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1. บทนํา
การทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (Illegal, Unreported and
Unregulated (IUU) Fishing) ถือเปนภัยรายแรงตอการพัฒนาอยางยัง่ ยืนของทรัพยากรประมงและสิง่ แวดลอมทาง
ทะเล สหภาพยุโรปจึงประสงคที่จะลดปริมาณการลักลอบจับสัตวน้ําแบบผิดกฎหมายในนานน้าํ ตาง ๆ เพือ่ ใหเกิดการ
อนุรักษ และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยเห็นวาการนําเขาสัตวนา้ํ จากการทําประมง IUU เปนการคาที่ไม
เปนธรรม สมควรจะไดระงับการคาจากแหลงดังกลาว จึงไดออกกฎระเบียบ เกีย่ วกับการปองกัน ยับยั้ง และขจัด
การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Council Regulation Establishing a Community
System to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing) ฉบับที่ 1005/2008
ลงวันที่ 29 กันยายน 2551 เพื่อตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย โดยกําหนดบังคับใชระเบียบฉบับใหมตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2553 เปนตนไป ระเบียบที่สหภาพยุโรปออกมาฉบับนี้ มีผลกระทบตอการสงออกสินคาประมงของไทย
ไปยังสหภาพยุโรป เนือ่ งจากประเทศไทยตองรับรองสินคาและผลิตภัณฑประมงวาไมไดมาจากการทําประมงแบบ
IUU โดยตองออกเปนเอกสารการรับรองการจับสัตวน้ํา (Catch Certificate) ประกอบการสงออกไปประชาคมยุโรป
ดวย
เพื่อใหการสงออกสินคาประมงไทยไปประชาคมยุโรปไดรับผลกระทบนอยที่สุดจากมาตรการ
ดังกลาวขางตน กรมประมงจึงไดวางระบบการควบคุมไมใหทําการประมงแบบไอยูยู ระบบการตรวจสอบยอนกลับ
ระบบการออกใบรับรองการจับสัตวน้ํา เตรียมความพรอม และสรางความรูความเขาใจใหกับผูป ระกอบการที่เกี่ยวของตาม
ขอบขายของกฎระเบียบที่บังคับใชกับสินคาประมง (Fishery products) ที่จับจากทะเล และอยูในพิกัดศุลกากรที่
03 1604 และ 1605 ยกเวนรายการสินคาที่ระบุไวใน Annex XIII ของ Commission Regulation ฉบับที่ 1010/2009
เนื่องจากผูประกอบการทีใ่ ชสัตวน้ําที่จับจากทะเลเกีย่ วของกับผูประกอบการหลายกลุม
จึงไดจดั ทําคูมือ
สําหรับแตละกลุมขึ้น
เอกสารนี้เปนคูมือการปฏิบัติงานที่ทําขึ้นเฉพาะสําหรับผูประกอบการแพปลา/ผู
รวบรวมและโรงงานแปรรูป เพื่อใหทราบถึงขั้นตอนการดําเนินงาน มีแนวทางในการปฏิบัติที่เปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับระบบที่ประเทศไทยออกแบบ ซึ่งมีความสอดคลองในหลักการของกฎระเบียบฉบับที่ 1005/2008 และ
สหภาพยุโรปยอมรับไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตามเพื่อใหผูประกอบการไดรับทราบขอมูลที่สมบูรณมากขึ้นในสวนที่
เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งสัตวน้ํา เอกสารฉบับนี้จึงบรรจุเนื้อหาในสวนที่เกีย่ วของกับการทําประมงที่ถูกตอง
ระบบการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําของไทยไวดว ย เพื่อประกอบการศึกษา และเลือกซื้อวัตถุดิบสัตวน้ํา
ที่ตองใชในการแปรรูปเพื่อสงสินคาไปจําหนายยังสหภาพยุโรปตอไป
2. การกํากับเรือประมงไทย ไมใหทําการประมงแบบไอยูยู
เรือประมงไทยไมทําการประมงแบบไอยูยู(IUU) จะตองดําเนินการดังนี้
1) มีการทําการประมงถูกตองตามกฎหมาย (legal)
2) มีการรายงานการทําการประมง (reported) โดยใชสมุดบันทึกทําการประมง (Fishing Logbook)
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3) มีการควบคุมการทําประมง (regulated)
2.1 การทําประมงใหถูกตองตามกฎหมายตองปฏิบตั ิดงั นี้
1. ตองจดทะเบียนเรือไทย และรับใบอนุญาตใชเรือ
2. ตองมีอาชญาบัตรหรือใบอนุญาต 6 (อ.6)
3 . ตองทําการประมงตามที่กฎหมายกําหนด
2.1.1 การจดทะเบียนเรือไทย และการขอใบอนุญาตใชเรือ
เรือในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2456 มาตรา 3 หมายถึง ยานพาหนะทาง
น้ําทุกชนิด ไมวาจะใชเพื่อบรรทุก ลําเลียง โดยสาร ลาก จูง ดัน ยก ขุดหรือลอก รวมทั้งยานพาหนะอยางอื่นที่
สามารถใชในน้ําไดทํานองเดียวกัน เรือกลหมายถึง เรือที่เดินดวยเครื่องจักรกล และเครื่องกลอื่นดวยหรือไมก็
ตาม
สวนเรือประมงหมายถึง เรือที่ใชสําหรับการจับสัตวน้ํา หรือทรัพยากรที่มีชีวิตอื่นๆ ที่อยูใน
ทะเล ในพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481 มาตรา 8 สําหรับการประมง กําหนดใหเรือกลทุกขนาด และเรือ
ที่มิใชเรือกลขนาดตั้งแต 6 ตันกรอสขึ้นไป ตองจดทะเบียนเรือไทย
การดําเนินการเพื่อขอจดทะเบียนเรือไทยและขอใบอนุญาตใชเรือ อยูในอํานาจหนาที่ของ
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับเดิมเรือกลประมงจะตองยื่นขอรับ
ใบอนุญาตใชเรือตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทยพุทธศักราช 2456 ในกรณีที่เปนเรือที่ตอหรือซื้อภายในประเทศ
การจดทะเบียนเรือไทย ดําเนินการทีก่ รมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีหรือสํานักงานเจาทาเขตตางๆ ใน
สวนภูมภิ าค
ขั้นตอนการขอจดทะเบียนเรือไทยและขอรับใบอนุญาตใชเรือ
1. เจาของเรือหรือ ผูควบคุมเรือยื่นคํารองพรอมเอกสารหลักฐานเพื่อขอทะเบียนเรือไทย ณ กรมขนสง
ทางน้ําฯ หรือสํานักงานการขนสงทางน้ําสาขาที่เจาของเรือมีภูมิลําเนา
2. เจาพนักงานตรวจเรือ ดําเนินการตรวจเรือ และออกใบทะเบียนเรือไทยใหแกเจาของเรือหรือผู
ควบคุมเรือยื่นคํารอง
3. เจาของเรือหรือ ผูควบคุมเรือขอยื่นคํารองพรอมเอกสารหลักฐานเพื่อขอใบอนุญาตใชเรือ
ณ กรมขนสงทางน้ําฯ หรือสํานักงานการขนสงทางน้ําสาขาที่เจาของเรือมีภูมิลําเนา
4.เจาหนาที่ตรวจสอบและออก ใบขออนุญาตใชเรือ
การขอรับใบอนุญาตใชเรือ ใชหลักฐานประกอบดังนี้
1. คํารองขอรับใบอนุญาตใชเรือครั้งแรก แบบ ก.5
2. ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือพรอมรูปถายของเรือ
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3. สําเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบานของผูย ื่นคําขอ กรณีเปนนิติบุคคลตองมีหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงคจากกรมทะเบียนการคา สําเนาบัตรประชาชนของผูมี
อํานาจลงนาม
4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ตัวเรือ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์เครื่องจักร เชนใบเสร็จรับเงิน
กรณีเปนเรือที่ตอหรือซื้อจากตางประเทศตองมีหนังสือใหมีการขออนุญาตใหถอนทะเบียน
เรือจากเจาหนาที่ที่มีอํานาจของประเทศนั้น
หมายเหตุ ปจจุบันกฎกระทรวงคมนาคมฉบับใหม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25
มีนาคม 2552 จะมีผลใชบังคับในวันที่ 23 มิถุนายน 2552 กําหนดใหเรือกลประมงจะตองขอยื่นรับ
ใบอนุญาตใชเรือในกรณีทเี่ ปนเรือที่ตอหรือซื้อภายในประเทศ โดยยื่นเอกสารหลักฐานการไดมาของตัวเรือ
และเครื่องจักร คือ หนังสือรับรองการไดมาของตัวเรือและเครื่องจักรตามแบบ ก. ทายกฎกระทรวง ซึ่งจัดทํา
โดยผูยื่นคําขอและมีพยานรับรอง 2 ชื่อ ได
2.1.2 การออกอาชญาบัตร และการออกใบอนุญาตใหประกอบอาชีพในการประมง การคาสินคาสัตวน้ํา
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา ใบอนุญาต 6 หรือ อ.6 เฉพาะเครื่องมือคราดหอย ลอบปู และเรือประมงขนาดความยาวไมเกิน
14 เมตร
2.1.2.1 การออกอาชญาบัตร อาชญาบัตร เปนใบอนุญาตซึ่งเจาหนาที่ออกใหแกผูรับอนุญาตเพื่อใช
เครื่องมือทําการประมงตาม มาตรา 4(10) เครื่องมือทําการประมงที่ตอ งขอรับอาชญาบัตร คือเครื่องมือในพิกดั ซึ่ง
ระบุชื่อ ลักษณะ วิธีการใชไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2490) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ.
2539) รวม 14 ประเภท ดังนี้ 1. ยอขันชอ 2. ชอนขันชอ 3. ชอนสนั่น 4. ชอนหางเหยีย่ ว 5. ถุงโพงพางซึ่งใช
ประกอบกับโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซูไ ซมาน 6. ถุงบาม 7. เรือผีหลอกหรือเรือกัตรา 8. แหยาวตั้งแต 4 เมตร
ขึ้นไป (ยังไมทบเพลา) 9. ชอนตาง ๆ ปากกวางตั้งแต 3.5 เมตรขึ้นไป 10. เบ็ดราวยาวตั้งแต 40 เมตรขึ้นไป 11.
ขาย 12. อวนลอย อวนลากปลา อวนลากกุง และอวนอืน่ ๆ 13. เฝอก 14. เครื่อง
การขอจดทะเบียนการมีไวในครอบครองซึ่งเครื่องมือทําการประมง
ในกรณีที่ขออาชญาบัตรเพื่อใชเครื่องมือทําการประมงดังตอไปนี้คือ
1. อวนลากทุกชนิด (ระบุชื่อ) 2. อวนลอมจับทุกชนิด (ระบุชื่อ) 3. อวนลอยทุกชนิด (ระบุชื่อ)
4. อวนรุน
5. อวนติดตา
6. เบ็ดราว
ผูทําการประมงจะตองยื่นคําขอจดทะเบียนการมีไวครอบครองซึ่งเครื่องมือทําการประมงตามแบบ ทค.
1 ดวย กลาวคือ จะตองยื่นทั้งคําขอ อนุญาต 1 และ ทค.1 ควบคูกัน เนือ่ งจากทางราชการมีนโยบายที่จะควบคุม
จํานวนเครื่องมืออวนลาก อวนรุน และอวนปลากะตัก มิใหเพิ่มจํานวนขึ้นและใหลดจํานวนลง ดังนั้น จึงได
กําหนด ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับการลดจํานวนเครื่องมืออวนลากอวนรุ น
พ.ศ.2539 และระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมจํานวนเครื่องมือทํา
การประมงปลากะตัก พ.ศ. 2543 โดยใหจังหวัดและอําเภอจัดทําทะเบียนรายชื่อผูขอรับอนุญาตเครื่องมืออวนลาก อวน
รุน และอวนปลากะตักไว ใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบรายชื่อ เมื่อมีผูมายื่นคําขอเพื่อทําการประมงดวย
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เครื่องมือควบคุมดังกลาววาเปนผูที่มีชื่อในทะเบียนหรือไม หากผูไมมีชื่อในทะเบียนก็ไมสามารถขอรับ
อาชญาบัตรเครื่องมืออวนลาก อวนรุน หรืออวนปลากะตักได
อายุอาชญาบัตร อาชญาบัตรมีอายุเริ่มตั้งแต 1 เมษายน หมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม ของปถัดไป หมายความวา
เมื่อไดรับอาชญาบัตรแลวไมวาจะเริ่มไดรับเมื่อใดจะหมดอายุการใชในวันที่ 31 มีนาคม เสมอ
ขอควรทราบ อาชญาบัตรทําการประมงนอกนานน้ําไทย เปนเอกสารสําคัญที่แสดงถึงการไดรับอนุญาตใหทํา
การประมงนอกนานน้ําไทย และใชประกอบในการยื่นขอหนังสือรับรองการยกเวนอากรสําหรับสัตวน้ํานําเขา
ราชอาณาจักร จากกองประมงตางประเทศ กรมประมง
2.1.2.2 การออกใบอนุญาตใหประกอบอาชีพในการประมง ( อ.6) ; เฉพาะเครื่องมืคราดหอย
ลอบปู และเรือประมงขนาดความยาวไมเกิน 14 เมตร ใบอนุญาต หมายถึงใบอนุญาตที่กฎหมายกําหนด
สําหรับเครื่องมือทําการประมงที่ตองขอใบอนุญาต 6 ในปจจุบนั ประกอบดวย เครื่องมือคราดหอย ลอบปู และ
เรือประมงขนาดความยาวไมเกิน 14 เมตร โดยเครื่องมือคราดหอยจะตองเสียคาธรรมเนียม 5 บาท สวนลอบปู
และเรือขนาดความยาวไมเกิน 14 เมตร ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม
อายุใบอนุญาต ใบอนุญาต 6 ทุกฉบับจะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ขออนุญาต (เนื่องจากปจจุบนั ยังไมมี
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอตออายุใบอนุญาต6 แตเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกบั ชาวประมง จึงอนุโลมให
สามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตสําหรับปถัดไปไดกอ นใบอนุญาตสิ้นอายุ 15 วัน (ตัง้ แต 15 ธันวาคม) และการออก
ใบอนุญาตก็ใหระบุวันทีใ่ บอนุญาตมีผลใชไดตั้งแต 1 มกราคม เปนตนไป
2.2 รายงานการทําการประมง (Report)
การรายงานการทําการประมง คือการบันทึกเพื่อใหทราบวาเรือลํานั้นๆ ไปทําการประมง
ที่ไหน เมื่อไหร ไดสัตวน้ําอะไร จํานวนเทาไร แลวนําสัตวน้ําที่จับไดไปขึ้นที่ทาใด ใครเปนผูควบคุมเรือ
หรือไตเรือ และจะตองลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลที่บันทึกลงในสมุดบันทึกการทําการประมง
(Fishing logbook)
การทําการประมงทุกประเภท ควรที่จะมีสมุดบันทึกการทําการประมงเพื่อประโยชน
ของชาวประมง ทําใหทราบขอมูลของสัตวน้ําในแตละพื้นที่ และใชในการตรวจสอบการทําการประมง
ยอนหลังสําหรับไตเ รือ หรือผูควบคุมเรือ ทําใหทราบถึงการปฏิบัติงานของเรือประมงอยางละเอีย ด
โดยเฉพาะการทําการประมงที่สงผลิตภัณฑไปสูตลาดสหภาพยุโรป เพราะตองใชเปนหลักฐานแสดง
แหลงและลักษณะการทําประมงและปริมาณการจับสัตวน้ําที่ได เพื่อใชประกอบในการออกใบรับรองการ
จับสัตวน้ํา
สมุดบันทึกการทําประมง มีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ และขนาดของเรือ 2. ชื่อผูควบคุมเรือ หรือไตเรือ
3. วัน เดือน ป และตําบลที่เรือ
4. ใบอนุญาตทําการประมง
5. เมืองทา และวันที่ ที่เขา-ออก
6. ชื่อเครื่องมือทําการประมง
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7. ชนิดและปริมาณสัตวน้ําทีจ่ ับได
สมุดบันทึกการทําการประมงที่กรมประมงจัดทํามีอยู 5 ประเภท ไดแก
1. สมุดบันทึกการทําการประมงอวนลาก-อวนรุน สําหรับเรือที่ทําการประมงดวยเครื่องมือ
อวนลาก ชนิดตางๆ เชน อวนลากคู อวนลากแผนตะเฆ อวนลากคานถาง และอวนรุน
2. สมุดบันทึกการทําการประมงอวนลอมจับ สําหรับเรือที่ทําการประมงดวยเครื่องมืออวนลอม
จับ เชน อวนลอมจับปลาโอ อวนลอมจับปลาทู อวนลอมจับปลากะตัก และอวนลอมจับปลาอื่นๆ
3. สมุดบันทึกการทําการประมงอวนลอย สําหรับเรือที่ทําการประมงดวยเครื่องมืออวนลอย เชน
อวนลอยปู อวนลอยกุง อวนลอยปลาอินทรี และอวนลอยอื่นๆ
4. สมุดบันทึกการทําการประมงอวนชอน/ยก-ครอบ สําหรับเรือที่ทําการประมงดวยเครื่องมืออวนชอน/
ยก-ครอบ เชน อวนชอน/ครอบปลากะตัก อวนครอบหมึก และอวนชอนอื่นๆ
5. สมุดบันทึกการทําการประมงลอบ สําหรับเรือที่ทําการประมงดวยเครื่องมือลอบ เชน ลอบปู
ลอบหมึก ลอบปลา และลอบอื่นๆ
ในกรณีเรือประมงชักธงไทย เขาไปทําการประมงนอกนานน้ําและเปนสมาชิกขององคกร RFMO
เชน องคกรคณะกรรมาธิการทูนาแหงมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) ใหใช Fishing Logbook ตามที่ IOTC
กําหนดแทนสมุดบันทึกการทําการประมงที่กรมประมงออกใหได
สมุดบันทึกการทําการประมงมอบใหสํานักงานประมงจังหวัดในพื้นทีช่ ายฝง ทะเล 22 จังหวัด
สํานักงานประมงจังหวัดรับผิดชอบในการแจกและเก็บรวบรวมสําเนาบันทึกการทําการประมง
(Fishing Logbook ) สําหรับเรือประมงไทยที่จับสัตวน้ําในนานน้ําไทย สวนดานตรวจสัตวน้ํา ทาเรือ
กรุงเทพฯ ลาดกระบัง และสุวรรณภูมิ จะเก็บรวบรวมสําเนาบันทึกการทําการประมง สําหรับเรือประมง
ไทยที่ทําการประมงนอกนานน้ําไทย
ผูควบคุมเรือประมงหรือไต จะตองบันทึกรายการที่ระบุในสมุดบันทึกการทําการประมงและสง
สําเนารายการบันทึกใหสํานักงานประมงอําเภอ หรือสํานักงานประมงจังหวัด ทุกครั้งที่นําสัตวน้ําขึน้ มา
จําหนาย ในกรณีสงใหสํานักงานประมงอําเภอ ใหสํานักงานประมงอําเภอรวบรวมสําเนาบันทึกการทําการ
ประมง สงใหสํานักงานประมงจังหวัดเพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดบันทึกลงในระบบเครือขายขอมูลตอไป
ขั้นตอนการปฏิบัตติ อสมุดบันทึกการทําการประมงของชาวประมงสมุดบันทึกการทําการประมง ใชกับเรือประมงซึ่ง
ไดรับหนังสือระบุชื่อเจาของกิจการหรือผูแ ทนจากกรมประมง และ/หรือเรือประมงที่จับสัตวน้ําสงโรงงานแปรรูป
เพื่อจําหนายยังสหภาพยุโรป โดยเจาของเรือหรือผูควบคุมเรือมารับสมุดบันทึกการทําการประมงที่สํานักงานประมง
