คู่มือประชาสัมพันธ์ผปู้ ระกอบการในการรับรองจับคู่
IMD กับ Other Document และการจัดทาหนังสือรับรอง
ในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สตั ว์น้า
ในการส่งออกผ่านระบบ PPS
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กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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คำนำ
การรับรองการจับคู่ IMD กับ Other Document ผ่านระบบ PPS ได้มีการเปิดใช้งาน ตามประกาศ
กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต เรื่อง “การเปิดให้บริการระบบรับรองการจับคู่หนังสือก้ากับการ
จ้ าหน่ ายสั ตว์น้ าน้ าเข้า (Import Aquatic Animal Movement Document) กับใบรับรองการจั บสั ต ว์ น้ า
(Catch Certificate) ใบรับรองการจับสัตว์น้าอย่างง่าย (Simplified Catch Certificate) หรือเอกสารอื่นใดที่
แสดงแหล่ ง ที่ ม าของสั ต ว์ น้ า (Other Document) ผ่ า นระบบการออกหนั ง สื อ รั บ รองการแปรรู ป สั ต ว์ น้ า
(Processing Statement Endorsement : PSE)” ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 พร้อมทังเปิดการใช้งาน
การจัดท้าหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าในการส่งออก (Self Certificate)
ผ่ านระบบ PSE เพื่อให้ รองรั บแนวทางการใช้หนังสื อรับรอง Self Certificate จากระบบ PPS ประกอบการ
ส่งออกสินค้าประมงไปยังประเทศที่ไม่ใช่กลุ่มสหภาพยุโรป เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดระบบตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability) ทังกระบวนการ
กองควบคุ ม การค้ า สั ต ว์ น้ า และปั จ จั ย การผลิ ต จึ ง ได้ ด้ า เนิ น การพั ฒ นาคู่ มื อ ประชาสั ม พั น ธ์
ผู้ ป ระกอบการ ในการรั บ รองจั บ คู่ IMD กั บ Other Document และการจั ดท้ าหนั งสื อรั บ รองในการแจ้ ง
แหล่งที่มาของสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าในการส่งออก ผ่านระบบ PPS ขึน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้งาน
เบืองต้นให้กับผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ และโรงงานผู้ผลิต เพื่อลดปัญหาการใช้งานเบืองต้นรวมถึง บอก
ถึงขันตอนในกระบวนการดังกล่าว พร้อมทังให้ค้าแนะน้าในการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
คู่มือฉบับนีส้าเร็จได้ด้วยดี จากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่กองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิต
และกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการด้าเนินการ และสนับสนุ นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดท้าคู่มือฉบับนี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบั บนีจะเกิดประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
แนะน้าผู้ประกอบการต่อไป

นำยคณิศร์ นำคสังข์
ผู้อำนวยกำรกองควบคุมกำรค้ำสัตว์นำและปัจจัยกำรผลิต
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Part I: กำรตรวจสอบข้อมูลตังต้นและเงือ่ นไขสำหรับกำรใช้งำนระบบ
เมื่อกระบวนกำรตรวจปล่ อยสิ นค้ ำสั ตว์นำน ำเข้ ำผ่ ำนระบบ Fisheries Single Window : FSW
เสร็จสิน ผู้นำเข้ำ/ตัวแทนออกของจะได้รับ IMD เพื่อแสดงแหล่งที่มำของสินค้ำสัตว์นำสำหรับกำรตรวจสอบ
ย้อนกลับและเป็นข้อมูลตังต้นเข้ำสู่ระบบ PSE โดยมีเงื่อนไขที่กำหนดในกำรส่งข้อมูลดังต่อไปนี
1) IMD จะต้องมีข้อมูลในส่วนที่ IV ข้อมูลสัตว์นำ ครบถ้วนตำมรูปแบบที่กรมประมงกำหนด
2) กรณีสินค้ำเทกอง ต้องมีกำรตรวจปล่อยสินค้ำในทุกรำยกำรของกำรนำเข้ำ/นำผ่ำนของเรือ
ขนถ่ำยสัตว์นำนัน จำกนันเจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจสัตว์นำจะดำเนินกำรปิดงำนบันทึกผลกำรตรวจเรือ เพื่อให้ระบบ
ทำกำรสรุปนำหนักจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรตังต้นในระบบ PSE ต่อไป
เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเงื่อนไขที่กำหนดดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว จะทำกำรส่ง IMD ฉบับดังกล่ำว
เข้ำสู่ระบบ PSE เพื่อให้ผู้ประกอบกำรได้ยื่นคำขออนุมัติปริมำณวัตถุดิบตังต้น (จับคู่ IMD) ต่อไป
ผู้นำเข้ำ/ตัวแทนออกของ สำมำรถตรวจสอบสถำนกำรณ์ส่ง IMD เข้ำสู่ระบบ PSE ได้โดยเลื อก
เมนู ขอใบอนุญำตและใบรับรอง (1) หนังสือกำกับกำรจำหน่ำย (2) โดยให้ค้นหำ IMD ที่ต้องกำรจะตรวจสอบ
โดยให้สังเกตสัญลักษณ์ทำงด้ำนซ้ำยของรำยกำร เมื่อมีกำรส่ง IMD รำยกำรดังกล่ำวเข้ำสู่ระบบ PSE แล้วนัน
จะปรำกฏไอคอนสถำนะกำรส่งข้อมูล: ส่งข้อมูลไประบบ PSE แล้ว (3) ดังภำพประกอบ
1

2

3

ปรำกฏไอคอนสถำนะกำรส่งข้อมูล:
ส่งข้อมูลไประบบ PSE แล้ว
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Part II: กำรรับรองจับคู่ IMD กับ Other Document ผ่ำนระบบ PSE
เมื่อผู้นำเข้ำมีควำมประสงค์ที่จะนำวัตถุดิบสัตว์นำนำเข้ำมำแปรรูปวัตถุดิบ/ไม่แปรรูปวัตถุดิบ/
ขำยวัตถุดิบต่อ เพื่อใช้ดำเนินกำรขอใบรั บรองประกอบกำรส่ งออกสินค้ำ ต่อไป ผู้นำเข้ำ/ตัวแทนออกของ
จะต้องทำกำรยื่นคำขออนุมัติปริมำณวัตถุดิบตังต้น (จับคู่ IMD) ซึ่งเป็นกำรรับลองกำรจับคู่ IMD กับเอกสำร
Other Document ที่กรมประมงได้กำหนดไว้โดยเอกสำรที่กรมประมงได้กำหนดไว้ตำมประกำศกรมประมง
เรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตนำเข้ำสัตว์นำหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์นำ พ.ศ. ๒๕๖๐” ลงวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ.2560 ซึ่งได้แก่
รูปแบบกำรนำเข้ำ

เอกสำรที่กำหนด

สิ น ค้ ำ น ำเข้ ำ จำกกำรน ำเข้ ำ โดย สำเนำแบบรำยงำนผลกำรตรวจเรือ (Port nspection Report)
เรือประมง เรือขนถ่ำยหรือเรือขนส่ง โดยจะต้องแนบข้อมูลในส่วนตัวแบบรำยงำนทังหมดและส่วนของผังเรือ
สัตว์นำเป็นกำรเฉพำะ
ที่ ต้ อ งกำรจั บ คู่ (สำมำรถสอบถำมหำเอกสำร ได้ ที่ ตั ว แทนสำยเรื อ
ที่นำเรือประมงเข้ำมำ)
สิ น ค้ ำ น ำเข้ ำ จำกกำรน ำเข้ ำ ที่ ไ ม่ ใ ช่ สำเนำกำรแจ้งนำสินค้ำออกจำกต้นทำง (Custom Clearance) หรือสำเนำ
โดยเรื อ ประมง เรื อ ขนถ่ ำ ยหรื อ ใบขนสิ น ค้ ำ ขำออก (Custom Declaration) หรื อ ใบรั บ รองให้ ส่ ง ออก
เรือขนส่งสัตว์นำเป็นกำรเฉพำะ
สัตว์นำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นำที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
สิ น ค้ำน ำเข้ำจำกกำรน ำเข้ำโดยเรื อ สำเนำแบบฟอร์มกำรแจ้งเข้ำออกท่ำเทียบเรือ (สำหรับเรือขนถ่ำยสัตว์นำ
ขนถ่ำยสัตว์นำชักธงไทย
นอกน่ำนนำไทย)
โดยกำรยื่นคำขออนุมัติปริมำณวัตถุดิบตังต้น (จับคู่ IMD) มีขันตอนดังต่อไปนี
1) กำรเขียนคำขออนุมัติปริมำณตังต้นวัตถุดิบ (จับคู่ IMD)
1.1) เข้ำสู่ระบบที่หน้ำต่ำง : ขอเปลี่ยนแปลงปริมำณวัตถุดิบสัตว์นำนำเข้ำ (1) ขออนุมัติ
ปริมำณตังต้นวัตถุดิบ (จับคู่ IMD) (2) แล้วให้เลือกที่ไอคอน สร้ำง (3) ดังภำพประกอบ
3
1
2

