
DATASHEET │ BYON MICROCHIP TRACKING SYSTEM (MTS)

Byon Microchip Tracking System (MTS)

Byond MTS เป็นซอฟตแ์วรต์ดิตามไมโครชพิ ทีส่ามารถสือ่สารกนัระหว่าง
เจา้ของสตัวเ์ลีย้งและสตัวเ์ลีย้งทีล่งทะเบยีน ซึง่โปรแกรมสามารถดขูอ้มลูการ
ลงทะเบยีน / คดักรอง / ตดิตาม / และจดัการรายงานไดใ้นแพลตฟอรม์เดยีว โดย
สามารถใชง้านผา่นแอพพลเิคชัน่บนมอืถอืทัง้ระบบ ปฏบิตักิาร Android และ IOS
รวมถงึสามารถท างานร่วมกนักบั Cloud Service ได้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพรองรบั
การใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารและเจา้หน้าที่
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Introduction

ระบบมี Website ส ำหรบัจดักำรข้อมลู (Back office)

รองรบักำรแสดงผลเป็นภำษำไทย, ภำษำองักฤษ

ใช้งำนได้ทัง้บน Application และ Website

ใช้งำนทัง้ระบบ ปฏิบติักำร Android และ IOS

REGISTRATION PROCESS REPORT
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คุณสมบตัโิปรแกรม

ระบบบริหำรจดักำรสตัวป่์ำควบคมุ ในกำรรบัแจ้งกำรครอบครอง ขออนุญำตเพำะพนัธุ์ และ ขออนุญำตค้ำ (Front Office)

1.1 เวบ็ไซตส์ามารถสนบัสนุนการท างานผ่าน Web Browser โดยรองรบั Web Browser ไดแ้ก่ Google
Chrome, Firefox, Microsoft Edge และ Safari ไดเ้ป็นอย่างน้อย และตอ้งแสดงผลไดไ้มผ่ดิเพีย้นจน
ส่งผลต่อการใชง้าน

1.2 Mobile Application สามารถท างานไดบ้นระบบปฏบิตักิาร Android และ iOS โดยตอ้งสามารถดาวน์
โหลดผ่าน Play Store และ App Store ได้

1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งด าเนินการลงทะเบยีนรวมถงึด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถดาวน์โหลด
Mobile Application ภายใตช้ือ่ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

1.4 Application รองรบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ

1.5 มใีบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส์ Web Server Certificates (SSL) โดยเป็นใบรบัรองทีอ่อกใหก้บัเครื่อง
คอมพวิเตอรท์ีท่ าหน้าทีเ่ป็น Web Server เพือ่ใหม้คีวามปลอดภยัในการท าธุรกรรมผา่นเวบ็ไซต์

1. ระบบสามารถท างานบน Application และ Website โดย

2. ระบบมฐีานขอ้มลูการบรหิารจดัการสตัวป่์าควบคุมและคณุสมบตัดิงันี้

2.1 สามารถน าเขา้และจดัเกบ็ฐานขอ้มลูบคุคล/นิตบิุคคลในการลงทะเบยีนและในการยืน่ค าขอ สามารถเกบ็บนัทกึประวตัิ
การเปลีย่นแปลง หรอื การแกไ้ข ขอ้มลูของบุคคลและนิตบิุคคล

2.2 ระบบมฐีานขอ้มลูสตัวป่์าควบคมุ และสามารถน าเขา้หลกัฐาน เอกสารขอ้มลูของสตัวป่์าควบคมุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
แจง้ครอบครอง การขออนุญาตเพาะพนัธุ์ และการขออนุญาตคา้ อย่างน้อยตอ้งมคีุณสมบตัิ ดงันี้

1) มฐีานขอ้มลูชนิดสตัวป่์าควบคมุตามมาตรา 9 (ทัง้กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2)

2) มฐีานขอ้มลูชนิดสตัวป่์าควบคุม ซากสตัวป่์าควบคุมทีต่อ้งแจง้การครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง
รวมถงึการก าหนดกลุ่มสตัวป่์าควบคมุตามระเบยีบและกฎหมายรองทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การก าหนดชนิดสตัวป่์า
ควบคุมประเภท ก และ ข ชนิดสตัวป่์าควบคุมทีต่อ้งมมีาตรการควบคุมเขม้งวด เป็นตน้

3) มฐีานขอ้มลูชนิดสตัวป่์าควบคมุทีต่อ้งขออนุญาตเพาะพนัธุ์ ตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง

4) มฐีานขอ้มลูชนิดสตัวป่์าควบคมุ ซากและผลติภณัฑส์ตัวป่์าควบคุม ทีต่อ้งขออนุญาตคา้ ตามมาตรา 30
วรรคหนึ่ง

5) สามารถสบืคน้ เรยีกแสดงขอ้มลู และเชือ่มโยงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ในฐานขอ้มลูเดยีวกนั หรอืระหว่างฐานตาม
เงือ่นไขอื่น ๆ

