
 

 - สำหรับผู้ประกอบการด้านการประมง ทบ.2 - 

แนะนำการใชง้านระบบโปรแกรมประยุกต์ 

การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตวน์้ำ (APD) 
คู่มือ 

จัดทำโดย 

กลุ่มวจิัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง 



Part 1 : เริ่มต้นใช้งานระบบ APD

1. คลิกสัญลักษณ์          (Google Chrome) บนหน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่ท่านต้องการใช้งาน
2. พิมพ์ https://apd.fisheries.go.th หรือพิมพ์ค าว่า “APD กรมประมง” เพื่อค้นหา หรือสแกน QR Code                     

เพื่อเข้าสู่ระบบ APD

การเข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (APD)

3. เข้าสู่ระบบ APD โดยท าตามขั้นตอนตามภาพ

(1) คลิกเลือกโปรแกรม

(2) คลิก “เข้าสู่ระบบ”
(1) คลิกเลือกโปรแกรม

(2) คลิก “เข้าสู่ระบบ”

หน้าต่างการใช้งานผ่าน Smartphone
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(2) กรอกเลขท่ี ทบ.2 (10 หลัก)10XXXXXX05

XXXXXX (3) รหัสผ่านที่ได้รับทาง OTP
หากต้องการให้
มือถือหรือ
คอมพิวเตอร์
จดจ า Username 
และ Password 
เข้าใช้งาน 
ให้คลิก / ในช่อง
สี่เหลี่ยม

(1) คลิกเลือก “เข้าสู่ระบบ”

(4)คลิก “เข้าสู่ระบบ”

ส่วนนี้ส าหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง
เท่านั้น!!!

ตัวอย่างข้อความแจ้งรหัส OTP

XXXXXX

XXXXXX

4. กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ดังภาพ จากนั้นคลิก “เข้าสู่ระบบ”

10XXXXXX05
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5. ตรวจสอบที่อยู่ที่ติดต่อได้/ที่ตั้งสถานประกอบการ

(1) คลิก “บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”

(2) คลิก “ทะเบียนประชาชน/นิติบุคคล”

ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

ถูกต้อง ด าเนินการในระบบ APD ในข้ันตอนต่อไป

ไม่ถูกต้อง : แจ้งหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง
เพ่ือขอแก้ไขข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้อง
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6. ตรวจสอบรายชื่อเจ้าของกิจการ - ชื่อสถานประกอบกิจการ

(1) คลิก “ทบ.2 –
ทะเบียนผู้ประกอบการ”

ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

ถูกต้อง ด าเนินการในระบบ APD ในข้ันตอนต่อไป

ไม่ถูกต้อง : แจ้งหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง
เพ่ือขอแก้ไขข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้อง
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7. จัดท าข้อมูลมาตรฐานสถานประกอบการ เช่น สอ.4 / BAP

(4) คลิก “     ” ในช่องมาตรฐานท่ีท่านได้รับ

(5) คลิก “บันทึกข้อมูลมาตรฐาน”

(2) คลิก “มาตรฐาน”

(1) คลิก “บริหาร
จัดการข้อมูลส่วนบุคคล”

(3) พิจารณามาตรฐานที่ท่านได้รับ
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จากนั้น กรอกรายละเอียดมาตรฐานที่ท่านได้รับ

ตรวจสอบชื่อมาตรฐานอีกคร้ัง :
(ไม่สามารถแก้ไขชื่อมาตรฐานได้)

6. กรอกข้อมูลตาม
ใบรับรองมาตรฐาน

7. คลิก “บันทึกข้อมูล”

หลังจากบันทึกข้อมูลแลว้ ข้อมูลมาตรฐานก็จะปรากฎดงัรูป
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สุดท้ายแนบไฟล์เอกสารใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ ดังภาพ

8. คลิก “       ”

9. คลิก “Select file” เพื่อค้นหาไฟล์มาตรฐานที่ต้องการแนบ
(ไฟล์ที่ขนาดไม่เกิน 2 MB นามสกุลไฟล์ *.pdf, *.png *.jpg)

10. คลิก “อัพโหลดไฟล์”
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8. จัดท าทะเบียนผู้ซื้อ (ลูกค้า) : กรณีเหมาะกับผู้ประกอบการที่มีลูกค้าประจ าในจ านวนที่ไม่มากนัก

(1) คลิก 
“ทะเบียนผู้ซื้อ 
(ลูกค้า)”

(2) คลิก “     ”

(3) กรอกเลขทะเบียน 
ทบ.2 ของลูกค้ากรณีลูกค้ายื่นค าขอเข้าใช้งานระบบ APD แล้ว

(4) คลิก “เพิ่มทะเบียน”

