท่า  และยื่นเอกสารประกอบแบบคําร้องล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า
สิบสองชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  ทั้งนี้ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักร  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล  และแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือ
ทราบภายในหกชั่วโมงหลังจากที่ ได้ รับการแจ้งขอเข้าเทียบท่า  หรือก่อนเวลาที่ เ รือจะเข้ามา 
ในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 

(4) เรือประมงที่มิใช่  (1)  (2)  และ  (3)  ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบคําร้องขอนําเรือประมง
ต่างประเทศเข้าเทียบท่า  และยื่นเอกสารประกอบแบบคําร้องล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า
เจ็ดสิบสองชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  ทั้งนี้ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักร  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล  และแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทน 
สายเรือทราบภายในย่ีสิบส่ีชั่วโมงหลังจากที่ได้รับการแจ้งขอเข้าเทียบท่า  หรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามา 
ในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 

ข้อ 3 ให้เรือประมงที่ได้รับอนุญาต  เข้าเทียบท่า  ณ  ท่าเทียบเรือตามรายช่ือท่าเทียบเรือ 
ที่กําหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

(1) เรือประมงที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา  สหพันธรัฐมาเลเซีย  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร   
ให้เข้าเทียบท่าเพื่อรับการตรวจสอบเรือ  ณ  ท่าเทียบเรือตามที่กําหนดตามรายชื่อท่าเทียบเรือแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว  ให้สามารถขนถ่ายสัตว์น้ํา  ณ  ท่าเทียบเรือ 
ที่จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  ได้   

(2) เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย  ที่มิได้นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร  
ให้เข้าเทียบท่าเพื่อรับการตรวจสอบเรือ  ณ  ท่าเทียบเรือตามที่กําหนดตามรายชื่อท่าเทียบเรือแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว  ให้สามารถดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
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การเข้าเทียบท่า  ณ  ท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงตามพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  2558  หรืออู่  คานเรือที่นําเรือประมงไปซ่อมแซมได้ 

(3) เรือประมงที่มิใช่  (1)  ที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร  
ให้เข้าเทียบท่าเพื่อรับการตรวจสอบ  และจอดเรือ  ณ  ท่าเทียบเรือตามที่กําหนดตามรายชื่อท่าเทียบเรือ
แนบท้ายประกาศฉบับนี้เท่านั้น 

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 
 

ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY  

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) 

1. Title (ชื่อยอ) 

    AREP 

2. No. (เลขที่) 

 
 

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ) 

 

35. Signature (ลายมอืชื่อ) 

 

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

 

36. Officer Position and Emblem of Office 

      (ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน) 

 

 

 

 

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ) 

 
 

    หนา 1 จาก 3 

กรณียื่นผานระบบ 

3. Submit to (ยื่นคําขอตอ) 

 
4. Application Date (วันที่เขียนคําขอ) 

 

5. Vessel Type (ประเภทเรือ) 

 

6. Vessel Name (ชื่อเรือ) 

 

7. Flag State (รัฐเจาของธง) 

 

8. Length (ความยาว)/M (เมตร) 

 

9. Beam (ความกวาง)/M (เมตร) 

 

10. Draft (กินนํ้าลึก)/M (เมตร) 

 

11. Size (ขนาดเรือ)/GT (ตันกรอส) 

 

12. Last Port (ทาเรือที่จอดคร้ังสุดทาย), Last Port State (รัฐเจาของทาที่จอดคร้ังสุดทาย) 

 

13. Date of Last Port (วันที่จอดคร้ังสุดทาย) 

 

14. Intended Port (ทาเรือที่ตองการจะเทียบทา) 

 

15. Port State (รัฐเจาของทา) 

 

16. Estimated Date - Time Arrival (วัน-เวลาที่คาดวาจะถึง) 

 

17. Purpose(s) (วัตถุประสงค)                                   

 

                 

 

   

25. External ID (รหัสแสดงภายนอกเรือ) 

 
26. RFMO(s) Member – RFMO(s) ID (สมาชิก RFMO(s) – รหัส RFMO(s)) 

 

27. VMS                 No           Yes : National         Yes : RFMO(s) 

(ระบบติดตามเรือ)         (ไมม)ี               (ม:ี ของรัฐเจาของธง)           (มี : ขององคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค) 

28. VMS TYPE (ประเภทอุปกรณติดตามเรือ) 

 

29. Vessel Agent  

(ตัวแทนสายเรือ) 

Tax No./Branch (เลขประจําตัวผูเสียภาษี/ลําดับสาขา) 

 

30. Vessel Owner(s) Information (เจาของเรือ) 

 

 

31. Vessel Master (ชื่อผูบังคับการเรือ), Nationality (สัญชาติผูบังคับการเรือ) 

 

32. Attorney (ผูทําการแทนเจาของเรือ) 

 

18. Have Products (มีสินคา) 

    No (ไมมี) 
    Yes (มี) 
 

19. Offloading (ขนถายสัตวน้าํ) 

 No (ไมขนถาย) 
 Yes (ขนถาย) 

20. Port after Inspection (ทาหลังตรวจเรอื) 

 

21. Certificate of Registry ID (รหัสจดทะเบียนเรือ) 

 
22. IMO Ship ID (รหัส IMO) 

 
23. IRCS (รหัสวิทยุสากล)/MMSI 24. TH Registry ID (เลขอางอิงกรมเจาทา) 

 



