
 

 - สำหรับเกษตรกรโรงเพาะฟักกุ้งทะเล - 

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
หากต้องการ
ให้มือถือหรือ
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. ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนบ่อ 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. ตรวจสอบที่อยู่ที่ติดต่อได/้ ที่ตั้งฟาร์ม/ สถานประกอบการ

(1) คลิก “บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”

(2) คลิก “ทะเบียนประชาชน/นิติบุคคล”

ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

ถูกต้อง ด าเนินการในระบบ APD ในข้ันตอนต่อไป

ไม่ถูกต้อง : แจ้งหน่วยงานที่ยื่นแจ้งประกอบกิจการ (จสค.)
เพ่ือขอแก้ไขข้อมูลรายละเอียดบ่อที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง
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7. ตรวจสอบรายชื่อเจ้าของฟาร์ม - ชื่อฟาร์ม

คลิก “จสค. -
ทะเบียนเกษตรกร”

ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

ถูกต้อง ด าเนินการในระบบ APD ในข้ันตอนต่อไป

ไม่ถูกต้อง : แจ้งหน่วยงานที่ยื่นแจ้งประกอบกิจการ (จสค.)
เพ่ือขอแก้ไขข้อมูลรายละเอียดบ่อที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง

เกษตรกร
สามารถแนบ
ไฟล์หนังสือ
แจ้งประกอบ
กิจการฯ 
(จสค.) 
ในระบบฯ
ได้ที่นี่

Part 1 : เริ่มต้นใช้งานระบบ APD



8. จัดท าข้อมูลมาตรฐานฟาร์ม

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

(2) คลิก “มาตรฐาน”

(1) คลิก “บริหารจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคล”

(3) พิจารณามาตรฐานฟาร์มที่ท่านได้รับ

Part 1 : เริ่มต้นใช้งานระบบ APD



ตรวจสอบชื่อมาตรฐานอีกคร้ัง :
(ไม่สามารถแก้ไขชื่อมาตรฐานได้)

(6) กรอกข้อมูลตาม
ใบรับรองมาตรฐาน

(7) คลิก “บันทึกข้อมูล”

(8) หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ข้อมูลมาตรฐานก็จะปรากฏดังรูป

ตัวอย่าง ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มPart 1 : เริ่มต้นใช้งานระบบ APD



จากนั้น แนบไฟล์เอกสารใบรับรองมาตรฐานฟารม์เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบได้ในระบบฯ ดังภาพ

(9) คลิก “       ”

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

(11) คลิก “อัพโหลดไฟล์”

Part 1 : เริ่มต้นใช้งานระบบ APD



9. จัดท าทะเบียนผู้ซ้ือ (ลูกค้า) : กรณีเหมาะกับเกษตรกรที่มีลูกค้าประจ าในจ านวนที่ไม่มากนัก

(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 !!!!!
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Part 2 การแจ้งน าเข้าพ่อแม่พันธุ์

1. เลือกเมนูแจ้งน าเข้า เมื่อมีการน าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลมาในโรงเพาะฟกั เพื่อผลิตลูกพันธุ์

(1) คลิกท่ี 
“หนังสือก ากับ
การซื้อขายสัตว์น้ า”

(2) คลิกที่ 
“แจ้งน าเข้า”

(4) เลือกประเภทของพ่อแม่พันธุ ์  
(4.1) “แจ้งน าเข้าพ่อแม่พันธุ์จากต่างประเทศ” : กรณีน าเข้าพ่อแม่พันธุ์ 

หรือลูกพันธุ์จากต่างประเทศมาเพ่ือท าพันธุ์
(4.2) “แจ้งน าเข้าพ่อแม่พันธุ์มาจากธรรมชาติ” : กรณีน าพ่อแม่พันธุ์มา

จากแหล่งน้ าธรรมชาติ (กรณีกุ้งขาวแวนนาไม่สามารถเลือก
การน าเข้าประเภทนี้ได้)

