คำแนะนำกำรใช้ งำนโปรแกรม Processing Statement Endorsement (PSE)
ในกำรให้ บริกำรรับรองกำรจับคู่ CC/SCC/Other กับ IMD ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ด่ำนตรวจสัตว์นำ้ กรมประมง

กลุ่มควบคุมเรื อประมงและสิ นค้ ำประมงต่ ำงประเทศ
กองควบคุมกำรค้ ำสั ตว์ นำ้ และปัจจัยกำรผลิต
กรมประมง

Part I : กำรตรวจสอบข้ อมูลตั้งต้นสำหรับกำรใช้ งำนระบบ PSE
1.กำรตรวจสอบข้ อมูลหนังสื อกำกับกำรจำหน่ ำยสัตว์ นำ้ นำเข้ ำ (Import movement document : IMD)
เมื่อกระบวนการตรวจปล่อยสิ นค้าสัตว์น้ านาเข้าผ่านระบบ Fisheries Single window : FSW เสร็ จสิ้ น ผูน้ าเข้า/
ตัวแทนออกของจะได้รับ IMD เพื่อแสดงแหล่งที่มาของสิ นค้าสัตว์น้ าสาหรับการตรวจสอบย้อนกลับและเป็ นข้อมูลตั้งต้น
เข้าสู่ ระบบ PSE โดยข้อมูล IMD จะต้องมีขอ้ มูลการทาประมง (ส่ วนที่ IV ข้อมูลสัตว์น้ า) ถูกต้องครบถ้วนตามรู ปแบบการ
กรอกข้อมูลการทาประมง ที่กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปั จจัยการผลิตกาหนดไว้

2. ข้ อมูลนำ้ หนักจริง (Actual weight)(กรณีเรื อขนถ่ ำยสัตว์ นำ้ (bulk) และเรื อประมงต่ ำงประเทศผ่ำนระบบ PSM)
2.1 กำรปิ ดงำนบันทึกผลกำรตรวจเรื อ
เมื่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจทาการตรวจสอบการนาเข้าสัตว์น้ า ตรวจปล่อยสิ นค้า และจัดทา IMD ของทั้งเรื อขนถ่ายสัตว์
น้ าหรื อเรื อประมงต่างประเทศนั้นเป็ นที่เรี ยบร้อย ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าดาเนินการปิ ดงานบันทึกผลการตรวจเรื อเพื่อให้
ระบบทาการสรุ ปน้ าหนักจริ ง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการตั้งต้นในระบบ PSE ต่อไป โดยวิธีการปิ ดงานบันทึกผลการตรวจเรื อให้
ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) เข้าสู่ ระบบที่ หน้าต่าง : ระบบการตรวจเรื อต่างประเทศ -> ผลการบันทึ กรายงานผลการตรวจเรื อ -> ทาการ
ค้นหาเรื อเรื อขนถ่ายสัตว์น้ าหรื อเรื อประมงต่างประเทศ

2) เลือกที่ไอคอน LOCK

3) ระบุวนั ที่สิ้นสุดการขนถ่าย แล้วบันทึกเพื่อยืนยันการปิ ดงานบันทึกผลการตรวจเรื อ

2.2 กำรเรียกดูรำยงำนนำ้ หนักจริง (Actual weight report) เพื่อทำกำรตรวจสอบ
เมื่อปิ ดงานบันทึกผลการตรวจเรื อ เรี ยบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบข้อมูลน้ าหนักจริ ง เพือ่ ไม่ให้มีความ
ผิดพลาดของข้อมูล โดยมีข้ นั ตอนการเรี ยกรายงานน้ าหนักจริ งดังนี้

1) ภายหลังการปิ ดงานบันทึกผลการตรวจเรื อ เรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงไอคอน รายงานสรุ ปน้ าหนักสัตว์น้ า
รวมแยกตามเรื อจับ (Actual Weight) ที่มากับเรื อขนถ่าย (bulk) หรื อเรื อจับสัตว์น้ าลานั้น ให้เลือกแล้วทาการดาวน์โหลด
รายงานในรู ปแบบ excel file

2) เปิ ดรายงาน เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรื อและข้อมูลสัตว์น้ า โดยข้อมูลที่สมบูรณ์จะต้องมี
ความครบถ้วนทุกช่อง ไม่มีขอ้ มูลส่วนไหนขาดหายหรื อแยกรายการในกรณี ที่เป็ นเรื อจับเดียวกัน

3.กำรส่ งข้ อมูล IMD เข้ ำสู่ ระบบ PSE
เมื่อตรวจสอบข้อมูลน้ าหนักจริ ง ถูกต้อง ครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าทาการส่งข้อมูล
IMD เข้าสู่ระบบ PSE โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1) เข้าสู่ระบบที่หน้าต่าง : ระบบการตรวจปล่อยสิ นค้า -> หนังสื อกากับการจาหน่าย

2) ทาการค้นหา IMD ที่ตอ้ งการส่ง จากนั้นกดส่งที่สญ
ั ลักษณ์ลูกศรสี เขียวที่ดา้ นขวาของรายการ IMD
*กรณี เรื อขนถ่ายสัตว์น้ า (bulk) และเรื อประมงต่างประเทศผ่านระบบ PSM สามารถใช้เลข notification ในการ
ค้นหา IMD ทั้งหมดได้

3) เมื่อทาการส่งข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว สัญลักษณ์ลูกศรสี เขียวจะถูกเปลี่ยนเป็ นลูกศรสี แดง ซึ่งจะถือว่า IMD ดังกล่าว
ถูกส่งเข้าสู่ระบบ PSE แล้ว และสามารถดึงกลับได้หากพบความผิดพลาดต้องแก้ไข เฉพาะกรณี ที่ไม่มีการนาข้อมูล IMD ชุด
ดังกล่าว และ IMD เรื อขนถ่ายสัตว์น้ า (bulk) หรื อเรื อประมงต่างประเทศผ่านระบบ PSM ไปใช้ในการรับรองการจับคู่
เท่านั้น

Part II : กำรขออนุมตั ิปริมำณตั้งต้ นวัตถุดิบ (จับคู่ CC/SCC/Other กับ IMD)
ผูป้ ระกอบการที่มีความประสงค์จะขอรับรองการจับคู่ IMD ที่มีการส่งเข้าสู่ระบบ PSE แล้วกับเอกสาร
CC/SCC/Other เพื่อตั้งต้นวัตถุดิบ หรื อใช้ต้ งั ต้นการขอ Self Certificate ผ่านระบบ สาหรับการส่งออกนั้น สามารถ
ดาเนินการได้ความขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กำรขออนุมตั ปิ ริมำณตั้งต้นวัตถุดบิ (จับคู่ IMD) (สำหรับผู้ประกอบกำร)
1) เข้าสู่ ระบบที่หน้าต่าง : ขอเปลี่ยนแปลงปริ มาณวัตถุดิบสัตว์น้ านาเข้า -> ขออนุมตั ิปริ มาณตั้งต้นวัตถุดิบ (จับคู่
IMD) แล้วให้เลือกที่ไอค่อน สร้าง

2) ระบุหมายเลข IMD ที่ตอ้ งการจับคู่

3) ระบบจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
รายละเอียด
รายการ
เอกสารที่นามาดาเนินการจับคู่

คาอธิบาย
ให้เลือกเอกสารที่นามาดาเนินการจับคู่โดยมี
1. Catch Certificate
2. Simplified Catch Certificate
3. Other document
*กรณี Catch Certificate/Simplified Catch Certificate มาภายหลังใช้สาหรับ
กรณี ที่ยนื ยันว่าจะมี CC/SCC มาภายหลังและต้องการจับคู่เพื่อใช้งานปริ มาณ
วัตถุดิบบางส่วนในการผลิตเพื่อส่งออกไปประเทศอื่นที่ไม่ใช่ EU ก่อน จึงระบุ
“ CC/SCC มาภายกลัง”
ข้อมูลตรวจสอบการจับคู่ IMD

รายการ
คาอธิบาย
ชื่อเรื อจับ (Fishing Vessel)
ระบุตาม ข้อมูลการทาประมง จาก IMD
ธงสัญชาติของเรื อ
ชื่อเครื่ องมือที่ใช้จบั
ชื่อประเทศต้นทางบรรทุก
ช่วงเวลาทาการประมง (วันที่เริ่ ม)
ช่วงเวลาทาการประมง (วันที่สิ้นสุด)
ข้อมูลสัตว์น้ า
เลือกชนิดของสัตว์น้ าที่ตอ้ งการจับคู่
เมื่อบันทึกข้อมูลดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ให้เลือก ดึงข้อมูลชนิดวัตถุดิบ

e

4) เมื่อดึงข้อมูลชนิดวัตถุดิบ ระบบจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

ข้อมูลตรวจสอบการจับคู่ CC/SCC/Other Document
รายการ
คาอธิบาย
Catch Certificate Number
Catch Certificate/ Simplified Catch Certificate/ Other Document ระบุ
Simplified Catch Certificate Number หมายเลขของเอกสาร
Other document number
* สาหรับ Catch Certificate/Simplified Catch Certificate สามารถดูรูปแบบการ
บันทึกได้ที่ภาคผนวก
Validation date
Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ให้ระบุวนั ที่อนุมตั ิเอกสารของ
CA (Section 9)
Other Document ให้ระบุวนั ที่อนุมตั ิเอกสาร
ประเทศของหน่วยงานที่รับรอง
Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ระบุประเทศ CA ที่เป็ นผูอ้ อก
เอกสารนั้น (Section 9)
Other Document ให้ระบุประเทศที่ออกเอกสาร
* รายชื่อประเทศ CA สามารถตรวจสอบได้จากhttps://ec.europa.eu/fisheries/
sites/fisheries/files/docs/body/
flag_state_notifications_en.pdf
Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ระบุหน่วยงาน CA ของประเทศ
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง
ที่เป็ นผูอ้ อกเอกสารนั้น (Section 9)

ชื่อเรื อจับ (Fishing Vessel)

ธงสัญชาติของเรื อ
นามเรี ยกขาน (Call Sign)
หมายเลขไอเอ็มโอ(IMO)
ชื่อเครื่ องมือที่ใช้จบั

สถานที่จบั /แหล่งทาประมง

ช่วงเวลาทาการประมง (วันที่เริ่ ม)

