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วิธีการตัดน้ําหนักแยกช้ินสวนใน MCPD สวนท่ี 3 

โรงงานท่ี 1 (ซ้ือสัตวน้ําท้ังตัวมาผลิตเปนช้ินสวน) 
1. Click ท่ี MCPD สวนท่ี 3 

 
2. Click ปุม “เพ่ิม” จะไดดังรูปดานลาง 

 

3. Click เลือกประเภทการตัดน้ําหนักเปน “ตัดน้ําหนักแยกชิ้นสวน” และ click ท่ีชองสี่เหลี่ยมเล็กในคอลัมนเลือก
ตัดน้ําหนัก เพ่ือเลือกชนิดสัตวน้ําท่ีตองการตัดน้ําหนักแยกชิ้นสวน จะไดดังรูปดานลาง 

 
 

4. ใสน้ําหนักสัตวน้ําท่ีผลิตในชอง “ใชไป”  
หมายเหตุ น้ําหนักท่ีจะใสนี้ ตองระวังดังนี้ 
- น้ําหนักท่ีใสในชองนี้ เปนน้ําหนักของสัตวน้ําเทานั้น ไมรวมน้ําหนักของสวนผสมอ่ืน เชน แปง เกลือ ฯลฯ 
- หากขายตอภายในประเทศ สามารถใสน้ําหนักท่ีผลิตท้ังหมดได เนื่องจากสามารถแบงขายไดหลายครั้ง 
- หากใชในการ “ย่ืนขอ CC หรือสงออกประเทศอ่ืน” จะตองใสน้ําหนักเฉพาะท่ีผลิตเพ่ือจะสงออก lot นั้น

เทานั้น เนื่องจากไมสามารถแบงย่ืนขอ CC ได ตองย่ืนขอสงออกช้ินสวนชนิดนั้นในปริมาณท้ังหมดท่ีมีอยู
ของ lot ท่ีตัดน้ําหนักแยกช้ินสวนนั้น 

- หากตองการท้ังขายตอและย่ืนขอ CC ใหแยกตัดผลิตคนละ lot หามตัดผลิตใน lot เดียวกัน 
5. ใส “วันท่ีผลิต” 
6. ใส “ชื่อผูควบคุม” 
7. Click ปุม “บันทึก”  
8. หากม่ันใจวาขอมูลท่ีกรอกถูกตองแลว ให click ปุม “ยืนยัน” จะปรากฏกลองขอความสอบถามวา “ม่ันใจใช

หรือไมวา จะแบงขาย หรือ ยื่นขอ CC ตามปริมาณท่ีระบุ เนื่องจากหากยืนยันแลว จะไมสามารถแกไขไดอีก” 
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9. หากไมม่ันใจ ตองการแกไขขอมูล ให click ปุม “cancel” จะสามารถกลับไปแกไขขอมูลไดใหม  

หากม่ันใจวาขอมูลท่ีกรอกถูกตองแลว ให click ปุม “OK”     
จะปรากฏกลองขอความ “กรุณาคลิกชื่อสัตวน้ําท่ีเปนสีเขียว เพ่ือตัดน้ําหนักแยกชิ้นสวน”   ให click ปุม “ปด” 

      

10. Click ท่ี “ชื่อสัตวน้ําท่ีเปนสีเขียว” ท่ีอยูใน MCPD สวนท่ี 3 

 

จะปรากฏดังรูปดานลาง 

                      

11. ระบุน้ําหนักของแตละชิ้นสวนท่ีไดในชอง “แบงน้ําหนักแบบชิ้นสวน” ดังรูปดานลาง  

หมายเหตุ   

- น้ําหนักของแตละช้ินสวน ตองเปนน้ําหนักท่ีมาจากสัตวน้ําท่ีนํามาผลิตเทานั้น ไมรวมน้ําหนักสวนผสม

อ่ืน ๆ ท่ีมีการใสเพ่ิมเขาไป เชน แปง น้ําตาล เกลือ ฯลฯ 

- ผลรวมของน้ําหนักแตละช้ินสวนตองเทากับน้ําหนักสัตวน้ําท้ังหมดท่ีนํามาใชผลิตใน lot นั้น 
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12. Click ปุม “บันทึก” จะปรากฏกลองขอความสอบถามวา “ม่ันใจใชหรือไมวา น้ําหนักแตละชิ้นสวนถูกตอง” 

เนื่องจากหากบันทึกแลว จะไมสามารถแกไขไดอีก 

 

