
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 

 

 

 

 