ช่วงเวลาทาการประมง (วันที่สิ้นสุด)

ชื่อกัปตัน/ผูบ้ งั คับการเรื อ
Catch description (สาหรับแสดงใน
หนังสื อรับรอง)

Other Document ให้ระบุหน่วยงานที่ออกเอกสาร
* รายชื่อประเทศ CA สามารถตรวจสอบได้จากhttps://ec.europa.eu/fisheries/
sites/fisheries/files/docs/body/
flag_state_notifications_en.pdf
Catch Certificate ให้ระบุชื่อเรื อที่ทาการประมง (Section 2)
Simplified Catch Certificate ให้ระบุ “AS PER CC No. + เลขที่ Simplified
Catch Certificate”
Other Document ให้ระบุ “OTHER NAME + ชื่อยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสัตว์
น้ า/ชื่อเรื อขนถ่ายสัตว์น้ า/ชื่อเรื อบรรทุกสิ นค้าตูค้ อนเทนเนอร์/ทะเบียนรถยนต์ที่
บรรทุกสิ นค้า/ชื่อย่อสายการบิน”
Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ให้ระบุประเทศธงเรื อประมง
Other Document ให้ระบุประเทศที่ออกเอกสาร
Catch Certificate ระบุหมายเลข Call Sign (Section 2)
Simplified Catch Certificate/ Other Document ระบุ “N/A”
Catch Certificate ระบุหมายเลข IMO (Section 2)
Simplified Catch Certificate/ Other Document ระบุ “N/A”
Catch Certificate เลือกเครื่ องมือที่ใช้จบั สัตว์น้ า (Section 2)
Simplified Catch Certificate เลือก “ไม่สามารถระบุ (Unknow)”
Other Document เลือก “กรณี ไม่ระบุชนิดเครื่ องมือ (N/A)”
Catch Certificate/Simplified Catch Certificate เลือกพื้นที่ที่ทาการประมง
(Section 3)
Other Document เลือกประเทศที่ออกเอกสารใน EEZ
Catch Certificate เลือกวันที่เริ่ มทาการประมง (Section 3)
Simplified Catch Certificate ให้ระบุวนั ที่อนุมตั ิเอกสารของ CA (Section 9)
Other Document ให้ระบุวนั ที่อนุมตั ิเอกสาร
Catch Certificate เลือกวันที่สิ้นสุ ดการประมง (Section 3)
Simplified Catch Certificate ให้ระบุวนั ที่อนุมตั ิเอกสารของ CA (Section 9)
Other Document ให้ระบุวนั ที่อนุมตั ิเอกสาร
Catch Certificate ระบุชื่อกัปตัน/ผูบ้ งั คับการเรื อ (Section 5)
Simplified Catch Certificate/ Other Document ระบุ “N/A”
Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ระบุประเภทของผลิตภัณฑ์สตั ว์
น้ า (Section 3)
Other Document ระบุประเภทของผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ า

ข้อมูลน้ าหนักสิ นค้า
รายการ
รู ปแบบการจัดสรร CC/SCC

คาอธิบาย
เป็ นรู ปแบบการจัดสรรน้ าหนักสินค้า โดยจะมี 2 รู ปแบบได้แก่
1. Average (เฉลี่ย) เป็ นรู ปแบบจัดสรรเฉพาะสิ นค้าที่มีขอ้ มูลน้ าหนักจริ ง
(Actual weight)
2. First Come First Serve เป็ นรู ปแบบจัดสรรสิ นค้าทัว่ ไป
วันที่เริ่ มรับสัตว์น้ าเข้าโรงงาน
เลือกวันที่เริ่ มรับสัตว์น้ าเข้าโรงงาน
วันที่สิ้นสุดการรับสัตว์น้ าเข้าโรงงาน เลือกวันที่สิ้นสุดการรับสัตว์น้ าเข้าโรงงาน
ปริ มาณสัตว์น้ ารวมทั้งเรื อจับ (กก.) ข้อมูลน้ าหนักจริ ง (Actual weight) (อัตโนมัติจากระบบ)
ปริ มาณสัตว์น้ าที่โรงงานรับซื้อ (กก.) ข้อมูลน้ าหนักจาก IMD (อัตโนมัติจากระบบ)
ปริ มาณสัตว์น้ าที่ระบุใน Catch
Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ระบุหนักหนักสิ นค้า (Section 3)
Certificate
Other Document ระบุหนักหนักสิ นค้าที่ระบุในเอกสาร
โควตาสัตว์น้ าที่โรงงานรับซื้อ (กก.) ข้อมูลน้ าหนักโควตาสัตว์น้ าที่ได้จากการคานวณ (อัตโนมัติจากระบบ)
รายละเอียด
ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5) แนบเอกสาร Catch Certificate, Simplified Catch Certificate หรื อ Other Document ที่ใช้ในการจับคู่

6) เมื่อบันทึกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้ว ให้ทาการบันทึกคาขอ

7) เมื่อกลับมาที่หน้า รายการ ขออนุมตั ิปริ มาณตั้งต้นวัตถุดิบสัตว์น้ านาเข้าครั้งแรก (กาลังดาเนิ นการ) จะปรากฏ

รายการจับคู่ที่บนั ทึกไว้

8) สามารถตรวจสอบข้อมูลการจับคู่ที่ได้บนั ทึกไว้ได้ โดยเลือกที่ วันที่

* สาหรับกรณี IMD ที่มาจากระบบ e-PSM (กรณี เรื อขนถ่ายสัตว์น้ า (bulk) และเรื อจับสัตว์น้ า) จะปรากฎข้อมูลรู ปแบบ
การจัดสรรแบบ Average (เฉลี่ย) เมื่อผูป้ ระกอบการและเจ้าหน้าที่ มาตรวจสอบการจับคู่ จะพบข้อมูลการแจ้งเตือนในรายการ
“เปรี ยบเทียบปริ มาณสัตว์น้ ารวมทั้งเรื อจับกับปริ มาณสัตว์น้ าที่ระบุใน Catch Certificate (%)” ขึ้นมาในรายละเอียดคาขอ โดยจะ
ระบุเป็ นค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่าง Catch Certificate กับ Actual weight โดยมีค่ากาหนดที่ ±10 % (แจ้งเตือนสี แดง)
- ตัวอย่างกรณี น้ าหนัก Actual weight เท่ากับ Catch Certificate

- ตัวอย่างกรณี น้ าหนัก Actual weight มากกว่า Catch Certificate

- ตัวอย่างกรณี น้ าหนัก Actual weight น้อยกว่ากว่า Catch Certificate

9) การแก้ไขข้อมูลสามารถทาได้โดยการเลือก แก้ไข จากนั้นให้ทาการแก้ไขข้อมูลที่ตอ้ งการ แล้วทาการบันทึกใหม่

10) เมื่อทาการตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้ว ให้ดาเนินการส่งคาขอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ กคส.พิจารณา/
ตรวจสอบ แล้วให้เจ้าหน้าที่ กตส.จัดทา RMBS1

2. พิจำรณำรำยกำร ขออนุมตั ปิ ริมำณตั้งต้นวัตถุดบิ สัตว์นำ้ นำเข้ ำครั้งแรก (สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ กคส.)
เมื่อผูป้ ระกอบการ ยืน่ คาร้องขอรับรองการจับคู่และส่งมายังด่านตรวจสัตว์น้ าที่มีการนาเข้าแล้ว ข้อมูลคาขอจะ
ปรากฏ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบคาขอตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) เข้าสู่ระบบที่หน้าต่าง : ระบบควบคุมตรวจสอบปริ มาณวัตถุดิบสัตว์น้ านาเข้า -> พิจารณาอนุมตั ิปริ มาณตั้งต้น
วัตถุดิบ (จับคูค่ รั้งแรก) จากนั้นให้ทาการค้นหารายการ

2) ตรวจสอบข้อมูลการจับคู่ที่ได้บนั ทึกไว้ได้ โดยเลือกที่ วันที่

3) ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า ตรวจสอบข้อมูลการจับทุกข้อมูล โดยจะมีขอ้ มูลดังนี้

รายละเอียด
รายการ
ผูป้ ระกอบการ
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
เลขที่หนังสื อกากับการจาหน่าย
(IMD)
วันที่ออกเอกสารหนังสื อกากับการ
จาหน่าย (IMD)
หน่วยงานพิจารณาข้อมูลตั้งต้นการ
ผลิต
เอกสารที่นามาดาเนินการจับคู่

คาอธิบาย/การตรวจสอบ
ชื่อผูป้ ระกอบการที่ยนื่ คาขอ
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีผปู ้ ระกอบการที่ยนื่ คาขอ
เลขที่หนังสื อกากับการจาหน่าย (IMD) โดยจะต้องตรวจสอบข้อมูล IMD
รวมถึงเอกสารประกอบการนาเข้าทั้งหมดประกอบ
วันที่ออกเอกสารหนังสื อกากับการจาหน่าย (IMD)
หน่วยงานพิจารณาข้อมูลตั้งต้นการผลิต (ด่านตรวจสัตว์น้ าที่ยนื่ คาขอ)
ประเภทเอกสารที่ใช้ประกอบการขอจับคู่ โดยประเภทจะต้องตรงกับเอกสารที่
แนบประกอบ

ข้อมูลตรวจสอบการจับคู่ IMD
รายการ
ชื่อเรื อจับ (Fishing Vessel)
ธงสัญชาติของเรื อ
ชื่อเครื่ องมือที่ใช้จบั
ชื่อประเทศต้นทางบรรทุก
ช่วงเวลาทาการประมง (วันที่เริ่ ม)
ช่วงเวลาทาการประมง (วันที่สิ้นสุด)
ข้อมูลสัตว์น้ า

