
 

 
 

คู่มือการใช้งาน   
ระบบ Thai Flagged Catch Certificate 

ส าหรับผู้ประกอบการแพปลา/โรงงานแปรรูป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  กรมประมง 

26 สิงหาคม 2560 
 

 

 



คู่มือการใช้งาน  ระบบ Thai Flagged Catch Certificate  
เข้าระบบผ่าน กรมประมง   http://www4.fisheries.go.th  

 
                                     หน้าจอเข้าสู่ระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น า้/คู่มือ               

  เขา้เวบ็ไซต ์กรมประมง http:// www4.fisheries.go.th 

 เลือกเมนู ส าหรับประชาชน      
  เลือกแบบค าขอระบบการออกใบรับรองการจบัสัตวน์ ้า / คู่มือ   

  

หน้าจอเข้าสู่ระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น า้/คู่มือ 

 

หน้าจอ LOGIN 

กรอก Username 

 
กรอก Password 

 
คลกิปุ่ ม Loging 

http://www4.fisheries.go.th/


บทบาทผู้ประกอบการแพปลา 
https://traceability.fisheries.go.th 
หน้าทีท่ี ่1 ขั้นตอนการจัดท าบันทกึช่ังจริงหน้าท่า 
1.ผูป้ระกอบการแพปลา ลงช่ือเขา้ใชง้าน (Login) 

2. เลือกเมนูชัง่จริงหนา้ท่า

 
  เลือกเมนู ชัง่จริงหนา้ท่า                   
 เลือกเมนูยอ่ย สร้างใหม ่
 เลือกจงัหวดัท่าเทียบเรือประมงจอดขนถ่ายสัตวน์ ้า     ระบุช่ือท่าเทียบเรือท่ีเรือประมงจอดขนถ่ายสัตวน์ ้า 
 กรอกเลขทะเบียนเรือไทย  คลิกปุ่ม              เลือกเลขท่ีใบแจง้เขา้ท่า  (PI) 

 คลิกเลือก   เพื่อระบุปริมาณสัตวน์ ้า   คลิกปุ่ม   ถา้ตอ้งการเพิ่มชนิดสัตวน์ ้า 
                                                                       คลิกปุ่ม   ถา้ตอ้งการลบชนิดสัตวน์ ้า                               

 คลิกปุ่ม  บนัทึกชัง่จริงหนา้ท่า เพื่อส่งขอ้มูลใหท้่าเทียบเรืออนุมติั 
 คลิกปุ่ม  เพื่อออกจากการบนัทึกชัง่จริงหนา้ท่า 



ผู้ประกอบการแพปลา หรือ โรงงานแปรรูปสัตว์น า้ 
หน้าทีท่ี ่2 การหนังสือก ากบัการซ้ือขายสินค้าสัตว์น า้ (MCPD) 
1. ผูป้ระกอบการลงช่ือเขา้ใชง้าน (Login) 

2. เลือกเมนู MCPD 

 

ส่วนที ่1-1 รายละเอยีดการ 

 
 



 
 

  เลือกเมนู MCPD 

  เลือกเมนูยอ่ย สร้างใหม่ 

  คลิกปุ่ม      

  คลิก  เลือกเลขท่ีชัง่จริงหนา้ท่า 

  คลิกปุ่ม    

 

กรณีแบ่งส่วนการขาย 

 

 
 

  คลิกเลือก เลขท่ีใบชัง่จริงหนา้ท่า 

 กรอกน ้าหนกัสัตวน์ ้าท่ีตอ้งการจะขาย (กิโลกรัม) 

 คลิกปุ่ม  เพื่อบนัทึกน ้าหนกัสัตวน์ ้าท่ีตอ้งการจะขาย 

 คลิกปุ่ม  เพื่อออกจากโปรแกรม 

 

 

 
 



