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ระบบออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ปลาป่น : TFCC Fishmeal 
1. การ Login เข้าใช้งานระบบ 

หลักการในการ Verify ตัวตนเพ่ือเข้าทำงานตาม Role ต่าง ๆ มีลักษณะดังนี้ เมื่อกรอก User Name 
และ Password ตามที่มีการกำหนดค่าไว้ในฐานข้อมูล ระบบนำ User Name ที่กรอก เปรียบเทียบกับใน 
Database เพ่ือควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ 
1.1 เมื่อระบุ URL ของระบบ จะปรากฎรูปแบบหน้าจอ ดังนี้ 

 
 

- ระบบสามารถทำงานผ่าน Browser Chrome และ Safari บนระบบปฏิบัติการ Window iOS 
และ Android ได้เป็นอย่างน้อย 
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1.2 กรอก User Name และ Password  จากนั้น กดปุ่ม  Login 
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 1.3 เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดง หน้าหลัก โดยแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ 
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 2. การตัดน้ำหนักใน MCPD ส่วนที่ 3  
2.1 กรณีรับซื้อสัตว์น้ำทั้งตัวใน MCPD : กรณีซื้อ-ขายสัตว์น้ำ : เป็นการซื้อสัตว์น้ำทั้งตัว แล้วนำไปตัด

น้ำหนักแยกเป็น Lot เพ่ือนำไป “ผลิตปลาป่น” ให้สามารถนำไปจัดทำหนังสือรับรองปลาป่นฯ ได้ โดย
โรงงาน    ปลาป่นรับซื้อสัตว์น้ำทั้งตัวใน MCPD ส่วนที่ 2 แล้วตัดน้ำหนักปกติใน MCPD ส่วนที่ 3 

2.1.1 ระบุผลการพิจารณา “ยืนยันการซื้อ” สัตว์น้ำใน MCPD โดยระบุ “วัตถุประสงค์การซื้อ” เป็น 
“เพื่อค้าสัตว์น้ำและผลิต/   แปรรูป” และคลิกปุ่ม “ยืนยัน” จะปรากฏแถบ “ส่วนที่ 3” 

2.1.2 คลิกปุ่ม “เพิ่ม” จะแสดง Lot สำหรับกรอกข้อมูลตัดน้ำหนักสัตว์น้ำ 
2.1.3 เลือก “ตัดน้ำหนักปกติ”  
2.1.4 คลิก checkbox ด้านหน้าชนิดสัตว์น้ำที่ต้องการตัดน้ำหนักใน Lot นั้นระบบจะเปิดช่อง “ใช้ไป 

(กก.)”, “วันที่ผลิต”, และ “ลงนามผู้ควบคุม” สำหรับกรอกข้อมูล 
2.1.5 กรอกน้ำหนักที่ใช้สำหรับ Lot ที่กำลังบันทึกตัดน้ำหนักในช่อง “ใช้ไป (กก.)” 
2.1.6 กรอกวันที่ผลิตสำหรับ Lot ที่กำลังบันทึกตัดน้ำหนักในช่อง “วันที่ผลิต” 
2.1.7 กรอกชื่อผู้ควบคุมการผลิตสำหรับ Lot ที่กำลังบันทึกตัดน้ำหนักในช่อง “ลงนามผู้ควบคุม” 
2.1.8 ระบุ “วัตถุประสงค์การผลิต” เป็น “ผลิตปลาป่น” 
2.1.9 คลิกปุ่ม “บันทึก” เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลแล้วยังสามารถแก้ไขได้ หรือคลิกปุ่ม “ยืนยัน” เมื่อ

ต้องการยืนยันตัดน้ำหนัก Lot ที่กำลังบันทึกตัดน้ำหนัก โดยจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก 

 
 

 



 

 

เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) TFCC Fishmeal-DoF-62       7 

                  Professional Service Provider Co., Ltd 

 

 
 

2.2 กรณีรับซื้อชิ้นส่วนสัตว์น้ำใน MCPD: กรณีซื้อ-ขายเศษเหลือ โดย “ขายให้โรงงานปลาป่น” ให้สามารถ
นำไปจัดทำแบบฟอร์ม A ประกอบหนังสือรับรองปลาป่นฯ ได้ : เป็นการซื้อชิ้นส่วนสัตว์น้ำ แล้วนำไปตัด
น้ำหนักแยกเป็น Lot เพ่ือนำไป “ผลิตปลาป่น” โดยโรงงานปลาป่นรับซื้อชิ้นส่วนสัตว์น้ำใน MCPD ส่วน
ที่ 2 แล้วตัดน้ำหนักแยกชิ้นส่วนใน MCPD ส่วนที่ 3 
2.2.1 ระบุผลการพิจารณา “ยืนยันการซื้อ” สัตว์น้ำใน MCPD และคลิกปุ่มยืนยัน ระบบจะแสดงแถบ