 
 

ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY  

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) 

1. Title (ชื่อยอ) 

    AREP 

2. No. (เลขที่) 

 
 

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ) 

 

35. Signature (ลายมอืชื่อ) 

 

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

 

36. Officer Position and Emblem of Office 

      (ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน) 

 

 

 

 

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ) 

 
 

    หนา 2 จาก 3 

กรณียื่นผานระบบ 

37. Relevant Fishing or Transshipment Authorization(s) (การอนุญาตในการทําการประมงหรือขนถายสัตวน้าํที่เกี่ยวของ) 

Identifier 

(เลขที่ใบอนุญาต) 

Issued by 

(ออกใหโดย) 

Validity 
(มีอายุใชไดจนถึง) 

Fishing Area(s) 

(แหลงประมง) 

Species 

(ชนิดพันธุ) 

Gear 

(เคร่ืองมือประมง) 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

38. Evidences and Documentations Submitted with AREP 

      (เอกสารประกอบแบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) Yes No Comment 

Registration Certificate of Carrier Vessel (เอกสารจดทะเบียนเรอืขนถายจากรฐัเจาของธง)    

Transshipment License (ใบอนญุาตขนถายจากรัฐเจาของธง/รัฐชายฝงที่เรือทําประมง/RFMO(s) ครอบคลุมพ้ืนที่ขนถาย)    

Transshipment Declaration (เอกสารรายงานการขนถายสัตวน้ํา)    

Stowage Plan (ผังการจัดเก็บสัตวน้ําบนเรอื)    

Port Clearance (เอกสารการแจงนําเรือออกจากทา)    

Vessel Master Card (บัตรประจําตวักัปตัน หรือ เอกสารแสดงการเปนกัปตัน)    

CITES Permit (หนังสือนําเขาสัตวน้ําตามบัญชีไซเตส) (กรณทีี่มกีารนําเขาสัตวน้ําที่มีรายชือ่อยูในบัญชีไซเตส)    

Registration Certificate of Fishing Vessel (เอกสารจดทะเบียนของเรือจับสัตวน้ําจากรัฐเจาของธง)    

Fishing License (ใบอนุญาตทําประมงจากรัฐเจาของธง/รัฐชายฝงที่เรือทําประมง ครอบคลุมพ้ืนทีก่ารจับสัตวน้ํา)    

Fishing Logbook (สมุดบันทึกการทําประมง) 

 

   

VMS Record/AIS Record/Logbook (บันทึกการเดนิเรอืที่ครอบคลุมระยะเวลาทีท่ําการประมง)    

Mate’s Receipt (เอกสารสําแดงการขนถายสัตวน้ํา)    

Ship’s Particular (เอกสารแสดงคุณลักษณะเรือ)    

Records of any Change of Hull (เอกสารการเปล่ียนแปลงตัวเรอื)    

Other 1. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    

Other 2. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    

Other 3. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    

Other 4. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    

Other 5. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    

Other 6. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    

Other 7. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    

Other 8. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    

Other 9. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    



 
 

ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY  

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) 

1. Title (ชื่อยอ) 

    AREP 

2. No. (เลขที่) 

 
 

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ) 

 

35. Signature (ลายมอืชื่อ) 

 

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

 

36. Officer Position and Emblem of Office 

      (ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน) 

 

 

 

 

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ) 

 
 

    หนา 3 จาก 3 

กรณียื่นผานระบบ 

39. Information in Stowage Plan (ขอมูลในผังเรือ) 
 

A Hold No.  
(เลขระวางเรอื) 

Donor/Fishing Vessel Name 
(เรือจับ) 

Flag State  
(ธงเรือจับ) 

Registration No. 
(เลขทะเบียนเรอืจับ) 

IMO Ship ID  
(รหัส IMO) 

     

Fishing Trip Duration 
(ชวงวันทีท่ําการประมง) 

Catch Area on Board EEZ, FAO/RFMO(s) 
(แหลงจับของปลาบนเรอื) 

Species on board  
(ชนิดพันธุของปลาบนเรอื) 

Gear  
(เครื่องมอืประมง) 

    

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืจับ) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 
   

Transshipment Duration  
(ชวงวันทีข่นถาย) 

Port of Loading  
(ประเทศตนทางบรรทุก) 

Transshipment Port 
(ทาที่ขนถาย) 

Transshipment Area  
(บริเวณทีข่นถาย) 

    

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืขนถาย) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 
   

Product Form 
(รูปแบบผลผลิต) 

Catch on Board/KGM 
(ปริมาณบนเรือ/กก.) 

Import/Transit/Stalled 
(นําเขา/นําผาน/ไมประสงคดําเนนิการ) 

Catch Offloaded/KGM 
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.) 

    
Offloading Port (ทาขึน้สัตวน้ํา)              Importer (ผูนําเขา) Invoice No./Date (เลขที/่วันทีบั่ญชรีาคาสินคา) BL No./Date (เลขที/่วันที่ใบตราสงสินคา) 
   

 
B Hold No.  

