


1. การชั่งน้ําหนักวัตถุดิบสัตวน้ํา ณ สถาน

ประกอบการ (Sizing)

2. การตรวจสอบยอนกลับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ

นําเขาในสถานประกอบการ (Track & Trace)



การชั่งน้ําหนักวัตถุดิบสัตวน้ํา 

ณ สถานประกอบการ 

(Sizing)



เปนขั้นตอนหนึ่งของการควบคุมการตรวจปลอย

สินคานําเขา เพ่ือใหมั่นใจวาวัตถุดิบ     สัตวน้ําที่

สถานประกอบการรับเขามาผลิต          มี

แหลงที่มาที่ถูกตอง ชนิดและปริมาณสัตวน้ํา   ที่

รับเขามีความสอดคลอง กับการแจงขอนําเขา



1. พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558

2. คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้ง

พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการ

ประมง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558



รับแจงขอมูลการขนถายสัตวน้ํา

จากดานตรวจสัตวน้ํา

ตรวจสอบการขนถาย คัดแยก และชั่งน้ําหนัก

วัตถุดิบสัตวน้ํา ณ สถานประกอบการ

สถานประกอบการ 

สงเอกสารสรุปผลการคัดแยกวัตถุดิบสัตวน้ํา

ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของเอกสาร

สรุปผลการคัดแยกของสถานประกอบการ

สถานประกอบการแจงแผน

การตรวจรับวัตถุดิบสัตวน้ํา
กตส.



1. ตรวจความถูกตองสอดคลองของการขนถายสัตวนํ้า กับเอกสาร

ตั๋วบรรทุก (ดาน) ดังน้ี
- สถานท่ีปลายทางขนถายสอดคลองตามแผนการขนถายสัตวน้ํา ตามท่ีไดรับแจง

จากดานตรวจสัตวน้ําและสถานประกอบการ

- หมายเลขผนึก (Seal) ในเอกสารสอดคลองกับหมายเลขผนึกท่ีติดอยูทาย

รถบรรทุก 

- ทะเบียนรถในเอกสารสอดคลองกับหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกท่ีขนถาย

- ชื่อเรือจับและหมายเลขระวางเรือสอดคลองตามท่ีระบุในเอกสาร 

อนุญาตใหคัดแยกสัตวน้ําได เมื่อตรวจสอบแลวพบวาขอมูลถูกตองสอดคลอง



หัวขอท่ีตรวจสอบ เกณฑตัดสิน ผลการพิจารณา 
(กรณีไมตรงตามเกณฑการตดัสิน)

การปฏิบัติ/เงื่อนไข
(กรณีไมตรงตามเกณฑการตดัสิน)

1. ความถูกตอง

สอดคลองของการ   

ขนถายสัตวน้ํากับ

เอกสาร

มีความถูกตอง

สอดคลอง

ไมถูกตองสอดคลอง

สวนใดสวนหนึ่งหรือ

ท้ังหมด

ไมอนุญาตขนถายและคัด

แยกวัตถุดิบสัตวน้ํา 

จนกวาจะมีหลักฐานหรือ

ขอพิสูจนท่ีแสดงใหเห็นวา

สัตวน้ําท่ีมากับรถบรรทุก

เปนสัตวน้ําท่ีมาจากการ

ขนถายจากทาเทียบเรือซ่ึง

อยูในการควบคุมของดาน

ตรวจสัตวน้ํา 



2 ตรวจสอบการคัดแยกและชั่งนํ้าหนักสัตวนํ้า บันทึกผลการ

คัดแยกชนิดและนํ้าหนักสัตวนํ้าลงในฟอรมการตรวจสอบ

การคัดแยกวัตถุดิบสัตวนํ้านําเขา และฟอรมสรุปผลการ   

คัดแยกวัตถุดิบสัตวนํ้านําเขา

3 คํานวณรอยละความแตกตางของนํ้าหนักสัตวนํ้ารวม โดย

รอยละความแตกตาง = (นํ้าหนักหลังคัดแยก–นํ้าหนักที่ทา

เทียบเรือ) x 100 / นํ้าหนักที่ทาเทียบเรือ



หัวขอท่ีตรวจสอบ แนวทางการตรวจ เกณฑการ

ตัดสิน

ผลการพิจารณา 
(กรณีไมตรงตามเกณฑการตดัสิน)