ส่วนที่ 3  
2.2.2 คลิกปุ่ม “เพิ่ม” ในส่วนที่ 3 ระบบจะแสดง Lot สำหรับกรอกข้อมูลตัดน้ำหนักสัตว์น้ำ 
2.2.3 คลิก checkbox ด้านหน้าชนิดสัตว์น้ำ ระบบจะเปิดช่อง   “ใช้ไป (กก.)”, “วันที่ผลิต”, และ 

“ลงนามผู้ควบคุม” สำหรับกรอกข้อมูล 
2.2.4 กรอกน้ำหนักที่ใช้สำหรับ Lot ที่กำลังบันทึกตัดน้ำหนักในช่อง “ใช้ไป (กก.)” 
2.2.5 กรอกวันที่ผลิตสำหรับ Lot ที่กำลังบันทึกตัดน้ำหนักในช่อง “วันที่ผลิต” 
2.2.6 กรอกชื่อผู้ควบคุมการผลิตสำหรับ Lot ที่กำลังบันทึกตัดน้ำหนักในช่อง “ลงนามผู้ควบคุม” 
2.2.7 คลิกปุ่ม “บันทึก” เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลแล้วยังสามารถแก้ไขได้ หรือคลิกปุ่ม “ยืนยัน” เมื่อ

ต้องการยืนยันตัดน้ำหนัก Lot ที่กำลังบันทึกตัดน้ำหนัก โดยจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก 
2.2.8 คลิกปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะแจ้งเตือนการยืนยันข้อมูลแล้วกด “ตกลง” และคลิกท่ีปุ่ม “ผลิตปลา

ป่น” 
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เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) TFCC Fishmeal-DoF-62       9 

                  Professional Service Provider Co., Ltd 

 

 
 

3. การใช้สำหรับ ผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตปลาป่น  (ผู้ขายปลาป่น)  
3.1 ฟอร์ม A 

3.1.1 เลือกเมนู “หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น” คลิกท่ี icon  หรือคลิกที่ 
“ฟอร์ม A” เพ่ือสร้างเอกสารฟอร์ม A 

3.1.2 ฟอร์ม A : เอกสารรับรองแหล่งที่มาของเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ 
3.1.3 เพ่ือรวบรวม MCPD ที่มีการการแยกชิ้นส่วนจากโรงงาน แล้วขายเป็น “เศษเหลือ” ให้กับ

ผู้ประกอบการโรงงานผลิตปลาป่น 
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 3.1.4 ระบบแสดงหน้า “ฟอร์ม A”  
3.1.5 คลิกปุ่ม “เพิ่ม” เพ่ือสร้างฟอร์ม A ระบบจะแสดงหน้าจอ “เอกสารรับรองแหล่งที่มาของเศษ

เหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ”  

 

3.1.6 ระบบแสดงหน้าจอ “เอกสารรับรองแหล่งท่ีมาของเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ”คลิกปุ่ม 
“เพิ่ม” เพ่ือเลือก MCPD แยกชิ้นส่วนรวบรวมไว้ในฟอร์ม A 
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 3.1.7 ระบบแสดง Popup เพ่ือให้กรอก “ชื่อผู้ขาย”, “ช่วงวันที่ผลิตปลาป่น” และ “ถึงวันที่”  
3.1.8 คลิกปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลของ MCPD ที่เป็นเศษเหลือเพ่ือรวมเข้าใน ฟอร์ม A 
3.1.9 เลือก checkbox และคลิกท่ีปุ่มเลือกเพ่ือรวมเข้าใน ฟอร์ม A จากนั้นคลิกปุ่ม “เลือก” 

- หมายเหตุ * (สีแดง) หมายถึง ระบบควบคุมให้ต้องกรอกข้อมูล 

 