จังหวัดหรือสํานักงานประมงอําเภอ
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1. เมื่อทําการประมงแตละครั้ง ใหเจาของเรือหรือผูควบคุมเรือกรอกขอมูลการจับสัตวน้ําลงในสมุดบันทึกการทํา
การประมง
2 เมื่อนําสัตวนา้ํ ขึ้นทา ตองสงสําเนาบันทึกการทําการประมงใหสํานักงานประมงจังหวัดหรือสํานักงาน
ประมงอําเภอ
3. เรือประมงที่ฝากสัตวน้ํามาขึ้นทา จะตองสงสําเนาบันทึกการทําการประมงมาพรอมกับเรือรับฝากสัตวน้ํา
นั้นดวย
4 เมื่อสมุดบันทึกการทําการประมงหมดหรือชํารุด สามารถติดตอขอรับใหมไดที่สํานักงานประมง
จังหวัดหรือประมงอําเภอ
5 ในการขอตออาญาบัตรทุกป ตองนําสมุดบันทึกการทําการประมงแสดงตอเจาหนาที่ทุกครั้ง
เมื่อชาวประมงนําสัตวน้ําขึ้นมาจําหนายจะตองปฏิบตั ดิ ังนี้
1.สงสําเนาบันทึกการทําการประมงใหสํานักงานประมงอําเภอ หรือสํานักงานประมงจังหวัด หรือ
ดานตรวจสัตวน้ําในกรณีเรือประมงชักธงไทยที่ทําการประมงนอกนานน้ําและนําเขาสัตวน้ํา
2.มอบอํานาจใหโรงงานซึ่งซื้อสัตวน้ําของตน ใหขอมูลและลงนามในใบรับรองการจับสัตวน้ํา (Catch
certificate) ในสวนที่เกีย่ วของ (มอบหมายครั้งเดียวใชตลอดไป)
3.ลงนามในหนังสือกํากับการซื้อขายสัตวน้ํา (Marine Catch Purchasing Document : MCPD)
ในสวนที่ 1 และสวนทีข่ ายให(ประกอบการแพปลา/ผูรวบรวม หรือโรงงานแปรูป
2.3 การควบคุมการทําประมง
ประเทศไทยมีกฎหมายภายในเพื่อดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรประมงและการทําประมงของ
ประเทศ โดยมีพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงใหทันสมัย
และเหมาะสมยิง่ ขึ้น) เปนกฎหมายหลักดานการประมง และภายใตพระราชบัญญัติดังกลาวยังมีประกาศกระทรวงฯ
ระเบียบกรมประมง อื่นๆ อีกประมาณ 50 ฉบับ เพื่อดูแลและควบคุมการทําการประมง และการใชประโยชนทรัพยากร
ประมงตางๆ โดยกรมประมง เปนหนวยงานปฏิบัติภายใตกฎหมายประมงนี้ และในทางปฏิบัติกรมประมงมี
หนวยงานในการบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) พรอมหนวยตรวจการประมง (Fishing Patrol) เพื่อควบคุมใหการทํา
ประมงของเรือประมงเปนไปตามกฎหมายที่วางไวและใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด เรือประมงทุก
ลําที่ทําการประมงในเขตนานน้ําไทยจําเปนตองเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายระบุไว
ซึ่งประกอบดวย
พ.ร.บ. ประมง ป 2490 กฎกระทรวง และระเบียบกรมประมงตางๆ ซึ่งชาวประมงสมควรศึกษากฎหมาย
ระเบียบตางๆ ดังกลาว เพือ่ ใหเกิดความเขาใจ อันจะนําไปสูการไมทําผิดกฎหมาย ทั้งนี้กรมประมงได
มอบหมายใหสํานักบริหารจัดการดานการประมง รวบรวมขอกฎหมายประมงตางๆ เปนรูปเลม และจะ
เผยแพรเพื่อใหผูเกีย่ วของทุกภาคสวนโดยเฉพาะชาวประมงไดศึกษาและรับทราบจะไดประพฤติปฏิบัติใน
การทําการประมงอยางถูกตองตอไป
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3. ระบบการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําของไทย(Catch Certificate)
ระบบการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําของไทย เพื่อรองรับกฎระเบียบ IUU ตามกฎระเบียบของ
สหภาพยุโรปไดถูกออกแบบ และจัดทําขึ้นเปน 2 ระบบ คือ ระบบการออกใบรับรองการจับสัตวน้ํา (Catch
Certificate) และระบบการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําแบบงาย (Simplified Catch Certificate)
3.1 ระบบการออกใบรับรองการจับสัตวน้ํา (Catch Certificate)
การออกใบรับรองการจับสัตวน้ํา
เปนการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําที่กรมประมงออกใหกับ
เรือประมงขนาดตั้งแต 20 ตันกรอสขึ้นไป เพือ่ ผูประกอบการโรงงานหรือผูสงออกนําไปใชกํากับสัตวน้ําทีส่ งออกไป
ยังประเทศในประชาคมยุโรป
ระบบของการออกใบรับรองการจับสัตวน้ํามีวธิ ีการดําเนินการดังตอไปนี้
1. กรณีเรือประมงที่ชักธงไทยและทําการประมงในนานน้ําไทย ใหทําการบันทึกขอมูลเรือของ
ตนและผลการจับสัตวน้ําลงในสมุดบันทึกทําการประมง พรอมลงลายมือชื่อรับรอง และฉีกสําเนาสงให
สํานักงานประมงจังหวัด ณ จังหวัดที่นําสัตวน้ําขึ้นทา ในทุกครั้งที่มีการนําสัตวน้ําขึน้ ทา
2. กรณีเรือประมงที่ชกั ธงไทยและทําการประมงนอกนานน้ํา (ทําการประมงในนานน้ําตางประเทศ
หรือในทะเลหลวง) ใหทําการบันทึกขอมูลเรือของตนและผลการจับสัตวนา้ํ ลงในสมุดบันทึกทําการประมง พรอม
ลงลายมือชื่อรับรอง และฉีกสําเนาสงดานตรวจสัตวน้ํา หรือสํานักงานประมงจังหวัด ณ จังหวัดทีน่ ําสัตวน้ําขึ้นทา
(กรณีทไี่ มมีดา นฯ) ทุกครัง้ ที่มกี ารนําสัตวน้ําขึ้นทา (กรณีเรือที่ทําการประมงภายใตRFMOs ใหใช Fishing Logbook
ของ องคกรบริหารจัดการการประมงระดับภูมิภาค RFMOsเชน IOTC แทน สวนการรายงานสามารถปฏิบัติตามที่
เคยปฏิบัติอยูแลว)
3. กรณีทเี่ รือประมงไมนําสัตวน้ําทีจ่ บั ไดขึ้นทาเอง แตฝากมากับเรือขนถาย หรือเรือแม หรือ
เรือประมงลําอื่น ก็ใหกรอกรายละเอียดของเรือและสัตวน้ําที่ฝากมาในหนังสือกํากับการขนถาย (Marin
Catch Transship Document: MCTD) ลงชื่อรับรองการฝากสัตวนา้ํ พรอมสงสําเนาสมุดบันทึกทําการประมง
ในครั้งนัน้ มากับเรือรับฝากดวย
เรือขนถายหรือเรือรับฝากจะลงนามรับรองการรับฝาก และนําสงสําเนาสมุดบันทึกทําการ
ประมงพรอมหนังสือกํากับการขนถายที่ไดรับมาจากเรือประมงที่ลงนามแลว ใหแกดา นตรวจสัตวน้ําหรือ
สํานักงานประมงจังหวัดแลวแตกรณี ทุกครั้งที่เรือนําสัตวน้ําขึ้นทา
สํานักงานประมงจังหวัด หรือดานตรวจสัตวน้ํา เมื่อไดรับสําเนาสมุดบันทึกการทําประมง ใหตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวนของขอมูล และบันทึกขอมูลเรือประมงและผลการจับสัตวน้ําลงในระบบเครือขายฐานขอมูล
ของกรมประมง จัดเก็บสําเนาสมุดบันทึกการทําประมงไวอยางเปนระบบ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบใน
ภายหลัง
เมื่อนําสัตวน้ําขึ้นทา และจะดําเนินการจําหนายสัตวน้ํา ผูแทนเรือประมงจะตองกรอกรายละเอียดเรือ
ชนิดและปริมาณสัตวน้ําทีจ่ ับไดลงในหนังสือกํากับการซื้อขายสัตวน้ํา (Marine Catch Purchasing Document :
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MCPD) พรอมลงลายมือชื่อผูขาย ใหแกแพปลา หรือผูรวบรวมหรือโรงงานแปรูปที่ซื้อสัตวน้ํา ซึ่งหนังสือกํากับการ
ซื้อขายอาจถูกสงตอพรอมการกรอกกรายละเอียดการซื้อขายเปนทอดๆ ไปจนถึงโรงงาน
โรงงานผูซื้อสัตวน้ํามาแปรรูปสงออกไปยังประเทศในสหภาพยุโรป จะตองตรวจสอบขอมูลเรือที่ทําการ
ประมงวาถูกตอง และหนังสือกํากับการซื้อขายวามีขอมูลครบถวน หากขอมูลไมครบถวนหรือไมมีลายมือชื่อเจาของ
เรือหรือผูแ ทนเรือ ซึ่งเปนผูขายอันดับแรก ใหโรงงานประสานผูขายหรือผูแ ทนเรือเพื่อดําเนินการใหถกู ตองครบถวน
โรงงานทําการรวบรวมหนังสือกํากับการซื้อขายของสัตวน้ําที่ใชผลิตในแตละครั้ง เพือ่ ใชประกอบ การ
ยื่นขอรับใบรับรองการจับสัตวน้ํา โดยผูประกอบการโรงงานจะสามารถยื่นขอรับใบรับรองการจับสัตวน้ําที่กอง
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา กรุงเทพฯ (กตส.) หรือศูนยวิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําสงขลา (ศตส.สงขลา
กตส. หรือ ศตส.สงขลา จะตรวจสอบขอมูลเรือ ชนิดและปริมาณสัตวน้ําในหนังสือกํากับการซื้อ
ขาย (MCPD) และรายละเอียดในคําขอใบรับรองการจับสัตวน้ําที่ผูประกอบการยื่นเสนอมา ตรวจสอบขอมูลเรือประมง
และผลการทําการประมงจากระบบเครือขายขอมูล เมื่อพบวามีความถูกตอง เจาหนาที่ผูไดรับมอบอํานาจ ดําเนินการ
ออกเลขที่ใบรับรองการจับสัตวน้ํา ลงนามและประทับตราในแบบฟอรมใบรับรองการจับสัตวน้ํา สงมอบใหแก
ผูประกอบการโรงงาน/ผูสงออกตอไป ทั้งนี้แผนผังแสดงการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําแบบเดี่ยว (Catch
Certificate) แสดงดังรูปที่ 1
3.2 ระบบการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําแบบงาย (Simplified Catch Certificate)
ใบรับรองการจับสัตวน้ําแบบงาย (Simplified Catch Certificate) กรมประมงจะออกใหสําหรับ
เรือประมงที่จบั สัตวน้ําขนาดต่ํากวา 20 ตันกรอส โดยเรือประมงดังกลาวตองมีการบันทึกขอมูลทําการ
ประมงในสมุดบันทึกการทําประมง (Fishing Logbook) และทุกครั้งทีข่ ึ้นทา ใหสงสําเนาการบันทึกขอมูล
ดังกลาวใหสํานักงานประมงอําเภอ หรือสํานักงานประมงจังหวัด ณ จังหวัดทีน่ ําสัตวน้ํานั้นขึ้นทา
สํานักงานประมงจังหวัดจะบันทึกขอมูลเรือประมงและผลการจับสัตวน้ําจาก Fishing Logbook ลงระบบ
เครือขายฐานขอมูลของกรมประมง เพื่อเปนขอมูลประกอบในการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําแบบงาย
ตอไป
เมื่อนําสัตวน้ําขึ้นทา และจะดําเนินการจําหนายสัตวน้ํา ผูแทนเรือประมงจะตองกรอกรายละเอียด
เรือ ชนิดและปริมาณสัตวน้ําทีจ่ ับไดลงในหนังสือกํากับการซื้อขายสัตวน้ํา (Marine Catch Purchasing Document :
MCPD) พรอมลงลายมือชื่อผูขาย ใหแกแพปลา หรือผูรวบรวมหรือโรงงานแปรูปที่ซื้อสัตวน้ํา ซึ่งหนังสือกํากับการ
ซื้อขายอาจถูกสงตอพรอมการกรอกกรายละเอียดการซื้อขายเปนทอดๆ ไปจนถึงโรงงาน
โรงงานผูซื้อสัตวน้ํามาแปรรูปสงออกไปยังประเทศในสหภาพยุโรป จะตองตรวจสอบขอมูลเรือที่
ทําการประมงวาถูกตอง และหนังสือกํากับการซื้อขายวามีขอมูลครบถวน หากขอมูลไมครบถวนหรือไมมลี ายมือชื่อ
เจาของเรือหรือผูแทนเรือ ซึ่งเปนผูขายอันดับแรก ใหโรงงานประสานผูขายหรือผูแ ทนเรือเพื่อดําเนินการใหถกู ตอง
ครบถวน
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ผูประกอบการโรงงานตองจัดทําบัญชีการใชวัตถุดิบ ตามหนังสือกํากับการซื้อขายและ
รวบรวมหนังสือกํากับการซื้อขายใชแนบ เพื่อยื่นขอรับใบรับรองการจับสัตวน้ําแบบงาย ตอไป ที่
หนวยงาน กตส. หรือ ศตส.สงขลา ของกรมประมง เจาหนาที่ผูไดรับมอบอํานาจ ดําเนินการออกเลขที่
ใบรับรองการจับสัตวน้ํา ลงนามและประทับตราในแบบฟอรมใบรับรองการจับสัตวน้ํา สงมอบใหแก
ผูประกอบการโรงงาน/ผูสงออกตอไป ทั้งนี้แผนผังแสดงการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําแบบงาย (Simplified
Catch Certificate) แสดงดังรูปที่ 2
4. การนําเขาวัตถุดิบสัตวนา้ํ เพื่อแปรรูปและสงออกไปยังประชาคมยุโรป
โดยทั่วไปการนําสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักรทางทาเรือสามารถจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ
4.1 เรือชักธงตางชาติหรือเรือที่ถือสัญชาติตางชาติ บรรทุกสินคาสัตวน้ํามาจากตนทางใน
ตางประเทศ ถือเปนการนําสัตวน้ําที่ไดจากการทําการประมงภายนอกประเทศเขามาในราชอาณาจักร
สัตวน้ําที่นําเขาจากการจับโดยเรือประมงที่ชักธงตางชาติ เมื่อนําเขาราชอาณาจักรไทยเพื่อแปรรูปและสงออกไปยัง
ประเทศในประชาคมยุโรป จะตองมีใบรับรองการจับสัตวน้ําจากประเทศเจาของธงเรือประมงนั้นกํากับมาดวย
4.2 เรือชักธงไทยหรือเรือที่ถือสัญชาติไทย (ติดธงชาติไทย) ซึ่งเปนเรือที่ทําการประมงนอกนานน้ํา
ไทย แลวนําสินคาสัตวน้ําเหลานั้นเขามาขึ้นทาในประเทศไทย ถือเปนการนําสัตวน้ําที่ไดจากการทําการ
ประมงภายนอกประเทศเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งเรือประมงชักธงไทยที่ทําการประมงนอกนานน้ํา
ดังกลาว จะเปนเรือประมงที่ทําการประมงในนานน้าํ ประเทศพมา อิหราน โอมาน เยเมน และโซมาเลีย
โดยไดรับใบอนุญาตทําการประมง (License) จากประเทศดังกลาว
สัตวน้ําที่นําเขาจากการจับโดยเรือประมงที่ชกั ธงไทยและทําการประมงในตางประเทศหรือทะเล
หลวง หากเรือประมงนั้นนําสัตวน้ําขึ้นทาทั้งในจังหวัดตางๆ และในกรุงเทพฯ เชนทาเรือคลองเตย หรือ
นําเขามาที่ดานลาดกระบัง ดานตรวจสัตวน้ํากรุงเทพฯ ดานตรวจสัตวน้ําเหลานั้น สามารถเปนหนวยงานที่
รับสําเนา Fishing logbook และ MCTD จากเรือประมงหรือเรือขนถาย และทําหนาที่บันทึกขอมูลการจับ
สัตวน้ําจาก Fishing logbook พรอมทั้งเก็บสําเนา Fishing logbook และ เอกสาร MCTD ในกรณีฝากสัตวน้ํา
มากับเรือขนถาย เพื่อสามารถตรวจสอบไดเมื่อมีการรองขอ
สําหรับการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําใหแกเรือประมงชักธงไทยซึ่งทําการประมงในนานน้ํา
ตางประเทศนัน้ ก็ใหปฏิบัติเชนเดียวกับเรือประมงชักธงไทยที่ทําการประมงในนานน้ําไทย
5 การรับรองการแปรรูปสัตวน้ําที่นําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศเพื่อสงอออกไปยังประชาคมยุโรป
การสงออกสินคาประมงที่แปรรูปจากวัตถุดิบสัตวน้ําที่นําเขาจากตางประเทศ ประเทศ
เจาของธงเรือประมงจะออกใบรับรองการจับสัตวน้ํามาใหผูนาํ เขาของไทย การนําเขาวัตถุดิบสัตวน้ําจาก
ตางประเทศ จะผานการตรวจสอบของดานตรวจสัตวน้ําของกรมประมง และดานตรวจสัตวน้ําจะออกหนังสือ
กํากับการจําหนายวัตถุดิบนําเขา (Import Aquatic Animal Raw Material Movement Document, IMD )เพือ่ ใชแสดง
ปริมาณสัตวน้ํานําเขาที่ซื้อไปใชในโรงงานแปรรูป โรงงานผูสงออกจะตองยื่นขอรับใบรับรองการแปรรูปสัตวน้ํา
(Processing Certificate) หรือ Annex 4 ตามระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป จาก กตส. หรือ ศตส.สงขลา
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6. หนวยงานบริการของกรมประมง
หนวยงานของกรมประมงที่เกี่ยวของกับการรับรองการจับสัตวน้ํามีดังนี้
6.1 หนวยงานงานรับสําเนาสําเนา Fishing logbook และ เอกสาร MCTD (ถามี) ไดแกสํานักงาน
ประมงจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด คือ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ระนอง ประจวบคีรีขันธ ชุมพร พังงา สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ตรัง
ปตตานี กระบี่ นราธิวาส และภูเก็ต และดานตรวจสัตวนา้ํ 14 แหงทัว่ ประเทศ ดังตอไปนี้
1. ดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา
3. ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสงขลา สาขาทาเรือน้ําลึก 4. ดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง
5. ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี
6. ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสตูล
7. ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดตราด
8. ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดนราธิวาส
9. ดานตรวจสัตวน้ําทาเรือกรุงเทพฯ
10. ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดจันทบุรี
11. ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสมุทรสาคร
12. ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดภูเก็ต
13. ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง
14. ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสงขลา สาขาปารดังเบซาร
6.2 หนวยงานออกใบรับรองการจับสัตวน้ํา ไดแก กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ํา
และผลิตภัณฑสัตวน้ํา กรุงเทพฯ (กตส.) ศูนยวจิ ัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา
สงขลา (ศตส. สงขลา)
ระบบการออกใบรับรองการจับสัตวนํ้าแบบเดี่ยว (เรือ > 20 ตันกรอส.)