การปฏิบัติ/เงื่อนไข
(กรณีไมตรงตามเกณฑการตดัสิน)

๒. น้ําหนักสัตวน้ํา

หลังการคัดแยก

คํานวณรอยละความ

แตกตางของน้ําหนัก

ห ลั ง ก า ร คั ด แ ย ก

เทียบกับน้ําหนักท่ีทา

เทียบเรือ 

ไมเกิน 

±รอยละ ๒

แตกตางเกิน 

± รอยละ ๒

ไมรับรองผลการขนถาย

และคัดแยกวัตถุดิบสัตว

น้ํารุนดังกลาว จนกวา

จะมีหลักฐานหรือขอ

พิสูจนท่ีแสดงใหเห็นวา

สัตวน้ําท่ีมากับ

รถบรรทุกเปนสัตวน้ํา

ท่ีมาจากการขนถาย

จากทาเทียบเรือซ่ึงอยู

ในการควบคุมของดาน

ตรวจสัตวน้ํา



เม่ือเสร็จส้ินการคัดแยกและช่ังนํ้าหนักวัตถุดิบสัตวนํ้าในแตละรุนการ

นําเขา สถานประกอบการจะตองสงเอกสารสรุปผลการคัดแยกวัตถุดิบ

สัตวนํ้าใหเจาหนาที่

เม่ือเจาหนาที่ตรวจทวนสอบความถูกตองของชนิดและปริมาณสัตวนํ้า 

เทียบกับขอมูลสรุปผลการคัดแยกวัตถุดิบสัตวนํ้านําเขาที่บันทึกไว   

หากพบวาสอดคลองกัน เจาหนาที่จะลงนามรับรองนํ้าหนักในเอกสาร

สรุปผลการคัดแยกวัตถุดิบสัตวนํ้าของสถานประกอบการ แลวสงเอกสาร

ท่ีไดรับการลงนามกลับไปยังสถานประกอบการภายใน ๗ วัน เพื่อให

สถานประกอบการนําไปยื่นตอดานตรวจสัตวนํ้าตอไป



หัวขอท่ีตรวจสอบ เกณฑการตัดสิน ผลการพิจารณา 
(กรณีไมตรงตามเกณฑการตดัสิน)

การปฏิบัติ/เงื่อนไข
(กรณีไมตรงตามเกณฑการตดัสิน)

3. การยืนยันผล

ชนิดและน้ําหนัก

สัตวน้ํานําเขา

น้ําหนักในเอกสาร

สรุปผลการคัดแยก

วัตถุดิบสัตวน้ําของ

สถานประกอบการ   

ตรงกับขอมูลสรุปผล 

การคัดแยกวัตถุดิบ  

สัตวน้ํานําเขาท่ี

เจาหนาท่ีบันทึกไว

น้ําหนักไมตรงกัน ไมลงนามยืนยันน้ําหนกัใน

เอกสารสรุปผลการคัดแยก

วัตถุดิบสัตวน้ําของสถาน

ประกอบการ 



การตรวจสอบยอนกลับ

วัตถุดิบสัตวน้ําและผลิตภัณฑนําเขา

ในสถานประกอบการ 



ระบบสืบยอนกลับวัตถุดิบสัตวนํ้าและผลิตภัณฑนําเขาในสถาน

ประกอบการ เปนระบบที่จัดทําข้ึนเพื่อใหม่ันใจวาวัตถุดิบสัตวนํ้า

นําเขาที่สถานประกอบการนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑน้ัน ไมได  

มาจากการประมงท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ขาดการรายงาน และ 

ไรการควบคุม  (IUU Fishing) มีการควบคุมตลอดสายการผลิต 

ตั้งแตแหลงที่มาของวัตถุดิบ การแปรรูป ตลอดจนถึงการสงออก

หรือการจําหนาย  โดยสามารถติดตามวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ  

ไดถึงแหลงที่มาและเสนทางของวัตถุดิบ



1. พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558

2. ประกาศกรมประมง เรื่อง กาํหนดหลักเกณฑและวธีิการในการจัดทํา

หลักฐาน เพื่อการสืบคนของผูผลิตผลิตภัณฑสัตวนํ้าหรือแปรรูป   

สัตวนํ้า พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2558

3. คําส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม

พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

4. กฎระเบียบคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรปที่ 1005/2008 ลงวันที่ 29