(เลขระวางเรอื) 
Donor/Fishing Vessel Name  

(เรือจับ) 
Flag State  
(ธงเรือจับ) 

Registration No. 
(เลขทะเบียนเรอืจับ) 

IMO Ship ID  
(รหัส IMO) 

     

Fishing Trip Duration 
(ชวงวันทีท่ําการประมง) 

Catch Area on Board EEZ, FAO/RFMO(s) 
(แหลงจับของปลาบนเรอื) 

Species on board  
(ชนิดพันธุของปลาบนเรอื) 

Gear  
(เครื่องมอืประมง) 

    

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืจับ) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 
   

Transshipment Duration  
(ชวงวันทีข่นถาย) 

Port of Loading  
(ประเทศตนทางบรรทุก) 

Transshipment Port 
(ทาที่ขนถาย) 

Transshipment Area  
(บริเวณทีข่นถาย) 

    

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืขนถาย) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 
   

Product Form 
(รูปแบบผลผลิต) 

Catch on Board/KGM 
(ปริมาณบนเรือ/กก.) 

Import/Transit/Stalled 
(นําเขา/นําผาน/ไมประสงคดําเนนิการ) 

Catch Offloaded/KGM 
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.) 

    
Offloading Port (ทาขึน้สัตวน้ํา)               Importer (ผูนําเขา) Invoice No./Date (เลขที/่วันทีบั่ญชรีาคาสินคา) BL No./Date (เลขที/่วันที่ใบตราสงสินคา) 
    



 
 

ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY  

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) 

1. Title (ชื่อยอ) 

    AREP 

2. No. (เลขที่) 

 
 

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ) 

 

35. Signature (ลายมอืชื่อ) 

 

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

 

36. Officer Position and Emblem of Office 

      (ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน) 

 

 

 

 

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ) 

 
 

    หนา 1 จาก 5 

กรณียื่นดวยตนเอง 

3. Submit to (ยื่นคําขอตอ) 

 
4. Application Date (วันที่เขียนคําขอ) 

 

5. Vessel Type (ประเภทเรือ) 

 

6. Vessel Name (ชื่อเรือ) 

 

7. Flag State (รัฐเจาของธง) 

 

8. Length (ความยาว)/M (เมตร) 

 

9. Beam (ความกวาง)/M (เมตร) 

 

10. Draft (กินนํ้าลึก)/M (เมตร) 

 

11. Size (ขนาดเรือ)/GT (ตันกรอส) 

 

12. Last Port (ทาเรือที่จอดคร้ังสุดทาย), Last Port State (รัฐเจาของทาที่จอดคร้ังสุดทาย) 

 

13. Date of Last Port (วันที่จอดคร้ังสุดทาย) 

 

14. Intended Port (ทาเรือที่ตองการจะเทียบทา) 

 

15. Port State (รัฐเจาของทา) 

 

16. Estimated Date - Time Arrival (วัน-เวลาที่คาดวาจะถึง) 

 

17. Purpose(s) (วัตถุประสงค)                                   

 

                 

 

   

25. External ID (รหัสแสดงภายนอกเรือ) 

 
26. RFMO(s) Member – RFMO(s) ID (สมาชิก RFMO(s) – รหัส RFMO(s)) 

 

27. VMS                 No           Yes : National         Yes : RFMO(s) 

(ระบบติดตามเรือ)         (ไมม)ี               (ม:ี ของรัฐเจาของธง)           (มี : ขององคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค) 

28. VMS TYPE (ประเภทอุปกรณติดตามเรือ) 

 

29. Vessel Agent  

(ตัวแทนสายเรือ) 

Tax No./Branch (เลขประจําตัวผูเสียภาษี/ลําดับสาขา) 

 

30. Vessel Owner(s) Information (เจาของเรือ) 

 

 

31. Vessel Master (ชื่อผูบังคับการเรือ), Nationality (สัญชาติผูบังคับการเรือ) 

 

32. Attorney (ผูทําการแทนเจาของเรือ) 

 

18. Have Products (มีสินคา) 

    No (ไมมี) 
    Yes (มี) 

19. Offloading (ขนถายสัตวน้าํ) 

 No (ไมขนถาย) 
 Yes (ขนถาย) 

20. Port after Inspection (ทาหลังตรวจเรือ) 

 

21. Certificate of Registry ID (รหัสจดทะเบียนเรือ) 

 
22. IMO Ship ID (รหัส IMO) 

 
23. IRCS (รหัสวิทยุสากล)/MMSI 24. TH Registry ID (เลขอางอิงกรมเจาทา) 

 



 
 

ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY  

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) 

1. Title (ชื่อยอ) 

    AREP 

2. No. (เลขที่) 

 
 

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ) 

 

35. Signature (ลายมอืชื่อ) 

 

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

 

36. Officer Position and Emblem of Office 

      (ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน) 

 

 

 

 

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ) 

 
 

    หนา 2 จาก 5 

กรณียื่นดวยตนเอง 

37. Relevant Fishing or Transshipment Authorization(s) (การอนุญาตในการทําการประมงหรือขนถายสัตวน้าํที่เกี่ยวของ) 

Identifier 

(เลขที่ใบอนุญาต) 

Issued by 

(ออกใหโดย) 

Validity 
(มีอายุใชไดจนถึง) 

Fishing Area(s) 

(แหลงประมง) 

Species 

(ชนิดพันธุ) 

Gear 

(เคร่ืองมือประมง) 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

38. Evidences and Documentations Submitted with AREP 

      (เอกสารประกอบแบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) Yes No Comment 

Registration Certificate of Carrier Vessel (เอกสารจดทะเบียนเรอืขนถายจากรฐัเจาของธง)    

