
คู่มือการใช้งาน 
Fisheries Shop



ประเภทผู้ ใช้งาน
ส ำหรับส ำนักงำนประมงจังหวัด

1. วิธีลงทะเบียนเข้ำใช้งำน
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ส ำหรับผู้ขำย
ส ำหรับผู้ซื้อ

2. วิธีลงข้อมูลสินค้ำส ำหรับผู้ขำย
แบบลูกค้ำช ำระเงินล่วงหน้ำ
แบบลูกค้ำช ำระเงินหน้ำร้ำน

3. วิธีสั่งซื้อสินค้ำผ่ำน Fisheries Shop
แบบลูกค้ำช ำระเงินล่วงหน้ำ
แบบลูกค้ำช ำระเงินหน้ำร้ำน

ส ำหรับบุคคลทั่วไป
1. วิธีลงทะเบียนเข้ำใช้งำน

ส ำหรับผู้ขำย
ส ำหรับผู้ซื้อ

2. วิธีลงข้อมูลสินค้ำส ำหรับผู้ขำย
แบบลูกค้ำช ำระเงินล่วงหน้ำ
แบบลูกค้ำช ำระเงินหน้ำร้ำน

3. วิธีสั่งซื้อสินค้ำผ่ำน Fisheries Shop
แบบลูกค้ำช ำระเงินล่วงหน้ำ
แบบลูกค้ำช ำระเงินหน้ำร้ำน



คู่มือส ำหรับส ำนักงำนประมงจงัหวัด
1. วิธีลงทะเบียนเข้ำใช้งำนส ำหรบัเจ้ำหน้ำที่



คลิก “ลงทะเบียน”



คลิกปุ่ม “ส ำหรับประมงจังหวัด”



กรอกข้อมูลจ ำเป็น
- ชื่อ – สกุล ผู้ประสำนงำน
- เลขประจ ำตัวประชำชน ผู้ประสำนงำน
- E-mail
- โทรศัพท์
- รหัสผ่ำน (อย่ำงน้อง 6 หลัก)
- ยืนยันรหัสผ่ำน
- จังหวัด (ที่ต้องส ำนักงำน ปจ.)
- อ ำเภอ
กรอกข้อมูลเสรจ็แล้วกด “ลงทะเบียน”

ส ำนักงำนประมงจังหวัดสำมำรถลงทะเบียน
ได้คร้ังเดียว



กำรลงทะเบียน เสร็จสมบูรณ์



ลงชื่อเข้ำใช้งำน คลิก



กรอก E-email และ รหัสผ่ำน 
เพื่อยืนยันตวัตน
แล้วกด “เข้ำสู่ระบบ”



เมนูส ำหรับใช้งำน สนง.ปจ
* ก ำลังด ำเนินกำรเพิม่เตมิฟงัก์กำร
ตรวจสอบข้อมูล



คลิกเมนู “รำยชื่อเกษตรกรผูข้ำยสินคำ้”
เพื่อ อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ สิทธิ์ในกำรขำย
สินค้ำของเกษตรกรใตก้ำรจัดกำรของ
ส ำนักงำนประมงจังหวัด



ตำรำงแสดงรำยชื่อเกษตรกรที่มีควำม
ประสงค์ขำยสินคำ้และรอรบักำรอนมัุติ
จำกส ำนักงำนประมงจังหวัด



คู่มือส ำหรับส ำนักงำนประมงจงัหวัด
1. วิธีลงทะเบียนเข้ำใช้งำนส ำหรบัส ำหรับผู้ขำย



คลิก “ลงทะเบียน”



คลิก “จ ำหน่ำยสินค้ำสัตว์น้ ำ”



กรอกข้อมูลจ ำเป็น ด ำเนินกำรโดยผู้
ประสำนงำนของจังหวัด (Admin)
- E-mail
- โทรศัพท์
- รหัสผ่ำน (อย่ำงน้อง 6 หลัก)
- ยืนยันรหัสผ่ำน



กรอกข้อมูลเพิม่เตมิ
- บ้ำนเลขที่
- หมู่ที่
- จังหวัด
- อ ำเภอ/เขต
- ต ำบล/แขวง
- รหัสไปรษณยี์