-31.2) เมื่ อ เข้ ำ สู่ ห น้ ำ จอสร้ ำ งค ำพิ จ ำรณำอนุ มั ติ ป ริ ม ำณตั งต้ น วั ต ถุ ดิ บ สั ต ว์ น ำน ำเข้ ำ
จะปรำกฏตำรำงรำยละเอียด ให้ทำกำระบุหมำยเลข IMD ที่ต้องกำรจับคู่ โดยเมื่อระบุแล้วจะปรำกฏตำรำงต่อไป
* หำกระบุหมำยเลข IMD แล้วไม่ปรำกฏข้อมูล แสดงว่ำ IMD เลขที่นันยังไม่ถูกส่งเข้ำมำยังระบบ
PSE ให้ทำกำรตรวจสอบตำมหัวข้อกำรตรวจสอบข้อมูลตังต้นและเงื่อนไขสำหรับกำรใช้งำนระบบ

ให้ระบุหมำยเลข IMD

1.3) เมื่อระบุหมำยเลข IMD แล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลในส่วนของตำรำงรำยละเอียด
และตำรำงข้อมูลตรวจสอบกำรจับคู่ IMD จำกนันให้เลือกและบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี โดยเมื่อระบุข้อมูลต่ำง ๆ
ครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ “ดึงข้อมูลชนิดวัตถุดิบ” เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลในส่วนถัดไป
1

2
6

3

4

5

รำยละเอียด
ที่
1

รำยกำร

คำอธิบำย
ชื่อผู้นำเข้ำสินค้ำ (ข้อมูลอัตโนมัติ)

ผู้ประกอบกำร

2

เลขที่หนังสือกำกับกำรจำหน่ำย (IMD) เลขที่ IMD ที่จับคู่

3

วันที่ออกเอกสำรหนังสือกำกับกำร
จำหน่ำย (IMD)

วันทีอ่ อกเอกสำร IMD (ข้อมูลอัตโนมัติ)

4

หน่วยงำนที่พิจำรณำข้อมูลตังต้นกำร
ผลิต

หน่วยงำนที่พิจำรณำและตรวจสอบข้อมูลกำรรับรองกำร
จับคู่ (กคส.) (ข้อมูลอัตโนมัติ)

-4รำยละเอียด
ที่
5
6

รำยกำร
คำอธิบำย
หน่วยงำนพิจำรณำออกเลขที่ RMBS1 หน่วยงำนที่พิจำรณำอนุมัติออกเลขที่เอกสำร RMBS1
หลังได้รับกำรรับรองกำรจับคู่ (กตส.) (ข้อมูลอัตโนมัติ)
เอกสำรที่นำมำดำเนินกำรจับคู่
ประเภทเอกสำรที่ใช้ในกำรรับรองกำรจับคู่ครังนี โดยให้
เลือกเป็น Other Document

1
3
5
7

2
4
6
เมือ่ ระบุขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่นเี่ พือ่ ให้
ระบบแสดงรำยกำรถัดไป

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ข้อมูลตรวจสอบกำรจับคู่ IMD
รำยกำร
คำอธิบำย
ชื่อเรือจับ (Fishing Vessel) ระบุชื่อเรือจับให้ตรงที่ระบุใน IMD โดยสำมำรถดูข้อมูลได้จำกส่วนที่ IV
ข้อมูลสัตว์นำ
ธงสัญชำติของเรือ
เลือกธงสัญชำติของเรือให้ตรงกับที่ระบุใน IMD โดยสำมำรถดูข้อมูลได้
จำกส่วนที่ IV ข้อมูลสัตว์นำ
ชื่อเครื่องมือที่ใช้จับ
เลือกชื่อเครื่องมือที่ใช้จับให้ตรงกับที่ระบุใน IMD โดยสำมำรถดูข้อมูลได้
จำกส่วนที่ IV ข้อมูลสัตว์นำ
ชื่อประเทศต้นทำงบรรทุก เลือกชื่อประเทศต้นทำงบรรทุกให้ตรงกับที่ระบุใน IMD โดยสำมำรถ
ดูข้อมูลได้จำกส่วนที่ IV ข้อมูลสัตว์นำ
ช่วงเวลำทำกำรประมง
เลือกช่วงเวลำทำกำรประมง (วันที่เริ่ม) ให้ตรงกับที่ระบุใน IMD
(วันที่เริ่ม)
โดยสำมำรถดูข้อมูลได้จำกส่วนที่ IV ข้อมูลสัตว์นำ
ช่วงเวลำทำกำรประมง
เลือกช่วงเวลำทำกำรประมง (วันที่สินสุด) ให้ตรงกับที่ระบุใน IMD
(วันที่สินสุด)
โดยสำมำรถดูข้อมูลได้จำกส่วนที่ IV ข้อมูลสัตว์นำ
ข้อมูลสัตว์นำ
เลือกรำยกำรสัตว์นำที่ต้องกำรจับคู่ (ลำดับรำยกำรเรียงตำมส่วนที่ IV
ข้อมูลสัตว์นำ)

-5* ในกรณี ที่ ค ลิ ก ดึ ง ข้ อ มู ล ชนิ ดวัต ถุ ดิบ แล้ ว ไม่ ส ำมำรถดึ ง ข้อ มู ล ได้ โดยมี ข้ อ ควำมปรำกฏว่ำ
“ไม่พบข้อมูลกำรนำเข้ำสัตว์นำตำม ชื่อเรือจับ ที่ระบุ ” ให้ทำกำรตรวจสอบข้อมูล IMD อีกครัง โดยสำมำรถ
ตรวจสอบได้จำก เมนู ขอใบอนุญำตและใบรับรอง -> หนังสือกำกับกำรจำหน่ำย แล้วค้นหำ IMD ดังกล่ำว
จำกนันเข้ำไปตรวจสอบข้อมูลรำยกำรสัตว์นำ ที่ด้ำนขวำจะปรำกฏไอคอน
(SHIP) ให้คลิกเข้ำไปจำกนัน
ระบบจะแสดงกล่องข้อควำมรำยละเอียดกำรเก็บสัตว์นำของเรือ โดยให้บันทึกรำยละเอียดในกำรจับคู่ให้ตรง
กับข้อมูลดังกล่ำวทีป่ รำกฏ
1.4) เมื่อทำกำรคลิกที่ “ดึงข้อมูลชนิดวัตถุดิบ” เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อมูลในส่วน
ถัดไปโดยจะแสดงในส่วนของ ตำรำงข้อมูลตรวจสอบกำรจับคู่ CC/SCC/Other Document และตำรำงข้อมูล
นำหนักสินค้ำ โดยให้บันทึกข้อมูลในตำรำงดังกล่ำวดังต่อไปนี
1
3
5
7
9
11

2
4
6
8
10
12

13
15

14

16

ที่
1

ข้อมูลตรวจสอบกำรจับคู่ CC/SCC/Other Document
รำยกำร
คำอธิบำย
Ref. System Document No. เลขที่อ้ำงอิง (บันทึกอัตโนมัติจำกระบบ)

2

Reference Date

วันที่อ้ำงอิง (บันทึกอัตโนมัติจำกระบบ)