Transshipment License (ใบอนญุาตขนถายจากรัฐเจาของธง/รัฐชายฝงที่เรือทําประมง/RFMO(s) ครอบคลุมพ้ืนที่ขนถาย)    

Transshipment Declaration (เอกสารรายงานการขนถายสัตวน้ํา)    

Stowage Plan (ผังการจัดเก็บสัตวน้ําบนเรอื)    

Port Clearance (เอกสารการแจงนําเรือออกจากทา)    

Vessel Master Card (บัตรประจําตวักัปตัน หรือ เอกสารแสดงการเปนกัปตัน)    

CITES Permit (หนังสือนําเขาสัตวน้ําตามบัญชีไซเตส) (กรณทีี่มกีารนําเขาสัตวน้ําที่มีรายชือ่อยูในบัญชีไซเตส)    

Registration Certificate of Fishing Vessel (เอกสารจดทะเบียนของเรือจับสัตวน้ําจากรัฐเจาของธง)    

Fishing License (ใบอนุญาตทําประมงจากรัฐเจาของธง/รัฐชายฝงที่เรือทําประมง ครอบคลุมพ้ืนทีก่ารจับสัตวน้ํา)    

Fishing Logbook (สมุดบันทึกการทําประมง) 

 

   

VMS Record/AIS Record/Logbook (บันทึกการเดนิเรอืที่ครอบคลุมระยะเวลาทีท่ําการประมง)    

Mate’s Receipt (เอกสารสําแดงการขนถายสัตวน้ํา)    

Ship’s Particular (เอกสารแสดงคุณลักษณะเรือ)    

Records of any Change of Hull (เอกสารการเปล่ียนแปลงตัวเรอื)    

Other 1. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    

Other 2. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    

Other 3. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    

Other 4. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    

Other 5. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    

Other 6. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    

Other 7. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    

Other 8. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    

Other 9. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….    



 
 

ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY  

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) 

1. Title (ชื่อยอ) 

    AREP 

2. No. (เลขที่) 

 
 

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ) 

 

35. Signature (ลายมอืชื่อ) 

 

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

 

36. Officer Position and Emblem of Office 

      (ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน) 

 

 

 

 

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ) 

 
 

    หนา 3 จาก 5 

กรณียื่นดวยตนเอง 

39. Information in Stowage Plan (ขอมูลในผังเรือ) 
 

A Hold No.  
(เลขระวางเรอื) 

Donor/Fishing Vessel Name 
(เรือจับ) 

Flag State  
(ธงเรือจับ) 

Registration No. 
(เลขทะเบียนเรอืจับ) 

IMO Ship ID  
(รหัส IMO) 

     

Fishing Trip Duration 
(ชวงวันทีท่ําการประมง) 

Catch Area on Board EEZ, FAO/RFMO(s) 
(แหลงจับของปลาบนเรอื) 

Species on board  
(ชนิดพันธุของปลาบนเรอื) 

Gear  
(เครื่องมอืประมง) 

    

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืจับ) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 
   

Transshipment Duration  
(ชวงวันทีข่นถาย) 

Port of Loading  
(ประเทศตนทางบรรทุก) 

Transshipment Port 
(ทาที่ขนถาย) 

Transshipment Area  
(บริเวณทีข่นถาย) 

    

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืขนถาย) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 
   

Product Form 
(รูปแบบผลผลิต) 

Catch on Board/KGM 
(ปริมาณบนเรือ/กก.) 

Import/Transit/Stalled 
(นําเขา/นําผาน/ไมประสงคดําเนนิการ) 

Catch Offloaded/KGM 
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.) 

    
Offloading Port (ทาขึ้นสัตวนํ้า)               Importer (ผูนําเขา) Invoice No./Date (เลขที/่วันทีบั่ญชรีาคาสินคา) BL No./Date (เลขที/่วันที่ใบตราสงสินคา) 
   

 
B Hold No.  

(เลขระวางเรอื) 
Donor/Fishing Vessel Name  

(เรือจับ) 
Flag State  
(ธงเรือจับ) 

Registration No. 
(เลขทะเบียนเรอืจับ) 

IMO Ship ID  
(รหัส IMO) 

     

Fishing Trip Duration 
(ชวงวันทีท่ําการประมง) 

Catch Area on Board EEZ, FAO/RFMO(s) 
(แหลงจับของปลาบนเรอื) 

Species on board  
(ชนิดพันธุของปลาบนเรอื) 

Gear  
(เครื่องมอืประมง) 

    

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืจับ) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 
   

Transshipment Duration  
(ชวงวันทีข่นถาย) 

Port of Loading  
(ประเทศตนทางบรรทุก) 

Transshipment Port 
(ทาที่ขนถาย) 

Transshipment Area  
(บริเวณทีข่นถาย) 

    

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืขนถาย) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 
   

Product Form 
(รูปแบบผลผลิต) 

Catch on Board/KGM 
(ปริมาณบนเรือ/กก.) 

Import/Transit/Stalled 
(นําเขา/นําผาน/ไมประสงคดําเนนิการ) 

Catch Offloaded/KGM 
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.) 