(4.3) “แจ้งน าเข้าพ่อแม่พันธุ์ในประเทศ (FMD/MD)” : กรณีซื้อพ่อแม่พันธุ์
มาจากบ่อดินภายในประเทศ หรือปรับปรุงพันธุ์ภายในฟาร์มตนเอง

(3) เลือก “+ ประเภท
การแจ้งน าเข้าพ่อแม่พันธุ์”



กรณีแจ้งน าเข้าพ่อแม่พันธ์ุจากต่างประเทศ ให้ด าเนินการดังนี้

(1) คลิกเลือกชนิดสัตว์น้ า 

(4) คลิกเลือกระยะ/ขนาด
ของพ่อแม่พันธุ์ที่น าเข้ามา

(2) คลิกเลือกประเภทบ่อ

(3) คลิกเลือกเลขที่บ่อ
ที่จะปล่อยพ่อแม่พันธุ์

(5) ระบุจ านวนพ่อแม่พันธุ์

(6) ระบุ Ref. IMD No. (เลขที่หนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า)
ประเทศต้นทาง และจ านวนเพศพ่อแม่พันธุ์

หากน าเข้าพ่อแม่พันธุ์ระยะ PL 
ซึ่งไม่สามารถระบุเพศได้ เกษตรกร 
สามารถระบุเพศได้ในภายหลัง
แต่ต้องไม่เปิดการใช้งานผลิต
ในล าดับถัดไป

Part 2 การแจ้งน าเข้าพ่อแม่พันธุ์



กรณีแจ้งน าเข้าพ่อแม่พันธุ์มาจากธรรมชาติ

(1) คลิกเลือกชนิดสัตว์น้ า 

(4) คลิกเลือกระยะ/ขนาด
ของพ่อแม่พันธุ์

(2) คลิกเลือกประเภทบ่อ

(3) คลิกเลือกเลขที่บ่อ
ที่จะปล่อยพ่อแม่พันธุ์

(5) ระบุจ านวนพ่อแม่พันธุ์

(6) ระบุแหล่งน้ าและจังหวัด
ของท่ีมาพ่อแม่พันธุ์
พร้อมระบุจ านวนเพศ
พ่อแม่พันธุ์

Part 2 การแจ้งน าเข้าพ่อแม่พันธุ์



กรณีน าเข้าพ่อแม่พันธ์ุมาจากบ่อดินในประเทศ หรือปรับปรุงพันธ์ุภายในฟาร์มตนเอง

(1) คลิกเลือกชนิดสัตว์น้ า 

(4) คลิกเลือกระยะ/ขนาด
ของพ่อแม่พันธุ์

(2) คลิกเลือกประเภทบ่อ

(3) คลิกเลือกบ่อ
ที่จะปล่อยพ่อแม่พันธุ์

(5) ระบุจ านวนพ่อแม่พันธุ์

(6) ระบุ Ref. FMD/MD และ
จ านวนเพศพ่อแม่พันธุ์

กรณีปรับปรุงพันธุ์ Ref. FMD/MD ในปีแรกให้ระบุ “-” 
ส าหรับปีถัดไปให้ระบุเลขที่ใบ Origin ของพ่อแม่พันธุ์ชุดนั้น

Part 2 การแจ้งน าเข้าพ่อแม่พันธุ์



กรณีบันทึกชั่วคราว เกษตรกรสามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
แต่ไม่สามารถด าเนินการในล าดับถัดไปได้

หากประสงค์แก้ไขข้อมูลสามารถคลิก
ส่วนน้ีเพื่อแก้ไขข้อมูลต่อไป

2. บันทึกข้อมูลการแจ้งน าเข้าพ่อแม่พันธ์ุ การบันทึกข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
2.1 การบันทึกข้อมูลแบบบันทึกชั่วคราว

Part 2 การแจ้งน าเข้าพ่อแม่พันธุ์



(1) คลิก “บันทึกข้อมูล”

(2) ระบบฯ แจ้งเตือนว่าหากบันทึกข้อมูลแล้ว
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ คลิก “OK”