*หมายเหตุ : การท าทะเบียนลูกค้า 
ท าได้เฉพาะลูกค้าที่ขึ้นทะเบียน ทบ.2 และยื่นค าขอเข้าใช้งานระบบ APD แล้วเท่านั้น !!!!! 8
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Part 2 : การยืนยันการรับซื้อ
ก่อนกดยืนยันการรับซื้อจากผู้ขาย ให้ผู้ประกอบการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือก ากับฯ (APD) ดังนี้

2. คลิก “ใบซื้อ (รอยืนยันการรับซื้อ)”

1. คลิก “หนังสือก ากับ
การซื้อขายสัตว์น้ า”

3. คลิก “     ” ท้ายรายการหนังสือก ากับฯ ที่ต้องการรับซื้อ จากน้ันคลิกที่ “พิมพ์ PDF หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า”
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

หมายเหตุ : สถานะหนังสือก ากับฯ (APD) มี 2 สถานะ คือ
(1) “รอตรวจสอบและยืนยันรับซื้อ” หมายถึง ผู้ขายออก APD ให้สมบูรณ์ ดังนั้น หากข้อมูลผิด/ ไม่รับซื้อกุ้ง ผู้ซื้อห้ามกดยืนยันรับซื้อ

แต่ให้รีบแจ้งผู้ขาย โดยหากข้อมูลผิดผู้ขายจะยกเลิก APD ฉบับเดิม และจัดท า APD ฉบับใหม่ทดแทนโดยวันที่ที่ซื้อขายจะ
เปลี่ยนเป็นวันที่ที่ออก APD ฉบับใหม่

(2) “บันทึกชั่วคราว” หมายถึง ผู้ขายออก APD ยังไม่สมบูรณ์ ผู้ซื้อไม่สามารถออก APD เพื่อขายกุ้งทอดต่อไปได้ แต่หากตรวจพบ
ข้อมูลผิดสามารถแจ้งผู้ขายให้แก้ไขได้ โดยไม่ต้องออกใบใหม่ทดแทน 9



เอกสารสมบูรณ์ 
หากผิดยกเลิกแก้ไขได้ แต่เอกสารไม่สมบูรณ์

ข้อมูลการซื้อขาย
ระหว่างเกษตรกร
และผู้ซื้อส่วนที่ 2

ข้อมูลผู้ซื้อส่วนที่ 2

ข้อมูลซื้อขายระหว่าง
ผู้ซื้อส่วนที่ 2
และส่วนที่ 3

Ref.no. 
ส่วนที่ 1

Ref.no. การซื้อขายส่วนที่ 2
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1. คลิก “ยืนยัน” 

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือก ากับฯ (APD) แล้วพบว่าถูกต้อง ให้ผู้ประกอบการฯ กด “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการรับซื้อ

2. ระบบจะแจ้งข้อความเพื่อสอบถามก่อนกดยืนยัน 
หากคลิก “OK” จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ 

ในภายหลังได้ 

6. คลิกเพื่อแสดงใบรับรองมาตรฐานฟาร์มของผู้ขาย

ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบสถานะ
การรับรองมาตรฐานฟาร์มได้ 
โดยคลิก “แสดงไฟล์แนบ”

ผู้ซื้อสามารถตรวจดูบันทึก
การให้อาหารได้ในระบบ APD 
โดยคลิก “ดูไฟล”์

ท้ังนี้ ผู้ขายจะสามารถแนบ
บันทึกการให้อาหารในระบบ 
APD เพ่ิมได้ ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อ
ยังไม่กดยืนยันการรับซื้อ
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เมื่อผู้ประกอบการฯ กดยืนยันการรับซื้อแล้ว : ข้อมูลการซื้อขายจะถูกย้ายมาในหน้าเมนู “ใบซื้อ” เพื่อใช้ในการออกใบขายต่อไป
*หากไม่กดยืนยันการรับซื้อ ผู้ประกอบการจะไม่สามารถออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าได้

*หมายเหตุ : เมื่อยืนยันการรับซื้อเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของผู้ขายสถานะใบขาย จะเปลี่ยนจาก                                เป็น

9. คลิกที่ เมนู “ใบซื้อ” จะปรากฏรายการหนังสือก ากับการซื้อขายที่เกษตรกรยืนยันการรับซื้อ
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Part 3 : การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า

เมื่อผู้ประกอบการต้องการขายกุ้งและจัดท าหนังสือก ากับฯ (APD) ให้แก่ผู้ซ้ือให้ด าเนินการ ดังนี้