13. หากม่ันใจวาขอมูลท่ีกรอกถูกตองแลว ให click ปุม “ยืนยัน” จะปรากฏกลองขอความ “บันทึกขอมูลเรียบรอย

แลว” ให click ปุม “ปด” 

14. ใน MCPD สวนท่ี 3 จะแสดงชื่อชิ้นสวนดานขางชื่อสัตวน้ํา และแสดงปุมแบงขายกับปุมยื่นขอ CC ดังรูปดานลาง  

    

15. หาก Click ท่ี “ชื่อสัตวน้ําท่ีเปนสีเขียว” กลับเขาไปดูหนาตัดน้ําหนักแยกชิ้นสวนอีกครั้ง จะแสดงดังนี้ 
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เม่ือ click ท่ีปุม “พิมพ” จะแสดงขอมูลดังนี้ 

  
ปดหนาจอนี้ กลับไปท่ีหนาจอตัดน้ําหนักแยกชิ้นสวน และปดหนาจอตัดน้ําหนักแยกชิ้นสวน กลับไปท่ี MCPD 

สวนท่ี 3 
 

16. กรณีแบงขาย ให click ท่ีปุม “แบงขาย” ใน MCPD สวนท่ี 3 จะปรากฏดังรูปดานลาง  

 

17. เลือกจังหวัดท่ีตั้งของผูท่ีจะซ้ือ 

18. ระบุชื่อผูประกอบการของผูท่ีจะซ้ือ 

19. ระบุวันเดือนปท่ีจะขาย 

20. เลือกวัตถุประสงคการผลิต โดย  

- ลําดับแรก เลือกวาจะ “ขายภายในประเทศ” หรือ “ผลิตปลาปน” 

- หากเลือก “ขายภายในประเทศ” จะปรากฏใหเลือกตอวาจะ “ขายใหโรงงาน” หรือ “ขายตลาด

ภายในประเทศ” 

21. เลือกชนิดสัตวน้ําท่ีตองการขาย 

22. เลือกประเภทชิ้นสวนท่ีตองการขาย 

23. ระบุน้ําหนักชิ้นสวนท่ีตองการขาย 
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24. จากนั้น click ปุม “เพ่ิม” ขอมูลชิ้นสวนสัตวน้ําท่ีตองการขายจะแสดงในตาราง ดังรูปดานลาง 

 
25. ตรวจสอบขอมูลวาถูกตองหรือไม หากพบวาชนิดสัตวน้ํา/ประเภทชิ้นสวน/น้ําหนักชิ้นสวนท่ีตองการขายไม

ถูกตอง สามารถแกไขใหมได โดย click ท่ีรูปถังขยะสีแดงดานหนาชื่อสัตวน้ําในตาราง ขอมูลในตารางจะหายไป 

จากนั้น สามารถกรอกขอมูลดานบนตารางใหม และกดปุมเพ่ิม 

26. หากม่ันใจวา ขอมูลถูกตอง ให click ปุม “ยืนยัน” จะปรากฏกลองขอความ “ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว” 

 
27. กดปุม “ปด” ระบบจะแสดงหนาจอ MCPD สวนท่ี 2 ท่ีมีการขายชิ้นสวนสัตวน้ําของ lot นั้น ดังรูปดานลาง 

โดยระบบจะแสดงการคํานวณใหวาน้ําหนักชิ้นสวนท่ีขายนั้นมาจากสัตวน้ําท้ังตัวจํานวนเทาใด 
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28. ตรวจสอบขอมูลการขายในสวนท่ี 2 นี้อีกครั้ง หากพบวาขอมูลไมถูกตอง สามารถยกเลิกการขายได โดย click ท่ี

ปุม “ยกเลิก” จะปรากฏกลองขอความเตือน “ยืนยันการยกเลิกรายการนี้ใชหรือไม” ดังดานลาง 

 
หากม่ันใจวาตองการยกเลิก ให Click ปุมยืนยัน จะปรากฏกลองขอความ “ยกเลิกขอมูลนี้เรียบรอยแลว” ดัง

ดานลาง 

 
29. กดปุม “ปด” จะกลับไปยงัหนาจอสวนท่ี 2 และจะเห็นสัญลักษณยกเลิกอยูท่ีมุมขวาบนของลําดับท่ีขายนี้ ดังรูป

ดานลาง 
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30. สามารถเขาไปทําขายชิ้นสวนไดใหม ตามขอ 17-28 ไดผลดังรูปดานลาง  

 
 