(3) คลิก “X ปิดหน้าต่าง” 
เพื่อกลับไปสู่หน้าเมนูหลัก

2.2 การบันทึกข้อมูลจริง เมื่อเกษตรกรกรอกข้อมูลและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถกด “บันทึกข้อมูล” 
เพื่อด าเนินการในส่วนถัดไป 

Part 2 การแจ้งน าเข้าพ่อแม่พันธุ์



Part 3 ท าทะเบียนพ่อแม่พันธุ์ เปิดทะเบียน และเปิดใช้การผลิต

1. เลือกเมนูทะเบียนพ่อแม่พันธุ์ เพื่อท าทะเบยีนพ่อแม่พันธุ์

(1) คลิก
“บริหารจัดการ
พ่อแม่พันธุ์”

(2) คลิก
“ทะเบียน
พ่อแม่พันธุ์”

(3) คลิก เครื่องหมาย “ ” 
ท้ายรายการพ่อแม่พันธุ์
ที่ต้องการ

(4) คลิก “แก้ไข”



(5) ระบุรหัส/ชื่อพ่อแม่พันธุ์
ด้วยตนเอง

(6) ตรวจสอบจ านวนเพศ
พ่อแม่พันธุ์

(7) หากต้องการ take note ใด ๆ 
สามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติม
ในช่องหมายเหตุได้

(8) กดบันทึกข้อมูล

(9) รหัส/ชื่อพ่อแม่พันธุ์ที่ระบุขึ้นในหน้าตารางรายงาน

Part 3 ท าทะเบียนพ่อแม่พันธุ์ เปิดทะเบียน และเปิดใช้การผลิต



(3) คลิกเครื่องหมาย “ ”
ท้ายรายการพ่อแม่พันธุ์
ที่ต้องการ

(4) คลิก “เปิดใช้ทะเบียน”

2. เมื่อก าหนดรหัสพ่อแม่พันธุ์แลว้ เกษตรกรต้องเปิดใช้ทะเบียนพอ่แม่พันธุ ์ดังนี้

Part 3 ท าทะเบียนพ่อแม่พันธุ์ เปิดทะเบียน และเปิดใช้การผลิต

(1) คลิก
“บริหารจัดการ
พ่อแม่พันธุ์”

(2) คลิก
“ทะเบียน
พ่อแม่พันธุ”์



3. จากนั้น เปิดใช้การผลติ เพื่อเตรียมการแจ้งเกิดนอเพลียสในล าดับถัดไป

(1) คลิกเครื่องหมาย “ ”
ท้ายรายการพ่อแม่พันธุ์
ที่ต้องการ

(2) คลิก “เปิดใช้การผลิต”

(3) สถานะทะเบียนและการผลิต 
จะแสดงว่า “ใช”้ ถือว่าเสร็จสิ้น
ขั้นตอนการเตรียมพ่อแม่พันธุ์

Part 3 ท าทะเบียนพ่อแม่พันธุ์ เปิดทะเบียน และเปิดใช้การผลิต



Part 4 การแจ้งเกิดลูกพันธุ์ (Nauplius)

1. เมื่อเกษตรกรมีการผลิตนอเพลียสขึ้นภายในฟาร์ม เกษตรกรต้องแจ้งเกิดนอเพลียสเป็นอันดับแรก ดังนี้

(1) คลิก “หนังสือ
ก ากับการซื้อขาย

สัตว์น้ า”

(2) คลิก 
“แจ้งเกิด”

(3) คลิก “+ แจ้งเกิด 
Nauplius”



ระบบแสดงขั้นตอน
การแจ้งเกิด Nauplius

(4) คลิกต าแหน่งใดก็ได้ เพ่ือด าเนินการต่อ

Part 4 การแจ้งเกิดลูกพันธุ์ (Nauplius)



(5) คลิกสัญลักษณ์ “      ” 

(6) คลิกเลือกมาตรฐานฟาร์มที่ต้องการระบุ
ในใบ AFPD :

