
 

 - สำหรับเกษตรกรฟาร์มเลี้ยง - 

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



(2) กรอกเลขท่ี จสค. (13 หลัก)63XXXX53XXX24

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

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

Part 1 : เริ่มต้นใช้งานระบบ APD



(1) คลิก “บริหารจัดการบ่อเพาะเลี้ยง”

(2) คลิก “ทะเบียนบ่อ”

(3) คลิก “OK”

5. ตรวจสอบทะเบียนบ่อ หากปรากฏเครื่องหมาย ! ให้ด าเนินการตามขั้นตอนตามภาพ

หน้าต่างการใช้งานผ่าน Smartphone

(1) คลิก “       ”

!
!

! (2) คลิก “บริหารจัดการบ่อเพาะเลี้ยง”
(3) คลิก “ทะเบียนบ่อ”

หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้เฉพาะการเข้าใช้งานครั้งแรกเท่านั้น

Part 1 : เริ่มต้นใช้งานระบบ APD



จากนั้น ระบบ APD จะแสดงข้อมูลบ่อทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลตามที่ท่านได้แจ้งประกอบกิจการฯ (จสค.) ไว้

1 แถว คือ 1 บ่อ 

ขอให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลบ่อ

ถูกต้อง ด าเนินการในระบบ APD ในข้ันตอนต่อไป

ไม่ถูกต้อง : แจ้งหน่วยงานที่ท่านได้ยื่นแจ้งประกอบกิจการ (จสค.)
เพ่ือขอแก้ไขข้อมูลรายละเอียดบ่อที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง

Part 1 : เริ่มต้นใช้งานระบบ APD



6. ตรวจสอบที่อยู่ที่ติดต่อได้/
ที่ตั้งฟาร์ม/สถานประกอบการ

(1) คลิก “บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”

(2) คลิก “ทะเบียนประชาชน/นิติบุคคล”

ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

ถูกต้อง ด าเนินการในระบบ APD ในข้ันตอนต่อไป

ไม่ถูกต้อง : แจ้งหน่วยงานที่ยื่นแจ้งประกอบกิจการ (จสค.)
เพ่ือขอแก้ไขข้อมูลรายละเอียดบ่อที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง

Part 1 : เริ่มต้นใช้งานระบบ APD



7. ตรวจสอบรายชื่อเจ้าของฟาร์ม - ชื่อฟาร์ม

คลิก “จสค –
ทะเบียนเกษตรกร”

ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

ถูกต้อง ด าเนินการในระบบ APD ในข้ันตอนต่อไป

ไม่ถูกต้อง : แจ้งหน่วยงานที่ยื่นแจ้งประกอบกิจการ (จสค.)
เพ่ือขอแก้ไขข้อมูลรายละเอียดบ่อที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง

Part 1 : เริ่มต้นใช้งานระบบ APD

เกษตรกร
สามารถแนบ
ไฟล์หนังสือ
แจ้งประกอบ
กิจการฯ 
(จสค.) 
ในระบบฯ
ได้ที่นี่



8. จัดท าข้อมูลมาตรฐานฟาร์ม

(4) คลิก “     ” ในช่องมาตรฐานฟาร์มที่ท่านได้รับ
(5) คลิก “บันทึกข้อมูล

มาตรฐาน”(2) คลิก “มาตรฐาน”

(1) คลิก “บริหารจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคล”

(3) พิจารณามาตรฐานฟาร์มที่ท่านได้รับ

Part 1 : เริ่มต้นใช้งานระบบ APD



ตรวจสอบชื่อมาตรฐานอีกคร้ัง :
(ไม่สามารถแก้ไขชื่อมาตรฐานได้)

(6) กรอกข้อมูลตาม
ใบรับรองมาตรฐาน

(7) คลิก “บันทึกข้อมูล”

(8) หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ข้อมูลมาตรฐานก็จะปรากฎดังรูป

ตัวอย่าง ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มPart 1 : เริ่มต้นใช้งานระบบ APD



สุดท้ายแนบไฟล์เอกสารใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม ดังภาพ

(9) คลิก “       ”

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

(11) คลิก “อัพโหลดไฟล์”

