
ค ำแนะน ำกำรใช้งำนโปรแกรม Processing Statement Endorsement (PSE)             

ในกำรให้บริกำรรับรองกำรจบัคู่ CC/SCC/Other กบั IMD ผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส์    

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจสัตว์น ำ้ กรมประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้ำประมงต่ำงประเทศ 

กองควบคุมกำรค้ำสัตว์น ำ้และปัจจัยกำรผลติ 

กรมประมง 



Part I : กำรตรวจสอบข้อมูลตั้งต้นส ำหรับกำรใช้งำนระบบ PSE 

1.กำรตรวจสอบข้อมูลหนงัสือก ำกบักำรจ ำหน่ำยสัตว์น ำ้น ำเข้ำ (Import movement document : IMD) 

 เม่ือกระบวนการตรวจปล่อยสินคา้สัตวน์ ้ าน าเขา้ผ่านระบบ Fisheries Single window : FSW เสร็จส้ิน ผูน้ าเขา้/

ตวัแทนออกของจะไดรั้บ IMD เพื่อแสดงแหล่งท่ีมาของสินคา้สัตวน์ ้ าส าหรับการตรวจสอบยอ้นกลบัและเป็นขอ้มูลตั้งตน้

เขา้สู่ระบบ PSE โดยขอ้มูล IMD จะตอ้งมีขอ้มูลการท าประมง (ส่วนท่ี IV ขอ้มูลสัตวน์ ้ า) ถูกตอ้งครบถว้นตามรูปแบบการ

กรอกขอ้มูลการท าประมง ท่ีกองควบคุมการคา้สตัวน์ ้ าและปัจจยัการผลิตก าหนดไว ้ 

 

 

2. ข้อมูลน ำ้หนักจริง (Actual weight)(กรณีเรือขนถ่ำยสัตว์น ำ้ (bulk) และเรือประมงต่ำงประเทศผ่ำนระบบ PSM) 

2.1 กำรปิดงำนบันทกึผลกำรตรวจเรือ  

 เม่ือเจา้หนา้ท่ีด่านตรวจท าการตรวจสอบการน าเขา้สัตวน์ ้ า ตรวจปล่อยสินคา้ และจดัท า IMD ของทั้งเรือขนถ่ายสตัว์

น ้ าหรือเรือประมงต่างประเทศนั้นเป็นท่ีเรียบร้อย ใหเ้จา้หนา้ท่ีด่านตรวจสตัวน์ ้ าด าเนินการปิดงานบนัทึกผลการตรวจเรือเพ่ือให้

ระบบท าการสรุปน ้ าหนกัจริง เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการตั้งตน้ในระบบ PSE ต่อไป โดยวิธีการปิดงานบนัทึกผลการตรวจเรือให้

ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 



 1) เขา้สู่ระบบท่ีหน้าต่าง : ระบบการตรวจเรือต่างประเทศ -> ผลการบนัทึกรายงานผลการตรวจเรือ -> ท าการ

คน้หาเรือเรือขนถ่ายสตัวน์ ้ าหรือเรือประมงต่างประเทศ 

 

 2) เลือกท่ีไอคอน LOCK 

 



 3) ระบุวนัท่ีส้ินสุดการขนถ่าย แลว้บนัทึกเพ่ือยนืยนัการปิดงานบนัทึกผลการตรวจเรือ 

 

 

2.2 กำรเรียกดูรำยงำนน ำ้หนักจริง (Actual weight report) เพ่ือท ำกำรตรวจสอบ 

 เม่ือปิดงานบนัทึกผลการตรวจเรือ เรียบร้อยแลว้ใหเ้จา้หนา้ท่ีท าการตรวจสอบขอ้มูลน ้ าหนกัจริง เพ่ือไม่ใหมี้ความ

ผิดพลาดของขอ้มูล โดยมีขั้นตอนการเรียกรายงานน ้ าหนกัจริงดงัน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1) ภายหลงัการปิดงานบนัทึกผลการตรวจเรือ เรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดงไอคอน รายงานสรุปน ้าหนกัสตัวน์ ้ า

รวมแยกตามเรือจบั (Actual Weight) ท่ีมากบัเรือขนถ่าย (bulk) หรือเรือจบัสตัวน์ ้ าล านั้น ใหเ้ลือกแลว้ท าการดาวน์โหลด

รายงานในรูปแบบ excel file 

 

  

2) เปิดรายงาน เพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเรือและขอ้มูลสตัวน์ ้ า โดยขอ้มูลท่ีสมบูรณ์จะตอ้งมี

ความครบถว้นทุกช่อง ไม่มีขอ้มูลส่วนไหนขาดหายหรือแยกรายการในกรณีท่ีเป็นเรือจบัเดียวกนั 

 



3.กำรส่งข้อมูล IMD เข้ำสู่ระบบ PSE 

 เม่ือตรวจสอบขอ้มูลน ้ าหนกัจริง ถูกตอ้ง ครบถว้นเรียบร้อยแลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีด่านตรวจสตัวน์ ้ าท าการส่งขอ้มูล 

IMD เขา้สู่ระบบ PSE โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1) เขา้สู่ระบบท่ีหนา้ต่าง : ระบบการตรวจปล่อยสินคา้ -> หนงัสือก ากบัการจ าหน่าย 

 

 2) ท าการคน้หา IMD ท่ีตอ้งการส่ง จากนั้นกดส่งท่ีสญัลกัษณ์ลูกศรสีเขียวท่ีดา้นขวาของรายการ IMD 

 *กรณีเรือขนถ่ายสตัวน์ ้ า (bulk) และเรือประมงต่างประเทศผา่นระบบ PSM สามารถใชเ้ลข notification ในการ

คน้หา IMD ทั้งหมดได ้

 

 



 3) เม่ือท าการส่งขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ สญัลกัษณ์ลูกศรสีเขียวจะถูกเปล่ียนเป็นลูกศรสีแดง ซ่ึงจะถือวา่ IMD ดงักล่าว

ถูกส่งเขา้สู่ระบบ PSE แลว้ และสามารถดึงกลบัไดห้ากพบความผิดพลาดตอ้งแกไ้ข เฉพาะกรณีท่ีไม่มีการน าขอ้มูล IMD ชุด

ดังกล่าว และ IMD เรือขนถ่ายสัตวน์ ้ า (bulk) หรือเรือประมงต่างประเทศผ่านระบบ PSM ไปใช้ในการรับรองการจบัคู่

เท่านั้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Part II : กำรขออนุมตัิปริมำณตั้งต้นวตัถุดิบ (จับคู่ CC/SCC/Other กบั IMD) 

 ผูป้ระกอบการท่ีมีความประสงคจ์ะขอรับรองการจบัคู่ IMD ท่ีมีการส่งเขา้สู่ระบบ PSE แลว้กบัเอกสาร 

CC/SCC/Other เพ่ือตั้งตน้วตัถุดิบ หรือใชต้ั้งตน้การขอ Self Certificate ผา่นระบบ ส าหรับการส่งออกนั้น สามารถ

ด าเนินการไดค้วามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

1. กำรขออนุมตัปิริมำณตั้งต้นวตัถุดบิ (จบัคู่ IMD) (ส ำหรับผู้ประกอบกำร) 

 1) เขา้สู่ระบบท่ีหนา้ต่าง : ขอเปล่ียนแปลงปริมาณวตัถุดิบสัตวน์ ้ าน าเขา้ -> ขออนุมติัปริมาณตั้งตน้วตัถุดิบ (จบัคู่ 

IMD) แลว้ใหเ้ลือกท่ีไอค่อน สร้าง 

 

2) ระบุหมายเลข IMD ท่ีตอ้งการจบัคู ่

 



 3) ระบบจะแสดงขอ้มูลเพ่ิมเติมดงัน้ี 

รายละเอียด 
รายการ ค าอธิบาย 

เอกสารท่ีน ามาด าเนินการจบัคู ่ ใหเ้ลือกเอกสารท่ีน ามาด าเนินการจบัคู่โดยมี 
1. Catch Certificate 
2. Simplified Catch Certificate 
3. Other document 
 *กรณี Catch Certificate/Simplified Catch Certificate มาภายหลงัใชส้ าหรับ
กรณีท่ียนืยนัวา่จะมี CC/SCC มาภายหลงัและตอ้งการจบัคู่เพ่ือใชง้านปริมาณ
วตัถุดิบบางส่วนในการผลิตเพ่ือส่งออกไปประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่ EU ก่อน จึงระบุ 
“ CC/SCC มาภายกลงั” 

 

ขอ้มูลตรวจสอบการจบัคู่ IMD 
รายการ ค าอธิบาย 

ช่ือเรือจบั (Fishing Vessel) ระบุตาม ขอ้มูลการท าประมง จาก IMD 
ธงสญัชาติของเรือ 
ช่ือเคร่ืองมือท่ีใชจ้บั 
ช่ือประเทศตน้ทางบรรทุก 
ช่วงเวลาท าการประมง (วนัท่ีเร่ิม) 
ช่วงเวลาท าการประมง (วนัท่ีส้ินสุด) 
ขอ้มูลสตัวน์ ้ า เลือกชนิดของสตัวน์ ้ าท่ีตอ้งการจบัคู ่

เม่ือบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวครบถว้นแลว้ ใหเ้ลือก ดึงขอ้มูลชนิดวตัถุดิบ 

e 



 4) เม่ือดึงขอ้มูลชนิดวตัถุดิบ ระบบจะแสดงขอ้มูลเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 

 

ขอ้มูลตรวจสอบการจบัคู่ CC/SCC/Other Document 
รายการ ค าอธิบาย 

Catch Certificate Number 
Simplified Catch Certificate Number 
Other document number 

Catch Certificate/ Simplified Catch Certificate/ Other Document ระบุ
หมายเลขของเอกสาร 
* ส าหรับ Catch Certificate/Simplified Catch Certificate สามารถดูรูปแบบการ
บนัทึกไดท่ี้ภาคผนวก 

Validation date Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ใหร้ะบุวนัท่ีอนุมติัเอกสารของ 
CA (Section 9) 
Other Document ใหร้ะบุวนัท่ีอนุมติัเอกสาร 

ประเทศของหน่วยงานท่ีรับรอง Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ระบุประเทศ CA ท่ีเป็นผูอ้อก
เอกสารนั้น (Section 9) 
Other Document ใหร้ะบุประเทศท่ีออกเอกสาร 
* รายช่ือประเทศ CA สามารถตรวจสอบไดจ้ากhttps://ec.europa.eu/fisheries/ 
sites/fisheries/files/docs/body/ 
flag_state_notifications_en.pdf 

ช่ือหน่วยงานท่ีรับรอง 
Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ระบุหน่วยงาน CA ของประเทศ
ท่ีเป็นผูอ้อกเอกสารนั้น (Section 9) 



Other Document ใหร้ะบุหน่วยงานท่ีออกเอกสาร 
* รายช่ือประเทศ CA สามารถตรวจสอบไดจ้ากhttps://ec.europa.eu/fisheries/ 
sites/fisheries/files/docs/body/ 
flag_state_notifications_en.pdf 