(ข้อมูลส่วนนี้จะแสดงก็ตอ่เมื่อเกษตรกรได้
จัดท าข้อมูลมาตรฐานในเมนู“บริหารจัดการ
ส่วนบุคคล” >> “มาตรฐาน” ไว้แล้ว)

ระบบจะแสดง “เลขที่ใบรับรองมาตรฐาน” 
โดยอัตโนมัติตามที่ได้บันทึกไว้ 

*หมายเหตุ : 1) กรณีที่จัดท าข้อมูล สอ.3 ไว้แล้ว ระบบฯ จะแสดงให้อัตโนมัต ิในส่วนของสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ า 
2) กรณีโรงเพาะฟักกุ้งขาวแวนนาไมต้องระบุ มกษ.7432 เนื่องจากเป็นมาตรฐานบังคับ

Part 4 การแจ้งเกิดลูกพันธุ์ (Nauplius)



(7) คลิกสัญลักษณ์ “      ” กรณีแจ้งเกิดลูกพันธุ์ ข้อมูลส่วนนี้จะเหมือนในส่วนที่ 1 คือเป็นข้อมูลของเกษตรกรผู้แจ้งเกิดนอเพลียส

Part 4 การแจ้งเกิดลูกพันธุ์ (Nauplius)



(8) คลิกเลือกชนิดสัตว์น้ า

(10) ระบุจ านวนนอเพลียส
ที่ต้องการแจ้งเกิด
ในคราวน้ัน

(9) คลิกเลือกเลขที่บ่อ
ที่แจ้งเกิดนอเพลียส

(11) คลิกเลือกรหัส/ชื่อ 
ของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ ์
ที่แจ้งเกิดนอเพลียส
ในคราวน้ี

ประเภทบ่อเลือกบ่อเพาะฟักอัตโนมัติ

ระยะ/ขนาดเลือกนอเพลียสอัตโนมัติ

(12) ระบุจ านวนพ่อพันธุ์
และแม่พันธุ์ที่ใช้เพื่อผลิต
นอเพลียสตามจ านวน
ที่แจ้งเกิดคราวนี้

Part 4 การแจ้งเกิดลูกพันธุ์ (Nauplius)



2. เมื่อกรอกรายละเอียดการแจ้งเกิดนอเพลียสเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกประเภทของการบันทึกข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ บันทึกชั่วคราว และ บันทึกข้อมูล (บันทึกจริง)

(2) คลิก “Preview” : เพื่อดูใบแจ้งเกิด

(1) คลิก “บันทึกช่ัวคราว”

ตัวอย่างใบแจ้งเกิดที่บันทึกชั่วคราว

Part 4 การแจ้งเกิดลูกพันธุ์ (Nauplius)

2.1 บันทึกช่ัวคราว – สามารถแก้ไขข้อมูลได้ การแจ้งเกิดไม่สมบูรณ์ท าให้ไม่สามารถจัดท าใบขายต่อไปได้

(3) หากต้องการแก้ไข คลิก “แก้ไขต่อ”



(1) คลิก “บันทึกข้อมูล”

(2) ระบบฯ แจ้งเตือนว่าหากบันทึกข้อมูลแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได ้คลิก “OK”

(4) คลิก “X ปิดหน้าต่าง” เพื่อกลับไปสู่หน้าเมนูหลัก

(3) คลิก “Preview” เพื่อดูใบแจ้งเกิด

ตัวอย่างใบแจ้งเกิดPart 4 การแจ้งเกิดลูกพันธุ์ (Nauplius)

2.2 บันทึกข้อมูล – ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ การแจ้งเกิดสมบูรณ์สามารถจัดท าใบขายต่อไปได้



Part 5 การจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายลูกพันธ์ุฯ (AFPD)

1. เมื่อต้องการขายลูกพันธุ์กุ้งทะเลในระยะใด ๆ (Nauplius/ PL) ให้เกษตรกรจัดท าใบ AFPD ดังนี้

(1) คลิก “หนังสือ
ก ากับการซื้อขาย
สัตว์น้ า”