Part 1 : เริ่มต้นใช้งานระบบ APD



9. จัดท าทะเบียนผู้ซื้อ (ลูกค้า) : กรณีนี้ไม่เหมาะกับเกษตรกรที่มีลูกค้าเป็นจ านวนมาก

(1) คลิก “ทะเบียนผู้ซื้อ 
(ลูกค้า)”

(2) คลิก “     ”

(3) กรอกเลขทะเบียน 
จสค./ ทบ.2
ของลูกค้า

กรณีลูกค้าย่ืนค าขอเข้าใช้งานระบบ APD แล้ว

(4) คลิก “เพิ่มทะเบียน”
*หมายเหตุ : การท าทะเบียนลูกค้า 

ท าได้เฉพาะลูกค้าที่จดแจ้ง จสค. หรือขึ้นทะเบียน ทบ.2 และยื่นค าขอเข้าใช้งานระบบ APD แล้วเท่านั้น !!!!!

Part 1 : เริ่มต้นใช้งานระบบ APD



เกษตรกรจะต้องกดยืนยันการรับซื้อจากผู้ขาย โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิก “หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า”
2. เลือก “ใบซื้อ รอยืนยันการรับซื้อ”

3. เลือกรายการหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า
คลิกที่ สัญลักษณ์      เลือก “พิมพ์ PDF หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า”

เพื่อตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของหนังสือก ากับการซื้อสัตว์น้ า

1

2

4 . ตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือก ากับฯ
จ านวนที่จ าหน่ายที่ระบุในหนังสือก ากับการซื้อขาย 

คือ “จ านวนที่ขาย + จ านวนที่แถม” 
* เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้องให้ท าการกด 

“ยืนยัน”
* แต่หากตรวจสอบแล้วพบข้อข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้ขาย

เพื่อยกเลิกหนังสือก ากับฉบับน้ีและออกหนังสือก ากับฉบับ
ใหม่โดยเร็ว

Part 2 : การยืนยันการรับซือ้ลูกพนัธุ์



6. กด “ยืนยัน” 

หนังสือก ากับการซื้อขายถูกต้อง กด “ยืนยัน” เพื่อรับซื้อ

7. ระบบจะแจ้งข้อความเพื่อสอบถามก่อนกดยืนยัน 
หากไม่มีรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขให้กด “ตกลง”

5. คลิกเพื่อแสดงใบรับรองมาตรฐานฟาร์มของผู้ขาย

Part 2 : การยืนยันการรับซือ้ลูกพนัธุ์



8. ระบุละเอียดการปล่อยลูกพันธุ์ ต้องระบุให้
ครบตามจ านวนการซื้อ เมื่อระบุรายละเอียด
การปล่อยเสร็จให้ด าเนินการคลิก “ตกลง”

Part 2 : การยืนยันการรับซือ้ลูกพนัธุ์

* หมายเหตุ :
ระบบฯ จะแสดงหน้าต่างให้เกษตรกรกรอกรายละเอียด
การปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ า ซึ่งระบบฯ ในปัจจุบันมีข้อจ ากัดดังนี้   

(1) หากปล่อยกุ้งลงเลี้ยงแล้ว ภายหลังต้องการรวมกุ้งจาก 
2 บ่อ เพื่อเลี้ยงในบ่อเดียวกัน ไม่สามารถท าได้

(2) ไม่สามารถลงกุ้งซ้ าบ่อเดิมได้ เช่น วันที่ 1 เกษตรกรลงกุ้ง
จาก AFPD No.A ลงบ่อเลี้ยงโตเร็ว-1 ปรากฏว่ากุ้ง
ติดน้อยต้องการซื้อกุ้ง (AFPD NO.B) ปล่อยเสริมลง
บ่อเดิมเช่นนี้ ไม่สามารถท าได้ 

(3) การปล่อยกุ้งลงบ่อต้องปล่อยเท่ากับจ านวนที่ซื้อมา หากระบุไม่ครบ
ตามจ านวนจะไม่สามารถคลิก “ตกลง” ได้

แนวทางการแก้ไขการลงกุ้งซ้ าบ่อเดิมในปัจจุบัน
เกษตรกรต้องแจ้งปิดบ่อใน AFPD ฉบับแรก เพื่อให้บ่อว่าง จากนั้นจึง

