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ส่วน Web Application ระบบหนังสือก ากบัการขนถ่ายสัตว์น า้ (MCTD)  ส าหรับ Role เจ้าหน้าทีไประมงจังหวดั 

1. การ Login เข้าใช้งานระบบ 

หลกักำรในกำร Verify ตวัตนเพื่อเขำ้ท ำงำนตำม Role ต่ำง ๆ มีลกัษณะดงัน้ี เม่ือกรอก User Name และ 
Password ตำมท่ีมีกำรก ำหนดค่ำไวใ้นฐำนขอ้มูล ระบบน ำ User Name ท่ีกรอก เปรียบเทียบกบัใน 
Database เพื่อควบคุมสิทธ์ิกำรเขำ้ใชง้ำนระบบ 
 

1.1 เม่ือระบุ URL ของระบบ https://traceability.fisheries.go.th/tds/  จะปรำกฎรูปแบบหนำ้จอ ดงัน้ี 

 
 

1.2 กรอก User Name และ Password จำกนั้น กดปุ่ม    
 

https://traceability.fisheries.go.th/tds/
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1.3 ระบบจะแสดงหนำ้จอหลกั โดยจะมีขอ้มูล ช่ือ-นำมสกุล ผูเ้ขำ้ใชร้ะบบ,จงัหวดัท่ีตั้งท่ำเทียบเรือ ,สิทธิ
กำรท ำงำน, ในส่วนบนดำ้นซ้ำย 

 

1.4 เมนูสลบั Mode ภำษำไทย / English ในส่วนน้ี Icon ในกำรเปล่ียนภำษำจะอยูด่ำ้นขวำบน ของ Web Site 
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1.5 เมนูด้านบน Header ประกอบดว้ยเมนู ดงัน้ี 
o Traceability 
o ชัง่จริงหนำ้ท่ำ 
o Logbook 
o MCTD 
o MCPD 
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2. บันทกึหนังสือก ากบัการขนถ่ายสัตว์น า้ (MCTD)  เฉพาะข้อมูลของผู้ประกอบการทีไตนเองสังกดั 

2.1 เลือกเมนู “MCTD ” 

 

2.2 สำมำรถเพิ่มบนัทึกหนงัสือก ำกบักำรขนถ่ำยสัตวน์ ้ำ (MCTD) ใหม่ได ้โดยเลือก เมนู  MCTD  จำกนั้น 
กด“สร้ำงใหม่” ระบบจะเปิดหนำ้จอฟอร์มส ำหรับกำรกรอกขอ้มูลบนัทึกหนงัสือก ำกบักำรขนถ่ำยสัตว์
น ้ำ (MCTD) มีรูปแบบส ำหรับกำรกรอกขอ้มูลบนัทึกบนัทึกหนงัสือก ำกบักำรขนถ่ำยสัตวน์ ้ำ (MCTD) 
ดงัน้ี 
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2.2.1 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลของเรือขนถ่ำย  
2.2.1.1 ผูใ้ชร้ะบบกรอก เคร่ืองหมำยประจ ำเรือของเรือขนถ่ำย หรือ  เลขทะเบียนขนถ่ำย จำกนั้น 

กดปุ่ม “ยนืยนั”  
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2.2.1.2 เลขท่ีใบแจง้เขำ้ท่ำ: 

 
2.2.1.3 ระบบจะแสดงขอ้มูลเรือขนถ่ำยใหอ้ตัโนมติั ดงัน้ี 

 ช่ือผูค้วบคุมเรือ/ไต๋เรือ/ผูข้นถ่ำยสัตวน์ ้ำ :  
o เคร่ืองหมำยประจ ำเรือขนถ่ำย :  
o เลขทะเบียนเรือ :  
o เลขท่ีใบแจง้เขำ้ท่ำ:  
o ช่ือเรือ :  
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o จงัหวดัท่ำข้ึนสัตวน์ ้ำ :   
o ช่ือท่ำเทียบเรือท่ีน ำสัตวน์ ้ำข้ึนท่ำ :  
o วนัท่ี/เวลำออกท่ำ :  
o วนัท่ีข้ึนท่ำ :   
o ลงนำมผูค้วบคุมเรือ/เจำ้ของเรือ/ผูแ้ทน :  
o ลงนำมเจำ้หนำ้ท่ี : 
o วนั/เดือน/ปี :    วนั/เดือน/ปี :       
o ระบบแสดง ตำรำงผลกำรตรวจสอบขอ้มูล (เรือขนถ่ำย) 

 

 