เรื อประมง ก

- สัตวนํ้า
- ลงนามใน MPCD

2.2 MCTD ที่
เรื อประมงและ
เรื อขนถ ายลง
นาม(ถ ามี)

ทาเทียบเรือ
- ผูจ ดั การทา / เจาหนาที่ผไู ดรบั
มอบหมาย
- รับรอง MCPD
(รับฝากสําเนา logbook, MCTD)

(3)

ผูรวบรวม 1
MCPD 1

(3)

ผูรวบรวม 2
MCPD 2

Logbook
MCTD (ถ ามี)

2.1 เรื อประมง
รายงาน logbook

(4)
MCPD

(4)
MCPD

ยื่ นขอรับ CC
โดยแนบ MCPD

สํานักงานประมงจังหวัด/
ดานตรวจสัตวนํ้า (กรณี การนําเขาสัตวนํ้าที่ดาน)
(1) มอบแบบฟอรม
logbook

- key ขอมูล logbook เขาระบบ
- เก็บสําเนา logbook ไวอยางเป็ นระบบ
key ขอมูล logbook
ระบบเครือขาย
ขอมูลคอมพิ วเตอร

ตรวจสอบขอมูล logbook

EU
CC ที่ ลงนามแล ว

กตส. หรือ
ศตส.สงขลา
-ตรวจสอบคําขอของผูสงออก และ MCPD
- ตรวจสอบข อมูลเรื อและสัตวนํ้าจากระบบข อมูล
เครื อข าย และหรื อ MCTD
- ออกเลขที่ และลงนามใน CC
- ลดยอดปริ มาณสัตวนํ้าที่ ใช ในการแปรรูปไมให
เกิ น MCTD และที่ ระบุใน logbook