ติ๊ก “จ ำหน่ำยสินค้ำที่ส ำนักงำนประมง
จังหวัด ตำมที่อยู่ของท่ำน”

กรอกเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก
เสร็จแล้วคลิก “ลงทะเบียน”



หลังจำกกด “ลงทะเบียน” แล้วปรำกฏข้อควำมนี้ 
หมำยควำมว่ำกำรลงทะเบียนเสร็จสมบรูณ ์

ให้ Admin ของส ำนักงำนประมงจังหวัด เปลี่ยนสิทธิ์
กำรใช้งำนเป็น ผู้ขำย
* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดลุยพนิจิของท่ำนประมงจังหวัดใน
กำรอนุมัติบคุคลเพือ่จ ำหนำ่ยสินคำ้



คู่มือส ำหรับส ำนักงำนประมงจงัหวัด
1. วิธีลงทะเบียนเข้ำใช้งำนส ำหรบัส ำหรับผู้ซื้อ



คลิก “ลงทะเบียน”



คลิก “ซ้ือสินค้ำสัตว์น้ ำ”



กรอกข้อมูลจ ำเป็น
- E-mail
- โทรศัพท์
- รหัสผ่ำน (อย่ำงน้อง 6 หลัก)
- ยืนยันรหัสผ่ำน
เสร็จแล้วกด “ลงทะเบียน”



หลังจำกกด “ลงทะเบียน” แล้วปรำกฏข้อควำมนี้ 
หมำยควำมว่ำกำรลงทะเบียนเสร็จสมบรูณ ์

ท่ำนสำมำรถลงชื่อเข้ำใช้งำนระบบได้โดยจะไดร้ับ
สิทธิ์กำรใช้งำนเป็น ผู้ซ้ือ (customer) 



คู่มือส ำหรับส ำนักงำนประมงจงัหวัดหรือบุคคลทั่วไป
1. วิธีลงข้อมูลสินค้ำส ำหรับผู้ขำย แบบลูกค้ำช ำระเงินล่วงหน้ำ



คลิกเมนู “สินค้ำที่ลูกคำ้ตอ้งช ำระเงินล่วงหน้ำ”



คลิกเมนู “จัดกำรรอบขำย”



คลิกปุ่ม “เพิ่มรอบขำยใหม่”



กรอกข้อมูลดั่งนี้
- ชื่อเรียกรอบขำย (ตั้งชื่อรอบซ้ ำกันไม่ได,้ กำรค ำนวต่ำง ๆ ในระบบนี้จะคิดเป็นรอบขำย)
- ชื่อสถำนที่รับสินคำ้ (ระบุที่ใดก็ได ้ที่ท่ำนสะดวก, ลูกค้ำสะดวก)
- วันที่รับสินค้ำ
- เวลำรับสินค้ำ เริ่ม => ถึง (ส ำหรับบำงเครื่องมีให้เลือก PM = หลังเที่ยง , AM = ก่อนเที่ยง)
* บริกำรจัดสง่สินคำ้ตำมที่อยู่ของลูกคำ้
- ท่ำนสำมำรถประยุกต์ใช้ไดห้ำกจะมีบริกำรส่งสินคำ้ (เช่น ตั้งชื่อรอบให้สื่อกบับรกิำรส่ง)
- ระบบจะให้กรอกยอดเงินสั่งซ้ือขั้นต่ ำ (หำกท่ำนไม่ก ำหนดยอดสั่งขั้นต่ ำกเ็ว้นว่ำงไว้ หมำยควำมว่ำสั่งเท่ำไหร่ก็ส่ง)
เสร็จแล้วกกด “บันทึกรอบขำยใหม”่



* บริกำรจัดสง่สินคำ้ตำมที่อยู่ของลูกคำ้
- ท่ำนสำมำรถประยุกต์ใช้ไดห้ำกจะมีบริกำรส่งสินคำ้ (เช่น ตั้งชื่อรอบให้สื่อกบับรกิำรส่ง)
- ระบบจะให้กรอกยอดเงินสั่งซ้ือขั้นต่ ำ (หำกท่ำนไม่ก ำหนดยอดสั่งขั้นต่ ำกเ็ว้นว่ำงไว้ หมำยควำมว่ำสั่งเท่ำไหร่ก็ส่ง)



ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลรอบขำยใหม่
เสร็จแล้วกด “บันทึกรอบขำยใหม่”



หลักจำกกด “บันทึกรอบขำยใหม่” แล้วปรำกฏ
หน้ำตำนี้หมำยควำมว่ำ เพิ่มรอบขำยใหม่ส ำเร็จ



ต่อไปเพิ่มสนิคำ้ในรอบขำย
- คลิกปุ่ม “ไปยังหน้ำเพิม่สินคำ้ใหม่”
- หรือ เมนู “สินค้ำที่ลูกคำ้ตอ้งช ำระเงินล่วงหน้ำ” => “จัดกำรสินคำ้”



กรอกข้อมูลที่ * ทุกช่อง
- รอบขำย (เป็นกำรเลือก)
- ชื่อสินค้ำ (กรอกข้อควำมตำมต้องกำร)
- รำคำ/บำท (กรอกเป็นตวัเลขจ ำนวนเตม็บวก ไม่มีเครื่องหมำยจุลภำค, เป็นรำคำขำยต่อหนว่ยนับ)
- ขนำด/ไซต์ (กรอกข้อควำมตำมตอ้งกำร)
- stock/สต๊อก (กรอกเปน็ตวัเลขจ ำนวนเตม็บวก ไม่มีเครื่องหมำยจุลภำค)
- หน่วยนับ (กรอกข้อควำมตำมตอ้งกำร หน่วยที่ขำยเช่น ขำยเป็น ชิ้น, ตัว, กิโลกรัม, ถุง, ตัน , แพ็ค, เป็นต้น)
- weight/น้ ำหนักสินคำ้ตอ่หน่วยนับกรอกเป็นกรัม (กรอกเป็นตวัเลขจ ำนวนเต็มบวก ไม่มีเครื่องหมำยจุลภำค)
- เลือกภำพสินคำ้ (รองรับสกุลไฟล ์png, jpg, jpeg หำกไม่เลือกสินคำ้นั้น ๆ จะมีภำพตัวอย่ำงเป็นโลโกก้รมประมง)

กรอกข้อมูลเสรจ็แล้วกดปุม่ 
“บันทึกสินคำ้และให้สั่งทันที”



ตัวอย่ำง กรอกข้อมูลเสรจ็แล้วกดปุม่ 
“บันทึกสินคำ้และให้สั่งทันท”ี



หลังจำกกดปุ่ม “บันทึกสินคำ้และให้สั่งทันที”
ปรำกฏข้อควำม “success” หมำยควำมว่ำคุณได้เพิ่มสินค้ำ
ไปยังรอบขำยที่เลือกส ำเร็จแลว้

* ใน 1 รอบขำย คุณสำมำรถเพิ่มสนิคำ้ไดม้ำกว่ำ 1 รำยกำร



รอบขำยและสินคำ้ที่ท่ำนเปดิขำยก็จะมำปรำกฏในหนำ้แรกของระบบอัตโนมัติ

* หน้ำแรกกองฯชำยฝัง่ อำจเปลี่ยนแปลงให้เหมำะสมใหม่ภำยหลัง เช่น
- จัดหมวดหมู่สินค้ำ
- จัดประเภทสินคำ้

ผู้ขำยที่ขึ้นกับส่วนกลำง

ผู้ขำยที่ขึ้นกับประมงจังหวัด



ตรวจสอบกำรสั่งซ้ือ
คลิกเมนูตำมภำพ



ตรวจสอบกำรสั่งซ้ือ
คลิกเมนูตำมภำพ



เลือกรอบขำย



ยกเลิกกำรสั่งซ้ือของลูกคำ้

- ตรวจสอบสลิป
- ตรวจสอบกำรสั่งซ้ือ
- ติดตำมสถำนะ
คลิก รหัสอ้ำงอิง



คู่มือส ำหรับส ำนักงำนประมงจงัหวัดหรือบุคคลทั่วไป
1. วิธีลงข้อมูลสินค้ำส ำหรับผู้ขำย แบบลูกค้ำช ำระเงินหน้ำร้ำน



คลิกเมนู “สินค้ำที่ลูกคำ้ไม่ตอ้งช ำระเงินล่วงหน้ำ”



คลิกเมนู “จัดกำรสินคำ้”



คลิกปุ่ม “เพิ่มสินคำ้”