1. เลือกเมนูใบซื้อ เพ่ือออกใบขาย

(1) คลิกที่ “หนังสือก ากับ
การซื้อขายสัตว์น้ า”

(2) คลิกที่ “ใบซื้อ”

(3) คลิกที่ “+ออกใบขาย” ใต้เลข Issue No. ของ APD ที่ต้องการขาย
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ประเภทใบขาย

2. ระบุประเภทใบขาย

(4) คลิก เลือกประเภทใบขายที่ต้องการจัดท า 

FAPD – กรณีขายลูกพันธุ์ (เฉพาะผู้รวบรวมลูกพันธุ์เท่านั้น)
APD - กรณีขายผลผลิตกุ้งทะเล
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3. ระบุประเภทผู้ซื้อ

(5) คลิก “เลือกผู้ซื้อ” เพื่อระบุผู้ซื้อ 

รายชื่อผู้ซ้ือที่จัดท าทะเบียนผู้ซื้อไว้
ระบุผู้ซ้ือด้วยหมายเลข จสค./ทบ.2กรณีท่ีขายกุ้งทะเลให้บุคคลนอกเหนือจาก แพรับซื้อกุ้ง ผู้รวบรวมสัตว์น้ า 

สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น สถานประกอบการห้องเย็น โรงงาน
แปรรูปสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ และผู้ส่งออกสัตว์น้ า เช่น แม่ค้าตลาดนัด 
ผู้บริโภคในประเทศโดยตรง กรณีขายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ

ประเภทผู้ซื้อ

(6) คลิก “ตกลง”
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รูปแบบของการกรอกข้อมูลผู้ซื้อที่มีการท าทะเบียนลูกค้าไว้ และผู้ซื้อที่มีเลข ทบ.2 หรือเลข จสค.

กรณีขายให้แก่ผู้ซื้อที่ท าทะเบียนผู้ซื้อไว้ กรณีขายให้แก่ผู้ซื้อโดยกรอกเลขที่ ทบ.2

1. เลือกผู้ซื้อจากรายชื่อผู้ซื้อที่จัดท าทะเบียนผู้ซื้อไว้
1. กรอกเลขทะเบียน ทบ.2 ของผู้ซื้อ

โดยผู้ซื้อจะต้องเข้าใชง้านระบบ APD 

*หมายเหตุ : - กรณีผู้ซื้อเข้าใชง้านระบบ APD แล้ว ระบบจะแสดง รายชื่อผู้ซื้อ 
ดังรูป

- กรณีผู้ซื้อยังไม่เข้าใช้งานระบบ APD ระบบจะแสดง
ดังรูป 

2. คลิก “ตกลง”

2. คลิก
“ตกลง”
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กรณีขายให้แก่ผู้ซื้อต่างประเทศ กรณีขายให้แก่ผู้ซื้อในประเทศ

รูปแบบของการกรอกข้อมูลผู้ซื้อต่างประเทศและผู้ซื้อในประเทศ

1. เลือกรายชื่อประเทศที่ต้องการขาย 
(มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

1. เลือกผู้ซื้อในประเทศ

2. คลิก “ตกลง” 2. คลิก “ตกลง”
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จากนั้น ระบบ APD จะแสดงขั้นตอนการจัดท า APD

(7) คลิกต าแหน่งใดก็ได้ เพื่อด าเนินการออกใบขายต่อ

ขั้นตอนการจัดท า APD
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4. ระบุข้อมูลผู้ขาย ผู้ซื้อ และรายละเอียดการซื้อขาย

(1) คลิกที่สัญลักษณ์ “      ” 

(2) คลิกเลือกมาตรฐานสถานประกอบการฯ 
ที่ต้องการระบุ :
ซึ่งจะต้องจัดท าข้อมูลไว้ในส่วนของ “บริหาร
จัดการส่วนบุคคล” >> “มาตรฐาน”

ระบบจะแสดง “เลขท่ีใบรับรองมาตรฐาน” 
โดยอัตโนมัติตามที่ได้บันทึกไว้ 

(3) คลิกที่สัญลักษณ์ “      ” 

(4) ตรวจสอบข้อมูลผู้ซื้อให้ถูกต้องครบถ้วน
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5. กรอกข้อมูลใบขาย

(1) ระบุลักษณะการขาย

(2) ระบุขนาดและปริมาณที่ขาย
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Part 3 : การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า



*หมายเหตุ : - หาก “บันทึกข้อมูล” จะไม่สามารถแก้ไขข้อได้ กรณีกรอกข้อมูล
ผิดพลาดจะต้องยกเลิกใบขายนั้น แล้วจัดท าใบขายใหม่