    
Offloading Port (ทาขึน้สัตวน้ํา)               Importer (ผูนําเขา) Invoice No./Date (เลขที/่วันทีบั่ญชรีาคาสินคา) BL No./Date (เลขที/่วันที่ใบตราสงสินคา) 
    



 
 

ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY  

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) 

1. Title (ชื่อยอ) 

    AREP 

2. No. (เลขที่) 

 
 

    หนา 4 จาก 5 

39. Information in Stowage Plan (ขอมูลในผังเรือ) 
 

  A Hold No.  
(เลขระวางเรอื) 

Donor/Fishing Vessel Name 
(เรือจับ) 

Flag State  
(ธงเรือจับ) 

Registration No. 
(เลขทะเบียนเรอืจับ) 

IMO Ship ID  
(รหัส IMO) 

     

Fishing Trip Duration 
(ชวงวันทีท่ําการประมง) 

Catch Area on Board EEZ, FAO/RFMO(s) 
(แหลงจับของปลาบนเรอื) 

Species on board  
(ชนิดพันธุของปลาบนเรอื) 

Gear  
(เครื่องมอืประมง) 

    

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืจับ) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 
 

 
  

Transshipment Duration  
(ชวงวันทีข่นถาย) 

Port of Loading  
(ประเทศตนทางบรรทุก) 

Transshipment Port 
(ทาที่ขนถาย) 

Transshipment Area  
(บริเวณทีข่นถาย) 

    

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืขนถาย) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 
   

Product Form 
(รูปแบบผลผลิต) 

Catch on Board/KGM 
(ปริมาณบนเรือ/กก.) 

Import/Transit/Stalled 
(นําเขา/นําผาน/ไมประสงคดําเนนิการ) 

Catch Offloaded/KGM 
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.) 

    

     Offloading Port (ทาข้ึนสัตวน้ํา)           Importer (ผูนําเขา) Invoice No./Date (เลขที/่วันทีบั่ญชรีาคาสินคา) BL No./Date (เลขที/่วันที่ใบตราสงสินคา) 
   

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ) 

 

35. Signature (ลายมอืชื่อ) 

 

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

 

36. Officer Position and Emblem of Office 

      (ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน) 

 

 

 

 

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ) 

 
 

สําหรับเจาหนาท่ี 

40. Port State Decision (ผลการพิจารณา) 41. Transmitted to (แจงไปยังหนวยงานที่เกีย่วของ) 

The following decision has been taken with regard to the request you 
have submitted to enter the port of ………………………………………………… 

 Allow port entry and offloading (อนุญาตเทียบทาและขนถายสัตวน้ําได) 
 Allow port entry with on board inspection (อนุญาตเทียบทาและขึ้นตรวจเรือ) 

 Port entry denied for the following reasons: (ไมอนุญาตใหเทียบทาเนื่องจาก) 

      Vessel on IUU list (เปนเรืออยูในบัญชีรายชื่อเรือไอยยู)ู 

      Vessel not authorized by Flag State (เปนเรือที่ไมไดรับอนุญาต) 
      Vessel not on the positive of the RFMO(s) (เปนเรือท่ีไมอยูใน Positive list) 

          Other: (ระบุ).............................................................................................................. 
 

 

 Flag State (รัฐเจาของธง): .....................................................................

 Coastal State (รัฐชายฝงที่เรือทําประมง): ...........................................  

 RFO/RFMO: ........................................................................................... 

 Customs (กรมศุลกากร): ....................................................................... 

 Port Authority of Thailand (การทาเรือแหงประเทศไทย): ……….…  

 Marine Department (กรมเจาทา): ..................................................... 

 Immigration (ตรวจคนเขาเมือง): ......................................................... 

 Fish Marketing Organization (องคการสะพานปลา): ...................... 

 Others (ระบ)ุ: ........................................................................................ 

42. Issue Date (วันที่ออกเอกสาร) 

 

44. Signature (ลายมอืชื่อ) 

 

 

 

45. Officer Position and Emblem of Government Office 

      (ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน) 

 

 

 

 

43. Effective Date (วันที่มีผลบังคับใช) 

 

 

  

  

 

 

 

กรณียื่นดวยตนเอง 



 
 

ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY  

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) 

1. Title (ชื่อยอ) 

    AREP 

2. No. (เลขที่) 

 
 

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ) 

 

35. Signature (ลายมอืชื่อ) 

 

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

 

36. Officer Position and Emblem of Office 

      (ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน) 

 

 

 

 

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ) 

 
 

    หนา 5 จาก 5 

 
  

Total catch onboard (ชนิดและปริมาณสตัวนํ้าบนเรือ) 
Catch offloaded / KGM 

(ปริมาณท่ีจะนําข้ึนทา / กก.) 
Species  

(ชนิดพันธุ) 

Product form 

(รปูแบบผลผลิต) 

Catch area  

(แหลงจับ) 

Quantity / KGM  

(ปริมาณ / กก.) 
     

 

     

     

 

     

 

     

 

 

 

    

 

 

    

     

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     

รวม (Total) 
  

Appendix.......  (เอกสารแนบ…….) 

