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รปูแบบใบรบัรองการจบัสตัวนํ์า้ตาม - องคป์ระกอบขอ้มลูทีใ่ชพ้จิารณาและรปูแบบสําหรบัการรายงานทางอเิล็กทรอนกิส ์

องคป์ระกอบขอ้มลู 
 

วัตถปุระสงค ์
 

ขอ้มลูทีจํ่าเ
ป็น 
/ 
ขอ้มลูเพิม่เ
ตมิ 
 

รปูแบบขอ้มลู/ รหสัสําหรับชดุขอ้มลู NMFS ใน 
ACEทีถ่กูนําเสนอ 
 
 

 
สว่นที ่1 – สามารถใชไ้ดก้บัทัง้สตัวน้ํ์าทีจั่บจากการทําประมง (Wild-capture)และการเพาะเลีย้ง (Aquaculture) 
 
ตัวบง่ชีค้วามเป็นเอกลั
กษณ์เฉพาะของเอกสา
รทีใ่ชร้ะบทุีม่าของสตัว์
น้ําทีจั่บ 

ตัวบง่ชีค้วามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเอกสารสํา
หรับใบรับรองการจับสตัวน้ํ์า 
หรอืการจอดเทยีบทา่เรอืหลงัการจับสตัวน้ํ์าหรอืกา
รเก็บเกีย่วผลผลติสตัวน้ํ์าจากการเพาะเลีย้งตอ้งอ
อกโดยหน่วยงานทีม่อํีานาจและไดรั้บอนุญาตใหรั้
บผดิชอบในการดําเนนิงานของการประมงหรอืการเ
พาะสตัวน้ํ์า 
 
เอกสารทีร่ะบทุีม่าของการจับสตัวน้ํ์าตอ้งสามารถต
รวจสอบยอ้นกลบัไปยงัทีม่าของสตัวน้ํ์าทีจั่บมา 
และสามารถเชือ่มโยงถงึการจับสตัวน้ํ์าและใบอนุ
ญาตเฉพาะทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงานทีม่อํีานาจ 
รวมไปถงึรายละเอยีดของกจิกรรมการจับปลาทีอ่า
จรองรับโดยบนัทกึขอ้มลูอืน่ๆ (รายงาน VMS, 
บนัทกึรายการของเรอื รายงานการสงัเกตการณ์ 
ใบรับสนิคา้ของผูแ้ปรรปู ฯลฯ) 
การตรวจสอบความถกูตอ้งของการอนุญาตการประ
มง และบนัทกึตา่งๆ 
ทีส่นับสนุนใบรับรองการทําประมงชว่ยใหส้ามารถ
ประเมนิการไดม้าซึง่สนิคา้อยา่งถกูตอ้งตามกฎหม
ายได ้

ขอ้มลูเพิม่เ
ตมิ 

เนือ่งจากไมส่ามารถรู ้
รปูแบบของตัวบง่ชีค้วามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอ
กสารทีถ่กูใชโ้ดยหน่วยงานทีม่อํีานาจ 
จงึตอ้งใชข้อ้ความในรปูแบบอสิระ 
 
ในบางกรณี 
เจา้หนา้ทีผู่ม้อํีานาจอาจไมไ่ดกํ้าหนดตวัชีบ้ง่หรอืหมา
ยเลขเฉพาะ 
ใหก้บัสตัวน้ํ์าทีจั่บไดท้กุเทีย่วเรอืหรอืกําหนดหมายเล
ขใหก้บัทกุบนัทกึของทีม่าของสตัวน้ํ์าทีจั่บไดใ้นใบรับ
รอง โดยเฉพาะ 
ในกรณีของการจัดสง่สตัวน้ํ์าจากการเพาะเลีย้งและสั
ตวน้ํ์าทีจั่บจากการทําประมงพืน้บา้น/ประมงขนาดเล็ก 
ดว้ยเหตนุีท้ีจ่ดุรวบรวม 
เมือ่เรอืแตล่ะลําจอดเทยีบทา่การบนัทกึทีม่าของสตัว์
น้ําทีจั่บไดอ้ยา่งงา่ยๆอาจมาจากการนําสตัวน้ํ์าทีจั่บไ
ดจ้ากเรอืขนาดเล็กหลาย ๆ ลํามารวมกนั  
 
 
 

การทําประมง (Wild 
Harvest) 
หรอืการเพาะเลีย้งสตัว์
น้ํา (Farm Raised) 

ขอ้มลูนีจ้ะชว่ยใหส้หรัฐอเมรกิาสามารถประเมนิสภ
าพแวดลอ้มของแหลง่ทีม่าของสตัวน้ํ์าทีจั่บไดเ้พือ่
ทีจ่ะทําใหเ้ราสามารถทราบวา่จะพจิารณาปัจจัยอืน่ 
ๆวส่ตัวน้ํ์าทีจั่บไดนั้น้ 
ไดม้าอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายสําหรับผลติภณัฑ์
สตัวน้ํ์าทีไ่ดจ้ากการเพาะเลีย้งเราจะไมเ่ก็บขอ้มลูข
องเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์สําหรับจับสตัวน้ํ์า 

ขอ้มลูทีจํ่าเ
ป็น 

กลอ่งกาเครือ่งหมายในแบบฟอรม์จะถกูแปลงเป็นรหั
สสําหรับ ACE โดยรหสั "WC" (การทําประมง) หรอื 
"AQ" (การเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า) 
จะถกูใชเ้พือ่ระบแุหลง่ทีม่าของผลติภณัฑ ์
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สว่นที ่2 – ใชก้บัการดําเนนิการทําประมง (Wild-capture) 
 
ธงสญัชาตขิองเรอื  
 

ใชไ้ดก้บัการประมง(Wild-capture)เทา่นัน้  
เพือ่ทีจ่ะยนืยนัวา่ในชว่งเวลาทีม่กีารบนัทกึการจับ
สตัวน้ํ์าเรอืทีใ่ชไ้ดรั้บอนุญาตถกูตอ้งรวมถงึเพือ่ทีจ่
ะประเมนิกฎระเบยีบขอ้บงัคบั (ระดับชาตแิละ / 
หรอืระดับภมูภิาค) 
มคีวามเกีย่วกบัเรอืในชว่งเวลาทีม่กีารทําประมง 

ขอ้มลูทีจํ่าเ
ป็น 

รปูแบบขอ้มลูรหสัประเทศจะเป็นแบบ2 
ตัวอกัษรมาตรฐานของISO  

ชือ่เรอืประมง ขอ้มลูนีเ้ป็นขอ้มลูทีจํ่าเป็นในการประเมนิวา่เรอืหรื
อโรงงานไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานทีม่อํีานาจหรื
อไม ่

