
Part 1 : เริ่มตนใชงานระบบ APD

1. คลิกสัญลักษณ          (Google Chrome) บนหนาจอมือถือหรือคอมพิวเตอรที่ทานตองการใชงาน

2. พิมพ https://apd.fisheries.go.th หรือพิมพคําวา “APD กรมประมง” เพ่ือคนหา หรือสแกน QR Code                     

เพ่ือเขาสูระบบ APD

การเขาใชงานโปรแกรมประยุกตการออกหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตวน้ํา (APD)

3. เขาสูระบบ APD โดยทําตามขั้นตอนตามภาพ

(1) คลิกเลือกโปรแกรม

(2) คลิก “เขาสูระบบ”
(1) คลิกเลือกโปรแกรม

(2) คลิก “เขาสูระบบ”

หนาตางการใชงานผาน Smartphone



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

XXXXXX (3) รหัสผานท่ีไดรับทาง OTP
หากตองการให

มือถือหรือ

คอมพิวเตอร

จดจํา Username 

และ Password 

เขาใชงาน 

ใหคลิก / ในชอง

สี่เหลี่ยม

(1) คลิกเลือก “เขาสูระบบ”

(4) คลิก “เขาสูระบบ”

สวนนี้สําหรับเจาหนาท่ีกรมประมง

เทานั้น!!!

ตัวอยางขอความแจงรหัส OTP

XXXXXX

4. กรอกชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ดังภาพ จากนั้นคลิก “เขาสูระบบ”
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(1) คลิก “บริหารจัดการบอเพาะเลี้ยง”

(2) คลิก “ทะเบียนบอ”

(3) คลิก “OK”

5. ตรวจสอบทะเบียนบอ หากปรากฏเครื่องหมาย ! ใหดําเนินการตามขั้นตอนตามภาพ

หนาตางการใชงานผาน Smartphone

(1) คลิก “       ”

!
!

! (2) คลิก “บริหารจัดการบอเพาะเลี้ยง”
(3) คลิก “ทะเบียนบอ”

หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้เฉพาะการเขาใชงานครั้งแรกเทานั้น
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จากนั้น ระบบ APD จะแสดงขอมูลบอทั้งหมด ซ่ึงเปนขอมูลตามที่ทานไดแจงประกอบกิจการฯ (จสค.) ไว

1 แถว คือ 1 บอ 

ขอใหเกษตรกรตรวจสอบขอมูลความถูกตองของขอมูลบอ

ถูกตอง ดําเนินการในระบบ APD ในข้ันตอนตอไป

ไมถูกตอง : แจงหนวยงานที่ทานไดยื่นแจงประกอบกิจการ (จสค.)

เพ่ือขอแกไขขอมูลรายละเอียดบอที่ใชในการเพาะเลี้ยง
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6. ตรวจสอบที่อยูที่ติดตอได/

ที่ตั้งฟารม/สถานประกอบการ

(1) คลิก “บริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล”

(2) คลิก “ทะเบียนประชาชน/นิติบุคคล”

ตรวจสอบขอมูลความถูกตอง

ถูกตอง ดําเนินการในระบบ APD ในข้ันตอนตอไป

ไมถูกตอง : แจงหนวยงานที่ยื่นแจงประกอบกิจการ (จสค.)

เพ่ือขอแกไขขอมูลรายละเอียดบอที่ใชในการเพาะเลี้ยง
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7. ตรวจสอบรายชื่อเจาของฟารม - ชื่อฟารม

คลิก “จสค –

ทะเบียนเกษตรกร”

ตรวจสอบขอมูลความถูกตอง

ถูกตอง ดําเนินการในระบบ APD ในข้ันตอนตอไป

ไมถูกตอง : แจงหนวยงานที่ยื่นแจงประกอบกิจการ (จสค.)

เพ่ือขอแกไขขอมูลรายละเอียดบอที่ใชในการเพาะเลี้ยง
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เกษตรกร

สามารถแนบ

ไฟลหนังสือ

แจงประกอบ

กิจการฯ 

(จสค.) 