หมายเหตุ : CC หมายถึง Catch Certificate หรือใบรับรองการจับสัตวนํ้าเดี่ยว
Logbook หมายถึง Fishing logbook หรือสมุดบัน ทึกการทําประมง
MCPD หมายถึง Marine Catch Purchasing Document หรือใบกํากับการซื้อขายสัตวนํ้า
MCTD หมายถึง Marine Catch Transship Document หรือใบกํากับการขนถายสัตวนํ้า
กตส. หมายถึง กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุ ณภาพสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสตั วนํ้า
ศตส. สงขลา หมายถึง ศูนยวจิ ยั และตรวจสอบคุณภาพสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสตั วนํ้าสงขลา
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รูปที่ 1 แผนผังระบบการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําแบบเดี่ยว (Catch Certificate)

ระบบการออกใบรับรองการจับสัตวนํ้าแบบงาย (เรือ< 20 ตันกรอส)
MCPD

ทาเทียบเรือ 1

เรือประมง ก

ผูรวบรวม 1

MCPD

โรงงาน B
MCPD

ทาเทียบเรือ 2

เรือประมง ข

ผูรวบรวม 2

ยื่นขอ SCC โดยกรอก
บัญชี รายชื่ อเรือ
วัตถุดิบขึ้นท า พรอม
แนบ MCPDs

เรือประมง N

รายงาน logbook และ
MCTD (ถ ามี)

สํานักงานประมงจังหวัด
-key ข อมูล Logbook เข าระบบเครื อข าย

ระบบเครือขาย
ขอมูลคอมพิ วเตอร

ตรวจสอบขอมูลเรื อ
และผลจับสัตวนํ้า

EU

MCPD

SCC ที่ ลงนามแล ว
คื น MCPDs

กตส. และ
ศตส.สงขลา
- ตรวจสอบคําขอของผูสงออก และ MCPD จาก
ระบบ network
- จัดทําการลดยอดผลจับจากรายงานใน MCPD
- ออก SCC ให แก ผสู  งออก

หมายเหตุ : SCC หมายถึง Simplified Catch Certificate หรือใบรับรองการจับสัตวนํ้าแบบงาย
Logbook หมายถึง Fishing logbook หรือสมุดบัน ทึกการทําประมง
MCPD หมายถึง Marine Catch Purchasing Document หรือใบกํากับการซื้อขายสัตวนํ้า
MCTD หมายถึง Marine Catch Transship Document หรือใบกํากับการขนถายสัตวนํ้า
กตส. หมายถึง กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสตั วนํ้า
ศตส. สงขลา หมายถึง ศูนยวจิ ยั และตรวจสอบคุณภาพสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสตั วนํ้าสงขลา

รูปที่ 2 แผนผังระบบการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําแบบงาย (Simplified Catch Certificate