ปล่อยกุ้งจาก AFPD ฉบับใหม่ลงในบ่อเดิมได ้ทั้งน้ี ขอให้เกษตรกร NOTE 
ไว้เป็นหลักฐานในช่องหมายเหตุเมื่อปล่อยครั้งท่ี 2 ว่าปล่อยกุ้งซ้ าบ่อเดิม



หลังการกดยืนยันการรับซ้ือเรียบร้อยแล้ว : ข้อมูลจะถูกย้ายมาอยู่หน้าเมนู “ใบซื้อ” เพื่อใช้ในการออกใบขายต่อไป
*หากไม่กดยืนยันการรับซื้อ เกษตรกรจะไม่สามารถออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าได้

*หมายเหตุ : เมื่อยืนยันการรับซื้อเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของผู้ขายสถานะใบขาย จะเปลี่ยนจาก                                เป็น

9. คลิกที่ เมนู “ใบซื้อ” จะปรากฏรายการหนังสือก ากับการซื้อขายท่ีเกษตรกรยืนยันการรับซื้อ

Part 2 : การยืนยันการรับซือ้ลูกพนัธุ์



1. คลิกที่ “หนังสือก ากับ
การซื้อขายสัตว์น้ า”

2. คลิกที่ “ใบซื้อ”

3. คลิกที่ “+ออกใบขาย” ใต้เลข Issue No. ของ FAPD ที่ต้องการขาย

เม่ือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องการขายกุ้งและจัดท าหนังสือก ากับฯ (APD) ให้แก่ผู้ซื้อให้ด าเนินการ ดังนี้

Part 3 : การจัดท าหนังสือก ากับการซือ้ขายสัตว์น้ า (APPD)



ระบุประเภทผู้ซื้อ

5. คลิก “เลือกผู้ซื้อ” เพื่อระบุผู้ซื้อ 

รายชื่อผู้ซื้อที่จัดท าทะเบียนผู้ซื้อไว้
ระบุผู้ซื้อด้วยหมายเลข จสค./ทบ.2กรณีท่ีขายกุ้งทะเลให้บุคคลนอกเหนือจาก แพรับซื้อกุ้ง ผู้รวบรวมสัตว์น้ า 

สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น สถานประกอบการห้องเย็น โรงงาน
แปรรูปสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ และผู้ส่งออกสัตว์น้ า เช่น แม่ค้าตลาดนัด 
ผู้บริโภคในประเทศโดยตรง กรณีขายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ

6. เลือกประเภทผู้ซื้อ

7. คลิก “ตกลง”

Part 3 : การจัดท าหนังสือก ากับการซือ้ขายสัตว์น้ า (APPD)

4. คลิกเลือก APD 



รูปแบบของการกรอกข้อมูลผู้ซื้อที่มกีารท าทะเบียนลูกค้าไว้ และผู้ซื้อที่มีเลข ทบ.2 หรือเลข จสค.

กรณีขายให้แก่ผู้ซื้อที่ท าทะเบียนไว้
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”

Part 3 : การจัดท าหนังสือก ากับการซือ้ขายสัตว์น้ า (APPD)



กรณีขายให้แก่ผู้ซื้อต่างประเทศ กรณีขายให้แก่ผู้ซื้อในประเทศ

(1) เลือกรายชื่อประเทศที่ต้องการขาย 
(มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

(1) เลือกผู้ซื้อในประเทศ

(2) คลิก “ตกลง” (2) คลิก “ตกลง”

รูปแบบของการกรอกข้อมูลผู้ซื้อต่างประเทศและผู้ซื้อในประเทศ

Part 3 : การจัดท าหนังสือก ากับการซือ้ขายสัตว์น้ า (APPD)



จากนั้น ระบบ APD จะแสดงขั้นตอนการจัดท า APD

8. คลิกต าแหน่งใดก็ได้ เพ่ือด าเนินการออกใบขายต่อ

ขั้นตอนการจัดท า APD

Part 3 : การจัดท าหนังสือก ากับการซือ้ขายสัตว์น้ า (APPD)