31. หาก Click ปุม “พิมพ” ท่ีอยูในสวนท่ี 2 นี้ จะแสดง MCPD ดังรูปดานลาง  

โดยน้ําหนักท่ีแสดงในสวนท่ี 2 จะเปนน้ําหนักของช้ินสวนท่ีซ้ือ ไมใชน้ําหนักสัตวน้ําท้ังตัว 

 
 

32. หากกลับไปยงัหนาจอ MCPD สวนท่ี 3 และไปท่ี lot ท่ีมีการตัดผลิตแยกชิ้นสวน lot นี้ ดังรูปดานลาง   

 
 

Click ท่ีชื่อสัตวน้ําสีเขียว เพ่ือเขาไปยังหนาจอตัดน้ําหนักแยกชิ้นสวน จะปรากฏดังรูปดานลาง 
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Click ท่ีปุม “พิมพ” จะแสดงปริมาณการตัดน้ําหนักแยกชิ้นสวนท่ีไดท้ังหมด และการขายชิ้นสวนนั้นๆ  

ดังรูปดานลาง 

 
ปดหนาจอนี้ กลับไปท่ีหนาจอตัดน้ําหนักแยกชิ้นสวน  

ปดหนาจอตัดน้ําหนักแยกชิ้นสวน กลับไปหนาจอ MCPD สวนท่ี 3 

33. หากตองการขายชิ้นสวนท่ีเหลือเพ่ิม ใหทําตามขอ 17-28 เชนเดิม 

34. สําหรับสัตวน้ําท้ังตัวท่ียังเหลืออยู สามารถเพ่ิม lot การผลิตได โดย Click ปุม “เพ่ิม” หนาจอจะแสดง lot 

ตอไป จากนั้น สามารถเลือกตัดน้ําหนักแยกชิ้นสวน ไดเชนเดิม โดยทําตามขอ 3 เปนตนมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.00 

 
2 

 
2 
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โรงงานท่ี 2 (ซ้ือช้ินสวนมาผลิตเปนสินคา)  

1. Click ท่ีเมนูหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตวน้ํา (MCPD)  

 
 

2. Click ท่ีเลข MCPD ท่ีมีสถานะ “รอยืนยันรับซ้ือ” จะไดหนาจอของ MCPD เลขนั้น ดังรูปดานลาง โดยจะแสดง

ชื่อชิ้นสวนรับซ้ืออยูใตชื่อชนิดสัตวน้ําใน MCPD สวนท่ี 2 และการคํานวณวาน้ําหนักของชิ้นสวนนั้นมาจากสัตว

น้ําท้ังตัวเทาไรใตน้ําหนักชิ้นสวนท่ีรับซ้ือ 

 
 

3. ตรวจสอบวัน/เดือน/ปท่ีรับซ้ือวาถูกตองหรือไม  ถาไมถูกตอง สามารถ click ท่ีรูปดินสอท่ีอยูดานขาง เพ่ือแกไข

วันท่ีใหถูกตอง ท้ังนี้ วันท่ีซ้ือขายนี้จะตองไมกอนหนาวันท่ีผลิตของโรงงานท่ี 1 

4. Click เลือกวัตถุประสงคการซ้ือ (เนื่องจากผูซ้ือเปนผูผลิต ดังนั้น ใหเลือกท่ี “เพ่ือคาสัตวน้ําและผลิต/แปรรูป”) 

5. ตรวจสอบชนิดและน้ําหนักชิ้นสวนท่ีรับซ้ือ 

6. สามารถ click ท่ีรูปเครื่องพิมพ จะปรากฏดังรูปดานลาง 

 
สามารถพิมพหนานี้ไวแนบกับ MCPD เพ่ือจะไดทราบวาชิ้นสวนนี้มาจากปลาท้ังตัวเทาไร 
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7. หากพบวาขอมูลไมถูกตอง ใหเลือกผลการพิจารณาเปน “ไมยืนยันการซ้ือ”  

8. หากขอมูลทุกอยางถูกตอง ใหเลือกผลการพิจารณาเปน “ยืนยันการซ้ือ”  

9. Click ท่ีปุม “บันทึก”  

10. หากม่ันใจวาขอมูลทุกอยางถูกตองแลว ให Click ท่ีปุม “ยืนยัน” จะไดดังรูปดานลาง 

 
จะสังเกตเห็นวา ปุมบันทึก ปุมยกเลิก และปุมยืนยัน หายไป และหนาจอจะแสดง tab สวนท่ี 3 

11. Click ปุม “พิมพ” จะได MCPD ท่ีระบุชื่อชิ้นสวนรับซ้ือท่ีโรงงานท่ี 2 รับซ้ือในครั้งนี้  

โดยน้ําหนักท่ีแสดงในสวนท่ี 2 จะเปนน้ําหนักของช้ินสวนท่ีซ้ือ ไมใชน้ําหนักสัตวน้ําท้ังตัว  