6) สามารถตดิตามการบรหิารจดัการหรอืด าเนินการต่าง ๆ ของฐานขอ้มลูสตัวป่์าควบคมุ ในการครอบครอง
การเพาะพนัธุ์ และการคา้ได้ เช่น การเพิม่ ลด และปรบัแกต้ามขอ้ (1) – (4)

7) สามารถน าเขา้และจดัเกบ็ขอ้มลูเพือ่อา้งองิเอกสาร/หลกัฐาน/ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการครอบครอง การ
เพาะพนัธุ์ และการคา้สตัวป่์าควบคุมได้ เช่น ชือ่เอกสาร วนัที่ เลขที่ ฉบบัที่ เป็นตน้

8) สามารถจดัท า และจดัพมิพเ์อกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการครอบครอง การเพาะพนัธุ์ และการคา้สตัวป่์าควบคมุ
ตามรปูแบบทีก่ าหนดตามกฎหมาย ออกทางเครือ่งพมิพไ์ด้ รวมถงึ เกบ็ประวตัิ และขัน้ตอน ความคบืหน้า
สถานะ ของการด าเนินการ และออกเอกสารได้
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คุณสมบตัโิปรแกรม

ระบบบริหำรจดักำรสตัวป่์ำควบคมุ ในกำรรบัแจ้งกำรครอบครอง ขออนุญำตเพำะพนัธุ์ และ ขออนุญำตค้ำ (Front Office)

3.1 บญัชกีารการครอบครองสตัวป่์าควบคุม/ซากของสตัวป่์าควบคุม

3.2 บญัชกีารเพาะพนัธุส์ตัวป่์าควบคุม

3.3 บญัชกีารคา้สตัวป่์าควบคุม/ซากและผลติภณัฑข์องสตัวป่์าควบคมุ

3.4 โดยเริม่ตัง้แต่ การจดัท าบญัชี ยืน่บญัชี ตดิตามสถานะการณ์ส่งบญัชี การตรวจสอบบญัชี แบบออนไลน์ผ่าน
อนิเตอรเ์น็ตได้ โดยจดัเกบ็รายละเอยีดขอ้มลู เช่น วนัทีย่ ืน่บญัชี รายการจ่าย-รบัสตัวป่์าควบคุม เอกสารเกีย่วกบัการ
ลงบญัชี เป็นตน้

3.5 สามารถสบืคน้ เรยีกแสดงขอ้มลู เชือ่มโยงขอ้มลู และตรวจสอบ การจดัท าและยืน่บญัชตีามเงือ่นไขทีก่ าหนดได้

3.6 สามารถน าเขา้ขอ้มลู/รปูภาพ/ถ่ายภาพ เครือ่งหมายและรหสัเครือ่งหมาย รวมถงึก าหนดรหสัประจ าตวัสตัวป่์า
ควบคุมตามทีก่ฎหมายก าหนด และพมิพอ์อกทางเครือ่งพมิพไ์ด้

3.7 สามารถรายงานการยืน่บญัชี และพมิพบ์ญัชอีอกทางเครือ่งพมิพไ์ด้

3. ระบบสามารถจดัท าบญัชสีตัวป่์าควบคุม ตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2562 สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูการ
จดัท าบญัช ียืน่บญัช ีและเปลีย่นแปลงบญัชตีามสถานการณ์ได ้ดงันี้ 

4. มรีะบบการลงทะเบยีนผูย้ ืน่ค าขอ

4.1 สามารถสรา้งบญัชขีองผูท้ีต่อ้งการยืน่ขอ โดยระบขุอ้มลู เช่น ชือ่ นามสกุล เบอรโ์ทรศพัท์ เลขบตัรประชาชน เป็น
ตน้ และสามารถเชือ่มต่อกบัฐานขอ้มลูกรมการปกครองได้

4.2 ขัน้ตอนสรา้งบญัชี ตอ้งสามารถแสดงและบนัทกึการยอมรบัขอ้มลูส่วนตวั (PDPA) ได้

4.3 การสรา้งบญัชี ตอ้งมกีารยนืยนั Verify ตวัตวัผ่าน Email ได้

4.4 การสรา้งบญัชี ตอ้งมกีารยนืยนัเบอรโ์ทรศพัทผ์่าน OTP ได้



DATASHEET │ BYON MICROCHIP TRACKING SYSTEM (MTS)

Page 4 / 11     

คุณสมบตัโิปรแกรม

ระบบบริหำรจดักำรสตัวป่์ำควบคมุ ในกำรรบัแจ้งกำรครอบครอง ขออนุญำตเพำะพนัธุ์ และ ขออนุญำตค้ำ (Front Office)

5. มรีะบบการรบัแจง้การครอบครอง การขออนุญาตเพาะพนัธุ ์และการขออนุญาตคา้ สตัวป่์าควบคุม/ซากและผลติภณัฑส์ตัวป่์า
ควบคุม คุณสมบตัอิย่างน้อย ดงันี้