ระบุข้อมูลผู้ขาย ผู้ซื้อ และรายละเอียดการซื้อขาย

9. คลิกที่สัญลักษณ์ “      ” 

10. คลิกเลือกมาตรฐานฟาร์มที่ต้องการระบุ :
ซึ่งจะต้องจัดท าข้อมูลไว้ในส่วนของ “บริหาร
จัดการส่วนบุคคล” >> “มาตรฐาน”

ระบบจะแสดง “เลขที่ใบรับรองมาตรฐาน” 
โดยอัตโนมัติตามที่ได้บันทึกไว้ 

*หมายเหตุ : - กรณีท่ีจัดท าข้อมูล สอ.3 ไว้แล้ว ระบบจะแสดงให้อตัโนมตัิ ในส่วนของสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ า 

Part 3 : การจัดท าหนังสือก ากับการซือ้ขายสัตว์น้ า (APPD)



11. คลิกที่สัญลักษณ์ “      ” ในส่วนของรายละเอียดผู้ซื้อเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ซื้อว่าถูกต้องหรือไม่ 

Part 3 : การจัดท าหนังสือก ากับการซือ้ขายสัตว์น้ า (APPD)

ตรวจสอบข้อมูลผู้ซื้อให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งผู้ซื้อทราบ 
เนื่องจากในบางครั้งผู้ซื้ออาจให้เลขที่ จสค./ ทบ.2 มาผิด 

โดยเฉพาะกรณีผู้ซื้อมี จสค./ ทบ.2 มากกว่า 1 เลข



16. เลือกรูปแบบการจับ
13. เลือกรูปแบบ ระยะ/ขนาด 

ที่ขาย

17. ระบุลักษณะการจับ

12. เลือกบ่อที่จับขาย : สถานะบ่อ “ไม่ว่าง/มีกุ้ง”

18. ระบุสถานท่ีซื้อขาย
14. ระบุวัตถุประสงค์ท่ีขาย

15. ระบุลักษณะการขาย
19. ระบุขนาดและปริมาณ

ที่ขาย

Part 3 : การจัดท าหนังสือก ากับการซือ้ขายสัตว์น้ า (APPD)



เมื่อกรอกรายละเอียดการขายลูกพันธุ์เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกประเภทของการบันทึกข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ บันทึกชั่วคราว และ บันทึกข้อมูล (บันทึกจริง)

(1.2) คลิก “Preview” : เพื่อดูใบแจ้งเกิด

(1.1) คลิก “บันทึกช่ัวคราว”

ตัวอย่างใบ AFPD ที่บันทึกช่ัวคราว(1) บันทึกชั่วคราว – สามารถแก้ไขข้อมูลได้ การจัดท า AFPD ไม่สมบูรณ์ ผู้ซื้อสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายในระบบได้ แต่จะไม่สามารถจัดท าใบ AFPD ในล าดับถัดไปได้

(1.3) หากต้องการแก้ไข คลิก “แก้ไข
ต่อ”

ใบ APPD ชั่วคราว จะไม่ปรากฏวันที่ซื้อขาย 
เลขท่ี Ref.No. และ QR Code

Part 3 : การจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (APPD)



(2.1) คลิก “บันทึกข้อมูล”

(2.2) ระบบฯ แจ้งเตือนว่าหากบันทึกข้อมูลแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ คลิก “OK”

(2.4) คลิก “X ปิดหน้าต่าง” เพื่อกลับไปสู่หน้าเมนูหลัก

(2.3) คลิก “Preview” เพื่อดูใบแจ้งเกิด

(2) บันทึกข้อมูล – ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ การจัดท า AFPD สมบูรณ์ ผู้ซื้อสามารถจัดท า AFPD 
ในล าดับถัดไปได้ หากข้อมูลผิดต้องยกเลิกฉบับเดิม ออกฉบับใหม่เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องยัง
ไม่กดยืนยันการรับซื้อ