 
 

ดังนั้น โรงงานท่ี 2 ควรพิมพเอกสารตัดน้ําหนักแยกช้ินสวนท่ีแสดงในขอ 6 แนบไวกับ MCPD นี้ เพ่ือจะได

ทราบวาช้ินสวนท่ีรับซ้ือนี้มาจากปลาท้ังตัวเทาไร 
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12. Click ท่ี tab สวนท่ี 3 จะไดดังนี้ 

 
13. Click ปุม “เพ่ิม” จะไดดังนี้ 

 
14. ท้ังนี้ ในการนําชิ้นสวนไปแปรรูปตอ หนาจอจะแสดงประเภทการตัดน้ําหนักใน MCPD สวนท่ี 3 เปน “ตัด

น้ําหนักแยกชิ้นสวน” เทานั้น  

15. การตัดน้ําหนักผลิต ดําเนินการเชนเดียวกับกรณีของโรงงานท่ี 1 ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน โดยเม่ือตัดน้ําหนักผลิต

เสร็จสิ้นจะไดดังรูปดานลาง 

 
16. หาก click ปุม “พิมพ” จะแสดงหนา print MCPD ดังรูปดานลาง  โดยการตัดน้ําหนักผลิตของโรงงานท่ี 2 จะ

แสดงอยูในสวนท่ี 3 ท่ีอยูในหนาท่ี 2 ของ MCPD  
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กรณีสงออกสหภาพยุโรปและประเทศอ่ืนๆ  

1. หลังจากตัดน้ําหนักผลิตในสวนท่ี 3 เสร็จแลว จะไดดังนี้ 

 
 

2. Click ท่ีปุม “ยื่นขอ CC” จะปรากฏดังรูปดานลาง  

 
3. ใสชื่อผูควบคุมและวันท่ีผลิต ซ่ึงจะตรงกับท่ีระบุใน MCPD สวนท่ี 3  

4. เลือกวัตถุประสงคการผลิต โดยเลือกวาจะ “สงออกสหภาพยุโรป” หรือ “สงออกประเทศอ่ืนๆ” 

5. Click เลือกชนิดสัตวน้ํา และประเภทชิ้นสวนท่ีจะยื่นขอ CC ท้ังนี้ หนาจอจะแสดงน้ําหนักท่ีจะสงออกใหอัตโนมัติ 

โดยจะแสดงเปนน้ําหนักของชิ้นสวน ไมใชน้ําหนักของสัตวน้ําท้ังตัว 

6. Click ปุม “เพ่ิม” ขอมูลชิ้นสวนสัตวน้ําท่ีตองการสงออกจะแสดงในตาราง ดังรูปดานลาง 
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7. ตรวจสอบขอมูลวาถูกตองหรือไม หากพบวาชนิดสัตวน้ํา/ประเภทชิ้นสวน/น้ําหนักชิ้นสวนท่ีตองการสงออกไม

ถูกตอง สามารถแกไขใหมได โดย click ท่ีรูปถังขยะสีแดงดานหนาชื่อสัตวน้ําในตาราง ขอมูลในตารางจะหายไป 

จากนั้น สามารถกรอกขอมูลดานบนตารางใหม และกดปุมเพ่ิม 

8. หากม่ันใจวา ขอมูลถูกตอง ให click ปุม “เพ่ิมรายการยื่นขอ CC”  

จะปรากฏกลองขอความ “ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว” 

 
กดปุม “ปด”  

9. เม่ือกลับไปท่ี MCPD สวนท่ี 3 จะแสดงหนาจอดังดานลาง โดยจะมีขอความ “รายละเอียดการยื่นขอ CC” 

ปรากฏอยู   

 
10. หาก click ท่ีขอความ “รายละเอียดการยื่นขอ CC” จะแสดงหนาจอดังรูปดานลาง 

 
11. หาก click ท่ี “ชื่อสัตวน้ําสีเขียว” ใน MCPD สวนท่ี 3 จะแสดงหนาจอตัดน้ําหนักแยกชิ้นสวน ดังรูปดานลาง 
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12. เม่ือ Click ท่ีปุม “พิมพ” จะแสดงน้ําหนักท่ียื่นขอ CC ของชิ้นสวนนั้นๆ ดังรูปดานลาง 

 
 

13. เม่ือตองการยื่นขอ CC ก็ดําเนินการตามวิธีการยื่นขอ CC ตอไป 

 

 