3.1.10 กดปุ่ม “เพิ่ม” เพ่ือเพ่ิมข้อมมูล MCPD ลงในฟอร์ม A อีกครั้ง 
3.1.11 กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลลงในฟอร์ม A สามารถเข้ามาแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลภายหลังได้ 
3.1.12 กดปุ่ม “ยืนยัน” เมื่อข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
3.1.13 กดปุ่ม “พิมพ์” หากต้องการพิมพ์เอกสาร หรือ Review ก่อนพิมพ์เอกสาร 
3.1.14 กดปุ่ม “ปิด” เมื่อจบการทำงาน หรือออกจากหน้าจอ เพ่ือกลับไปหน้าค้นหาฟอร์ม A 
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 3.1.15 ในหน้า ฟอร์ม A สามารถกด link ไปดูข้อมูลของ MCPD ได้ โดยคลิก link MCPD ระบบจะแสดง
รายละเอียดน้ำหนักสัตว์น้ำที่ยืนยันรับซื้อมา 
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 3.1.16 หลังจากยืนยันแล้ว ระบบจะ Gen เลขที่ฟอร์ม A ให้อัตโนมัติ มีรูปแบบดังนี้  
- รูปแบบของเลขฟอร์ม A “FA-YYMM-XXXXXXXXXX-00000” 
- FA : ฟอร์ม A 
- XXXXXXXXXX = เลข ทบ.2 ของโรงงานปลาป่นที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
- YYMM : YY แทนปี พ.ศ. = ตัวเลข 2 หลัก , MM แทนเดือน = ตัวเลข 2 หลัก 
- 00000 : รันอัตโนมัติตามลำดับที่สร้างเริ่มต้นที่ 00001 - XXXXX จะเริ่มรันเลขใหม่ของทุก

เดือน 
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 3.2 หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ปลาป่น 

3.2.1 เลือกเมนู “หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น” คลิกท่ี icon  หรือคลิกที่ 
“หนังสือรับรอง (ปลาป่น)” เพ่ือสร้างหนังสือรับรอง 

3.2.2 หนังสือรับรอง : หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ปลาป่น 
3.2.3 สามารถเลือกท้ัง MCPD ปลาทั้งตัว และ ฟอร์ม A รวมเข้าด้วยกันได้ในหนังสือรับรองฯ 1 ใบ 

 

3.2.4 ระบบแสดงหน้า “หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ปลาป่น”  
3.2.5 คลิกปุ่ม “เพิ่ม” เพ่ือสร้างหนังสือรับรอง ระบบจะแสดงหน้าจอ “หนังสือรับรองปลาป่นและ

ผลิตภัณฑ์ปลาป่น”  
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 3.2.6 หน้าจอ “หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ปลาป่น” คลิกปุ่ม “เพิ่ม” เพ่ือเลือก MCPD ปลา
ทั้งตัว หรือ ฟอร์ม A ที่ต้องการ 

 

3.2.7 ระบบแสดง popup มีปุ่ม Radio ให้เลือกว่าต้องการแนบ “MCPD ปลาทั้งตัว” หรือ “ฟอร์ม 
A” 

3.2.8 “MCPD ปลาทั้งตัว” : ระบบบจะแสดงตารางให้เลือก MCPD สามารถเลือก Check box ได้
ตั้งแต่ 1 ใบขึ้นไป 

3.2.9 กรอก “เลขท่ี MCPD” , “ช่วงวันที่รับซ้ือ” และ “ถึงวันที่” จากนั้นคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
3.2.10 “ฟอร์ม A” : ระบบจะแสดงตาราง ฟอร์ม A สามารถเลือก Check box ได้ตั้งแต่ 1 ใบขึ้นไป 
3.2.11 กรอก “ช่วงวันที่จัดทำเอกสาร” และ “ถึงวันที”่ จากนั้นคลิกปุ่ม “ค้นหา” 
3.2.12 สามารถเลือกเฉพาะ MCPD ปลาทั้งตัวอย่างเดียว หรือ ฟอร์ม A อย่างเดียว ได้ 
3.2.13 สามารถเลือก MCPD ปลาทั้งตัว + ฟอร์ม A ได้ 
3.2.14 กดปุ่ม “เลือก” เพ่ือรวมเอกสารเข้าหนังสือรับรอง 

- หมายเหตุ * (สีแดง) หมายถึง ระบบควบคุมให้ต้องกรอกข้อมูล 
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3.2.15 เอกสารอ้างอิงแหล่งท่ีมาของสัตว์น้ำ : สามารถ link ยัง MCPD ได้เพ่ือดูข้อมูลของ MCPD และ
สามารถ link ไปยังเอกสาร ฟอร์ม A เพ่ือดูข้อมูลของ ฟอร์ม A 

3.2.16 กดปุ่ม “อัปเดตน้ำหนักผลิตภัณฑ์” เพ่ืออัปเดตน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.) 
3.2.17 กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลลงในหนังสือรับรอง สามารถเข้ามาแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูล

ภายหลังได้ 
3.2.18 กดปุ่ม “ยืนยัน” เมื่อข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
3.2.19 กดปุ่ม “ปิด” เพ่ือออกจากหน้าจอ 
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3.2.20 กรณีชนิดสัตว์น้ำหากมีชนิดพันธุ์สัตว์น้ำใน MCPD ปลาทั้งตัว ที่เป็น ปลาเป็ด , ปลาเลย , หรือ
ปลาอ่ืนๆ ระบบจะแสดงเครื่องหมาย "+" 
- เพ่ือกด "เพิ่ม" ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ  ปลาเป็ด , ปลาเลย , หรอืปลาอ่ืน ๆ 
- ระบบแสดง Popup "ชนิดสัตว์น้ำที่เป็นส่วนประกอบ ปลา...” (ปลาเป็ด , ปลาเลย , หรือ

ปลาอ่ืนๆ) 
- พิมพ์ชื่อปลาที่เป็นส่วนประกอบของ ปลาเป็ด , ปลาเลย , หรือปลาอื่นๆ ในช่อง "ชนิดสัตว์

น้ำ"  
- กดปุ่ม "เพิ่ม" ระบบจะแสดงตารางชนิดสัตว์น้ำที่เพ่ิม สามารถเพ่ิมตั้งแต่ 1 รายการข้ึนไป 
- กดปุ่ม "บันทึก" ระบบจะแสดง ชื่อปลาที่เป็นส่วนประกอบที่ได้ทำการเพ่ิม แสดงใน "()" 

เป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน ตามรูป 
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3.2.21 เมื่อกดปุ่ม “ยืนยัน” หนังสือรับรองฯ แล้วระบบจะ Gen เลขที่หนังสือรับรองปลาป่นให้ทันที 
3.2.22 ระบบจะ Gen เลขทีห่นังสือรับรองฯ ให้อัตโนมัติ มีรูปแบบดังนี้  

- รูปแบบของเลขหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ปลาป่น “PFM-YYMM-
XXXXXXXXXX-00000” 

- PFM : หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ปลาป่น 
- YYMM : YY แทนปี พ.ศ. = ตัวเลข 2 หลัก , MM แทนเดือน = ตัวเลข 2 หลัก 
- XXXXXXXXXX = เลข ทบ.2 ของโรงงานปลาป่นที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
- 00000 : รันอัตโนมัติตามลำดับที่สร้างเริ่มต้นที่ 00001 - XXXXX จะเริ่มรันเลขใหม่ของทุก

เดือน 
- กดปุ่ม “ปิด” เพ่ือออกจากหน้าจอ 
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3.2.23 ในหน้าค้นหาหนังสือรับรอง จะแสดงตารางรายการหนังสือรับรอง ตามรูป 
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 3.3 ใบขายต่อให้กับบริษัท/โรงงาน 
3.3.1 เลือกเมนู “หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น” คลิกท่ี icon  หรือคลิกที่ “ใบ

ขายต่อ (ปลาป่น) ” เพ่ือสร้างใบขายต่อ 

 
 

3.3.2 ระบบแสดงหน้า “ใบขายต่อให้กับบริษัท/โรงงาน”  
3.3.3 คลิกปุ่ม “เพิ่มรายการขายต่อให้กับโรงงาน”  
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 3.3.4 ระบบแสดงหน้าฟอร์ม “ใบขายต่อให้กับบริษัท/โรงงาน” คลิกปุ่ม “เลือกหนังสือรับรองปลาป่น” 

 
 

3.3.5 ระบบแสดง Popup แสดงตารางรายการให้เลือกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ปลาป่น 
สามารถค้นหาได้ตามเลขที่หนังสือรับรองปลาป่นได้ หรือเลือก “ช่วง วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต” และ 
“ถึงวันที่” จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” 

3.3.6 คลิกเลือก link ของหนังสือรับรองปลาป่น เพ่ือเพ่ิมข้อมูลลงในใบขายต่อบริษัท/โรงงาน 
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 3.3.7 ระบบจะแสดงข้อมูลในส่วน ผู้ขาย ให้อัตโนมัติ เป็นอักษรตัวสีน้ำเงิน 

 

3.3.8 สามารถเพ่ิมทะเบียนรถขนส่งได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มทะเบียนรถขนส่ง” ระบบจะแสดง pop-up 
เพ่ือกรอกทะเบียนรถ จากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึก” 
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 3.3.9 กรอกข้อมูลในส่วน รายการขาย ดังนี้ 
3.3.9.1 กรณีขายให้บริษัทตนเอง โดยคลิกท่ี Check box “ขายโดยบริษัทตนเอง” กรอก “น้ำหนัก

ที่จำหน่าย (กก.)” , “เลขที่ใบส่งสินค้า”, “เลขทะเบียนรถขนส่ง” และ “วันที่ส่งสินค้า” 