ตัวอย่างใบ APPD

หมายเหตุ : การยกเลิกใบ AFPD เดิม และออกใบใหม่ 
ฉบับที่ออกใหม่ จะได้เลขที่ Ref.No. ใหม่ 
วันที่ซื้อขายจะเปลี่ยนไปเป็นวันที่จัดท า 
AFPD ฉบับใหม่ ดังนั้น ผู้ซื้อผู้ขายจ าเป็นต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องในทันทีที่ได้รับ AFPD 
ในระบบ เพือ่มิให้กระทบต่อการซื้อขายในทอดถัดไป

Part 3 : การจัดท าหนังสือก ากับฯ (APPD)



ตัวอย่างใบขาย (APD) ที่สมบูรณ์

*สังเกต : Issue No. ใบซื้อ ที่เราท าการออกใบขายจะแสดงรายละเอียด
จ านวนรวมที่ขาย และ จ านวนใบขาย

Part 3 : การจัดท าหนังสือก ากับการซือ้ขายสัตว์น้ า (APPD)

เมื่อเกษตรกรจัดท า APPD เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของเมนูใบซื้อ 
จะแสดงจ านวนขายรวม และใบขายที่จัดท าภายใต้ AFPD ฉบับนั้น ดังภาพ



1. กรณี “บันทึกช่ัวคราว”

2. กรณีผู้ซื้อยังไม่ยืนยันรับซื้อ 
และมีการแนบไฟล์

3. กรณีขายให้แก่ผู้ซื้อต่างประเทศ

4. กรณีขายให้แก่ผู้ซื้อในประเทศ

5. กรณีผู้ซื้อยืนยันการรับซื้อแล้ว

6. กรณียกเลิกใบขาย

สถานะการออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า



1. คลิกที่ “หนังสือก ากับ
การซื้อขายสัตว์น้ า”

2. คลิกที่ “ใบขาย”

3. คลิก “     ”

4. คลิก “x ยกเลิกเอกสาร”

5. ระบบฯ ให้ยืนยันการยกเลิกเอกสาร โดยคลิก “OK”

*หมายเหตุ : การยกเลิกใบขาย
- กรณีกรอกข้อมูลการขายผิดพลาด หรือ

ต้องการขายให้แก่ผู้ซื้อท่านอื่น ให้ท าการ 
“ยกเลิกใบขาย” เพื่อจัดท าใบขายใหม่

- จะสามารถยกเลิกใบขายได้หากผู้ซื้อ
ยังไม่กดยืนยันการรับซื้อ

Part 4 : การยกเลิกหนังสือก ากับการซือ้ขายสัตว์น้ า APPD



เมื่อยกเลิกใบขายเรียบแล้ว สถานะใบขายจะเปลี่ยนจาก “รอยืนยันการรับซื้อจากผู้ซื้อ” เป็น “X ยกเลิกเอกสาร” ดังรูป

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

Part 4 : การยกเลิกหนังสือก ากับการซือ้ขายสัตว์น้ า APPD



4. คลิก “Select file” เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ
ให้ผู้ซื้อ: ระบบรองรับไฟล์ที่ขนาดไม่เกิน 2 MB 
นามสกุลไฟล์ *.pdf, *.png *.jpg

1. คลิกที่ “หนังสือก ากับ
การซื้อขายสัตว์น้ า”

2. คลิกที่ “ใบขาย”

3. คลิก “แนบ eFIF ไฟล์”

5. คลิก “อัพโหลดไฟล์”*หมายเหตุ : จะสามารถแนบเอกสารได้หากผู้ซื้อยังไม่กดยืนยันการรับซื้อ 
ในช่องสถานะใบขายจะแสดง ดังรูป

ทั้งน้ีสามารถคลิกดูไฟล์ที่แนบ 
หรือลบไฟล์ที่แนบได้

Part 5 : การแนบเอกสาร E-FIF หรือเอกสารอื่น ๆ



Part 6 : ลักษณะการใชง้านทัว่ไป

1. กรณีที่ท าการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ติดต่อได้หรือสถานที่ตั้งประกอบการ เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการแล้วเสร็จจากระบบทะเบียน  
ให้ผู้ประกอบการ “อัพเดตทะเบียน” ข้อมูลดังกล่าวในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า APD ดังนี้

1. คลิกท่ี “บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”

2. คลิกเลือก “ทะเบียนประชาชน/นิติบุคคล”