ในระบบฯ

ไดที่นี่



8. จัดทําขอมูลมาตรฐานฟารม

(4) คลิก “     ” ในชองมาตรฐานฟารมท่ีทานไดรับ

(5) คลิก “บันทึกขอมูล

มาตรฐาน”(2) คลิก “มาตรฐาน”

(1) คลิก “บริหารจัดการ

ขอมูลสวนบุคคล”

(3) พิจารณามาตรฐานฟารมท่ีทานไดรับ
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ตรวจสอบชื่อมาตรฐานอีกคร้ัง :

(ไมสามารถแกไขชื่อมาตรฐานได)

(6) กรอกขอมูลตาม

ใบรับรองมาตรฐาน

(7) คลิก “บันทึกขอมูล”

(8) หลังจากบันทึกขอมูลแลว ขอมูลมาตรฐานก็จะปรากฎดังรูป

ตัวอยาง ใบรับรองมาตรฐานฟารมPart 1 : เริ่มตนใชงานระบบ APD



สุดทายแนบไฟลเอกสารใบรับรองมาตรฐานฟารม ดังภาพ

(9) คลิก “       ”

(10) คลิก “Select file” เพ่ือคนหาไฟลมาตรฐานท่ีตองการแนบ
(ไฟลท่ีขนาดไมเกิน 2 MB นามสกุลไฟล *.pdf, *.png *.jpg)

(11) คลิก “อัพโหลดไฟล”
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9. จัดทําทะเบียนผูซ้ือ (ลูกคา) : กรณีนี้ไมเหมาะกับเกษตรกรที่มีลูกคาเปนจํานวนมาก

(1) คลิก “ทะเบียนผูซื้อ 

(ลูกคา)”

(2) คลิก “     ”

(3) กรอกเลขทะเบียน 

จสค./ ทบ.2

ของลูกคา
กรณีลูกคาย่ืนคําขอเขาใชงานระบบ APD แลว

(4) คลิก “เพ่ิมทะเบียน”

*หมายเหตุ : การทําทะเบียนลูกคา 

ทําไดเฉพาะลูกคาที่จดแจง จสค. หรือขึ้นทะเบียน ทบ.2 และย่ืนคําขอเขาใชงานระบบ APD แลวเทานั้น !!!!!
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เกษตรกรจะตองกดยืนยันการรับซ้ือจากผูขาย โดยขั้นตอนดังตอไปนี้

1. คลิก “หนังสือกํากับการซื้อขายสัตวนํ้า”

2. เลือก “ใบซื้อ รอยืนยันการรับซื้อ”

3. เลือกรายการหนังสือกํากับการซื้อขายสัตวนํ้า

คลิกท่ี สัญลักษณ      เลือก “พิมพ PDF หนังสือกํากับการซื้อขายสัตวนํ้า”

เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดความถูกตองของหนังสือกํากับการซื้อสัตวนํ้า

1

2

4 . ตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือกํากับฯ

จํานวนท่ีจําหนายท่ีระบุในหนังสือกํากับการซื้อขาย 

คือ “จํานวนท่ีขาย + จํานวนท่ีแถม” 

* เมื่อตรวจสอบแลวพบวาขอมูลถูกตองใหทําการกด 

“ยืนยัน”

* แตหากตรวจสอบแลวพบขอขอมูลไมถูกตองใหแจงผูขาย

เพ่ือยกเลิกหนังสือกํากับฉบับน้ีและออกหนังสือกํากับฉบับ

ใหมโดยเร็ว

Part 2 : การยืนยันการรับซือ้ลูกพนัธุ



6. กด “ยืนยัน” 

หนังสือกํากับการซ้ือขายถูกตอง กด “ยืนยัน” เพ่ือรับซ้ือ

7. ระบบจะแจงขอความเพ่ือสอบถามกอนกดยืนยัน 

หากไมมีรายละเอียดท่ีตองการแกไขใหกด “ตกลง”

5. คลิกเพ่ือแสดงใบรับรองมาตรฐานฟารมของผูขาย
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8. ระบุละเอียดการปลอยลูกพันธุ ตองระบุให

ครบตามจํานวนการซื้อ เมื่อระบุรายละเอียด

การปลอยเสร็จใหดําเนินการคลิก “ตกลง”

Part 2 : การยืนยันการรับซือ้ลูกพนัธุ

* หมายเหตุ :

