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                  บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

ส่วน Web Application ระบบบันทกึใบรับรองการจับสัตว์น า้ : Catch Certificate ส าหรับ  Role  

ผู้ประกอบการด้านการประมง(ทุกประเภทกจิการ) 

1. การ Login เข้าใช้งานระบบ 

หลกัการในการ Verify ตวัตนเพื่อเขา้ท างานตาม Role ต่าง ๆ มีลกัษณะดงัน้ี เม่ือกรอก User Name และ 
Password ตามท่ีมีการก าหนดค่าไวใ้นฐานขอ้มูล ระบบน า User Name ท่ีกรอก เปรียบเทียบกบัใน Database 
เพื่อควบคุมสิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบ 
1.1 เม่ือระบุ URL ของระบบ ของระบบ   https://traceability.fisheries.go.th/tds/ จะปรากฎรูปแบบหนา้จอ 

ดงัน้ี 

 

1.2 กรอก User Name และ Password  จากนั้น กดปุ่ม    
 

https://traceability.fisheries.go.th/tds/
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 

1.3  ระบบจะแสดงหนา้จอหลกั โดยจะมีขอ้มูล ช่ือ-นามสกุล ผูเ้ขา้ใชร้ะบบ, ช่ือผูป้ระกอบการ,สิทธิการ
ท างาน, และจงัหวดัท่ีท่าเทียบเรือสังกดัในส่วนบนดา้นซา้ย 

  
1.4 เมนูสลบั Mode ภาษาไทย / English ในส่วนน้ี Icon ในการเปล่ียนภาษาจะอยูด่า้นขวาบน ของ Web Site 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

  
1.5 เมนูด้านบน Header ประกอบดว้ยเมนู ดงัน้ี 

 Traceability 
 ชัง่จริงหนา้ท่า 
 MCPD 
 ใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

2. บันทกึบันทึกใบค าร้องขอใบรับรองการจับสัตว์น า้ : Catch Certificate  

2.1 เลือกเมนู “ใบรับรองการจับสัตว์น า้” 

 
 

หมายเหตุ  :  ผูป้ระกอบการดา้นการประมง (ทุกประเภทกิจการ) สังกดัหน่วยงานเดียวกนัสามารถมองเห็นขอ้มูล
ร่วมกนั  และแกไ้ขขอ้มูลร่วมกนัได ้

2.2 สามารถเพิ่มบนัทึก ใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate ใหม่ไดโ้ดย กด  “สร้างใหม่”  (เฉพาะ

สิทธ์ิ ผูป้ระกอบการดา้นการประมง(ทุกประเภทกิจการ) เท่านั้นท่ีจะเห็นปุ่มน้ี)  
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

2.3 ระบบจะเปิดหนา้จอฟอร์มวา่งส าหรับการกรอกขอ้มูลบนัทึกใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch 
Certificate ดงัรูป 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 

 

2.4 ผูป้ระกอบการกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate ดงัน้ี 
 กรอกความประสงคจ์ะส่งออกผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าออกไปยงัต่างประเทศ   
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 กรอกช่ือผลิตภณัฑ:์    

 
 กรอกรหสัพิกดัภาษีศุลกากร  

 
o ระบบจะแสดงหนา้จอบนัทึก  กรอกเลขรหสัพิกดัภาษีศุลกากร ระบบจะแสดงรหสัข้ึนท่

ใหเ้ลือก 

 
o จากนั้นกดเลือก 

 
o กดบนัทึก 



  
  

ระบบใบรับรองกำรจับสัตว์น ำ้ : Catch Certificate                        19  ธันวำคมอ  2559                                                             8 

 

บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 
 

 เลือกประเทศ:   

 
 เลือกส่งไปยงัเมืองท่า 

 
 กรอกรุ่นวตัถุดิบ:      

 
 กรอกรหสัการผลิตของโรงงาน:      

 
 กรอกขนาดบรรจุ:      

 
 เลือกปริมาณการส่งออก  และหน่วยนบัของสินคา้ 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 
 กรอก Net Weight (kg.)  และ  Gross Weight (kg.) 

 
 ระบุวนัท่ีขนสินคา้ข้ึนตู ้   โดยคลิกท่ีช่องระบบจะแสดงปฎิทิน ข้ึนมาใหเ้ลือกวนัท่ี  

 
 ระบุวนัท่ีสินคา้ออก  โดยคลิกท่ีช่องระบบจะแสดงปฎิทิน ข้ึนมาใหเ้ลือกวนัท่ี 

 
 กรอกHealth Certificate No.    