คาอธิบาย
-ข้อมูลตาม ข้อมูลการทาประมง จาก IMD

สัตว์น้ าที่ตอ้ งการจับคู่ โดยจะต้องมีรายละเอียดตรงกับเอกสารที่แนบประกอบ

ข้อมูลตรวจสอบการจับคู่ CC/SCC/Other Document
รายการ
คาอธิบาย/การตรวจสอบ
Catch Certificate Number
Catch Certificate/ Simplified Catch Certificate/ Other Document ระบุ
Simplified Catch Certificate Number หมายเลขของเอกสาร
Other document number
* สาหรับ Catch Certificate/Simplified Catch Certificate สามารถดูรูปแบบการ
บันทึกได้ที่ภาคผนวก
Validation date
Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ให้ระบุวนั ที่อนุมตั ิเอกสารของ
CA (Section 9)
Other Document ให้ระบุวนั ที่อนุมตั ิเอกสาร
ประเทศของหน่วยงานที่รับรอง
Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ระบุประเทศ CA ที่เป็ นผูอ้ อก
เอกสารนั้น (Section 9)
Other Document ให้ระบุประเทศที่ออกเอกสาร
* รายชื่อประเทศ CA สามารถตรวจสอบได้จากhttps://ec.europa.eu/fisheries/
sites/fisheries/files/docs/body/
flag_state_notifications_en.pdf
Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ระบุหน่วยงาน CA ของประเทศ
ที่เป็ นผูอ้ อกเอกสารนั้น (Section 9)
Other Document ให้ระบุหน่วยงานที่ออกเอกสาร
ชื่อหน่วยงานที่รับรอง
* รายชื่อประเทศ CA สามารถตรวจสอบได้จากhttps://ec.europa.eu/fisheries/
sites/fisheries/files/docs/body/
flag_state_notifications_en.pdf
ชื่อเรื อจับ (Fishing Vessel)
Catch Certificate ให้ระบุชื่อเรื อที่ทาการประมง (Section 2)
Simplified Catch Certificate ให้ระบุ “AS PER CC No. + เลขที่ Simplified
Catch Certificate”
Other Document ให้ระบุ “OTHER NAME + ชื่อยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสัตว์
น้ า/ชื่อเรื อขนถ่ายสัตว์น้ า/ชื่อเรื อบรรทุกสิ นค้าตูค้ อนเทนเนอร์/ทะเบียนรถยนต์ที่
บรรทุกสิ นค้า/ชื่อย่อสายการบิน”

ธงสัญชาติของเรื อ
นามเรี ยกขาน (Call Sign)
หมายเลขไอเอ็มโอ(IMO)
ชื่อเครื่ องมือที่ใช้จบั

สถานที่จบั /แหล่งทาประมง

ช่วงเวลาทาการประมง (วันที่เริ่ ม)

ช่วงเวลาทาการประมง (วันที่สิ้นสุด)

ชื่อกัปตัน/ผูบ้ งั คับการเรื อ
Catch description (สาหรับแสดงใน
หนังสื อรับรอง)

*ต้องทาการตรวจสอบ IUU Vessel list
โดยต้องไม่เป็ นเรื อที่สหภาพยุโรปประกาศว่าเป็ นเรื อประมง IUU โดย
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อเรื อประมง IUU ได้จาก
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm
ภายใต้หวั ข้อ Secondary legislation and official documents
เลือก IUU Vessel list หรื อสามารถตรวจสอบเรื อประมง IUU ของเว็ปไซด์
RFMOs ต่างๆ
Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ให้ระบุประเทศธงเรื อประมง
Other Document ให้ระบุประเทศที่ออกเอกสาร
Catch Certificate ระบุหมายเลข Call Sign (Section 2)
Simplified Catch Certificate/ Other Document ระบุ “N/A”
Catch Certificate ระบุหมายเลข IMO (Section 2)
Simplified Catch Certificate/ Other Document ระบุ “N/A”
Catch Certificate เลือกเครื่ องมือที่ใช้จบั สัตว์น้ า (Section 2)
Simplified Catch Certificate เลือก “ไม่สามารถระบุ (Unknow)”
Other Document เลือก “กรณี ไม่ระบุชนิดเครื่ องมือ (N/A)”
Catch Certificate/Simplified Catch Certificate เลือกพื้นที่ที่ทาการประมง
(Section 3)
Other Document เลือกประเทศที่ออกเอกสารใน EEZ
Catch Certificate เลือกวันที่เริ่ มทาการประมง (Section 3)
Simplified Catch Certificate ให้ระบุวนั ที่อนุมตั ิเอกสารของ CA (Section 9)
Other Document ให้ระบุวนั ที่อนุมตั ิเอกสาร
Catch Certificate เลือกวันที่สิ้นสุ ดการประมง (Section 3)
Simplified Catch Certificate ให้ระบุวนั ที่อนุมตั ิเอกสารของ CA (Section 9)
Other Document ให้ระบุวนั ที่อนุมตั ิเอกสาร
Catch Certificate ระบุชื่อกัปตัน/ผูบ้ งั คับการเรื อ (Section 5)
Simplified Catch Certificate/ Other Document ระบุ “N/A”
Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ระบุประเภทของผลิตภัณฑ์สตั ว์
น้ า (Section 3)
Other Document ระบุประเภทของผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ า

ข้อมูลน้ าหนักสิ นค้า
รายการ
รู ปแบบการจัดสรร CC/SCC

คาอธิบาย
เป็ นรู ปแบบการจัดสรรน้ าหนักสินค้า โดยจะมี 2 รู ปแบบได้แก่
1. Average (เฉลี่ย) เป็ นรู ปแบบจัดสรรเฉพาะสิ นค้าที่มีขอ้ มูลน้ าหนักจริ ง (Actual
weight)
2. First Come First Serve เป็ นรู ปแบบจัดสรรสิ นค้าทัว่ ไป
วันที่เริ่ มรับสัตว์น้ าเข้าโรงงาน
เลือกวันที่เริ่ มรับสัตว์น้ าเข้าโรงงาน
วันที่สิ้นสุดการรับสัตว์น้ าเข้าโรงงาน เลือกวันที่สิ้นสุดการรับสัตว์น้ าเข้าโรงงาน
ปริ มาณสัตว์น้ ารวมทั้งเรื อจับ (กก.) ข้อมูลน้ าหนักจริ ง (Actual weight) (อัตโนมัติจากระบบ)
ปริ มาณสัตว์น้ าที่โรงงานรับซื้อ (กก.) ข้อมูลน้ าหนักจาก IMD (อัตโนมัติจากระบบ)
ปริ มาณสัตว์น้ าที่ระบุใน Catch
Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ระบุหนักหนักสิ นค้า (Section 3)
Certificate
Other Document ระบุหนักหนักสิ นค้าที่ระบุในเอกสาร
โควตาสัตว์น้ าที่โรงงานรับซื้อ (กก.) ข้อมูลน้ าหนักโควตาสัตว์น้ าที่ได้จากการคานวณ (อัตโนมัติจากระบบ)
รายละเอียด
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

*หลักฐานประกอบ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องเอกสารแนบ โดยถ้าเป็ น Catch
Certificate/Simplified Catch Certificate สามารถดูรูปแบบการตรวจสอบได้ที่ภาคผนวก

4) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทาการส่งอนุมตั ิคาขอไปยังผูท้ ี่มีอานาจลงนามรับรอง
พร้อมเลือกว่า โดยจะมีแจ้งเตือนให้เลือกว่า กาหนดการจับคู่ครั้งนี้สามารถนาไปขอ ใบรับรองการแปรรู ปสัตว์น้ า, ใบรับรอง
สัตว์น้ าไม่แปรรู ป ได้ (เลือกให้เป็ น PS หรื อ NO-PS)

5) เมื่อเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้ว จะทาการส่งอนุมตั ิจบั คู่ ระบบจะแจ้งเป็ น CA alert ขึ้นมา ที่หน้าต่าง
ผูใ้ ห้ลงนามว่า “**** ระบบได้ตรวจสอบข้อมูล พบข้อมูลไม่มีการรับรองดังนี้ หน่วยงาน (ชื่อหน่วยงาน) เป็ นหน่วยงานที่ EU
ไม่รับรอง ในวันที่ออกใบรับรอง” พร้อมกับไม่ให้มีปุ่มให้กดส่งลงนาม โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
- กรณี ที่ระบุชื่อหน่วยงานที่รับรองผิดหรื อสะกดตัวอักษรผิด ให้ทาการแจ้งแก้ไขไปยังผูย้ นื่ คาร้อง
- กรณี ที่ไม่พบ ชื่อหน่วยงานที่รับรอง ในฐานข้อมูล ให้ติดต่อประสานกลุ่มควบคุมเรื อและสิ นค้าประมงต่างประเทศ

6) คาขออนุมตั ิจะถูกส่ งไปยังผูม้ ีอานาจลงนามที่เลือกไว้ โดยเมื่อผูม้ ีอานาจลงนามสาเร็ จ คาขอจะถูกส่ งไปที่เจ้าหน้าที่

กตส. เพื่อทาการนาอนุมตั ิ RMBS1 ต่อไป

7) เมื่อคาขออนุมตั ิปริ มาณตั้งต้นวัตถุดิบได้รับการอนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้ว จะถูกเปลี่ยนเป็ น แบบฟอร์มการควบคุม
ปริ มาณวัตถุดิบสัตว์น้ านาเข้าเพื่อแปรรู ปส่งออก เอกสารที่ 1 (Raw Material Balance Stock No.1 : RMBS1) แทน เพื่อเป็ นการตัดยอดการ
ผลิตและขอใบรับรองต่อไป

3.กำรขออนุมตั ปิ ริมำณตั้งต้ นวัตถุดบิ (จับคู่ภำยหลัง)
สาหรับกรณี ที่ผปู ้ ระกอบการต้องการนาสิ นค้าไปผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรปก่อนโดยที่ยงั ไม่ได้รับ Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ผูป้ ระกอบการสามารถเลือกว่า Catch
Certificate/Simplified Catch Certificate มาภายหลัง เพื่อทาการขอ RMBS1 NO-PS เพื่อทาการยืน่ ขอรับรองหนังสื อรับรอง
ตนเอง (Self Certificate) เพื่อทาการส่งออกก่อนได้ โดยเมื่อได้รับ Catch Certificate/Simplified Catch Certificate มาแล้วให้ทา
การยืน่ ขออนุมตั ิปริ มาณตั้งต้นวัตถุดิบ (จับคู่ภายหลัง) เพื่อทาการพิจารณาเปลี่ยนสถานะ RMBS1 NO-PS ให้เป็ น RMBS1 PS
โดยมีข้ นั ตอนที่เพิ่มเติมดังนี้
1) ให้ดาเนินการตั้งต้นการการขออนุมตั ิปริ มาณตั้งต้นวัตถุดิบ (จับคู่ IMD) แบบปกติ โดยเมื่อเข้ามาในการกรอก
รายละเอียดคาขอ เมื่อเลือกเอกสารที่นามาดาเนินการจับคู่ ให้เลือกว่า Catch Certificate/Simplified Catch Certificate มา
ภายหลัง