ระบบฯ จะแสดงหนาตางใหเกษตรกรกรอกรายละเอียด

การปลอยลูกพันธุสัตวนํ้า ซึ่งระบบฯ ในปจจุบันมีขอจํากัดดังน้ี   

(1) หากปลอยกุงลงเลี้ยงแลว ภายหลังตองการรวมกุงจาก 

2 บอ เพ่ือเลี้ยงในบอเดียวกัน ไมสามารถทําได

(2) ฟารมเลี้ยงประเภทการเลี้ยงแบบ ก่ึงพัฒนา สามารถระบุ

รายละเอียดการปลอยลูกพันธุซ้ําในบอเดิมได และเมื่อปลอยกุงซ้ําในบอ

เดิมตองระบุเหตผุลการปลอยในชองหมายเหตุ

(3) การปลอยกุงลงบอตองปลอยเทากับจํานวนท่ีซื้อมา หากระบุไมครบ

ตามจํานวนจะไมสามารถคลิก “ตกลง” ได



หลังการกดยืนยันการรับซ้ือเรียบรอยแลว : ขอมูลจะถูกยายมาอยูหนาเมนู “ใบซ้ือ” เพ่ือใชในการออกใบขายตอไป

*หากไมกดยืนยันการรับซ้ือ เกษตรกรจะไมสามารถออกหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตวน้ําได

*หมายเหตุ : เมือ่ยืนยันการรับซื้อเรียบรอยแลว ในสวนของผูขายสถานะใบขาย จะเปลี่ยนจาก                                เปน

9. คลิกท่ี เมนู “ใบซื้อ” จะปรากฏรายการหนังสือกํากับการซื้อขายท่ีเกษตรกรยืนยันการรับซื้อ
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1. คลิกท่ี “หนังสือกํากับ

การซื้อขายสัตวนํ้า”

2. คลิกท่ี “ใบซื้อ”

3. คลิกท่ี “+ออกใบขาย” ใตเลข Issue No. ของ AFPD ท่ีตองการขาย

กรณีเกษตรกรผูเลี้ยงกุงซ้ือลูกพันธุจากโรงเพาะฟกหรือโรงอนุบาล ตองการขายกุงและจัดทําหนังสือ

กํากับฯ (APD) ใหแกผูซ้ือใหดําเนินการ ดังนี้

Part 3 : การจัดทําหนังสือกํากับการซือ้ขายสัตวน้ํา (APPD)



ระบุประเภทผูซ้ือ

5. คลิก “เลือกผูซื้อ” เพ่ือระบุผูซื้อ 

รายช่ือผูซื้อท่ีจัดทําทะเบียนผูซื้อไว

ระบุผูซื้อดวยหมายเลข จสค./ทบ.2กรณีท่ีขายกุงทะเลใหบุคคลนอกเหนือจาก แพรับซื้อกุง ผูรวบรวมสัตวนํ้า 

สถานประกอบการแปรรูปเบ้ืองตน สถานประกอบการหองเย็น โรงงาน

แปรรูปสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ และผูสงออกสัตวนํ้า เชน แมคาตลาดนัด 

ผูบริโภคในประเทศโดยตรง
กรณีขายใหแกลูกคาตางประเทศ

6. เลือกประเภทผูซื้อ

7. คลิก “ตกลง”
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4. คลิกเลือก APD 



รูปแบบของการกรอกขอมูลผูซ้ือที่มีการทําทะเบียนลูกคาไว และผูซ้ือที่มีเลข ทบ.2 หรือเลข จสค.

กรณีขายใหแกผูซื้อท่ีทําทะเบียนไว
กรณีขายใหแกผูซื้อโดยกรอกเลขท่ี ทบ.2

(1) เลือกผูซื้อจากรายช่ือผูซื้อท่ีจัดทําทะเบียนผูซื้อไว

(1) กรอกเลขทะเบียน ทบ.2 ของผูซื้อ

โดยผูซื้อจะตองเขาใชงานระบบ APD 

*หมายเหตุ : - กรณีผูซื้อเขาใชงานระบบ APD แลว ระบบจะแสดง รายช่ือผูซื้อ 

ดังรูป

- กรณีผูซื้อยังไมเขาใชงานระบบ APD ระบบจะแสดง

ดังรูป 

(2) คลิก “ตกลง”

(2) คลิก

“ตกลง”
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กรณีขายใหแกผูซื้อตางประเทศ กรณีขายใหแกผูซื้อในประเทศ

(1) เลือกรายช่ือประเทศท่ีตองการขาย 

(มีเฉพาะภาษาอังกฤษเทาน้ัน)

(1) เลือกผูซื้อในประเทศ

(2) คลิก “ตกลง” (2) คลิก “ตกลง”