ช่ือเรือจบั (Fishing Vessel) Catch Certificate ใหร้ะบุช่ือเรือท่ีท าการประมง (Section 2) 
Simplified Catch Certificate ใหร้ะบุ “AS PER CC No. + เลขท่ี Simplified 
Catch Certificate” 
Other Document ใหร้ะบุ “OTHER NAME + ช่ือยานพาหนะท่ีใชบ้รรทุกสตัว์
น ้ า/ช่ือเรือขนถ่ายสตัวน์ ้ า/ช่ือเรือบรรทุกสินคา้ตูค้อนเทนเนอร์/ทะเบียนรถยนตท่ี์
บรรทุกสินคา้/ช่ือยอ่สายการบิน” 

ธงสญัชาติของเรือ Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ใหร้ะบุประเทศธงเรือประมง 
Other Document ใหร้ะบุประเทศท่ีออกเอกสาร 

นามเรียกขาน (Call Sign) Catch Certificate ระบุหมายเลข Call Sign (Section 2)  
Simplified Catch Certificate/ Other Document ระบุ “N/A” 

หมายเลขไอเอม็โอ(IMO) Catch Certificate ระบุหมายเลข IMO (Section 2)  
Simplified Catch Certificate/ Other Document ระบุ “N/A” 

ช่ือเคร่ืองมือท่ีใชจ้บั Catch Certificate เลือกเคร่ืองมือท่ีใชจ้บัสตัวน์ ้ า (Section 2)  
Simplified Catch Certificate เลือก “ไม่สามารถระบุ (Unknow)” 
Other Document เลือก “กรณีไม่ระบุชนิดเคร่ืองมือ (N/A)” 

สถานท่ีจบั/แหล่งท าประมง Catch Certificate/Simplified Catch Certificate เลือกพ้ืนท่ีท่ีท าการประมง 
(Section 3) 
Other Document เลือกประเทศท่ีออกเอกสารใน EEZ 

ช่วงเวลาท าการประมง (วนัท่ีเร่ิม) Catch Certificate เลือกวนัท่ีเร่ิมท าการประมง (Section 3) 
Simplified Catch Certificate ใหร้ะบุวนัท่ีอนุมติัเอกสารของ CA (Section 9) 
Other Document ใหร้ะบุวนัท่ีอนุมติัเอกสาร 

ช่วงเวลาท าการประมง (วนัท่ีส้ินสุด) Catch Certificate เลือกวนัท่ีส้ินสุดการประมง (Section 3) 
Simplified Catch Certificate ใหร้ะบุวนัท่ีอนุมติัเอกสารของ CA (Section 9) 
Other Document ใหร้ะบุวนัท่ีอนุมติัเอกสาร 

ช่ือกปัตนั/ผูบ้งัคบัการเรือ Catch Certificate ระบุช่ือกปัตนั/ผูบ้งัคบัการเรือ (Section 5)  
Simplified Catch Certificate/ Other Document ระบุ “N/A” 

Catch description (ส าหรับแสดงใน
หนงัสือรับรอง) 

Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ระบุประเภทของผลิตภณัฑส์ตัว์
น ้ า (Section 3) 
Other Document ระบุประเภทของผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้ า 

 

 



ขอ้มูลน ้ าหนกัสินคา้ 
รายการ ค าอธิบาย 

รูปแบบการจดัสรร CC/SCC เป็นรูปแบบการจดัสรรน ้ าหนกัสินคา้ โดยจะมี 2 รูปแบบไดแ้ก่ 
1. Average (เฉล่ีย) เป็นรูปแบบจดัสรรเฉพาะสินคา้ท่ีมีขอ้มูลน ้ าหนกัจริง 
(Actual weight) 
2. First Come First Serve เป็นรูปแบบจดัสรรสินคา้ทัว่ไป 

วนัท่ีเร่ิมรับสตัวน์ ้ าเขา้โรงงาน เลือกวนัท่ีเร่ิมรับสตัวน์ ้ าเขา้โรงงาน 
วนัท่ีส้ินสุดการรับสตัวน์ ้ าเขา้โรงงาน เลือกวนัท่ีส้ินสุดการรับสตัวน์ ้ าเขา้โรงงาน 
ปริมาณสตัวน์ ้ ารวมทั้งเรือจบั (กก.) ขอ้มูลน ้ าหนกัจริง (Actual weight) (อตัโนมติัจากระบบ) 
ปริมาณสตัวน์ ้ าท่ีโรงงานรับซ้ือ (กก.) ขอ้มูลน ้ าหนกัจาก IMD (อตัโนมติัจากระบบ) 
ปริมาณสตัวน์ ้ าท่ีระบุใน Catch 
Certificate 

Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ระบุหนกัหนกัสินคา้ (Section 3) 
Other Document ระบุหนกัหนกัสินคา้ท่ีระบุในเอกสาร 

โควตาสตัวน์ ้ าท่ีโรงงานรับซ้ือ (กก.) ขอ้มูลน ้ าหนกัโควตาสตัวน์ ้ าท่ีไดจ้ากการค านวณ (อตัโนมติัจากระบบ) 
รายละเอียด ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) 

 

 5) แนบเอกสาร Catch Certificate, Simplified Catch Certificate หรือ Other Document ท่ีใชใ้นการจบัคู ่

 

 6) เม่ือบนัทึกขอ้มูลทุกอยา่งครบถว้นแลว้ ใหท้ าการบนัทึกค าขอ 

 



 7) เม่ือกลบัมาท่ีหนา้ รายการ ขออนุมติัปริมาณตั้งตน้วตัถุดิบสตัวน์ ้ าน าเขา้คร้ังแรก (ก าลงัด าเนินการ) จะปรากฏ

รายการจบัคู่ท่ีบนัทึกไว ้

 

 

 8) สามารถตรวจสอบขอ้มูลการจบัคู่ท่ีไดบ้นัทึกไวไ้ด ้โดยเลือกท่ี วนัท่ี 

 



 

* ส าหรับกรณี IMD ท่ีมาจากระบบ e-PSM (กรณีเรือขนถ่ายสตัวน์ ้ า (bulk) และเรือจบัสัตวน์ ้ า) จะปรากฎขอ้มูลรูปแบบ

การจดัสรรแบบ Average (เฉล่ีย) เม่ือผูป้ระกอบการและเจา้หน้าท่ีมาตรวจสอบการจบัคู่ จะพบขอ้มูลการแจง้เตือนในรายการ 

“เปรียบเทียบปริมาณสัตวน์ ้ ารวมทั้งเรือจบักบัปริมาณสัตวน์ ้ าท่ีระบุใน Catch Certificate (%)” ข้ึนมาในรายละเอียดค าขอ โดยจะ

ระบุเป็นค่าเปอร์เซ็นตค์วามแตกต่างระหวา่ง Catch Certificate กบั Actual weight โดยมีค่าก าหนดท่ี ±10 % (แจง้เตือนสีแดง) 

- ตวัอยา่งกรณีน ้ าหนกั Actual weight เท่ากบั Catch Certificate 

 

 - ตวัอยา่งกรณีน ้ าหนกั Actual weight มากกวา่ Catch Certificate 

 



 - ตวัอยา่งกรณีน ้ าหนกั Actual weight นอ้ยกวา่กวา่ Catch Certificate 

 

  

9) การแกไ้ขขอ้มูลสามารถท าไดโ้ดยการเลือก แกไ้ข จากนั้นใหท้ าการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ แลว้ท าการบนัทึกใหม่ 

 



 

 

 10) เม่ือท าการตรวจสอบขอ้มูลทุกอยา่งครบถว้นแลว้ ใหด้ าเนินการส่งค าขอ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ี กคส.พิจารณา/

ตรวจสอบ แลว้ใหเ้จา้หนา้ท่ี กตส.จดัท า RMBS1 

 

 

 

 



2. พจิำรณำรำยกำร ขออนุมตัปิริมำณตั้งต้นวตัถุดบิสัตว์น ำ้น ำเข้ำคร้ังแรก (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ กคส.) 

 เม่ือผูป้ระกอบการ ยืน่ค  าร้องขอรับรองการจบัคู่และส่งมายงัด่านตรวจสตัวน์ ้ าท่ีมีการน าเขา้แลว้ ขอ้มูลค าขอจะ

ปรากฏ ใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการตรวจสอบค าขอตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1) เขา้สู่ระบบท่ีหนา้ต่าง : ระบบควบคุมตรวจสอบปริมาณวตัถุดิบสตัวน์ ้ าน าเขา้ -> พิจารณาอนุมติัปริมาณตั้งตน้

วตัถุดิบ (จบัคูค่ร้ังแรก) จากนั้นใหท้ าการคน้หารายการ 

 

 2) ตรวจสอบขอ้มูลการจบัคู่ท่ีไดบ้นัทึกไวไ้ด ้โดยเลือกท่ี วนัท่ี 

 

 



 3) ใหเ้จา้หนา้ท่ีด่านตรวจสตัวน์ ้ า ตรวจสอบขอ้มูลการจบัทุกขอ้มูล โดยจะมีขอ้มูลดงัน้ี 

 

รายละเอียด 
รายการ ค าอธิบาย/การตรวจสอบ 

ผูป้ระกอบการ ช่ือผูป้ระกอบการท่ียืน่ค  าขอ 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีผูป้ระกอบการท่ียืน่ค  าขอ 

เลขท่ีหนงัสือก ากบัการจ าหน่าย 
(IMD) 

เลขท่ีหนงัสือก ากบัการจ าหน่าย (IMD) โดยจะตอ้งตรวจสอบขอ้มลู IMD 
รวมถึงเอกสารประกอบการน าเขา้ทั้งหมดประกอบ 

วนัท่ีออกเอกสารหนงัสือก ากบัการ
จ าหน่าย (IMD) 

วนัท่ีออกเอกสารหนงัสือก ากบัการจ าหน่าย (IMD) 

หน่วยงานพิจารณาขอ้มูลตั้งตน้การ
ผลิต 

หน่วยงานพิจารณาขอ้มูลตั้งตน้การผลิต (ด่านตรวจสตัวน์ ้ าท่ียืน่ค  าขอ) 

เอกสารท่ีน ามาด าเนินการจบัคู ่ ประเภทเอกสารท่ีใชป้ระกอบการขอจบัคู่ โดยประเภทจะตอ้งตรงกบัเอกสารท่ี
แนบประกอบ 

 

ขอ้มูลตรวจสอบการจบัคู่ IMD 
รายการ ค าอธิบาย 

ช่ือเรือจบั (Fishing Vessel) -ขอ้มูลตาม ขอ้มูลการท าประมง จาก IMD 
ธงสญัชาติของเรือ 
ช่ือเคร่ืองมือท่ีใชจ้บั 
ช่ือประเทศตน้ทางบรรทุก 
ช่วงเวลาท าการประมง (วนัท่ีเร่ิม) 
ช่วงเวลาท าการประมง (วนัท่ีส้ินสุด) 
ขอ้มูลสตัวน์ ้ า สตัวน์ ้ าท่ีตอ้งการจบัคู่ โดยจะตอ้งมีรายละเอียดตรงกบัเอกสารท่ีแนบประกอบ 