2) เมื่อทาการเลือก Catch Certificate/Simplified Catch Certificate มาภายหลังแล้ว ข้อมูลรายละเอียดใน ข้อมูล
ตรวจสอบการจับคู่ CC/SCC/Other Document จะลดลง

3) เมื่อทาการยืน่ คาขออนุมตั ิมายังเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า เจ้าหน้าที่ฯ จะอนุมตั ิคาขอ เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ กตส.
อนุมตั ิ RMBS1 NO-PS

4) เมื่อมีผปู ้ ระกอบการมี Catch Certificate/Simplified Catch Certificate เรี ยบร้อย แล้วต้องการเปลี่ยน RMBS1 NOPS เป็ น RMBS1 PS ให้ดาเนินการโดย เข้าสู่ระบบที่หน้าต่าง : ขอเปลี่ยนแปลงปริ มาณวัตถุดิบสัตว์น้ านาเข้า -> ขออนุมตั ิ
ปริ มาณตั้งต้นวัตถุดิบ (จับคู่ภายหลัง) แล้วให้เลือกที่ไอค่อน สร้าง

5) ระบุเลข RMBS1 ที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง

6) จะมีรายละเอียด ข้อมูลตรวจสอบการจับคู่ CC/SCC/Other Document แบบปกติให้บนั ทึกข้อมูล แล้วทาการแนบ
Catch Certificate/Simplified Catch Certificate จากนั้นให้ทาการบันทึกแล้วส่งคาขอให้เจ้าหน้าที่

7) ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าทาการตรวจสอบการจับคู่โดยเข้าสู่ระบบที่หน้าต่าง : ระบบควบคุมตรวจสอบ
ปริ มาณวัตถุดิบสัตว์น้ านาเข้า -> พิจารณาอนุมตั ิปริ มาณตั้งต้นวัตถุดิบ (จับคู่ภายหลัง) จากนั้นให้ทาการตรวจสอบและอนุมตั ิ
ได้ตามปกติ เมื่อเสร็ จสิ้นกระบวนการ RMBS1 NO-PS จะเปลี่ยนเป็ น RMBS1 PS

4. กำรขออนุมตั กิ ำรเปลีย่ น CC/SCC
เมื่อ Catch Certificate/Simplified Catch Certificate มีการแก้ไขและออกใหม่ (replace) ซึ่งทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูล ผูป้ ระกอบการต้องทาการแจ้งเปลี่ยนแปลง Catch Certificate/Simplified Catch Certificate เพื่อให้
ข้อมูลในการขอใบรับรองนั้นถูกต้อง โดยวิธีการมีดงั นี้

1) สู่ระบบที่หน้าต่าง : ขอเปลี่ยนแปลงปริ มาณวัตถุดิบสัตว์น้ านาเข้า -> ขออนุมตั ิการเปลี่ยน CC/SCC จากนั้นให้
เลือกที่ไอค่อน สร้าง

2) ระบุเลข RMBS1 ที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง

3) ทาการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดที่ตอ้ งการ พร้อมแนบ Catch Certificate/Simplified Catch Certificate ที่มีการ
replace จากนั้นให้ทาการบันทึกคาขอ แล้วส่งคาขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมตั ิได้ตามปกติ

4) ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าทาการตรวจสอบการจับคู่โดยเข้าสู่ระบบที่หน้าต่าง : ระบบควบคุมตรวจสอบ
ปริ มาณวัตถุดิบสัตว์น้ านาเข้า -> พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยน CC/SCC จากนั้นให้ทาการตรวจสอบและอนุมตั ิได้ตามปกติ เมื่อ
เสร็ จสิ้นกระบวนการ ข้อมูลใน RMBS1 จะถูกเปลี่ยนแปลง

ภำคผนวก
รู ปแบบกำรกรอกหมำยเลขใบกำกับกำรจำหน่ ำยสั ตว์ นำ้ (Catch Certificate)

หมำยเหตุ: ตัวอักษรภำษำอังกฤษให้ กรอกเป็ นตัวพิมพ์ ใหญ่ ทุกตัว

กำรตรวจสอบใบรับรองกำรจับสั ตว์ นำ้
ส่ วนที่ 1 หมำยเลขเอกสำรและหน่ วยงำนทีร่ ับรอง

รำยกำร
Document number

คำอธิบำย
เป็ นหมายเลข Catch Certificate ที่ออกโดยหน่วยงานรับรอง (Competent Authority : CA)
ของรั ฐ เจ้าของธง (Flag state) ฉบับ นั้น ทั้ง นี้ สหภาพยุโ รปไม่ ไ ด้บัง คับ รู ป แบบของ
หมายเลข Catch Certificate ที่ แน่ นอน แต่ให้ข้ ึนกับระบบการดาเนิ นงานของประเทศผู ้
ออก catch certificate โดยได้แนะนาให้หมายเลข Catch Certificate ควรมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
- รหัสประเทศที่ออก Catch Certificate ตามระบบ ISO code
- รหัสของหน่วยงานรับรองที่ออก Catch Certificate
- ปี ที่ออก Catch Certificate
- หมายเลขลาดับของ Catch Certificate
ตัวอย่างหมายเลข Catch Certificate

Validating authority

สเปน

ESP/SGAORP/2016/575

อินเดีย

IN/MPEDA/MA1/17/10018

เกาหลีใต้

KOR-B01-CC-2017-0254

สหรัฐอเมริ กา

TH.4015.653918.17-CC

เป็ นชื่อหน่วยงานตรวจสอบรับรอง (Competent Authority) และออก Catch certificate ซึ่ง
เป็ นรัฐเจ้าของธง (Flag state) ของเรื อประมงที่ จบั สัตว์น้ า ส่ วนใหญ่ใช้ชื่อหน่ วยงานใหญ่
เช่น
เกาหลี Ministry of Oceans and Fisheries

ไต้หวัน Council of Agriculture
หรื อถ้าเว้นว่างไว้ ให้ตรวจสอบรายละเอียดข้างล่างนี้ในช่อง 1.Name แทน
การตรวจสอบ : Competent Authority (CA)
1. ต้อ งเป็ นหน่ ว ยงานที่ ส หภาพยุโ รปประกาศรั บ รองให้ เ ป็ นหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
(Competent Authority : CA) ในการออก Catch certificate โดยสามารถสื บค้นรายชื่อได้
จาก http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/ index_en.htm
เลื อก Notification เลือก list of flag state notifications
2. รัฐเจ้าของธงนั้นต้องไม่อยู่ในรายชื่ อประเทศที่สหภาพยุโรปประกาศว่าเป็ นประเทศ
ไม่ให้ความร่ วมมือในการควบคุมการทาประมงแบบ IUU (non–cooperate IUU Fishing)
รายชื่อประเทศที่สหภาพยุโรปประกาศว่าเป็ นประเทศไม่ให้ความร่ วมมือในการควบคุม
การทาประมงแบบ IUU สามารถสื บค้นได้จาก
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm ภายใ ต้ หั ว ข้ อ Secondary
legislation and official documents เลื อ ก Implementation of the IUU Regulation as regards
third countries
1. Name

ชื่อของหน่วยงานย่อยที่ออกใบ Catch certificate นี้ เช่น
ไต้หวัน Fisheries Agency
เซเชลส์ Seychelles Fishing Authority

Address

ที่อยูข่ องหน่วยงานที่ออกใบ Catch certificate

Tel.

หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ออกใบ Catch certificate

ส่ วนที่ 2 รำยละเอียดเรื อประมง

รำยกำร
2. Fishing vessel name

คำอธิบำย
ชื่อเรื อที่ทาการประมงสัตว์น้ าที่รับรองในใบรับรองนี้
การตรวจสอบ : IUU Vessel list
ต้องไม่เป็ นเรื อที่สหภาพยุโรปประกาศว่าเป็ นเรื อประมง IUU โดยตรวจสอบบัญชีรายชื่อ
เรื อประมง IUU ได้จาก http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm
ภายใต้หวั ข้อ Secondary legislation and official documents
เลือก IUU Vessel list

Flag. - Home port and
registration number

ชื่อธงเรื อ ซึ่งเป็ นสัญชาติของเรื อประมงลาดังกล่าว, ชื่อเมืองท่าจดทะเบียน คือ ชื่อเมืองที่
เรื อ ไปจดทะเบี ย น และ หมายเลขประจ าเรื อ ที่ ห น่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลก าหนดให้กับ
เรื อประมงที่ มาแจ้งขึ้ นทะเบี ยน โดยอายุการรั บรองเป็ นไปตามข้อกาหนดของแต่ละ
ประเทศ

Call sign

รหัสสัญญาณเรี ยกขาน โดยเป็ นชื่อเฉพาะที่กาหนดให้สาหรับเรื อ เพื่อประโยชน์ในการ
ติดต่อสื่ อสารทางวิทยุตามกฎข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ เช่น
BL2052
6KAK

IMO/Lloyd’s Number
(if issued)

ระบุหมายเลข IMO ซึ่งเป็ นหมายเลขทะเบียนเรื อที่ข้ ึนทะเบียนไว้กบั องค์กรทางทะเลโลก
(International Maritime Organization) โดยเป็ นองค์ กรที่ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการก าหนด
มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรื อ และการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม
ทางทะเล
หรื อระบุหมายเลข Lloyd’s Number ซึ่งเป็ นหมายเลขที่ข้ ึนทะเบียนไว้กบั สถาบัน Lloyd’s
เพื่อประโยชน์ทางด้านการประกันภัยทางทะเล
การตรวจสอบ : RFMOs
สามารถตรวจสอบหมายเลขข้างต้นได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น
www.iotc.org
www.iccat.es
www.wcpfc.int