Invoice no. (เลขบัญชีรายการสินคา) ………………………………………..   Date (วันท่ี)…………………………………………………… 

                     

 

                             

 

 

กรณียื่นดวยตนเอง 



  
เอกสารประกอบค าร้องขอน าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบทา่ 

ประเภทที่ 1 เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

  เรือที่ใช้ท ำกำรประมงหรือจับสัตว์น  ำในเขตพื นที่รัฐเจ้ำของธง หรือรัฐชำยฝั่งอื่นที่ได้รับ
อนุญำต หรือทะเลหลวง (High seas) หรือพื นที่ซึ่งองค์กรจัดกำรประมงระดับภูมิภำคบริหำรจัดกำร ให้ยื่น
เอกสำรดังนี  
   1. ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนเรือจำกรัฐเจ้ำของธง (Flag State) ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
และยังคงมีอำยกุำรใช้งำน 
  2. ส ำเนำใบอนุญำตท ำกำรประมงจำกรัฐเจ้ำของธง และ/หรือรัฐชำยฝั่ง (Coastal State) ซึ่งครอบคลุม
พื นที่ท ำกำรจับสัตว์น  ำ และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน 
  3. ส ำเนำผังกำรจัดเก็บสัตว์น  ำบนเรือ (Stowage plan) ซึ่งระบุชนิด ปริมำณสัตว์น  ำ และหมำยเลข
ก ำกับผังหรือระวำงเรือ 
  4. ส ำเนำเอกสำรกำรแจ้งน ำเรือออกจำกท่ำ (Port Clearance หรือ Custom Clearance) 
ครั งล่ำสุด ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐที่ก ำกับควบคุมท่ำเรือนั น ซึ่งระบุรำยละเอียด เช่น ชื่อท่ำเรือ รัฐเจ้ำของ
ท่ำเรือ และวันที่ออกจำกท่ำเรือ 
  5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวกัปตัน (Vessel Master Card) หรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือ หนังสือ
รับรองที่แสดงว่ำบุคคลนั นเป็นกัปตัน หรือผู้ควบคุมเรือล ำดังกล่ำว ซึ่งออกโดยหน่วยงำนรัฐที่รับผิดชอบ 
  6. ส ำเนำหนังสืออนุญำตน ำเข้ำสัตว์น  ำตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่ำและพืชป่ำที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora; CITES) เฉพำะกรณีมีกำรน ำเข้ำสัตว์น  ำที่มีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำย
อนุสัญญำ CITES 

ประเภทที่ 2 เรือขนถ่ายสัตว์น  าแบบเทกอง (Bulk)  
   เรือขนถ่ำยสัตว์น  ำที่ท ำกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำจำกกลำงทะเล หรือขนถ่ำยสัตว์น  ำ ณ ท่ำเทียบเรือที่

ได้รับอนุญำต โดยขนถ่ำยจำกเรือประมงที่ใช้ท ำกำรประมงไปยังเรือขนถ่ำยสัตว์น  ำ ซึ่งสัตว์น  ำดังกล่ำวไม่มีกำรคัดแยกชนิด 
ไม่บรรจุหีบห่อ หรือไม่มีกำรชั่งน  ำหนักมำก่อน ให้ยื่นเอกสำรดังนี  
  1. ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนเรือขนถ่ำยจำกรัฐเจ้ำของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐและ
ยังคงมีอำยุกำรใช้งำน 
  2. ส ำเนำใบอนุญำตให้ท ำกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำที่ออกโดยหน่วยงำนรัฐเจ้ำของธง และ/หรือ 
รัฐชำยฝั่ง และ/หรือองค์กรจัดกำรประมงระดับภูมิภำค และ/หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมพื นที่ 
ท ำกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำขึ นเรือ และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน 
  3. ส ำเนำเอกสำรรำยงำนกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำ ซึ่งระบุ ชื่อเรือขนถ่ำยสัตว์น  ำ ชื ่อเรือประมงที่ 
เรือขนถ่ำยรับสัตว์น  ำขึ นเรือมำ พื นที่ท ำกำรขนถ่ำย ชนิดและปริมำณสัตว์น  ำ ช่วงระยะเวลำท ำกำรขนถ่ำย
สัตว์น  ำ ที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐหรือหน่วยงำนที่รัฐให้กำรรับรองที่มีหน้ำที่ก ำกับควบคุมท่ำเรือนั น หรือมี
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รัฐ และ/หรือองค์กรจัดกำรประมงระดับภูมิภำค ที่มีหน้ำที่ก ำกับควบคุมท่ำเรือนั นให้กำร
รับรอง และในกรณีที่ท ำกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำกลำงทะเลให้มีผู้สังเกตกำรณ์บนเรือให้กำรรับรอง  
  4. ส ำเนำผังกำรจัดเก็บสัตว์น  ำบนเรือ ซึ่งระบุชนิด ปริมำณสัตว์น  ำ ชื่อเรือประมงที่เรือขนถ่ำย
รับสัตว์น  ำมำ และหมำยเลขก ำกับผังหรือระวำงเรือ 
  5. ส ำเนำเอกสำรกำรแจ้งน ำเรือออกจำกท่ำครั งล่ำสุด ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐที่ก ำกับควบคุม
ท่ำเรือนั น ซึ่งระบุรำยละเอียด เช่น ชื่อท่ำเรือ รัฐเจ้ำของท่ำเรือ และวันที่ออกจำกท่ำเรือ 