 



 

ขอ้มูลตรวจสอบการจบัคู่ CC/SCC/Other Document 
รายการ ค าอธิบาย/การตรวจสอบ 

Catch Certificate Number 
Simplified Catch Certificate Number 
Other document number 

Catch Certificate/ Simplified Catch Certificate/ Other Document ระบุ
หมายเลขของเอกสาร 
* ส าหรับ Catch Certificate/Simplified Catch Certificate สามารถดูรูปแบบการ
บนัทึกไดท่ี้ภาคผนวก 

Validation date Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ใหร้ะบุวนัท่ีอนุมติัเอกสารของ 
CA (Section 9) 
Other Document ใหร้ะบุวนัท่ีอนุมติัเอกสาร 

ประเทศของหน่วยงานท่ีรับรอง Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ระบุประเทศ CA ท่ีเป็นผูอ้อก
เอกสารนั้น (Section 9) 
Other Document ใหร้ะบุประเทศท่ีออกเอกสาร 
* รายช่ือประเทศ CA สามารถตรวจสอบไดจ้ากhttps://ec.europa.eu/fisheries/ 
sites/fisheries/files/docs/body/ 
flag_state_notifications_en.pdf 

ช่ือหน่วยงานท่ีรับรอง 

Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ระบุหน่วยงาน CA ของประเทศ
ท่ีเป็นผูอ้อกเอกสารนั้น (Section 9) 
Other Document ใหร้ะบุหน่วยงานท่ีออกเอกสาร 
* รายช่ือประเทศ CA สามารถตรวจสอบไดจ้ากhttps://ec.europa.eu/fisheries/ 
sites/fisheries/files/docs/body/ 
flag_state_notifications_en.pdf 

ช่ือเรือจบั (Fishing Vessel) Catch Certificate ใหร้ะบุช่ือเรือท่ีท าการประมง (Section 2) 
Simplified Catch Certificate ใหร้ะบุ “AS PER CC No. + เลขท่ี Simplified 
Catch Certificate” 
Other Document ใหร้ะบุ “OTHER NAME + ช่ือยานพาหนะท่ีใชบ้รรทุกสตัว์
น ้ า/ช่ือเรือขนถ่ายสตัวน์ ้ า/ช่ือเรือบรรทุกสินคา้ตูค้อนเทนเนอร์/ทะเบียนรถยนตท่ี์
บรรทุกสินคา้/ช่ือยอ่สายการบิน” 



*ตอ้งท าการตรวจสอบ IUU Vessel list 
โดยตอ้งไม่เป็นเรือท่ีสหภาพยโุรปประกาศวา่เป็นเรือประมง IUU โดย
ตรวจสอบบญัชีรายช่ือเรือประมง IUU ไดจ้าก 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm 
ภายใตห้วัขอ้ Secondary legislation and official documents  
เลือก IUU Vessel list หรือสามารถตรวจสอบเรือประมง IUU ของเวป็ไซด ์
RFMOs ต่างๆ 

ธงสญัชาติของเรือ Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ใหร้ะบุประเทศธงเรือประมง 
Other Document ใหร้ะบุประเทศท่ีออกเอกสาร 

นามเรียกขาน (Call Sign) Catch Certificate ระบุหมายเลข Call Sign (Section 2)  
Simplified Catch Certificate/ Other Document ระบุ “N/A” 

หมายเลขไอเอม็โอ(IMO) Catch Certificate ระบุหมายเลข IMO (Section 2)  
Simplified Catch Certificate/ Other Document ระบุ “N/A” 

ช่ือเคร่ืองมือท่ีใชจ้บั Catch Certificate เลือกเคร่ืองมือท่ีใชจ้บัสตัวน์ ้ า (Section 2)  
Simplified Catch Certificate เลือก “ไม่สามารถระบุ (Unknow)” 
Other Document เลือก “กรณีไม่ระบุชนิดเคร่ืองมือ (N/A)” 

สถานท่ีจบั/แหล่งท าประมง Catch Certificate/Simplified Catch Certificate เลือกพ้ืนท่ีท่ีท าการประมง 
(Section 3) 
Other Document เลือกประเทศท่ีออกเอกสารใน EEZ 

ช่วงเวลาท าการประมง (วนัท่ีเร่ิม) Catch Certificate เลือกวนัท่ีเร่ิมท าการประมง (Section 3) 
Simplified Catch Certificate ใหร้ะบุวนัท่ีอนุมติัเอกสารของ CA (Section 9) 
Other Document ใหร้ะบุวนัท่ีอนุมติัเอกสาร 

ช่วงเวลาท าการประมง (วนัท่ีส้ินสุด) Catch Certificate เลือกวนัท่ีส้ินสุดการประมง (Section 3) 
Simplified Catch Certificate ใหร้ะบุวนัท่ีอนุมติัเอกสารของ CA (Section 9) 
Other Document ใหร้ะบุวนัท่ีอนุมติัเอกสาร 

ช่ือกปัตนั/ผูบ้งัคบัการเรือ Catch Certificate ระบุช่ือกปัตนั/ผูบ้งัคบัการเรือ (Section 5)  
Simplified Catch Certificate/ Other Document ระบุ “N/A” 

Catch description (ส าหรับแสดงใน
หนงัสือรับรอง) 

Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ระบุประเภทของผลิตภณัฑส์ตัว์
น ้ า (Section 3) 
Other Document ระบุประเภทของผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้ า 

 

 



 

ขอ้มูลน ้ าหนกัสินคา้ 

รายการ ค าอธิบาย 
รูปแบบการจดัสรร CC/SCC เป็นรูปแบบการจดัสรรน ้ าหนกัสินคา้ โดยจะมี 2 รูปแบบไดแ้ก่ 

1. Average (เฉล่ีย) เป็นรูปแบบจดัสรรเฉพาะสินคา้ท่ีมีขอ้มูลน ้ าหนกัจริง (Actual 

weight) 
2. First Come First Serve เป็นรูปแบบจดัสรรสินคา้ทัว่ไป 

วนัท่ีเร่ิมรับสตัวน์ ้ าเขา้โรงงาน เลือกวนัท่ีเร่ิมรับสตัวน์ ้ าเขา้โรงงาน 
วนัท่ีส้ินสุดการรับสตัวน์ ้ าเขา้โรงงาน เลือกวนัท่ีส้ินสุดการรับสตัวน์ ้ าเขา้โรงงาน 

ปริมาณสตัวน์ ้ ารวมทั้งเรือจบั (กก.) ขอ้มูลน ้ าหนกัจริง (Actual weight) (อตัโนมติัจากระบบ) 
ปริมาณสตัวน์ ้ าท่ีโรงงานรับซ้ือ (กก.) ขอ้มูลน ้ าหนกัจาก IMD (อตัโนมติัจากระบบ) 
ปริมาณสตัวน์ ้ าท่ีระบุใน Catch 

Certificate 
Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ระบุหนกัหนกัสินคา้ (Section 3) 
Other Document ระบุหนกัหนกัสินคา้ท่ีระบุในเอกสาร 

โควตาสตัวน์ ้ าท่ีโรงงานรับซ้ือ (กก.) ขอ้มูลน ้ าหนกัโควตาสตัวน์ ้ าท่ีไดจ้ากการค านวณ (อตัโนมติัจากระบบ) 
รายละเอียด รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) 

 

 

 *หลกัฐานประกอบ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจสตัวน์ ้ าจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งเอกสารแนบ โดยถา้เป็น Catch 

Certificate/Simplified Catch Certificate สามารถดูรูปแบบการตรวจสอบไดท่ี้ภาคผนวก 

 



 4) เม่ือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ใหท้ าการส่งอนุมติัค าขอไปยงัผูท่ี้มีอ านาจลงนามรับรอง 

พร้อมเลือกวา่ โดยจะมีแจง้เตือนใหเ้ลือกวา่ ก าหนดการจบัคู่คร้ังน้ีสามารถน าไปขอ ใบรับรองการแปรรูปสตัวน์ ้ า, ใบรับรอง

สตัวน์ ้ าไม่แปรรูป ได ้(เลือกใหเ้ป็น PS หรือ NO-PS) 

 

 

 

 



 5) เม่ือเจา้หนา้ท่ีท าการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ จะท าการส่งอนุมติัจบัคู่ ระบบจะแจง้เป็น CA alert ข้ึนมา ท่ีหนา้ต่าง

ผูใ้หล้งนามวา่ “**** ระบบไดต้รวจสอบขอ้มูล พบขอ้มูลไม่มีการรับรองดงัน้ี หน่วยงาน (ช่ือหน่วยงาน) เป็นหน่วยงานท่ี EU 

ไม่รับรอง ในวนัท่ีออกใบรับรอง” พร้อมกบัไม่ใหมี้ปุ่มใหก้ดส่งลงนาม โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

 - กรณีท่ีระบุช่ือหน่วยงานท่ีรับรองผิดหรือสะกดตวัอกัษรผิด ใหท้ าการแจง้แกไ้ขไปยงัผูย้ืน่ค  าร้อง 

 - กรณีท่ีไม่พบ ช่ือหน่วยงานท่ีรับรอง ในฐานขอ้มูล ใหติ้ดต่อประสานกลุ่มควบคุมเรือและสินคา้ประมงต่างประเทศ 

 

 6) ค  าขออนุมติัจะถูกส่งไปยงัผูมี้อ  านาจลงนามท่ีเลือกไว ้โดยเม่ือผูมี้อ  านาจลงนามส าเร็จ ค  าขอจะถูกส่งไปท่ีเจา้หนา้ท่ี

กตส. เพื่อท าการน าอนุมติั RMBS1 ต่อไป 

 



7) เม่ือค าขออนุมติัปริมาณตั้งตน้วตัถุดิบไดรั้บการอนุมติัเรียบร้อยแลว้ จะถูกเปล่ียนเป็น แบบฟอร์มการควบคุม

ปริมาณวตัถุดิบสตัวน์ ้ าน าเขา้เพ่ือแปรรูปส่งออก เอกสารท่ี 1 (Raw Material Balance Stock No.1 : RMBS1) แทน เพื่อเป็นการตดัยอดการ

ผลิตและขอใบรับรองต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.กำรขออนุมตัปิริมำณตั้งต้นวตัถุดบิ (จบัคู่ภำยหลงั) 

 ส าหรับกรณีท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการน าสินคา้ไปผลิตเพ่ือส่งออกไปยงัประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศในกลุ่มสหภาพ

ยโุรปก่อนโดยท่ียงัไม่ไดรั้บ Catch Certificate/Simplified Catch Certificate  ผูป้ระกอบการสามารถเลือกวา่ Catch 

Certificate/Simplified Catch Certificate มาภายหลงั เพื่อท าการขอ RMBS1 NO-PS เพื่อท าการยืน่ขอรับรองหนงัสือรับรอง