รูปแบบของการกรอกขอมูลผูซ้ือตางประเทศและผูซ้ือในประเทศ
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จากนั้น ระบบ APD จะแสดงขั้นตอนการจัดทํา APD

8. คลิกตําแหนงใดก็ได เพ่ือดําเนินการออกใบขายตอ

ข้ันตอนการจัดทํา APD
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ระบุขอมูลผูขาย ผูซ้ือ และรายละเอียดการซ้ือขาย

9. คลิกท่ีสัญลักษณ “      ” 

10. คลิกเลือกมาตรฐานฟารมท่ีตองการระบุ :
ซึ่งจะตองจัดทําขอมูลไวในสวนของ “บริหาร

จัดการสวนบุคคล” >> “มาตรฐาน”

ระบบจะแสดง “เลขท่ีใบรับรองมาตรฐาน” 

โดยอัตโนมัติตามท่ีไดบันทึกไว 
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11. คลิกที่สัญลักษณ “      ” ในสวนของรายละเอียดผูซ้ือเพ่ือตรวจสอบขอมูลผูซ้ือวาถูกตองหรือไม 

Part 3 : การจัดทําหนังสือกํากับการซือ้ขายสัตวน้ํา (APPD)

ตรวจสอบขอมูลผูซ้ือใหถูกตองครบถวน หากไมถูกตองใหรีบแจงผูซ้ือทราบ 

เนื่องจากในบางครั้งผูซ้ืออาจใหเลขที่ จสค./ ทบ.2 มาผิด 

โดยเฉพาะกรณีผูซ้ือมี จสค./ ทบ.2 มากกวา 1 เลข



16. เลือกรูปแบบการจับ
13. เลือกรูปแบบ ระยะ/ขนาด 

ท่ีขาย

17. ระบุลักษณะการจับ

12. เลือกบอท่ีจับขาย : สถานะบอ “ไมวาง/มีกุง”

18. ระบุสถานท่ีซื้อขาย
14. ระบุวัตถุประสงคท่ีขาย

15. ระบุลักษณะการขาย

19. ระบุขนาดและปริมาณ

ท่ีขาย

Part 3 : การจัดทําหนังสือกํากับการซือ้ขายสัตวน้ํา (APPD)



เม่ือกรอกรายละเอียดการขายลูกพันธุเรียบรอยแลว ใหเลือกประเภทของการบันทึกขอมูล

โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ บันทึกชั่วคราว และ บันทึกขอมูล (บันทึกจริง)

(1.2) คลิก “Preview” : เพ่ือดูใบแจงเกิด

(1.1) คลิก “บันทึกช่ัวคราว”

ตัวอยางใบ APPD ท่ีบันทึกช่ัวคราว(1) บันทึกชั่วคราว – สามารถแกไขขอมูลได การจัดทํา APPD ไมสมบูรณ ผูซื้อสามารถ

ตรวจสอบขอมูลการซื้อขายในระบบได แตจะไมสามารถจัดทําใบ APPD ในลําดับถัดไปได

(1.3) หากตองการแกไข คลิก “แกไข

ตอ”

ใบ APPD ช่ัวคราว จะไมปรากฏวันท่ีซื้อขาย 

เลขท่ี Ref.No. และ QR Code

Part 3 : การจัดทําหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตวน้ํา (APPD)



(2.1) คลิก “บันทึกขอมูล”

(2.2) ระบบฯ แจงเตือนวาหากบันทึกขอมูลแลวไมสามารถแกไขขอมูลได คลิก “OK”

(2.4) คลิก “X ปดหนาตาง” เพ่ือกลับไปสูหนาเมนูหลัก

(2.3) คลิก “Preview” เพ่ือดูใบแจงเกิด

(2) บันทึกขอมูล – ไมสามารถแกไขขอมูลได การจัดทํา APPD สมบูรณ ผูซ้ือสามารถจัดทํา APPD 

ในลําดับถัดไปได หากขอมูลผิดตองยกเลิกฉบับเดิม ออกฉบับใหมเทานั้น ทั้งนี้ ผูซ้ือตองยัง