เลือกประเภทสตัว์น้ ำ



เลือกประเภทสนิคำ้



กรอกชื่อสินค้ำได้ตำมตอ้งกำร



กรอกขนำดสินคำ้ไดต้ำมตอ้งกำร
หรืออำจจะกรอกเปน็ 500 กรัมต่อตัว
หรือ 500-800 กรัม/ชิ้น เป็นต้น



กรอกหน่วยนับในกำรจ ำหน่ำยได้ตำมตอ้งกำร



กรอกรำคำที่จะขำยตอ่หนว่ยนับ
กรอกเปน็ตวัเลขจ ำนวนเตม็บวก 
ไม่ใส่เครื่องหมำยจุลภำค



เลือกวันที่เปิดให้จองสินคำ้
กรุณำเลือกเปน็ปี ค.ศ.



เลือกวันที่ปิดจองสินคำ้
กรุณำเลือกเปน็ปี ค.ศ.



เลือกวันที่ส่งสินคำ้ หรืออีกนัยนึงก็คอืวันที่นัดให้ลูกคำ้มำรับสินคำ้
กรุณำเลือกเปน็ปี ค.ศ.



กรอกสถำนทีส่่งสินคำ้ หรืออีกนัยนึงกค็อืสถำนที่ที่นดัให้ลูกค้ำมำรบัสนิคำ้



กรอกช่วงเวลำที่ส่งสินคำ้ หรืออีกนัยนึงกค็อืช่วงเวลำที่นัดให้ลูกคำ้มำรับสินคำ้



กรอกเบอร์โทรตดิตอ่ เผื่อลูกค้ำโทรมำสอบถำม



กรอกจ ำนวนสตอ๊กสนิคำ้ที่มีขำย
* หำกไม่ก ำหนดให้เว้นว่ำงไว้ ลูกค้ำจะสำมำรถ
จองได้ไม่จ ำกัดปรมิำณ



เลือกภำพตวัอย่ำงสินคำ้
* หำกไม่เลือกภำพทีแ่สดงคอืโลโกก้รมประมง



กรอกข้อมูลเสรจ็แล้วกดปุม่ “บันทึกข้อมูลและเปดิให้สั่งจองได”้



ตัวอย่ำง กรอกข้อมูลเสรจ็แล้วกดปุม่ “บันทึกข้อมูลและเปดิให้สัง่จองได้”



หลังจำกกดปุ่ม “บันทึกข้อมูลและเปดิให้สั่งจองได้” แล้วปรำกฏข้อมูลนี้
หมำยควำมว่ำคุณเพิ่มสินคำ้ส ำเรจ็



รอบขำยและสินคำ้ที่ท่ำนเปดิขำยก็จะมำปรำกฏในหนำ้แรกของระบบอัตโนมัติ

* หน้ำแรกกองฯชำยฝัง่ อำจเปลี่ยนแปลงให้เหมำะสมใหม่ภำยหลัง เช่น
- จัดหมวดหมู่สินค้ำ
- จัดประเภทสินคำ้

ผู้ขำยที่ขึ้นกับส่วนกลำง

ผู้ขำยที่ขึ้นกับประมงจังหวัด



คู่มือส ำหรับส ำนักงำนประมงจงัหวัดหรือบุคคลทั่วไป
1. วิธีสั่งซื้อสินค้ำผ่ำน Fisheries Shop แบบลูกค้ำช ำระเงินล่วงหน้ำ



เลือกสินคำ้จำกรำ้นที่ท่ำนต้องกำรสั่งซื้อ



สินค้ำที่มีในสต๊อก Realtime

ยอดเงินที่ต้องจ่ำย

ปริมำณที่สั่งซื้อ

ตรวจสอบสิ่งที่จะสั่งซ้ือ
เสร็จแล้วกดปุ่ม 
“สั่งซ้ือสินค้ำ”



รอ



หลังจำกรอระบบประมวลผลเสรจ็ แล้วปรำกฏ
ข้อควำมแบบในภำพนี ้หมำยควำมว่ำกำร
สั่งซ้ือของคุณส ำเร็จ