ตนเอง (Self Certificate) เพ่ือท าการส่งออกก่อนได ้โดยเม่ือไดรั้บ Catch Certificate/Simplified Catch Certificate  มาแลว้ใหท้ า

การยืน่ขออนุมติัปริมาณตั้งตน้วตัถุดิบ (จบัคู่ภายหลงั) เพ่ือท าการพิจารณาเปล่ียนสถานะ RMBS1 NO-PS ใหเ้ป็น RMBS1 PS  

โดยมีขั้นตอนท่ีเพ่ิมเติมดงัน้ี  

1) ใหด้ าเนินการตั้งตน้การการขออนุมติัปริมาณตั้งตน้วตัถุดิบ (จบัคู่ IMD) แบบปกติ โดยเม่ือเขา้มาในการกรอก

รายละเอียดค าขอ เม่ือเลือกเอกสารท่ีน ามาด าเนินการจบัคู่ ใหเ้ลือกวา่ Catch Certificate/Simplified Catch Certificate มา

ภายหลงั  

 

 2) เม่ือท าการเลือก Catch Certificate/Simplified Catch Certificate มาภายหลงัแลว้ ขอ้มูลรายละเอียดใน ขอ้มูล

ตรวจสอบการจบัคู่ CC/SCC/Other Document จะลดลง 

 



3) เม่ือท าการยืน่ค  าขออนุมติัมายงัเจา้หนา้ท่ีด่านตรวจสตัวน์ ้ า เจา้หนา้ท่ีฯ จะอนุมติัค าขอ เพ่ือส่งใหเ้จา้หนา้ท่ี กตส. 

อนุมติั RMBS1 NO-PS  

 

 4) เม่ือมีผูป้ระกอบการมี Catch Certificate/Simplified Catch Certificate เรียบร้อย แลว้ตอ้งการเปล่ียน RMBS1 NO-

PS เป็น RMBS1 PS ใหด้ าเนินการโดย เขา้สู่ระบบท่ีหนา้ต่าง : ขอเปล่ียนแปลงปริมาณวตัถุดิบสตัวน์ ้ าน าเขา้ -> ขออนุมติั

ปริมาณตั้งตน้วตัถุดิบ (จบัคู่ภายหลงั) แลว้ใหเ้ลือกท่ีไอค่อน สร้าง 

 



 5) ระบุเลข RMBS1 ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง 

 

 6) จะมีรายละเอียด ขอ้มูลตรวจสอบการจบัคู่ CC/SCC/Other Document แบบปกติใหบ้นัทึกขอ้มูล แลว้ท าการแนบ 

Catch Certificate/Simplified Catch Certificate จากนั้นใหท้ าการบนัทึกแลว้ส่งค าขอใหเ้จา้หนา้ท่ี 

 

 7) ใหเ้จา้หนา้ท่ีด่านตรวจสตัวน์ ้ าท าการตรวจสอบการจบัคู่โดยเขา้สู่ระบบท่ีหนา้ต่าง : ระบบควบคุมตรวจสอบ

ปริมาณวตัถุดิบสตัวน์ ้ าน าเขา้ -> พิจารณาอนุมติัปริมาณตั้งตน้วตัถุดิบ (จบัคู่ภายหลงั) จากนั้นใหท้ าการตรวจสอบและอนุมติั

ไดต้ามปกติ เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการ RMBS1 NO-PS จะเปล่ียนเป็น RMBS1 PS 

 

 



4. กำรขออนุมตักิำรเปลีย่น CC/SCC 

 เม่ือ Catch Certificate/Simplified Catch Certificate มีการแกไ้ขและออกใหม่ (replace) ซ่ึงท าใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงของขอ้มูล ผูป้ระกอบการตอ้งท าการแจง้เปล่ียนแปลง Catch Certificate/Simplified Catch Certificate เพื่อให้

ขอ้มูลในการขอใบรับรองนั้นถูกตอ้ง โดยวธีิการมีดงัน้ี 

 

 1) สู่ระบบท่ีหนา้ต่าง : ขอเปล่ียนแปลงปริมาณวตัถุดิบสตัวน์ ้ าน าเขา้ -> ขออนุมติัการเปล่ียน CC/SCC จากนั้นให้

เลือกท่ีไอค่อน สร้าง 

 

 

2) ระบุเลข RMBS1 ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง 

 

 

  



3) ท าการแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดท่ีตอ้งการ พร้อมแนบ Catch Certificate/Simplified Catch Certificate  ท่ีมีการ 

replace จากนั้นใหท้ าการบนัทึกค าขอ แลว้ส่งค าขอใหเ้จา้หนา้ท่ีพิจารณาอนุมติัไดต้ามปกติ 

 

 

 4) ใหเ้จา้หนา้ท่ีด่านตรวจสตัวน์ ้ าท าการตรวจสอบการจบัคู่โดยเขา้สู่ระบบท่ีหนา้ต่าง : ระบบควบคุมตรวจสอบ

ปริมาณวตัถุดิบสตัวน์ ้ าน าเขา้ -> พจิารณาอนุมติัการเปล่ียน CC/SCC จากนั้นใหท้ าการตรวจสอบและอนุมติัไดต้ามปกติ เม่ือ

เสร็จส้ินกระบวนการ ขอ้มูลใน RMBS1 จะถูกเปล่ียนแปลง 

 



ภำคผนวก 

รูปแบบกำรกรอกหมำยเลขใบก ำกบักำรจ ำหน่ำยสัตว์น ำ้ (Catch Certificate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ: ตวัอกัษรภำษำองักฤษให้กรอกเป็นตวัพมิพ์ใหญ่ทุกตวั 

 

 

 

 

 



กำรตรวจสอบใบรับรองกำรจับสัตว์น ำ้ 

ส่วนที ่1 หมำยเลขเอกสำรและหน่วยงำนทีรั่บรอง 

 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย 

Document number เป็นหมายเลข Catch Certificate ท่ีออกโดยหน่วยงานรับรอง (Competent Authority : CA) 

ของรัฐเจ้าของธง (Flag state) ฉบับนั้ น ทั้ งน้ี สหภาพยุโรปไม่ได้บังคับรูปแบบของ

หมายเลข Catch Certificate ท่ีแน่นอน แต่ให้ข้ึนกบัระบบการด าเนินงานของประเทศผู ้

ออก catch certificate โดยไดแ้นะน าให้หมายเลข Catch Certificate ควรมีองค์ประกอบ

ดงัต่อไปน้ี 

- รหสัประเทศท่ีออก Catch Certificate ตามระบบ ISO code  

- รหสัของหน่วยงานรับรองท่ีออก Catch Certificate 

- ปีท่ีออก Catch Certificate 

- หมายเลขล าดบัของ Catch Certificate 

ตวัอยา่งหมายเลข Catch Certificate 

สเปน ESP/SGAORP/2016/575 

อินเดีย IN/MPEDA/MA1/17/10018 

เกาหลีใต ้ KOR-B01-CC-2017-0254 

สหรัฐอเมริกา TH.4015.653918.17-CC 

Validating authority เป็นช่ือหน่วยงานตรวจสอบรับรอง (Competent Authority) และออก Catch certificate ซ่ึง

เป็นรัฐเจา้ของธง (Flag state) ของเรือประมงท่ีจบัสัตวน์ ้ า ส่วนใหญ่ใชช่ื้อหน่วยงานใหญ่ 

เช่น  

เกาหลี  Ministry of Oceans and Fisheries 



ไตห้วนั  Council of Agriculture   

หรือถา้เวน้วา่งไว ้ใหต้รวจสอบรายละเอียดขา้งล่างน้ีในช่อง 1.Name แทน  

การตรวจสอบ : Competent Authority (CA) 

1. ต้องเป็นหน่วยงานท่ีสหภาพยุโรปประกาศรับรองให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

(Competent Authority : CA) ในการออก Catch certificate  โดยสามารถสืบคน้รายช่ือได้

จาก http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/    index_en.htm   

เลือก Notification เลือก list of flag state notifications 

2. รัฐเจา้ของธงนั้นตอ้งไม่อยู่ในรายช่ือประเทศท่ีสหภาพยุโรปประกาศว่าเป็นประเทศ

ไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมการท าประมงแบบ IUU (non–cooperate IUU Fishing)  

รายช่ือประเทศท่ีสหภาพยโุรปประกาศวา่เป็นประเทศไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุม

การท าประมงแบบ IUU สามารถสืบคน้ไดจ้าก  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm ภาย ใต้หั วข้อ  Secondary 

legislation and official documents เลือก Implementation of the IUU Regulation as regards 

third countries 

1. Name ช่ือของหน่วยงานยอ่ยท่ีออกใบ Catch certificate น้ี เช่น 

ไตห้วนั Fisheries Agency 

เซเชลส์ Seychelles Fishing Authority 

Address ท่ีอยูข่องหน่วยงานท่ีออกใบ Catch certificate 

Tel. หมายเลขโทรศพัทข์องหน่วยงานท่ีออกใบ Catch certificate 

 

ส่วนที ่2 รำยละเอยีดเรือประมง 

 

 



รำยกำร ค ำอธิบำย 

2. Fishing vessel name ช่ือเรือท่ีท าการประมงสตัวน์ ้ าท่ีรับรองในใบรับรองน้ี  

การตรวจสอบ : IUU Vessel list 

ตอ้งไม่เป็นเรือท่ีสหภาพยโุรปประกาศวา่เป็นเรือประมง IUU โดยตรวจสอบบญัชีรายช่ือ

เรือประมง IUU ไดจ้าก http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm 

ภายใตห้วัขอ้ Secondary legislation and official documents  

เลือก IUU Vessel list 

Flag. - Home port and 

registration number 

ช่ือธงเรือ ซ่ึงเป็นสญัชาติของเรือประมงล าดงักล่าว, ช่ือเมืองท่าจดทะเบียน คือ ช่ือเมืองท่ี

เรือไปจดทะเบียน และ หมายเลขประจ าเรือ ท่ีหน่วยงานก ากับดูแลก าหนดให้กับ

เรือประมงท่ีมาแจ้งข้ึนทะเบียน โดยอายุการรับรองเป็นไปตามขอ้ก าหนดของแต่ละ

ประเทศ 

Call sign รหัสสัญญาณเรียกขาน โดยเป็นช่ือเฉพาะท่ีก าหนดให้ส าหรับเรือ เพ่ือประโยชน์ในการ

ติดต่อส่ือสารทางวทิยตุามกฎขอ้บงัคบัวทิยรุะหวา่งประเทศ เช่น  

BL2052 

6KAK 

IMO/Lloyd’s Number  

(if issued) 

ระบุหมายเลข IMO ซ่ึงเป็นหมายเลขทะเบียนเรือท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัองคก์รทางทะเลโลก 

(International Maritime Organization) โดยเป็นองค์กรท่ีมีว ัตถุประสงค์ในการก าหนด

มาตรฐานและแนวปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัในการเดินเรือ และการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม

ทางทะเล 

หรือระบุหมายเลข Lloyd’s Number ซ่ึงเป็นหมายเลขท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัสถาบนั Lloyd’s 

เพ่ือประโยชน์ทางดา้นการประกนัภยัทางทะเล  

การตรวจสอบ : RFMOs 

สามารถตรวจสอบหมายเลขขา้งตน้ไดจ้ากเวบ็ไซตต์่าง ๆ เช่น 

www.iotc.org 

www.iccat.es 

www.wcpfc.int  



Fishing license No. – Valid 

to 

หมายเลขและวนัท่ีหมดอายุของใบอนุญาตท าการประมงของเรือประมงล าท่ีระบุใน 

Catch Certificate ซ่ึงแต่ละประเทศจะใหอ้ายใุบอนุญาตท าการประมงไม่เหมือนกนั เช่น 

ไตห้วนัใหใ้บอนุญาตท าการประมงมีอาย ุ4 ปี 

การตรวจสอบ 

1. ตรวจวา่ใบอนุญาตยงัมีผลบงัคบัใชไ้ดห้รือไม่ 

2. ตรวจวา่ช่วงการท าการประมงสอดคลอ้งกบัอายใุบอนุญาตหรือไม่ 

3. หากเรือประมงของประเทศหน่ึงไดรั้บสัมปทานหรือใบอนุญาตให้ท าการประมงใน

น่านน ้ าของอีกประเทศหน่ึง ช่องน้ีตอ้งระบุใบอนุญาตของทั้งรัฐเจา้ของธงและรัฐเจา้ของ

ชายฝ่ัง เช่น เรือไตห้วนัไปท าการประมงท่ีปาปัวนิวกินี ช่องน้ีตอ้งมีทั้งใบอนุญาตของ

ไตห้วนั และปาปัวนิวกินี 

Inmarsat No. Telefax No. 

Telephone No. E-mail address 

(if issued) 

หมายเลขอินมาเซ็ต, โทรสาร, โทรศพัท ์และ อีเมล ์

INMARSAT (The International Maritime Satellite Organization) เป็นองคก์ารระหวา่งประเทศ 

ท่ีประกอบดว้ยประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทัว่โลก เพ่ือให้บริการส่ือสารส าหรับ เรือ เคร่ืองบิน 

และยานพาหนะต่าง ๆ ท่ีก าลงัเดินทางอยู่ภายในขอบเขตของ 4 มหาสมุทร (Pacific Ocean 

Region, Indian Ocean, Atlantic Ocean Region West และ Atlantic Ocean Region East) 

 

ส่วนที ่3 รำยละเอยีดผลติภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 



รำยกำร ค ำอธิบำย 

3. Description of product ช่ือของสินคา้ประมงหรือสัตวน์ ้ าท่ีรับรอง ตวัอย่างเช่น Skipjack Tuna หรือบางประเทศ

ใช ้Frozen Tuna 

การตรวจสอบ 

ต้องเทียบกับเอกสารประกอบการน าเข้าอ่ืนๆ เช่น transshipment declaration, Mate’s 

receipt, Captain statement, Invoice, Bill of Lading เพ่ือตรวจความสอดคลอ้งของช่ือสตัวน์ ้ า 

Type of processing 

authorised on board 

รูปแบบการแปรรูปท่ีไดรั้บอนุญาตบนเรือ เช่น 

Brine freezing 

Frozen whole round 

Species ช่ือวทิยาศาสตร์ของสตัวน์ ้ าและช่ือสามญั 

การตรวจสอบ 

ตอ้งถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัรายละเอียดสินคา้หรือสัตวน์ ้ าท่ีระบุใน Description of Product 

เช่น ถา้ช่อง Description of Product ระบุ Tuna Round ช่อง species จะระบุ Skipjack Tuna 

(Katsuwonus pelamis) ถา้เป็นปลา skipjack หรือถา้เป็น yellowfin จะระบุ Yellowfin tuna 

(Thunnus albacares) 

* ลกัษณะผลิตภณัฑ์จะอธิบายในรูปของช่ือวิทยาศาสตร์ โดยในกรณีผลิตภณัฑ์แปรรูป 

อา้งอิงไดม้ากกวา่หน่ึงชนิดแลว้แต่ผลิตภณัฑ ์

Product code เป็นพิกดัศุลกากรของผลิตภณัฑท่ี์รับรองโดยควรใชร้หัสตามระบบมาตรฐานท่ีมีตวัเลข

ไม่น้อยกว่า 6 หลกัไดแ้ก่ Harmonized Commodity description and Coding System (HS) 

EU แนะน าให้ใชพิ้กดัศุลกากร ซ่ึงอิง HS อยู่แลว้ซ่ึงตอ้งถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัชนิดและ

ประเภทของสินคา้หรือสตัวน์ ้ าท่ีระบุใน Description of Product 

การตรวจสอบ 

ตรวจดูความถูกตอ้งสอดคลอ้งของลกัษณะ ชนิด และช่ือชนิดของวตัถุดิบ (หากเป็น

ผลิตภณัฑแ์ปรรูปแลว้) 

Catch area (s) and dates แหล่งหรือพ้ืนท่ีการท าประมงตามหลกัสากลจะระบุเป็นรหสั FAO (FAO Zone no.) เช่น 

FAO 71 

FAO 51  



การตรวจสอบ RFMOs และ FAO Fisheries Area 

1. หากท าการประมงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของรัฐชายฝ่ังใด ตอ้งระบุว่าเป็น EEZ ของ

ประเทศนั้น (หรือระบุรหสัอ่ืนใดของประเทศนั้น ๆ ) เช่น PNG EEZ ทั้งน้ี ใหต้รวจสอบความ

สอดคลอ้งของแหล่งหรือพ้ืนท่ีการท าประมงกับมาตรการอนุรักษ์และการจดัการการท า

ประมงท่ีบงัคบัใชท่ี้ระบุใน catch certificate ฉบบัเดียวกนัน้ีดว้ย 

2. หากท าการประมงในทะเลหลวง ระบุ FAO No. 

3. ตรวจดูรายช่ือ RFMO ท่ีบ ริหารจัดการน่านน ้ าในเขตต่าง  ๆ ได้จากเว็บไซต์ 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo/index_eu.htm 

วนัท่ีท าประมงส่วนใหญ่จะระบุเป็นช่วงวนัท่ีถา้เป็นเรือล าใหญ่ 

การตรวจสอบ 

ตรวจเทียบระหว่างวนัท่ีท าประมงกบัวนัท่ีอนุญาตและหมดอายุของใบอนุญาตท าการ

ประมงของเรือประมงล านั้น วนัท่ีจบัปลาท่ีระบุตอ้งอยูใ่นช่วงท่ีอนุญาตใหท้ าการประมง

ได ้(ใบอนุญาตไม่หมดอาย)ุ 

 

 

Estimated live weight (kg) น ้ าหนักสัตว์น ้ า ท่ีจับได้โดยประมาณ (กก.)  โดยเป็นน ้ าหนักของสัตว์น ้ า เฉพาะ 

ท่ีจะส่งออกมายงัประเทศไทยและแปรรูปไปอีย ูไม่ตอ้งใส่ทั้งหมดท่ีเรือล านั้นจบัได ้

กรณีเรือขนถ่าย (Bulk), Estimated live weight จะเป็นตวัเลขประมาณการ เน่ืองจากในเรือ

ไม่สามารถชัง่ได ้การประมาณน ้ าหนกัจึงใชป้ระสบการณ์ของ       ผูค้วบคุมเรือ โดยดูจาก

ความจุของระวางเรือ 

* ปัจจุบัน CA ลงข้อมูลเพียงช่องใดช่องหน่ึงระหว่าง Estimated live weight และ 

Estimated weight to be landed ถ้าลงช่อง Estimated live weight หมายถึงปลาบางส่วน

ของท่ีระบุจะมาข้ึนท่าท่ีไทย ถ้าระบุน ้ าหนักในช่อง Estimated weight to be landed 

หมายถึง ปลาทั้งหมดท่ีระบุจะมาข้ึนท่าท่ีไทย เพ่ือแปรรูป และส่งออกไปอียทูั้งหมด 

Estimated weight to be 

landed (kg) 

น ้าหนกัสตัวน์ ้ าท่ีจะมาข้ึนท่าท่ีประเทศไทยโดยประมาณ (กก.) 

กรณีเ รือขนถ่าย (Bulk) , Estimated weight to be landed จะเป็นตัวเลขประมาณการ 

เน่ืองจากในเรือไม่สามารถชัง่ได ้การประมาณน ้ าหนักจึงใชป้ระสบการณ์ของผูค้วบคุม

เรือ โดยดูจากความจุของระวางเรือ 



Verified weight landed 

(kg)  

where Appropriate 

น ้ าหนักสัตว์น ้ าท่ีแท้จริงท่ีข้ึนท่าท่ีประเทศไทย (กก.) โดยผ่านการชั่งน ้ าหนักและ

ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีปลายทางแล้ว ปัจจุบันช่องน้ีหลายประเทศจะเวน้ว่างไว ้

เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลดังกล่าว บางประเทศ เช่น ไตห้วนั, ปาปัวนิวกินี จะก าหนดให้ ผู ้

ส่งออกของประเทศตนเองจดัส่งขอ้มูลน ้ าหนกัสัตวน์ ้ าจากผูน้ าเขา้ไทย ให้ CA ทราบเม่ือ

น าปลาข้ึนท่าเรียบร้อยแลว้ เพ่ือจะไดร้ะบุน ้ าหนกัจริงในช่องน้ี 

 

 

ส่วนที ่4 มำตรกำรอนุรักษ์และกำรจดักำรกำรท ำประมง 

 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย 

4. References of applicable 
conservation and 
management measures 

เป็นมาตรการอนุรักษ์และการจัดการการท าประมงท่ีบังคับใช้ตามพ้ืนท่ีหรือแหล่งท่ี

เรือประมงล าน้ีไปท าการประมง ทั้งน้ี มาตรการอนุรักษแ์ละการจดัการการท าประมงจะมี

ข้ อ บั ง คั บ ใ ช้ แ ต ก ต่ า ง กั น ต า ม ช นิ ด สั ต ว์ น ้ า ท่ี ท า ก า ร ป ร ะ ม ง แ ล ะ พ้ื น ท่ี 