 
- เมื่อกดปุ่ม “ยืนยัน” แล้วระบบจะทำการ Gen เลขที่ใบขายต่อให้อัตโนมัติ 

และในหน้าใบขายต่อระบบจะแสดง แถบสีม่วงอ่อน หมายถึงบริษัทตนเอง
ขายด้วยตนเอง 

 
3.3.9.2 กรณีขายให้บริษัท/โรงงานอ่ืน 

- คลิกเลือก “จังหวัด” ใน Drop down List 
- กรอก “ชื่อผู้ซื้อ” พิมพ์ชื่อบางส่วนของ บริษัท/โรงงาน ระบบจะแสดงชื่อ

ให้เลือกแบบ Auto Complete  
- ข้อมูล “เลขที”่ , “ที่อยู่” จะแสดงอัตโนมัติ 
- กรอกข้อมูล “น้ำหนักที่จำหน่าย (กก.)” 
- กรอกข้อมูล “เลขที่ใบส่งสินค้า” 
- กรอกข้อมูล “วันที่ส่งสินค้า” 
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 - กรอกข้อมูล “เลขทะเบียนรถขนส่ง” (สามารถเพ่ิมได้มากกว่า 1 คัน) 
- กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล สามารถเข้ามาแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูล

ภายหลังได้ 
- กดปุ่ม “ยืนยัน” เมื่อข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
- กดปุ่ม “ปิด” เพ่ือออกจากหน้าจอ 

 
 

- เมื่อกดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะ Gen เลขทีเ่อกสารใบขายต่อให้กับบริษัท/
โรงงาน ให้อัตโนมัติ 

- ระบบจะ Gen เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ มีรูปแบบดังนี้  
- รูปแบบของเลขใบขายต่อ “FM-YYMM-XXXXXXXXXX-

00000” 
- FM : ใบขายต่อให้กับบริษัท/โรงงาน 
- YYMM : YY แทนปี พ.ศ. = ตัวเลข 2 หลัก , MM แทนเดือน = 

ตัวเลข 2 หลัก 
- XXXXXXXXXX = เลข ทบ.2 ของโรงงานปลาป่นที่ได้ลงทะเบียน

ไว้ 
- 00000 : รันอัตโนมัติตามลำดับที่สร้างเริ่มต้นที่ 00001 - XXXXX 

จะเริ่มรันเลขใหม่ของทุกเดือน 
- สามารถกดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์เอกสาร หรือ Review ก่อน

พิมพ์ 
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 - สามารถกดปุ่ม “พิมพข์้อมูลเรือประมง” ระบบจะ Export เป็น 
File Excel เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขได้ 

- กดปุ่ม “ปิด” เพ่ือออกจากหน้าจอ 
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 3.3.10 ในหน้าค้นหาใบขายต่อ จะแสดงตารางรายการหนังสือรับรอง ตามรูป 

 
 

4. การใช้สำหรับ ผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตปลาป่น  (ผู้รับซ้ือปลาป่น) 
4.1 หน้ารายการผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์ปลาป่น 

4.1.1 เมื่อ Login เข้าระบบด้วยสิทธิ์ ผู้ประกอบการรับซื้อปลาป่น เลือกเมนู “หนังสือรับรองปลาป่น
และผลิตภัณฑ์ของปลาป่น”ระบบแสดงหน้าค้นหา “ใบขายต่อให้กับบริษัท/โรงงาน” แสดง
รายการใบขายต่ออยู่ในสถานะ “รอยืนยัน” หรือ icon  แถบสีแดง 

- หมายเหตุ แถบสีต่างๆ  
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 4.1.2 คลิกเลือกใบขายต่อแล้ว ระบบแสดงข้อมูลเพื่อตรวจสอบ ระบุวันที่รับสินค้า และเลือกปุ่ม Radio 
ผลการพิจารณา ดังนี้ 

4.1.2.1 “ยืนยันการรับซื้อ” : ยืนยันรับซื้อผลิตภัณฑ์ปลาป่น 
4.1.2.2 “ไม่ยืนยันการรับซื้อ” : ปฏิเสธการรับซื้อผลิตภัณฑ์ปลาป่น 
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 4.1.2.3 กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล เพ่ือสามารถกลับมาแก้ไข หรือยืนยันการรับซื้อ
ภายหลังอีกครั้ง 

4.1.2.4 กดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์เอกสาร หรือ Review ก่อนพิมพ์ 
4.1.2.5 กดปุ่ม “ยืนยัน” เมื่อข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
4.1.2.6 กดปุ่ม “ปิด” เพ่ือออกจากหน้าจอ 