คลิกที่รหัสอ้ำงองิเพือ่
- ดูรำยละเอียดกำรสั่งซื้อ
- ติดตำมสถำนะกำรสั่งซ้ือ
- ยกเลิกกำรสั่งซ้ือ
- จ่ำยเงิน แนบสลิป



- ดูรำยละเอียดกำรสั่งซ้ือ

- ติดตำมสถำนะกำรสั่งซ้ือ
- ยกเลิกกำรสั่งซ้ือ

- จ่ำยเงิน แนบสลิป



เม่ือคุณแนบสลิปจะมีค ำช้ีแจงให้คุณอำ่นท ำควำมเข้ำใจ



เม่ือคุณแนบสลิป ขั้นตอนต่อไป

รอทำงผู้ขำยมำกดยืนยันสลิปของท่ำน
หำกผู้ขำยยืนยันสลิปไม่มันไม่ถูกตอ้ง คุณต้องตรวจสอบ
กำรโอนเงินของคณุกบัทำงผูข้ำยโดยตรง

หำกผู้ขำยยืนยันสลิป คุณรอรับสินคำ้ได้



หำกผู้ขำยยืนยันสลิปไม่มันไม่ถูกตอ้ง สถำนะจะแสดงตำมภำพนี้
คุณต้องตรวจสอบกำรโอนเงนิของคณุกบัทำงผู้ขำยโดยตรง



หำกผู้ขำยยืนยันสลิป สถำนะจะแสดงตำมภำพนี้
คุณรอรับสินค้ำได้



คู่มือส ำหรับส ำนักงำนประมงจงัหวัดหรือบุคคลทั่วไป
1. วิธีสั่งซื้อสินค้ำผ่ำน Fisheries Shop แบบลูกค้ำช ำระเงินหน้ำร้ำน



เลือกสินคำ้ที่ท่ำนตอ้งกำรสัง่ซื้อ



กรอกปรมิำณที่คณุตอ้งกำรสัง่จอง
เสร็จแล้วกดปุ่ม “ส่งค ำสั่งจองสินคำ้”



หลังจำกกดปุ่ม “ส่งค ำสั่งจองสินคำ้” แล้ว
ปรำกฏข้อควำมนี้ หมำยควำมว่ำกำรสั่งจองส ำเร็จ
และรอรับสินคำ้ ณ วันเวลำสถำนที่ที่ร้ำนก ำหนดได้



ดูประวัติกำรสั่งได้ 2 ทำงคือ
1. ปุ่มนี้
2. คลิกที่ชื่อของคุณ และเลือกเมนู ประวัติสั่งจอง



คู่มือส ำหรับบุคคลทั่วไป
1. วิธีลงทะเบียนเข้ำใช้งำนส ำหรบัผู้ขำย



คลิก “ลงทะเบียน”



คลิก “จ ำหน่ำยสินค้ำสัตว์น้ ำ”



กรอกข้อมูลจ ำเป็น
- E-mail
- โทรศัพท์
- รหัสผ่ำน (อย่ำงน้อง 6 หลัก)
- ยืนยันรหัสผ่ำน



กรอกข้อมูลเพิม่เตมิ
- บ้ำนเลขที่
- หมู่ที่
- จังหวัด
- อ ำเภอ/เขต
- ต ำบล/แขวง
- รหัสไปรษณยี์

ติ๊ก “ตำมภำพ”

กรอกเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก
เสร็จแล้วคลิก “ลงทะเบียน”



หลังจำกกด “ลงทะเบียน” แล้วปรำกฏข้อควำมนี้ 
หมำยควำมว่ำกำรลงทะเบียนเสร็จสมบรูณ ์

ท่ำนสำมำรถลงชื่อเข้ำใช้งำนระบบได้โดยจะไดร้ับ
สิทธิ์กำรใช้งำนเป็น ผู้ซ้ือ (customer) 

ให้ท่ำนท ำหนังสือมำยัง กองวิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง เพื่อให้กองฯจะตรวจสอบ
ท่ำน และเปลี่ยนสิทธิ์กำรใช้งำนเปน็ 
ผู้ขำย (member)

* ทั้งนี้ขึ้นอยู่หำกท่ำนเปน็เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกบั
กรมประมงและไดร้ับมำตรฐำน GAP ท่ำนจะได้รับ
กำรอนุมัติให้จ ำหนำ่ยสินคำ้ได้