กันยายน 2551



ตรวจ

คูมือ

ตรวจประเมินสถาน

ประกอบการ

ผูประกอบการยื่นคําขอ พรอมคูมือควบคุมปริมาณ 

สัตวน้ําและผลิตภัณฑของสถานประกอบการ

ใหการรับรองสถานประกอบการ

และอนุญาตการย่ืนขอ PS

ตรวจประเมินตามความถีท่ี่กําหนด

สงคืนเพ่ือ

แกไข

ปฏิเสธการ

รับรอง

ไมผาน

ไมผาน



1. ตรวจสอบคูมือการควบคุมปริมาณสัตวนํ้าและผลิตภัณฑแตละ  

สถานประกอบการ

2. ตรวจสอบความสมดุลของปริมาณวัตถุดิบสัตวนํ้านําเขาแตละรุน 

ท่ีมาจากเรือประมงลักษณะของกอง (Bulk Cargo) และผลิตภัณฑ   

แตละรุนอยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนเรือที่นําสัตวนํ้าเขามาใน

ประเทศไทย ---- (ขอมูลตั้งตนจากดาน)

3. ตรวจสอบความสมดุลของปริมาณวัตถุดิบสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ   

แตละรุนอยางนอยรอยละ 25 ของปริมาณวัตถุดิบที่รับเขาของแตละ

โรงงานท่ีอยูในการรับรองของกรมประมง



1. การจัดซื้อวัตถุดิบ 

แสดงวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบสัตวนํ้าวาไมไดมาจากการทําการประมง 

ไอยูยู โดยตองมีวิธีการตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ใชประกอบการนําเขา 

2. การขนถายวัตถุดิบ

แสดงวิธีการขนถาย การขนสง และการแยกรุนของวัตถุดิบสัตวนํ้าที่มา

จากเรือจับแตกตางกัน 

3. การรับและคัดแยกวัตถุดิบสัตวนํ้า

แสดงระบบการคัดแยกชนิด นํ้าหนัก และการกําหนดรหัสของวัตถุดิบแต

ละรุนที่รับเขา



4. การจัดเก็บวัตถุดิบ

แสดงระบบการจัดเก็บวัตถุดิบสัตวนํ้าในแตละหองเก็บ รหัสบงช้ี กรณีใช

หองเย็นภายนอกสถานประกอบการ ตองอยูในบัญชีการรับรองของกรม

ประมง และมีเอกสารยืนยันการรบัฝากวัตถุดิบ

สัตวนํ้าที่เช่ือมโยง ถึงชนิดและนํ้าหนักวัตถุดิบสัตวนํ้าทั้งหมดของโรงงานที่

นําไปฝากเก็บ

5.การเบิกจายวัตถุดิบสัตวนํ้าเพื่อใชในการผลิต

แสดงชนิดและนํ้าหนักสัตวนํ้าที่นําไปผลิตเปนผลิตภัณฑสัตวนํ้า วิธีการ

ควบคุมปริมาณการใชวัตถุดิบโดยรวม ปริมาณวัตถุดิบสัตวนํ้าที่นําไปใชใน

การผลิตแตละรุน ปริมาณวัตถุดิบสัตวนํ้าคงเหลือ 



6. ระบบสอบกลับสินคาไปยังวัตถุดิบ

- มีรายละเอียดแสดงถึงรหัสสินคาที่เช่ือมโยงกลับไปยังรหัสวัตถุดิบ 

- สามารถช้ีบง หรือแสดงความเช่ือมโยงสอดคลองกันของเอกสารหรือ

การบันทึกตางๆ โดยครอบคลุมตั้งแตการรับวัตถุดิบจนถึงการสงออก

7. วิธีการแสดงความเช่ือมโยงของนํ้าหนักวัตถุดิบสัตวนํ้ากับนํ้าหนัก

สัตวนํ้าในผลิตภัณฑสัตวนํ้า



1. การสุมตรวจติดตามวัตถุดิบสัตวนํ้า (tracking)

- กรณีสุมตรวจภาพรวมของการนําเขา สุมอยางนอยรอยละ 25 ของ

จํานวนเรือประมงที่นําเขาวัตถุดิบสัตวนํ้า ซึ่งไดรับขอมูลจากศูนย

บริหารจัดการดานตรวจสัตวนํ้า โดยตรวจทุกโรงงานที่อยูในการรับรอง

ของกรมประมงที่นําเขาสัตวนํ้าจากเรือประมงน้ัน (ตรวจเฉพาะกรณี

วัตถุดิบที่มาจากเรือลักษณะเทกอง)  