3

Other Document Number

4

Validation date

ระบุหมำยเลขเอกสำรที่ใช้จับคู่
* กรณีสินค้ำเทกองให้ระบุ “หมำยเลข PIR/ชื่อเรือประมง/วันที่ทำ
กำรประมง ววดดปปปป (ปี ค.ศ.)”
เลือกวันที่รับรองเอกสำรที่ใช้จับคู่

5

ประเทศของหน่วยงำนที่รับรอง เลือกประเทศที่รับรองเอกสำรที่ใช้จับคู่

-6-

ที่
6

ข้อมูลตรวจสอบกำรจับคู่ CC/SCC/Other Document
รำยกำร
คำอธิบำย
ชื่อหน่วยงำนที่รับรอง
ระบุชื่อหน่วยงำนที่รับรองเอกสำรที่ใช้จับคู่
* กรณีสินค้ำเทกองให้ระบุ “Department of Fisheries Thailand”

7

ชื่อเรือจับ (Fishing Vessel)

8

ธงสัญชำติของเรือ

9

นำมเรียกขำน (Call Sign)

10 หมำยเลขไอเอ็มโอ (IMO)

11 ชื่อเครื่องมือที่ใช้จับ

12 สถำนทีจ่ ับ/แหล่งทำประมง

13 ช่วงเวลำทำกำรประมง (วันที่
เริ่ม)
14 ช่วงเวลำทำกำรประมง (วันที่
สินสุด)

ระบุชื่อเรือที่ทำกำรประมง
* หำกในเอกสำรที่ใช้รับรองไม่ระบุชื่อเรือที่ทำกำรประมงได้ให้ระบุ
หมำยเลขเอกสำรที่ใช้จับคู่
เลือกธงสัญชำติของเรือที่ทำกำรประมง
* หำกในเอกสำรที่ใช้รับรองไม่ระบุธงสัญชำติของเรือที่ทำกำรประมง
ได้ให้เลือกประเทศที่รับรองเอกสำรที่ใช้จับคู่
ระบุนำมเรียกขำน (Call Sign) ของเรือที่ทำกำรประมง
* หำกในเอกสำรที่ใช้รับรองไม่ระบุนำมเรียกขำน (Call Sign) ของเรือ
ที่ทำกำรประมงได้ ให้ระบุ “N/A”
ระบุหมำยเลขไอเอ็มโอ (IMO) ของเรือที่ทำกำรประมง
* หำกในเอกสำรที่ใช้รับรองไม่ระบุหมำยเลขไอเอ็มโอ (IMO) ของเรือ
ที่ทำกำรประมงได้ ให้ระบุ “N/A”
เลือกประเภทเครื่องมือที่ใช้ทำกำรประมง
* หำกในเอกสำรที่ใช้รับรองไม่ระบุประเภทเครื่องมือที่ใช้ทำ
กำรประมง ให้เลือก “กรณีไม่ระบุชนิดเครื่องมือ (N/A)”
เลือกสถำนที่จับ/แหล่งทำประมง ของเรือที่ทำกำรประมง
โดยสำมำรถเลือกเขต EEZ หรือ FAO อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้
* หำกในเอกสำรที่ใช้รับรองไม่ระบุสถำนที่จับ/แหล่งทำประมง
ของเรือที่ทำกำรประมง ให้เลือกพืนที่ EEZ ของประเทศที่รับรอง
เอกสำรที่ใช้จับคู่
เลือกช่วงเวลำทำกำรประมง (วันที่เริ่ม) ของเรือที่ทำกำรประมง
* หำกในเอกสำรที่ใช้รับรองไม่ระบุช่วงเวลำทำกำรประมง (วันที่เริ่ม)
ให้เลือกวันที่รับรองเอกสำรที่ใช้จับคู่
เลือกช่วงเวลำทำกำรประมง (วันที่สินสุด) ของเรือที่ทำกำรประมง
* หำกในเอกสำรที่ใช้รับรองไม่ระบุช่วงเวลำทำกำรประมง
(วันที่สินสุด) ให้เลือกวันที่รับรองเอกสำรที่ใช้จับคู่

-7ข้อมูลตรวจสอบกำรจับคู่ CC/SCC/Other Document
ที่
รำยกำร
คำอธิบำย
15 ชื่อกัปตัน/ผู้บังคับกำรเรือ
ระบุชื่อกัปตัน/ผู้บังคับกำรเรือ ของเรือที่ทำกำรประมง
* หำกในเอกสำรที่ใช้รับรองไม่ระบุกัปตัน/ผู้บังคับกำรเรือ ของเรือที่
ทำกำรประมงได้ ให้ระบุ “N/A”
16 Catch description (สำหรับ ระบุประเภทของผลิตภัณฑ์สัตว์นำตำมเอกสำรที่ใช้จับคู่
แสดงในหนังสือรับรอง)
หำกมีชื่อวิทยำศำสตร์ของสัตว์นำระบุไว้ในเอกสำร ให้ระบุเป็น
“ชื่อผลิตภัณฑ์สัตว์นำ (ชื่อวิทยำศำสตร์ตัวเอียง)”
กรณีสินค้ำเทกอง
1
2
4
6

3
5
7

8

กรณีสินค้ำที่มำกับช่องทำงอื่น ๆ
1
2
6

3
5

8

ข้อมูลนำหนักสินค้ำ
ที่
1

รำยกำร
รูปแบบกำรจัดสรร CC/SCC

คำอธิบำย
ประเภทรูปแบบกำรจัดสรรโควตำ (ไม่มีผลกับกำรจับคู่ Other
Document) โดยมี 2 รูปแบบดังต่อไปนี
1. รูปแบบ Average (เฉลี่ย) สำหรับกรณีสินค้ำเทกอง (ไม่รวมกรณี
สินค้ำที่มีกับเรือขนถ่ำยชักธงไทย)
2. รูปแบบ First Come First Serve สำหรับกรณีสินค้ำที่มำกับ
ช่องทำงอื่น ๆ

-8ข้อมูลนำหนักสินค้ำ
ที่
2

3

4
5
6

7

8

รำยกำร
วันที่เริ่มรับสัตว์นำเข้ำโรงงำน

คำอธิบำย
เลือกวันที่เริ่มรับสัตว์นำเข้ำโรงงำนโดย
1. กรณีสินค้ำเทกอง ให้ระบุเป็นวันที่เริ่มทำกำรขนถ่ำยสัตว์นำ
2. กรณีสินค้ำที่มำกับช่องทำงอื่น ๆ ให้เลือกวันที่เริ่มรับสัตว์นำ
เข้ำโรงงำน โดยจะต้องไม่ต่ำกว่ำวันที่อนุมัติ IMD
* กำรระบุวันที่เริ่มรับสัตว์นำเข้ำโรงงำน จะมีผลต่อกำรเป็นวันที่เริ่ม
บันทึกข้อมูลกำรผลิตใน RMBS1 ของรำยกำรนีต่อไป
วันที่สินสุดกำรรับสัตว์นำเข้ำโรงงำน เลือกวันที่สินสุดกำรรับสัตว์นำเข้ำโรงงำนโดย
1. กรณีสินค้ำเทกอง ให้ระบุเป็นวันที่สินสุดกำรขนถ่ำยสัตว์นำ
2. กรณีสินค้ำที่มำกับช่องทำงอื่น ๆ ให้เลือกวันที่สินสุดกำรรับ
สัตว์นำเข้ำโรงงำน โดยจะต้องไม่ต่ำกว่ำวันที่อนุมัติ IMD
ปริมำณสัตว์นำรวมทังเรือจับ (กก.) ข้อมูลนำหนักสัตว์นำที่นำเข้ำจริง (Actual weight)
(บันทึกอัตโนมัติจำกระบบ)
ปริมำณสัตว์นำที่โรงงำนรับซือ (กก.) ข้อมูลนำหนักสัตว์นำตำมรำยกำรที่เลือกจำก IMD
(บันทึกอัตโนมัติจำกระบบ)
ปริมำณสัตว์นำที่ระบุใน
ระบุปริมำณสัตว์นำที่ระบุในเอกสำรที่ใช้จับคู่
Catch Certificate
(สัตว์นำที่มีพิกัดศุลกำกรเดียวกันทังหมด)
* กรณีสินค้ำเทกองให้ระบุปริมำณสัตว์นำตำม ปริมำณสัตว์นำ
รวมทังเรือจับ (กก.)
โควตำสัตว์นำที่โรงงำนรับซือ (กก.) ข้อมูลนำหนักโควตำสัตว์นำที่ได้จำกกำรคำนวณ
(บันทึกอัตโนมัติจำกระบบ)
* เมื่อทำกำรบันทึกข้อมูลคำขอแล้ว ปริมำณโควตำที่ได้รับจะเป็น 0
เนื่องจำก กำรจับคู่ Other Document ไม่สำมำรถนำโควตำไปขอ
ใบรับรอง PS/Declaration ได้
รำยละเอียด
ระบุรำยละเอียดเพิ่มเติม หำกไม่มีให้เป็นค่ำว่ำง