4.1.3 เมื่อกด “ยืนยัน” แล้ว ระบบก็จะแสดงสถานะใบขายต่อให้กับบริษัท/โรงงาน เป็นสถานะ 
“ยืนยัน” หรือ icon  

 
 

5. การใช้สำหรับ ผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตปลาป่น (ปลาป่นผสม) (ผู้ขาย) 

5.1 กรณีการทำหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น (กรณีปลาป่นผสม) 
5.1.1 คลิกท่ีเมนู “หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น” ที่ icon  หรือเลือกที่ 

“หนังสือรับรอง (ปลาป่นผสม)” 
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 5.1.2 ระบบแสดงหน้าค้นหา “หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น (กรณีปลาป่นผสม)” ให้
คลิกปุ่ม “เพิ่ม” 

 

5.1.3 ระบบแสดงหน้าฟอร์ม “หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น (กรณีปลาป่นผสม)” 
คลิกปุ่ม “เลือกใบขายต่อ”  

- หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น (กรณีปลาป่นผสม) เป็นการ
รวบรวมใบขายต่อที่รับซื้อมาทำหนังสือรับรองฯ ต้องเลือกใบขายต่ออย่างน้อย 2 
ใบ 
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 5.1.4 ระบบจะแสดง pup-up ให้เลือกใบขายต่อ หรือจะกรอกข้อมูล เช่น จังหวัด, ชื่อบริษัท/โรงงาน, 
เลขที่ใบขายต่อ, วันที่ส่งสินค้า และถึงวันที่ >จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” 

5.1.5 เลือกใบขายต่อเป็นอย่างน้อย 2 ใบ และกดที่ปุ่ม “เลือก” 

 

5.1.6 ระบบจะแสดงข้อมูลใบขายต่อที่เลือก 
- กด link FM เพ่ือ link ไปดูข้อมูลของใบขายต่อ 
- กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล เพ่ือสามารถกลับมาแก้ไข หรือยืนยันการรับซื้อ

ภายหลังอีกครั้ง 
- กดปุ่ม “ยืนยัน” เมื่อข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
- กดปุ่ม “ปิด” เพ่ือออกจากหน้าจอ 
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 5.1.7 เมื่อกดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะทำการ Gen เลขที่ ให้อัตโนมัตริูปแบบดังนี้  
- รูปแบบของเลขหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น (กรณีปลาป่นผสม) 

“MFM-YYMM-XXXXXXXXXX-00000” 
- MFM : หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น (กรณีปลาป่นผสม) 
- YYMM : YY แทนปี พ.ศ. = ตัวเลข 2 หลัก , MM แทนเดือน = ตัวเลข 2 หลัก 
- XXXXXXXXXX = เลข ทบ.2 ของโรงงานปลาป่นที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
- 00000 : รันอัตโนมัติตามลำดับที่สร้างเริ่มต้นที่ 00001 - XXXXX จะเริ่มรันเลขใหม่ของ

ทุกเดือน 
- กดปุ่ม “ปิด” เพ่ือออกจากหน้าจอ 
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 5.2 กรณีการทำใบขายต่อ (ปลาป่นผสม) 
5.2.1 คลิกเลือกท่ีเมนู “หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น” จากนั้นคลิกท่ี icon  

หรือคลิกท่ี “ใบขายต่อ (ปลาป่นผสม)” 

 

5.2.2 ระบบแสดงหน้าค้นหา “ใบขายต่อ (ปลาป่นผสม)” ให้คลิกปุ่ม “เพิ่มรายการขายต่อให้กับ
โรงงาน”  
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 5.2.3 ระบบแสดงหน้าฟอร์ม ““ใบขายต่อ (ปลาป่นผสม)” คลิกปุ่ม “เลือกหนังสือรับรองปลาป่น 
(ปลาป่นผสม)”  

 

5.2.4 ระบบจะแสดง pup-up ให้เลือกหนังสือรับรองปลาป่น (ปลาป่นผสม) หรือจะกรอกข้อมูล เช่น 
เลขที่หนังสือรับรองปลาป่นผสม, ช่วง วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต และถึงวันที่ >จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” 

5.2.5 เลือกหนังสือรับรองปลาป่น (ปลาป่นผสม) ที่เป็น link สีน้ำเงิน 

 

5.2.6 ระบบจะแสดงข้อมูลในส่วนผู้ขาย ให้อัตโนมัติ เป็นอักษรตัวสีน้ำเงิน 
5.2.7 กรอกข้อมูลในส่วน รายการขาย ดังนี้ 