ไมกดยืนยันการรับซ้ือ

ตัวอยางใบ APPD

หมายเหตุ : การยกเลิกใบ APPD เดิม และออกใบใหม 

ฉบับท่ีออกใหม จะไดเลขท่ี Ref.No. ใหม 

วันท่ีซื้อขายจะเปลี่ยนไปเปนวันท่ีจัดทํา 

APPD ฉบับใหม ดังน้ัน ผูซื้อผูขายจําเปนตอง

ตรวจสอบความถูกตองในทันทีท่ีไดรับ APPD 

ในระบบ เพ่ือมิใหกระทบตอการซื้อขายในทอดถัดไป

Part 3 : การจัดทําหนังสือกํากับฯ (APPD)



ตัวอยางใบขาย (APPD) ที่สมบูรณ

*สังเกต : Issue No. ใบซื้อ ท่ีเราทําการออกใบขายจะแสดงรายละเอียด

จํานวนรวมท่ีขาย และ จํานวนใบขาย

Part 3 : การจัดทําหนังสือกํากับการซือ้ขายสัตวน้ํา (APPD)

เม่ือเกษตรกรจัดทํา APPD เรียบรอยแลว ในสวนของเมนูใบซ้ือ 

จะแสดงจํานวนขายรวม และใบขายที่จัดทําภายใต AFPD ฉบับนั้น ดังภาพ



1. กรณี “บันทึกช่ัวคราว”

2. กรณีผูซื้อยังไมยืนยันรับซื้อ 

และมีการแนบไฟล

3. กรณีขายใหแกผูซื้อตางประเทศ

4. กรณีขายใหแกผูซื้อในประเทศ

5. กรณีผูซื้อยืนยันการรับซื้อแลว

6. กรณียกเลิกใบขาย

สถานะการออกหนังสอืกํากับการซื้อขายสตัวน้ํา



1. คลิกท่ี “หนังสือกํากับ

การซื้อขายสัตวนํ้า”

2. คลิกท่ี “ใบขาย”

3. คลิก “     ”

4. คลิก “x ยกเลิกเอกสาร”

5. ระบบฯ ใหยืนยันการยกเลิกเอกสาร โดยคลิก “OK”

*หมายเหตุ : การยกเลิกใบขาย

- กรณีกรอกขอมูลการขายผิดพลาด หรือ

ตองการขายใหแกผูซื้อทานอื่น ใหทําการ 

“ยกเลิกใบขาย” เพ่ือจัดทําใบขายใหม

- จะสามารถยกเลิกใบขายไดหากผูซื้อ

ยังไมกดยืนยันการรับซื้อ

การยกเลิกหนังสอืกํากับการซื้อขายสตัวน้ํา APPD



เม่ือยกเลิกใบขายเรียบแลว สถานะใบขายจะเปลี่ยนจาก “รอยืนยันการรับซ้ือจากผูซ้ือ” เปน “X ยกเลิกเอกสาร” ดังรูป

*หมายเหตุ : ระบบฯ จะคืนจํานวนกุงจากใบขายท่ียกเลิกไปยัง Issue No. ใบซื้อของผูขาย เพ่ือใหผูขายสามารถจัดทําใบขายใหม

การยกเลิกหนังสือกํากับการซือ้ขายสัตวน้ํา APPD



4. คลิก “Select file” เพ่ือเลือกไฟลท่ีตองการแนบ

ใหผูซื้อ: ระบบรองรับไฟลท่ีขนาดไมเกิน 2 MB 

นามสกุลไฟล *.pdf, *.png *.jpg

1. คลิกท่ี “หนังสือกํากับ

การซื้อขายสัตวนํ้า”

2. คลิกท่ี “ใบขาย”

3. คลิก “แนบ eFIF ไฟล”

5. คลิก “อัพโหลดไฟล”*หมายเหตุ : จะสามารถแนบเอกสารไดหากผูซื้อยังไมกดยืนยันการรับซื้อ 

ในชองสถานะใบขายจะแสดง ดังรูป

ท้ังน้ีสามารถคลิกดูไฟลท่ีแนบ 

หรือลบไฟลท่ีแนบได

การแนบเอกสาร E-FIF หรือเอกสารอ่ืน ๆ



Part 3 : การจัดทําหนังสือกํากับการซือ้ขายสัตวน้ํา (APPD)

กรณีเกษตรกรผูเลี้ยงกุงตองการขายกุงที่ไดจากลูกพันธุธรรมชาติที่เขามาในฟารม โดยการเปดปดน้ํา

ใหจัดทําหนังสือกํากับฯ (APPD) แกผูซ้ือโดยดําเนินการ ดังนี้

1. คลิกท่ี “หนังสือกํากับ

การซื้อขายสัตวนํ้า”