-91.5) เมื่อบันทึกข้อมูลตำมตำรำงเรียบร้อยแล้ว ให้ทำกำรแนบเอกสำรที่ใช้ในกำรรับรองจับคู่
ที่แถบหลักฐำนประกอบ
1

2

3

4

5

คลิกทีไ่ อคอนเพื่อแนบเอกสำร

แถบหลักฐำนประกอบ
ที่
1

รำยกำร
หลักฐำนประกอบ

คำอธิบำย
ระบุประเภทของเอกสำรที่ใช้รับรองกำรจับคู่

2

เลขที่เอกสำร

ระบุหมำยเลขเอกสำรที่ใช้จับคู่

3

วันที่ออกเอกสำร

เลือกวันที่รับรองเอกสำรที่ใช้จับคู่

4

วันที่หมดอำยุ/เทียบท่ำ

5

ผู้ออกเอกสำร

เลือกวันที่หมดอำยุของเอกสำรที่ใช้จับคู่ กรณีที่เอกสำรไม่ได้ระบุ
ไม่ต้องบันทึก
ระบุชื่อหน่วยงำนที่รับรองเอกสำรที่ใช้จับคู่

ให้คลิกที่ไอคอน

1.6) เมื่อตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ ครบถ้วน และแนบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
(บันทึก) เพื่อทำกำรบันทึกคำขอดังกล่ำว

* กรณีที่บันทึกคำขอเรียบร้อยแล้ว หน้ำจอจะย้อนกลับไปในขันตอนที่ 1.3 โดยจะมีข้อมูลต่ำงๆ
ที่ได้บันทึกไว้แล้วอย่ำงครบถ้วน ในกรณีที่มีรำยกำรสัตว์นำชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติม ให้ทำกำรเลือกรำยกำรสัตว์นำ
นัน แล้วคลิกที่ “ดึงข้อมูลชนิดวัตถุดิบ ” เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลในส่วนถัดไป โดยข้อ มูลที่ดึงเข้ำมำจะแสดง
เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ตำมคำขอเดิม

- 10 2) กำรตรวจสอบคำขอและกำรส่งคำขอเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำอนุมัติคำขอ
2.1) เมื่อทำกำรบั นทึ กค ำขอพิจำรณำจับคู่ เรี ยบร้ อยแล้ ว ในหน้ำจอหลั กของขออนุ มั ติ
ปริมำณตังต้นวัตถุดิบสัตว์นำนำเข้ำครังแรก (กำลังดำเนิ นกำร) จะพบร่ำงคำขอปรำกฏอยู่ โดยจะมีรำยละเอียด
ข้อมูลพอสังเขปอยู่ที่หน้ำจอหลัก พร้อมทังไอคอนดำเนินกำรอยู่ทำงขวำของคำขอ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี
รำยละเอียดคำขอจับคู่พอสังเขป

ไอคอนกำรดำเนินกำร

สถำนะคำขอ

ไอคอนดำเนินกำร
ไอคอน

ชื่อไอคอน

ลบข้อมูล

คำอธิบำย
ทำกำรแก้ไขข้อมูลคำขอ โดยสำมำรถแก้ไขข้อมูลในตำรำง ข้อ มูลตรวจสอบ
กำรจับคู่ CC/SCC/Other Document ตำรำงข้อมูลตรวจสอบกำรจับคู่ IMD
และแถบหลักฐำนประกอบ โดยไอคอนนีจะปรำกฏเมื่อคำขออยู่ที่ผู้นำเข้ำ/
ตัวแทนออกของ หรือกำรแจ้งแก้ไขเท่ำนัน
ทำกำรส่งคำขอดังกล่ำวไปยังเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำคำขอ
โดยคำขอจะถูกส่งไปยังหน่วยงำนที่พิจำรณำและตรวจสอบข้อมูลกำรรับรอง
กำรจับคู่ (กคส.) และหน่วยงำนที่พิจำรณำอนุมัติออกเลขที่เอกสำร RMBS1
หลังได้รับกำรรับรองกำรจับคู่ (กตส.) ตำมลำดับ
ทำกำรยกเลิกคำขอดังกล่ำว โดยคำขอนันจะถูกย้ำยไปยังกล่อง “ดูรำยกำรที่
ยกเลิก”
ทำกำรลบคำขอดังกล่ำว โดยคำขอดังกล่ำวจะหำยไปจำกระบบ

ประวัติกำรแจ้งแก้ไขข้อมูล

แสดงประวัติกำรแจ้งแก้ไขข้อมูลกำรขอเปลี่ยนแปลง

แก้ไข

ยื่นคำขอจับคู่

ยกเลิก

- 11 2.2) เมื่อทำกำรยื่นขอจับคู่เรียบร้อยแล้ว ให้ติดตำมสถำนะคำขอได้จำกไอคอนสถำนะ
ทำงด้ำนซ้ำยของคำขอ โดยมีไอคอนที่สำคัญดังนี
ไอคอนสถำนะ
ไอคอน

ชื่อไอคอน
รออนุมัติ
แจ้งแก้ไขข้อมูล

รออนุมัติเลขที่ RMBS1
แจ้งแก้ไขข้อมูล (รออนุมัติ
เลขที่ RMBS1)

คำอธิบำย
คำขอรอกำรตรวจสอบ/อนุมัติ กับหน่วยงำนที่พิจำรณำและตรวจสอบข้อมูล
กำรรับรองกำรจับคู่ (กคส.)
คำขอได้รับกำรแจ้งแก้ไขจำกหน่วยงำนที่พิจำรณำและตรวจสอบข้อมูลกำร
รับรองกำรจับคู่ (กคส.) ให้ทำกำรตรวจสอบที่ไอคอนดำเนินกำร ประวัติกำร
แจ้งแก้ไขข้อมูล
เพื่อทำกำรตรวจสอบรำยละเอียดกำรแจ้งแก้ไข
คำขอรอกำรตรวจสอบ/อนุมัติ กับหน่ว ยงำนที่พิจำรณำอนุ มัติ ออกเลขที่
เอกสำร RMBS1 หลังได้รับกำรรับรองกำรจับคู่ (กตส.)
คำขอได้รับกำรแจ้งแก้ไขจำกหน่วยงำนที่พิจำรณำอนุมัติออกเลขที่เอกสำร
RMBS1 หลังได้รับกำรรับรองกำรจับคู่ (กตส.) ให้ทำกำรตรวจสอบที่ไอคอน
ด ำเนิ น กำร ประวั ติ ก ำรแจ้ ง แก้ ไ ขข้ อ มู ล
เพื่ อ ท ำกำรตรวจสอบ
รำยละเอียดกำรแจ้งแก้ไข

2.3) เมื่อคำขอรับรองกำรจับคู่ได้รับกำรอนุมัติเรียบร้อยแล้ว คำขอดังกล่ำวจะหำยไปจำก
หน้ำจอหลักขออนุมัติปริมำณตังต้นวัตถุดิบสัตว์นำนำเข้ำครังแรก (กำลังดำเนินกำร) โดยคำขอดังกล่ำวจะถูก
ย้ำยไปที่กล่อง “ดูรำยกำรที่อนุมัติ”
โดยผู้นำเข้ำ/ตัวแทนออกของ สำมำรถตรวจสอบคำขอที่อนุมัติ
ได้จำกวิธีดังกล่ำว โดยผู้นำเข้ำ (ไม่รวมตัวแทนออกของ) จะสำมำรถตรวจสอบ RMBS1 ที่อนุมัติแล้วได้จำก
เมนู ขอเปลี่ยนแปลงปริมำณวัตถุดิบสัตว์นำนำเข้ำ (1) บันทึกปริมำณกำรใช้วัตถุดิบ (RMBS1:NoPS) (2)