5.1 สามารถยืน่ค าขอแจง้การครอบครองสตัวป่์าควบคุม/ซากของสตัวป่์าควบคุม

5.2 สามารถยืน่ค าขอ/การแจง้เกีย่วกบั การโอนกรรมสทิธิ ์ การปรบัเปลีย่นขอ้มลูบุคคล เพิม่/ลดจ านวนสตัวป่์า
ควบคมุ/ซากสตัวป่์าควบคุม การเปลีย่นสถานทีค่รอบครอง การแจง้การท าเครือ่งหมาย การขอท าเครือ่งหมายอื่น ๆ
โดยเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

5.3 สามารถยืน่ค าขออนุญาตการเพาะพนัธุส์ตัวป่์าควบคุม ตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งได้

5.4 สามารถยืน่ค าขออนุญาตการคา้สตัวป่์าควบคุม/ซากและผลติภณัฑข์องสตัวป่์าควบคุมตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งได้

5.5 ประชาชน/ผูป้ระกอบการสามารถยืน่ค าขอ ตามขอ้ (1) – (4) แบบไรเ้อกสาร (e-Form) โดยกรอกขอ้มลู
ผ่านทางหน้าจอของระบบ/Application

5.6 ระบบสามารถรบัเรือ่งการยืน่ค าขอต่างๆ ขา้งตน้ได้ และออกเอกสารหลกัฐานการรบัค าขอของค ารอ้ง โดยออก
เลขทีร่บัค ารอ้ง วนั/เดอืน/ปี และประเภทของค าขอในรปูแบบดจิทิลัไฟลไ์ด้

5.7 ระบบสามารถ upload เอกสาร หลกัฐาน ภาพถ่าย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตัวป่์าควบคุมในแต่ละค าขอดงักล่าวขา้งตน้
ไดห้ลากหลายรปูแบบ

5.8 สามารถกรอกขอ้มลูผูย้ ืน่ค าขอ ชนิดสตัวป่์า/ซากสตัว์ ได้

5.9 สามารถ Upload รปูภาพสตัว์ และบ่งบอกต าแหน่งได้ อาทิ เช่น รปูใบหน้าสตัว์ รปูล าตวัขา้งซา้ย และขา้งขวา
รปูต าหนิรปูพรรณ เป็นตน้

5.10 สามารถแสดงและระบุสถานทีก่ารครอบครอง สถานทีเ่พาะพนัธุแ์ละสถานทีค่า้โดยเชือ่มต่อกบัฐานขอ้มลู
โปรแกรมแผนทีโ่ลกทีไ่ดร้บัมาตรฐาน

5.11 สามารถยนืยนัตวัตนในการรบัแจง้การครอบครองชัว่คราวและฉบบัจรงิ

5.12 สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูข ัน้ตอนการยืน่ค าขอ โดยเริม่ตัง้แต่ การยืน่ค าขอ การรบัค าขอ การตดิตามความคบืหน้า
การด าเนินการตรวจสอบ ขบวนการพจิารณา และการอนุมตัิ โดยจดัเกบ็รายละเอยีดขอ้มลู

เช่น วนัทีย่ ืน่ ชือ่ผูย้ ืน่ ชนิดสตัวป่์าควบคุม เป็นตน้ รวมถงึไฟลแ์ละรายละเอยีดเอกสาร/หลกัฐาน/รปูภาพ

5.13 สามารถสบืคน้ คน้หาขอ้มลู ความกา้วหน้าของการพจิาณาการยืน่ค าขอ/หนงัสอืหรอืบนัทกึแจง้ผลของผูย้ ืน่ค า
ขอ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดได้

5.14 สามารถพมิพร์ายงาน หลกัฐานการยืน่ค าขอ/หนงัสอืแจง้ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งออกทางเครือ่งพมิพไ์ด้ เช่น ใบ
รบัค าขอ ใบรบัแจง้การครอบครอง ใบอนุญาตการเพาะพนัธุ์ ใบอนุญาตการคา้ และใบรบัรอง รวมทัง้บญัชกีารเพิม่/ลด
ของสตัวป่์าควบคุมในการครอบครองได้ เป็นตน้
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คุณสมบตัโิปรแกรม

ระบบบริหำรจดักำรสตัวป่์ำควบคมุ ในกำรรบัแจ้งกำรครอบครอง ขออนุญำตเพำะพนัธุ์ และ ขออนุญำตค้ำ (Front Office)

6. มรีะบบการออกใบรบัแจง้ ใบอนุญาต และใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์(e- License) คุณสมบตัขิองระบบอยา่งน้อยดงันี้

6.1 สามารถแจง้ผลการด าเนินการ ตรวจสอบ พจิารณา และอนุมตัผิ่านทางหน้าจอของระบบงาน และ E-mail