- หาก “บันทึกช่ัวคราว” จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
ซึ่งใบขายจะไม่แสดง Issue No. , วันที่ซื้อขาย

6. การบันทึกข้อมูลแบบบันทึกชั่วคราว

(1) คลิก “บันทึกช่ัวคราว” : 
เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล

(2) คลิก “Preview” : ดูใบขาย

ตัวอย่างใบขายที่บันทึกช่ัวคราว
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Part 3 :การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า



(1) คลิก “บันทึกข้อมูล”

(2) ระบบฯ แจ้งเตือนว่าหากบันทึกข้อมูลแล้ว
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ คลิก “OK”

7. การบันทึกข้อมูล (เพื่อจัดท า APD ให้สมบูรณ)์

(3) คลิก “X ปิดหน้าต่าง” เพื่อกลับไปสู่หน้าเมนูหลัก

(4) คลิก “Preview” 
เพื่อดูใบขาย

ตัวอย่างใบขาย
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Part 3 : การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า



ตัวอย่างใบขาย (APD) ที่สมบูรณ์

เมื่อออกใบขายเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏรายละเอียด ดังรูป

*สังเกต : Issue No. ใบซื้อ ที่เราท าการออกใบขายจะแสดงรายละเอียด
จ านวนรวมที่ขาย และ จ านวนใบขาย
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Part 3 : การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า



Part 4 : การค้นหาหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 

ผู้ประกอบการฯ สามารถท าการค้นหาหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าในเมนูใบซื้อ (รอยืนยันรับซื้อ) ใบซื้อ และ ใบขายได้
ตามความต้องการ โดยท าตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 
จากนั้น เลือก เมนูที่ต้องการค้นหา

2. คลิกที่สัญลักษณ์ 

24



(1) วันที่ผู้ขายจัดท าหนังสือก ากับฯ

3. เลือกค าค้นที่ต้องการค้นหากรณีใดกรณีหนึ่ง อาทิ

(2) เลขท่ีหนังสือก ากับฯ

(3) ชื่อผู้ขาย หรือเลขทะเบียน จสค/ทบ.2
หรือจังหวัดที่ตั้งฟาร์ม

(5) ปริมาณกุ้งที่ซื้อ

4. คลิกที่สัญลักษณ์           
หรือกด Enter ที่แป้นพิมพ์

(6) สถานะหนังสือก ากับฯ สามารถ
ค้นหาได้เฉพาะ เมนูใบขาย เท่านั้น

(4) ชนิด/ระยะกุ้ง

25

Part 4 : การค้นหาหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 



5. ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายการที่ค้นหาดังภาพ

ระบบจะแสดงรายการตามรูปแบบของการค้นหา 
ในตัวอย่างนี้ เลือกค้นหาจากทะเบียน ทบ.2
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Part 4 : การค้นหาหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 



การยกเลิกใบขาย

1. คลิกที่ “หนังสือก ากับ
การซื้อขายสัตว์น้ า”

2. คลิกท่ี “ใบขาย”

3. คลิก “     ”

4. คลิก “x ยกเลิกเอกสาร”

5. ระบบฯ ให้ยืนยันการยกเลิกเอกสาร โดยคลิก “OK”

*หมายเหตุ : การยกเลิกใบขาย
- กรณีกรอกข้อมูลการขายผิดพลาด หรือ

ต้องการขายให้แก่ผู้ซื้อท่านอื่น ให้ท าการ 
“ยกเลิกใบขาย” เพื่อจัดท าใบขายใหม่

- จะสามารถยกเลิกใบขายได้หากผู้ซื้อ
ยังไม่กดยืนยันการรับซื้อ 27



เมื่อยกเลิกใบขายเรียบแล้ว สถานะใบขายจะเปลี่ยนจาก “รอยืนยันการรับซื้อจากผู้ซื้อ” เป็น “X ยกเลิกเอกสาร” ดังรูป

*หมายเหตุ : ระบบฯ จะคืนจ านวนกุ้งจากใบขายที่ยกเลิกไปยัง Issue No. ใบซื้อของผู้ขาย เพื่อให้ผู้ขายสามารถจัดท าใบขายใหม่ 28

Part 5 : การยกเลิกหนังสือก ากับการซือ้ขายสัตว์น้ า 



ตัวอย่างสถานะใบขาย

1. กรณี “บันทึกช่ัวคราว”