1

สำมำรถค้นหำ RMBS1 ได้จำกหมำยเลข IMD

2
คลิกเพือ่ ดูรำยละเอียด/บันทึก RMBS1
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Part III: กำรจัดทำหนังสือรับรองในกำรแจ้งแหล่งทีม่ ำของสัตว์นำหรือผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ
ในกำรส่งออก (Self Certificate) ผ่ำนระบบ PSE
1) กำรขำยวัตถุดบิ สัตว์นำของผูน้ ำเข้ำ
1.1 ให้ผู้นำเข้ำ ตรวจสอบ RMBS1 จำกเมนู ขอเปลี่ยนแปลงปริมำณวัตถุดิบสัตว์นำนำเข้ำ (1)
บันทึกปริมำณกำรใช้วัตถุดิบ (RMBS1:NoPS) (2) โดยสำมำรถค้นหำ RMBS1 ที่ต้องกำรได้จำกกำรค้นหำด้วย
หมำยเลข IMD ที่ได้รับกำรรับรองจับคู่เรียบร้อยแล้ว เมื่อค้นหำพบ RMBS1 ที่ต้องกำรแล้วให้คลิกที่หมำยเลข
RMBS1 เพื่อเข้ำดูรำยละเอียด/บันทึก RMBS1

1

สำมำรถค้นหำ RMBS1 ได้จำกหมำยเลข IMD

2
คลิกเพือ่ ดูรำยละเอียด/บันทึก RMBS1

1.2) เมื่ อ เข้ ำ สู่ ห น้ ำ จอรำยละเอี ย ดของ RMBS1 เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ค ลิ ก ที่ ไ อคอน
(แก้ไข) เพื่อทำกำรบันทึกข้อมูล

- 13 1.3) เมื่อคลิกที่ไอคอนแก้ไขแล้ว ให้ดูที่แถบข้อมูล กำรผลิ ตข้ำงล่ ำง จะปรำกฏไอคอน
(ลบ) โดยให้คลิกที่ไอคอน (เพิ่ม) เพื่อเพิ่มข้อมูลกำรผลิต

(เพิ่ม) และ

คลิกเพิม่ เพือ่ เพิม่ ข้อมูลกำรผลิต

1.4) เมื่อคลิ กที่ไอคอนเพิ่ม เรียบร้อยแล้ ว ระบบจะปรำกฏกล่ องข้อควำมดำเนินกำร
จำกนันให้ผู้นำเข้ำเลื อกกำรดำเนิน กำร “ขำยวัตถุดิบต่อ ” โดยจะปรำกฏตำรำงข้อมูล ให้บันทึกดังต่ อ ไปนี
โดยเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ไอคอน
(ตกลง) เพื่อบันทึกข้อมูล

เมือ่ บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกทีไ่ อคอนตกลง
1
3

2

4

เพิม่ ข้อมูลขำยวัตถุดบิ ต่อ
ที่
1

รำยกำร
กำรดำเนินกำร

คำอธิบำย
ให้เลือก “ขำยวัตถุดิบต่อ” เพื่อให้ระบบได้แสดงข้อควำมเพิ่มข้อมูล
ขำยวัตถุดิบต่อ

2

วันที่นำสัตว์นำมำแปรรูป/
ดำเนินกำร

เลือกวันที่ดำเนินกำรขำยสัตว์นำ โดยสำมำรถเลือกได้ตังแต่หลังวันที่
รับสัตว์นำเข้ำโรงงำนที่บันทึกจำกกำรรับรองขอจับคู่

3

จำนวนวัตถุดิบที่ต้องกำรขำยต่อ ระบุจำนวนวัตถุดิบสัตว์นำที่ต้องกำรขำย

4

ชื่อผู้ซือวัตถุดิบ

ระบุชื่อผู้นำเข้ำ/โรงงำน ที่ต้องกำรขำยสัตว์นำ (สำมำรถบันทึก
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีเพื่อค้นหำได้)

- 14 1.5) เมื่ อ คลิ ก ที่ ไ อคอนตกลงแล้ ว ที่ แ ถบรำยกำรข้ อ มู ล กำรผลิ ต จะปร ำก ฏ
กำรดำเนินกำรดังกล่ำว จำกนันให้ทำกำรคลิกที่ไอคอน
(ตกลง) เพื่อทำกำรบันทึกกำรดำเนิน กำร
เป็นกำรเสร็จสินกำรดำเนินกำรของผู้ขำยวัตถุดิบสัตว์นำ

2) กำรขออนุมตั ปิ ริมำณตังต้นวัตถุดบิ (จับคูซ่ ือต่อ) ของผูน้ ำเข้ำ/โรงงำนทีร่ บั ซือสัตว์นำต่อ
2.1) ผู้นำเข้ำ/โรงงำนที่รับซือสัตว์นำต่อ จะต้องดำเนินกำรขออนุมัติปริมำณตังต้นวัตถุดิบ
(จั บ คู่ ซื อต่ อ ) เพื่ อ อนุ มั ติ RMBS1 ฉบั บ ของตนเอง เพื่ อ ที่ จ ะได้ บั น ทึ ก กำรผลิ ต และขอใบรั บ รองต่ อ ไป
โดยสำมำรถดำเนินกำรจับคู่ซือต่อได้จำกเมนู ขอเปลี่ยนแปลงปริมำณวัตถุดิบสัตว์นำนำเข้ำ (1) ขออนุมัติ
ปริมำณตังต้นวัตถุดบิ (จับคู่ซือต่อ) (2) แล้วเลือกที่ไอคอน
(สร้ำง)

คลิกทีไ่ อคอนสร้ำง
เพือ่ ทำกำรสร้ำงคำขอ

1
2

- 15 2.2) เมื่อเข้ำสู่หน้ำจอสร้ำงคำพิจำรณำอนุมัติปริมำณตังต้ นวัตถุดิบสัตว์นำนำเข้ำ (ซือต่อ)
จะปรำกฏตำรำงรำยละเอียด ให้ทำกำระบุหมำยเลข IMD ที่ต้องกำรจับคู่ โดยเมื่อระบุแล้วจะปรำกฏตำรำงต่อไป
* หำกระบุหมำยเลข IMD แล้วไม่ปรำกฏข้อมูล แสดงว่ำ ผู้ขำยยังไม่ทำกำรบันทึกกำรขำยมำให้

ให้ระบุหมำยเลข IMD

2.3) ระบบจะแสดงข้อมูลรำยละเอียดกำรจับคู่ครังแรกขึนมำ ให้ผู้รับซือวัตถุดิบสัตว์นำต่อ
ทำกำรตรวจสอบข้อมูล โดยจะไม่สำมำรถนำเนินกำรแก้ไขข้อมูล ได้ แต่สำมำรถแนบเอกสำรเพิ่มเติม ได้ที่
แถบหลักฐำนประกอบ (ในกรณีนีไม่จำเป็นต้องแนบเอกสำรซำกำรจับคู่ครังแรก) เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย
แล้วให้ทำกำรคลิกที่ไอคอน
(บันทึก) เพื่อทำกำรบันทึกคำขอดังกล่ำว
2.4) เมื่อทำกำรบั น ทึกคำขอพิจำรณำจับคู่เรียบร้อยในหน้ำจอหลักของหน้ำจอหลัก
ขออนุมัติปริมำณตังต้นวัตถุดิบสัตว์นำนำเข้ำซือต่อ (กำลังดำเนินกำร) จะพบร่ำงคำขอปรำกฏอยู่ โดยจะมี
รำยละเอี ย ดข้ อ มู ล พอสั ง เขปอยู่ ที่ ห น้ ำ จอหลั ก พร้ อ มทั งไอคอนด ำเนิ น กำรอยู่ ท ำงขวำของค ำขอ โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี
รำยละเอียดคำขอจับคู่พอสังเขป