7. ขอปฏิบตั ิสาํ หรับผูประกอบการแพปลาและโรงงาน
ตามที่สหภาพยุโรปกําหนดใหสินคาประมงที่ใชวัตถุดิบที่จับจากธรรมชาติ ที่จะนําเขาไป
ยังสหภาพยุโรปไดตองมีใบรับรองการจับสัตวน้ํา(Catch certificate) เพื่อยืนยันวาสินคารุนดังกลาวไม
ไดมาจากการทําประมง ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม หรือการทําประมง ไอยูยู ที่มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 โดยขอบขายของกฎระเบียบนี้บงั คับใชกับสินคาประมง(Fishery
products) ที่จบั จากทะเลซึ่งอยูในพิกัดศุลกากรที่ 03, 1604 และ 1605 ยกเวนรายการสินคาที่ระบุไวใน Annex
XIII ของ Commission Regulation ฉบับที่ 1010/2009 ดังนั้นเพื่อใหการสงออกสินคาสัตวน้ําที่อยูในขอบขายของ
กฎระเบียบนี้สามารถสงออกไดอยางราบรืน่ กรมประมงจึงไดจดั ทําคูมอื เปนขอปฏิบัติสําหรับ
ผูประกอบการแพปลาและโรงงาน เพื่อใหทราบขั้นตอนการดําเนินงานและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติที่
สะดวกเปนแนวทางเดียวกันตอไป
7.1. ผูประกอบการแพปลาหรือผูรวบรวม
ผูประกอบการแพปลาหรือผูรวบรวมเปนผูท ี่มีสวนเกีย่ วของกับการซื้อสัตวน้ําจากชาวประมง
และเปนผูขายสัตวน้ําใหผูประกอบการโรงงาน เพื่อใชในการแปรรูปและสงออกไปจําหนายยังสหภาพยุโรป
ผูประกอบการแพปลาหรือผูรวบรวม จึงมีสวนสําคัญในการเชื่อมโยงขอมูลถึงแหลงที่มาของสัตวน้ําที่ไดมาจาก
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การจับโดยชาวประมง เพื่อที่จะพิสูจนยืนยันการไดมาของสัตวน้ําเหลานีว้ าไมไดมาจากการทําประมง ที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไรการควบคุม
ขอมูลและหลักฐานที่จะใชประกอบการพิสูจนจึงจําเปนตองจัดทําขึ้นใน
รูปแบบเดียวกัน แมวาในอดีดและปจจุบันการซื้อขายสัตวน้ําก็ไดมีการบันทึก และรวบรวมขอมูลการซื้อขายอยู
บาง แตก็เพื่อใชประโยชนในทางการคาที่ใชเฉพาะผูประกอบการเทานัน้ ดังนั้นรูปแบบของบันทึกจึงแตกตาง
กัน ที่สําคัญคือยังขาดขอมูลการเชื่อมโยงแหลงที่มาของสัตวน้ํา กรมประมงจึงกําหนดรูปแบบของการบันทึก
และหลักเกณฑวิธีการดําเนินการใหเปนรูปแบบเดียวกัน สําหรับใชในกรณีของการนําสัตวนา้ํ เหลานี้ไปแปร
รูป เพื่อสงจําหนายในตลาดของสหภาพยุโรป และประเทศตางๆตอไป
7.1 .1 ขั้นตอนการปฏิบตั ิสําหรับผูประกอบการแพปลาหรือผูรวบรวม
ก. การขึ้นทะเบียนผูป ระกอบการแพปลาหรือผูรวบรวม
ผูประกอบการแพปลาและผูรวบรวมสัตวน้ําที่จะขายสัตวน้ําใหผปู ระกอบการโรงงานตองมี
ใบอนุญาตคาสินคาสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา (อนุญาต 6) ของกรมประมง โดยสามารถยื่นคําขอใบอนุญาตไดที่
สวนอนุญาตและจัดการประมง สํานักบริหารจัดการดานการประมง กรมประมงหรือสํานักงานประมงจังหวัดที่
สถานประกอบการตั้งอยู โดยมีขั้นตอนการดําเนินการขอใบอนุญาต คือ ยื่นคําขอตามแบบฟอรม และ เอกสาร
ประกอบคําขอ (สําเนาทุกฉบับตองลงชื่อ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
กรณีบุคคลธรรมดา 1) สําเนาบัตรประชาชน
2) สําเนาทะเบียนบาน
กรณีนิติบุคคล
1) สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบคุ คล
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
3) สําเนาทะเบียนบาน
กรณีไมมายื่นดวยตนเอง 1) สําเนาบัตรประชาชน ผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
2) สําเนาทะเบียนบาน
3) หนังสือมอบอํานาจพรอมติด อากรแสตมป10 บาท/ฉบับ หรือ 30 บาท/ป
ระยะเวลาการออกใบอนุญาต 3 วันทําการ และใบอนุญาตมีอายุใชไดถึงวันที่ 31 ธ.ค. ของปที่ออก
ใบอนุญาตฯ คาธรรมเนียม 150 บาท/ฉบับ
ผูประกอบการสามารถติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สวนอนุญาตและจัดการประมง สํานักบริหารจัดการดานการประมง กรมประมง อาคาร
สํานักบริหารจัดการดานการประมง ชั้น1 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02561-4689 โทรสาร 0-2561-4689
ข. การใชเอกสารการกํากับการซื้อขายสัตวน้ํา (Marine Catch Purchasing Document, MCPD) เปนการ
เชื่อมโยงขอมูลของแหลงทีม่ าของสัตวนา้ํ แบบฟอรมหนังสือกํากับการซื้อขายสัตวน้ําปรากฎในภาคผนวก 1
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1. ใหผูประกอบการแพปลาและ/หรือผูรวบรวมสัตวน้ําซึ่งซื้อสัตวน้ําจากเรือประมง ขอเอกสาร
แบบฟอรม หนังสือการกํากับการซื้อขายสัตวน้ํา (MCPD)ไดจากโรงงานแปรรูป ซึ่งจะจัดซื้อเอกสาร
แบบฟอรมจากสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย หรือสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป
2. ผูประกอบการแพปลาและ/หรือผูรวบรวมสัตวน้ํา เมือ่ ซื้อสัตวน้ําจากเรือประมง ใหขอขอมูลจาก
ชาวประมง หรือเจาของเรือ หรือผูแทนที่ผูทําการจับสัตวน้ํา และกรอกขอมูล พรอมลงนามโดยผูทําการจับสัตวน้ํา
หรือผูแทนหรือเจาของเรือ ในสวนที่ 1 ของเอกสารการกํากับการซื้อขายสัตวน้ํา(MCPD)
3. ผูประกอบการแพปลาและ/หรือผูรวบรวมสัตวน้ํากรอกขอมูลชนิดและปริมาณสัตวน้ําที่ทําการซื้อ
ขายจากเรือใน สวนที่ 2 และลงนามผูซื้อ พรอมทั้งใหกปั ตัน/เจาของเรือหรือผูแทนเรือลงนามรับรองขอมูล
ในสวนผูขาย
4. นําเอกสารการกํากับการซื้อขายสัตวน้ํา (MCPD) นี้ มาใหเจาหนาที่ทาขึ้นสัตวน้ํา ที่กรมประมง
มอบหมาย ใหเปนผูรวบรวม หรือนําสงเอกสารการบันทึกการจับสัตวน้ํา (Fishing Log Book) ของ
ชาวประมงทีน่ ําสัตวน้ํามาขึน้ ทาหรือตรวจสอบขอมูลเรือที่ทําการประมงอยางถูกตอง มีการนําสัตวน้ําขึ้นทา
ในวันดังกลาว และมีการซื้อขายสัตวน้ํา และลงนามรับรองในเอกสารการกํากับการซื้อขายสัตวน้ํา(MCPD)
5. ผูประกอบการแพปลาและ/หรือผูรวบรวมสัตวน้ําตองตรวจสอบขอมูล สวนที่ 1 ใหครบถวน
โดยเฉพาะในสวนที่ผูทําการประมงไดสงหนังสือรายงานการจับสัตวน้ําแลว มีการลงนามรับรอง โดยกัปตัน/
เจาของเรือหรือผูแทนเรือประมง และลงนามรับรองโดยเจาหนาที่ที่ทาขึ้นซึ่งกรมประมงไดมอบหมายใหเปน
ผูตรวจสอบประจําที่ทาขึ้นสัตวน้ํานัน้ ๆ
กรณีที่ผูประกอบการแพปลาและ/หรือผูรวบรวมสัตวน้ําซื้อสัตวน้ําจากเรือขนถายสัตวน้ําจะตอง
ตรวจสอบขอมูลของเรือขนถายสัตวน้ําใหครบถวน โดยเฉพาะในสวนที่ผูทําการประมงไดสงหนังสือรายงาน
การจับสัตวน้ําและเอกสารกํากับการขนถายแลว กอนที่จะใหกัปตัน/เจาของเรือหรือผูแทนเรือประมงที่ขนถาย
ลงนามแทนกัปตัน/เจาของเรือหรือผูแทนเรือที่ทําการประมง และลงนามรับรองโดยเจาหนาที่ทที่ าขึ้นซึ่ง
กรมประมงไดมอบหมายใหเปนผูตรวจสอบประจําที่ทาขึน้ สัตวน้ํานัน้ ๆ
2.5 กรณีที่ผูประกอบการแพปลาและ/หรือผูรวบรวมสัตวน้ําซื้อสัตวน้ําตอจากผูประกอบการ
แพปลาและ/หรือผูรวบรวมสัตวน้ําซื้อสัตวน้ํา รายอื่น ๆ ผูซื้อหรือผูขายตองกรอกชนิดและปริมาณสัตวน้ําที่
ทําการซื้อขายใหถูกตอง และลงนามรับรองการซื้อและการขายจริงทั้งผูซื้อและผูขาย ในสวนตอไป
2.6 ผูประกอบการแพปลาและ/หรือผูรวบรวมสัตวน้ํา รวบรวมสงสัตวน้ําใหผูประกอบการ
โรงงาน พรอมกับนําสง หนังสือกํากับการซื้อขายสินคาสัตวน้ําที่มีการลงนามจริงในสวนที่ตนเองขายใหกับ
ผูประกอบการโรงงาน
2.7 หากมีการซื้อขายสัตวน้ําจากเรือประมงลําดังกลาวกอนหนานี้มากกวา 1 ราย ผูขายสามารถ
สําเนาเอกสารMCPDได แตตองมีการลงนามดวยลายมือจริงจากผูขาย ในชองผูขายเสมอ ในฉบับสําเนา
7.2 ผูประกอบการโรงงาน
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ผูประกอบการโรงงานที่สงผลิตภัณฑสัตวน้ําเขาไปยังสหภาพยุโรป โดยเฉพาะผลิตภัณฑสัตวน้ํา
(Fishery products) ที่จับจากทะเลซึ่งอยูใ นพิกดั ศุลกากรที่ 03, 1604 และ 1605 ยกเวนบางรายการสินคาที่
ระบุใน Annex XIII ของ Commission Regulation ฉบับที่ 1010/2009 จะตองแสดงใบรับรองการจับสัตวนา้ํ เพื่อยืนยัน
วาผลิตภัณฑรนุ ดังกลาวไมไดมาจากการทําประมง ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม หรือการทํา
ประมงไอยูยู ประกอบการนําเขา กรมประมงจึงไดกาํ หนดหลักเกณฑในการขอใบรับรองการจับสัตวน้ํา โดย
ผูประกอบการโรงงาน จะตองดําเนินการโดยมีขั้นตอนตามรายละเอียดดังนี้
7.2.1 วัตถุดิบสัตวน้ําที่จับโดยเรือประมงของไทยและจับสัตวน้ําในนานน้ําไทย
หากโรงงานมีการนําสัตวน้ําที่จับโดยเรือประมงของไทย จับสัตวน้ําในนานน้ําไทย มา
ใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูป เปนผลิตภัณฑสัตวน้ําสงออกไปยังสหภาพยุโรป โรงงานจะตองยื่นใบรับรอง
การจับสัตวน้ําแบบเดีย่ ว(Catch certificate) หรือใบรับรองการจับสัตวนา้ํ แบบงาย (Simplified Catch certificate)
ซึ่งออกโดยกรมประมง ประเทศไทย การดําเนินการขอใบรับรองการจับสัตวน้ํามีขั้นตอนดังตอไปนี้
เมื่อโรงงานรับซื้อวัตถุดิบสัตวน้ําจากผูขาย ใหขอหนังสือกํากับการซื้อขายสัตวน้ํา (MCPD) ที่มีการ
ระบุรายละเอียดขอมูลเรือประมงปรากฎในสวนที่ 1 อยางครบถวน และมีขอมูลการซื้อขายสัตวน้ําปรากฎในสวน
ถัดไปของหนังสือ MCPD จากผูขายหรือผูรวมรวมสัตวน้ํามาสงใหโรงงาน
เมื่อโรงงานซื้อสัตวน้ํา ใหระบุรายละเอียดในเอกสาร MCPD ในสวนของการซื้อดังนี้
• ชื่อผูประกอบการ - ใสชื่อโรงงานที่ซื้อวัตถุดิบสัตวน้ํา
• เลขทะเบียน
- ใสหมายเลขรับรองโรงงาน (Thailand no.)
• ที่อยู โทรศัพท - ใสที่อยู เบอรโทรศัพทของโรงงานที่ซื้อวัตถุดิบสัตวน้ํา
• ชนิดสัตวน้ํา
- ใสชื่อชนิดสัตวน้ําที่โรงงานซื้อ เชน ปลาทรายแดง เปนตน
• ปริมาณ
- ใสตัวเลขแสดงปริมาณสัตวนา้ํ ที่โรงงานซื้อ (กิโลกรัม)
• ลงนามผูขาย
- ใหผูขายวัตถุดิบสัตวน้ําใหกับโรงงาน เปนผูลงนาม
• ลงนามผูซื้อ
- ใหผูจัดซื้อของโรงงานที่ซื้อสัตวน้ํา เปนผูล งนาม
• วันที/่ เดือน/ป
- ใสวันที่ เดือน ป ที่ซื้อขายสัตวน้ํา
การใสขอมูลปริมาณสัตวนา้ํ ในเอกสาร MCPD นี้ ใหใสขอมูลเปนปริมาณของสัตวน้ําชนิดนั้นๆ
เปนปริมาณของวัตถุดิบทีย่ งั ไมมีการแปรรูป
ดังนั้นหากโรงงานซื้อสัตวน้ําที่ผานการแปรรูปเบื้องตนมาแลว ตองคํานวณน้ําหนักกลับ
เปนน้ําหนักของสัตวน้ําที่ยังไมผานการแปรรูป เสมือนเปนวัตถุดิบที่โรงงานซื้อ เพื่อยื่นขอหนังสือรับรอง
การจับสัตวน้ําจากกรมประมง เนื่องจากปริมาณสัตวน้ําทีโ่ รงงานจะตองระบุในเอกสารใบรับรองการจับ
สัตวน้ําจะตองเปนน้ําหนักสัตวน้ําทั้งตัวทีข่ ึ้นทา และนําไปใชในการแปรรูปเสมอ ตัวอยางเชน
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ตัวอยางที่ 1 หากโรงงานซือ้ ปลาตาโตทั้งตัว จํานวน 380 กิโลกรัมมาเปนวัตถุดิบเพือ่ แปรรูป ใหระบุชนิด
สัตวน้ํา เปน ปลาตาโต ปริมาณ 380 กิโลกรัม
ตัวอยางที่ 2 หากโรงงานซือ้ สัตวน้ําที่ผานการแปรรูปเบื้องตน มาผลิตเปนผลิตภัณฑของโรงงาน เชน ซื้อ
เนื้อกุงทราย (กุงทรายที่หกั หัว แกะเปลือกแลว มาแปรรูป) ใหระบุชนิดสัตวนํา้ ที่ซอื้ เปน กุงทราย และระบุ
ปริมาณเปน น้าํ หนักของกุงทรายทั้งตัว (มีหัวและเปลือก) ซึ่งสามารถคํานวณเทียบกลับได เชน จากการรวม
ปริมาณเนื้อกุงทราย จํานวน 200 กิโลกรัม และสวนหัวและเปลือก ของกุงทรายทีแ่ กะออกในระหวางผลิต
เบื้องตน อีก 80 กิโลกรัม ดังนั้นปริมาณกุงทรายที่โรงงานรับซื้อมา 200 กิโลกรัม ตองระบุในเอกสารการซื้อ
ขายสัตวน้ํา MCPD เปน 280 กิโลกรัม เปนตน
ตัวอยางที่ 3 หากโรงงานซื้อสัตวน้ําที่ผานการแปรรูปจากที่อื่นกอนผลิตเปนผลิตภัณฑของโรงงาน เชน
โรงงานซื้อซูริมิ (ที่แปรรูปจากปลาทรายแดง) เพื่อนําไปผลิตเปนปูอัด ใหระบุชนิดสัตวน้ําที่ซื้อขาย เปน
ปลาทรายแดง และใหระบุปริมาณเปนน้ําหนักของปลาทรายแดงทั้งตัวซึ่งไดจากการคํานวณกลับจากซูริมิ
เชน ซื้อซูริมิ 100 กิโลกรัม ซึ่งทําจากปลาทรายแดง จํานวนทั้งสิ้น 500 กิโลกรัม ดังนัน้ ปริมาณที่ตองระบุใน
เอกสารการซื้อขาย MCPD จะเปน ชนิดปลาทรายแดง ปริมาณ 500 กิโลกรัม
1. เมื่อโรงงานนําสัตวน้ํารุนดังกลาวมาแปรรูป ใหระบุรายละเอียดในเอกสาร MCPD ในสวนที่ 5 ดังนี้
• ชื่อผูประกอบการ - ใสชื่อโรงงานที่ซื้อวัตถุดิบสัตวน้ํา
• เลขทะเบียน
- ใสหมายเลขรับรองโรงงาน (Thailand no.)
• ชนิดสัตวน้ํา
- ใสชื่อชนิดสัตวน้ําที่โรงงานใชแปรรูป เชน ปลาทรายแดง เปนตน
• ปริมาณใช
- ใสตัวเลขแสดงปริมาณสัตวน้ําที่โรงงานนําไปใชแปรรูป (กิโลกรัม)
• ปริมาณเหลือ
- ใสตัวเลขแสดงปริมาณสัตวน้ําคงเหลือจากการใชแปรรูป (กิโลกรัม)
• วันที่ผลิต
- ใสวันที่ เดือน ป ที่นําสัตวน้ํานั้นไปแปรรูป
• ลงนามผูควบคุม - ใหผูควบคุมการแปรรุ)ของโรงงานเปนผูลงนาม
การใสขอมูลปริมาณสัตวนา้ํ ที่ใชและคงเหลือ ใน เอกสาร MCPD สวนที่5 ใหใสขอมูลที่
เปนน้ําหนักของสัตวน้ําชนิดนั้นๆ ที่ยังไมไดแปรรูป เนื่องจากปริมาณสัตวน้ําที่โรงงานจะตองระบุใน
เอกสารใบรับรองการจับสัตวน้ําจะตองเปนน้ําหนักสัตวน้ําทั้งตัวที่ขึ้นทา
ตัวอยาง 1. หากโรงงานซื้อปลาตาโตทั้งตัว จํานวน 380 กิโลกรัมมาเปนวัตถุดิบเพื่อแปรรูป โดยใช
แปรรูป 250 กิโลกรัม ใหระบุชนิดสัตวน้ํา เปน ปลาตาโต ปริมาณที่ใช เปน 250 กิโลกรัม ปริมาณเหลือ เปน
130 กิโลกรัม เปนตน
ตัวอยางที่ 2 หากโรงงานซือ้ สัตวน้ําที่ผานการแปรรูปเบื้องตน มาผลิตเปนผลิตภัณฑของโรงงาน เชน
ซื้อเนื้อกุงทราย 2,000 กิโลกรัม (กุงทรายที่หักหัว แกะเปลือกแลว) มาแปรรูปเปนกุงตมบรรจุในกระปอง
โดยใชเนื้อกุงทรายไปจํานวน 1,200 กิโลกรัม ใหระบุชนิดสัตวน้ําทีซ่ ื้อ เปน กุงทราย และระบุปริมาณเปน
น้ําหนักของกุง ทรายทั้งตัว (มีหัวและเปลือก) ซึ่งสามารถคํานวณเทียบกลับได เชน จากการรวมปริมาณเนื้อ
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กุงทราย จํานวน 2,000 กิโลกรัม และสวนหัวและเปลือก ของกุงทรายที่แกะออกในระหวางผลิตเบื้องตน อีก
800 กิโลกรัม ดังนั้นปริมาณกุงทรายที่โรงงานรับซื้อเปน 2,800 กิโลกรัม ตองระบุในเอกสารสวนที่ 5 ดังนี้
ใหระบุชนิดสัตวน้ํา เปน กุงทราย ระบุปริมาณที่ใช โดยคํานวณกลับเปนน้ําหนักกุงทรายที่รวมหัวและ
เปลือกซึ่งจะเทากับ 1,680 กิโลกรัม(ไดจาก เนื้อกุงทราย 1200 กิโลกรัม หัวและเปลือกจากการคํานวณได
เทากับ 680 กิโลกรัม รวมเปน1,680 กิโลกรัม) ปริมาณเหลือ เปน 1,120 กิโลกรัม (ไดจาก 2,800 -1,680 =
1,120กิโลกรัม เปนตน
ตัวอยางที่ 3 หากโรงงานซื้อสัตวน้ําทีผ่ านการแปรรูปจากที่อื่นกอนผลิตเปนผลิตภัณฑของโรงงาน
เชนโรงงานซื้อซูริมิ (ที่แปรรูปจากปลาทรายแดง) เพื่อนําไปผลิตเปนปูอัด ใหระบุชนิดสัตวน้ําที่ซ้อื ขาย เปน
ปลาทรายแดง และใหระบุปริมาณเปนน้ําหนักของปลาทรายแดงทัง้ ตัวซึ่งไดจากการคํานวณกลับจากซูริมิ
เชน ซื้อซูริมิ 1000 กิโลกรัม ซึ่งทําจากปลาทรายแดง จํานวนทั้งสิ้น 5,000 กิโลกรัม ดังนั้นปริมาณที่ตอ งระบุ
ในเอกสารการซื้อขาย MCPD จะเปน ชนิดปลาทรายแดง ปริมาณ 5,000 กิโลกรัม
เมื่อโรงงานนําซูริมิมาแปรรูปเปนปูอัด และประสงคจะขอใบรับรองการจับสัตวน้ํา สําหรับปู
อัดรุนนั้น ใหแจงชนิดสัตวนา้ํ เปนปลาทรายแดง ปริมาณของปลาทรายแดงที่จะตองระบุ ตองคํานวณกลับ
โดยคํานวณยอนจากปริมาณซูริมิที่ใช และปริมาณปลาทรายแดงที่มาจากซูริมินั้น เชน โรงงานทําการผลิต
ปูอัด 1,000 กิโลกรัม โดยใช ซูริมิ 400 กิโลกรัม ซึ่งซูริมิ นี้แปรรูปมาจากปลาทรายแดงทั้งตัวจํานวน 2,000
กิโลกรัม ดังนัน้ ในเอกสารคํารองแจงความประสงคขอใบรับรองการจับสัตวนาํ้ เพื่อประกอบการนําผลิตภัณฑ
สัตวน้ําเขาไปยังสหภาพยุโรป (ภาคผนวก3) ตองใสขอมูลในสวนที่5 โดยระบุชนิดสัตวน้ําเปนปลาทรายแดง
ปริมาณที่ใชเปน 2,000กิโลกรัม ปริมาณเหลือ เปน 3,000 กิโลกรัม เปนตน
2. โรงงานสามารถตรวจสอบรายชื่อเรือประมงที่ปรากฏในสวนที่ 1 ของหนังสือ MCPD วาเปนเรือประมงที่ทํา
การประมงแบบไอยูยูหรือไม โดยสืบคน ขอมู ลไดจ ากURLของกรมประมง
( http://www.Fisheries.go.th/it-database/iuuwebboat)
3. โรงงานยื่นขอใบรับรองการจับสัตวน้ํา (Catch certificate)ไดที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
สัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา (กตส.) กรุงเทพฯ หรือศูนยวจิ ัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา สงขลา (ศตส. สงขลา) เอกสารประกอบการขอใบรับรองฯ มีดังนี้
3.1 คํารองแจงความประสงคขอใบรับรองการจับสัตวน้ําเพื่อประกอบการนําผลิตภัณฑสัตวน้ํา
เขาไปยังสหภาพยุโรป (ภาคผนวก3)
3.2 หนังสือกํากับการซื้อขายสินคาสัตวน้ํา (MCPD) ฉบับจริง
3.3 ใบรับรองการจับสัตวน้ํา (Catch certificate) ที่กรอกรายละเอียดในขอที่2-4 และในสวนขอที่ 5 ให
ผูแทนโรงงานลงนามแทน ผูแทนเรือประมงที่ไดรับมอบหมาย; Name of authorized person of fishing vessel และ ใน
ขอที่ 8 ลงชื่อผูสงออก; Name of exporter และในรายละเอียดการขนสงทีส่ งออกในขอที่ 10 transport details
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3.4 ใบรับรองการจับสัตวน้ําแบบงาย(Simplified Catch certificate) โรงงานกรอกขอมูลในสวนที่
เกี่ยวของ และผูแทนโรงงานลงนามรับรองขอมูลในสวนของ List of Thai Fishing Vessels operate under Legal,
Regulated and Reported practices to the Thai Authority
4. โรงงานสามารถ download แบบฟอรมใบรับรองการจับสัตวน้ํา (Catch certificate) หรือ
ใบรับรองการจับสัตวน้ําแบบงาย (Simplified Catch certificate) ไดที่ www.Fisheries.go.th ตัวอยางรายละเอียด
การกรอกขอมูลในใบรับรองฯ ปรากฏตามภาคผนวก 4
5. โรงงานตองแจงรายชือ่ และแบบลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามในใบรับรองการจับสัตวน้ําหรือ
ใบรับรองการจับสัตวน้ําแบบงายของโรงงาน ใหแก กตส. หรือ ศตส. สงขลา
7.2.2 วัตถุดิบสัตวน้ําที่จับโดยเรือประมงไทยและทําการประมงนอกนานน้าํ ไทย
สําหรับวัตถุดบิ สัตวน้ําที่จับโดยเรือประมงไทย(ชักธงไทย) และทําการประมงนอกนานน้ําไทย
เมื่อ มีการนําสัตวนํา้ ทีจ่ ับโดยเรือประมงของไทยที่ทาํ การประมงนอกนานน้าํ ไทย กลับเขามาในประเทศไทย
ถือวาเปนการนําเขาสินคาสัตวน้ํา ดังนั้นตองผานพิธีการนําเขาโดยติดตอดานตรวจสัตวน้ํา กรมประมง ณ
แหงใดแหงหนึ่งในจํานวน 14 แหงตามที่ระบุในขอ.... เพื่อขออนุญาตนําเขา ผูนําเขาจะตองใหเรือประมง
ดังกลาวสงสําเนาบันทึกทําการประมง (Fishing logbook) ใหดานตรวจสัตวน้ํา นั้นๆ ดวย
เมื่อโรงงานรับซื้อวัตถุดิบสัตวน้ํา ใหขอหนังสือกํากับการซื้อขายสัตวน้ํา(MCPD) จากผูที่ขาย
สัตวน้ําใหแกโรงงาน และกรอกขอมูลการซื้อขายสัตวน้ํา ตามที่ระบุไวในขอ 7.2.1 ก. โรงงานสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อเรือประมงที่ทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (IUU Fishing) โดย
ติดตอยื่นขอรหัสเพื่อตรวจสอบขอมูลไดที่ งานตรวจสอบและประเมินผลขอมูล ฝายวิเคราะหขอมูลและ
ประมวลผลสถิติ ศูนยสารสนเทศ กรมประมง โทรศัพท 020562 0600-15 ตอ13502-3
การใชวัตถุดิบสัตวน้ําที่จับโดยเรือประมงไทย(ชักธงไทย) และทําการประมงนอกนานน้าํ
ไทย มาแปรรูปเปนผลิตภัณฑสัตวน้ําสงออกไปยังสหภาพยุโรปโรงงานจะตองยื่นใบรับรองการจับสัตวนา้ํ
(Catch certificate) ซึ่งออกโดยกรมประมง ประเทศไทย เพื่อประกอบการนําเขาสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติ
เชนเดียวกับเรือประมงไทย(ชักธงไทย) และทําการประมงในนานน้ําไทย
7.2.3 วัตถุดิบสัตวน้ําที่จับโดยเรือประมงรัฐตางชาติ
หากโรงงานมีการนําสัตวน้ําที่จับโดยเรือประมงรัฐตางชาติ เปนวัตถุดบิ (นําเขา) ในการ
แปรรูปเปนผลิตภัณฑสัตวน้ําสงออกไปยังสหภาพยุโรป โรงงานจะตองไดรับใบรับรองการจับสัตวน้ํา
(Catch certificate) ที่ออกโดยประเทศเจาของธงเรือ และจะตองยืน่ หนังสือรับรองการแปรรูปสัตวน้ํา
(Annex4 ตามระเบียบ council Regulation 1005/2008) ที่ออกโดยกรมประมง เพื่อประกอบการนําเขา
กรมประมงไดกําหนดหลักเกณฑในการนําเขาวัตถุดิบมายังประเทศไทย และการยืน่ ขอ
หนังสือรับรองการแปรรูปสัตวน้ํา (Annex4) ดังนี้
1. วัตถุดิบสัตวนา้ํ ที่จับโดยเรือประมงรัฐตางชาติตองยื่นคําขออนุญาตนําสัตวน้ําเขามาใน
ราชอาณาจักร โดยติดตอดานตรวจสัตวน้ํากรมประมง ณ แหงใดแหงหนึ่งในจํานวน 14 แหง
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2.หากโรงงานประสงคจะสงสินคาสัตวน้ําจากการนําเขาไปยังสหภาพฯ โรงงานตองยื่นขอ
หนังสือรับรองการแปรรูปสัตวน้ํา (Annex 4) โดยติดตอที่ กตส. หรือ ศตส. สงขลา พรอมยื่นเอกสาร
ประกอบ ดังนี้
2.1 หนังสือคํารองแจงความประสงคขอหนังสือรับรองการแปรรูปสัตวน้ํา (Annex 4)
2.2 แบบฟอรมหนังสือรับรองการแปรรูปสัตวน้ํา (Annex 4) ที่โรงงานกรอกขอมูล
รายละเอียดและลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล
2.3 เอกสารใบรับรองการจับสัตวน้ํา (Catch certificate) ที่ออกโดยประเทศเจาของธงเรือ
2.3.1 Catch Certificate ฉบับจริง หากสินคาที่ขอการรับรองใชสัตวน้ําทั้งหมดตาม
ปริมาณที่ระบุใน Catch certificate หรือ
2.3.2 สําเนา Catch Certificate หากสินคาที่ขอการรับรองใชสัตวน้ําเพียงสวนหนึ่ง
ของปริมาณที่ระบุใน Catch certificate โดยโรงงานลงนามรับรองความถูกตองของสําเนาดังกลาว
2.4 สําเนาแบบฟอรมการควบคุมปริมาณวัตถุดิบสัตวน้ํานําเขาเพื่อการแปรรูปสงออก
สหภาพยุโรป ( แบบฟอรม Raw Material Balance Stock : RMBS) ซึ่งผูขอหนังสือรับรองการแปรรูปสัตวน้ํา
(Annex 4) ตองแนบสําเนาแบบฟอรม RMBS เพื่อลดยอดปริมาณวัตถุดิบที่นําเขามาแปรรูป ที่จะสงออกไป
ยัง สหภาพยุ โรป โดยแสดงข อมู ลปริม าณวัตถุดิ บที่นํ ามาแปรรู ปและปริ ม าณคงเหลื ออย างต อเนื่อ งใน
แบบฟอรม RMBS จนกวาวัตถุดิบรุนนั้นๆ จะถูกใชหมด ขอมูลที่ตองแสดงในแบบฟอรม RMBS
3. เจาหนาทีก่ รมประมงจะตรวจทวนสอบขอมูลในแบบฟอรม RMBS ทุกครั้งกอนการออก
หนังสือรับรองการแปรรูปสัตวน้ํา (Annex 4) หากพบวาปริมาณวัตถุดบิ ที่ใชในการแปรรูปของสินคารุนใด
ไมสอดคลองกับปริมาณวัตถุดิบคงเหลือจะไมออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตวนา้ํ (Annex 4) แกสินคา
รุนนั้นๆ และโรงงานตองดําเนินการสืบหาสาเหตุและมาตรการปองกันปญหา หากพบวาปญหาเกิดจาก
ระบบการตามสอบสินคา (Traceability) ที่ไมมีประสิทธิภาพ กรมประมงอาจพิจารณาระงับการสงออก
ชั่วคราวหรือเพิกถอนรายชือ่ โรงงานจากบัญชีที่กรมประมงใหการรับรอง
8 รายละเอียดที่ตองระบุในใบรับรองการจับสัตวน้ําของประเทศไทย
1. Catch certificate of Thailand