(2) คลิก “แจ้งเกิด”
(3) คลิก “+ออกใบขาย” ใต้เลข Issue No. ของใบแจ้งเกิดที่ต้องการขาย



รายชื่อผู้ซื้อที่จัดท าทะเบียนผู้ซือ้ไว้
ระบุผู้ซื้อด้วยหมายเลข จสค./ทบ.2กรณีที่ขายลูกกุ้งทะเลให้บุคคลนอกเหนือจากผู้เลี้ยงกุ้งทะเล เช่น นิสิต/

นักศึกษา มหาวิทยาลัย นักวิจัย เป็นต้น

กรณีขายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ

(6) เลือกประเภทผู้ซื้อ

(7) คลิก “ตกลง”

(5) คลิก “เลือกผู้ซื้อ” เพื่อระบุผูซ้ือ้ 

(4) คลิก “FAPD”

Part 5 การจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายลูกพันธุ์ฯ (AFPD)



รูปแบบของการกรอกข้อมูลผู้ซื้อที่มีการท าทะเบียนลูกค้าไว้ และผู้ซื้อที่มีเลข จสค. หรือเลข ทบ.2

กรณีเลือกขายให้แก่ผู้ซื้อที่ท าทะเบียนไว้ กรณีเลือกขายให้แก่ผู้ซื้อโดยกรอกเลขที่ จสค.

1. เลือกผู้ซ้ือจากรายชื่อผู้ซ้ือที่จัดท าทะเบียนผู้ซื้อไว้

1. กรอกเลขทะเบียนเกษตรกร (จสค.) หรือ ทบ.2 
ของผู้ซื้อ ระบบจะแสดงชื่อผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ

*หมายเหตุ : หากผู้ซื้อยังไม่เข้าใช้งานระบบ APD ระบบจะแสดงดังภาพ

ข้อมูลผู้ซื้อในระบบ APD ปรากฏก็ต่อเมื่อผู้ซื้อแจ้ง จสค./ ทบ.2
และยื่นค าขอเข้าใช้งานระบบ APD แล้ว 

2. คลิก “ตกลง”

2. คลิก
“ตกลง”

Part 5 การจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายลูกพันธ์ุฯ (AFPD)



กรณีเลือกขายให้แก่ผู้ซื้อต่างประเทศ
กรณีขายให้แก่ผู้ซื้อในประเทศ

1. เลือกรายชื่อประเทศที่ต้องการขาย 
(มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

1. เลือกผู้ซื้อในประเทศ

2. คลิก “ตกลง”

3. คลิก “ตกลง”

รูปแบบของการกรอกข้อมูลผู้ซื้อต่างประเทศและผู้ซื้อในประเทศ

2. ระบุเลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ของ
ผู้ซื้อ เนื่องจากเป็นการน ากุ้งทะเลซึ่งเป็นสัตว์น้ าควบคุม
ไปเลี้ยง/อนุบาลต่อ จึงจ าเป็นต้องทราบรายละเอียดผู้ซื้อ

Part 5 การจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายลูกพันธ์ุฯ (AFPD)



(8) คลิกต าแหน่งใดก็ได้ เพ่ือด าเนินการออกใบขายต่อ

ระบบแสดงขั้นตอน
การจัดท า AFPD

Part 5 การจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายลูกพันธ์ุฯ (AFPD)



(9) คลิกที่สัญลักษณ์ “     ” 

(10) คลิกเลือกมาตรฐานฟาร์ม
ที่ต้องการระบุในใบ AFPD :
ซึ่งจะต้องจัดท าข้อมูลไว้ในส่วนของ
“บริหารจัดการส่วนบคุคล” >> “มาตรฐาน” แล้ว

Part 5 การจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายลูกพันธ์ุฯ (AFPD)