สถำนะคำขอ

ไอคอนกำรดำเนินกำร

- 16 ไอคอนดำเนินกำร
ไอคอน

ชื่อไอคอน

ลบข้อมูล

คำอธิบำย
ทำกำรแก้ไขข้อมูลคำขอ โดยกำรแนบหลักฐำนประกอบเพิ่มเติมได้เท่ำนัน
โดยไอคอนนีจะปรำกฏเมื่อคำขออยู่ที่ผู้นำเข้ำ/ตัวแทนออกของ หรือกำรแจ้ง
แก้ไขเท่ำนัน
ทำกำรส่งคำขอดังกล่ำวไปยังเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำคำขอ
โดยคำขอจะถูกส่งไปยังหน่วยงำนที่พิจำรณำอนุมัติออกเลขที่เอกสำร RMBS1
หลังได้รับกำรรับรองกำรจับคู่ (กตส.)
ทำกำรยกเลิกคำขอดังกล่ำว โดยคำขอนันจะถูกย้ำยไปยังกล่อง “ดูรำยกำรที่
ยกเลิก”
ทำกำรลบคำขอดังกล่ำว โดยคำขอดังกล่ำวจะหำยไปจำกระบบ

ประวัติกำรแจ้งแก้ไขข้อมูล

แสดงประวัติกำรแจ้งแก้ไขข้อมูลกำรขอเปลี่ยนแปลง

แก้ไข

ยื่นคำขอจับคู่

ยกเลิก

2.5) เมื่อทำกำรยื่นขอจับคู่เรียบร้อยแล้ว ให้ติดตำมสถำนะคำขอได้จำกไอคอนสถำนะ
ทำงด้ำนซ้ำยของคำขอ โดยมีไอคอนที่สำคัญ ดังนี
ไอคอนสถำนะ
ไอคอน

ชื่อไอคอน
รออนุมัติเลขที่ RMBS1

คำอธิบำย
คำขอรอกำรตรวจสอบ/อนุมัติ กับหน่ว ยงำนที่พิจำรณำอนุ มัติ ออกเลขที่
เอกสำร RMBS1 หลังได้รับกำรรับรองกำรจับคู่ (กตส.)

แจ้งแก้ไขข้อมูล (รออนุมัติ
เลขที่ RMBS1)

คำขอได้รับกำรแจ้งแก้ไขจำกหน่วยงำนที่พิจำรณำอนุมัติออกเลขที่เอกสำร
RMBS1 หลังได้รับกำรรับรองกำรจับคู่ (กตส.) ให้ทำกำรตรวจสอบที่ไอคอน
ด ำเนิ น กำร ประวั ติ ก ำรแจ้ ง แก้ ไ ขข้ อ มู ล
เพื่ อ ท ำกำรตรวจสอบ
รำยละเอียดกำรแจ้งแก้ไข

- 17 2.6) เมื่อคำขอรับรองกำรจับคู่ได้รับกำรอนุมัติเรียบร้อยแล้ว คำขอดังกล่ำวจะหำยไปจำก
หน้ำจอหลักขออนุมัติปริมำณตังต้นวัตถุดิบสัตว์นำนำเข้ำครังแรก (กำลังดำเนินกำร) โดยคำขอดังกล่ำวจะถูก
ย้ำยไปที่กล่อง “ดูรำยกำรที่อนุมัติ”
โดยผู้ซือต่อ สำมำรถตรวจสอบคำขอที่อนุมัติได้จำกวิธีดังกล่ำว
และยังสำมำรถตรวจสอบ RMBS1 ที่อนุมัติแล้วได้จำก เมนู ขอเปลี่ยนแปลงปริมำณวัตถุดิบสัตว์นำนำเข้ำ (1)
บันทึกปริมำณกำรใช้วัตถุดิบ (RMBS1:NoPS) (2)

1

สำมำรถค้นหำ RMBS1 ได้จำกหมำยเลข IMD

2
คลิกเพือ่ ดูรำยละเอียด/บันทึก RMBS1

3) กำรบันทึกปริมำณวัตถุดิบสัตว์นำและกำรผลิต
3.1) ให้ ผู้ น ำเข้ำ ตรวจสอบ RMBS1 จำกเมนู ขอเปลี่ ยนแปลงปริมำณวัตถุดิบสั ตว์นำ
นำเข้ำ (1) บันทึกปริมำณกำรใช้วัตถุดิบ (RMBS1:NoPS) (2) โดยสำมำรถค้นหำ RMBS1 ที่ต้องกำรได้จำกกำร
ค้นหำด้วยหมำยเลข IMD ที่ได้รับกำรรับรองจับคู่เรียบร้อยแล้ว เมื่อค้นหำพบ RMBS1 ที่ต้องกำรแล้วให้คลิกที่
หมำยเลข RMBS1 เพื่อเข้ำดูรำยละเอียด/บันทึก RMBS1

1

สำมำรถค้นหำ RMBS1 ได้จำกหมำยเลข IMD

2
คลิกเพือ่ ดูรำยละเอียด/บันทึก RMBS1

- 18 3.2) เมื่อเข้ำสู่หน้ำจอรำยละเอียดของ RMBS1 เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ไอคอน
(แก้ไข) เพื่อทำกำรบันทึกข้อมูล

(เพิ่ม) และ

3.3) เมื่อคลิกที่ไอคอนแก้ไขแล้ว ให้ดูที่แถบข้อมูลกำรผลิตข้ำงล่ำง จะปรำกฏไอคอน
(ลบ) โดยให้คลิกที่ไอคอน (เพิ่ม) เพื่อเพิ่มข้อมูลกำรผลิต

คลิกเพิม่ เพือ่ เพิม่ ข้อมูลกำรผลิต

3.4) เมื่อคลิ กที่ไอคอนเพิ่ม เรียบร้อยแล้ ว ระบบจะปรำกฏกล่ องข้อควำมดำเนินกำร
จำกนันให้ผู้นำเข้ำเลือกกำรดำเนินกำร “แปรรูปวัตถุดิบ” หรือ “ไม่แปรรูปวัตถุดิบ” โดยจะปรำกฏตำรำงข้อมูล
ให้บันทึกดังต่อไปนี โดยเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ไอคอน
(ตกลง) เพื่อบันทึกข้อมูล
แปรรูปวัตถุดิบ

1
3
5

2
4
6

7
9

8
10

11
12

- 19 ไม่แปรรูปวัตถุดิบ

1
5
7
9

2
6
8
10

11
12

ที่
1

รำยกำร
กำรดำเนินกำร

2
3

วันที่นำสัตว์นำมำแปรรูป/
ดำเนินกำร
วันที่เบิกสัตว์นำครังแรก

4

จำนวนสัตว์นำที่เบิกครังแรก

5

ปริมำณสัตว์นำจำกกำรแปร
รูป/ดำเนินกำร
ปริมำณสัตว์นำที่ใช้แปรรูป/
ดำเนินกำร
รหัสกำรผลิต (Production
code)
% Yield

6
7
8

เพิม่ ข้อมูล แปรรูป/ไม่แปรรูป วัตถุดบิ
คำอธิบำย
ให้เลือก “แปรรูปวัตถุดิบ” กรณีนำวัตถุดิบสัตว์นำมำผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ให้เลือก “ไม่แปรรูปวัตถุดิบ” กรณีนำวัตถุดิบสัตว์นำมำผลิตเป็นสินค้ำ
ไม่ผ่ำนกำรแปรรูป เช่นรับเข้ำปลำทังตัวและประสงค์จะส่งออกเป็น
ปลำทังตัว
เลือกวันที่นำวัตถุดิบสัตว์นำมำแปรรูป
วันที่เบิกวัตถุดิบสัตว์นำมำแปรรูป/แปรรูปเบืองต้น/ตัดแต่ง
ปริมำณวัตถุดิบสัตว์นำที่เบิกออกจำกห้องเก็บ เพื่อนำออกมำแปรรูป/
แปรรูปเบืองต้น/ตัดแต่ง
ปริมำณวัตถุดิบสัตว์นำบำงส่วนที่แบ่งมำจำกข้อที่ 4 เพื่อนำมำผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์หรืออำจเป็นจำนวนเดียวกันทังหมดกับข้อที่ 4 ก็ได้
ผู้ประกอบกำรไม่ต้องระบุข้อมูล ข้อมูลในช่องนีได้จำกกำรคำนวนของ
ระบบ
รหัสกำรผลิตของรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ซึ่งกำหนดตำมคู่มือของแต่ละ
โรงงำน
นำหนักเฉพำะนำหนักสัตว์นำที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเทียบกับนำหนัก
สัตว์นำที่นำเข้ำมำผลิต โดยร้อยละของผลผลิตที่ได้จะแตกต่ำงกันในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์แต่ละโรงงำน ทังนี % Yield ที่ระบุต้องตรงกับ % Yield ที่ระบุ
ไว้ในคู่มือ โดยกรณีทไี่ ม่แปรรูปให้ระบุ “100”