- กรณีสุมตรวจการรับเขาวัตถุดิบสัตวนํ้าของโรงงาน สุมอยางนอย 

รอยละ 25 ของปริมาณวัตถุดิบสัตวนํ้าที่โรงงานนําเขา



1. ตรวจสอบแหลงที่มาของสัตวนํ้า ตรวจสอบแหลงที่มาของ

วัตถุดิบรุนที่สุมตรวจสอบ โดยตรวจความถูกตองและความเช่ือมโยงกัน

ของเอกสารที่เกี่ยวของ (เชน บันทึกการรับวัตถุดิบ, Invoice, Bill of 

Lading, Stowage Plan, IMD, CC, …) 

2. ตรวจสอบความถูกตอง สอดคลองขอมูลตลอดสายการผลิต 
ตั้งแต การรับเขาวัตถุดิบ การจัดเก็บ การเบิกใช การควบคุมชนิดและ

ปริมาณสัตวนํ้าในการผลิตแตละข้ันตอน การคํานวณ %yield



3. ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบคงคลัง
- ตรวจสอบความสอดคลองของรายการวัตถุดิบคงคลังกับปายช้ีบงที่

พาเลตวัตถุดิบระบุรหัสวัตถุดิบ วันที่รับเขา ชนิดและปริมาณวัตถุดิบที่

รับเขา เปนตน 

- ตรวจนับวัตถุดิบรุนที่สุมตรวจในหองเย็นที่มีการจัดเกบ็ตาง ๆ  

4. ตรวจสอบเปรียบเทียบปริมาณการนําเขาและสงออก



2. การสุมผลิตภัณฑเพื่อตรวจสอบยอนกลับ (tracing)

สุมตรวจสอบยอนกลับจากผลิตภัณฑที่สงออกของโรงงาน 

อยางนอย ๓ รุน โดยอาจสุมจากใบรับรองสุขอนามัย หรือ

ใบรับรองการแปรรูปสัตวนํ้า หรือบันทึกการสงออกของโรงงาน



1. สอดคลองของรุนหรือรหัสวัตถุดิบ วันที่รับเขา วันที่ผลิต  ปริมาณ

วัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิต จนถึงรหัสผลิตภัณฑ 

2. ความเช่ือมโยงของรหัสวัตถุดิบและรหัสผลิตภัณฑ รวมถึงนํ้าหนัก

ของวัตถุดิบที่มีการเปล่ียนแปลงไปตามแตละข้ันตอนการผลิต (เชน 

น้ําหนักหลังการแปรรูปเบื้องตน น้ําหนักหลังนึ่ง น้าํหนักหลังลวก น้ําหนักหลังตม 

และน้ําหนักบรรจุ เปนตน) ความถูกตองและเหมาะสมของคามาตรฐาน

นํ้าหนักที่สถานประกอบการกาํหนด (พิจารณาเปรียบเทียบจากหลายวันท่ี

ผลิต และเปรียบเทียบกับสถานประกอบการอื่นท่ีมีการผลิตในรูปแบบเดียวกัน)



3. เอกสารแสดงรายละเอียดการใชวัตถุดิบสัตวนํ้านําเขา 

4. รายงานผลิตภัณฑที่ผลิตได ซ่ึงระบุจํานวน น้ําหนักผลิตภัณฑ น้ําหนัก

ของสวนท่ีเปนเฉพาะสัตวน้ํา วันท่ีบรรจุผลิตภัณฑลงกลองจริง วันท่ีรับเขา

คลังสินคา น้ําหนักสวนท่ีเปนของเสีย และสวนท่ีเปนการเบิกเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพ โดยรายงานดังกลาวจะตองแสดงไดทุกผลิตภัณฑท่ีผลิตไดจากวัตถุดิบ

รุนเดียวกัน

5. ความถูกตองของการคิดคํานวณเปอรเซ็นตผลผลิต (%Yield) และ

วิธีการคํานวณกลับจากผลิตภัณฑไปยงัวัตถุดิบที่ใช (ในท่ีนี้ %Yield 

หมายถึง น้ําหนักเฉพาะน้ําหนกัสัตวน้ําท่ีแปรรูปเปนผลิตภัณฑแลว เปรียบเทียบ

กับน้ําหนักสัตวน้ําท่ีนาํเขามาผลิต)
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