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ระเบียบกรมประมง
เรื่อง กําหนดแบบ วิธีการยื่นคําขอใบรับรองการจับสัตว์น้ํา
หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือการแปรรูปสัตว์น้ํา
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดี
กรมประมงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในระเบียบนี้
“ใบรับรองการจับสัตว์น้ํา” หมายความว่า เอกสารเพื่อรับรองว่าสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้น
ได้มาจากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย
“ใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือการแปรรูปสัตว์น้ํา” หมายความว่า เอกสารเพื่อรับรองว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นใช้วัตถุดิบสัตว์น้ํานําเข้าที่จับโดยเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยและได้มาจากการทําการประมง
โดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๒ ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคําขอใบรับรองการจับสัตว์น้ํา หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ําหรือการแปรรูปสัตว์น้ํา ต้องเป็นสถานประกอบการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่กรมประมงรับรอง
กรณีส่งออกไปสหภาพยุโรปต้องเป็นสถานประกอบการในบัญชีรายชื่อที่สหภาพยุโรปประกาศรับรอง
ข้อ ๓ ให้ผู้ประสงค์จะขอใบรับรองการจับสัตว์น้ํา หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
หรือการแปรรูปสัตว์น้ํา ยื่นคําขอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร้อมเอกสารและหลักฐานตามแบบคําขอ
แนบท้ายระเบียบนี้
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งให้ยื่น ณ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง หรือศูนย์วิจัย
และตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําสงขลา จังหวัดสงขลา ก่อนการส่งออกไม่น้อยกว่า
๓ วันทําการ
ข้อ ๔ กรณีที่คําขอใบรับรองการจับสัตว์น้ํา หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือ
การแปรรูปสัตว์น้ํา และเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคําขอถูกต้องและครบถ้วน ให้อธิบดีหรือ
ผู้ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายลงนามในใบรั บรองการจับ สั ต ว์น้ํ าหรื อ ใบรั บ รองการผลิต ผลิ ตภั ณ ฑ์สั ต ว์ น้ํา หรื อ
การแปรรูปสัตว์น้ํา
ข้อ ๕ กรณีที่คําขอใบรับรองการจับสัตว์น้ํา หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือ
การแปรรูปสัตว์น้ํา เอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคําขอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนและ
ถูกต้องภายในเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด
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กรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนและ
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าคําขอนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้นกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าว
ข้อ ๖ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วิมล จันทรโรทัย
อธิบดีกรมประมง

แบบคําขอใบรับรองการจับสัตว์น้ํา (Catch Certificate)
วันที่..............เดือน............................ปี.............
เรื่อง ขอใบรับรองการจับสัตว์น้ํา (Catch Certificate)
เรียน อธิบดีกรมประมง
ด้วยบริษัท............................................................................... มีความประสงค์ขอใบรับรอง
การจับสัตว์น้ํา (Catch Certificate) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอนําเข้าสินค้า.........................................
.................................................................... ไปยังประเทศ................................ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบการยื่นคําขอฯ มาด้วยดังต่อไปนี้
1. ใบรับรองการจับสัตว์น้ําของประเทศไทย (Catch Certificate) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ และ Appendix I (หากมีเรือประมงมากกว่า ๑ ลํา)
พร้ อ มสํ า เนา จํ า นวน 1 ฉบั บ กรณี สั ต ว์ น้ํ า ได้ ม าจากเรื อ ประมงที่ มี ข นาดตั้ ง แต่ ๒๐
ตันกรอสขึ้นไป
2. ใบรับรองการจับสัตว์น้ําแบบง่าย (Simplified Catch Certificate) ที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ กรณีสัตว์น้ําได้มาจากเรือประมงที่มีขนาด
ต่ํากว่า ๒๐ ตันกรอส
3. หนังสือกํากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ํา (MCPD) ของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํารุ่นที่ส่งออก
พร้อมสําเนาที่รับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
4. เอกสารแสดงการใช้วัตถุดิบสัตว์น้ําภายในประเทศ ของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํารุ่นที่ส่งออก
5. เอกสารรายละเอียดรุ่นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําส่งออก
6. ฉลากสินค้าของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํารุ่นที่ส่งออก
7. หนังสือมอบอํานาจพร้อมด้วยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับ
มอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทําการแทน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาออกใบรับรองการจับสัตว์น้ํา (Catch
จะขอบคุณมาก
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Certificate)

ด้วย

แบบคําขอใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สตั ว์นา้ํ หรือการแปรรูปสัตว์นา้ํ
(Processing Statement)
วันที่..............เดือน............................ปี.............
เรื่อง ขอใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือการแปรรูปสัตว์น้ํา (Processing Statement)
เรียน อธิบดีกรมประมง
ด้วยบริษัท.................................................................... มีความประสงค์ขอใบรับรองการผลิต
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือการแปรรูปสัตว์น้ํา (Processing Statement) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอนําเข้า
สินค้า ............................................................................ ไปยังประเทศ.............................. ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคําขอฯ มาด้วยดังต่อไปนี้
1. ใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือการแปรรูปสัตว์น้ําที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
2. เอกสารแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือสําเนาใบรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ํา
3. สําเนาใบรับรองการจับสัตว์น้ํานําเข้า (Catch Certificate) ของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํารุ่นที่
ส่งออก ซึ่งมีการระบุหมายเลขหนังสือกํากับการจําหน่ายวัตถุดิบสัตว์น้ํานําเข้า (IMD)
จากด่านตรวจสัตว์น้ํา กรมประมงแล้ว
4. สําเนาหนังสือกํากับการจําหน่ายวัตถุดิบสัตว์น้ํานําเข้า (IMD) ของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํารุ่นที่
ส่งออก ซึ่งระบุหมายเลขใบรับรองการจับสัตว์น้ํานําเข้า โดยด่านตรวจสัตว์น้ํา กรมประมง
5. เอกสารแสดงการใช้วัตถุดิบสัตว์น้ํานําเข้าของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํารุ่นที่ส่งออก
6. เอกสารรายละเอียดรุ่นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําส่งออก
7. หนังสือมอบอํานาจพร้อมด้วยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับ
มอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทําการแทน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาออกใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือการแปรรูปสัตว์น้ํา
(Processing Statement) ด้วย จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ
(ชื่อ- นามสกุล)
ตําแหน่ง
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