ขอ้มลูทีจํ่าเ
ป็น 

ขอ้ความรปูแบบอสิระมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งใชเ้นือ่งจ
ากไมส่ามารถกําหนดชือ่เรอืลว่งหนา้ได ้
 
 
 

 
ตัวบง่ชีค้วามเป็นเอกลั
กษณ์ 
เฉพาะของเรอื(การลง
ทะเบยีน  
การออกเอกสาร 
หรอืหมายเลขใบอนุญา
ต 

จําเป็นตอ้งระบเุพือ่ประโยชนใ์นการแยกแยะเรอืแล
ะ – 
สามารถโยงกบัการอนุญาตใหทํ้าประมงทีอ่อกใหโ้
ดยหน่วยงานทีม่อํีานาจ 

ขอ้มลูเพิม่เ
ตมิ 

เนือ่งจากขอ้มลูนีถ้กูใชเ้พือ่ใหค้วามกระจา่งของการไ
ดม้าของสตัวน้ํ์าภายใตก้ารกํากบัดแูลของหน่วยงานที่
มอํีานาจจัดการพืน้ทีก่ารดําเนนิการเพือ่การทําประมง 
ขอ้มลูนีค้วรสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของหน่วยงานทีม่ี
อํานาจการในลงทะเบยีนเรอื  ถา้ 
กฎหมายของทอ้งถิน่ไมไ่ดบ้งัคับใหม้กีารลงทะเบยีนเ
รอื จะตอ้งมขีอ้มลูคําอธบิายอยา่งชดัเจนวา่ทําไม 
ตัวบง่ชีไ้มม่ผีลบงัคบัใช ้
ขอ้ความรปูแบบอสิระมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งใชเ้นือ่งจ
ากไมส่ามารถกําหนดรปูแบบขอ้มลูทัง้หมดลว่งหนา้ไ
ด ้ ในกรณีทีเ่รอืมหีมายเลข IMO 
ขอ้มลูนีจ้ะถกูใชเ้ป็นตัวบง่ชี ้ สามารถนําหนา้ขอ้ความ 
“IMO ”หรอื  “ OTH ”
นําหนา้ตวับง่ชคีวามเป็นเอกลักษณ์ 
เฉพาะของเรอืได ้

ใบอนุญาตหรอืการอนุ
ญาตใหส้ทิธิก์ารทําประ
มง 

จําเป็นสําหรับการยนืยนัวา่หน่วยงานทีม่อํีานาจไดใ้
หใ้บอนุญาต/ใหส้ทิธิสํ์าหรับการทําประมงของเรอื 
หรอืใหใ้บอนุญาตฟารม์หรอืสถานเพาะเลีย้งสตัว์
น้ําแลว้ 

ขอ้มลูเพิม่เ
ตมิ 

ในบางกรณี 
หน่วยงานทีม่อํีานาจอาจไมไ่ดบ้งัคบัใหแ้ตล่ะรายของ 
เรอืจับปลาหรอืฟารม์หรอืสถานเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าวา่ต ้
องมใีบอนุญาต 
ทัง้นีอ้าจใชก้นัแพรห่ลายในกรณีของสถานเพาะเลีย้ง
สตัวน้ํ์ามากกวา่ในการประมง 
นอกจากนีย้งัอาจพบไดอ้ยา่งแพรห่ลายในการทําประ
มงพืน้บา้น/ประมงขนาดเล็ก  
ขอ้ความรปูแบบอสิระมคีวามจําเป็นเนือ่งจากรปูแบบก
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ารอนุญาตการทําประมง 
หรอืการใหส้ทิธิอ์นุญาตสถานเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าไมส่า
มารถระบลุว่งหนา้ได ้
ถา้กฎหมายของทอ้งถิน่ไมไ่ดบ้งัคบัใหต้อ้งมใีบอนุญา
ต จะตอ้งมขีอ้มลูคําอธบิายอยา่งชดัเจนวา่ทําไม 
ใบอนุญาตไมม่ผีลบงัคับใช ้

พืน้ทีจั่บสตัวน้ํ์า จําเป็นตอ้งแจง้แหลง่การทําประมงทีม่กีารจับสตัว์
น้ําเกดิขึน้เพือ่กําหนดขอบเขตทางกฎหมายตา่งปร
ะเทศและ /หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม 
/ 
การดําเนนิงานในเขตอํานาจตามกฎหมายของประ
เทศนัน้  ถา้องคก์รจัดการประมงระดับภมูภิาค 
(RFMO) 
มอํีานาจในพืน้ทีด่ังกลา่วสําหรับสายพันธุต์ามทีร่ะ
บไุวม้าตรการตา่งๆ ของ RFMO 
จะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัเรอืทีม่ธีงสญัชาตเิรอืของฝ่ายคู่
สญัญาหรอืผูร้ว่มดําเนนิงาน 

ขอ้มลูทีจํ่าเ
ป็น 

เนือ่งจากขอ้มลูนีถ้กูใชเ้พือ่ใหค้วามกระจา่งของการไ
ดม้าของสตัวน้ํ์าภายใตก้ารกํากบัดแูลของหน่วยงานที่
มอํีานาจจัดการพืน้ทีก่ารดําเนนิการเพือ่การทําประมง
หรอืการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 
ขอ้มลูนีค้วรสอดคลอ้งกบัพืน้ทีก่ารรายงานของเขตพื้
นทีก่ารปกครองทอ้งถิน่หรอืหน่วยงานบรหิารระดับภมู ิ
ภาคทีเ่กีย่วขอ้ง  
ถา้กฎหมายของทอ้งถิน่ไมไ่ดบ้งัคบัใหต้อ้งมกีารรายง
านการจับปลา หรอืไมบ่งัคับใหร้ะบพุืน้ทีก่ารจับ 
จะตอ้งมขีอ้มลูคําอธบิายอยา่งชดัเจนวา่ทําไม 
พืน้ทีจั่บสตัวน้ํ์าไมม่ผีลบงัคบัใช ้
หรอืประเทศสหรัฐอเมรกิาสามารถใชร้หสัพืน้ทีก่ารปร
ะมงตามขอ้กําหนดของ FAO 
พรอ้มกบับนัทกึยอ่เพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัภายในหรอื
นอกเหนอืเขตเศรษฐกจิพเิศษ (EEZ) 
ของรัฐชายฝ่ังทะเล (รหัสประเทศ ISO 2 ตัวอกัษร) 
ขอ้ความรปูแบบอสิระจะมคีวามจําเป็นตอ้งใชเ้นือ่งจา
กไมส่ามารถระบพุืน้ทีก่ารทําประมงลว่งหนา้ได ้
ในบางกรณีอาจสามารถใชร้ายชือ่พืน้ทีก่ารทําประมง
ทีท่ีกํ่าหนดในRFMOได ้ 
สามารถใช ้"FAO" หรอื "OTH 
นําหนา้ขอ้ความทีร่ะบพุืน้ที ่ตามดว้ย "HS" หรอื "EZ" 
และขอ้ความอธบิายตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 

เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์
สําหรับการประมง  

ใชก้บัการประมง (wild harvest) เทา่นัน้ 
ขอ้มลูนีจํ้าเป็นสําหรับการประเมนิวา่สตัวน้ํ์าทีจั่บได ้
ถกูตอ้งตามกฎหมายหรอืไม ่
ซึง่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์สําหรับการประมง 

ขอ้มลูทีจํ่าเ
ป็น 

เนือ่งจากขอ้มลูนีถ้กูใชเ้พือ่ใหค้วามกระจา่งของการไ
ดม้าของสตัวน้ํ์าภายใตก้ารกํากบัดแูลของหน่วยงานที่
มอํีานาจจัดการพืน้ทีก่ารดําเนนิการเพือ่การทําประมง
หรอืการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 
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บางชนดิถกูหา้มใช ้
หรอืถกูจํากดัการใชง้านในบางชว่งเวลาหรอืบางพื้
นทีก่ารประมง  ในการทําประมงบางประเภท 
เรอืจับปลาอาจไดรั้บอนุญาตใหจั้บปลาไดเ้ฉพาะกั
บเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์บางประเภทเทา่นัน้ 

ขอ้มลูนีค้วรสอดคลอ้งกบัพืน้ทีก่ารรายงานของหน่วยง
านบรหิารระดับภมูภิาคทีเ่กีย่วขอ้ง  
ถา้กฎหมายของทอ้งถิน่ไมไ่ดบ้งัคบัใหต้อ้งมกีารรายง
านเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์สําหรับการประมง 
จะตอ้งมขีอ้มลูคําอธบิายอยา่งชดัเจนวา่ทําไม 
เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์สําหรับการประมงไมม่ผีลบงัคบั
ใช ้
หรอืประเทศสหรัฐอเมรกิาสามารถระบกุารใชร้หัสพืน้
ทีก่ารประมงตามขอ้กําหนดของ FAO 
ขอ้ความรปูแบบอสิระจะตอ้งใชเ้นือ่งจากไมส่ามารถระ
บเุครือ่งมอืหรอือปุกรณ์สําหรับการประมงลว่งหนา้ได ้
ในบางกรณีอาจมกีารใชร้ายชือ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์
สําหรับการประมงทีกํ่าหนดในRFMOได ้ สามารถใช ้
"FAO" หรอื "OTH 
นําหนา้ขอ้ความทีร่ะบเุครือ่งมอืหรอือปุกรณ์สําหรับกา
รประมง ตามดว้ย ขอ้ความอธบิาย 

 
สว่นที ่3 – ใชบ้งัคบักบัการดําเนนิการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า (Aquaculture)เทา่นัน้ 
 
เขตทอ้งทีท่ีม่อํีานาจตา
มกฎหมายของสถานทีเ่
พาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 
(Aquaculture) 

จําเป็นตอ้งระบพุืน้ทีท่ีต่ัง้อยูข่องสถานเพาะเลีย้งสั
ตวน้ํ์าเพือ่กําหนดขอบเขตของกฎหมายตา่งประเท
ศและ / 
หรอืกฎระเบยีบบงัคบัของตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอังกั
บกจิกรรม / การดําเนนิงานในเขตอํานาจศาลนัน้  

ขอ้มลูทีจํ่าเ
ป็น 

เนือ่งจากขอ้มลูนีถ้กูใชเ้พือ่ใหค้วามกระจา่งของการไ
ดม้าของสตัวน้ํ์าภายใตก้ารกํากบัดแูลของหน่วยงานที่
มอํีานาจจัดการพืน้ทีก่ารดําเนนิการเพือ่การทําประมง
หรอืการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 
ขอ้มลูนีค้วรสอดคลอ้งกบัพืน้ทีก่ารรายงานของเขตพื้
นทีก่าร ปกครองทอ้งถิน่  
ขอ้ความรปูแบบอสิระจะมคีวามจําเป็นตอ้งนํามาใชเ้นื่
องจากไมส่ามารถระบพุืน้ทีท่ีม่ใีบอนุญาตทัง้หมดลว่ง
หนา้ได ้ อกีทางเลอืกหนึง่ สามารถใชร้หัสประเทศ 
ISO 2 ตวัอกัษรได ้ 

ใบอนุญาตสถานทีห่รอื
การอนุมตัสิถานที ่

จําเป็นสําหรับการยนืยนัวา่หน่วยงานทีม่อํีานาจได ้
ออกใบอนุญาตใหก้บัสถานทเีพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าแลว้ 

ขอ้มลูเพิม่เ
ตมิ 

ในบางกรณี 
หน่วยงานทีม่อํีานาจอาจไมไ่ดกํ้าหนดวา่ตอ้งมกีารอนุ
มตัสิถานเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าแตล่ะแหง่ 
ทัง้นีอ้าจพบไดอ้ยา่งแพรห่ลายกบัสถานเพาะเลีย้งสตั
วน้ํ์าขนาดเล็ก  
ขอ้ความรปูแบบอสิระจะมคีวามจําเป็นตอ้งนํามาใชเ้นื่
องจากรปูแบบของใบอนุญาตการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าทัง้
หมดทีเ่ป็นไปไดไ้มส่ามารถระบลุว่งหนา้ได ้
ถา้กฎหมายของทอ้งถิน่ไมไ่ดบ้งัคบัใหต้อ้งมใีบอนุญา
ต จะตอ้งมขีอ้มลูคําอธบิายอยา่งชดัเจนวา่ทําไม 
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ใบอนุญาตสถานทีห่รอืการอนุมตัสิถานทีไ่มม่ผีลบงัคั
บใช ้

ชือ่และทีอ่ยูข่องสถานเ
พาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 
(Aquaculture) 

ขอ้มลูนีเ้ป็นขอ้มลูทีจํ่าเป็นในการประเมนิวา่สถานเ
พาะเลีย้งสตัวน้ํ์าไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานทีม่อํีา
นาจหรอืไม ่