ใหโรงงานกรอกขอมูลในสวนเกี่ยวของตามคําอธิบาย และพิมพเอกสารดานหนา-หลังในกระดาษ
แผนเดียวกัน เอกสารตั้งแตหนาที่ 2 จนถึงหนาสุดทายใหระบุหมายเลขเอกสาร (Document number)
ที่มุมขวาดานบนของเอกสารดวย
• Document number ประกอบดวยตัวเลข 01/XXXX/YY/AAAAAA
โรงงานระบุตัวเลขในลําดับที่ 1-3 และกรมประมงระบุตัวเลขในลําดับที่ 4
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ลําดับที่ 1: ตัวเลข 01
ลําดับที่ 2: XXXX
ลําดับที่ 3: ตัวเลข YY

หมายถึง ใบรับรองการจับสัตวน้ํา (Catch certificate) ดังนั้นใหโรงงาน
ใสตัวเลข 01
หมายถึง หมายเลขรับรองโรงงาน (Thailand no.) ดังนั้นใหโรงงาน
ใสหมายเลขรับรองของโรงงานจํานวน 4 หลัก
หมายถึง ป ค.ศ. ที่ขอใบรับรองการจับฯ ดังนั้นใหโรงงานใสตัวเลข 2 ตัว
สุดทาย เชน ใส 10 เพื่อหมายถึงป ค.ศ. 2010
หมายถึง running number (กรมประมงเปนผูกรอกใหภายหลัง)

