
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระเบียบกรมประมง 
เร่ือง กําหนดแบบ วิธีการย่ืนคําขอใบรับรองการจับสัตว#นํ้า 

หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ#สัตว#นํ้าหรือการแปรรูปสตัว#นํ้า 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๓ แห2งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อธิบดีกรมประมงออกระเบียบไว5 ดังต2อไปน้ี 

 
ข5อ ๑  ในระเบียบน้ี 
“ใบรับรองการจับสัตว# นํ้า” หมายความว2า เอกสารเพ่ือรับรองว2าสัตว#นํ้าและ

ผลิตภัณฑ#สัตว#นํ้าน้ันได5มาจากการทําการประมงโดยชอบด5วยกฎหมาย 
“ใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ#สัตว#นํ้าหรือการแปรรูปสัตว#นํ้า” หมายความว2า 

เอกสารเพ่ือรับรองว2าผลิตภัณฑ#น้ันใช5วัตถุดิบสัตว#นํ้านําเข5าท่ีจับโดยเรือประมงท่ีมิใช2เรือประมงไทย
และได5มาจากการทําการประมงโดยชอบด5วยกฎหมาย 

 
ข5อ ๒  ผู5ท่ีประสงค#จะย่ืนคําขอใบรับรองการจับสัตว#นํ้า หรือใบรับรองการผลิต

ผลิตภัณฑ#สัตว#นํ้าหรือการแปรรูปสัตว#นํ้า ต5องเป=นสถานประกอบการท่ีอยู2ในบัญชีรายช่ือท่ีกรมประมง
รับรอง 

กรณีส2งออกไปสหภาพยุโรปต5องเป=นสถานประกอบการในบัญชีรายช่ือท่ีสหภาพ
ยุโรปประกาศรับรอง 

 
ข5อ ๓  ให5ผู5ประสงค#จะขอใบรับรองการจับสัตว#นํ้า หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ#

สัตว#นํ้าหรือการแปรรูปสัตว#นํ้า ย่ืนคําขอต2ออธิบดีหรือผู5ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร5อมเอกสารและ
หลักฐานตามแบบคําขอแนบท5ายระเบียบน้ี 

การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึงให5ย่ืน ณ กองตรวจสอบคุณภาพสินค5าประมง กรม
ประมง หรือศูนย#วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว#นํ้าและผลิตภัณฑ#สัตว#นํ้าสงขลา จังหวัดสงขลา ก2อน
การส2งออกไม2น5อยกว2า ๓ วันทําการ 

ให5พนักงานเจ5าหน5าท่ีตรวจสอบข5อมูลท่ีเก่ียวกับสมุดบันทึกการทําการประมง 
ทะเบียนเรือ ใบอนุญาตทําการประมง ระบบติดตามเรือประมง หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีจําเป=นสําหรับการ
สืบค5นความชอบด5วยกฎหมายของสัตว#นํ้าและผลิตภัณฑ#สัตว#นํ้าจากเอกสารหรือระบบฐานข5อมูล
อิเล็กทรอนิกส# เพื่อตรวจสอบก2อนออกใบรับรองการจับสัตว#นํ้า หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ#
สัตว#นํ้าหรือการแปรรูปสัตว#นํ้าให5แน2ใจว2าสัตว#นํ้า หรือผลิตภัณฑ#สัตว#นํ้าน้ันไม2ได5มาจากการทําประมง
โดยไม2ชอบด5วยกฎหมาย๑ 

 

                                                 
๑ ข5อ ๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยระเบียบกรมประมง เร่ือง กําหนดแบบ วิธีการย่ืนคําขอใบรับรองการ

จับสัตว#น้ํา หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ#สัตว#น้ําหรือการแปรรูปสัตว#น้ํา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข5อ ๔  กรณีท่ีคําขอใบรับรองการจับสัตว#นํ้า หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ#สัตว#
นํ้าหรือการแปรรูปสัตว#นํ้า และเอกสารหรือหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอถูกต5องและครบถ5วน ให5
อธิบดีหรือผู5ซึ่งอธิบดีมอบหมายลงนามในใบรับรองการจับสัตว#นํ้าหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ#
สัตว#นํ้าหรือการแปรรูปสัตว#นํ้า 

 
ข5อ ๕  กรณีท่ีคําขอใบรับรองการจับสัตว#นํ้า หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ#สัตว#

นํ้าหรือการแปรรูปสัตว#นํ้า เอกสารหรือหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอไม2ถูกต5อง หรือไม2ครบถ5วน ให5
พนักงานเจ5าหน5าท่ีแจ5งผู5ย่ืนคําขอดําเนินการแก5ไขเพ่ิมเติมคําขอ หรือจัดส2งเอกสารหรือหลักฐานให5
ครบถ5วนและถูกต5องภายในเวลาท่ีพนักงานเจ5าหน5าท่ีกําหนด 

กรณีท่ีผู5 ย่ืนคําขอไม2แก5ไขเพ่ิมเติมคําขอ หรือไม2จัดส2งเอกสารหรือหลักฐานให5
ครบถ5วนและถูกต5องภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึง ให5ถือว2าคําขอน้ันเป=นอันยกเลิกนับแต2
วันท่ีพ5นกําหนดระยะเวลาดังกล2าว 

 
ข5อ ๖๒  ระเบียบนี้ให5ใช5บังคับเมื่อพ5นกําหนดสามสิบวัน นับแต2วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป=นต5นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
วิมล  จันทรโรทัย 
อธิบดีกรมประมง 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๕๑ ง/หน5า ๓/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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[เอกสารแนบท5าย] 
 

๑. แบบคําขอใบรับรองการจับสัตว#นํ้า (Catch Certificate) 
๒. แบบคําขอใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ#สัตว# นํ้าหรือการแปรรูปสัตว# นํ้า 

(Processing Statement) 
 

(ดูข5อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ระเบียบกรมประมง เร่ือง กําหนดแบบ วิธีการย่ืนคําขอใบรับรองการจับสัตว#นํ้า หรือใบรับรองการ
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