ขอ้มลูทีจํ่าเ
ป็น 

ขอ้ความรปูแบบอสิระจงึมคีวามจําเป็นตอ้งนํามาใชเ้นื่
องจากชือ่ทัง้หมดทีเ่ป็นไปไดไ้มส่ามารถระบลุว่งหนา้
ได ้

 
สว่นที ่4 สามารถใชไ้ดก้บัทัง้การดําเนนิการของสตัวน้ํ์าทีจั่บจากการทําประมง (Wild-capture)และการเพาะเลีย้ง (Aquaculture) 
 
ชือ่ของบรษัิทผูรั้บสตัว์
น้ําทีจั่บไดท้ีท่า่เรอืหรอื
ทีฝ่ั่งหรอืขึน้บก, 
ผูแ้ปรรปูหรอืนติบิคุคล
ผูซ้ ือ้และขอ้มลูการตดิ
ตอ่ 

ขอ้มลูนีเ้ป็นขอ้มลูทีจํ่าเป็นในการบนัทกึการจําหน่า
ยสตัวน้ํ์าในการทําธรุกรรมหรอืการซือ้ขายคร ัง้แร
กเพือ่สนับสนุนวธิกีารในการตรวจสอบหว่งโซอ่ปุท
านแบบ "เขา้หนึง่สว่น-กลับออกมาหนึง่สว่น"  
ในหลายกรณี 
ตั๋วสําหรับการนําสตัวน้ํ์าขึน้ฝ่ังหรอืใบขนสนิคา้จะถู
กออกใหโ้ดยผูรั้บคนแรกและถกูสง่ไปทีห่น่วยงาน
ทีม่อํีานาจบรหิารจัดการผา่นระบบการแจง้รายงาน
ของตัวแทนกระจายสนิคา้ 
ผูซ้ ือ้หรอืผูแ้ปรรปูอาจไดรั้บใบอนุญาตและการระบุ
ขอ้มลูเกีย่วกบัผูซ้ ือ้ทีบ่นัทกึไวก้บัหน่วยงานทีม่อํีา
นาจสามารถใชเ้พือ่การตรวจสอบการทําธรุกรรมหรื
อการซือ้ขายได ้ 

ขอ้มลูทีจํ่าเ
ป็น 

ขอ้ความรปูแบบอสิระจงึจําเป็นในการจัดเก็บชือ่และที่
อยูข่องบรษัิทในรปูแบบหลากหลาย  
หมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลอาจมขีอ้จํากดัตอ่รู
ปแบบทีกํ่าหนดไว ้

 
โปรดทราบวา่ผูซ้ ือ้ระดับรายยอ่ยขนาดเล็กทีม่ทีีต่ัง้ใน
ชายฝ่ังระยะไกลอาจไมม่ขีอ้มลูตดิตอ่ทีเ่ป็นทางการห
รอืตามมาตรฐานได ้

ชือ่ของสถานประกอบก
ารหรอืเรอืทีจ่อดเทยีบ
ทา่หรอืขึน้ฝ่ัง/ชือ่ของส
ถานประกอบการทีไ่ดจั้
ดสง่สตัวน้ํ์าทีจั่บไป 
 

ขอ้มลูนีเ้ป็นขอ้มลูทีจํ่าเป็นในการบนัทกึการจําหน่า
ยปลาในการทําธรุกรรมหรอืการซือ้ขายครัง้แรกเพื่
อสนับสนุนวธิกีารในการตรวจสอบหว่งโซอ่ปุทานแ
บบ "เขา้หนึง่สว่น-กลับออกมาหนึง่สว่น"  
ในกรณีของการทําประมง 
การจับปลาอาจถกูขนสง่ตอ่ผา่นเรอืหรอืในทา่เทยี
บเรอื (ขนสง่โดยตรงจากเรอืทีจั่บไปยงัเรอืขนสง่) 
หรอือาจถกูสง่ไปยงัตวัแทนจําหน่าย (หอ้งเย็น) 
หรอืผูแ้ปรรปู 
ในกรณีของการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าผลผลติจากการเ
พาะเลีย้ง อาจถกูสง่ไปยงัตวัแทนจําหน่าย 
(หอ้งเย็น) หรอืผูแ้ปรรปู 

ขอ้มลูทีจํ่าเ
ป็น 

ขอ้ความรปูแบบอสิระจงึจําเป็นในการจัดเก็บชือ่และที่
อยูข่องบรษัิทในรปูแบบหลากหลาย  
หมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลอาจมขีอ้จํากดัตอ่รู
ปแบบทีกํ่าหนดไว ้ 
 
ในกรณีทีม่กีารถา่ยโอนทางเรอื 
จะตอ้งมกีารระบชุือ่และหมายเลขประจําตัวเรอื 
(หมายเลข IMO, 
หมายเลขธงทีไ่ดล้งทะเบยีนสญัชาตไิว)้  
ขอ้ความรปูแบบอสิระจะมคีวามจําเป็นตอ้งนํามาใชเ้นื่
องจากรปูแบบหมายเลขเรอืทัง้หมดทีเ่ป็นไปไดไ้มส่า
มารถระบลุว่งหนา้ได ้

วันทีทํ่าประมง 
หรอืวันทีจั่บสตัวน้ํ์า 

ขอ้มลูนีจํ้าเป็นเพือ่ความแมน่ยําในการบอกถงึการจั
บสตัวน้ํ์าในแตล่ะเหตกุารณ์ 
และตอ้งมใีบรับรองทีร่ออกใหโ้ดยหน่วยงานทีม่อํีา
นาจอนุญาตใหทํ้าประมง  ในกรณีทีท่อ้งถิน่นัน้ๆ 

ขอ้มลูทีจํ่าเ
ป็น 

องคป์ระกอบขอ้มลูนีจ้ะมขีอ้จํากดัทีเ่ป็นรปูแบบวนัที ่
ใหใ้ชว้ันทีนํ่าสตัวน้ํ์าขึน้ฝ่ัง ,วันทีเ่รอืจอดเทยีบทา่, 
หรอืวันทีข่นถา่ยสตัวน้ํ์าออกมาเมือ่สิน้สดุเทีย่วของกา
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ไมม่กีารบงัคบัใหต้อ้งมใีบรับรองการทําประมงหรอื
การจับปลาตามขอ้กําหนด 
สามารถใชว้ันทีทํ่าประมงหรอืวันทีจั่บสตัวน้ํ์าพรอ้ม
กบัชือ่เรอื / สถานที ่
และสถานทีต่ัง้เพือ่เป็นตัวชีบ้ง่ความเป็นเอกลักษ
ณ์สําหรับกจิกรรมการทําประมงนัน้ๆทัง้นีว้ันทีด่ังกล่
าวโดยปกตจิะเป็นวันทีข่ ึน้ฝ่ังเพือ่ขนถา่ยสตัวน้ํ์าจา
กเรอืทีจั่บไดห้รอืวันทีนํ่าสตัวน้ํ์าออกจากสถานทีเ่พ
าะเลีย้งสตัวน้ํ์า   

