
การจัดท าใบชั่งจริงหน้าท่าโดยใช้ User ของท่าเทียบเรือ 
- กรณีท่ีมีการช่ังสัตว์น้้าจากเรือประมงท่ีต้องแจ้งเข้า-ออก 
 

1. เลือกเมนู ชั่งจริงหน้าท่า กดเมนู สร้างใหม่ : บริโภคภายในประเทศ 

2.ระบบจะแสดงข้อความ แจ้งว่า การจัดท้า MCPD ส้าหรับบริโภคภายในประเทศจะไม่สามารถขาย
ไปยังโรงงานเพื่อยืน่ขอใบรับรองการจับสัตว์น้้าได้ (ไม่สามารถส่งออกได้) กดปุ่ม OK เพื่อท้าใบบันทึกช่ังจริง
หน้าท่าประเภทบริโภคภายในประเทศ 

3. ระบบจะแสดงช่ือท่าเทียบเรือประมงท่ีเป็นเจ้าของ User 
4. กรอกเลขทะเบียนเรือประมงกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงช่ือเรือประมง เครื่องหมายประจ้า

เรือประมง วัน เวลาท่ี Port-in และ Port-out และเลขท่ีใบแจ้งเข้าท่าให้กดเลือก 
5. เลือกเลขท่ีใบแจ้งเข้าท่า 
6. เลือกชนิด และกรอกน้้าหนักสัตว์น้้าท่ีช่ังจริง 
7. กดปุ่ม เพิ่มแถว เมื่อต้องการเพิ่มชนิด และน้้าหนักสัตว์น้้า 
8. กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกชนิด และน้้าหนักสัตว์น้้า 

     กดปุ่ม ยืนยัน เมื่อเลือกชนิด และกรอกน้้าหนักสัตว์น้้าครบถ้วนแล้ว  
    กดปุ่ม ปิด เมื่อต้องการออกจากหน้าจอใบช่ังจริงหน้าท่า 
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9. เมื่อยืนยันน้้าหนักช่ังจริงหน้าท่าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงส่วนของ ผลการพิจารณาของ

ท่าเทียบเรือ โดยระบบจะเลือกผลการพิจารณาเป็น อนุมัติ ให้โดยอัตโนมัติ 
10. กดปุ่ม ปิด เพื่อออกจากหน้าจอใบช่ังจริงหน้าท่า 
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- กรณีท่ีมีการช่ังสัตว์น้้าจากเรือประมงท่ีไม่ต้องแจ้งเข้า-ออก 
 

1. เลือกเมนู ชั่งจริงหน้าท่า กดเมนู สร้างใหม่ : บริโภคภายในประเทศ 

2.ระบบจะแสดงข้อความ แจ้งว่า การจัดท้า MCPD ส้าหรับบริโภคภายในประเทศจะไม่สามารถขาย
ไปยังโรงงานเพื่อยืน่ขอใบรับรองการจับสัตว์น้้าได้ (ไม่สามารถส่งออกได้) กดปุ่ม OK เพื่อท้าใบบันทึกช่ังจริง
หน้าท่าประเภทบริโภคภายในประเทศ 

3. ระบบจะแสดงช่ือท่าเทียบเรือประมงท่ีเป็นเจ้าของ User 
4. กรอกเลขทะเบียนเรือประมงกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงช่ือเรือประมง เครื่องหมายประจ้า

เรือประมง ตันกรอส และวันท่ีขึน้ท่าให้กดเลือก 
5. เลือกวันท่ีขึ้นท่า 
6. เลือกชนิด และกรอกน้้าหนักสัตว์น้้าท่ีช่ังจริง 
7. กดปุ่ม เพิ่มแถว เมื่อต้องการเพิ่มชนิด และน้้าหนักสัตว์น้้า 
8. กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกชนิด และน้้าหนักสัตว์น้้า 

     กดปุ่ม ยืนยัน เมื่อเลือกชนิด และกรอกน้้าหนักสัตว์น้้าครบถ้วนแล้ว  
   กดปุ่ม ปิด เมื่อต้องการออกจากหน้าจอใบช่ังจริงหน้าท่า 
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9. เมื่อยืนยันน้้าหนักช่ังจริงหน้าท่าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงส่วนของ ผลการพิจารณาของ
ท่าเทียบเรือ โดยระบบจะเลือกผลการพิจารณาเป็น อนุมัติ ให้โดยอัตโนมัติ 

10. กดปุ่ม ปิด เพื่อออกจากหน้าจอใบช่ังจริงหน้าท่า 
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- กรณีท่ีมีการช่ังสัตว์น้้าจากเรือขนถ่ายสัตว์น้้า 
 

1. เลือกเมนู ชั่งจริงหน้าท่า กดเมนู สร้างใหม่ : บริโภคภายในประเทศ 

2. ระบบจะแสดงข้อความ แจ้งว่า การจัดท้า MCPD ส้าหรับบริโภคภายในประเทศจะไม่สามารถขาย
ไปยังโรงงานเพื่อยืน่ขอใบรับรองการจับสัตว์น้้าได้ (ไม่สามารถส่งออกได้) กดปุ่ม OK เพื่อท้าใบบันทึกช่ังจริง
หน้าท่าประเภทบริโภคภายในประเทศ 