2. กรณีผู้ซื้อยังไม่ยืนยันรับซื้อ 
และมีการแนบไฟล์

3. กรณีขายให้แก่ผู้ซื้อต่างประเทศ

4. กรณีขายให้แก่ผู้ซื้อในประเทศ

5. กรณีผู้ซื้อยืนยันการรับซื้อแล้ว

6. กรณียกเลิกใบขาย

29



Part 6 : การใช้งานระบบอบรม เพื่อทดลองใช้งานระบบฯ APD

1. คลิก ระบบอบรม

ใช้ส าหรับทดลองใช้งานระบบ APD เท่านั้น ไม่ใช้ในการซื้อขายจริง 30



2. หากผู้ประกอบการฯ เข้าสู่ระบบอบรมครั้งแรก 
ระบบฯ จะเตือนการเข้าสู่เว็บไซต์ดงัภาพ

3. คลิก Advanced

4. คลิก Continue to 103.146.161.64 (unsafe)

5. จะปรากฏภาพ เข้าสู่ระบบการใช้งาน
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Part 6 : การใช้งานระบบอบรม



1. เกษตรกรหรือผู้ประกอบกิจการด้านการประมงที่ได้รับข้อความ OTP แจ้งรหัสผ่าน จากระบบ eAPD ก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2563
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ในภายหลัง การ log in เข้าใช้งานระบบ APD (ระบบอบรม) คือ

Username คือ เลขที่ จสค. หรือ ทบ.2 (แล้วแต่กรณี)
Password คือ รหัสผ่านที่ได้รับแจ้งจากระบบ eAPD ทางโทรศัพท์มือถือ 

2. เกษตรกรหรือผู้ประกอบกิจการด้านการประมงที่ได้รับข้อความ OTP แจ้งรหัสผ่าน จากระบบ eAPD หลังวันที่ 8 ตุลาคม 2563
หรือได้เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หากประสงค์ใช้งานระบบอบรม 
ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่กรมประมงในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืนยันสิทธิ์และขายกุ้งในระบบอบรมให้แก่ท่าน 
ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบอบรมแล้ว เกษตรกรหรือผู้ประกอบการด้านการประมงสามารถเข้าใช้งานระบบอบรม
ได้ในทันที โดยไม่มีการส่งข้อความ OTP แจ้งรหัสผ่าน ส าหรับการ Log in เข้าใช้งานระบบ APD (ระบบอบรม) คือ

Username คือ เลขที่ จสค. หรือ ทบ.2 (แล้วแต่กรณ)ี
Password คือ เลขที่ จสค. หรือ ทบ.2 (แล้วแต่กรณี)

หมายเหตุ : การ Log in เพื่อเข้าใช้งานระบบอบรม
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Part 6 : การใช้งานระบบอบรม เพื่อทดลองใช้งานระบบฯ APD



Part 7 : การตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของสัตว์น้ าและลูกพนัธุส์ัตว์น้ า
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1. การยื่นขอใบรับรองส่งออก DS – 2031 ส่งกุ้งไปสหรัฐอเมริกา
(1) ผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) จัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (APPD) โดยเลือกผู้ซื้อ “ระบุประเทศที่สง่ออก” 

และระบุช่ือประเทศเป็น “United states” 
(2) พิมพ์หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า APPD จากระบบฯ APD และแนบประกอบการขอใบรับรอง DS – 2031 

แทนการใช้หนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า (MD) ส าหรับแบบแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

2. การยื่นขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ า (Aquatic Animal Health Certificate)
(1)  กรณี สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือการส่งออก (สอ.3)

(1.1) จัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าโดยเลือกผู้ซ้ือ “ระบุประเทศที่ส่งออก” และระบุช่ือประเทศส่งออก
(1.2) พิมพ์หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (APPD) ออกจากระบบฯ APD เพื่อแนบประกอบการย่ืนขอออก Health Cert.

(2) กรณี สถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ าเพื่อการส่งออก (สอ.4)  
(2.1) ผู้ประกอบการต้องจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าโดยเลือกผู้ซื้อ “ระบุประเทศที่ส่งออก” และระบุชื่อประเทศส่งออก เพื่อตัดน้ าหนัก
(2.2) หลังจากจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าตามข้อ 2.1 แล้วเสร็จ ผู้ประกอบการเลือกพิมพ์หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (APPD)

ที่ต้องการส่งออกในเมนูใบซื้อ ออกจากระบบฯ APD เพื่อแนบประกอบการย่ืนขอออก Health Cert. 
หากมีข้อสงสัยส าหรับการย่ืนขอ Health Cert. โทร 02 – 5615412 คลีนิคโรคสัตว์น้ า
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Part 7 : การตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของสัตว์น้ าและลูกพนัธุส์ัตว์น้ า



สามารถสอบถามได้เพิ่มเติม ผ่าน Line : @EAPD

QR Code: @EAPD
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