- คลิกเลือก “จังหวัด” ใน Drop down List 
- กรอก “ชื่อผู้ซื้อ” พิมพ์ชื่อบางส่วนของ บริษัท/โรงงาน ระบบจะแสดงชื่อให้เลือก

แบบ Auto Complete  
- ข้อมูล “เลขที่” , “ที่อยู่” จะแสดงอัตโนมัติ 
- กรอกข้อมูล “น้ำหนักที่จำหน่าย (กก.)” 
- กรอกข้อมูล “เลขที่ใบส่งสินค้า” 
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 - กรอกข้อมูล “วันที่ส่งสินค้า” 
- กรอกข้อมูล “เลขทะเบียนรถขนส่ง” (สามารถเพ่ิมได้มากกว่า 1 คัน) 
- กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล สามารถเข้ามาแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลภายหลังได้ 
- กดปุ่ม “ยืนยัน” เมื่อข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
- กดปุ่ม “ปิด” เพ่ือออกจากหน้าจอ 

 

5.2.8 เมื่อกดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะ Gen เลขที่เอกสาร ใบขายต่อให้กับบริษัท/โรงงาน ให้อัตโนมัติ 
5.2.9 ระบบจะ Gen เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ มีรูปแบบดังนี้  

5.2.9.1 รูปแบบของเลขใบขายต่อ (ปลาป่นผสม) “SMFM-YYMM-XXXXXXXXXX-
00000” 

5.2.9.2 SMFM : ใบขายต่อให้กับบริษัท/โรงงาน (ปลาป่นผสม) 
5.2.9.3 YYMM : YY แทนปี พ.ศ. = ตัวเลข 2 หลัก , MM แทนเดือน = ตัวเลข 2 หลัก 
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 5.2.9.4 XXXXXXXXXX = เลข ทบ.2 ของโรงงานปลาป่นที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
5.2.9.5 00000 : รันอัตโนมัติตามลำดับที่สร้างเริ่มต้นที่ 00001 - XXXXX จะเริ่มรันเลขใหม่

ของทุกเดือน 
5.2.9.6 สามารถกดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์เอกสาร หรือ Review ก่อนพิมพ์ 
5.2.9.7 สามารถกดปุ่ม “พิมพ์ข้อมูลเรือประมง” ระบบจะ Export เป็น File Excel เพ่ือ

ตรวจสอบและแก้ไขได้ 
5.2.9.8 กดปุ่ม “ปิด” เพ่ือออกจากหน้าจอ 
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 6 การใช้สำหรับผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตปลาป่น (ปลาป่นผสม) (ผู้รับซ้ือ) 
6.1 กรณีการยืนยันรับซื้อใบขายต่อ (ปลาป่นผสม) จากบริษัท/โรงงาน  

6.1.1 คลิกท่ีเมนู “หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น” เลือก icon  หรือเลือก “ใบ
ขายต่อ (ปลาป่นผสม)”   

 

6.1.2 ระบบแสดงหน้าค้นหา “ใบขายต่อให้กับบริษัท/โรงงาน (ปลาป่นผสม)” แสดงรายการใบขาย
ต่ออยู่ในสถานะ “รอยืนยัน” หรือ icon  แถบสีแดง 

 

6.1.3 คลิกเลือกใบขายต่อแล้ว ระบบแสดงข้อมูลเพื่อตรวจสอบ ระบุวันที่รับสินค้า และเลือกปุ่ม Radio 
ผลการพิจารณา ดังนี้ 

6.1.3.1 “ยืนยันการรับซ้ือ”: ยืนยันรับซื้อผลิตภัณฑ์ปลาป่น 
6.1.3.2 “ไม่ยืนยันการรับซ้ือ”: ปฏิเสธการรับซื้อผลิตภัณฑ์ปลาป่น 
6.1.3.3 “ส่งกลับเพื่อแก้ไข”: เพ่ือส่งข้อมูลกลับให้กับบริษัท/โรงงานตรวจสอบและแก้ไข 
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6.1.4 กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล เพ่ือสามารถกลับมาแก้ไข หรือยืนยันการรับซื้อภายหลังอีกครั้ง 
6.1.5 กดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์เอกสาร หรือ Review ก่อนพิมพ์ 
6.1.6 กดปุ่ม “ยืนยัน” เมื่อข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
6.1.7 กดปุ่ม “ปิด” เพ่ือออกจากหน้าจอ 
6.1.8 เมื่อกด “ยืนยัน” แล้ว ระบบก็จะแสดงปุ่มพิมพ์ข้อมูลเรือประมง  
6.1.9 เมื่อกดปุ่ม “พิมพ์ข้อมูลเรือประมง” ระบบจะทำการ Export File Excel ให้  
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 6.1.10 สถานะใบขายต่อให้กับบริษัท/โรงงาน เป็นสถานะ “ยืนยัน” หรือ icon  