 
 กรอกเลขท่ีค าร้อง     

 
 กรอกความประสงค ์    

 
 ก)วตัถุดิบสัตวน์ ้าท่ีจบัจากเรือท่ีมีขนาดเรือ 20 ตนักรอสข้ึนไปกดปุ่มเพิ่ม เพื่อแนบไฟล ์MCPD 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 
o ระบบจะแสดง Popup เพื่อเลือกแบบฟอร์ม  MCPD  เลือกแบบฟอร์ม MCPD โดยกด 

Check box  ในช่องเลือก จากนั้นกดปุ่ม    ดงัรูป 

 
o จากนั้นระบบจะแสดง เลขท่ี MCPD , ชนิดสัตวน์ ้า ,ปริมาณสัตวน์ ้าท่ีใชใ้นผลิตภณัฑ์รุ่น

น้ี(กก.)ท่ีระบุในเอกสาร MCPD ส่วนท่ี ๕ หวัขอ้ปริมาณการใชใ้หใ้นตารางดงัรูป 



  
  

ระบบใบรับรองกำรจับสัตว์น ำ้ : Catch Certificate                        19  ธันวำคมอ  2559                                                             11 

 

บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 
o เลือก Common name 

 
 

o เลือก Sci name 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 
 ข)วตัถุดิบสัตวน์ ้าท่ีจบัจากเรือท่ีมีขนาดเรือต ากวา่ 20 ตนักรอสกดปุ่มเพิ่ม เพื่อแนบไฟล ์MCPD 

 
o ระบบจะแสดง Popup เพื่อเลือกแบบฟอร์ม  MCPD   โดยกด Check box  ในช่องเลือก 

จากนั้นกดปุ่ม    ดงัรูป 

 



  
  

ระบบใบรับรองกำรจับสัตว์น ำ้ : Catch Certificate                        19  ธันวำคมอ  2559                                                             13 

 

บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 
o จากนั้นระบบจะแสดง เลขท่ี MCPD , ชนิดสัตวน์ ้า ,ปริมาณสัตวน์ ้าท่ีใชใ้นผลิตภณัฑ์รุ่น

น้ี(กก.)ท่ีระบุในเอกสาร MCPD ส่วนท่ี ๕ หวัขอ้ปริมาณการใชใ้หใ้นตารางดงัรูป 

 
o เลือก Common name 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 
o เลือก Sci name 

 
 

หมายเหตุ:กรณีท่ีเลือกเพิ่มการแนบไฟล ์MCPD ในหวัขอ้ ก)วตัถุดิบสัตวน์ ้าท่ีจบัจากเรือท่ีมีขนาดเรือ 20 ตนักรอส 
จะไม่สามารถแนบไฟลใ์น หวัขอ้ ข)วตัถุดิบสัตวน์ ้าท่ีจบัจากเรือท่ีมีขนาดเรือต ากวา่ 20 ตนักรอส ได ้สามารถแนบ
ไฟล ์MCPDไดห้วัขอ้เดียวเท่านั้นต่อ 1 ใบค าร้อง 

 ค) ตารางช้ีแจงรายละเอียดสัตวน์ ้า หกัมีสัตวน์ ้าท่ีมาจากการเพาะเล้ียงและสินคา้ท่ีเป็นComposite 
foods ใหแ้นบ health cert. ท่ีเป็น manual และรายละเอียดผลิตภณัฑม์าดว้ย ***โดนน ้าหนกัท่ีใส่
ตอ้งเป็นน ้าหนกัสุทธิ(New weigth) *** เร่ิม ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙ 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 
  การแนบไฟล์เอกสารดังนี้ 

o เอกสารแสดงรุ่นวตัถุดิบ (ถา้มีหรือสะดวก)     
o เอกสารแสดงการใชว้ตัถุดิบสัตวน์ ้า RMBS(ถา้มี)     
o ฉลากของผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าท่ีส่งออก     
o Health Certificates หรือ ใบปะหนา้(Particular)     
o เอกสารแสดงการค านวณปริมาณสัตวน์ ้าท่ีใชโ้ดยละเอียด ง)(ฟอร์มตามท่ีบริษทัจดัท า)     

 