Fishing license No. – Valid หมายเลขและวันที่ หมดอายุของใบอนุ ญาตทาการประมงของเรื อประมงลาที่ ระบุใน
to
Catch Certificate ซึ่ งแต่ละประเทศจะให้อายุใบอนุญาตทาการประมงไม่เหมือนกัน เช่น
ไต้หวันให้ใบอนุญาตทาการประมงมีอายุ 4 ปี
การตรวจสอบ
1. ตรวจว่าใบอนุญาตยังมีผลบังคับใช้ได้หรื อไม่
2. ตรวจว่าช่วงการทาการประมงสอดคล้องกับอายุใบอนุญาตหรื อไม่
3. หากเรื อประมงของประเทศหนึ่ งได้รับสัมปทานหรื อใบอนุญาตให้ทาการประมงใน
น่านน้ าของอีกประเทศหนึ่ง ช่องนี้ตอ้ งระบุใบอนุญาตของทั้งรัฐเจ้าของธงและรัฐเจ้าของ
ชายฝั่ ง เช่น เรื อไต้หวันไปทาการประมงที่ ปาปั วนิ วกิ นี ช่องนี้ ตอ้ งมีท้ งั ใบอนุ ญาตของ
ไต้หวัน และปาปั วนิวกินี
Inmarsat No. Telefax No.
หมายเลขอินมาเซ็ต, โทรสาร, โทรศัพท์ และ อีเมล์
Telephone No. E-mail address
INMARSAT (The International Maritime Satellite Organization) เป็ นองค์การระหว่างประเทศ
(if issued)
ที่ ประกอบด้วยประเทศสมาชิ กต่าง ๆ ทัว่ โลก เพื่อให้บริ การสื่ อสารสาหรับ เรื อ เครื่ องบิ น
และยานพาหนะต่าง ๆ ที่ กาลังเดิ นทางอยู่ภายในขอบเขตของ 4 มหาสมุทร (Pacific Ocean
Region, Indian Ocean, Atlantic Ocean Region West และ Atlantic Ocean Region East)

ส่ วนที่ 3 รำยละเอียดผลิตภัณฑ์

รำยกำร
3. Description of product

คำอธิบำย
ชื่ อของสิ นค้าประมงหรื อสัตว์น้ าที่รับรอง ตัวอย่างเช่น Skipjack Tuna หรื อบางประเทศ
ใช้ Frozen Tuna
การตรวจสอบ
ต้อ งเที ย บกับ เอกสารประกอบการน าเข้า อื่ น ๆ เช่ น transshipment declaration, Mate’s
receipt, Captain statement, Invoice, Bill of Lading เพื่อตรวจความสอดคล้องของชื่อสัตว์น้ า

Type of processing
authorised on board

รู ปแบบการแปรรู ปที่ได้รับอนุญาตบนเรื อ เช่น
Brine freezing
Frozen whole round

Species

ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์น้ าและชื่อสามัญ
การตรวจสอบ
ต้องถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดสิ นค้าหรื อสัตว์น้ าที่ระบุใน Description of Product
เช่น ถ้าช่อง Description of Product ระบุ Tuna Round ช่อง species จะระบุ Skipjack Tuna
(Katsuwonus pelamis) ถ้าเป็ นปลา skipjack หรื อถ้าเป็ น yellowfin จะระบุ Yellowfin tuna
(Thunnus albacares)
* ลักษณะผลิตภัณฑ์จะอธิ บายในรู ปของชื่ อวิทยาศาสตร์ โดยในกรณี ผลิตภัณฑ์แปรรู ป
อ้างอิงได้มากกว่าหนึ่งชนิดแล้วแต่ผลิตภัณฑ์

Product code

เป็ นพิกดั ศุลกากรของผลิตภัณฑ์ที่รับรองโดยควรใช้รหัสตามระบบมาตรฐานที่มีตวั เลข
ไม่น้อยกว่า 6 หลักได้แก่ Harmonized Commodity description and Coding System (HS)
EU แนะนาให้ใช้พิกดั ศุลกากร ซึ่ งอิง HS อยู่แล้วซึ่ งต้องถูกต้อง สอดคล้องกับชนิ ดและ
ประเภทของสิ นค้าหรื อสัตว์น้ าที่ระบุใน Description of Product
การตรวจสอบ
ตรวจดูความถูกต้องสอดคล้องของลักษณะ ชนิด และชื่อชนิดของวัตถุดิบ (หากเป็ น
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปแล้ว)

Catch area (s) and dates

แหล่งหรื อพื้นที่การทาประมงตามหลักสากลจะระบุเป็ นรหัส FAO (FAO Zone no.) เช่น
FAO 71
FAO 51

การตรวจสอบ RFMOs และ FAO Fisheries Area
1. หากทาการประมงในเขตเศรษฐกิ จจาเพาะของรั ฐชายฝั่ งใด ต้องระบุ ว่าเป็ น EEZ ของ
ประเทศนั้น (หรื อระบุรหัสอื่นใดของประเทศนั้น ๆ) เช่น PNG EEZ ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบความ
สอดคล้องของแหล่งหรื อพื้นที่ การทาประมงกับมาตรการอนุ รักษ์และการจัดการการทา
ประมงที่บงั คับใช้ที่ระบุใน catch certificate ฉบับเดียวกันนี้ดว้ ย
2. หากทาการประมงในทะเลหลวง ระบุ FAO No.
3. ตรวจดู ร ายชื่ อ RFMO ที่ บ ริ หารจั ด การน่ า นน้ าในเขตต่ า ง ๆ ได้ จ ากเว็ บ ไซต์
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo/index_eu.htm
วันที่ทาประมงส่วนใหญ่จะระบุเป็ นช่วงวันที่ถา้ เป็ นเรื อลาใหญ่
การตรวจสอบ
ตรวจเที ยบระหว่างวันที่ ทาประมงกับวันที่ อนุ ญาตและหมดอายุของใบอนุ ญาตทาการ
ประมงของเรื อประมงลานั้น วันที่จบั ปลาที่ระบุตอ้ งอยูใ่ นช่วงที่อนุญาตให้ทาการประมง
ได้ (ใบอนุญาตไม่หมดอายุ)

Estimated live weight (kg)

น้ าหนั ก สั ต ว์น้ าที่ จับ ได้ โ ดยประมาณ (กก.) โดยเป็ นน้ าหนั ก ของสั ต ว์น้ าเฉพาะ
ที่จะส่งออกมายังประเทศไทยและแปรรู ปไปอียู ไม่ตอ้ งใส่ท้ งั หมดที่เรื อลานั้นจับได้
กรณี เรื อขนถ่าย (Bulk), Estimated live weight จะเป็ นตัวเลขประมาณการ เนื่องจากในเรื อ
ไม่สามารถชัง่ ได้ การประมาณน้ าหนักจึงใช้ประสบการณ์ของ ผูค้ วบคุมเรื อ โดยดูจาก
ความจุของระวางเรื อ
* ปั จ จุ บั น CA ลงข้อ มู ล เพี ย งช่ อ งใดช่ อ งหนึ่ งระหว่ า ง Estimated live weight และ
Estimated weight to be landed ถ้า ลงช่ อ ง Estimated live weight หมายถึ ง ปลาบางส่ ว น
ของที่ ร ะบุ จ ะมาขึ้ นท่ า ที่ ไ ทย ถ้า ระบุ น้ าหนั ก ในช่ อ ง Estimated weight to be landed
หมายถึง ปลาทั้งหมดที่ระบุจะมาขึ้นท่าที่ไทย เพื่อแปรรู ป และส่งออกไปอียทู ้ งั หมด

Estimated weight to be
landed (kg)

น้ าหนักสัตว์น้ าที่จะมาขึ้นท่าที่ประเทศไทยโดยประมาณ (กก.)
กรณี เ รื อขนถ่ า ย (Bulk), Estimated weight to be landed จะเป็ นตัว เลขประมาณการ
เนื่ องจากในเรื อไม่สามารถชัง่ ได้ การประมาณน้ าหนักจึงใช้ประสบการณ์ของผูค้ วบคุม
เรื อ โดยดูจากความจุของระวางเรื อ

Verified weight landed
(kg)
where Appropriate

น้ าหนัก สั ต ว์น้ าที่ แ ท้จ ริ ง ที่ ข้ ึ น ท่ า ที่ ป ระเทศไทย (กก.) โดยผ่ า นการชั่ง น้ าหนัก และ
ตรวจสอบโดยเจ้า หน้า ที่ ที่ ป ลายทางแล้ว ปั จ จุ บัน ช่ อ งนี้ หลายประเทศจะเว้น ว่า งไว้
เนื่ องจากไม่มีขอ้ มูลดังกล่าว บางประเทศ เช่ น ไต้หวัน, ปาปั วนิ วกิ นี จะกาหนดให้ ผู ้
ส่ งออกของประเทศตนเองจัดส่ งข้อมูลน้ าหนักสัตว์น้ าจากผูน้ าเข้าไทย ให้ CA ทราบเมื่อ
นาปลาขึ้นท่าเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อจะได้ระบุน้ าหนักจริ งในช่องนี้

ส่ วนที่ 4 มำตรกำรอนุรักษ์ และกำรจัดกำรกำรทำประมง

รำยกำร
4. References of applicable
conservation and
management measures

คำอธิบำย
เป็ นมาตรการอนุ รั กษ์และการจัดการการท าประมงที่ บังคับใช้ตามพื้ นที่ หรื อแหล่งที่
เรื อประมงลานี้ ไปทาการประมง ทั้งนี้ มาตรการอนุรักษ์และการจัดการการทาประมงจะมี
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 น้ า ที่ ท า ก า ร ป ร ะ ม ง แ ล ะ พื้ น ที่
ทาประมง มาตรการบังคับที่ระบุในช่องนี้ตอ้ งสัมพันธ์กบั แหล่งประมงที่ระบุขา้ งต้น
การตรวจสอบ : RFMOs และ FAO Fisheries Area
1. การทาการประมงในเขตน่า นน้ า ภายใต้เ ขตอานาจหรื อ อานาจอธิ ป ไตยของรัฐ
ชายฝั่ งต้องระบุมาตรการอนุรักษ์และการจัดการจะดาเนินการตามข้อกาหนด/กฎหมาย
ของของรัฐชายฝั่ ง หรื อข้อกาหนด/กฎหมายระดับนานาชาติหรื อข้อกาหนด/กฎหมาย
ระหว่างประเทศ หรื อองค์กรระหว่างประเทศ เช่น
PNG Fisheries Management Act 1998
PNG National Tuna Management and Development Plan of 2014