  6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่ำบุคคลนั น
เป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือล ำดังกล่ำว ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐที่รับผิดชอบ 
  7. ส ำเนำหนังสืออนุญำตน ำเข้ำสัตว์น  ำตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำ CITES เฉพำะกรณีมีกำร
น ำเข้ำสัตว์น  ำที่มีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำ CITES 
  8. ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนเรือที่ใช้ท ำกำรประมงที่เรือขนถ่ำยรับสัตว์น  ำมำ ซึ่งออกโดย
หน่วยงำนภำครัฐของรัฐเจ้ำของธง และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน 
  9. ส ำเนำใบอนุญำตท ำกำรประมงของเรือประมงที่เรือขนถ่ำยรับสัตว์น  ำมำ ซึ่งออกโดยรัฐเจ้ำของธง 
และ/หรือรัฐชำยฝั่ง ครอบคลุมพื นที่ท ำกำรจับสัตว์น  ำ และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน 

ประเภทที่ 3 เรือขนถ่ายสัตว์น  า ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา  สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

  เรือขนถ่ำยสัตว์น  ำที่มีสัญชำติรำชอำณำจักรกัมพูชำ สหพันธรัฐมำเลเซีย สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำ และสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ที่ขนถ่ำยสัตว์น  ำจำกเรือประมงรัฐเจ้ำของธงเดียวกัน ที่จับใน
น่ำนน  ำรัฐเจ้ำของธง หรือรัฐชำยฝั่งอื่นที่ได้รับอนุญำต หรือทะเลหลวง หรือพื นที่ซึ่งองค์กรจัดกำรประมงระดับ
ภูมิภำคบริหำรจัดกำร ซึ่งสัตว์น  ำดังกล่ำวไม่มีกำรคัดแยกชนิด ไม่บรรจุหีบห่อ หรือไม่มีกำรชั่งน  ำหนักที่ 
ประเทศใดมำก่อน ให้ยื่นเอกสำรดังนี   

  1. ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนเรือขนถ่ำยจำกรัฐเจ้ำของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน 
 2. ส ำเนำใบอนุญำตให้ท ำกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำที่ออกโดยหน่วยงำนรัฐเจ้ำของธง และ
ยังคงมีอำยุกำรใช้งำน (ถ้ำมี) 
 3. ส ำเนำเอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี  
  3.1) ส ำเนำเอกสำรรำยงำนกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำ ซึ่งระบุ ชื่อเรือขนถ่ำยสัตว์น  ำ ชื่อ
เรือประมงที่เรือขนถ่ำยสัตว์น  ำรับสัตว์น  ำมำ พื นที่ท ำกำรขนถ่ำย ชนิดและปริมำณสัตว์น  ำ ช่วงระยะเวลำท ำกำร
ขนถ่ำยสัตว์น  ำ ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐหรือหน่วยงำนที่รัฐให้กำรรับรองที่มีหน้ำที่ก ำกับควบคุมท่ำเรือนั น 
และในกรณีที่ท ำกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำกลำงทะเลให้มีผู้สังเกตกำรณ์บนเรือให้กำรรับรอง และ ส ำเนำเอกสำรกำร
จดทะเบียนเรือ และส ำเนำใบอนุญำตท ำกำรประมง ของเรือที่ใช้ท ำกำรประมงทุกล ำที่เรือขนถ่ำยสัตว์น  ำรับ
สัตว์น  ำมำ ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน 
 3.2) เอกสำรที่ใช้เพื่อกำรรับรองสัตว์น  ำบนเรือ ซึ่งระบุ ชื่อเรือขนถ่ำยสัตว์น  ำ และ 
ชื่อเรือที่ใช้ท ำกำรประมง ทะเบียนเรือที่ใช้ท ำกำรประมง ใบอนุญำตกำรท ำประมง แหล่งที่จับสัตว์น  ำ ช่วงเวลำท ำ
กำรประมง ชนิดสัตว์น  ำ ปริมำณสัตว์น  ำ ของเรือที่ใช้ท ำกำรประมงแต่ละล ำที่เรือขนถ่ำยสัตว์น  ำรับสัตว์น  ำมำ ซึ่ง
ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงำนที่รัฐให้กำรรับรอง เช่น เอกสำรรับรองกำรจับสัตว์น  ำ เป็นต้น  
 4. ส ำเนำผังกำรจัดเก็บสัตว์น  ำบนเรือ ซึ่งระบุชนิด ปริมำณสัตว์น  ำ ชื่อเรือที่ใช้ท ำกำรประมงที่
เรือขนถ่ำยสัตว์น  ำรับสัตว์น  ำมำ และหมำยเลขก ำกับผังหรือระวำงเรือ เฉพำะกรณีที่สัตว์น  ำบนเรือมำจำกเรือที่
ใช้ท ำกำรประมงมำกกว่ำ 1 ล ำ 
 5. ส ำเนำเอกสำรกำรแจ้งน ำเรือออกจำกท่ำครั งล่ำสุด ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐที่ก ำกับ
ควบคุมท่ำเรือนั น ซึ่งระบุรำยละเอียด เช่น ชื่อท่ำเรือ รัฐเจ้ำของท่ำเรือ และวันที่ออกจำกท่ำเรือ 
 6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่ำบุคคล
นั นเป็นกัปตันหรือผูค้วบคุมเรอืล ำดังกล่ำว ซึง่ออกโดยหน่วยงำนรัฐทีรั่บผดิชอบ 
 7. ส ำเนำหนังสืออนุญำตน ำเข้ำสัตว์น  ำตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำ CITES เฉพำะกรณีมี
กำรน ำเข้ำสัตว์น  ำทีม่ีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำ CITES 
 
 