 

o สามารถเพิ่มไฟลใ์นแต่ละหวัขอ้ไดโ้ดย กดปุ่ม    ดงัรูป 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 

o ระบบจะแสดงหนา้จอแสดง ส าหรับแนบไฟล ์จากนั้น กดปุ่ม   ดงัรูป 

 

o เลือกไฟลท่ี์ตอ้งการแนบจากนั้น กดปุ่ม    
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 

o ระบบจะแสดงช่ือไฟล ์ท่ีแนบ จากนั้น กดปุ่ม    

 

o กรณีเลือกไฟลแ์นบผิดสามารถ คลิกท่ีปุ่มหนา้ล าดบั จากนั้นกดปุ่ม  ดงัรูป 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 

o  ระบบจะแสดงรายช่ือไฟลใ์นตาราง  จากนั้น กดปุ่ม   

 

o เพื่อกลบัสู่หนา้จอ ใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 

2.5  กดปุ่ม    หากตอ้งการบนัทึกขอ้มูลไวเ้พื่อตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูล  ระบบจะแสดงหนา้จอ

แจง้เตือน “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้” จากนั้นกดปุ่ม       

o เม่ือบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย ระบบจะแสดงช่องเพื่อใหเ้ลือกหน่วยงานของเจา้หนา้ท่ีกรม

ประมง (กตส.) เพื่อยืน่ใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้ าใหพ้ิจารณา 

 

2.6 เม่ือบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยผูใ้ชร้ะบบสามารถตรวจสอบตวามถูกตอ้ง ใบรับรองการจบัสัตวน์ ้าของ

ประเทศไทย Catch Certificate ท่ีกรอกขอ้มูลเรียบร้อยมา 2 ฉบบั คลิกท่ีขอ้ความ “คลิก” ดงัรูป 

 



  
  

ระบบใบรับรองกำรจับสัตว์น ำ้ : Catch Certificate                        19  ธันวำคมอ  2559                                                             21 

 

บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 
2.7 เม่ือบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยผูใ้ชร้ะบบสามารถตรวจสอบตวามถูกตอ้ง MCPD ตวัจริงของผลิตภณัฑส์ัตว์

น ้าท่ีส่งออก พร้อมส าเนาโดยคลิกลิงคเ์ลขท่ี  MCPD ดงัรูป 

 

2.8 กดปุ่ม    เม่ือตรวจสอบขอ้มูลบนัทึกใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้าเรียบร้อย   ระบบ 

จะแสดงหนา้จอแจง้เตือน “ยนืยนัขอ้มูลเรียบร้อยแลว้”  จากนั้นกดปุ่ม       
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

2.9 กดปุ่ม    เพื่อกลบัสู่ หนา้รายการใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate  

3. ค้นหาข้อมูลใบค าร้องขอใบรับรองการจับสัตว์น า้ : Catch Certificateเฉพาะข้อมูลขอผู้ประกอบการ
ทีต่นเองสังกดั 

3.1 เลือกเมนู  “ใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate” 

 

3.2 ระบุเง่ือนไขการคน้หาขอ้มูล 
o เลือกประเทศท่ีส่งออก: คลิกท่ีช่องระบบจะแสดงรายช่ือประเทศข้ีนมาให้เลือก 
o เลือกเมืองท่า:  คลิกท่ีช่องระบบจะแสดงรายช่ือเมือท่าข้ีนมาใหเ้ลือก    
o กรอกเลขท่ีค าร้อง:   
o เลือกประเภทใบรับรอง:  คลิกท่ีช่องระบบจะแสดงประเภทใบรับรองการจบัสัตวน์ ้ามาใหเ้ลือก  
o ระบุช่วงวนัท่ียืน่ค าร้อง: คลิกท่ีช่อง ระบบจะแสดงปฏิทินข้ีนมาใหเ้ลือกวนัท่ี 
o ระบุถึงวนัท่ี:  คลิกท่ีช่อง ระบบจะแสดงปฏิทินข้ีนมาใหเ้ลือกวนัท่ี 

3.3 จากนั้นกดปุ่ม     ระบบจะแสดงผลการคน้หาเฉพาะขอ้มูลในเขตท่ีรับผดิชอบเท่านั้น  เม่ือ
ระบบแสดงผลการคน้หาแลว้  ผูใ้ชร้ะบบสามารถคลิก เลือกลิงค ์“เลขท่ีค าร้อง” เพื่อเปิด ฟอร์มแสดง
รายละเอียดได ้
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 