6.2 ผูบ้รหิารสามารถลงนามอนุมตักิารออกรบัแจง้การครอบครอง ใบอนุญาตหรอืใบรบัรอง โดยใชร้หสักุญแจส่วนตวั
(Private Key) ในการลงลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนิกส์ (Digital Signature) ได้

6.3 สามารถเชือ่มโยงกบัระบบรบัเงนิกลาง(e-Payment) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื เพือ่
รองรบัการช าระค่าธรรมเนียมและการออกใบเสรจ็

6.4 สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูสถานะการรบัช าระเงนิค่าธรรมเนียมพรอ้มเลขทีใ่บเสรจ็รบัเงนิจากระบบเงนิกลาง (e-
Payment) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื เมือ่ผูป้ระกอบการช าระเงนิค่าธรรมเนียมเรยีบรอ้ย เพือ่
ออกใบรบัแจง้การครอบครอง ใบอนุญาต หรอืใบรบัรอง

6.5 สามารถจดัส่งใบรบัแจง้การครอบครอง ใบอนุญาต หรอืใบรบัรองกลบัไปยงัผูย้ ืน่ค าขอในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์
โดยใบรบัแจง้ ใบอนุญาต และใบรบัรองในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์ และจะตอ้งมกีารรบัรองความน่าเชือ่ถอืโดยใช้
Digital Signature และมี QR Code หรอืวธิกีารทีด่กีว่าทีส่ามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของใบรบัแจ้ง
ใบอนุญาต และใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส์ ได้

7. ระบบสามารถเชือ่มโยงขอ้มลูหน่วยงานอื่น โดยมคีุณสมบตัอิย่างน้อย ดงันี้

7.1 สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูบุคคลจากกรมการปกครอง (MOI) เพือ่ตรวจสอบและยนืยนัตวัตนบุคคล

7.2 สามารถตรวจสอบ และคน้หาขอ้มลูบุคคลไดท้ัง้จากเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืชือ่ นามสกุล

7.3 สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูผูป้ระกอบการกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้เพือ่ตรวจสอบและยนืยนันิตบิคุคลได้

8. การเขา้ถงึขอ้มลูโดยผ่านอุปกรณ์โทรศพัทม์อืถอื และ Tablet

8.1 มรีะบบส าหรบัใหเ้จา้หน้าทีแ่ละบุคคลทัว่ไป สามารถเขา้ถงึ สบืคน้ ตดิตาม ขอ้มลู ประวตัิ หรอืรายงานเกีย่วกบั
การครอบครองสตัวป่์าควบคุม การเพาะพนัธุส์ตัวป่์าควบคุมและการคา้สตัวป่์าควบคุม ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด ตาม
ความจ าเป็นและระดบัตามความเหมาะสม

8.2 ผูย้ืน่ค าขอสามารถเขา้ถงึขอ้มลูในภาพรวมสตัวป่์าควบคมุในการครอบครอง ในการเพาะพนัธุแ์ละในการคา้ของ
ตน สถานะการยืน่ค าขอ บญัชกีารครอบครองสตัวป่์าควบคุม บญัชกีารเพาะพนัธุส์ตัวป่์าควบคุม และบญัชกีารคา้สตัว์
ป่าควบคุม ในรปูแบบทีเ่หมาะสม
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ระบบบริหำรจดักำรสตัวป่์ำควบคมุ ในกำรรบัแจ้งกำรครอบครอง ขออนุญำตเพำะพนัธุ์ และ ขออนุญำตค้ำ (Front Office)

9. ระบบเกีย่วกบัขัน้ตอนการตดิตัง้เครือ่งหมายและก าหนดรหสัประจ าตวัสตัวป่์าควบคุม ตอ้งมคีุณสมบตัอิย่างน้อยดงันี้

9.1) ระบบตอ้งสามารถจดัการยืน่เรือ่งขอตดิตัง้เครือ่งหมาย สามารถประมวลผลตามขอ้มลูเดมิต่อเนื่องจากขัน้ตอน
การแจง้ครอบครองสตัวป่์า โดยไมจ่ าเป็นตอ้งกรอกรายละเอยีดใหม่

9.2) ระบบการจดัการยืน่เรือ่งขอตดิตัง้เครือ่งหมาย มดีงัต่อไปนี้

1) กรณตีอ้งการใหจ้ดัท าเครือ่งหมาย

2) กรณเีครือ่งหมายสญูหายถูกท าลายหรอืช ารดุ

3) กรณมีเีครือ่งหมายมาก่อนแลว้

4) กรณไีมส่ามารถท าเครือ่งตามขอ้ก าหนดได้

9.3) ระบบสามารถแจง้เตอืนนดัหมายเขา้ตดิตัง้เครือ่งหมายผ่าน Email, Application Notification

9.4) เจา้หน้าทีท่ีต่ดิตัง้เครือ่งหมายประจ าตวัสตัวส์ามารถ Upload ขอ้มลูเขา้ระบบไดท้นัที