ประเภทที่ 4 เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ 
น าผ่านราชอาณาจักร 
 เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่มิได้ประสงค์จะน ำสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร มีวัตถุประสงค์กำรเข้ำเทียบท่ำเพื่อด ำเนินกิจกรรมอื่น เช่น กำรซ่อมแซมเรือ กำรเติมเชื อเพลิง 
เสบียง หรือน  ำแข็ง เป็นต้น ให้ยื่นเอกสำรดังนี  

  1. ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนเรือจำกรัฐเจ้ำของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ และมี
อำยุกำรใช้งำน 
 2. ส ำเนำเอกสำรกำรแจ้งน ำเรือออกจำกท่ำครั งล่ำสุด ซึ่งออกโดยหน่วยงำนรัฐที่ก ำกับ
ควบคุมท่ำเรือนั น โดยระบุชื่อท่ำเรือ รัฐเจ้ำของท่ำ และวันที่ออกจำกท่ำเรือนั น 
 3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่ำบุคคล
ดังกล่ำวเป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือล ำดังกล่ำว ซึ่งออกโดยหน่วยงำนรัฐที่รับผิดชอบ 
 4. แผนกำรซ่อมเรือ ซึ่งระบุรำยละเอียดท่ำเทียบเรือ ประเภทกำรซ่อม ระยะเวลำที่แล้วเสร็จ 
(เฉพำะกรณีเรือเข้ำมำซ่อมแซมตัวเรือ เครื่องยนต์ วิทยุสื่อสำรหรืออุปกรณต์่ำง ๆ บนเรือ) 



บัญชีรายชื่อท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูล
ล่วงหน้าและก าหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 

 
ท่าเทียบเรือ ที่ตัง้ 

กรุงเทพมหานคร 
1. ท่าเทียบเรือบริษัท โกดังไทยฟ้า จ ากัด  เลขที่ ๒๖ หมูท่ี ่๗ ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐  
2. ท่าเทียบเรือ 33A-B  เลขที่ ๑๘๕ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
3. ท่าเทียบเรือองค์การคลังสินค้า (คลังสินค้า 2 
ท่าเรือหมายเลข 27 A)  

เลขที่ 11 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

จังหวัดสมุทรปราการ 
๑. ท่าเทียบเรือบริษัท ธนาพรชัย จ ากัด  เลขที่ ๔5 หมูท่ี ่2 ต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
๒. ท่าเทียบเรือบริษัท ที เจ แลนด์ จ ากัด  เลขที่ 23 หมูท่ี ่7 ต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
๓. ท่าเทียบเรือหมายเลข 11B  เลขที่ 71, 71/1-9 หมูท่ี ่1 ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง  

จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
๔. ท่าเทียบเรือท่า ๗C  เลขที่ ๘๘ หมูท่ี ่4 ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
5. ท่าเทียบเรือท่าหมายเลข 7  เลขที่ 50 หมูท่ี ่4 ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
จังหวัดสมุทรสาคร 
1. ท่าเทียบเรือบริษัท ท่าจีน ยูเนี่ยน พอร์ท จ ากัด  เลขที่ 84/18 หมูท่ี ่7 ต าบลท่าจีน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
2. ท่าเทียบเรือท่าเรือชัยนาวี  เลขที่ 1258/1 ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
จังหวัดภูเก็ต 
๑. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  เลขที่ ๒/8 หมูท่ี ่1 ถนนศรีสุทัศน์ ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
๒. ท่าเทียบเรือบริษัท ภูเก็ตศรีไทย จ ากัด  หมูท่ี่ 7 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
๓. ท่าเทียบเรือท่าเรือน  าลึกภูเก็ต  หมูท่ี ่๗ ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
จังหวัดสงขลา 
๑. ท่าเทียบเรือน  าลึกสงขลา  หมู่ท่ี 7 ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280 
๒. ท่าเทียบเรือเซ้าท์เธิร์นโลจิสติกส์ (๒๐๐๙)  เลขที่ 159/3 ถนนวิเชียรชม ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 
๓. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ท่าสะอ้าน)  เลขที่ 1 ถนนท่าเทียบเรือ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 
จังหวัดสตูล (เฉพาะเรือประมงท่ีสหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นรัฐเจ้าของธง) 
๑. ท่าเทียบเรือประมงสตูล  เลขที่ ๑๑๖ หมูท่ี ่3 ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 
จังหวัดระนอง (เฉพาะเรือประมงที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นรัฐเจ้าของธง) 
1. ท่าเทียบเรือธนสาร  เลขที่ 89/27 หมูท่ี ่1 ต าบลปากน  า อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 
จังหวัดตราด (เฉพาะเรือประมงที่ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นรัฐเจ้าของธง) 
1. ท่าเทียบเรือชลาลัย  เลขที่ ๒๔๕ หมูท่ี ่5 ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 231๑0 
จังหวัดนราธิวาส (เฉพาะเรือประมงทีส่หพันธรัฐมาเลเซียเป็นรัฐเจ้าของธง) 
1. ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  เลขที่ 300 ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 
2. ท่าเทียบเรือตากใบแปซิฟิค  เลขที่ 8 ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 
จังหวัดปัตตานี (เฉพาะเรือประมงที่สหพันธรัฐมาเลเซียเป็นรัฐเจ้าของธง) 
๑. ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  หมูท่ี ่๘ ต าบลบานา อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐ 
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