 ในกรณีท่ีมีแบบฟอร์มในระบบจ านวนมาก ระบบจะท าการแบ่งหนา้ในการแสดง
รายการแบบฟอร์ม ทั้งน้ีผูใ้ชร้ะบบระบบสามารถระบุหนา้ท่ีตอ้งการได ้โดย กรอก
เลขท่ีหนา้ลงในช่องท่ีก าหนดดา้นล่างตาราง ดงัรูป 

 

 จากนั้น Click ปุ่ม  หรือ อาจจะ Click  เพื่อไปหนา้ถดัไป  

หรือ   เพื่อยอ้นกลบัหนา้ก่อนหนา้ 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

4. การปร้ินใบรับรองการจับสัตว์น า้ : Catch Certificate 

4.1 เลือกเมนู   “ใบรับรองการจับสัตว์น า้” 

 

4.2  เลือกใบรับรองการจบัสัตวน์ ้ า : Catch Certificate  ท่ีอนุมติั หรือ ยนืยนัขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 

 

4.3 ระบบจะแสดงรายละเอียดใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate ดงัรูป 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 

4.4 กดปุ่ม    ระบบจะแสดงหนา้จอตวัอยา่งเอกสาร  ตั้งค่า option กระดาษและเคร่ืองพิมพต์าม

ตอ้งการ จากนั้น กดปุ่ม   ดงัรูป 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 

 หมายเหตุ :  ผูป้ระกอบการจะสามารถพิมพเ์อกสารไดก้็ต่อเม่ือไดย้นืยนัขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ หรือ เจา้หนา้ท่ีอนุมติั
ใบค าร้องฯเรียบร้อยแลว้เท่านั้น 
 

ส่วน Web Application  ใบรับรองการจับสัตว์น า้ : Catch Certificate  ส าหรับ  Role : (กตส.)  และ

Role: CC Approver 

5. การ Login เข้าใช้งานะบบ 

หลกัการในการ Verify ตวัตนเพื่อเขา้ท างานตาม Role ต่าง ๆ มีลกัษณะดงัน้ี เม่ือกรอก User Name และ 
Password ตามท่ีมีการก าหนดค่าไวใ้นฐานขอ้มูล ระบบน า User Name ท่ีกรอก เปรียบเทียบกบัใน Database 
เพื่อควบคุมสิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบ 
5.1 เม่ือระบุ URL ของระบบ ของระบบ  http://203.113.98.6/Traceability จะปรากฎรูปแบบหนา้จอ ดงัน้ี 

http://203.113.98.6/Traceability
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 

5.2 กรอก User Name และ Password  จากนั้น กดปุ่ม    
 

 

5.3  ระบบจะแสดงหนา้จอหลกั โดยจะมีขอ้มูล ช่ือ-นามสกุล ผูเ้ขา้ใชร้ะบบ, ช่ือผูป้ระกอบการ,สิทธิการ
ท างาน,ประเภทกิจการ และจงัหวดัของผูป้ระกอบการสังกดัในส่วนบนดา้นซา้ย 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

  

5.4 เมนูสลบั Mode ภาษาไทย / English ในส่วนน้ี Icon ในการเปล่ียนภาษาจะอยูด่า้นขวาบน ของ Web Site 

 

5.5 เมนูด้านบน Header ประกอบดว้ยเมนู ดงัน้ี 
 Traceability 
 ชัง่จริงหนา้ท่า 
 ใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate 
 ขอ้มูลหลกั 
 แบบสรุปรายวนัท่าเทียบเรือ 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

  

6. ตรวจสอบบันทึกใบค าร้องขอใบรับรองการจับสัตว์น า้ : Catch Certificate (Role : (กตส.)  ) 

6.1 เลือก  เมนู “ใบรับรองการจับสัตว์น า้” 

  

6.2 ระบบจะแสดงรายการใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้ า : Catch Certificate ท่ีรอตรวจสอบ จากนั้น
คลิกเลือก “เลขทีค าร้อง” ดงัรูป 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 

6.3 ระบบจะแสดงหนา้จอแบบฟอร์มค าร้องใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate ดงัรูป 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 

 

6.4 เจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจสอบเอกสาร ใบรับรองการจบัสัตวน์ ้าของประเทศไทย Catch Certificates ท่ี
กรอกขอ้มูลเรียบร้อยมา 2 ฉบบั โดยคลิกท่ีขอ้มความ  “คลิก”  ดงัรูป 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 