9.5) ระบบสามารถใชง้านรว่มกบัเครือ่งอ่าน (RFID Reader) ของเจา้หน้าทีเ่พือ่อ่านและบนัทกึ เลขไมโครชพิ
เพือ่ผกูกบับญัชผีูค้รอบครอง

9.6) ระบบสามารถสรา้งเลขประจ าตวัสตัว์ 16 หลกั ทีป่ระกอบไปดว้ยรหสัดงันี้

1) รหสัประเทศไทย ใหใ้ชต้วัอกัษรภาษาองักฤษสองตวั TH

2)รหสัประเภทการครอบครอง

P = Personal ครอบครองส่วนบุคคล

F = Farm ครอบครองโดยฟารม์หรอืสถานเพาะพนัธุ์

M = Merchant ครอบครองโดยผูค้า้

Z = Zoo ครอบครองโดยสวนสตัว์

3) รหสัผูค้รอบครอง ใหใ้ชต้วัย่อภาษาองักฤษจ านวน 4 ตวัอกัษรแทนชือ่ย่อของผูค้รอบครอง

4) รหสัชนดิสตัวป่์าควบคุมหรอืซากสตัวป่์าควบคุม ใหใ้ชห้มายเลขสามหลกั ตัง้แต่หมายเลข 001-999
ตามชนิดสตัวป่์าควบคุมทา้ยระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

5) รหสัปี ใหใ้ชห้มายเลขสองตวัหลงัของปีครสิต์ศกัราชทีส่ตัวเ์กดิ หรอืทีท่ าการขืน้ทะเบยีนครัง้แรก

6) ล าดบัจ านวน ใหใ้ชห้มายเลขสีห่ลกัตัง้แต่หมายเลข 0001-9999 หมายถงึล าดบัจ านวนตวัของสตัวท์ี่
แจง้ครอบครองแต่ละผูค้รอบครองโดยแยกล าดบัจ านวนตวัของแต่ละชนิด
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ระบบบริหำรจดักำรสตัวป่์ำควบคมุ ในกำรรบัแจ้งกำรครอบครอง ขออนุญำตเพำะพนัธุ์ และ ขออนุญำตค้ำ (Front Office)

10. ระบบเกีย่วกบัขัน้ตอนการขออนุญาตเพาะพนัธุ ์และขออนุญาตคา้ สตัวป่์าควบคุม ตอ้งมคีุณสมบตัอิย่างน้อยดงันี้

10.1 ระบบสามารถเชือ่มต่อฐานขอ้มลู เพือ่ตรวจสอบคุณสมบตัผิูย้ ืน่ขอใบอนุญาตเพาะพนัธุแ์ละค้า เช่นขอ้มลู
เอกสาร ขอ้มลูใบครอบครองสตัวป่์าควบคุม และเลขประจ าตวัสตัวป่์า จ านวนสตัวใ์นครอบครอง

10.2 ระบบสามารถท าการเปลีย่นแปลงแกไ้ขสถานทีเ่พาะพนัธุ์ หรอืสถานทีค่า้ โดยสามารถยืน่เรือ่งขอเปลีย่นแปลง
ผ่านระบบออนไลน์

10.3 ระบบสามารถแจง้ผลการยืน่เรือ่งขอผา่น Email, Application Notification

10.4 ระบบสามารถเพิม่ขอ้มลูรปูภาพสตัว์ เพือ่ยืน่ขอ้มลูล่าสุดในการท าเรือ่งยืน่ขอใบอนุญาตเพาะพนัธุ/์คา้ได้

10.5 สามารถระบุต าแหน่งสถานทีใ่นการเพาะพนัธุ์ หรอืคา้ โดยต าแหน่งสถานทีส่ามารถเชือ่มต่อกบัโปรแกรมแผนที่
ทีไ่ดร้บัมาตรฐาน

10.6 ออกแบบและพฒันาระบบใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขออนุญาตเพาะพนัธุ์ และการขออนุญาต
คา้ ในรปูแบบดงักล่าวขา้งตน้

11. สามารถแจง้ผลการด าเนินการ ความกา้วหน้าในแต่ละขัน้ตอนได้
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ระบบกำรบริหำรสตัวป่์ำควบคมุ ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีในกำรจดักำรข้อมูล ตรวจสอบ และพิจำรณำ (Back office) รปูแบบ Website 

1. สามารถระบุผูใ้ชง้านไดไ้มน้่อยกวา่ 4 ระดบั พรอ้มสามารถก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึฟังกช์ ัน่ในการใชง้านระบบได้ แบ่งเป็นงานต่างๆ
อย่างน้อยดงัต่อไปนี้

1.1 งานผูด้แูลระบบ (Admin)