 
2.2.2 ส่วนท่ี 2 (1)เป็นของมูลของเรือประมงท่ีฝำกสัตวน์ ้ำมำกบัเรือขนถ่ำย ในส่วนท่ี 1 เม่ือผูใ้ชร้ะบบ

กรอก เคร่ืองหมำยประจ ำเรือประมง หรือเลขทะเบียนเรือจำกนั้น กดปุ่ม “ยนืยนั” ระบบจะแสดง
ขอ้มูลเรือประมงให้อตัโนมติัใหอ้ตัโนมติั   
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2.2.3 สำมำรถ กดปุ่ม  “Logbook”  เพื่อเลือก Logbook ท่ีฝำกมำกบัเรือขนถ่ำย 

 
2.2.4 ระบบจะแสดง Popup รำยกำร Logbook ของเรือประมง จำกนั้น กดปุ่ม Checkbox  ในช่องเลือก ให้

มีเคร่ืองหมำยถูก กดปุ่ม  “เลือก”   
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2.2.5 ระบบจะกลบัไปหนำ้  หนงัสือก ำกบักำรขนถ่ำยสัตวน์ ้ำ (MCTD)   จำกนั้นระบุพื้นท่ี/ต ำแหน่งท่ีขน

ถ่ำยสัตวน์ ้ำ 

 
2.2.6 ระบุวนัท่ีช่วงกำรท ำประมง  เม่ือคลิกท่ีช่องระบบจะแสดงปฎิทินข้ึนมำใหเ้ลือกวนัท่ี 
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2.2.7 ระบุวนัท่ีถึงวนัท่ีฝำก  เม่ือคลิกท่ีช่องระบบจะแสดงปฎิทินข้ึนมำใหเ้ลือกวนัท่ี 

 
2.2.8 วนัท่ีขนถ่ำยสัตวน์ ้ำระหวำ่งเรือในทะเล เม่ือคลิกท่ีช่องระบบจะแสดงปฎิทินข้ึนมำใหเ้ลือกวนัท่ี 
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2.2.9 ระบุวนัท่ีวนัท่ีขนถ่ำยสัตวน์ ้ำข้ึนท่ำ เม่ือคลิกท่ีช่องระบบจะแสดงปฎิทินข้ึนมำใหเ้ลือกวนัท่ี 

 
2.2.10 ระบบชนิดสัตวน์ ้ำ และปริมำสัตวน์ ้ำท่ีฝำก 
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2.2.11 ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลเรียบร้อย กดปุ่ม “บนัทึก” หำกตอ้งกำรบนัทึกขอ้มูลไวเ้พื่อ
ตรวจสอบควำมถูกตอ้งก่อนกำรยนืยนั 

2.2.12 ตรวจสอบขอ้มูลหนงัสือก ำกบักำรขนถ่ำยสัตวน์ ้ำ (MCTD)    กดปุ่ม “ยนืยนั”  
2.2.13 กดปุ่ม “ปิด” เพื่อออกจำกหนำ้จอ  และ กลบัสู่ หนำ้หลกั 
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2.2.14 กรณีเรือขนถ่ำยรับขนถ่ำยสัตวน์ ้ำจำกเรือประมงมำกกวำ่ 1 ล ำ กดปุ่ม “เพิ่ม”  ระบบจะแสดงหนำ้จอ

บนัทึกขอ้มูลกำรฝำกสัตวน์ ้ำของเรือประมงล ำท่ี 2 ส่วนท่ี 2(2)  โดยกำรกรอกขอ้มูลจะมีลกัษณะ
เดียวกนักบัส่วนท่ี 2(1)  
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2.2.15 สำมำรถแกไ้ขขอ้มูลฟอร์ม หนงัสือก ำกบักำรขนถ่ำยสัตวน์ ้ำ (MCTD)  ไดโ้ดยกดเลือกลิงค ์ท่ีมี
เลขท่ี เป็น Draft สถำนะบนัทึก 

 
2.2.16 ระบบแสดงหนำ้จอฟอร์มหนงัสือก ำกบักำรขนถ่ำยสัตวน์ ้ำ (MCTD)   สำมำรถ แกไ้ข เพิม /ลบ  

จำกนั้น กดปุ่ม”บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูลเพื่อตรวจสอบและแกไ้ข  กดปุ่ม ยนืยนัเพื่อ “ยนืยนั 
“ขอ้มูล  กดปุ่ม “ปิด”เพื่อกลบัสู้หนำ้รำยกำร หนงัสือก ำกบักำรขนถ่ำยสัตวน์ ้ำ (MCTD)   
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2.2.17 สำมำรถลบ Draft หนงัสือก ำกบักำรขนถ่ำยสัตวน์ ้ำ (MCTD)  ไดโ้ดย คลิก Checkbox ใหมี้
เคร่ืองหมำยถูก จำกนั้นกดปุ่ม “ลบ” 
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3. ค้นหาข้อมูลหนังสือก ากบัการขนถ่ายสัตว์น า้ (MCTD)  เฉพาะข้อมูลของผู้ประกอบการทีไตนเอง