 

 

7 เอกสารการตรวจสอบ 
7.1 เลือกเมนู “ผลิตภัณฑ์ปลาป่นหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น” คลิกที่ icon  หรือ 

คลิกท่ี “เอกสารการตรวจสอบ”  
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 7.1.1 ระบบแสดงหน้าค้นหา “เอกสารการตรวจสอบหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น” 
ให้คลิกปุ่ม “เพิ่ม”  

 

7.1.2 ระบบแสดงหน้าฟอร์ม “เอกสารการตรวจสอบหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น” 
คลิกปุ่ม “เลือกใบขายต่อ”  

 

7.1.3 ระบบจะแสดง pup-up ให้เลือกใบขายต่อ ทั้ง 2 ประเภท ปลาป่น และ ปลาป่นผสม ให้ทำการ
เลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง เพื่อทำการจัดทำเอกสารการตรวจสอบหนังสือรับรองปลาป่นและ
ผลิตภัณฑ์ของปลาป่น 

7.1.4 เลือกประเภทปลาป่น 
7.1.5 เลือกจังหวัด, ชื่อบริษัท/โรงงาน หรือจะกรอกเลขท่ีใบขายต่อ และเลือกวันที่รับสินค้า ถึงวันที่ก็ได้ 

>จากนั้น กดปุ่ม “ค้นหา” 
7.1.6 เลือก checkbox ด้านหน้า และกดปุ่ม “เลือก” 
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7.1.6.1 ระบบจะแสดงข้อมูล จากนั้นให้ทำการ ดังนี้ 
- กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล  
- กดปุ่ม “ลบ” เมื่อต้องการลบเอกสารการตรวจสอบหนังสือรับรองปลาป่นและ

ผลิตภัณฑ์ของปลาป่น  
- กดปุ่ม “ปิด” เพ่ือออกจากหน้าจอ 
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7.1.7 เมื่อกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะทำการ Gen เลขที่ให้อัตโนมัติ มีรูปแบบดังนี้ 
7.1.7.1 รูปแบบของเลขเอกสารการตรวจสอบหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลา

ป่น “BFM-YYMM-0000” 
7.1.7.2 BFM : เอกสารการตรวจสอบหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่ 
7.1.7.3 YYMM : YY แทนปี พ.ศ. = ตัวเลข 2 หลัก , MM แทนเดือน = ตัวเลข 2 หลัก 
7.1.7.4 0000 : รันอัตโนมัติตามลำดับที่สร้างเริ่มต้นที่ 0001 - XXXX จะเริ่มรันเลขใหม่ของ

ทุกเดือน 
7.1.7.5 สามารถกดปุ่ม “พิมพ์” เพื่อพิมพ์เอกสาร หรือ Review ก่อนพิมพ์ 
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8 รายงาน 
8.1 เลือกเมนู “หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น” คลิกท่ี icon   หรือ คลิกท่ี 

“รายงาน” เพ่ือเรียกดูรายงานที่เกี่ยงข้อง 
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 8.2 ระบบแสดงหน้าจอ สามารถเรียกดูรายงานได้ ดังนี้ 

 
 

8.2.1 รายงานสรุปผลการออกฟอร์ม A 
- หมายเหตุ * (สีแดง) หมายถึง ระบบควบคุมให้ต้องกรอกข้อมูล 

 
 

8.2.2 รายงานสรุปผลการออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น 
- หมายเหตุ * (สีแดง) หมายถึง ระบบควบคุมให้ต้องกรอกข้อมูล 
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 8.2.3 รายงานสรุปผลการออกใบขายต่อให้กับบริษัท/โรงงาน 
- หมายเหตุ * (สีแดง) หมายถึง ระบบควบคุมให้ต้องกรอกข้อมูล 

 
 

8.2.4 รายงานสรุปข้อมูลการจัดทำหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ปลาป่น 
- หมายเหตุ * (สีแดง) หมายถึง ระบบควบคุมให้ต้องกรอกข้อมูล 
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 9 ออกจากระบบ 
9.1  ผู้ใช้ระบบสามารถออกจากระบบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

9.1.1 กดเมน ู“ออกจากระบบ” เพ่ือออกจากระบบ 

 
9.1.2 คลิกเลือกลูกศร ตรงชื่อผู้ใช้งานระบบ 

 
 

9.2  ระบบจะแสดงหน้า Login ของระบบ 

 