1.2 งานตรวจสอบเอกสาร

1.3 งานจดัท าใบอนุญาต

1.4 งานตดิตัง้เครือ่งหมายสตัวป่์าควบคุม

2. การบรหิารจดัการผูใ้ชง้าน รายละเอยีดดงันี้

2.1 สามารถก าหนดสทิธิใ์นการเขา้ใชฐ้านขอ้มลูเพือ่การบรหิารจดัการสตัวป่์าควบคุม

2.2 สามารถเพิม่หรอืลดผูใ้ช้ (User) เองได้

2.3 สามารถตรวจสอบและแสดงบญัชรีายชือ่ผูใ้ชง้านระบบได้

2.4 สามารถแสดงรายชือ่ผูใ้ช้ (User) ทีก่ าลงัท างานในระบบประกอบดว้ย ชือ่ผูใ้ชง้าน IP Address วนัที่ และ
เวลาทีเ่ขา้ระบบ

3. มรีะบบงานทะเบยีนเจา้หน้าทีข่องรฐัทีป่ฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบการครอบครอง การคา้ และการเพาะพนัธุส์ตัวป่์าควบคุม

3.1 สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูพนกังานเจา้หน้าทีต่ามกฎหมายได้

3.2 สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูเจา้หน้าที่ บุคลากร ของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชืกบัระบบ DPIS ของ
ส านกังาน ก.พ. ได้ เพือ่การเชือ่มโยงขอ้มลูพนกังานเจา้หน้าทีเ่พือ่การอนุญาตหรอืจดัระดบัผูใ้ชร้ะบบ

3.3สามารถตรวจสอบ และคน้หาขอ้มลูเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัค าสัง่ใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบการครอบครอง การเพาะพนัธุ์
และการคา้สตัวป่์าควบคุม ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดได้

3.4 สามารถพมิพร์ายงานการตรวจสอบของเจา้หน้าทีอ่อกทางเครือ่งพมิพไ์ด้

4. ระบบจดัการ Back office มรีะบบจดัหมวดหมูข่องงานเป็นสดัส่วนเพือ่งา่ยต่อการจดัการ แบ่งเป็นประเภทอย่างน้อย ดงันี้

4.1 ค าขอใบรบัแจง้ครอบครอง

4.2 ค าขอตดิตัง้เครือ่งหมายสตัวป่์าควบคมุ

4.3 ค าขอใบอนุญาตเพาะพนัธุ์ และคา้

4.4 ค าขอแจง้เปลีย่นแปลง เพิม่ลด จ านวนสตัวป่์าควบคุมในครอบครอง

4.5 ค าขอแจง้โอนการครอบครองสตัวป่์าควบคุมในครอบครอง

4.6 ค าขอต่อ/โอนใบอนุญาตเพาะพนัธุแ์ละคา้

5. ระบบ Back office ตอ้งแสดงขัน้ตอนของค าขอแต่ละประเภท และแสดงความกา้วหน้าของการด าเนินงานทุกขัน้ตอน อาทิเช่น 
ข ัน้ตอนตรวจสอบเอกสาร, ขัน้ตอนตรวจสอบสถานทีค่รอบครองสตัวป่์าควบคุมหรอืเพาะพนัธุ ์ข ัน้ตอนการจดัท าใบอนุญาต เป็นตน้ 
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ระบบกำรบริหำรสตัวป่์ำควบคมุ ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีในกำรจดักำรข้อมูล ตรวจสอบ และพิจำรณำ (Back office) รปูแบบ Website 

10.1 สามารถประมวลผลขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลูเบือ้งตน้ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดได้ เช่น การจดัล าดบัผูค้รอบครอง
สตัวป่์าควบคุมตามผลรวมของสตัวป่์าควบคุมในครอบครอง การนบัจ านวนผูข้ออนุญาตคา้สตัวป่์าควบคุมแบ่งตาม
จงัหวดั หรอืตามทีก่ าหนด การนบัจ านวนและจดักลุ่มสตัวป่์าควบคุมตามประเภทของสตัวป่์าควบคุมและแสดงจ านวน
การนบัจ านวนและผูค้รอบครองสตัวป่์าควบคุมทีม่กีจิกรรมการโอนกรรมสทิธิ ก์ารค านวณทางสถติิ เป็นตน้

10.2 สามารถจดัท ารายงานเกีย่วกบัการแจง้ครอบครอง การเพาะพนัธุแ์ละการคา้สตัวป่์าควบคุม ตามเงือ่นไขที่
ก าหนดได้ เช่น จดัท ารายงานการขอขึน้ทะเบยีนสตัวป่์าควบคุม เป็นตน้

10.3 สามารถพมิพร์ายงานออกทางเครือ่งพมิพ์ และ Export ไฟล์ ออกมาในรปูแบบของ Microsoft Excel,
PDF หรอืWord ได้ ตามความเหมาะสม

6. ระบบ Back office ในแต่ละค าขอ สามารถเรยีกดเูอกสารทีท่างผูย้ ืน่ค าขอ upload ไว ้สามารถแบ่งประเภทเพือ่เรยีก
ตรวจสอบอย่างงา่ยได ้เช่น เอกสาร, รปูสตัว ์ใบเสรจ็ช าระค่าธรรมเนียม เป็นตน้

