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      หัวข้อการแก้ไขปรับปรุง การรายงานเรือเข้า-ออกในเขตท่าเรือ และการขอใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับ ผู้ประกอบการ 

1. การแสดงข้อมูลรายการ แจ้งเรือเข้า จะแสดงข้อมูลย้อนหลัง 30 วัน และ จะแสดงเฉพาะข้อมูลที่มีสถานะ
เป็น Pending, Pre Arrival และ Arrival Report  หากต้องการดูข้อมูลอื่นสามารถท าการค้นหาได้ตาม
เงื่อนไข 
 

2. เอกสาร ท.30 หรือ General Declaration แล้ว  ในช่อง FOR OFFICIAL USE จะมีหมายเลข  MDreq# 
แสดงอยู่ด้านล่างข้อความตัวอักษร ดังรูป 
 

 
รูปที่ 1 

 
3. การแสดง ชื่อเขตท่าเรือ, ชื่อประเทศ ส าหรับ รหัส Port หรือ เขตท่าเรือ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
รูปที่ 2 รหัสเขตท่าเรือ, ชื่อเขตท่าเรือ, ชื่อประเทศ 

  จากภาพด้านบนแสดง  รหัสเขตท่าเรือ, ชื่อเขตท่าเรือ, ชื่อประเทศ แสดงในต าแหน่งของ Port Of Origin, 
Last Port, Next Port และ Final Port   
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4. กรณี Last Port เป็นเขตท่าในประเทศ และมีอยู่ในระบบ SW @ MD ไม่ต้องแนบไฟล์เข้าระบบ ให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
4.1  ใส่ รหัส Last Port ที่ต าแหน่ง หมายเลข 1 ต่อจากนั้น คลิกท่ีต าแหน่งหมายเลข 2 เพ่ือแสดง Port 

Clearance ที่มีอยู่ในระบบ ตามรูปที่ 3 

 
 
 
 
 
 

4.2 “เลขที่ใบอนุญาต ” และ “วันที่ใบอนุญาต” ของ Port Clearance 

 

 

 

รูปที่ 3 Last Port Clearance 

4.2 เลือกเลขที่ Last Port  Clearance ในช่อง Certificate No.   
หลังจากนั้นข้อมูล Certificate No. และ Issue Date จะมาแสดงในช่อง ตามรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 เลขที่ Last Port Clearance ของเขตท่า THBKK 

 
  เลื่อนลงไปที่ เอกสารหลักฐาน หรือ Document Attachment  ในข้อที่ 4  “Last Port 
Clearance(Original)”  จะแสดงข้อมูล ดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 5  Last Port Clearance ของเขตท่า THBKK 

 

  จากรูปที่ 5 เมื่อคลิกที่  จะแสดง Last Port Clearance ที่มีอยู่ในระบบ โดยที่ผู้ประกอบการไม่  
       ต้อง สแกนเอกสารแล้วน ามาแนบไฟล์ อีกต่อไป 
 

5. การใส่ข้อมูลสินค้า CARGO / Description Of Cargo และ สินค้าอันตราย Dangerous Goods 

 

6. การใส่จ านวนคนบนเรือ ทั้ง กัปตันและลูกเรือ , ผู้โดยสาร 



 วิธกีารปฏบิตัิงาน ส าหรบัผูป้ระกอบการ 
ระบบรายงานเรือเข้า-ออกในเขตท่าเรือและการขอใบอนญุาตอิเลก็ทรอนกิส ์

Single Window @ Marine Department 

เลขทีเ่อกสาร  :  
แก้ไขครัง้ที่     :   
หน้า            : 

   
 
4 / 6 

 

 
7. ย้าย Crew’s List (ตม.4/1, TM.4/1) มาไว้ในหัวข้อ Document Attachment  

 

 

8. การแจ้งเรือเข้า-ออกพร้อมกัน เพิ่มเง่ือนไข 
น ารายการเรือที่มีสถานะเป็น Pre Arrival แล้วเท่านั้นมาท าการแจ้งเรือเข้า-ออกพร้อมกัน 

 

 8.1   เมื่อแนบเอกสารแล้ว “บันทึกและส่ง”  
         8.1.1 รายการแจ้งเข้า จะเปลี่ยนสถานะจาก “Pre Arrival” >> “Arrival Report” 
         8.1.2 สร้างรายการแจ้งออกพร้อมเอกสารแนบ มีสถานะเป็น “Completed” 

8.2 เวลาที่ ETB และ ETD ต้องต่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง  จึงจะท าการบันทึกและส่งมาที่ จตท.ได้ 
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9. การเปลี่ยนตัวแทนสายเรือในการ แจ้งเรืออก  
9.1 ด าเนินการแจ้งเรือออก ตามปกติ ในต าแหน่งหมายเลข 1   คลิก  Changed Ship Agent 

 

 9.2 Document Attachment   เอกสารล าดับที่ 13  แนบเอกสารของบริษัทฯ ในการแจ้งเปลี่ยนตัว
แทน  ต่อจากนั้นท าการบันทึกส่งไปที่เจ้าพนักงาน  

 

 9.3 เจ้าพนักงานตรวจท่า จะท าการใส่ข้อมูลเลขท่ีแจ้งเรือเข้าให้ ในช่อง Reference MDReq# 

    

10. การเลื่อนเรือ  เขตท่าเรือกรุงเทพ (THBKK)  สร้างใบค าขอใบอนุญาต จากเมนู  
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11. การช าระเงินค่าบริการโดยใช้  Bill Payment   

 