ลําดับที่ 4: AAAAAA
ในขอ 1 ใหใสขอมูลดังนี้
• Name of Validating Authority = โรงงานใส Department of Fisheries, Thailand
• Address = โรงงานใส Kaset klang, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
• Tel. = โรงงานใส 66 2 558 0150-5
• Fax. = โรงงานใส 66 2 558 0136
ในขอ 2 ใหใสขอมูลดังนี้
หากผลิตภัณฑสัตวน้ํารุนที่จะสงออกนี้ มาจากเรือประมง (เรือจับ) เพียง 1 ลํา ใหกรอกรายละเอียด
ของเรือประมง ชนิดและปริมาณสัตวน้ําทีน่ ําไปใชแปรรูปลงในหัวขอ 2 แตหากผลิตภัณฑสัตวน้ํารุน ที่
จะสงออกนี้ มาจากเรือประมง (เรือจับ) มากกวา 1 ลํา ใหกรอกรายละเอียดลงใน Appendix 1 โดยไม
ตองกรอกขอมูลใด ลงในหัวขอที่ 2
• Fishing vessel name = โรงงานใสชื่อเรือประมง รายละเอียดระบุอยูในเอกสาร MCPD สวนที่ 1
• Vessel registration No. = โรงงานใสเลขทะเบียนเรือประมง ที่ระบุอยูในเอกสาร MCPD สวนที่ 1
• Inmarsat No. = โรงงานใส N/A
• Flag-Home port = โรงงานใสชื่อจังหวัดที่จดทะเบียนเรือ (สืบคนไดจาก URL ของกรมประมง)
• Call sign = โรงงานใส N/A
• IMO/Lloyd’s Number = โรงงานใส N/A
• Tel./Fax No. E-mail address = โรงงานใส N/A
• Fish Species = โรงงานใสชื่อสัตวน้ําที่ใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑรนุ นี้ เชน หากใช
ปลาทรายแดงเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ใหระบุเปน Threadfin bream เปนตน
• Weight used from the catches (kg) =โรงงานใสปริมาณสัตวน้ําชนิดนัน้ ที่นํามาใชในการแปรรูป
เปนผลิตภัณฑรุนนี้ ปริมาณสัตวน้ําที่ใชจะถูกระบุอยูในเอกสาร MCPD สวนที่ 5 หัวขอปริมาณที่ใช
• Type of processing on board (if applicable) = หากมีการแปรรูปสัตวนา้ํ บนเรือ เชน ตัดหัว ควักไส
ก็ใหระบุประเภทของการแปรรูปดวย แตถาหากไมมกี ารแปรรูปสัตวนา้ํ บนเรือใหโรงงานใส N/A
(เรือประมงไทยไมมีการแปรรูปบนเรือ ในกรณีนใี้ หใส N/A)
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ในขอ 3 ใหใสขอมูลดังนี้
• Name of fishery product(s) = โรงงานใสชื่อผลิตภัณฑสตั วน้ําที่จะสงออก ใหตรงกับใน Health
Certificate
• Thailand HS code of fishery product(s) = โรงงานใสรหัสพิกัดศุลกากรของไทย (ตามที่ระบุใน
Health Certificate หัวขอ 1.19)
• A single consignment weight of fishery product(s) (kg) = โรงงานใสน้ําหนักผลิตภัณฑสัตวน้ํารุน
ที่สงออก (Net weight / Gross weight)
ในขอ 4 (โรงงานไมตองกรอกขอมูล)
ในขอ 5 ใหใสขอมูลดังนี้
• Name of authorized person of fishing vessel = โรงงานใสชื่อเจาหนาทีโ่ รงงาน เปนผูแทน
เรือประมง
• Signature /Date = เจาหนาที่โรงงานลงนามแทนเรือประมง / วันที่ (โรงงานตองแจงรายชื่อและแบบ
ลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามของโรงงานมายังกตส. กรุงเทพฯ หรือศูนยฯ สงขลา)
ในขอ 6 ใหใสขอมูลเฉพาะกรณีมีการขนถายสัตวนา้ํ ระหวางเรือในทะเล
หากผลิตภัณฑสัตวน้ํารุนที่จะสงออกนี้ ไมมีการใชวัตถุดิบสัตวน้ําที่ถูกบรรทุกมากับเรือขนถาย (ซึ่ง
เปนการขนถายสัตวนํา้ ระหวางเรือในทะเล) ก็ไมตองกรอกรายละเอียดในหัวขอ 6
แตหากผลิตภัณฑนนั้ มีการใชวัตถุดิบสัตวน้ําที่ถูกบรรทุกมากับเรือขนถาย (ซึ่งเปนการขนถายสัตว
น้ําระหวางเรือในทะเล) ใหกรอกรายละเอียดลงในหัวขอ 6 ดวย ตามคําอธิบายตอไปนี้ (แตหากมีเรือขน
ถายมากกวา 1 ลํา ใหกรอกรายละเอียด คือ ชื่อเรือขนถาย ตําแหนงขนถาย และวันที่ขนถาย ลงใน
Appendix 1 โดยไมตองกรอกขอมูลใดๆ ในหัวขอที่ 6)
• Name of Receiving Vessel = โรงงานใสชื่อเรือขนถาย รายละเอียดระบุอยูในเอกสาร MCPD สวน
ที่ 1
• Name of authorized person of receiving vessel = โรงงานใสชื่อกัปตัน/ไตเรือขนถาย รายละเอียด
ระบุอยูในเอกสาร MCPD สวนที่ 1
• Call sign (if issued) = โรงงานใส N/A
• IMO/Lloyds number (if issued) = โรงงานใส N/A
• Transshipment date = โรงงานใสวันที่ขนถายสัตวน้ําระหวางเรือในทะเล (สืบคนขอมูลไดจาก
URL ของกรมประมง)
• Transshipment Area/position = โรงงานใสตําแหนงขนถายสัตวน้ําระหวางเรือในทะเล (สืบคน
ขอมูลไดจาก URL ของกรมประมง)
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• Weight used from the catches (kg) = โรงงานใสปริมาณสัตวน้ําชนิดนัน้ ที่นํามาใชในการแปรรูป
เปนผลิตภัณฑรุนนี้ ปริมาณสัตวน้ําที่ใชจะถูกระบุอยูในเอกสาร MCPD สวนที่ 5 หัวขอปริมาณที่ใช
• Signature = เจาหนาที่โรงงานลงนามแทนเรือที่รับขนถายสัตวน้ําในทะเล (โรงงานตองแจงรายชื่อ
และแบบลายมือชื่อ ผูมีอํานาจลงนามของโรงงานมายัง กตส. กรุงเทพฯ หรือ ศตส. สงขลา)
ในขอ 7 .ใหใสขอมูลเฉพาะในกรณีมีการขนถายสัตวน้ําระหวางเรือลําหนึ่งไปยังเรืออีกลําหนึ่ง ที่ทา
เทียบเรือ
หากผลิตภัณฑสัตวน้ํารุนที่จะสงออกนี้ ไมมีการใชวัตถุดบิ สัตวน้ําที่ถูกบรรทุกมากับเรือขนถาย (ซึ่ง
เปนการขนถายสัตวน้ําระหวางเรือ ที่ทาเทียบเรือ) ก็ไมตอ งกรอกรายละเอียดในหัวขอ 7
แตหากผลิตภัณฑนนั้ มีการใชวัตถุดิบสัตวน้ําที่ถูกบรรทุกมากับเรือขนถาย (ซึ่งเปนการขนถายสัตว
การขนถายสัตวน้ําจากเรือทีท่ าเทียบเรือไปยังเรืออีกลําหนึ่ง) ใหกรอกรายละเอียดลงในหัวขอ 7 ดวย
ตามคําอธิบายตอไปนี้ (แตหากมีเรือขนถายมากกวา 1 ลํา ใหกรอกรายละเอียด คือ ชื่อเรือขนถาย ชื่อทา
เทียบเรือที่ขนถาย และวันทีข่ นถาย ลงใน Appendix 1 โดยไมตองกรอกขอมูลใดๆ ในหัวขอที่ 7)
การขนถายสัตวน้ําระหวางเรือลําหนึ่งไปยังเรืออีกลําหนึ่ง ที่ทาเทียบเรือ อาจเปนไดกรณีเรือประมง
ไทยทําการประมงนอกนานน้ําไทย ใหใสขอมูลดังนี้
• Name of authorized person = โรงงานใส N/A
• Authority = โรงงานใส N/A
• Port of Landing = โรงงานใสชื่อทาเทียบเรือที่ทําการขนถายสัตวน้ํา เชน ทามะริด ประเทศพมา
(สืบคนขอมูลไดจาก URL ของกรมประมง)
• Date of Landing = โรงงานใสวันที่ขนถายสัตวน้ําที่ทาเทียบเรือ (สืบคนขอมูลไดจาก URL ของกรม
ประมง)
• Signature = เจาหนาที่โรงงานลงนามแทนเรือที่รับขนถายสัตวน้ําที่ทาเรือ (โรงงานตองแจงรายชื่อ
และแบบลายมือชื่อ ผูมีอํานาจลงนามของโรงงานมายังกตส. กรุงเทพฯ หรือศตส. สงขลา)
ในขอ 8 ใหใสขอมูลดังนี้
• Name of exporter/Address/Tel/Fax = ใสชื่อ/ที่อยู/ หมายเลขโทรศัพท/หมายเลขโทรสารของ
โรงงาน
• Signature /Date/Stamp = เจาหนาที่โรงงานลงนาม / ระบุวันที่ลงนาม / ประทับตราบริษัท (โรงงาน
ตองแจงรายชือ่ และแบบลายมือชื่อ ผูมีอํานาจลงนามของโรงงานมายังกตส. กรุงเทพฯ หรือศตส.
สงขลา)
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ในขอ 9ใหใสขอมูลดังนี้
• Official Name /Title = กรมประมงใสชื่อ/ตําแหนง เจาหนาที่ของกตส. ผูลงนามในใบรับรองการ
จับฯ
• Signature/Date/Stamp = เจาหนาที่กตส. ลงนาม / ระบุวันที่ลงนาม / ประทับตรากรมประมง
ในขอ 10ใหใสขอมูลดังนี้
• Country of exportation = โรงงานใส Thailand
• Port/airport/other place of departure = โรงงานใสชื่อทาเรือ หรือทาอากาศยานที่สงออก
• Vessel name/Flag = กรณีสงสินคาเขาสหภาพฯโดยทางเรือซึ่งเรือนั้นเปนเรือไปจับสัตวน้ํา (fishing
vessel) หรือเปนเรือที่ไปรับสัตวน้ํา (receiving vessel) ใหใสชื่อเรือดวย (แตถานําผลิตภัณฑสัตวน้ํา
เขาสหภาพฯ โดยเรือบรรทุกคอนเทนเนอร ไมตองระบุชอื่ เรือบรรทุกคอนเทนเนอรเนื่องจากไม
เกี่ยวของกับกรณีน)ี้
• Bill of Lading/Flight number/Airway bill = โรงงานใสหมายเลข BL/เที่ยวบิน/Airway bill
• Other transport document = ถามีเอกสารการขนสงอื่นใหระบุ
• Container Number (s) (List attached/if applicable) = โรงงานใสหมายเลขคอนเทนเนอรที่บรรทุก
ผลิตภัณฑรุนนี้
ในขอ 11, 12 และ European Community Re-Export Certificate (โรงงานไมตองกรอกขอมูล)
ในหัวขอ Appendix 1 (Details of Fishing Vessels and Receiving Vessels provided Catches)
• No. = โรงงานใสหมายเลขแสดงลําดับที่ของขอมูลที่มีอยูในตารางนี้ เชน บรรทัดที่ 1 ใสตัวเลข1
บรรทัดที่ 2 ใสตัวเลข 2 เปนตน
• Fishing Vessel Name = โรงงานใสชื่อเรือประมง รายละเอียดระบุอยูในเอกสาร MCPD สวนที่ 1
• Fishing Vessel registration No. = โรงงานใสเลขทะเบียนเรือประมง รายละเอียดระบุอยูในเอกสาร
MCPD สวนที่ 1
• Catch Area = โรงงานใสแหลงทําการประมง รายละเอียดระบุอยูใ นเอกสาร MCPDสวนที่ 1 (หัวขอ
แหลงทําการประมง)
• Landed Date = โรงงานใสวันที่เรือประมงขึ้นทา รายละเอียดระบุอยูในเอกสาร MCPD สวนที่ 1
(หัวขอวันที่ขนึ้ ทา)
• Fish Species = โรงงานใสชื่อสัตวน้ําที่ใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑรนุ นี้ เชน หากใช
ปลาทรายแดงเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ใหระบุเปน Threadfin bream เปนตน
• Weight used from the catches (kg) =โรงงานใสปริมาณสัตวน้ําชนิดนัน้ ที่นํามาใชในการแปรรูป
เปนผลิตภัณฑรุนนี้ ปริมาณสัตวน้ําที่ใชจะถูกระบุอยูในเอกสาร MCPD สวนที่ 5 หัวขอปริมาณที่ใช
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• Receiving Vessel Name = หาก MCPD สวนที่ 1 มีระบุชื่อเรือขนถาย ใหโรงงานใสชื่อเรือขนถายดวย
รายละเอียดระบุอยูในเอกสาร MCPDสวนที่ 1 (หัวขอชื่อเรือขนถาย)
• Transshipment Area/Position at sea = โรงงานใสตําแหนงขนถายสัตวน้ําระหวางเรือในทะเล
(สืบคนขอมูลไดจาก URL ของกรมประมง)
• Transshipment Port = หากมีการขนถายสัตวน้ําระหวางเรือที่ทาเทียบเรือใหใสชื่อทาที่ขนถายสัตว
น้ําดวย (สืบคนขอมูลไดจาก URL ของกรมประมง)
• Transshipment date = โรงงานใสวันที่ขนถาย (สืบคนขอมูลไดจาก URL ของกรมประมง)
• Total = โรงงานใสน้ําหนักรวมของ Weight used from the catches
• Name of authorized person of fishing vessels = โรงงานใสชื่อเจาหนาที่โรงงานเปนผูแทน
เรือประมง
• Signature of authorized person of fishing vessels = เจาหนาที่โรงงานลงนามแทนเรือประมง
(โรงงานตองแจงรายชื่อและแบบลายมือชือ่ ผูมีอํานาจลงนามของโรงงานมายังกตส. กรุงเทพฯ หรือ
ศตส. สงขลา)
• Name of authorized person of receiving vessels = โรงงานใสชื่อเจาหนาที่โรงงานเปนผูแทนเรือ
ขนถาย
• Signature of authorized person of receiving vessels =เจาหนาที่โรงงานลงนามแทนเรือที่รับขนถาย
สัตวน้ํา (โรงงานตองแจงรายชื่อและแบบลายมือชื่อ ผูมีอํานาจลงนามของโรงงานมายังกตส.
กรุงเทพฯ หรือศตส. สงขลา)
• Validation authority = เจาหนาที่กตส. ลงนาม
หมายเหตุ: โรงงานสืบคนขอมูลเรือประมงไดจาก URL ของกรมประมง
(http://www.fisheries.go.th/it-database/iuuwebboat)
2. Simplified Catch certificate of Thailand
ใหโรงงานกรอกขอมูลในสวนเกี่ยวของตามคําอธิบาย และพิมพเอกสารดานหนา-หลังในกระดาษ
แผนเดียวกัน อยางไรก็ตามหากขอมูลในหัวขอ List of Thai Fishing Vessels operate under Legal,
Regulated and Reported practices to the Thai Authority (หนา 2) มีจํานวนมากเกินกวาที่จะระบุไดหมด
ในแบบฟอรม โรงงานสามารถพิมพเพิ่มเติมลงในกระดาษแผนใหมและแนบเปนเอกสารแนบได
เอกสารตั้งแตหนาที่ 2 จนถึงหนาสุดทายใหระบุหมายเลขเอกสาร (Document number) ที่มุมขวา
ดานบนของเอกสารดวย
• Document number ประกอบดวยตัวเลข 02/XXXX/YY/AAAAAA
โรงงานระบุตัวเลขในลําดับที่ 1-3 และกรมประมงระบุตัวเลขในลําดับที่ 4
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ลําดับที่ 1: ตัวเลข 02