รทําประมง 
หรอืวันทีถ่า่ยเทสนิคา้ระหวา่งเรอืในทะเลหรอืทีท่า่เรอื
เป็นวันทีจั่บสตัวน้ํ์าจากการทําประมง (Wild-capture)  

ทา่เรอืหรอืสถานทีจั่ดส่
งสนิคา้ 

ขอ้มลูนีจํ้าเป็นเพือ่ความแมน่ยําในการบอกถงึการจั
บสตัวน้ํ์าในแตล่ะเหตกุารณ์ 
และตอ้งมใีบรับรองทีม่กีารออกใหโ้ดยหน่วยงานที่
มอํีานาจอนุญาตใหทํ้าประมง   
ในกรณีทีท่อ้งถิน่นัน้ๆไมม่กีารบงัคับใหต้อ้งมใีบรับ
รองการทําประมงหรอืการจับปลาตามขอ้กําหนด 
สามารถใชว้ันทีทํ่าประมงหรอืวันทีจั่บสตัวน้ํ์าพรอ้ม
กบัชือ่เรอื / สถานที ่
และสถานทีต่ัง้เพือ่เป็นตัวชีบ้ง่ความเป็นเอกลักษ
ณ์สําหรับจับสตัวน้ํ์าในเหตกุารณ์นัน้ๆ 

ขอ้มลูทีจํ่าเ
ป็น 

ขอ้ความรปูแบบอสิระมคีวามจําเป็นเนือ่งจากทา่จอดเ
รอืหรอืสถานทีจั่ดสง่ทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดไมส่ามารถระ
บลุว่งหนา้ได ้
 
 

ชือ่สายพันธุแ์ละรหัส 
ASFIS 

ขอ้มลูนีจํ้าเป็นสําหรับการพจิารณาวา่การจัดสง่สนิ
คา้ขาเขา้นัน้ๆมสีตัวน้ํ์าสายพันธเุฉพาะทีจ่ะตอ้งเก็บ
ขอ้มลูเพิม่เตมิทีจ่ดุนําเขา้สําหรับการพาณชิยห์รอื
การคา้หรอืไม ่ 
รหัส HTSUS 
ทีใ่ชใ้นการนําเขา้อาจไมเ่จาะจงมากพอทีจ่ะสบืหา
สายพันธุเ์ฉพาะแตล่ะชนดิได ้

ขอ้มลูทีจํ่าเ
ป็น 

รปูแบบอาจเป็นขอ้ความรปูแบบอสิระเพือ่ไดรั้บขอ้มลู
ชือ่สามญัในทอ้งถิน่ หรอืชือ่ภาษาละตนิ 
(ตระกลูและวงศ)์  รหัสตัวอกัษร 2 หลักของ ASFIS 
จะถกูเพิม่เขา้โดยขึน้อยูก่บัชือ่ทางวทิยาศาสตรท์ีใ่หม้
า หรอืการสนธกิบัชือ่สามญัในทอ้งถิน่ 
ระบบการออกรหสัตวัอกัษร 2 หลักของ ASFIS 
อาจไมเ่ป็นทีรู่จั้กของชาวประมงทอ้งถิน่และผูเ้พาะเลี้
ยงสตัวน้ํ์า 
ดังนัน้ควรใหผู้สุ้ม่ตวัอยา่งทีท่า่เทยีบเรอืหรอืพนักงาน
ของโรงงานแปรรปูระบเุพิม่เขา้ไป 
 

น้ําหนักรวมของผลติภั
ณฑท์ีจ่ดุจอดเทยีบเรอื/
จดุทําประมง 

น้ําหนักเป็นขอ้มลูจําเป็นในการคํานวณปรมิาณการ
จับไดด้ัง้เดมิของสตัวน้ํ์าทีจั่บไดก้อ่นขนถา่ยออก,
น้ําหนักของสตัวน้ํ์าทีถ่กูสง่มอบและน้ําหนักของสตั
วน้ํ์าทีถ่กูรายงานตอ่หน่วยงานทีม่อํีานาจ  
หากไมม่ขีอ้มลูพืน้ฐานดังกลา่ว 
ก็จะไมส่ามารถแยกผลติภณัฑท์ีเ่ป็นไปตามกฎของ 
IUU จากผลติภณัฑท์ีม่ใีนตลาดได ้
เนือ่งจากจะไมม่กีารผกูโยงระดับบนของขอ้มลูกจิ

ขอ้มลูทีจํ่าเ
ป็น 

ตอ้งรายงานทัง้คา่ตวัเลขและหน่วยการวดั เป็น 
"ปอนด"์ หรอื "กโิลกรัม" 
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กรรมทีเ่กดิขึน้กบัการประมง 
และผลติภณัฑท์ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตอาจถกูโยงเขา้กั
บกจิกรรมการประมงทีไ่ดรั้บอนุญาตดังกลา่วในภา
ยหลังไดเ้มือ่นําเขา้สูร่ะบบหว่งโซอ่ปุทาน  

รปูแบบของผลติภณัฑ์
ทีจ่ดุจอดเทยีบเรอื  

รปูแบบของผลติภณัฑเ์ป็นสิง่ทีจํ่าเป็นในการประเมิ
นน้ําหนักดัง้เดมิโดยรวมของของสตัวน้ํ์าทีจั่บไดใ้น
แตล่ะเทีย่วเรอืของการประมงหรอื 
แตล่ะครัง้ของการจับสตัวน้ํ์าจากโรงเพาะเลีย้งสตัว์
น้ําเมือ่ผลติภณัฑท์ีจั่บไดบ้างสว่นหรอืทัง้หมดจาก
การประมง หรอื 
โรงเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าถกูแปรรปูบนเรอืหรอืทีโ่รงเพ
าะเลีย้งสตัวน้ํ์ากอ่นทีจ่ะถกูขนถา่ยออก 
และถกูจัดสง่   
 