3. คลิกสัญลักษณ์     จนกระทั่งเจอสัญลักษณ์ 



Part 6 : ลักษณะการใชง้านทัว่ไป

4. คลิกที่สัญลักษณ์ 3 จุด

5. คลิก “อัพเดตชื่อ/ที่อยู่ท่ีติดต่อได้/ที่ตั้งส านักงาน”

6. คลิก “ตกลง” เพื่ออัพเดตข้อมูลทะเบียน 

**หมายเหตุ การอัพเดตข้อมูลสถานที่ตั้งประกอบการท าลักษณะเช่นเดียวกับการอัพเดตทะเบียนที่อยู่ที่ติดต่อได้



Part 6 : ลักษณะการใชง้านทัว่ไป

2. กรณีท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อการแจ้งประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม จสค. เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ให้ผู้ประกอบการ “อัพเดตทะเบียนบ่อ” ข้อมูลดังกล่าวในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า APD ดังนี้

1. คลิกท่ี “บริหารจัดการบ่อเพาะเลี้ยง”

2. คลิกท่ี “ทะเบียนบ่อ” 3. คลิก “แสดงบ่อประเภทเพาะเลี้ยง”

4. คลิก “อัพเดตทะเบียนบ่อ” ระบบจะแสดง POP-UP 
แจ้งผลการอัพเดตทะเบียน ให้คลิก “ตกลง”



Part 6 : ลักษณะการใชง้านทัว่ไป

3. กรณีมาตรฐานได้รับการต่ออายุ ให้ผู้ประกอบการ “อัพเดตทะเบียนมาตรฐาน” ดังกล่าวในระบบโปรแกรมประยุกต์การออก
หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า APD ดังนี้

1. คลิกท่ี “บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”

2. คลิกเลือก “มาตรฐาน”
3. คลิกที่สักลักษณ์ 

4. คลิก “บันทึกข้อมูล
มาตรฐาน”



Part 6 : ลักษณะการใชง้านทัว่ไป

5. กรอกข้อมูลตามมาตรที่ได้รับการรับรองใหม่

6. คลิก “บันทึกข้อมูล”
สถานะถูกเปลี่ยน “ได้รับการรับรอง”



Part 6 : ลักษณะการใชง้านทัว่ไป

ท าการอัพเดตไฟล์มาตรฐาน

7. คลิกที่สักลักษณ์ 

8. คลิกเลือกไฟล์มาตรฐานที่ต้องการแนบ

9. คลิก “อัพโหลดไฟล์” 

10. คลิกที่สัญลักษณ์
เพื่อตรวจสอบไฟล์ที่แนบ
ถูกต้องหรือไม่ 



Part 6 : ลักษณะการใชง้านทัว่ไป

4. การปิดบ่อ เมื่อลูกพันธุ์สัตว์น้ าตายหรือเกิดความเสียหาย 

1. คลิกที่ “บริหารจัดการบ่อเลี้ยง”

2. คลิกที่ “รายงานการเปลี่ยนแปลง”

3. เลือกเลขที่หนังสือก ากับฯ ที่ต้องการปิดบ่อ 4. คลิก “ไม่มี”

5. คลิกที่สัญลักษณ์ “    ”

6. คลิก “ปิดบ่อ”



Part 6 : ลักษณะการใชง้านทัว่ไป

7. เลือกวันที่ที่ต้องการปิดบ่อ

8. คลิก “บันทึกข้อมูล”



Part 6 : ลักษณะการใชง้านทัว่ไป

5. การแจ้งตาย

1. คลิกที่ “บริหารจัดการบ่อเลี้ยง”

2. คลิกที่ “รายงานการเปลี่ยนแปลง”

3. เลือกเลขที่หนังสือก ากับฯ ที่ต้องการแจ้งตาย
4. คลิก “ไม่มี”

5. คลิกที่สัญลักษณ์ “    ”

6. คลิก “แจ้งตาย”



Part 6 : ลักษณะการใชง้านทัว่ไป

7. ระบุวันที่แจ้งตาย

8. เลือกประเภทการแจ้งตาย

9. ระบุข้อมูลตามประเภทการเลือก

10. บันทึกข้อมูล