ท าประมง มาตรการบงัคบัท่ีระบุในช่องน้ีตอ้งสมัพนัธ์กบัแหล่งประมงท่ีระบุขา้งตน้  

การตรวจสอบ : RFMOs และ FAO Fisheries Area 

1. การท าการประมงในเขตน่านน ้ าภายใตเ้ขตอ านาจหรืออ านาจอธิปไตยของรัฐ

ชายฝ่ังตอ้งระบุมาตรการอนุรักษแ์ละการจดัการจะด าเนินการตามขอ้ก าหนด/กฎหมาย

ของของรัฐชายฝ่ัง หรือขอ้ก าหนด/กฎหมายระดบันานาชาติหรือขอ้ก าหนด/กฎหมาย

ระหวา่งประเทศ หรือองคก์รระหวา่งประเทศ เช่น 

PNG Fisheries Management Act 1998  

PNG National Tuna Management and Development Plan of 2014 



2. การท าการประมงในทะเลหลวง (High-Sea) ตอ้งระบุมาตรการขององคก์ารบริหาร

จดัการประมงระดบัภูมิภาค (RFMOs) ท่ีก ากบัดูแลพ้ืนท่ีท าการประมงนั้น ๆ เช่น WCPFC 

resolutions โดยตอ้งตรวจสอบดว้ยวา่ 

- เรือประมงล าดงักล่าวนั้น เป็นสมาชิกของ RFMOs ท่ีอา้งถึงหรือไม่  

- มาตรการของ RFMOs ท่ีอา้งอิงถึงตอ้งสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีท่ีเรือประมงเขา้ไปท าการ

ประมง 

 

 

ส่วนที ่5 ช่ือกปัตนัเรือ 

 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย 

5. Name of master of fishing 
vessel - Signature - Seal: 

ช่ือผูค้วบคุมเรือ พร้อมลายมือช่ือและตราประทบั โดย 

1. มีการลงลายมือช่ือผูค้วบคุมเรือ หรือตวัแทน ทั้ งน้ี การก าหนดผูท้  าหน้าท่ีแทนผู ้

ควบคุมเรือจะตอ้งมีการพิจารณาตามสถานการณ์หรือเป็นไปตามขอ้ก าหนดของรัฐ

เจา้ของธง  

2. กรณีการลงนามดว้ยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงใช/้ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รัฐ

เจา้ของธงตอ้งแจง้การด าเนินการดงักล่าวให้คณะกรรมาธิการยุโรปทราบ ซ่ึง EU จะ

ประกาศรูปแบบของใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า (Catch Certificate) ของแต่ละประเทศ 

3. มีตราประทบั 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่6 กำรขนถ่ำยสัตว์น ำ้กลำงทะเล 

 

 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย 

6. declaration of 

transshipment at sea 

(Name of master of fishing 

vessel) 

ช่ือกัปตันหรือผูค้วบคุมกรณีท่ีมีขนถ่ายสัตว์น ้ ากลางทะเล ทั้ งน้ี การขนถ่ายสัตว์น ้ า

ระหว่างเรือกลางทะเลจะด าเนินการไดเ้ฉพาะบางพ้ืนท่ีเท่านั้น ดังนั้น หากมีการระบุ

ขอ้มูลวา่มีการขนถ่ายสัตวน์ ้ าระหวา่งเรือกลางทะเล ตอ้งตรวจสอบความสอดคลอ้งของ

ขอ้มูลระบุเร่ืองแหล่งหรือพ้ืนท่ีการท าประมง และมาตรการอนุรักษแ์ละการจดัการการ

ท าประมง  

* ตอ้งมีการลงนามร่วมกนัโดยกปัตนัของเรือประมง และของเรือท่ีมารับสินคา้ (หรือ

ตวัแทน) 

Signature and date ลายมือช่ือกปัตนัหรือผูค้วบคุมการขนถ่ายสตัวน์ ้ ากลางทะเลพร้อมวนัท่ี 

Transshipment 

date/area/position 

วนัท่ีขนถ่าย พ้ืนท่ี/ต าแหน่ง ท่ีด าเนินการขนถ่ายสตัวน์ ้ ากลางทะเล 

Estimated weight (kg) น ้าหนกัสตัวน์ ้ าท่ีขนถ่ายโดยประมาณ ทั้งน้ี อาจตอ้งตรวจสอบประกอบกบัเอกสารอ่ืน ๆ 

เช่น Captain statement, mate’s receipt เป็นตน้ 

Master of Receiving Vessel Master of Receiving Vessel 

Signature ลายมือช่ือกปัตนัเรือขนถ่าย 

Vessel name ช่ือเรือขนถ่าย ตอ้งตรวจสอบดว้ยวา่เรือขนถ่ายล าดงักล่าวไม่อยูใ่น IUU List 

การตรวจสอบ : IUU Vessel list 



ตอ้งไม่เป็นเรือท่ีสหภาพยโุรปประกาศวา่เป็นเรือประมงไอยยู ูโดยตรวจสอบบญัชี

รายช่ือเรือประมงไอยยูไูดจ้าก 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm 

ภายใตห้วัขอ้ Secondary legislation and official documents เลือก IUU Vessel list 

Call Sign รหัสสัญญาณเรียกขาน โดยเป็นช่ือเฉพาะท่ีก าหนดใหส้ าหรับเรือ เพ่ือประโยชน์ในการ

ติดต่อส่ือสารทางวทิยตุามกฎขอ้บงัคบัวทิยรุะหวา่งประเทศ 

IMO/Lloyds Number  

(if issued) 

ระบุหมายเลข IMO ซ่ึงเป็นหมายเลขทะเบียนเรือท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัองคก์รทางทะเลโลก 

(International Maritime Organization) โดยเป็นองค์กรท่ีมีว ัตถุประสงค์ในการก าหนด

มาตรฐานและแนวปฏิบติัเพ่ือความปลอดภยัในการเดินเรือและการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม

ทางทะเล 

หรือระบุหมายเลข Lloyd’s Number ซ่ึงเป็นหมายเลขท่ีข้ึนทะเบียนไว้กับสถาบัน 

Lloyd’s เพื่อประโยชน์ทางดา้นการประกนัภยัทางทะเล 

 

ส่วนที ่7 กำรขนถ่ำยสัตว์น ำ้ทีท่่ำเทยีบเรือ 

 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย 

7. Transshipment 

authorization within a port 

area 

ใน Catch certificate จะมีการกรอกขอ้มูลในส่วนน้ี กรณีท่ีมีขนถ่ายสัตวน์ ้ าระหวา่งเรือท่ีท่า

เทียบเรือและรับรองโดยหน่วยงานรับผิดชอบในการควบคุมการขนถ่าย 

Name ช่ือเจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบรับรองการขนถ่าย 

Authority ช่ือหน่วยงานตรวจสอบควบคุมการขนถ่าย 

Signature ลายมือช่ือเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายของหน่วยงานควบคุมการขนถ่าย 

Address ท่ีอยูข่องหน่วยงานควบคุมการขนถ่าย 

Tel. หมายเลขโทรศพัทข์องหน่วยงานควบคุมการขนถ่าย 



Port of landing เมืองท่าท่ีเรือประมงเขา้เทียบท่าเพ่ือด าเนินการขนถ่าย โดยเรือนั้นตอ้งไดรั้บอนุญาตให้

เขา้เทียบท่า โดยทัว่ไป รัฐเจา้ของท่าจะออกใบอนุญาตให้เขา้เทียบท่าเป็นรายปี ทั้งน้ี 

ประเทศเจา้ของท่าจะประกาศท่าเทียบเรือท่ีอนุญาตใหเ้รือประมงต่างประเทศเขา้เทียบ

ท่าเพ่ือขนถ่ายสตัวน์ ้ าได ้

Date of Landing วนัท่ีเขา้เทียบท่า ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัวนัท าการประมง (ไม่ก่อนวนัท าการประมง) 

Seal (Stamp) ตราประทบัของหน่วยงานควบคุมการขนถ่ายท่ีท่าเรือ 

 

ส่วนที ่8 กำรส่งออก 

 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย 

8. Name and address of 

exporter 

ช่ือและท่ีอยูข่องผูส่้งออก  

Signature ลายมือช่ือของผูส่้งออกซ่ึงเป็นผูล้งรายละเอียดใน Transport details ดว้ย  

การตรวจสอบ 

ต ร ว จ ดู ช่ื อ ข อ ง ผู ้ ส่ ง อ อ ก ใ น ใ บ รั บ ร อ ง ก า ร จั บ สั ต ว์น ้ า  (Catch Certificate) 

และ Transport details หากไม่ตรงกนั ควรสอบถาม CA ของประเทศนั้น ๆ 

Date วนัท่ีท่ีผูส่้งออกลงนาม 

Seal ตราประทบัของบริษทัผูส่้งออก 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่9 กำรรับรองของรัฐเจ้ำของธง (CA) 

 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย 

9. Name/title ช่ือและต าแหน่งของผูต้รวจสอบความถูกต้องของ catch certificate เป็นหน้าท่ีของ 

validating authority ของรัฐเจา้ของธงท่ีจะรับรองความถูกตอ้งของใบรับรองการจบัสตัว์

น ้ า (Catch Certificate) 

Signature เจา้หนา้ท่ีลงนามรับรอง  

* ไตห้วนั สามารถใชแ้สตมป์ลายเซ็น แทนการเซ็นดว้ยปากกาไดต้ามกฎหมาย 

Date วนัท่ีท่ีลงนาม 

Seal (Stamp) ตราประทบัของหน่วยงาน CA 

 

ส่วนที ่10 กำรรับรองของรัฐเจ้ำของธง (CA) 

 

 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย 

10. Transport details (see 

Appendix) 

เ ป็ น ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร ขน ส่ ง สินค้ า จ า ก ท่ า เ รื อ ขน ถ่ า ย  ( transshipment port) 

ในขอ้ 7 ในกรณีท่ีมีการขนถ่ายระหวา่งเรือท่ีประเทศอ่ืน หรือจากท่าเรือของรัฐเจา้ของ

ธง ในกรณีท่ีไม่มีการขนถ่าย ไปยงัท่าเรือถดัไป โดยดูรายละเอียดในเอกสารท่ีแนบมา

กบัใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า Appendix I : Transport details 

 

 

 

 



ส่วนที ่11 ผู้น ำเข้ำ 

 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย 

11. Importer declaration  เป็นการน าเขา้ไปยงั EU ไม่เก่ียวกบัการน าเขา้ประเทศไทย จึงไม่ตอ้งมีการกรอกขอ้มูล

ใด ๆ ใน catch certificate 
Name and address of 

importer 

Signature  

Date 

Seal 

Product CN code 

Documents under articles 

14(1), (2) of Regulation (EC) 

No…2008 

References 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่12 กำรควบคุมกำรน ำเข้ำ 

 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย 

12. Import control - 

authority  

เป็นการน าเขา้ไปยงั EU ไม่เก่ียวกบัการน าเขา้ประเทศไทย จึงไม่ตอ้งมีการกรอกขอ้มูล

ใด ๆ ใน catch certificate 

Place 

Importation authorised (*)  

Importation suspended (*) 

Verification requested - date 

Customs declaration  

(if issued) 

Number 

Date 

Place 

 

 

 

 



2) ใบรับรองกำรจบัสัตว์น ำ้แบบง่ำย (Simplified Catch certificate) 

 

ส่วนหมำยเลขเอกสำรและหน่วยงำนตรวจสอบ 

 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย 

Document number หมายเลขของใบรับรอง  Simplified Catch certificate มีไว้เพื่อแสดงถึงเจ า้หน ้า ที ่/