7. ระบบ Back office เมือ่หน่วยงานแต่ละหน่วยมกีารตรวจสอบทีไ่มถู่กตอ้ง เช่นเอกสารไมค่รบถว้นหรอืคุณสมบตัิการยืน่ขอไม่
ตรง ระบบสามารถแจง้เตอืนกลบัไปยงัผูย้ ืน่ค าขอใหแ้กไ้ขเอกสาร หรอืส่งเอกสารเพิม่ต่อไปได้

8. เจา้หน้าทีส่ามารถตรวจสอบขอ้มลู  สถานะการยืน่ค าขอ บญัชกีารครอบครองสตัวป่์าควบคุม บญัชกีารเพาะพนัธุ์สตัวป่์าควบคุม 
และบญัชกีารคา้สตัวป่์าควบคุม

9. เจา้หน้าทีส่ามารถน าเขา้ขอ้มลูทีจ่ าเป็น แสดงสถานะ เกีย่วกบัการตรวจสอบการครอบครอง การเพาะพนัธุ ์และการค้าสตัวป่์า
ควบคุมได ้เช่น บนัทกึ ขอ้ความสัน้ ๆ เกีย่วกบัเหตุอนัควรสงสยัของการครอบครองสตัวป่์าควบคุม วนัทีต่รวจสอบ
ชือ่เจา้หน้าทีผู่บ้นัทกึ เป็นตน้

10. พฒันาระบบงานประมวลผลขอ้มลูและการจดัท ารายงาน

11. ระบบ Back office ส าหรบัเจา้หน้าทีห่น่วยตดิตัง้เครือ่งหมายสตัว ์เมือ่น าเครือ่งอ่านเครือ่งหมาย (Tag Reader) สามารถ
เรยีกดเูลขประจ าตวัสตัว ์16 หลกัพรอ้มขอ้มลูผูค้รอบครองสตัวป่์าอย่างน้อยดงันี้

11.1 ขอ้มลูผูค้รอบครอง ชือ่ นามสกุล, รปูถ่าย, บตัรประชาชน, เบอรโ์ทรศพัท์

11.2 ประเภทใบอนุญาต พรอ้มวนัหมดอายุ

11.3 สถานทีห่รอืพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในการครอบครอง หรอืสถานทีเ่พาะพนัธุ/์คา้

11.4 จ านวนสตัวป่์าควบคุมในการดแูลของสตัวป่์าควบคุมในแต่ละประเภท/ชนิด

11.5 รปูสตัวท์ีล่งทะเบยีนไว้ เพือ่การเปรยีบเทยีบกบั ไมโครชพิประจ าตวัสตัวป่์าควบคุมตวันัน้ๆ

12. ระบบการจดัการสตัวป่์าควบคมุ ตอ้งสามารถท างานร่วมกบัอุปกรณ์หรอืโปรแกรมไดโ้ดยแสดงผลการบนัทกึ การอ่าน การ
วเิคราะห ์และจดจ าขอ้มลูไดอ้ย่างน้อยดงันี้

12.1 อุปกรณ์เครือ่งหมายประจ าตวัสตัว์ (Microchip, Barcode, QR code)

12.2 อุปกรณ์อ่านค่าจากเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว์ (Tag Reader)

12.3 รองรบัโปรแกรมประมวลผลปัญญาประดษิฐร์ะบุเอกลกัษณ์ของสตัว์ (AI Analytic)
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ระบบกำรบริหำรสตัวป่์ำควบคมุ ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีในกำรจดักำรข้อมูล ตรวจสอบ และพิจำรณำ (Back office) รปูแบบ Website 

15.1 รายงานจ านวนบญัชผีูใ้ชง้าน พรอ้มขอ้มลู ชือ่ นามสกุล เลขบตัรประชาชน เบอรโ์ทรศพัท์

15.2 รายงานจ านวนสตัวป่์าควบคุมทัง้หมดตามประเภท/ชนิด

15.3 รายงานจ านวนสตัวป่์าควบคุม แบ่งเป็นประเภทสตัวป่์าควบคุมชนิด ก. หรอืชนิด ข.