- 20 เพิม่ ข้อมูล แปรรูป/ไม่แปรรูป วัตถุดบิ
ที่
รำยกำร
คำอธิบำย
9 นำหนักสัตว์นำต่อบรรจุภัณฑ์ ปริมำณเนือสัตว์นำที่ใช้บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ย่อยสุด 1 unit
ย่อยสุด (Fill Weight)
10 จำนวนบรรจุภัณฑ์ย่อยที่ผลิต จำนวนบรรจุภัณฑ์ย่อยทังหมดที่ผลิตได้จำกกำรเบิกวัตถุดิบสัตว์นำ
มำแปรรูป
11 รหัสผลิตภัณฑ์
รหัสผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ซึ่งกำหนดตำมคู่มือของแต่ละโรงงำน
12 ชื่อชนิดผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้

3.5) เมื่อคลิกที่ไอคอนตกลงแล้วที่แถบรำยกำรข้อมูลกำรผลิตจะปรำกฏกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำว จำกนันให้ทำกำรคลิกที่ไอคอน
(ตกลง) เพื่อทำกำรบันทึกกำรดำเนินกำรผลิต

3.6) สำมำรถ Preview ดูข้อมูล RMBS1 กำรบันทึกกำรดำเนินกำรได้จำกแถบรำยละเอียด
เอกสำร โดยคลิกที่ไอคอน
และสำมำรถ Export ข้อมูล RMBS1 ในรูปแบบ Excel ได้ที่ไอคอน (Export
to Excel)

- 21 4) กำรจั ด ท ำหนั ง สื อ รั บ รองในกำรแจ้ ง แหล่ ง ที่ ม ำของสั ต ว์ น ำหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น ำ
ในกำรส่งออก (Self Certificate)
4.1) เมื่ อ โรงงำนต้ อ งกำรจั ด ท ำหนั ง สื อ รั บ รองในกำรแจ้ ง แหล่ ง ที่ ม ำของสั ต ว์ น ำหรื อ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นำในกำรส่งออก (Self Certificate) เพื่อใช้ในกำรยื่นประกอบกำรส่งออกสัตว์นำ/ผลิตภัณฑ์
สัตว์นำไปยังประเทศต่ำงๆที่ไม่ใช่ประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรปนัน ให้เริ่ มดำเนินกำรได้เลือกที่เมนู ขอหนังสือ
รับรองตนเอง (1) เขียนคำขอ (2) จะปรำกฏรูปแบบกำรเขียนร่ำงคำขอ ดังภำพ

1
2

4.2) เมื่อเข้ำมำที่หน้ำจอร่ำงคำขอแล้วจะต้องทำกำรบันทึก ข้อมูลผู้ส่งออก และแจ้งควำม
ประสงค์ที่จะนำสินค้ำออก ดังภำพ

1
2

เพิม่ ข้อมูล แปรูป/ไม่แปรรูป วัตถุดบิ

3
4

5

- 22 ที่
1

รำยกำร
ผู้ส่งออก

2
3

หน่วยงำนที่ออกเอกสำร
ชีแจงต่อเจ้ำหน้ำที่

คำอธิบำย
ระบุชื่อผู้ส่งออก โดยชื่อผู้ส่งออกจะต้องลงทะเบียนผ่ำนระบบ FSW แล้ว
(สำมำรถใช้เลขประจำตัวผู้เสียภำษีในกำรค้นหำได้)
เลือกหน่วยงำนที่ออกเอกสำร (กตส.)
เลือกด่ำนตรวจสัตว์นำที่ทำกำรส่งออกสินค้ำ

4
5

ชื่อประเทศปลำยทำง
วันที่ส่งออก

เลือกชื่อประเทศปลำยทำงของสินค้ำสัตว์นำส่งออก
เลือกวันที่ส่งออก

4.3) จำกนันให้บันทึกในส่วนของแถบรำยละเอียดคำขอ โดยที่แถบรำยละเอียดคำขอจะมี
ข้อมูลที่ต้องบังคับบันทึก ดังนี

1

2
3

- 23 -

4
5

6
7
8
9
10

11

- 24 -

12
13
14

ที่
1
2
3
4
5

รำยกำร
Date
ชื่อหน่วยงำน
ที่อยู่หน่วยงำน
HS Code (พิกัดศุลกำกร)

เพิม่ ข้อมูล แปรูป/ไม่แปรรูป วัตถุดบิ
คำอธิบำย
เลือกวันที่จัดทำเอกสำร
ชื่อหน่วยงำนจะปรำกฏเมื่อเลือกหน่วยงำนที่ออกเอกสำร จำกข้อ 4.2
ที่อยู่หน่วยงำนจะปรำกฏเมื่อเลือกหน่วยงำนที่ออกเอกสำร จำกข้อ 4.2
ระบุพิกัดศุลกำกร 6 หลัก โดยกำหนดรูปแบบเป็น “XXXX.XX”
ระบุชื่อผลิตภัณฑ์

7

Process Fishery
Products
Approval Number of
the Processing Plant
Name of the Processing

8

ID of the Processing

เลขประจำตัวผู้เสียภำษีของโรงงำน (บันทึกอัตโนมัติจำกระบบ)

6

ระบุหมำยเลขรับรองโรงงำน กรณี โรงงำนไม่ได้ขึนทะเบียนกับกรมประมง
ให้ระบุ “0000”
ข้อมูลชื่อโรงงำน (บันทึกอัตโนมัติจำกระบบ)

9

Address of the
ที่อยู่ของโรงงำน (บันทึกอัตโนมัติจำกระบบ)
Processing Plant
10 Place of the Processing ทีอ่ ยู่ของโรงงำน (บันทึกอัตโนมัติจำกระบบ)
11 Responsible person of
the processing
12 Name of the Country

ผู้ดำเนินกำรขอใบรับรอง (บันทึกอัตโนมัติจำกระบบ)

13 วันที่ส่งออก

เลือกวันที่ส่งออก

14 ชื่อท่ำที่ส่งออก

ระบุชื่อท่ำที่ส่งออก

ชื่อประเทศปลำยทำง จะแสดงเมื่อระบุประเทศปลำยทำงจำกข้อที่ 4.2

- 25 4.4) จำกนั นให้ เข้ำมำที่แถบรำยกำรข้อมูลกำรผลิต แล้ ว ให้ คลิ กที่ไอคอน
(เพิ่ม
RMBS1) จะปรำกฏกล่องข้อควำม จำกนันให้ค้นหำ RMBS1 ที่ต้องกำรดึงข้อมูล จำกนันให้คลิกที่หมำยเลข
RMBS1 เพื่อเข้ำไปคลิกไอคอน
(ตกลง) เพื่อบันทึก

คลิกทีห่ มำยเลข RMBS1 เพือ่ บันทึก

4.5) เมื่อบันทึกเลขที่ RMBS1 เรียบร้อยแล้วจะปรำกฏ ข้อมูล RMBS1 ที่แถบรำยกำร
ข้อมูลกำรผลิต จำกนันให้คลิกที่ไอคอน
(เพิ่ม RMBS1 Production) เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์

คลิกเพือ่ เลือกผลิตภัณฑ์

4.6) ระบบจะแสดงหน้ำจอย่อยของรำยกำรผลิ ตภัณฑ์ โดยให้เลือกรำยกำรที่ต้องกำร
แล้วคลิกที่วันที่นำสัตว์นำมำแปรรูป เพื่อบันทึกจำนวน