หากผลติภณัฑท์ัง้หมดหรอืบางสว่นถกูแปรรปูในท
ะเลหรอืทีโ่รงเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 
ขอ้มลูน้ําหนักผลติภณัฑสํ์าเร็จรปูเป็นสิง่จําเป็นเพื่
อใหข้อ้มลูเสน้ฐานของปรมิาณผลติภณัฑท์ีจั่บได ้
เพือ่นําไปใชป้ระเมนิผลปรมิาณผลติภณัฑท์ีจ่ะแจง้
รายงานออกมาเมือ่ผา่นในหว่งโซอ่ปุทานตอ่ไป   
 
คา่ทัง้สองแบบเป็นขอ้มลูทีสํ่าคญัเพือ่ใหบ้รรลวุตัถุ
ประสงคค์อืการป้องกนัการนําสนิคา้แทรกเขา้มารว
มกบัผลติภณัฑต์ามขอ้กําหนด IUU 
หลังจากจอดเทยีบเรอืครัง้แรก 
ปรมิาณการจับไดท้ีเ่ป็นเสน้ฐานไดม้าจากน้ําหนักร
วมทีจ่ดุจอดเทยีบเรอืทัง้หมด 
ไมว่า่จะมกีารแปรรปูผลติภณัฑห์รอืไมก่ต็าม  
เนือ่งจากการแปรรปูจะทําใหน้ํ้าหนักลดลง 
หากน้ําหนักรวมทีแ่จง้รายงานทีจ่ดุจอดเทยีบเรอืแ
สดงถงึปรมิาณผลติภณัฑท์ีย่งัไมผ่า่นการแปรรปู 
แตไ่มล่งบนัทกึวา่เป็นน้ําหนักรวมกอ่นแปรรปู 
ก็จะมคีวามเป็นไปไดข้องการผกูโยงผลติภณัฑต์า
มขอ้กําหนด IUU 
ตน้กําเนดิกบักจิกรรมการประมงทีไ่ดรั้บอนุญาตซึง่
รายงานไวใ้นใบรับรองการจับวา่เป็นผลติภณัฑท์ีผ่่
านการแปรรปูแลว้ 
และจะเขา้สูร่ะบบหว่งโซอ่ปุทานตอ่ไป 

ขอ้มลูทีจํ่าเ
ป็น 

มคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งทราบประเภทของการแปรรปูที่
เกดิขึน้บนเรอื หรอืในสถานทีเ่พาะเลีย้งสตัวน้ํ์า (เชน่ 
เอาสว่นหัวและลําไสอ้อก) 
หรอืรปูแบบของผลติภณัฑท์ีผ่า่นการแปรรปูเพือ่ทีจ่ะป
ระเมนิความสมัพันธร์ะหวา่งน้ําหนักดัง้เดมิของสตัวน้ํ์า
ท ัง้ตวัทีไ่ดจ้ากการจับในแตล่ะครัง้และน้ําหนักทีผ่า่น
การแปรรปูแลว้ (อตัราการแปรรปู)  
อาจสรา้งชดุรหัสมาตรฐานขึน้มาใช ้(เชน่ 
ผลติภณัฑท์ัง้ตัว = RND, ไมม่หีัวและลําไส ้= H & 
G, ไมม่เีหงอืก และ ลําไส ้= G & G, รปูแบบอืน่ๆ = 
OTH)    
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รปูแบบใบรบัรองการจบัสตัวน์ํา้เพือ่การตรวจสอบยอ้นกลบัได ้- สตัวน์ํา้ทีจ่บัไดแ้ละการนําสตัวน์ํา้ข ึน้ฝั่ง/ 
การรบัสตัวน์ํา้ทีจ่บัได ้

(1) ตัวบง่ชีค้วามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอกสารทีใ่ชร้ะบทุีม่าของสตัวน้ํ์าทีจั่บ* (      ) การทําประมง (กรอกขอ้มลูในสว่นที ่
2) 
(      ) การเพาะเลีย้ง สตัวน้ํ์า 
(กรอกขอ้มลูในสว่นที ่3) 
   

(2) กรอกขอ้มลูในสว่นนีสํ้าหรับผลติภณัฑป์ลาจากการทําประมง 

ธงสญัชาตขิองเรอื  
 
 
 

ชือ่เรอืประมง** 
 
 
 

หมายเลขการลงทะเบยีน, ใบอนุญาต 
หรอืเอกสารของเรอื** 
  
 
 

หมายเลขอนุญาตใหส้ทิธิก์ารทําประมง** พืน้ทีทํ่าประมง /จับสตัวน้ํ์า: 
 
 

เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์สําหรับการประมง: 
 

(3) กรอกขอ้มลูในสว่นนีสํ้าหรับผลติภณัฑจ์ากการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า  

เขตทอ้งทีท่ีม่อํีานาจตามกฎหมายของสถานทีเ่พาะ
เลีย้งสตัวน้ํ์า: 

ใบอนุญาตสถานทีห่รอืการอนุมตัสิถานที*่*  ชือ่และทีอ่ยูข่องสถานเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า** 

(4) กรอกขอ้มลูในการรับผลติภณัฑป์ระมง 

ชือ่ผูรั้บ ผูแ้ปรรปู หรอืผูซ้ ือ้ เบอรโ์ทรศพัท:์        
 
อเีมล:                                                                  

ทีอ่ยูบ่รษัิท                                                                        

สถานทีห่รอืโรงรับสนิคา้/เรอืรับสนิคา้ วันทีจ่อดเทยีบทา่หรอืขึน้ฝ่ัง / 
การถา่ยเทสนิคา้จากพาหนะหนึง่ไปยงัอกีพา
หนะหนึง่ 
 

ทา่จอดเรอืหรอืสถานทีจั่ดสง่สนิคา้ 

ชนดิของสตัวนํ์า้ (รหัสตวัอกัษร ASFIS 3 หลัก) 
 
1. 
_________________________________ 
 
2. 
_________________________________ 

น้ําหนักสตัวนํ์า้ทีข่ ึน้ฝั่ง/ทีจ่ดุจอดเทยีบเรอื
หรอืจดุจัดสง่  
 
  1.   _________   (     )ปอนด ์หรอื (    ) 
กก. 
 

รปูแบบผลติภณัฑ ์
 
1.  
______________________________
________ 
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3. 
_________________________________ 
 
4. 
_________________________________ 
 
5. 
_________________________________ 
 

  2.   _________   (     )ปอนด ์หรอื (    ) 
กก. 
 
  3.   _________   (     )ปอนด ์หรอื (    ) 
กก. 
 
  4.   _________   (     )ปอนด ์หรอื (    ) 
กก. 
 
  5.   _________   (     )ปอนด ์หรอื (    ) 
กก. 
 