2. การทาการประมงในทะเลหลวง (High-Sea) ต้องระบุมาตรการขององค์การบริ หาร
จัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) ที่กากับดูแลพื้นที่ทาการประมงนั้น ๆ เช่น WCPFC
resolutions โดยต้องตรวจสอบด้วยว่า
- เรื อประมงลาดังกล่าวนั้น เป็ นสมาชิกของ RFMOs ที่อา้ งถึงหรื อไม่
- มาตรการของ RFMOs ที่อา้ งอิงถึงต้องสอดคล้องกับพื้นที่ที่เรื อประมงเข้าไปทาการ
ประมง

ส่ วนที่ 5 ชื่ อกัปตันเรื อ

รำยกำร

คำอธิบำย

5. Name of master of fishing ชื่อผูค้ วบคุมเรื อ พร้อมลายมือชื่อและตราประทับ โดย
vessel - Signature - Seal:
1. มี การลงลายมื อ ชื่ อผูค้ วบคุ มเรื อ หรื อตัวแทน ทั้งนี้ การกาหนดผูท้ าหน้าที่ แ ทนผู ้
ควบคุ มเรื อจะต้องมี การพิจารณาตามสถานการณ์ หรื อเป็ นไปตามข้อกาหนดของรัฐ
เจ้าของธง
2. กรณี การลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงใช้/ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รัฐ
เจ้าของธงต้องแจ้งการดาเนิ นการดังกล่าวให้คณะกรรมาธิ การยุโรปทราบ ซึ่ ง EU จะ
ประกาศรู ปแบบของใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch Certificate) ของแต่ละประเทศ
3. มีตราประทับ

ส่ วนที่ 6 กำรขนถ่ ำยสัตว์ นำ้ กลำงทะเล

รำยกำร
6. declaration of
transshipment at sea
(Name of master of fishing
vessel)

คำอธิบำย
ชื่ อ กัป ตัน หรื อ ผูค้ วบคุ มกรณี ที่ มี ขนถ่ า ยสัต ว์น้ า กลางทะเล ทั้ง นี้ การขนถ่ า ยสัต ว์น้ า
ระหว่างเรื อกลางทะเลจะดาเนิ นการได้เฉพาะบางพื้นที่ เท่านั้น ดังนั้น หากมี การระบุ
ข้อมูลว่ามีการขนถ่ายสัตว์น้ าระหว่างเรื อกลางทะเล ต้องตรวจสอบความสอดคล้องของ
ข้อมูลระบุเรื่ องแหล่งหรื อพื้นที่การทาประมง และมาตรการอนุรักษ์และการจัดการการ
ทาประมง
* ต้องมีการลงนามร่ วมกันโดยกัปตันของเรื อประมง และของเรื อที่ มารับสิ นค้า (หรื อ
ตัวแทน)

Signature and date

ลายมือชื่อกัปตันหรื อผูค้ วบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ ากลางทะเลพร้อมวันที่

Transshipment
date/area/position

วันที่ขนถ่าย พื้นที่/ตาแหน่ง ที่ดาเนินการขนถ่ายสัตว์น้ ากลางทะเล

Estimated weight (kg)

น้ าหนักสัตว์น้ าที่ขนถ่ายโดยประมาณ ทั้งนี้ อาจต้องตรวจสอบประกอบกับเอกสารอื่น ๆ
เช่น Captain statement, mate’s receipt เป็ นต้น

Master of Receiving Vessel

Master of Receiving Vessel

Signature

ลายมือชื่อกัปตันเรื อขนถ่าย

Vessel name

ชื่อเรื อขนถ่าย ต้องตรวจสอบด้วยว่าเรื อขนถ่ายลาดังกล่าวไม่อยูใ่ น IUU List
การตรวจสอบ : IUU Vessel list

ต้องไม่เป็ นเรื อที่สหภาพยุโรปประกาศว่าเป็ นเรื อประมงไอยูยู โดยตรวจสอบบัญชี
รายชื่อเรื อประมงไอยูยไู ด้จาก
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm
ภายใต้หวั ข้อ Secondary legislation and official documents เลือก IUU Vessel list
Call Sign

รหัสสัญญาณเรี ยกขาน โดยเป็ นชื่อเฉพาะที่กาหนดให้สาหรับเรื อ เพื่อประโยชน์ในการ
ติดต่อสื่ อสารทางวิทยุตามกฎข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ

IMO/Lloyds Number

ระบุหมายเลข IMO ซึ่งเป็ นหมายเลขทะเบียนเรื อที่ข้ นึ ทะเบียนไว้กบั องค์กรทางทะเลโลก
(International Maritime Organization) โดยเป็ นองค์ กรที่ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการก าหนด
มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรื อและการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม
ทางทะเล

(if issued)

หรื อระบุ ห มายเลข Lloyd’s Number ซึ่ งเป็ นหมายเลขที่ ข้ ึ นทะเบี ย นไว้กับ สถาบัน
Lloyd’s เพื่อประโยชน์ทางด้านการประกันภัยทางทะเล

ส่ วนที่ 7 กำรขนถ่ ำยสัตว์ นำ้ ทีท่ ่ ำเทียบเรื อ

รำยกำร

คำอธิบำย

7. Transshipment
authorization within a port
area

ใน Catch certificate จะมีการกรอกข้อมูลในส่ วนนี้ กรณี ที่มีขนถ่ายสัตว์น้ าระหว่างเรื อที่ท่า
เทียบเรื อและรับรองโดยหน่วยงานรับผิดชอบในการควบคุมการขนถ่าย

Name

ชื่อเจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบรับรองการขนถ่าย

Authority

ชื่อหน่วยงานตรวจสอบควบคุมการขนถ่าย

Signature

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานควบคุมการขนถ่าย

Address

ที่อยูข่ องหน่วยงานควบคุมการขนถ่าย

Tel.

หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานควบคุมการขนถ่าย

Port of landing

เมืองท่าที่เรื อประมงเข้าเทียบท่าเพื่อดาเนินการขนถ่าย โดยเรื อนั้นต้องได้รับอนุญาตให้
เข้าเที ยบท่า โดยทัว่ ไป รัฐเจ้าของท่าจะออกใบอนุ ญาตให้เข้าเที ยบท่าเป็ นรายปี ทั้งนี้
ประเทศเจ้าของท่าจะประกาศท่าเทียบเรื อที่อนุญาตให้เรื อประมงต่างประเทศเข้าเทียบ
ท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ าได้

Date of Landing

วันที่เข้าเทียบท่า ซึ่งต้องสอดคล้องกับวันทาการประมง (ไม่ก่อนวันทาการประมง)

Seal (Stamp)

ตราประทับของหน่วยงานควบคุมการขนถ่ายที่ท่าเรื อ

ส่ วนที่ 8 กำรส่ งออก

รำยกำร

คำอธิบำย

8. Name and address of
exporter

ชื่อและที่อยูข่ องผูส้ ่งออก

Signature

ลายมือชื่อของผูส้ ่งออกซึ่งเป็ นผูล้ งรายละเอียดใน Transport details ด้วย
การตรวจสอบ
ต ร ว จ ดู ชื่ 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 ว์ น้ า ( Catch Certificate)
และ Transport details หากไม่ตรงกัน ควรสอบถาม CA ของประเทศนั้น ๆ

Date

วันที่ที่ผสู ้ ่งออกลงนาม

Seal

ตราประทับของบริ ษทั ผูส้ ่งออก

ส่ วนที่ 9 กำรรับรองของรัฐเจ้ ำของธง (CA)

รำยกำร

คำอธิบำย

9. Name/title

ชื่ อ และต าแหน่ ง ของผูต้ รวจสอบความถู ก ต้อ งของ catch certificate เป็ นหน้าที่ ข อง
validating authority ของรัฐเจ้าของธงที่จะรับรองความถูกต้องของใบรับรองการจับสัตว์
น้ า (Catch Certificate)

Signature

เจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง
* ไต้หวัน สามารถใช้แสตมป์ ลายเซ็น แทนการเซ็นด้วยปากกาได้ตามกฎหมาย

Date

วันที่ที่ลงนาม

Seal (Stamp)

ตราประทับของหน่วยงาน CA

ส่ วนที่ 10 กำรรับรองของรัฐเจ้ ำของธง (CA)

รำยกำร
10. Transport details (see
Appendix)

คำอธิบำย
เ ป็ น ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร ข น ส่ ง สิ น ค้ า จ า ก ท่ า เ รื อ ข น ถ่ า ย ( transshipment port)
ในข้อ 7 ในกรณี ที่มีการขนถ่ายระหว่างเรื อที่ประเทศอื่น หรื อจากท่าเรื อของรัฐเจ้าของ
ธง ในกรณี ที่ไม่มีการขนถ่าย ไปยังท่าเรื อถัดไป โดยดูรายละเอียดในเอกสารที่แนบมา
กับใบรับรองการจับสัตว์น้ า Appendix I : Transport details

ส่ วนที่ 11 ผู้นำเข้ ำ

รำยกำร
11. Importer declaration
Name and address of
importer
Signature
Date
Seal
Product CN code
Documents under articles
14(1), (2) of Regulation (EC)
No…2008
References

คำอธิบำย
เป็ นการนาเข้าไปยัง EU ไม่เกี่ยวกับการนาเข้าประเทศไทย จึงไม่ตอ้ งมีการกรอกข้อมูล
ใด ๆ ใน catch certificate

ส่ วนที่ 12 กำรควบคุมกำรนำเข้ ำ

รำยกำร
12. Import control authority
Place
Importation authorised (*)
Importation suspended (*)
Verification requested - date
Customs declaration
(if issued)
Number
Date
Place

คำอธิบำย
เป็ นการนาเข้าไปยัง EU ไม่เกี่ยวกับการนาเข้าประเทศไทย จึงไม่ตอ้ งมีการกรอกข้อมูล
ใด ๆ ใน catch certificate

2) ใบรับรองกำรจับสัตว์นำ้ แบบง่ำย (Simplified Catch certificate)

ส่ วนหมำยเลขเอกสำรและหน่ วยงำนตรวจสอบ

รำยกำร
Document number

คำอธิบำย
หมายเลขของใบรั บ รอง Simplified Catch certificate มี ไ ว้เ พื่ อ แสดงถึ ง เจ้า หน้า ที ่ /
หน่ วยงานผูม้ ี อานาจบริ หาร ปี ที่ มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายขึ้นกับรั ฐเจ้าของธง (Flag
State) ว่าจะใช้โครงสร้างของหมายเลขของใบรับรองอย่างไร โครงสร้างที่อียแู นะนาคือ
- รหัสประเทศที่ออก Simplified Catch Certificate ตามระบบ ISO code
- รหัสของหน่วยงานรับรองที่ออก Simplified Catch Certificate
- ปี ที่ออก Simplified Catch Certificate
- หมายเลขลาดับของ Simplified Catch Certificate