คลิกเพือ่ บันทึกจำนวน

- 26 4.7) จำกนันระบบจะดึงข้อมูลรำยกำรผลิตนัน เพื่อให้บันทึกจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่ส่งออก
และนำหนักสุทธิ (N.W.) เมื่อทำกำรบันทึกเรียบร้อยแล้วคลิก บันทึก
คลิกบันทึกเมือ่ ระบุจำนวนเรียบร้อยแล้ว

4.8) เมื่อดึงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก
(บันทึก) เพื่อบันทึกคำขอ จำกนันคำขอ
จะไปปรำกฏที่เมนู ขอหนังสือรับรองตนเอง (1) ร่ำงคำขอ (2) โดยจะสำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ประเภท
ของหนังสือรับรอง และจะมีไอคอนให้ดำเนินกำรทำงด้ำนขวำของคำขอ

1

1
2

2

คลิกดูรำยละเอียด
ไอคอนกำรดำเนินกำร

- 27 ไอคอนกำรดำเนินกำร
ไอคอน

ชื่อไอคอน
บันทึกเป็นคำใหม่
แก้ไข
ยื่นคำขอ

ไอคอน

คำอธิบำย
ทำกำรบันทึกคำขอดังกล่ำวเป็นคำขอใหม่ โดยข้อมูลในคำขอใหม่จะมีข้อมูล
ตำมทีบ่ ันทึกจำกคำขอเดิม
แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ข้อมูลของคำขอดังกล่ำว

ลบข้อมูล

ทำกำรส่งคำขอดังกล่ำวเพื่อนให้ผู้มีอำนำจในหน่วยงำนลงนำมและอนุมัติ
คำขอ เพื่อจัดทำหนังสือรับรองตนเอง
แสดงประวัติกำรบันทึก/แก้ไข ข้อมูลคำขอ

ลบ

ลบรำยกำรคำขอดังกล่ำว

4.9) ให้เข้ำไปในหน้ำจอรำยละเอียดคำขอ โดยเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่
(ลงนำมเอกสำร) เพื่อทำกำรลงนำมเอกสำรดังกล่ำว

คลิกเพือ่ ลงนำมเอกสำร

4.10) เมื่อลงนำมเอกสำรเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ไอคอน
(ยื่นคำขอ) เพื่อทำกำรส่ง
คำขอ โดยเมื่อยื่นคำขอแล้ว ระบบจะทำกำรออกใบรับรอง Self Certificate และ RMBS 2 ถือเป็นกำรเสร็จ
สินกระบวนกำรออกใบรับรอง โดยสำมำรถตรวจสอบได้ ที่เมนู ขอหนังสือรับรองตนเอง (1) หนังสือรับรอง
ตนเอง (2)

- 28 -

1
2

คลิกเพือ่ ดูรำยละเอียด

ตั ว อย่ ำ งหนั ง สื อ รั บ รองในกำรแจ้ ง แหล่ ง ที่ ม ำของสั ต ว์ น ำหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น ำ
ในกำรส่งออก (Self Certificate) และแบบฟอร์มกำรควบคุมปริมำณวัตถุดิบสัตว์นำนำเข้ำเพื่อแปรรูปส่งออก
เอกสำรที่ 2 (RMBS 2) ที่ได้จำกระบบ PSE

- 29 5) กำรขอเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรองในกำรแจ้งแหล่งที่มำของสัตว์น ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์ น ำ
ในกำรส่งออก (self certificate)
กรณีที่มีกำรจัดทำหนังสือรับรองตนเองแล้ว ต้องกำรเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลภำยในหนังสือ
รับรองสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมวิธีกำรดังนี
5.1) เข้ำสู่ระบบที่หน้ำต่ำง : ขอหนังสือรับรองตนเอง (1) ขอเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรองฯ
(2) แล้วให้เลือกที่ไอคอน สร้ำง (3) ดังภำพประกอบ

3
1

2

5.2 ) เมื่อเข้ำสู่หน้ำจอสร้งคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือรับรอง จะปรำกฎรำยละเอียด
ดังต่อไปนี

1
2
3
4

5
6
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ที่
1

รำยกำร
ผู้ประกอบกำร

ข้อมูลตรวจสอบกำรจับคู่ IMD
คำอธิบำย
ชื่อผู้ประกอบกำร (บันทึกอัตโนมัติจำกระบบ)

2

เลขประจำตัวผู้เสียภำษี

หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษี (บันทึกอัตโนมัติจำกระบบ)

3

หนังสือรับรอง

4

เลขที่หนังสือรับรอง

5

รำยละเอียด

ประเภทของหนังสือรับรอง (บันทึกอัตโนมัติจำกระบบโดยระบุเป็น
“DOF0723003:หนังสือรับรองในกำรแจ้งแหล่งที่มำของสัตว์นำ
ในกำรส่งออก”)
บันทึกหมำยเลขของหนังสือรับรอง โดยจะต้องมีกำรจัดทำหนังสือ
รับรองดังกล่ำวผ่ำนระบบเสร็จสินแล้วเท่ำนัน
บันทึกรำยละเอียดเพิ่มเติม (หำกมี)

6

แนบไฟล์

แนบไฟล์เพิ่มเติม (หำกมี)

เมื่อบันทึกเลขที่หนังสือรับรองแล้ว ระบบจะแสดงตัวเลือกประเภทของกำรขอเปลี่ยนแปลง ได้แก่

5.2.1) ขอเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล หนั ง สื อ รั บ รองทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบไร้ ก ระดำษ
(Paperless)
หำกเลือกกำรเปลี่ยนแปลงประเภทนี จะปรำกฏหน้ำจอรำยละเอียดเพิ่มเติมใน
รูปแบบของหนังสือรับรองตนเองขึนมำ โดยจะสำมำรถแก้ไข/เปลี่ยนแปลง รำยละเอียดทังหมดของ กำรแจ้ง
ควำมประสงค์ รำยละเอียดหนังสือรับรอง รำยกำรข้อมูลกำรผลิต และเอกสำรประกอบได้
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5.2.2) ยกเลิกหนังสือรับรองทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดำษ (Paperless)
หำกเลือกกำรเปลี่ยนแปลงประเภทนี จะเป็นกำรยกเลิกหนังสือรับรองฉบับดังกล่ำว
โดยเมื่อเลือกแล้วจะไม่ปรำกฏข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม

หำกบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ไอคอน

(บันทึก) เพื่อบันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง

- 32 5.3) กลับไปที่หน้ำจอหลักของเมนู ขอเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรองฯ จะปรำกฏร่ำงขอคำ
ดังกล่ำวขึนโดยมีไอคอนกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี

ไอคอนกำรดำเนินกำร

ไอคอนดำเนินกำร
ไอคอน

ชื่อไอคอน

คำอธิบำย

แก้ไข

ทำกำรแก้ไขข้อมูลคำขอดังกล่ำว

ยื่นคำขอจับคู่

ทำกำรส่งคำขอดังกล่ำวไปลงนำม

ยกเลิก

ทำกำรยกเลิกคำขอดังกล่ำว โดยสถำนะของคำขอดังกล่ำวจะถูกเปลี่ยนจำก
(ร่ำง) เป็น
ใด ๆ ได้

(ยกเลิก) โดยคำขอดังกล่ำวจะไม่สำมำรถดำเนินกำร

เมื่อทำกำรยื่ น คำขอแล้ ว กำรดำเนินกำรขอเปลี่ ยนแปลงจะเสร็จสินโดย โดยหำกเป็นคำขอ
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือรับรองทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดำษ (Paperless) ระบบจะทำกำรแก้ไข/
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับรองดังกล่ำว และหำกเป็นยกเลิกหนังสือรับรองทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดำษ
(Paperless) ระบบจะทำกำรยกเลิกหนังสือรับรองฉบับดังกล่ำว โดยหนังสือรับรองที่ยกเลิกจะอยู่ในกล่องงำน
(หนังสือรับรองในกำรแจ้งแหล่งที่มำของสัตว์นำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นำในกำรส่งออก (ยกเลิก))