หน่วยงานผูมี้อ านาจบริหาร ปีท่ีมีผลบังคบัใช้ทางกฎหมายข้ึนกับรัฐเจา้ของธง (Flag 

State) วา่จะใชโ้ครงสร้างของหมายเลขของใบรับรองอยา่งไร โครงสร้างท่ีอียแูนะน าคือ 

- รหสัประเทศท่ีออก Simplified Catch Certificate ตามระบบ ISO code 

- รหสัของหน่วยงานรับรองท่ีออก Simplified Catch Certificate 

- ปีท่ีออก Simplified Catch Certificate 

- หมายเลขล าดบัของ Simplified Catch Certificate 

Validating authority (name, 

address, tel., fax) 

หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่

ในใบรับรองการจับสัตว์น ้ าแบบง่าย  (Simplified Catch Certificate) ของ Flag state 

พร้อมทั้งท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัทห์รือโทรสาร 

 

ส่วนที ่1-2 รำยละเอยีดสินค้ำ/สัตว์น ำ้ และมำตรกำรบงัคบั 

 

 



รำยกำร ค ำอธิบำย 

1. Description of product ช่ือของสินคา้ประมงหรือสตัวน์ ้ าท่ีส่งออกมายงัประเทศไทย 

Species ช่ือวทิยาศาสตร์ของสตัวน์ ้ าและช่ือสามญั 

การตรวจสอบ 

ตอ้งถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัรายละเอียดสินคา้หรือสัตวน์ ้ าท่ีระบุใน Description of Product 

เช่น ถา้ช่อง Description of Product ระบุ Tuna Round ช่อง species จะระบุ Skipjack Tuna 

(Katsuwonus pelamis) ถา้เป็นปลา Skipjack หรือถา้เป็น Yellowfin จะระบุ Yellowfin tuna 

(Thunnus albacares) 

* ลกัษณะผลิตภณัฑจ์ะอธิบายในรูปของช่ือวิทยาศาสตร์ โดยในกรณีผลิตภณัฑแ์ปรรูป 

อา้งอิงไดม้ากกวา่หน่ึงชนิดแลว้แต่ผลิตภณัฑ ์

Product code เป็นพิกดัศุลกากรของผลิตภณัฑท่ี์รับรองโดยควรใชร้หัสตามระบบมาตรฐานท่ีมีตวัเลข

ไม่น้อยกว่า  6 หลักได้แ ก่  Harmonized Commodity description and Coding System 

(HS) โดย EU แนะน าใหใ้ชพิ้กดัศุลกากร ซ่ึงอิง HS อยูแ่ลว้ซ่ึงตอ้งถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบั

ชนิดและประเภทของสินคา้หรือสตัวน์ ้ าท่ีระบุใน Description of Product 

การตรวจสอบ 

ตรวจดูความถูกตอ้งสอดคลอ้งของลกัษณะ ชนิด และช่ือชนิดของวตัถุดิบ    (หากเป็น

ผลิตภณัฑแ์ปรรูปแลว้) 

Verified weight landed (kg) เป็นน ้ าหนักท่ีกรอกโดย validating authority ถ้ามีการเอาสัตว์น ้ าข้ึนท่า     และชั่ง

น ้ าหนกัท่ีท่าไม่จ าเป็นตอ้งเป็นตวัเลขท่ีแน่นอน เน่ืองจากใบรับรองการจบัสัตวน์ ้ าแบบ

ง่าย (Simplified catch certificate) มาพร้อมกบัเอกสารทางศุลกากร ซ่ึงมีน ้ าหนกัสตัวน์ ้ า

ท่ีน าเขา้ระบุชดัเจนอยูแ่ลว้ 

References of applicable 

conservation and management 

measures 

มาตรการอนุรักษ์และการจัดการการท าประมงท่ีบังคับใช้ตามพ้ืนท่ีหรือแหล่งท่ี

เรือประมงล าน้ีไปท าการประมง ทั้งน้ี มาตรการอนุรักษแ์ละการจดัการการท าประมงจะ

มีขอ้บงัคบัใชแ้ตกต่างกนัตามชนิดสตัวน์ ้ าท่ีท าการประมงและพ้ืนท่ีท าประมง 

 

 

 

 



ส่วนที ่3 รำยละเอยีดเรือประมง 

 

 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย 

List of vessels that have 

provided catches and the 

quantities by each vessel 

(name, registration number, 

etc. annexed) 

ช่ือเรือประมงท่ีท าการประมงสัตวน์ ้ าน าเขา้นั้นโดยให้ตรวจสอบว่าตอ้งไม่เป็นเรือท่ี

สหภาพยุโรปประกาศว่าเป็นเรือประมง IUU ขอ้มูลท่ีจ าเป็นไดแ้ก่ ช่ือเรือ เลขทะเบียน 

และอ่ืน ๆ พร้อมดว้ยปริมาณของผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากเรือแต่ละล า ท าเป็นเอกสารแนบมา

กบัใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ าแบบง่าย (Simplified Catch Certificate) ไม่ตอ้งมีลายเซ็นของ

กปัตนัเรือก ากบั  

การตรวจสอบ 

- ตรวจสอบอายใุบอนุญาตและก าหนดวนัจบัวา่สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 

- ตรวจสอบน ้ าหนกัของสตัวน์ ้ าท่ีจบัไดข้องแต่ละล า วา่สอดคลอ้งกนัหรือไม่  กบัเอกสาร

ประกอบอ่ืน ๆ 

 

ส่วนที ่4 กำรส่งออก 

 

  

รำยกำร ค ำอธิบำย 

Name, address, tel. and fax 

of exporter 

ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ และเบอร์โทรสารของผูส่้งออก โดยเป็นผูจ้ดัท า transport details 

ดว้ยโดยเป็นผูส่้งออกของประเทศท่ีสามท่ีส่งออกสตัวน์ ้ าท่ีระบุขา้งตน้ ไปยงัอีกประเทศ

หน่ึงเพ่ือส่งออกมายงัสหภาพยโุรป 

Signature ลายมือช่ือของผูส่้งออก 



Date วนัท่ีท่ีผูส่้งออกลงนาม 

Seal (Stamp) ตราประทบัของบริษทัผูส่้งออก 

 

ส่วนที ่5 หน่วยงำนทีม่อี ำนำจของประเทศธงเรือ 

 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย 

5. Flag State authority 

validation  

ขอ้มูลในส่วนน้ี จะเป็นขอ้มูลของหน่วยงานท่ีมีอ านาจของประเทศธงเรือ 

Name/Title ช่ือ/ต าแหน่ง ของเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีมีอ านาจของประเทศธงเรือ 
Signature ลายมือช่ือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีอ านาจของประเทศธงเรือ 
Date วนัท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีอ านาจของประเทศธงเรือลงนาม 
Seal (stamp) ตราประทบัของหน่วยงานท่ีมีอ านาจของประเทศธงเรือลงนาม 

 

ส่วนที ่6 กำรขนส่ง 

 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย 

6. Transport details (see 

Appendix I)  

ข้อมูลการขนส่ง โดยดูรายละเอียดในเอกสารท่ีแนบมากับใบรับรองการจับสัตว์น ้ า 

Appendix I : Transport details 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่7 ผู้น ำเข้ำ 

 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย 

7. Importer declaration :  เป็นการน าเขา้ไปยงั EU ไม่เก่ียวกบัการน าเขา้ประเทศไทย จึงไม่ตอ้งมีการกรอกขอ้มูล

ใด ๆ ใน catch certificate 
Name and address of 

Importer 

Signature 

Date 

Seal (Stamp) 

Product CN code 

  

ส่วนที ่8 กำรควบคุมกำรน ำเข้ำ 

 

 

 

 



รำยกำร ค ำอธิบำย 

8. Import control : Authority เป็นการน าเขา้ไปยงั EU ไม่เก่ียวกบัการน าเขา้ประเทศไทย จึงไม่ตอ้งมีการกรอกขอ้มูล

ใด ๆ ใน catch certificate Place 
Importation authorised (*) 
Importation suspended (*) 
Verification requested - date 
Customs declaration      (if 
issued) 
Number 
Date 
Place 

 

Appendix I : Transport details 

 

ส่วนที ่1 ประเทศผู้ส่งออก 

 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย 

1. Country of exportation 

Port/airport/other place of 

departure 

ประเทศตน้ทางส่งออกสัตวน์ ้ าท่ีระบุใน catch certificate คือประเทศเจา้ของเรือประมง 

พร้อมระบุช่ือท่า, สนามบิน หรือสถานท่ีท่ีออก เช่น Republic of Korea ออกจากท่า 

Honiara, Solomon Islands 

Vessel name and flag ช่ือเรือและธงเรือ (กรณีขนส่งทางเรือ) เช่น 



Tai Ning, China 

Min Min Toe-1, Myanmar 

* กรณีท่ีเป็นเรือ bulk ช่องน้ีจะเป็นช่ือของเรือขนถ่าย (carrier) ท่ีออกจากท่าขนถ่าย  

** กรณีท่ีเป็นเรือตูค้อนเทนเนอร์ ช่องน้ีจะเป็นช่ือเรือขนส่งสินคา้หรือเรือคาร์โก ้

Flight number/airway bill 

number 

เท่ียวบิน / สายการบิน / เลขท่ีใบน าส่งสินคา้ (กรณีขนส่งทางเคร่ืองบิน) 

ถา้สินคา้มาทางเรือ ช่องน้ีจะเวน้ไว ้

Truck nationality and 

registration number 

สญัชาติรถ และทะเบียนรถ (กรณีขนส่งทางรถ) 

ถา้สินคา้มาทางเรือ ช่องน้ีจะเวน้ไว ้

Railway bill number หมายเลขใบน าส่งทางรถไฟ (กรณีขนส่งทางรถไฟ) 

ถา้สินคา้มาทางเรือ ช่องน้ีจะเวน้ไว ้

Other transport document: เอกสารประกอบการขนส่งอ่ืน ๆ 

 

ส่วนที ่2 ผู้ส่งออก 

 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย 

2. Exporter signature ลายมือช่ือของผูส่้งออก โดยไม่มีช่ือบริษทัผูส่้งออก หรือระบุช่ือบริษทัผูส่้งออก เช่น Itochu 

หรือ FCF โดยช่องน้ีจะไม่ระบุไม่มีลายมือช่ือก็ได ้เน่ืองจากในช่องล่างถดัไปจะมีทั้งช่องช่ือ

และลายมือช่ือผูส่้งออก 



Container number (s) list 

attached 

ระบุหมายเลขตู ้ ในกรณีท่ีสัตว์น ้ าถูกขนถ่ายด้วยตู ้คอนเทนเนอร์ โดยทั่วไปจะมีบัญชี

หมายเลขตูค้อนเทนเนอร์แนบทา้ย พร้อมน ้ าหนกัสัตวน์ ้ าของแต่ละตูซ่ึ้งตอ้งค านวณน ้ าหนกั