2. คลิกท่ี “ใบซื้อ”

3. คลิก “+ใบขายกุงธรรมชาติ”



ระบุประเภทผูซ้ือ

5. คลิก “เลือกผูซื้อ” เพ่ือระบุผูซื้อ 

รายช่ือผูซื้อท่ีจัดทําทะเบียนผูซื้อไว

ระบุผูซื้อดวยหมายเลข จสค./ทบ.2กรณีท่ีขายกุงทะเลใหบุคคลนอกเหนือจาก แพรับซื้อกุง ผูรวบรวมสัตวนํ้า 

สถานประกอบการแปรรูปเบ้ืองตน สถานประกอบการหองเย็น โรงงาน

แปรรูปสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ และผูสงออกสัตวนํ้า เชน แมคาตลาดนัด 

ผูบริโภคในประเทศโดยตรง
กรณีขายใหแกลูกคาตางประเทศ

6. เลือกประเภทผูซื้อ

7. คลิก “ตกลง”

Part 3 : การจัดทําหนังสือกํากับการซือ้ขายสัตวน้ํา (APPD)

4. คลิกเลือก APD 



รูปแบบของการกรอกขอมูลผูซ้ือที่มีการทําทะเบียนลูกคาไว และผูซ้ือที่มีเลข ทบ.2 หรือเลข จสค.

กรณีขายใหแกผูซื้อท่ีทําทะเบียนไว
กรณีขายใหแกผูซื้อโดยกรอกเลขท่ี ทบ.2

(1) เลือกผูซื้อจากรายช่ือผูซื้อท่ีจัดทําทะเบียนผูซื้อไว

(1) กรอกเลขทะเบียน ทบ.2 ของผูซื้อ

โดยผูซื้อจะตองเขาใชงานระบบ APD 

*หมายเหตุ : - กรณีผูซื้อเขาใชงานระบบ APD แลว ระบบจะแสดง รายช่ือผูซื้อ 

ดังรูป

- กรณีผูซื้อยังไมเขาใชงานระบบ APD ระบบจะแสดง

ดังรูป 

(2) คลิก “ตกลง”

(2) คลิก

“ตกลง”

Part 3 : การจัดทําหนังสือกํากับการซือ้ขายสัตวน้ํา (APPD)



กรณีขายใหแกผูซื้อตางประเทศ กรณีขายใหแกผูซื้อในประเทศ

(1) เลือกรายช่ือประเทศท่ีตองการขาย 

(มีเฉพาะภาษาอังกฤษเทาน้ัน)

(1) เลือกผูซื้อในประเทศ

(2) คลิก “ตกลง” (2) คลิก “ตกลง”

รูปแบบของการกรอกขอมูลผูซ้ือตางประเทศและผูซ้ือในประเทศ

Part 3 : การจัดทําหนังสือกํากับการซือ้ขายสัตวน้ํา (APPD)



Part 3 : การจัดทําหนังสือกํากับการซือ้ขายสัตวน้ํา (APPD)

การออกใบขายกุงใหกับพอคาแมคาทั่วไปหรือผูบริโภคคนสุดทาย

8. คลิกตําแหนงใดก็ได เพ่ือดําเนินการออกใบขายตอ

ข้ันตอนการจัดทํา APD



Part 3 : การจัดทําหนังสือกํากับการซือ้ขายสัตวน้ํา (APPD)

9. คลิกท่ีสัญลักษณ “      ” 

10. คลิกเลือกมาตรฐานฟารมท่ีตองการระบุ :
ซึ่งจะตองจัดทําขอมูลไวในสวนของ “บริหาร

จัดการสวนบุคคล” >> “มาตรฐาน”

ระบบจะแสดง “เลขท่ีใบรับรองมาตรฐาน” 

โดยอัตโนมัติตามท่ีไดบันทึกไว 



Part 3 : การจัดทําหนังสือกํากับการซือ้ขายสัตวน้ํา (APPD)

11. กรณีที่ขายใหกับผูซ้ือในประเทศ สวนที่ 2 รายละเอียดผูซ้ือ จะไมมีขอมูลปรากฏ สามารถกรอกรายละเอียดการขาย 

ในสวนที่ 3 ไดเลย



Part 3 : การจัดทําหนังสือกํากับการซือ้ขายสัตวน้ํา (APPD)

