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TRACEABILITY

• to ensure that no fish/ fishery products stemming 
from IUU Fishing are landed, processed in and 
exported from Thailand

• covers from fishing, fish landing at ports in Thailand 
(from both Thai and foreign flagged vessels), the 
distribution, sales and transforming to different 
products until products reach the oversea markets 



1. New list of 
required documents

2. Control prior port 
entry

3. Vessel inspection & 
Off-load inspection

4.Processing plant 
inspection 

6. Coordination among 
relevant agency

- Physical vessel inspection
40%

- Off-load inspection 100%
- Sizing inspection (Actual 

weight) 100%
- Verification of CC with Flag 

state, Coastal state, or RFMOs
- IMD issued

- AREP document check 
100%

- WTO Notification  (Dec 2016)

5. Issuance of a 
Processing Statement

- Auditing of Traceability 
manual – every year 

- Auditing of Traceability 
implementation 4 times/year

- Link data based of import 
permits with Customs Dept.

- Link data based of foreign 
vessels with Marine Dept.

- Cooperation with Flag state

- Verification of CC
- Verification of related 

documents; IMD, RMBS

Fish Import 
Control 
System 



กอนเรือเขาเทียบทา 

การตรวจเรือ

การควบคุมการ    
ขนถาย

การตรวจสอบเรือประมงตางประเทศ

ตรวจเอกสาร100%

ตรวจเรือตามเกณฑ

ประเมินความเสี่ยงใน

การขึ้นตรวจเรือ

100% ของจํานวนเรือที่

เขาเทียบทา



Traceability
@ plant

โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา กรมประมง

จัดทําระบบตรวจสอบยอนกลับ

จัดทําคูมือการตรวจสอบยอนกลับของ

โรงงาน

- กําหนดแหลงท่ีมาของสัตวน้ํา  

- coding system, บันทึกการผลิต

- การเบิกจาย การใช ปริมาณคงเหลือ

การควบคุมเอกสาร

การตรวจโรงงาน

การออกใบรับรองการแปรรปู

สัตวน้ํา

- CCs issued by CA certified by the EU. 

(CA/Non-CA country)

- Data verification; Catch Certificate, IMD, 

RMBS

- Sanitary : Vessel / Cold storage / PP

- CC

- IMD

- RMBS

- Processing records

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเจาหนาท่ี เกณฑการ

ตัดสิน/การพิจารณา

ความถี่ 4 ครั้ง/โรง/ป 

- RM receiving record

- movement of lot/consignment

- fish utilization volume 



@ processing stage
การตรวจสอบสัตวนํ้า/แหลงท่ีมา 

การกําหนดรหัสรุน 

บันทึกการรับเขา การซื้อขาย
การรับวัตถุดิบสัตวน้ํา

ระบบหองเย็น
ระบบการเบิกจาย

ผังหองเย็น

การผลิต
ระบบสอบกลับ

ระบบการใหรหัส  

บันทึกการผลติ

การจัดทํารายงาน

การสงออก IMD, RMBS, % yield reported



ระบบตรวจสอบยอ้นกลบัสัตวน์ํ้านาํเขา้



*

The End
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