Validating authority (name,
address, tel., fax)

หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏอยู่
ในใบรั บ รองการจับ สั ต ว์น้ าแบบง่ า ย (Simplified Catch Certificate) ของ Flag state
พร้อมทั้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์หรื อโทรสาร

ส่ วนที่ 1-2 รำยละเอียดสินค้ ำ/สัตว์ นำ้ และมำตรกำรบังคับ

รำยกำร

คำอธิบำย

1. Description of product

ชื่อของสิ นค้าประมงหรื อสัตว์น้ าที่ส่งออกมายังประเทศไทย

Species

ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์น้ าและชื่อสามัญ
การตรวจสอบ
ต้องถูกต้องสอดคล้องกับรายละเอียดสิ นค้าหรื อสัตว์น้ าที่ ระบุใน Description of Product
เช่ น ถ้าช่ อง Description of Product ระบุ Tuna Round ช่ อง species จะระบุ Skipjack Tuna
(Katsuwonus pelamis) ถ้าเป็ นปลา Skipjack หรื อถ้าเป็ น Yellowfin จะระบุ Yellowfin tuna
(Thunnus albacares)
* ลักษณะผลิตภัณฑ์จะอธิ บายในรู ปของชื่อวิทยาศาสตร์ โดยในกรณี ผลิตภัณฑ์แปรรู ป
อ้างอิงได้มากกว่าหนึ่งชนิดแล้วแต่ผลิตภัณฑ์

Product code

เป็ นพิกดั ศุลกากรของผลิตภัณฑ์ที่รับรองโดยควรใช้รหัสตามระบบมาตรฐานที่มีตวั เลข
ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 หลั ก ได้ แ ก่ Harmonized Commodity description and Coding System
(HS) โดย EU แนะนาให้ใช้พิกดั ศุลกากร ซึ่งอิง HS อยูแ่ ล้วซึ่งต้องถูกต้อง สอดคล้องกับ
ชนิดและประเภทของสิ นค้าหรื อสัตว์น้ าที่ระบุใน Description of Product
การตรวจสอบ
ตรวจดูความถูกต้องสอดคล้องของลักษณะ ชนิ ด และชื่ อชนิ ดของวัตถุดิบ (หากเป็ น
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปแล้ว)

Verified weight landed (kg)

เป็ นน้ าหนัก ที่ ก รอกโดย validating authority ถ้า มี ก ารเอาสั ต ว์น้ าขึ้ น ท่ า และชั่ง
น้ าหนักที่ท่าไม่จาเป็ นต้องเป็ นตัวเลขที่แน่นอน เนื่ องจากใบรับรองการจับสัตว์น้ าแบบ
ง่าย (Simplified catch certificate) มาพร้อมกับเอกสารทางศุลกากร ซึ่งมีน้ าหนักสัตว์น้ า
ที่นาเข้าระบุชดั เจนอยูแ่ ล้ว

References of applicable
conservation and management
measures

มาตรการอนุ รั ก ษ์แ ละการจัด การการท าประมงที่ บัง คับ ใช้ต ามพื้ น ที่ ห รื อ แหล่ ง ที่
เรื อประมงลานี้ไปทาการประมง ทั้งนี้ มาตรการอนุรักษ์และการจัดการการทาประมงจะ
มีขอ้ บังคับใช้แตกต่างกันตามชนิดสัตว์น้ าที่ทาการประมงและพื้นที่ทาประมง

ส่ วนที่ 3 รำยละเอียดเรื อประมง

รำยกำร
List of vessels that have
provided catches and the
quantities by each vessel
(name, registration number,
etc. annexed)

คำอธิบำย
ชื่ อเรื อประมงที่ ทาการประมงสัตว์น้ านาเข้านั้นโดยให้ตรวจสอบว่าต้องไม่เป็ นเรื อที่
สหภาพยุโรปประกาศว่าเป็ นเรื อประมง IUU ข้อมูลที่ จาเป็ นได้แก่ ชื่ อเรื อ เลขทะเบียน
และอื่น ๆ พร้อมด้วยปริ มาณของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเรื อแต่ละลา ทาเป็ นเอกสารแนบมา
กับใบรับรองการจับสัตว์น้ าแบบง่าย (Simplified Catch Certificate) ไม่ตอ้ งมีลายเซ็นของ
กัปตันเรื อกากับ
การตรวจสอบ
- ตรวจสอบอายุใบอนุญาตและกาหนดวันจับว่าสอดคล้องกันหรื อไม่
- ตรวจสอบน้ าหนักของสัตว์น้ าที่จบั ได้ของแต่ละลา ว่าสอดคล้องกันหรื อไม่ กับเอกสาร
ประกอบอื่น ๆ

ส่ วนที่ 4 กำรส่ งออก

รำยกำร

คำอธิบำย

Name, address, tel. and fax
of exporter

ชื่ อ ที่ อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และเบอร์ โทรสารของผูส้ ่ งออก โดยเป็ นผูจ้ ดั ทา transport details
ด้วยโดยเป็ นผูส้ ่งออกของประเทศที่สามที่ส่งออกสัตว์น้ าที่ระบุขา้ งต้น ไปยังอีกประเทศ
หนึ่งเพื่อส่งออกมายังสหภาพยุโรป

Signature

ลายมือชื่อของผูส้ ่งออก

Date

วันที่ที่ผสู ้ ่งออกลงนาม

Seal (Stamp)

ตราประทับของบริ ษทั ผูส้ ่งออก

ส่ วนที่ 5 หน่ วยงำนทีม่ อี ำนำจของประเทศธงเรื อ

รำยกำร

คำอธิบำย

5. Flag State authority
validation

ข้อมูลในส่วนนี้ จะเป็ นข้อมูลของหน่วยงานที่มีอานาจของประเทศธงเรื อ

Name/Title
Signature
Date
Seal (stamp)

ชื่อ/ตาแหน่ง ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอานาจของประเทศธงเรื อ
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอานาจของประเทศธงเรื อ
วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอานาจของประเทศธงเรื อลงนาม
ตราประทับของหน่วยงานที่มีอานาจของประเทศธงเรื อลงนาม

ส่ วนที่ 6 กำรขนส่ ง

รำยกำร
6. Transport details (see
Appendix I)

คำอธิบำย
ข้อมู ลการขนส่ ง โดยดู รายละเอี ยดในเอกสารที่ แนบมากับใบรั บรองการจับสั ต ว์น้ า
Appendix I : Transport details

ส่ วนที่ 7 ผู้นำเข้ ำ

รำยกำร
7. Importer declaration :
Name and address of
Importer
Signature
Date
Seal (Stamp)
Product CN code

ส่ วนที่ 8 กำรควบคุมกำรนำเข้ ำ

คำอธิบำย
เป็ นการนาเข้าไปยัง EU ไม่เกี่ยวกับการนาเข้าประเทศไทย จึงไม่ตอ้ งมีการกรอกข้อมูล
ใด ๆ ใน catch certificate

รำยกำร
8. Import control : Authority
Place
Importation authorised (*)
Importation suspended (*)
Verification requested - date
Customs declaration (if
issued)
Number
Date
Place

คำอธิบำย
เป็ นการนาเข้าไปยัง EU ไม่เกี่ยวกับการนาเข้าประเทศไทย จึงไม่ตอ้ งมีการกรอกข้อมูล
ใด ๆ ใน catch certificate

Appendix I : Transport details

ส่ วนที่ 1 ประเทศผู้ส่งออก

รำยกำร
1. Country of exportation
Port/airport/other place of
departure
Vessel name and flag

คำอธิบำย
ประเทศต้นทางส่ งออกสัตว์น้ าที่ระบุใน catch certificate คือประเทศเจ้าของเรื อประมง
พร้ อมระบุ ชื่อท่ า, สนามบิ น หรื อสถานที่ ที่ออก เช่ น Republic of Korea ออกจากท่ า
Honiara, Solomon Islands
ชื่อเรื อและธงเรื อ (กรณี ขนส่งทางเรื อ) เช่น

Tai Ning, China
Min Min Toe-1, Myanmar
* กรณี ที่เป็ นเรื อ bulk ช่องนี้จะเป็ นชื่อของเรื อขนถ่าย (carrier) ที่ออกจากท่าขนถ่าย
** กรณี ที่เป็ นเรื อตูค้ อนเทนเนอร์ ช่องนี้จะเป็ นชื่อเรื อขนส่งสิ นค้าหรื อเรื อคาร์โก้
Flight number/airway bill
number

เที่ยวบิน / สายการบิน / เลขที่ใบนาส่งสิ นค้า (กรณี ขนส่งทางเครื่ องบิน)

Truck nationality and
registration number

สัญชาติรถ และทะเบียนรถ (กรณีขนส่งทางรถ)

Railway bill number

หมายเลขใบนาส่งทางรถไฟ (กรณี ขนส่งทางรถไฟ)

ถ้าสิ นค้ามาทางเรื อ ช่องนี้จะเว้นไว้

ถ้าสิ นค้ามาทางเรื อ ช่องนี้จะเว้นไว้

ถ้าสิ นค้ามาทางเรื อ ช่องนี้จะเว้นไว้
Other transport document:

เอกสารประกอบการขนส่งอื่น ๆ

ส่ วนที่ 2 ผู้ส่งออก

รำยกำร
2. Exporter signature

คำอธิบำย
ลายมือชื่อของผูส้ ่ งออก โดยไม่มีชื่อบริ ษทั ผูส้ ่ งออก หรื อระบุชื่อบริ ษทั ผูส้ ่ งออก เช่น Itochu
หรื อ FCF โดยช่องนี้ จะไม่ระบุไม่มีลายมือชื่อก็ได้ เนื่ องจากในช่องล่างถัดไปจะมีท้ งั ช่องชื่อ
และลายมือชื่อผูส้ ่งออก