16. เลือกรูปแบบการจับ

17. ระบุลักษณะการจับ

13. เลือกบอท่ีจับขาย
18. ระบุสถานท่ีซื้อขาย

14. ระบุวัตถุประสงคการขาย

15. ระบุลักษณะการขาย

20. ระบุขนาดและปริมาณท่ีขาย

19. ระบุแหลงท่ีมาของ

ลูกพันธุสัตวนํ้า

12. เลือกชนิดสัตวนํ้า



เม่ือกรอกรายละเอียดการขายลูกพันธุเรียบรอยแลว ใหเลือกประเภทของการบันทึกขอมูล

โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ บันทึกชั่วคราว และ บันทึกขอมูล (บันทึกจริง)

(1.2) คลิก “Preview” : เพ่ือดูใบแจงเกิด

(1.1) คลิก “บันทึกช่ัวคราว”

ตัวอยางใบ APPD ท่ีบันทึกช่ัวคราว(1) บันทึกชั่วคราว – สามารถแกไขขอมูลได การจัดทํา APPD ไมสมบูรณ ผูซื้อสามารถ

ตรวจสอบขอมูลการซื้อขายในระบบได แตจะไมสามารถจัดทําใบ APPD ในลําดับถัดไปได

(1.3) หากตองการแกไข คลิก “แกไข

ตอ”

ใบ APPD ช่ัวคราว จะไมปรากฏวันท่ีซื้อขาย 

เลขท่ี Ref.No. และ QR Code

Part 3 : การจัดทําหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตวน้ํา (APPD)



(2.1) คลิก “บันทึกขอมูล”

(2.2) ระบบฯ แจงเตือนวาหากบันทึกขอมูลแลวไมสามารถแกไขขอมูลได คลิก “OK”

(2.4) คลิก “X ปดหนาตาง” เพ่ือกลับไปสูหนาเมนูหลัก

(2.3) คลิก “Preview” เพ่ือดูใบแจงเกิด

(2) บันทึกขอมูล – ไมสามารถแกไขขอมูลได การจัดทํา APPD สมบูรณ ผูซ้ือสามารถจัดทํา APPD 

ในลําดับถัดไปได หากขอมูลผิดตองยกเลิกฉบับเดิม ออกฉบับใหมเทานั้น ทั้งนี้ ผูซ้ือตองยัง

ไมกดยืนยันการรับซ้ือ

ตัวอยางใบ APPDPart 3 : การจัดทําหนังสือกํากับฯ (APPD)



สถานะการออกหนังสอืกํากับการซื้อขายสตัวน้ํา

เม่ือตองการดูสถานะการขายกุงธรรมชาติ ใหคลิกที่ ใบขาย (กุงธรรมชาติ)

รายการใบขาย (กุงธรรมชาติ)



1. คลิกท่ี “หนังสือกํากับ

การซื้อขายสัตวนํ้า”

2. คลิกท่ี “ใบขาย 

(กุงธรรมชาติ)”

3. คลิก “     ”

4. คลิก “x ยกเลิกเอกสาร”

5. ระบบฯ ใหยืนยันการยกเลิกเอกสาร โดยคลิก “OK”

*หมายเหตุ : การยกเลิกใบขาย

- กรณีกรอกขอมูลการขายผิดพลาด หรือ

ตองการขายใหแกผูซื้อทานอื่น ใหทําการ 

“ยกเลิกใบขาย” เพ่ือจัดทําใบขายใหม

- จะสามารถยกเลิกใบขายไดหากผูซื้อ

ยังไมกดยืนยันการรับซื้อ

การยกเลิกหนังสือกํากับการซือ้ขายสัตวน้ํา APPD



เม่ือยกเลิกใบขายเรียบแลว สถานะใบขายจะเปลี่ยนจาก “รอยืนยันการรับซ้ือจากผูซ้ือ” เปน “X ยกเลิกเอกสาร” ดังรูป

การยกเลิกหนังสือกํากับการซือ้ขายสัตวน้ํา APPD



Part 4 : ลักษณะการใชงานทัว่ไป

1. กรณีที่ทําการเปลี่ยนแปลงที่อยูที่ติดตอไดหรือสถานที่ตั้งประกอบการ เม่ือเจาหนาที่ดําเนินการแลวเสร็จจากระบบทะเบียน  

ใหผูประกอบการ “อัพเดตทะเบียน” ขอมูลดังกลาวในระบบโปรแกรมประยุกตการออกหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตวน้ํา APD ดังนี้

