
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบรับรองกำรแปรรูปสัตว์น  ำ (Annex IV)  
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  1.ผู้ประสงค์จะยื่นขอใบรับรองการแปรรูปสัตว์น ้า( Annex IV)ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การประมง 
พ.ศ.2558 
  2.ขอบข่ายการรับรองผู้ประกอบที่น้าเข้าสินค้าสัตว์น ้าเพ่ือน้ามาแปรรูปและส่งออกไปยังสหภาพยุโรปโดย
ครอบคลุมสินค้าประมงท่ีจับจากทะเล ตามพิกัดศุลกากรที่ 03, 1604, 1605 ยกเว้นบางรายการสินค้า เช่น จากการ
เพาะเลี ยง สัตว์น ้าประเภทหอยสองฝา เป็นต้น สินค้าสัตว์น ้าน้าเข้ารุ่นดังกล่าวนอกจากต้องมี  ใบรับรองการจับสัตว์น ้า 
(Catch certificate) ที่ออกโดยเจ้าของธงเรือต่างชาติแล้ว ผู้ประกอบการต้องยื่นขอเอกสารใบรับรองการแปรรูปสัตว์น ้า 
(Annex IV) เพ่ือยืนยันว่าสินค้าสัตว์น ้าน้าเข้ารุ่นที่น้ามาแปรรูปนั นไม่ได้มาจากการท้าประมงแบบไอยูยู (IUU) และไม่ได้มา
จากประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือด้านไอยูยูเพ่ิมเติมด้วย เพ่ือให้การส่งออกสินค้าสัตว์น ้าของไทยได้มาตรฐานสากลตาม
ระเบียบพระราชบัญญัติ การประมง 2558 และสอดคล้องกับข้อก้าหนดของสหภาพยุโรป ซึ่งผู้ประกอบการต้องยื่นค้าขอ
พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานประกอบตามที่ก้าหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง มายังหน่วยงานกลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
โดยเจ้าหน้าที่จะด้าเนินการตรวจสอบตามขั นตอนและระยะเวลาที่ก้าหนด 
 
เงื่อนไข 
  1.ระยะเวลาด้าเนินการ ใบรับรองการแปรรูปสัตว์น ้า ( Annex IV ) ล้าดับคิวที่ 1-20 จะได้รับภายใน 1 วันท้าการ
นับจากวันที่กรมประมงได้รับค้าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน โดยขั นตอนการยื่นค้าขอใบรับรองการแปรรูปสัตว์น ้า( 
Annex IV) เปิดให้บริการภายในเวลา 15.30 น.ของวันท้าการเพ่ือให้สามารถด้าเนินการได้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก้าหนด 
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวและในวันท้าการนั นๆมีใบรับรองยื่นเข้าหน่วยงานเกิน 20ฉบับ(คิว) ใบรับรองดังกล่าวจะถูก
เข้าคิวในวันท้าการถัดไปตามล้าดับ(จากข้อมูลสถิติการออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น ้า ( Annex IV ) ปีพ.ศ.2557 กรม
ประมงสามารถออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น ้า( Annex IV )เฉลี่ย 20 ฉบับ(คิว)ต่อ 1 วันท้าการ ) 
  2.กรณีเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในเอกสารหลักฐานที่ยื่นขอ สามารถแจ้งให้ผู้ยื่นค้าขอชี แจงเพ่ิมเติมได้ 
  3.กรณีค้าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั น ผู้รับค้าขอและผู้ยื่นค้าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมก้าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการใดๆในระยะเวลาที่ก้าหนด จะถือว่าผู้รับค้าขอ
ไม่ประสงค์จะยื่นค้าขอใบรับรองการแปรรูปสัตว์น ้า (Annex IV)     ฉบับดังกล่าวอีกต่อไป 
  4.ขั นตอนการด้าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามท่ีระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชน 
 
 
  



ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: (โดยขั้นตอนการยื่นค าขอใบรับรองการแปรรูปสัตว์
น้ า( Annex IV) เปิดให้บริการภายในเวลา 15.30 น.ของวัน
ท าการ และต้องอยู่ในล าดับคิว 1-20 เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด   หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวและในวันท าการนั้นๆมีใบรับรองยื่นเข้า
หน่วยงานเกิน 20ฉบับ(คิว) ใบรับรองดังกล่าวจะถูกเข้าคิวใน
วันท าการถัดไปตามล าดับ))  
กลุ่มรับรองคุณภาพสินค้าประมง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง  
ที่อยู่ 50 อาคารปรีดากรรณสูต เกษตรกลาง จตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 02 562 0600-15 ต่อ 13410-13413 
โทรสาร: 02 558 0140 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -)  
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สงขลา 
ที่อยู่ 79/2 ถนนวิเชียรชม ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 90000 
โทรศัพท์: 074 312 037 
โทรสาร:  074 314 797 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ประกอบการยื่นหลักฐานการขอใบรับรองแปรรูปสัตว์น ้า 
(Annex IV) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานพร้อมลงทะเบียนรับค้าร้อง 
(หมายเหตุ: -)  