6.5 เจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจสอบเอกสาร MCPD ตวัจริงของผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าท่ีส่งออก พร้อมส าเนาโดย
คลิก เลขท่ี  MCPD ในตาราง ก หรือ ข ดงัรูป 

 

6.6 เจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจสอบเอกสารแนบตามหวัขอ้ต่างๆโดยกดปุ่ม  ดงัรูป 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 

 ระบบจะแสดงหนา้จอรายการแนบเอกสาร เจา้หนา้ท่ีสามารถคลิกท่ีช่ือเอกสารเพื่อดูเอกสาร
แนบ ดงัรูป 

 

เม่ือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลในแบบฟอร์มค าร้องและเอกสารท่ีผูป้ระกอบการแนบเขา้ระบบ เรียบร้อยแลว้ 

6.7 ระบุผลการตรวจสอบความถูกต้อง 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 เลือก “ผ่าน”  เม่ือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลถูกตอ้งเรียบร้อย  

  
 เลือก “ไม่ผ่าน”  เพื่อปฏิเสธ ใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate ระบบ

จะปรับสถานะของใบขอฯ เป็น ไม่ผา่น และจบการส่งต่อตาม Flow และเจา้หนา้ท่ีกรม

ประมงตอ้งระบุเหตุผลท่ีไม่ผา่นในใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate 

ทุกคร้ัง มิฉะนั้น ระบบจะไม่ใหย้นืยนัขอ้มูล 

 
 เลือก “ส่งกลบัเพ่ือแก้ไข”  เพื่อส่งแบบฟอร์มใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch 

Certificateกลบัไปยงั ผูป้ระกอบการท่ีจดัท าแบบฟอร์มใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : 

Catch Certificate รายเดิมเพื่อแกไ้ขขอ้มูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา  
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

  

6.8  กดปุ่ม    หากตอ้งการบนัทึกขอ้มูลไวเ้พื่อตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูล   ระบบจะแสดง 

 หนา้จอแจง้เตือน “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้” จากนั้น กดปุ่ม   

6.9   กดปุ่ม    เม่ือตรวจสอบขอ้มูลใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate

เรียบร้อย  ระบบจะแสดงหนา้จอแจง้เตือน “ยนืยนัขอ้มูลเรียบร้อยแลว้”  จากนั้นกดปุ่ม    

6.10 กดปุ่ม  เพื่อ กลบัสู่หนา้รายการใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate 

7. อนุมตัิบันทกึใบค าร้องขอใบรับรองการจับสัตว์น า้ : Catch Certificate  (Role: CC Approver) 

7.1 เลือก  เมนู  “ใบรับรองการจับสัตว์น า้” 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

7.2  ระบบจะแสดงรายการใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate ท่ีรอตรวจสอบ จากนั้น
คลิกเลือก “เลขทีค าร้อง” ดงัรูป 

 

7.3 ระบบจะแสดงหนา้จอแบบฟอร์มค าร้องใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate ดงัรูป 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 

7.4 เจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจสอบเอกสาร ใบรับรองการจบัสัตวน์ ้าของประเทศไทย Catch Certificates ท่ี
กรอกขอ้มูลเรียบร้อยมา 2 ฉบบั โดยคลิกท่ีขอ้มความ  “คลิก”  ดงัรูป 

 

7.5 เจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจสอบเอกสาร MCPD ตวัจริงของผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าท่ีส่งออก พร้อมส าเนาโดย
คลิกท่ีเลขท่ี  MCPD ในตาราง ก หรือ ข ดงัรูป 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 

7.6 เจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจสอบเอกสารแนบตามหวัขอ้ต่างๆโดยกดปุ่ม  ดงัรูป 

 

 ระบบจะแสดงหนา้จอแสดงรายการแนบเอกสาร เจา้หนา้ท่ีสามารถคลิกท่ีช่ือเอกสารเพื่อดู 
เอกสารแนบ ดงัรูป 
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บริษัท บลูซสิเตม็ เทคโนโลยี จ ำกัด 

 
เม่ือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลในแบบฟอร์มค าร้องและเอกสารท่ีผูป้ระกอบการแนบมา เรียบร้อยแลว้ 