1. คลิกท่ี “บริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล”

2. คลิกเลือก “ทะเบียนประชาชน/นิติบุคคล”

3. คลิกสัญลักษณ     จนกระท่ังเจอสัญลักษณ 



Part 4 : ลักษณะการใชงานทัว่ไป

4. คลิกท่ีสัญลักษณ 3 จุด

5. คลิก “อัพเดตช่ือ/ท่ีอยูท่ีติดตอได/ท่ีตั้งสาํนักงาน”

6. คลิก “ตกลง” เพ่ืออัพเดตขอมูลทะเบียน 

**หมายเหตุ การอัพเดตขอมูลสถานที่ตั้งประกอบการทําลักษณะเชนเดียวกับการอัพเดตทะเบียนที่อยูที่ติดตอได



Part 4 : ลักษณะการใชงานทัว่ไป

2. กรณีทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลบอการแจงประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม จสค. เม่ือเจาหนาที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

ใหผูประกอบการ “อัพเดตทะเบียนบอ” ขอมูลดังกลาวในระบบโปรแกรมประยุกตการออกหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตวน้ํา APD ดังนี้

1. คลิกท่ี “บริหารจัดการบอเพาะเลี้ยง”

2. คลิกท่ี “ทะเบียนบอ” 3. คลิก “แสดงบอประเภทเพาะเลี้ยง”

4. คลิก “อัพเดตทะเบียนบอ” ระบบจะแสดง POP-UP 

แจงผลการอัพเดตทะเบียน ใหคลิก “ตกลง”



Part 4 : ลักษณะการใชงานทัว่ไป

3. กรณีมาตรฐานไดรับการตออายุ ใหผูประกอบการ “อัพเดตทะเบียนมาตรฐาน” ดังกลาวในระบบโปรแกรมประยุกตการออก

หนังสือกํากับการซ้ือขายสัตวน้ํา APD ดังนี้

1. คลิกท่ี “บริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล”

2. คลิกเลือก “มาตรฐาน”

3. คลิกท่ีสักลักษณ 

4. คลิก “บันทึ

มาตรฐาน”
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5. กรอกขอมูลตามมาตรท่ีไดรับการรับรองใหม

6. คลิก “บันทึกขอมูล”

สถานะถูกเปลี่ยน “ไดรับการรับรอง”



Part 4 : ลักษณะการใชงานทัว่ไป

ทําการอัพเดตไฟลมาตรฐาน

7. คลิกท่ีสักลักษณ 

8. คลิกเลือกไฟลมาตรฐานท่ีตองการแนบ

9. คลิก “อัพโหลดไฟล” 

10. คลิกท่ีสัญลักษณ

เพ่ือตรวจสอบไฟลท่ีแนบ

ถูกตองหรือไม 



Part 4 : ลักษณะการใชงานทัว่ไป

4. การปดบอ เม่ือลูกพันธุสัตวน้ําตายหรือเกิดความเสียหาย 

1. คลิกท่ี “บริหารจัดการบอเลี้ยง”

2. คลิกท่ี “รายงานการเปลี่ยนแปลง”

3. เลือกเลขท่ีหนังสือกํากับฯ ท่ีตองการปดบอ
4. คลิก “ไมมี”

5. คลิกท่ีสัญลักษณ “    ”

6. คลิก “ปดบอ”



Part 4 : ลักษณะการใชงานทัว่ไป

7. เลือกวันท่ีท่ีตองการปดบอ

8. คลิก “บันทึกขอมูล”

หมายเหตุ : จะปดบอได ก็ตอเมื่อ...........



Part 4 : ลักษณะการใชงานทัว่ไป

5. การแจงตาย

1. คลิกท่ี “บริหารจัดการบอเลี้ยง”

2. คลิกท่ี “รายงานการเปลี่ยนแปลง”

3. เลือกเลขท่ีหนังสือกํากับฯ ท่ีตองการแจงตาย
4. คลิก “ไมมี”

5. คลิกท่ีสัญลักษณ “    ”

6. คลิก “แจงตาย”



Part 4 : ลักษณะการใชงานทัว่ไป

7. ระบุวันท่ีแจงตาย

8. เลือกประเภทการแจงตาย

9. ระบุขอมูลตามประเภทการเลือก

10. บันทึกขอมูล
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