2.  
______________________________
________ 
 
3.  
______________________________
________ 
 
4.  
______________________________
________ 
 
5.  
______________________________
________ 

*หมายเหต:ุ 
ตัวบง่ชีค้วามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเอกสารทีใ่ชร้ะบทุีม่าของสตัวน้ํ์าทีจั่บมาจากผูจั้บปลาหรอืผูรั้บทีท่า่เทยีบเรอืหรอืเจา้หนา้ทีผู่ม้อํีานาจ 
**ไมจํ่าเป็นหากการกรอกขอ้มลูใบรับรองการจับปลาแบบรวมสําหรับเรอืและสถานเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าขนาดเล็ก 

 
 

คาํแนะนําสาํหรบัการบนัทกึกจิกรรมการประมงองิตามรปูแบบใบรบัรองการจบัสตัวน์ํา้  
 

สว่นที ่1.  หากเกีย่วขอ้ง ใหบ้นัทกึหมายเลขเอกสารการจับปลาหรอืการประมงทีกํ่าหนดมาใหโ้ดยเจา้หนา้ทีผู่ม้อํีานาจ  
เจา้หนา้ทีผู่ม้อํีานาจอาจไมไ่ดกํ้าหนดตวัชีบ้ง่หมายเลขความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอกสารใหก้บักจิกรมการจับสตัวน้ํ์าในแตล่ะครัง้หรอืทกุครัง้ 

หรอืบนัทกึการจับสตัวน้ํ์าแตล่ะครัง้ในใบรับรองทีม่หีมายเลขกําหนดเฉพาะ   
ในกรณีเชน่นีผู้ซ้ ือ้หรอืผูรั้บอาจกําหนดหมายเลขเอกสารเพือ่ระบกุจิกรรมการจับสตัวน้ํ์าในแตล่ะครัง้ 

ดว้ยเหตนุีท้ีจ่ดุรวบรวม 
เมือ่เรอืแตล่ะลําจอดเทยีบทา่การบนัทกึทีม่าของสตัวน้ํ์าทีจั่บไดอ้ยา่งงา่ยๆอาจมาจากการนําสตัวน้ํ์าทีจั่บไดจ้ากเรอืขนาดเล็กหลาย ๆ ลํามารวมกนั 
หรอืนําการสง่มอบขนาดเล็กจากสถานทีเ่พาะเลีย้งสตัวน้ํ์าในโรงงานแปรรปูมารวมกนั  
ใหร้ะบวุา่สตัวน้ํ์าถกูผลติขึน้มาจากการประมงหรอืสถานทีเ่พาะเลีย้งสตัวน้ํ์า  กรอกขอ้มลูในสว่นที ่2 หรอื 3 ตามสภาพเงือ่นไขทีเ่กดิขึน้ 
  
สว่นที ่2.   สําหรับการจับสตัวน้ํ์าแบบทําประมง ใหบ้นัทกึประเทศทีอ่อกใบอนุญาตเรอืประมงใหต้ดิธงสญัชาตนัิน้ 
หรอืภายใตเ้ขตอํานาจทางกฎหมายของประเทศทีด่แูลการทําประมงในน่านน้ํานัน้ๆใหร้ะบชุือ่ของเรอื หมายเลขการลงทะเบยีน 
หรอืหมายเลขเอกสารทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงานทีม่อํีานาจสําหรับเรอื และหมายเลขการอนุญาตใหทํ้าการประมงของเรอื หากเกีย่วขอ้ง  
หากผูรั้บสนิคา้หรอืผูแ้ปรรปูไดก้รอกเอกสารการจับปลาแบบรวม (บนัทกึทีม่าของสตัวน้ํ์าทีจั่บไดจ้ากเรอืขนาดเล็กหลาย ๆ 
ลํามารวมกนัหรอืบนัทกึการสง่มอบขนาดเล็กจากสถานทีเ่พาะเลีย้งสตัวน้ํ์าในโรงงานแปรรปูมารวมกนั) 
ชือ่เรอืและหมายเลขการลงทะเบยีน/การอนุญาตก็ไมจํ่าเป็นตอ้งม ีแตจ่ะตอ้งระบสุญัชาตขิองธง   
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พืน้ทีจั่บสตัวน้ํ์าและเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์สําหรับการประมง ตอ้งระบไุวท้ัง้สําหรับใบรับรองแบบแยกรายการ หรอืใบรับรอบการจับปลาแบบรวม  
การบนัทกึขอ้มลูพืน้ทีจั่บสตัวน้ํ์าและเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์สําหรับการประมงเป็นไปตามขอ้กําหนดการแจง้รายงานของทอ้งถิน่ 
ถา้กฎหมายของทอ้งถิน่ไมไ่ดบ้งัคบัใหต้อ้งมใีหใ้ชร้หัสพืน้ทีก่ารทําประมงและเครือ่งมอืทําการประมงของ FAO 

สว่นที ่3.  สําหรับสถานเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าหรอืฟารม์ 
ใหบ้นัทกึชอืป่ระเทศทีอ่นุมตัใิหส้ถานเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าดําเนนิการไดภ้ายใตเ้ขตอํานาจทางกฎหมายของประเทศนัน้  
หากเกีย่วขอ้งใหร้ะบชุือ่ขอสถานที ่หมายเลขการลงทะเบยีน หรอืหมายเลขใบอนุญาตทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงานทีม่อํีานาจสําหรับการดําเนนิการ  

หากผูรั้บสนิคา้หรอืผูแ้ปรรปูไดก้รอกเอกสารการจับปลาแบบรวม(บนัทกึทีม่าของสตัวน้ํ์าทีจั่บไดจ้ากเรอืขนาดเล็กหลาย ๆ 
ลํามารวมกนัหรอืบนัทกึการสง่มอบขนาดเล็กจากสถานทีเ่พาะเลีย้งสตัวน้ํ์าในโรงงานแปรรปูมารวมกนั)  
ชือ่สถานทีแ่ละหมายเลขใบอนุญาตก็ไมจํ่าเป็นตอ้งม ีแตจ่ะตอ้งระบเุขตทอ้งทีท่ีม่อํีานาจตามกฎหมายของสถานทีเ่พาะเลีย้งสตัวน้ํ์าดังกลา่ว  

 