สตัวน์ ้ าทั้งหมดใหส้อดคลอ้งกบัน ้ าหนกัท่ีระบุในใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า 

* บางประเทศ เช่น นิวซีแลนด ์จะระบุช่ือเรือประมงท่ีจบัสัตวน์ ้ าในแต่ละตูด้ว้ย หากสตัวน์ ้ านั้น

มาจากเรือประมงหลายล า ซ่ึงท าใหก้ารตรวจสอบยอ้นกลบัชดัเจนข้ึน 

Name ช่ือบริษทัผูส่้งออก ซ่ึงจะตรงกบัช่ือบริษทัผูส่้งออกในส่วนท่ี 8 ของ Catch certificate 

Address ท่ีอยูบ่ริษทัผูส่้งออก 

Signature ลายเซ็นผูส่้งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรตรวจสอบข้อมูลจำกทำงเวบ็ไซต์ 

Competent Authority (CA) 

ในการตรวจสอบหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบ รับรอง ความถูกตอ้งของใบรับรองการจับสัตว์

น ้ า (Catch certificate) ท่ีระบุไวว้า่ตรงกบัท่ีแจง้ไวก้บัสหภาพยโุรปหรือไม่นั้น ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

1.) เขา้เวบ็ไซต ์https://ec.europa.eu/fisheries/home_en  

 

 

 

2.) คลิกท่ี “Policy” ทางดา้นซา้ยของเวบ็ไซต ์แลว้คลิกท่ี “Illegal fishing (IUU)” 

 

https://ec.europa.eu/fisheries/home_en


3.) เม่ือเขา้มายงัหนา้ต่าง Illegal fishing (IUU) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ใหเ้ล่ือนหนา้ต่างลงมาล่างสุด คลิกท่ีขอ้ความ “Secondary 

legislation, guidance and other information” 

 

 

 

4.) เม่ือเขา้มายงัหนา้ต่าง The EU rules to combat illegal fishing (IUU) คลิกท่ี “Notifications” แลว้คลิกเลือกท่ี “List of flag 

State notifications” 

 

 

 

 



5.) เม่ือคลิกเขา้มาจะปรากฏเป็นไฟล ์PDF ข้ึนมา โดยเป็นรายช่ือขอ้มูลของรัฐ และ CA ของแต่ละรัฐ 

 

 

 

* ขอ้มูลในส่วนน้ีจะมีการปรับปรุงต่อเน่ือง ดงันั้น ควรเขา้มาตรวจสอบขอ้มูลเป็นประจ า 

 

IUU vessel list 

1.) เขา้เวบ็ไซต ์https://ec.europa.eu/fisheries/home_en  

 

 

https://ec.europa.eu/fisheries/home_en


2.) คลิกท่ี “Policy” ทางดา้นซา้ยของเวบ็ไซต ์แลว้คลิกท่ี “Illegal fishing (IUU)” 

 

 

 

3.) เม่ือเขา้มายงัหนา้ต่าง Illegal fishing (IUU) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ใหเ้ล่ือนหนา้ต่างลงมาล่างสุด คลิกท่ีขอ้ความ “Secondary 

legislation, guidance and other information” 

 

 

 

 



4.) เม่ือเขา้มายงัหน้าต่าง The EU rules to combat illegal fishing (IUU) คลิกท่ี “IUU vessel list” แลว้คลิกท่ี Commission 

Implementing Regulation (EU) ปีล่าสุด (ในกรณีน้ีเป็น 2016/1852)  

 

 

5.) เม่ือเขา้มายงัหนา้ต่างของ EUR-Lex ให้เลือกรูปแบบภาษาและชนิดไฟลท่ี์ตอ้งการ (กรณีน้ีเลือกเป็น EN (English) ไฟล ์

PDF) 

 

 

 

 



6.) เม่ือคลิกเขา้มาจะปรากฏเป็นไฟล ์PDF ข้ึนมา โดยเป็นขอ้มูลในส่วนของการประชุมการออกระเบียบวา่ดว้ยเรือประมงท่ี

ท าการประมง IUU 

 

7.) สามารถดูราย ช่ือ เ รื อ ท่ี เ ป็น เ รือประมง  IUU ได้จ ากภาคผนวก (Annex)  ใน ส่วนของ เอกสารแนบท้า ย 

โดยจะเป็นตารางขอ้มูล เลข IMO, ช่ือเรือ, ประเทศธงเรือ และรายช่ือในเขตการท าประมง RFMOs 

 

 

 

* ขอ้มูลในส่วนน้ีจะมีการปรับปรุงตามประชุมการออกระเบียบว่าดว้ยเรือประมงท่ีท าการประมง IUU ท่ีจะจดัในทุก ๆ ปี 

ดงันั้น ควรเขา้มาตรวจสอบขอ้มูลเป็นประจ า 



RFMOs 

1.) เขา้เวบ็ไซต ์https://ec.europa.eu/fisheries/home_en 

 

 

2.) คลิกท่ี “Policy” ทางดา้นซา้ยของเวบ็ไซต ์แลว้คลิกท่ี “International” แลว้คลิกท่ี “Regional” 

 

 

 

https://ec.europa.eu/fisheries/home_en


3.) เม่ือเขา้มายงัหนา้ต่าง Regional fisheries management organizations (RFMOs) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ให้เล่ือนหนา้ต่างลง

มาท่ีใตแ้ผนท่ี RFMOs which manage highly-migratory species, mainly tuna จะปรากฏลิงคอ์งคก์รต่าง ๆ ท่ีจดัการเร่ืองทูน่า 

โดยท่ีท่ีสหภาพยโุรปมีบทบาทส าคญั มีอยู ่6 องคก์ร 

 

 

Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)  

3.1.1) เม่ือคลิกท่ีลิงคจ์ะเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซต ์https://www.wcpfc.int จากนั้นใหค้ลิกท่ี “WCPFC Record of Fishing 

Vessels” ท่ีอยูท่างซา้ยของเวบ็ไซต ์

 

3.1.2) เม่ือเขา้มายงัหนา้ต่าง WCPFC Record of Fishing Vessels จะปรากฏช่องให้ใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาจากฐานขอ้มูล 

(กรณีน้ี เลือกเป็นการกรอกขอ้มูลช่อง Vessel Name โดยกรอกช่ือ Sea Mark) จากนั้นให้คลิกท่ี “Apply” เพื่อคน้หา 



 

 

3.1.3) เม่ือคลิกคน้หา เวบ็ไซตจ์ะคน้หาขอ้มูลช่ือเรือจากฐานขอ้มูล ท่ีมีเน้ือหาตรงกบัส่ิงท่ีคน้หาปรากฏออกมา ใหค้ลิกท่ีช่ือ

เรือท่ีตอ้งการ (กรณีน้ี คือเรือ Sea Mark) 

 

 

 

 

 



3.1.4) เม่ือเขา้มาในหน้าต่างประวติัของเรือ จะปรากฏขอ้มูลของเรือล าดงักล่าวทั้งหมดท่ีถูกบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูลของ

เวบ็ไซตน้ี์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) 

3.2.1) เม่ือคลิกท่ีลิงค์จะเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซต ์http://www.iotc.org/node จากนั้นให้คลิกท่ี “Vessel records” ท่ีอยู่ทางซ้าย

ของเวบ็ไซต ์

 

3.2.2) เม่ือเข้ามายงัหน้าต่าง VESSELS IOTC record of authorised vessels ให้คลิกท่ี “list of all the vessels authorized to 

operate in the IOTC area, including historical records.” 

 

 

 



3.2.3) เม่ือเขา้มายงัหนา้ต่าง HISTORICAL RECORD OF AUTHORISED VESSELS จะปรากฏช่องให้ใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการ

คน้หาจากฐานขอ้มูล (กรณีน้ี เลือกเป็นการกรอกขอ้มูลช่อง Vessel Name โดยกรอกช่ือ Taiho Maru) จากนั้นใหค้ลิกท่ี “Search” 

เพื่อคน้หา 

 

 

3.2.4) เม่ือคลิกคน้หา เวบ็ไซต์จะคน้หาขอ้มูลช่ือเรือจากฐานขอ้มูล ท่ีมีเน้ือหาตรงกบัส่ิงท่ีคน้หาปรากฏออกมา ให้คลิกท่ี

รหสั IOTC ท่ีตอ้งการ (กรณีน้ี คือเรือ Taiho Maru IOTC008470) 

 

 

 



3.2.5) เม่ือเขา้มาในหน้าต่างประวติัของเรือ จะปรากฏขอ้มูลของเรือล าดงักล่าวทั้งหมดท่ีถูกบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูลของ

เวบ็ไซตน้ี์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAO Fisheries Area 

1.) เขา้เวบ็ไซต ์http://www.fao.org/fishery/en  

 

 

2.) คลิกท่ี “GeoInfo” 

 

 

 

 

 



3.) เม่ือเขา้มายงัหนา้ต่าง Geographic Information - Introduction เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ให้คลิกท่ี “Geographic profiles” ท่ีอยูท่างดา้น

ซา้ย 

 

 

 

4.) เม่ือเขา้มายงัหนา้ต่าง Geographic profiles เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกท่ี “FAO Major Fishing Areas” ท่ีอยูท่างดา้นซา้ย 

 

 

 

 



5.) เม่ือเขา้มายงัหนา้ต่าง Search Geographical Information เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จะเป็นการแสดงเขตพ้ืนท่ี FAO (Area ต่าง 

ๆ) โดยสามารถคลิกไปท่ีพ้ืนท่ีต่างๆ เพ่ือตรวจสอบขอ้มูลได ้(กรณีน้ีเลือกเป็น Area 71 (Pacific, Western Central)) 

 

 

6.) เม่ือเขา้มายงัหนา้ต่าง PACIFIC, WESTERN CENTRAL (Major Fishing Area 71) จะเป็นการแสดงแผนท่ีของเขตพ้ืนท่ี 

พร้อมดว้ยขอ้มูลพ้ืนท่ีและพิกดัของเขตพ้ืนท่ีน้ี 

 

 

 

 



EU fishery products approval list 

 

1) เขา้เวป็ไซด ์ https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm# 

 

 

2) คลิกท่ี “Section VIII : Fishery products” ท่ีอยูท่างดา้นซา้ย  

 

 

 

 



3) จากนั้นท่ีหนา้ต่างจะปรากฏรายช่ือประเทศต่างๆท่ีดา้นขวา ใหค้ลิกเลือกประเทศท่ีตอ้งการจะตรวจสอบ (กรณีน้ีเลือกเป็น

ประเทศ Taiwan) 

 

 

4) เม่ือคลิกเขา้มาจะปรากฏหนา้ตา่ง รายช่ือโรงงาน หอ้งเยน็ เรือบรรทุก หรือเรือจบัสตัวน์ ้ า ท่ีอนุญาตใหส่้งสินคา้สตัวน์ ้ าไป

ยงัสหภาพยโุรปได ้

 

 