สังกดั 

3.1  เลือกเมนู MCTD   

 

3.2  ก ำหนดเง่ือนไขส ำหรับกำรคน้หำขอ้มูล ดงัน้ี 
 เลือกพื้นท่ีท ำกำรประมง 

 เลือกจงัหวดั  

 กรอกเคร่ืองหมำยประจ ำเรือขนถ่ำย :   

 กรอกช่ือเรือขนถ่ำย :  

 กรอกเลขทะเบียนเรือ : 

 ระบุช่วงวนัท่ีเขำ้ท่ำเทียบเรือ :  

 ระบุถึงวนัท่ี : 

3.3 จำกนั้น กดปุ่ม     ระบบจะแสดงผลกำรคน้หำเฉพำะขอ้มูลในเขตท่ีรับผิดชอบเท่ำนั้น   
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 ในกรณีท่ีมีแบบฟอร์มในระบบจ ำนวนมำก ระบบจะท ำกำรแบ่งหนำ้ในกำรแสดง
รำยกำรแบบฟอร์ม ทั้งน้ีผูใ้ชร้ะบบระบบสำมำรถระบุหนำ้ท่ีตอ้งกำรได ้โดย กรอก
เลขท่ีหนำ้ลงในช่องท่ีก ำหนดดำ้นล่ำงตำรำง ดงัรูป 

 

 จำกนั้น Click ปุ่ม  หรือ อำจจะ Click  เพื่อไปหนำ้ถดัไป  

หรือ   เพื่อยอ้นกลบัหนำ้ก่อนหนำ้ 
3.4 เม่ือระบบแสดงผลกำรคน้หำแลว้ ผูใ้ชร้ะบบท ำกำรคลิก เลือกลิงค ์“เลขท่ี MCTD” เพื่อเปิดฟอร์มแสดง

รำยละเอียด MCTD ได ้
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3.5 ผูใ้ชระบบสำมำรถจะแสดงตำรำงผลกำรตรวจสอบขอ้มูล (เรือขนถ่ำย)เพื่อตรวจสอบสถำนะของเรือขน

ถ่ำยในดำ้นล่ำงตำรำงในส่วนทีไ 1  แสดงผลกำรตรวจสอบขอ้มูลของเรือขนถ่ำย ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด  

 

3.6 ผูใ้ชร้ะบบสำมำรถจะแสดงตำรำงผลกำรตรวจสอบขอ้มูล (เรือขนถ่ำย)เพื่อตรวจสอบสถำนะของ
เรือประมงในดำ้นล่ำงตำรำงในส่วนทีไ 2 แสดงผลกำรตรวจสอบขอ้มูลของเรือประมงแต่ละล ำท่ีฝำกสัตว์
น ้ำมำกบัเรือขนถ่ำย ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด  
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4. การปร้ินแบบฟอร์มหนังสือก ากบัการขนถ่ายสัตว์น า้ (MCTD)   

4.1 เลือกเมนู “MCTD”  เลือกแบบฟอร์มหนงัสือก ำกบักำรขนถ่ำยสัตวน์ ้ำ (MCTD)  ท่ีตอ้งกำรพิมพ ์โดย 
คลิกลิงค ์“เลขท่ี MCTD”  ดงัรูป 

 

4.2 ระบบจะแสดงหนำ้จองแบบฟอร์ม แบบฟอร์มหนงัสือก ำกบักำรขนถ่ำยสัตวน์ ้ำ (MCTD)  จำกนั้น คลิก 

ปุ่ม   
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4.3 ระบบจะแสดงหนำ้จอตวัอยำ่งกำรพิมพ ์จำกนั้น กดเคร่ืองหมำยปร้ินเตอร์ดำ้นบนซำ้ยมือ ดงัรูป 

 
หมายเหตุ :  สำมำรถปร้ินเอกสำรไดเ้ฉพำะ แบบฟอร์มท่ีมีสถำนะยนืยนัและแถบสีเขียวเท่ำนั้น 
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5. ออกจากระบบ 

5.1   ผูใ้ชร้ะบบ กดปุ่ม      เพื่อออกจำกระบบ ดงัรูป 

 

5.2  ระบบจะแสดงหนำ้ Login  เพื่อใหเ้ขำ้ระบบใหม่อีกคร้ัง 

 