ข้อมูลจะถูกส่งมายงั MCPD ส่วนที ่1-2 

 
   คลิก  ซ้ือจากเรือเพื่อคา้สัตวน์ ้า 

        คลิก  ซ้ือจากเรือโดยตรงเพื่อคา้สัตวน์ ้าและผลิต/แปรรูป 

        คลิก  ซ้ือจากเรือโดยตรงเพื่อคา้สัตวน์ ้าและผลิต/แปรรูป  

   เลือกวนั/เดือน/ปี ท่ีน าสัตวน์ ้าข้ึนท่า 

 คลิกปุ่ม  

ข้อมูลจะถูกส่งมายงั MCPD ส่วนที ่2-1 

 

  เพิ่มขอ้มูลการขายสัตวน์ ้า  

  คลิกเลือกจงัหวดั 



  คลิกเลือกช่ือผูป้ระกอบการ 

   กรอกปริมาณสัตวน์ ้าท่ีตอ้งการจะขาย 

  คลิกปุ่ม   หากยงัไม่แน่ใจในการขาย 

       คลิกปุ่ม  เพื่อยนืยนัการขาย 

       คลิกปุ่ม  เพื่อออกจากหนา้จอการขายสัตวน์ ้า 

หมายเหตุ คลิกปุ่ม เพื่อขายสัตวน์ ้าใหผู้ป้ระกอบการรายอ่ืนต่อไป 

เม่ือด าเนินการเสร็จ คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ ์หนงัสือก ากบัการซ้ือขายสินคา้สัตวน์ ้า (MCPD)  

 

MCPD ส่วนที ่1-2 การซ้ือขาย/ขนผ่านท่าเทยีบเรือประมง 

 

 

 คลิกปุ่ม   

 เลือกเลขท่ีใบชัง่จริงหนา้ท่า 



 

  คลิก  เลือกเลขท่ีชัง่จริงหนา้ท่า 

 คลิกปุ่ม    

กรณคีลกิ  ซ้ือจากเรือเพ่ือค้าสัตว์น า้ 

 

คลิก  ซ้ือจากเรือเพื่อคา้สัตวน์ ้า 

  เลือก วนั/เดือน/ปี ท่ีสัตวน์ ้าข้ึนท่า 

 คลิกปุ่ม  เพื่อยนืยนัการขาย 

 

 

 

 

 

 

 



กรณซ้ืีอจากเรือเพ่ือค้าสัตว์น ้า ข้อมูลจะถูกส่งมา MCPD ส่วนที ่2-1 

 
   เพิ่มขอ้มูลการขายสัตวน์ ้า  

  คลิกเลือกจงัหวดั 

  คลิกเลือกช่ือผูป้ระกอบการ 

  กรอกปริมาณสัตวน์ ้าท่ีตอ้งการจะขาย 

 คลิกปุ่ม   หากยงัไม่แน่ใจในการขาย 

       คลิกปุ่ม  เพื่อยนืยนัการขาย 

       คลิกปุ่ม  เพื่อออกจากหนา้จอการขายสัตวน์ ้า 

หมายเหตุ คลิกปุ่ม  เพื่อขายสัตวน์ ้าใหผู้ป้ระกอบการรายอ่ืนต่อไป 

เม่ือด าเนินการเสร็จ คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ ์หนงัสือก ากบัการซ้ือขายสินคา้สัตวน์ ้า (MCPD)  

 

 

 

 

 

 

 



กรณคีลกิ  ซ้ือจากเรือโดยตรงเพ่ือผลติ/แปรรูป 

 
คลิก  ซ้ือจากเรือเพื่อคา้สัตวน์ ้า 

 เลือก วนั/เดือน/ปี ท่ีสัตวน์ ้าข้ึนท่า 

 คลิกปุ่ม  เพื่อยนืยนัการขาย 

ข้อมูลจะถูกส่งมายงั MCPD ส่วนที่ 3 

 
 คลิกปุ่ม  

 



 กรอกน ้าหนกัปลาท่ีใชไ้ป (กก.) 