สว่นที ่4.  ตอ้งกรอกขอ้มลูในสว่นนีสํ้าหรับจดุเทยีบทา่/การสง่มอบสนิคา้ของสตัวน้ํ์าทีจั่บจากการทําประมง (Wild-capture)และการเพาะเลีย้ง 
(Aquaculture)ไมว่า่จะรายงานในแบบแยกรายการหรอืแบบรวมกต็าม  ผูรั้บสนิคา้  ผูซ้ ือ้ หรอืผูแ้ปรรปูตอ้งบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท 
สถานทีต่ัง้ของสถานทีรั่บสนิคา้ วันทีจ่อดเทยีบทา่หรอืขึน้ฝ่ัง / การถา่ยเทสนิคา้จากพาหนะหนึง่ไปยงัอกีพาหนะหนึง่ (เรอื) หรอืการสง่มอบ 
(การเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า) และทา่เรอืหรอืสถานทีจั่ดสง่ (สถานทีต่ัง้บนพืน้ดนิ) หรอืละตจิดูและลองจจิดู (การถา่ยสนิคา้ในทะเล)  
สําหรับสตัวน้ํ์าแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บ ใหบ้นัทกึชือ่สามญัและชือ่รหัสตวัอกัษร ASFIS 3 หลัก น้ําหนักของสายพันธุแ์ตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บ 
ระบหุน่วยวดัของน้ําหนักและรปูแบบผลติภณัฑต์ามทีจั่ดสง่ (เชน่ แบบน้ําหนักทัง้ตวั, แบบไมม่หีวัและลําไส)้  
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รปูแบบใบรบัรองการปรบัการแปรรปูใหม ่(Reprocessing)เพือ่การสอบยอ้นกลบัได ้– 
การแปรรปูข ัน้ปฐมภมูแิละการแปรรปูข ัน้ทตุยภิมู ิ 

(      ) การทําประมง หรอื (      ) การเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 

ตัวบง่ชีเ้อกสารการจับสตัวน้ํ์าอ ้
างองิ* 

ชือ่บรษัิททีผ่ลติภณัฑถ์กูสง่มาจาก 

ชือ่ผูแ้ปรรปู ทีอ่ยูผู่แ้ปรรปู หมายเลขการอนุมตัขิองผูแ้
ปรรปู 
หรอืหมายเลขการลงทะเบยี
น 

โทรศัพท:์    
 

                                                                 
               อเีมล: 

ชือ่ทางวทิยาศาสตรข์องสนิคา้ ชือ่ทางการตลาดของสนิคา้ หมายเลข ASFIS ของผลติภณัฑ ์

น้ําหนักทีรั่บเขา้ [(     ) ปอนด ์
หรอื (    ) กก.] 

ตัวบง่ชีเ้อกลักษณ์ล็อตทีไ่ดรั้บa รปูแบบผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บ 

น้ําหนักทีแ่ปรรปูแลว้ [(     ) 

ปอนด ์หรอื (    ) กก.] 

ตัวบง่ชีเ้อกลักษณ์ล็อตของผลติภณัฑสํ์า
เร็จรปูa 

รปูแบบผลติภณัฑสํ์าเร็จรปู 

น้ําหนักผลติภณัฑสํ์าเร็จรปู [(     ) ปอนด ์หรอื (    ) กก.] 

วันทีทํ่าการผลติ จํานวนบรรจภุณัฑ ์ ประเภทของบรรจภุณัฑ ์

*หมายเหต:ุ ตวับง่ชีค้วามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอกสารทีใ่ชร้ะบทุีม่าของสตัวน้ํ์าทีจั่บมาจากผูจั้บสตัวน้ํ์า หรอืผูรั้บสนิคา้ทีจ่อดเทยีบทา่เรอื 
และจะตอ้งแสดงถงึตวับง่ชีค้วามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของใบรับรองการจับสตัวน้ํ์าหรอืการจอดเทีย่บทา่เรอื 

aหมายเหต:ุ ตัวชีบ้ง่เอกลักษณ์ล็อตมาจากผูแ้ปรรปูโดยองิตามกฎระเบยีบการตดิตามและการเก็บบนัทกึขอ้มลูสนิคา้ทีใ่ชใ้นแตล่ะที ่
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รปูแบบใบรบัรองการถา่ยโอนสนิคา้จากพาหนะหนึง่ไปยงัอกีพาหนะหนึง่(Transshipping) เพือ่การตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ 

(      ) การทําประมง หรอื (      ) การเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า 

ตัวบง่ชีเ้อกสารการจับสตัวน้ํ์าอา้งองิ* 

ตําแหน่งทีต่ัง้ของทา่เรอืหรอืทีจั่ดเกบ็สําหรับการถา่ยขึน้/ถา่ยลง 

ชือ่ของเรอื/หอ้งเย็นทีถ่า่ยสนิคา้ลงมา ตัวชีบ้ง่เอกลักษณ์ของเรอืทีถ่า่ยสนิคา้ลง 
(หมายเลขการลงทะเบยีน หมายเลขเอกสาร 
หรอืหมายเลขใบอนุญาต) 

วันทีข่องการถา่ยลง/ถา่ยขึน้ 

ชือ่ของเรอื/หอ้งเย็นทีถ่า่ยสนิคา้ขึน้ ตัวชีบ้ง่เอกลักษณ์ของเรอืทีรั่บสนิคา้ 
(หมายเลขการลงทะเบยีน หมายเลขเอกสาร 
หรอืหมายเลขใบอนุญาต) 

ชือ่ทางวทิยาศาสตรข์องสนิคา้ ชือ่ทางการตลาดของสนิคา้ หมายเลข ASFIS ของผลติภณัฑ ์

น้ําหนักทีม่กีารถา่ยโอนระหวา่งเรอื [(     ) 

ปอนด ์หรอื (    ) กก.] 

ตัวบง่ชีเ้อกลักษณ์ล็อตทีม่กีารถา่ยโอนระหวา่งเรอืa รปูแบบผลติภณัฑม์กีารถา่ยโอนระหวา่งเรอื 

วันทีทํ่าการผลติ จํานวนบรรจภุณัฑ ์ ประเภทของบรรจภุณัฑ ์

 

*หมายเหต:ุ ตวับง่ชีค้วามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอกสารทีใ่ชร้ะบทุีม่าของสตัวน้ํ์าทีจั่บมาจากผูจั้บสตัวน้ํ์า หรอืผูรั้บสนิคา้ทีจ่อดเทยีบทา่เรอื 
และจะตอ้งแสดงถงึตวับง่ชีเ้อกลกัษณ์ของใบรับรองการจับสตัวน้ํ์าหรอืการจอดเทีย่บทา่เรอื 

bหมายเหต:ุ ตวัชีบ้ง่เอกลักษณ์ล็อตมาจากผูจั้ดสง่โดยองิตามกฎระเบยีบการตดิตามและการเก็บบนัทกึขอ้มลูคลังสนิคา้ทีใ่ชใ้นแตล่ะที ่
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