3. ระบบจะแสดงช่ือท่าเทียบเรือประมงท่ีเป็นเจ้าของ User 
4. กรอกเลขทะเบียนเรือประมงกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงช่ือเรือประมง เครื่องหมายประจ้า

เรือประมง วัน เวลาท่ี Port-out  
5. กรอกเลขทะเบียนเรือขนถ่ายกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงช่ือเรือขนถ่าย เครื่องหมายประจ้า

เรือขนถ่าย วัน เวลาท่ี Port-in และ Port-out และเลขท่ีใบแจ้งเข้าท่าให้กดเลือก 
5. เลือกเลขท่ีใบแจ้งเข้าท่าของเรือขนถ่าย 
7. เลือกเลขท่ีใบแจ้งออกท่าของเรือประมง 
8. เลือกชนิด และกรอกน้้าหนักสัตว์น้้าท่ีช่ังจริง 
9. กดปุ่ม เพิ่มแถว เมื่อต้องการเพิ่มชนิด และน้้าหนักสัตว์น้้า 
10. กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกชนิด และน้้าหนักสัตว์น้้า 

     กดปุ่ม ยืนยัน เมื่อเลือกชนิด และกรอกน้้าหนักสัตว์น้้าครบถ้วนแล้ว  
   กดปุ่ม ปิด เมื่อต้องการออกจากหน้าจอใบช่ังจริงหน้าท่า 
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10. เมื่อยืนยันน้้าหนักชั่งจริงหน้าท่าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงส่วนของ ผลการพิจารณา

ของท่าเทียบเรือ โดยระบบจะเลือกผลการพิจารณาเป็น อนุมัติ ให้โดยอัตโนมัติ 
12. กดปุ่ม ปิด เพื่อออกจากหน้าจอใบช่ังจริงหน้าท่า 
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การค้นหาใบชั่งจริงหน้าท่าโดยใช้ User ของท่าเทียบเรือ 

 
 1. เลือกเมนู ชั่งจริงหน้าท่า  
 2. กรอกข้อมูลท่ีใช้ในการค้นหา โดยสามารถเลือกกรอกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น ใน
ตัวอย่างแสดงวิธีการค้นหาโดยการใช้เลขทะเบียนเรือประมงท่ีต้องการหาใบช่ังจริงหน้าท่า  
 3.กดปุ่ม ค้นหา 
 4. ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามล้าดับ 
 
ตัวอย่างแสดงการค้นหาโดยการใช้ สถานะ ของใบช่ังจริงหน้าท่า 
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 1. เลือกเมนู ชั่งจริงหน้าท่า  
 2. กรอกข้อมูลท่ีใช้ในการค้นหา ในตัวอย่างแสดงวิธีการค้นหาโดยการใช้สถานะของใบช่ังจริง
หน้าท่า  

 สถานะ ร่าง คือ สถานะท่ีแสดงถึงใบช่ังจริงหน้าท่าท่ียังไม่มีการกรอกน้้าหนักสัตว์น้้าในใบ 
ช่ังจริงหน้าท่านั้น ระบบจะแสดงแถบสีขาว 

 สถานะ บันทึก คือ สถานะท่ีแสดงถึงใบช่ังจริงหน้าท่าท่ียังไม่ยืนยันใบช่ังจริงหน้าท่านั้น 
ระบบจะแสดงแถบสีขาว 

 สถานะ รอการอนุมัติจากท่าเทียบเรือ คือ สถานะท่ีแสดงถึงใบช่ังจริงหน้าท่าท่ีได้รับการ
ยืนยันแล้ว รอให้ท่าเทียบเรือประมงพิจารณา ระบบจะแสดงแถบสีขาว 

 สถานะ ผ่านการอนุมัติจากท่าเทียบเรือ คือ สถานะท่ีแสดงถึงใบช่ังจริงหน้าท่าท่ีได้รับการ
ยืนยันแล้ว และท่าเทียบเรือพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงแถบสีเขียว 

 สถานะ ไม่ผ่านการอนุมัติจากท่าเทียบเรือ คือ สถานะท่ีแสดงถึงใบช่ังจริงหน้าท่าท่ีได้รับการ
ยืนยันแล้ว และท่าเทียบเรือพิจารณาไม่อนุมัติ ระบบจะแสดงแถบสีแดง 

 สถานะ ขอข้อมูลเพิ่มเติม คือ สถานะท่ีแสดงถึงใบช่ังจริงหน้าท่าท่ีได้รับการยืนยันแล้ว  
และท่าเทียบเรือพิจารณาขอข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากใบช่ังจริงหน้าท่าอาจมีข้อมูลไม่ครบถ้วน  ระบบจะแสดง
แถบสีขาว 

 สถานะ ยกเลิก คือ สถานะท่ีแสดงถึงใบช่ังจริงหน้าท่าท่ีถูกยกเลิกโดยแพปลา ระบบจะแสดง
แถบสีแดง 
 3.กดปุ่ม ค้นหา 
 4. ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามล้าดับ 
 
 
 