หมายถึง ใบรับรองการจับสัตวน้ําแบบงาย (Simplified Catch
certificate)
ดังนั้นใหโรงงานใสตวั เลข 02
ลําดับที่ 2: XXXX
หมายถึง หมายเลขรับรองโรงงาน (Thailand no.) ดังนั้นใหโรงงาน
ใสหมายเลขรับรองของโรงงานจํานวน 4 หลัก
ลําดับที่ 3: ตัวเลข YY หมายถึง ป ค.ศ. ที่ขอใบรับรองการจับฯ ดังนั้นใหโรงงานใสตัวเลข 2 ตัว
สุดทาย เชน ใส 10 เพื่อหมายถึงป ค.ศ. 2010
ลําดับที่ 4: AAAAAA หมายถึง running number (กรมประมงเปนผูกรอกใหภายหลัง)
ในขอ 1ใหใสขอมูลดังนี้
• Name of Validating Authority = โรงงานใส Department of Fisheries, Thailand
• Address = โรงงานใส Kaset klang, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
• Tel. = โรงงานใส 66 2 558 0150-5
• Fax. = โรงงานใส 66 2 558 0136
ในขอ 2ใหใสขอมูลดังนี้
• Name of fishery product(s) = โรงงานใสชื่อผลิตภัณฑสตั วน้ําที่จะสงออก ใหตรงกับใน Health
Certificate
• Thailand HS code of fishery product(s) = โรงงานใสรหัสพิกัดศุลกากรของไทย (ตามที่ระบุใน
Health Certificate หัวขอ 1.19)
• A single consignment weight of fishery product(s) (kg) = โรงงานใสน้ําหนักผลิตภัณฑสัตวน้ํารุน
ที่สงออก (Net weight / Gross weight)
ในขอ 3 (โรงงานไมตองกรอกขอมูล)
ในขอ 4ใหใสขอมูลดังนี้
• List of vessels operated under legal, regulated and reported practices to the Thai authority appears
on the other side of this document and/or attached herewith. = โรงงานใสขอมูลตามตารางใน
เอกสารหนาที่ 2 โดยแจงรายชื่อเรือประมงที่มีขนาดต่ํากวา 20 ตันกรอส ทุกลําที่โรงงานใชวตั ถุดิบ
สัตวน้ําที่จับจากเรือประมงนัน้ มาแปรรูปเปนผลิตภัณฑสตั วน้ํา โดยมีรายละเอียดดังนี้
• No. = โรงงานใสหมายเลขแสดงลําดับที่ของขอมูลที่มีอยูในตารางนี้ เชน บรรทัดที่ 1 ใสตัวเลข1
บรรทัดที่ 2 ใสตัวเลข 2 เปนตน
• Fishing Vessel Name = โรงงานใสชื่อเรือประมง รายละเอียดระบุอยูในเอกสาร MCPD สวนที่ 1
• Registration No. = โรงงานใสเลขทะเบียนเรือประมง รายละเอียดระบุอยูในเอกสาร MCPD สวนที่
1
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• Landed Date = โรงงานใสวันที่เรือประมงขึ้นทา รายละเอียดระบุอยูในเอกสาร MCPD สวนที่ 1
(หัวขอวันที่ขนึ้ ทา)
• Weight used from the catches (kg) =โรงงานใสปริมาณสัตวน้ําที่นํามาใชในการแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑรุนนี้ ปริมาณสัตวน้ําที่ใชจะถูกระบุอยูในเอกสาร MCPD สวนที่ 5 หัวขอปริมาณที่ใช
• Total = โรงงานใสน้ําหนักรวมของ Weight used from the catches
• Exporter and Stamp = ผูแทนโรงงานลงนาม และประทับตราบริษัท โดยตองแจงรายชื่อและแบบ
ลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามของโรงงานมายังกตส. กรุงเทพฯ หรือ ศตส. สงขลา
• Authority and Stamp = เจาหนาที่กตส. ลงนาม และประทับตรากรมประมง
ในขอ 5 ใหใสขอมูลดังนี้
• Name of exporter/Address/Tel/Fax = ใสชื่อ/ที่อยู/ หมายเลขโทรศัพท/หมายเลขโทรสารของ
โรงงาน
• Signature /Date/Stamp = เจาหนาที่โรงงานลงนาม / ระบุวันที่ลงนาม / ประทับตราบริษัท (โรงงาน
ตองแจงรายชือ่ และแบบลายมือชื่อ ผูมีอํานาจลงนามของโรงงานมายัง กตส.กรุงเทพฯ หรือ ศตส
สงขลา)
ในขอ 6ใหใสขอมูลดังนี้
• Official Name /Title = กรมประมงใสชื่อ/ตําแหนง เจาหนาที่ของกตส. ผูลงนามในใบรับรองการจับฯ
• Signature/Date/Stamp = เจาหนาที่กตส. ลงนาม / ระบุวันที่ลงนาม / ประทับตรากรมประมง
ในขอ 7ใหใสขอมูลดังนี้
• Country of exportation = โรงงานใส Thailand
• Port/airport/other place of departure = โรงงานใสชื่อทาเรือ หรือทาอากาศยานที่สงออก
• Vessel name/Flag = กรณีสงสินคาเขาสหภาพฯโดยทางเรือซึ่งเรือนั้นเปนเรือไปจับสัตวน้ํา (fishing
vessel) หรือเปนเรือที่ไปรับสัตวน้ํา (receiving vessel) ใหใสชื่อเรือดวย (แตถานําผลิตภัณฑสัตวน้ํา
เขาสหภาพฯ โดยเรือบรรทุกคอนเทนเนอร ไมตองระบุชื่อเรือบรรทุกคอนเทนเนอรเนื่องจากไม
เกี่ยวของกับกรณีน)ี้
• Bill of Lading/Flight number/Airway bill = โรงงานใสหมายเลข BL/เที่ยวบิน/Airway bill
• Other transport document = ถามีเอกสารการขนสงอื่นใหระบุ
• Container Number (s) (List attached/if applicable) = โรงงานใสหมายเลขคอนเทนเนอรที่บรรทุก
ผลิตภัณฑรุนนี้
ในขอ 8 -9 และ Re-export Certificate of Thailand (โรงงานไมตองกรอกขอมูล)
หมายเหตุ: โรงงานสืบคนขอมูลเรือประมงไดจาก URL ของกรมประมง
(http://www.fisheries.go.th/it-database/iuuwebboat)
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ภาคผนวก 3
หัวกระดาษบริษัท
วันที่ .......เดือน ..........................พ.ศ. ..............
เลขที่หนังสือ..................
เรื่อง คํารองแจงความประสงคขอใบรับรองการจับสัตวน้ําเพื่อประกอบการนําผลิตภัณฑสัตวน้ําเขาไปยังสหภาพยุโรป
เรียน ผูอํานวยการกองตรวจสอบสัตวน้ํารับรองมาตรฐานคุณภาพและผลิตภัณฑสัตวน้ํา หรือ
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สงขลา
ดวยบริษัท .............................................................................มีความประสงคจะสงผลิตภัณฑสัตวน้ํา
ไปยังเมืองทา, ประเทศปลายทาง ……….……………..…………………โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ ดังนี้
ชื่อผลิตภัณฑ…………………..………………… รหัส (Code) ………………….…………………………….
ขนาดบรรจุ …………..……………………………..ปริมาณสงออก เชน carton, case ………………………….
น้ําหนักสุทธิ ………..…………………..…………..(กิโลกรัม) รหัสพิกัดภาษีศุลกากร……..…………………
วันที่ขนสินคาขึ้นตู (Date of loading) …………………………………………………………………………...
จึงมีความประสงคขอใบรับรองการจับสัตวน้ํา พรอมนี้ไดแนบหนังสือกํากับการซื้อขายสินคาสัตวน้ํา
(MCPD)ที่โรงงานใชวัตถุดิบสัตวน้ําในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑสัตวน้ํา รุนนี้
ก) วัตถุดิบสัตวน้ําที่จับจากเรือประมงที่มีขนาดเรือ 20 ตันกรอสขึ้นไป
ลําดับที่ เลขที่ MCPD
ชนิดสัตวน้ํา ปริมาณสัตวน้ําที่ใชในการแปรรูปผลิตภัณฑรุนนี้ (กก.)
ที่ระบุในเอการ MCPD สวนที่5 หัวขอปริมาณใช

รวม…………….
ข) วัตถุดิบสัตวน้ําที่จับจากเรือประมงที่มีขนาดเรือต่ํากวา 20 ตันกรอส
ลําดับที่ เลขที่ MCPD
ชนิดสัตวน้ํา ปริมาณสัตวน้ําที่ใชในการแปรรูปผลิตภัณฑรุนนี้ (กก.)
ที่ระบุในเอการ MCPD สวนที่5 หัวขอปริมาณใช

รวม…………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ชื่อ-นามสกุล) / ตําแหนง /ประทับตราบริษัท
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ตัวอยาง
หัวกระดาษบริษัท
วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553

เลขที่หนังสือ …..จิรายุ 101……

เรื่อง คํารองแจงความประสงคขอใบรับรองการจับสัตวน้ําเพื่อประกอบการนําผลิตภัณฑสัตวน้ําเขาสหภาพยุโรป
เรียน ผูอํานวยการกองตรวจสอบสัตวน้ํารับรองมาตรฐานคุณภาพและผลิตภัณฑสัตวน้ํา
จิรายุ จํากัด
ดวยบริษัท .............................................................................มี
ความประสงคจะสงผลิตภัณฑสัตวน้ํา
ไปยังเมืองทา, ประเทศปลายทาง ………UK…………………..…………………โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ ดังนี้
ชื่อผลิตภัณฑ…Frozen imitation crab meat……… รหัส (Code) …9867………….…………………………….
ขนาดบรรจุ …312 gram x 32 /case……………………………..ปริมาณสงออก …1,500………………. (CASE)
น้ําหนักสุทธิ …14,976 …………………..…………..(กิโลกรัม) รหัสพิกัดภาษีศุลกากร…16.04…………………
วันที่ขนสินคาขึ้นตู (Date of loading) …………………………………18 /2/53…………………………………...
จึงมีความประสงคขอใบรับรองการจับสัตวน้ํา พรอมนี้ไดแนบหนังสือกํากับการซื้อขายสินคาสัตวน้ํา
(MCPD) ที่โรงงานใชวัตถุดิบสัตวน้ําในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑสัตวน้ํา รุนนี้ ดังตอไปนี้
ก) วัตถุดิบสัตวน้ําที่จับจากเรือประมงที่มีขนาดเรือ 20 ตันกรอสขึ้นไป
ลําดับที่ เลขที่ MCPD
ปริมาณสัตวน้ําที่ใชในการแปรรูปผลิตภัณฑรุนนี้ (กก.)
ชนิดสัตวน้ํา
1
2
3
4

1234
1234
8972
0453

ทรายแดง
ตาโต
ทรายแดง
ตาโต
รวมทั้งสิ้น

ที่ระบุในเอการ MCPD สวนที่5 หัวขอปริมาณใช

1334
2,500
8,844
16,000
28,678

ข) วัตถุดิบสัตวน้ําที่จับจากเรือประมงที่มีขนาดเรือต่ํากวา 20 ตันกรอส
ปริมาณสัตวน้ําที่ใชในการแปรรูปผลิตภัณฑรุนนี้ (กก.)
ลําดับที่ เลขที่ MCPD
ชนิดสัตวน้ํา
ที่ระบุในเอการ MCPD สวนที่5 หัวขอปริมาณใช

1
2

4578
ทรายแดง
6874
ทรายแดง
รวมทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

667
820
1,487
ขอแสดงความนับถือ
นาย เกง รักการประมง/ ผูจัดการโรงงาน / ประทับตราบริษัท

หมายเหตุ

ตัวอยางนี้แสดงขอมูลวาโรงงานจิรายุ จํากัด ประสงคจะสงสินคา Frozen imitation crab meat ไปยัง UK ปริมาณ 14,976
กิโลกรัม (น้ําหนักสุทธิ) ซึ่งน้ําหนักนี้สอดคลองกับน้ําหนักที่ระบุในใบรับรองสุขอนามัยสินคาสัตวน้ํา; Health certificate จากขอมูลพบวา
สินคารุน (consignment) นี้แปรรูปมาจากวัตถุดิบซูริมิ (ซึ่งใชปลา 2 ชนิด คือทรายแดงและตาโต) โดยมีรายละเอียดของวัตถุดิบสัตวน้ํา ดังนี้ ปลา
ทรายแดงถูกจับจากเรือประมงไทยทีม่ ีทั้งขนาดต่ํากวา 20 ตันกรอส และ 20 ตันกรอสขึ้นไป ปลาตาโตถูกจับจากเรือประมงไทยทีม่ ีขนาดเรือ
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20 ตันกรอสขึ้นไป ดังนั้นโรงงานจิรายุจะไดใบรับรองการจับสัตวน้ําแบบงาย (Simplified Catch certificate) จํานวน 1 ฉบับ เนื่องจากเรือที่มี
ขนาดต่ํากวา 20 ตันกรอส และแนบใบรับรองการจับสัตวน้ํา (Catch certificate) จํานวน 1 ฉบับ เนื่องจากเรือที่มีขนาด 20 ตันกรอสขึ้นไป รวม
จํานวนใบรับรองการจับสัตวน้ําของสินคา consignment นี้ เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการนําเขา คือ 2 ฉบับ
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แบบฟอรมขอ Annex 4
หัวกระดาษบริษัท
วันที่ .......เดือน ..........................พ.ศ. ..........
เลขที่หนังสือ..................
เรื่อง คํารองแจงความประสงคขอหนังสือรับรองการแปรรูปสัตวน้ํา (Annex 4)
เรียน ผูอํานวยการกองตรวจสอบสัตวน้ํารับรองมาตรฐานคุณภาพและผลิตภัณฑสัตวน้ํา หรือ
ผูอํานวยการศูนยยว ิจยั และตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สงขลา
ดวยบริษัท ................................................................................. จะสงผลิตภัณฑสัตวน้ําไปยัง
สหภาพยุโรป ซึ่งเปนสินคาสัตวน้ําที่ใชวตั ถุดิบสัตวน้ําจากการนําเขา จึงมีความประสงคขอหนังสือ
รับรอง
การแปรรูปสัตวน้ํา (Annex 4) โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑสัตวน้ํา ดังนี้
ชื่อสินคา………………………………………รหัสผลิตภัณฑ……………………………………….
รหัสพิกัดภาษีศุลกากร…………………… ปริมาณสงออก ………………… (CARTON)
น้ําหนักสุทธิ (Net weight) …………….(กิโลกรัม) ขนาดบรรจุ …………………………..…….……
ไปยังเมืองทา, ประเทศปลายทาง ………………………………………..………………………………
หมายเลขใบรับรอง Health certificate ……………………………………………….…………………
ขอแสดงความนับถือ
(ชื่อ-นามสกุล)
ตําแหนง
ประทับตราบริษัท
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