   เลือกวนัท่ีผลิต 

  ลงช่ือผูค้วบคุม 

  คลิกปุ่ม  

สามารถเพิม่ข้อมูลการตัดน า้หนักไปจนหมดขั้นตอนการขาย 

เม่ือด าเนินการเสร็จ คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ ์หนงัสือก ากบัการซ้ือขายสินคา้สัตวน์ ้า (MCPD)  

กรณคีลกิ  ซ้ือจากเรือโดยตรงเพ่ือค้าสัตว์น า้และผลติ/แปรรูป  

 

คลิก  ซ้ือจากเรือโดยตรงเพื่อคา้สัตวน์ ้าและผลิต/แปรรูป  

 
                     กรอกน ้าหนกัสัตวน์ ้า (กก.) 

                      กรอกน ้าหนกัผลิต/แปรรูป (กก.) 

                    คลิกปุ่ม    

                               คลิกปุ่ม  เพื่อออกจากหนา้จอแบ่งส่วนเพื่อคา้สัตวน์ ้าและผลิตแปรรูป 

 เลือก วนั/เดือน/ปี ท่ีสัตวน์ ้าข้ึนท่า 

 คลิกปุ่ม  เพื่อยนืยนัการขาย 



ขอ้มูลถูกส่งมายงั MCPD2-1 

 
   เพิ่มขอ้มูลการขายสัตวน์ ้า  

  คลิกเลือกจงัหวดั 

  คลิกเลือกช่ือผูป้ระกอบการ 

  กรอกปริมาณสัตวน์ ้าท่ีตอ้งการจะขาย 

 คลิกปุ่ม   หากยงัไม่แน่ใจในการขาย 

       คลิกปุ่ม  เพื่อยนืยนัการขาย 

       คลิกปุ่ม  เพื่อออกจากหนา้จอการขายสัตวน์ ้า 

หมายเหตุ คลิกปุ่ม  เพื่อขายสัตวน์ ้าใหผู้ป้ระกอบการรายอ่ืนต่อไป 

ขอ้มูลถูกส่งมายงั MCPD3 

 
คลิกปุ่ม  

กรอกน ้าหนกัปลาท่ีใชไ้ป (กก.) 



   เลือกวนัท่ีผลิต 

  ลงช่ือผูค้วบคุม 

  คลิกปุ่ม  

สามารถเพิม่ข้อมูลการตัดน า้หนักไปจนหมดขั้นตอนการขาย 

เม่ือด าเนินการเสร็จ คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ ์หนงัสือก ากบัการซ้ือขายสินคา้สัตวน์ ้า (MCPD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ผู้ประกอบการแพปลา หรือ โรงงานแปรรูปสัตว์น า้ 
หน้าทีท่ี ่3 ยืนยนัการรับซ้ือ                                                                                                                 

1.ผูป้ระกอบการลงช่ือเขา้ใชง้าน (Login) 

2.เลือกเมนู MCPD 

 

 
 เลือกเมนู MCPD 

คลิกเลือกรอด าเนินการ 

 เลือก  เลขท่ี MCPD 

 เลือก  ซ้ือเพื่อคา้สัตวน์ ้า หรือเลือก  ซ้ือเพื่อการผลิต / แปรรูป 

      เลือก   ซ้ือเพื่อคา้สัตวน์ ้าเพื่อการผลิต/แปรรูป  

คลิกปุ่ม  เพื่อยนืยนัการขาย 

      คลิกปุ่ม  เพื่อออกจากหนา้จอการขายสัตวน์ ้า 

 



ส่วนท่ี 3 ซ้ือเพื่อการผลิต / แปรรูป 

 

 
 

 คลิกปุ่ม  

  กรอกขอ้มูลสัตวน์ ้าท่ีใชผ้ลิต 

  เลือกวนัท่ีการผลิตสัตวน์ ้า 

 ลงช่ือผูค้วบคุม 

 คลิกปุ่ม   หากยงัไม่แน่ใจในการขาย 

       คลิกปุ่ม  เพื่อยนืยนัการขาย 

       คลิกปุ่ม  เพื่อออกจากหนา้จอการขายสัตวน์ ้า 

หมายเหตุ คลิกปุ่ม เพื่อขายสัตวน์ ้าใหผู้ป้ระกอบการรายอ่ืนต่อไป 

เม่ือด าเนินการเสร็จ คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ ์หนงัสือก ากบัการซ้ือขายสินคา้สัตวน์ ้า (MCPD)  

 