6 นาท ี กองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลประกอบ 
(หมายเหตุ: -)  

20 นาท ี กองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง 

 
3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์และแบบบันทึก
Annex IVพร้อมเสนอผู้มีอ้านาจลงนามในใบรับรองการแปร
รูปสัตว์น ้า( Annex IV) 
(หมายเหตุ: -)  

22 นาท ี กองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ้านาจลงนามในใบรับรองการแปรรูปสัตว์น ้าและเจ้าหน้าที่
ด้าเนินการออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น ้า( Annex IV) 
(หมายเหตุ: -)  

12 นาท ี กองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

แบบค ำร้องขอใบรับรองกำรแปรรูปสัตว์น  ำ (Annex IV) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

2) 
 

ส ำเนำใบรับรองสุขอนำมัยสัตว์น  ำ (Health Certificate) หรือใบ
แจ้งรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ระบุหมำยเลขของใบรับรองสุขอนำมัย
สัตว์น  ำ( Health certificate) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

3) ส ำเนำใบรับรองกำรจับสัตว์น  ำจำกต่ำงประเทศ (Catch กรมประมง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 Certificate)โดยประทับตรำชื่อสถำนประกอบกำรพร้อมทั งลงนำม

โดยผู้มีอ ำนำจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีสินค้ารุ่นที่ส่งออกผลิตจากวัตถุดิบสัตว์น ้าที่มาจาก
การจับสัตว์น ้าหลายแหล่งจับต้องแนบส้าเนาใบรับรองการจับสัตว์น ้า
จากต่างประเทศให้ครบถ้วนทุกแหล่งจับ 
จ้านวนแหล่งละ 1ฉบับ) 

4) 
 

ส ำเนำหนังสือก ำกับกำรจ ำหน่ำยสัตว์น  ำน ำเข้ำ (Import 
Movement Document, IMD) ที่มีกำรลงนำมผู้น ำเข้ำหรือผู้ซื อ
โดยผู้มีอ ำนำจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีสินค้าท่ีผลิตมาจากวัตถุดิบสัตว์น ้าที่มีการน้าเข้ามา
จากวัตถุดิบหลายรุ่น(lot) ให้แนบส้าเนา IMD ให้ครบถ้วน 
จ้านวนรุ่น (lot)ละ 1ฉบับ) 

กรมประมง 

5) 
 

ส ำเนำแบบฟอร์มกำรควบคุมปริมำณวัตถุดิบสัตว์น  ำน ำเข้ำเพื่อกำร
แปรรูปส่งออกสหภำพยุโรป (Raw Material Balance Stock, 
RMBS) โดยระบุช่ือผู้ให้ข้อมูล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีสินค้าท่ีผลิตมาจากวัตถุดิบสัตว์น ้าที่มีการน้าเข้ามา
และแปรรูปมาจากวัตถุดิบหลายรุ่น (lot) ให้แนบส้าเนา RMBSให้
ครบถ้วน 
จ้านวนรุ่น(lot)ละ 1ฉบับ) 

กรมประมง 

6) 
 

แบบฟอร์มใบรับรองกำรแปรรูปสัตว์น  ำน ำเข้ำ(Annex IV)โดย
ผู้ประกอบกำรกรอกรำยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมประมง 

7) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ตำมที่กฏหมำยก ำหนด 
30 บำท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ - 

8) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีมอบอ้านาจให้ผู้อ่ืนกระท้าแทนในการยื่นค้าขอ
ใบรับรองการแปรรูปสัตว์น ้า( Annex IV) ให้แนบส้าเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบอ้านาจพร้อมลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ฉบับ
และ ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจพร้อมลงนามรับรอง
ส้าเนาถูกต้อง จ้านวน 1 ฉบับ ) 

กรมการปกครอง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มAnnex IV และแบบฟอร์ม RMBS 
(หมายเหตุ: (ดาวน์โหลดที่เว็บไซด์ 
 

 