7.7 ระบุผลการพจิารณา 
 เลือก  “อนุมัติ” เม่ือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลถูกตอ้งเรียบร้อย  

 
 

 เลือก  “ไม่อนุมัต”ิ  เพื่อปฏิเสธ ใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate ระบบ

จะปรับสถานะของใบขอฯ เป็น ไม่อนุมติั และจบการส่งต่อตาม Flow และเจา้หนา้ท่ีกรม

ประมงตอ้งระบุเหตุผลท่ีไม่อนุมติั ใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate ทุก

คร้ัง มิฉะนั้น ระบบจะไม่ใหย้นืยนัขอ้มูล 
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 เลือก “ส่งกลบัเพ่ือแก้ไข”  เพื่อส่งแบบฟอร์มใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch 

Certificate กลบัไปยงัผูป้ระกอบการท่ีจดัท าแบบฟอร์มใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : 

Catch Certificate รายเดิม เพื่อแกไ้ขขอ้มูลประกอบการพิจารณา 

 

7.8 กดปุ่ม    หากตอ้งการบนัทึกขอ้มูลไวเ้พื่อตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูล   ระบบจะแสดง 

หนา้จอแจง้เตือน “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้” จากนั้น กดปุ่ม   

7.9 กดปุ่ม    เม่ือตรวจสอบขอ้มูลใบค าร้องขอใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate

เรียบร้อย  ระบบจะแสดงหนา้จอแจง้เตือน “ยนืยนัขอ้มูลเรียบร้อยแลว้”  จากนั้นกดปุ่ม    

7.10 กดปุ่ม  เพื่อ กลบัสู่หนา้รายการใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า : Catch Certificate 
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8. ค้นหาข้อมูลบันทึกใบค าร้องขอใบรับรองการจับสัตว์น า้ : Catch Certificate เฉพาะข้อมูลของ
ผู้ประกอบการทีต่นเองสังกดั 

8.1 เลือกเมนู  “ใบรับรองการจับสัตว์น า้ : Catch Certificate” 

 

8.2 ระบุเง่ือนไขการคน้หาขอ้มูล 

o เลือกประเทศท่ีส่งออก:  คลิกท่ีช่องระบบจะแสดงรายช่ือประเทศข้ีนมาให้เลือก 
o เลือกเมืองท่า:  คลิกท่ีช่อง ระบบจะแสดงรายช่ือเมือท่าข้ีนมาใหเ้ลือก   
o ระบุเลขท่ีค าร้อง:    
o เลือกประเภทใบรับรอง:    
o ระบุช่วงวนัท่ียืน่ค  าร้อง:  คลิกท่ีช่อง ระบบจะแสดงปฏิทิน ข้ีนมาใหเ้ลือกวนัท่ี 
o ระบุถึงวนัท่ี:  คลิกท่ีช่อง ระบบจะแสดงปฏิทิน ข้ีนมาใหเ้ลือกวนัท่ี 

8.3 จากนั้นกดปุ่ม     ระบบจะแสดงผลการคน้หาเฉพาะขอ้มูลในเขตท่ีรับผดิชอบเท่านั้น  
เท่านั้น  เม่ือระบบแสดงผลการคน้หาแลว้  ผูใ้ชร้ะบบสามารถคลิก เลือกลิงค ์“เลขท่ีค าร้อง” เพื่อเปิด 
ฟอร์มแสดงรายละเอียดได ้
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 ในกรณีท่ีมีแบบฟอร์มในระบบจ านวนมาก ระบบจะท าการแบ่งหนา้ในการแสดง

รายการแบบฟอร์ม ทั้งน้ีผูใ้ชร้ะบบระบบสามารถระบุหนา้ท่ีตอ้งการได ้โดย กรอก

เลขท่ีหนา้ลงในช่องท่ีก าหนดดา้นล่างตาราง ดงัรูป 

 
 จากนั้น Click ปุ่ม  หรือ อาจจะ Click  เพื่อไปหนา้ถดัไป  

หรือ   เพื่อยอ้นกลบัหนา้ก่อนหนา้ 
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9. ออกจากระบบ 

1.1   ผูใ้ชร้ะบบ กดปุ่ม    เพื่อออกจากระบบ 

 

1.2  ระบบจะแสดงหนา้ Login  เพื่อใหเ้ขา้ระบบใหม่อีกคร้ัง 
 

 