Container number (s) list
attached

ระบุ ห มายเลขตู ้ ในกรณี ที่ สั ต ว์น้ าถู ก ขนถ่ า ยด้ว ยตู ้ค อนเทนเนอร์ โดยทั่ว ไปจะมี บัญ ชี
หมายเลขตูค้ อนเทนเนอร์ แนบท้าย พร้อมน้ าหนักสัตว์น้ าของแต่ละตูซ้ ่ ึ งต้องคานวณน้ าหนัก
สัตว์น้ าทั้งหมดให้สอดคล้องกับน้ าหนักที่ระบุในใบรับรองการจับสัตว์น้ า
* บางประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ จะระบุชื่อเรื อประมงที่จบั สัตว์น้ าในแต่ละตูด้ ว้ ย หากสัตว์น้ านั้น
มาจากเรื อประมงหลายลา ซึ่งทาให้การตรวจสอบย้อนกลับชัดเจนขึ้น

Name

ชื่อบริ ษทั ผูส้ ่งออก ซึ่งจะตรงกับชื่อบริ ษทั ผูส้ ่งออกในส่วนที่ 8 ของ Catch certificate

Address

ที่อยูบ่ ริ ษทั ผูส้ ่งออก

Signature

ลายเซ็นผูส้ ่งออก

กำรตรวจสอบข้ อมูลจำกทำงเว็บไซต์
Competent Authority (CA)
ในการตรวจสอบหน่ ว ยงานที่ มี อานาจหน้า ที่ ต รวจสอบ รั บ รอง ความถูก ต้อ งของใบรั บ รองการจับ สั ต ว์
น้ า (Catch certificate) ที่ระบุไว้วา่ ตรงกับที่แจ้งไว้กบั สหภาพยุโรปหรื อไม่น้ นั ให้ดาเนินการดังนี้
1.) เข้าเว็บไซต์ https://ec.europa.eu/fisheries/home_en

2.) คลิกที่ “Policy” ทางด้านซ้ายของเว็บไซต์ แล้วคลิกที่ “Illegal fishing (IUU)”

3.) เมื่อเข้ามายังหน้าต่าง Illegal fishing (IUU) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ให้เลื่อนหน้าต่างลงมาล่างสุด คลิกที่ขอ้ ความ “Secondary
legislation, guidance and other information”

4.) เมื่อเข้ามายังหน้าต่าง The EU rules to combat illegal fishing (IUU) คลิกที่ “Notifications” แล้วคลิกเลือกที่ “List of flag
State notifications”

5.) เมื่อคลิกเข้ามาจะปรากฏเป็ นไฟล์ PDF ขึ้นมา โดยเป็ นรายชื่อข้อมูลของรัฐ และ CA ของแต่ละรัฐ

* ข้อมูลในส่วนนี้จะมีการปรับปรุ งต่อเนื่อง ดังนั้น ควรเข้ามาตรวจสอบข้อมูลเป็ นประจา

IUU vessel list
1.) เข้าเว็บไซต์ https://ec.europa.eu/fisheries/home_en

2.) คลิกที่ “Policy” ทางด้านซ้ายของเว็บไซต์ แล้วคลิกที่ “Illegal fishing (IUU)”

3.) เมื่อเข้ามายังหน้าต่าง Illegal fishing (IUU) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ให้เลื่อนหน้าต่างลงมาล่างสุด คลิกที่ขอ้ ความ “Secondary
legislation, guidance and other information”

4.) เมื่ อเข้ามายังหน้าต่าง The EU rules to combat illegal fishing (IUU) คลิ กที่ “IUU vessel list” แล้วคลิ กที่ Commission
Implementing Regulation (EU) ปี ล่าสุด (ในกรณี น้ ีเป็ น 2016/1852)

5.) เมื่อเข้ามายังหน้าต่างของ EUR-Lex ให้เลือกรู ปแบบภาษาและชนิดไฟล์ที่ตอ้ งการ (กรณี น้ ี เลือกเป็ น EN (English) ไฟล์
PDF)

6.) เมื่อคลิกเข้ามาจะปรากฏเป็ นไฟล์ PDF ขึ้นมา โดยเป็ นข้อมูลในส่วนของการประชุมการออกระเบียบว่าด้วยเรื อประมงที่
ทาการประมง IUU

7.) สามารถดู ร ายชื่ อเรื อที่ เป็ นเรื อประมง IUU ได้ จ ากภาคผนวก ( Annex) ในส่ วนของเอกสารแนบท้ า ย
โดยจะเป็ นตารางข้อมูล เลข IMO, ชื่อเรื อ, ประเทศธงเรื อ และรายชื่อในเขตการทาประมง RFMOs

* ข้อมูลในส่ วนนี้ จะมีการปรับปรุ งตามประชุมการออกระเบียบว่าด้วยเรื อประมงที่ทาการประมง IUU ที่จะจัดในทุก ๆ ปี
ดังนั้น ควรเข้ามาตรวจสอบข้อมูลเป็ นประจา

RFMOs
1.) เข้าเว็บไซต์ https://ec.europa.eu/fisheries/home_en

2.) คลิกที่ “Policy” ทางด้านซ้ายของเว็บไซต์ แล้วคลิกที่ “International” แล้วคลิกที่ “Regional”

3.) เมื่อเข้ามายังหน้าต่าง Regional fisheries management organizations (RFMOs) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ให้เลื่อนหน้าต่างลง
มาที่ใต้แผนที่ RFMOs which manage highly-migratory species, mainly tuna จะปรากฏลิงค์องค์กรต่าง ๆ ที่จดั การเรื่ องทูน่า
โดยที่ที่สหภาพยุโรปมีบทบาทสาคัญ มีอยู่ 6 องค์กร

Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)
3.1.1) เมื่อคลิกที่ลิงค์จะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ https://www.wcpfc.int จากนั้นให้คลิกที่ “WCPFC Record of Fishing
Vessels” ที่อยูท่ างซ้ายของเว็บไซต์

3.1.2) เมื่อเข้ามายังหน้าต่าง WCPFC Record of Fishing Vessels จะปรากฏช่องให้ใส่ ขอ้ มูลที่ตอ้ งการค้นหาจากฐานข้อมูล
(กรณี น้ ี เลือกเป็ นการกรอกข้อมูลช่อง Vessel Name โดยกรอกชื่ อ Sea Mark) จากนั้นให้คลิกที่ “Apply” เพื่อค้นหา

3.1.3) เมื่อคลิกค้นหา เว็บไซต์จะค้นหาข้อมูลชื่อเรื อจากฐานข้อมูล ที่มีเนื้อหาตรงกับสิ่ งที่คน้ หาปรากฏออกมา ให้คลิกที่ชื่อ
เรื อที่ตอ้ งการ (กรณี น้ ี คือเรื อ Sea Mark)

3.1.4) เมื่อเข้ามาในหน้าต่างประวัติของเรื อ จะปรากฏข้อมูลของเรื อลาดังกล่าวทั้งหมดที่ ถูกบันทึ กไว้ในฐานข้อมูลของ
เว็บไซต์น้ ี

Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)
3.2.1) เมื่อคลิกที่ ลิงค์จะเชื่ อมต่อไปยังเว็บไซต์ http://www.iotc.org/node จากนั้นให้คลิกที่ “Vessel records” ที่ อยู่ทางซ้าย
ของเว็บไซต์

3.2.2) เมื่ อ เข้า มายัง หน้า ต่ า ง VESSELS IOTC record of authorised vessels ให้ค ลิ กที่ “list of all the vessels authorized to
operate in the IOTC area, including historical records.”

3.2.3) เมื่อเข้ามายังหน้าต่าง HISTORICAL RECORD OF AUTHORISED VESSELS จะปรากฏช่องให้ใส่ ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ
ค้นหาจากฐานข้อมูล (กรณี น้ ี เลือกเป็ นการกรอกข้อมูลช่อง Vessel Name โดยกรอกชื่อ Taiho Maru) จากนั้นให้คลิกที่ “Search”
เพื่อค้นหา

3.2.4) เมื่อคลิกค้นหา เว็บไซต์จะค้นหาข้อมูลชื่ อเรื อจากฐานข้อมูล ที่ มีเนื้ อหาตรงกับสิ่ งที่ คน้ หาปรากฏออกมา ให้คลิกที่
รหัส IOTC ที่ตอ้ งการ (กรณี น้ ี คือเรื อ Taiho Maru IOTC008470)

3.2.5) เมื่อเข้ามาในหน้าต่างประวัติของเรื อ จะปรากฏข้อมูลของเรื อลาดังกล่าวทั้งหมดที่ ถูกบันทึ กไว้ในฐานข้อมูลของ
เว็บไซต์น้ ี

FAO Fisheries Area
1.) เข้าเว็บไซต์ http://www.fao.org/fishery/en

2.) คลิกที่ “GeoInfo”

3.) เมื่อเข้ามายังหน้าต่าง Geographic Information - Introduction เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ “Geographic profiles” ที่อยูท่ างด้าน
ซ้าย

4.) เมื่อเข้ามายังหน้าต่าง Geographic profiles เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ “FAO Major Fishing Areas” ที่อยูท่ างด้านซ้าย

5.) เมื่อเข้ามายังหน้าต่าง Search Geographical Information เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จะเป็ นการแสดงเขตพื้นที่ FAO (Area ต่าง
ๆ) โดยสามารถคลิกไปที่พ้นื ที่ต่างๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ (กรณี น้ ีเลือกเป็ น Area 71 (Pacific, Western Central))

6.) เมื่อเข้ามายังหน้าต่าง PACIFIC, WESTERN CENTRAL (Major Fishing Area 71) จะเป็ นการแสดงแผนที่ของเขตพื้นที่
พร้อมด้วยข้อมูลพื้นที่และพิกดั ของเขตพื้นที่น้ ี

EU fishery products approval list

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

2) คลิกที่ “Section VIII : Fishery products” ที่อยูท่ างด้านซ้าย

3) จากนั้นที่หน้าต่างจะปรากฏรายชื่อประเทศต่างๆที่ดา้ นขวา ให้คลิกเลือกประเทศที่ตอ้ งการจะตรวจสอบ (กรณี น้ ีเลือกเป็ น
ประเทศ Taiwan)

4) เมื่อคลิกเข้ามาจะปรากฏหน้าต่าง รายชื่อโรงงาน ห้องเย็น เรื อบรรทุก หรื อเรื อจับสัตว์น้ า ที่อนุญาตให้ส่งสิ นค้าสัตว์น้ าไป
ยังสหภาพยุโรปได้