ระบบจะแสดง “เลขที่ใบรับรองมาตรฐาน” 
โดยอัตโนมัติตามที่ได้บันทึกไว้ 

*หมายเหตุ : 1) กรณีท่ีจัดท าข้อมูล สอ.3 ไว้แล้ว ระบบฯ จะแสดงให้อัตโนมัต ิในส่วนของสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ า 
2) กรณีโรงเพาะฟักกุ้งขาวแวนนาไมต้องระบุ มกษ.7432 เนื่องจากเป็นมาตรฐานบังคับ



(11) คลิกสัญลักษณ์ “     ” ในส่วนของรายละเอียดผู้ซื้อเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ซื้อว่าถูกต้องหรือไม่ 

ตรวจสอบข้อมูลผู้ซื้อให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งผู้ซื้อทราบ 
เนื่องจากในบางครั้งผู้ซื้ออาจให้เลขที่ จสค./ ทบ.2 มาผิด 
โดยเฉพาะกรณีผู้ซื้อมีฟาร์มเป็นของตนเองหลายฟาร์ม

Part 5 การจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายลูกพันธ์ุฯ (AFPD)



(12) เลือกบ่อที่ต้องการ
ขายลูกพันธุ์ (ไม่ว่าง/มีกุ้ง)

(13) เลือกระยะ/ขนาดของกุ้งที่ต้องการขาย

(14) ระบุจ านวนที่ต้องการขาย 
รวมถึงจ านวนที่แถม

Part 5 การจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายลูกพันธ์ุฯ (AFPD)



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

(2) คลิก “Preview” : เพื่อดูใบแจ้งเกิด

(1) คลิก “บันทึกช่ัวคราว”

ตัวอย่างใบ AFPD ที่บันทึกชั่วคราว2.1 บันทึกชั่วคราว – สามารถแก้ไขข้อมูลได้ การจัดท า AFPD ไม่สมบูรณ์ ผู้ซื้อสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายในระบบได้ แต่จะไม่สามารถจัดท าใบ AFPD ในล าดับถัดไปได้

(3) หากต้องการแก้ไข คลิก “แก้ไขต่อ”
ใบ AFPD ชั่วคราว จะไม่ปรากฏวันที่ซื้อขาย 

เลขท่ี Ref.No. และ QR Code
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(1) คลิก “บันทึกข้อมูล”

(2) ระบบฯ แจ้งเตือนว่าหากบันทึกข้อมูลแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได ้คลิก “OK”

(4) คลิก “X ปิดหน้าต่าง” เพื่อกลับไปสู่หน้าเมนูหลัก

(3) คลิก “Preview” เพื่อดูใบแจ้งเกิด

2.2 บันทึกข้อมูล – ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ การจัดท า AFPD สมบูรณ์ ผู้ซื้อสามารถจัดท า AFPD 
ในล าดับถัดไปได้ หากข้อมูลผิดต้องยกเลิกฉบับเดิม ออกฉบับใหม่เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องยัง
ไม่กดยืนยันการรับซื้อ

ตัวอย่างใบ AFPD

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

Part 5 การจัดท าหนังสือก ากับฯ (AFPD)



3. เมื่อเกษตรกรจัดท า AFPD เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของเมนูใบซื้อ จะแสดง
จ านวนลูกกุ้งทะเลที่ขายไป และคงเหลือ เพ่ือให้ตรวจสอบได้ ดังภาพ

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

ตัวอย่างใบขาย (AFPD) ที่สมบูรณ์

Part 5 การจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายลูกพันธ์ุฯ (AFPD)



Part 5 การจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายลูกพันธ์ุฯ (AFPD)

4. เกษตรกรสามารถตรวจสอบรายละเอียดการซื้อขาย/ แก้ไข/ ยกเลิก AFPD ได้ที่เมนู “หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า” >> “ใบขาย”
ตามภาพ

คลิกเครื่องหมาย “ ” ท้ายรายการหนังสือ
ก ากับฯ ที่ต้องการพิมพ/์ ตรวจสอบ/ แก้ไข/ 
ยกเลิก และเลือกรายการตามที่ต้องการ