15.4 รายงานจ านวนประเภทการครอบครอง

ก. จ านวนครอบครองส่วนบุคคล

ข. จ านวนครอบครองโดยฟารม์หรอืสถานเพาะพนัธุ์

ค. จ านวนครอบครองโดยผูค้า้

ง. จ านวนครอบครองโดยสวนสตัว์

15.5 รายงานจ านวนผูย้ ืน่ขอใบอนุญาต

ก. จ านวนใบอนุญาตแบ่งเป็น ประเภทครอบครอง หรอื เพาะพนัธุ/์คา้

ข. จ านวนใบอนุญาตอยู่ในระหว่างการด าเนินการ

ค. จ านวนใบอนุญาตทีไ่มผ่่านการอนุมตัิ

ง. จ านวนใบอนุญาตทีถู่กเพกิถอน

15.6 รายงานสามารถคน้หาขอ้มลูดว้ย ชือ่ผูค้รอบครอง รหสัประจ าตวัสตัว์ หรอืเลขไมโครชพิได้

15.7 รายงานสามารถคน้หาไดแ้บบรายวนั รายเดอืน รายไตรมาส และรายปี

15.8 รายงานสามารถระบุจ านวนประเภทเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว์ เชน่ ไมโครชพิ และเครือ่งหมายอื่นๆ ทีใ่ชแ้ลว้
และทีย่งัไมไ่ดใ้ชง้าน พรอ้มสรุปยอดคงเหลอื

15.9 รายงานสามารถคน้หาขอ้มลูค าขอของผูย้ ืน่ โดยคน้หาจากเลขทีค่ าขอ ชือ่ สกลุ เลขประจ าตวัประชาชน เบอร์
โทรศพัท์ เป็นอย่างน้อย

15.10 รายงานสามารถเลอืกขอ้มลูค าขอของผูย้ ืน่ และดวูนัเวลาท างานแต่ละขัน้ตอนได้

13. ระบบตอ้งรองรบัการก าหนดสทิธิใ์นการเขา้ใชง้านระบบโดยมองเหน็เมนูการใชง้านทีแ่ตกต่างกนัได้

14. สามารถก าหนดสทิธิผ์ูใ้ชง้านระบบเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มโดยผูด้แูลระบบได้

15. สามารถสรุปรายงาน ประมวลผลขอ้มลูเชงิสถติพิืน้ฐานไดทุ้กชัน้ขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้
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คุณสมบตัโิปรแกรม

ระบบกำรบริหำรสตัวป่์ำควบคมุ ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีในกำรจดักำรข้อมูล ตรวจสอบ และพิจำรณำ (Back office) รปูแบบ Website 

16.1 มเีครือ่งมอืในการช่วยกรองขอ้มลูเบือ้งตน้ filter ได้ เช่น กรองขอ้มลูตามประเภทการครอบครอง

16.2 มเีครือ่งมอืในการจดัเรยีงขอ้มลูได้ sorting เช่น เรยีงตามวนัทีล่่าสุด เรยีงตามเลขล าดบัของผูย้ ืน่ค ารอ้ง

16.3 มเีครือ่งมอืในการคน้หารายละเอยีดขอ้มลูได้ เช่น คน้หาตามชือ่ผูค้รอบครอง รหสัประจ าตวัสตัว์ เลขไมโครชพิ

16.4 มเีครือ่งมอืทีช่ว่ยในการสรา้งการเรยีกดรูายงาน ตามชว่งเวลา เช่น ชว่งรายวนั รายเดอืน รายไตรมาส รายปี
เป็นอย่างน้อย

16.5 มเีครือ่งมอืทีช่ว่ยในการส่งขอ้มลูออก export ออกมาในรปูแบบตารางเพือ่งา่ยต่อการใชง้าน เช่น export
to excel , PDF , CSV เป็นอย่างน้อย

16. ระบบแสดงผลขอ้มลูในรปูแบบ Dashboard สามารถแสดงไดใ้นลกัษณะของกราฟในรปูแบบต่างๆ เพือ่ใหง้า่ยต่อการวเิคราะห ์
โดยน าเสนอในมมุมองต่างๆ ดงันี้ กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเสน้ ไดเ้ป็นอย่างน้อย

17. ระบบแสดงผลรายงานในรปูแบบ Dashboard : เกีย่วกบัการใชง้านระบบ

17.1 จ านวนปรมิาณบญัชผีูใ้ชง้าน user ทัง้หมด

17.2 จ านวนปรมิาณผูย้ืน่ค ารอ้งทัง้หมดและสามารถแบ่งเป็นหมวดหมูไ่ด้

17.3 จ านวนงานทีอ่ยู่ในแต่ละขัน้ตอนการด าเนินการ

17.4 จ านวนปรมิาณการออกใบอนุญาต แบ่งเป็นใบครอบครอง ใบอนุญาต เพาะพนัธุ์ ใบอนุญาตคา้

17.5 สามารถคน้หาใบค าขอของผูย้ ืน่ โดยคน้หาตามเลขทีใ่บค าขอ ชือ่ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ไดเ้ป็นอย่างน้อย

17.6 สามารถเลอืกใบค าขอของผูย้ ืน่ และดวูนัเวลาท างานแต่ละขัน้ตอนได้

18. ระบบแสดงผลรายงานในรปูแบบ Dashboard : เกีย่วกบัขอ้มลูสถติพิืน้ฐาน

18.1 รายงานจ านวนบญัชผีูใ้ชง้าน พรอ้มขอ้มลู ชือ่ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน เบอรต์ดิต่อ

18.2 รายงานจ านวนสตัวป่์าควบคุมทัง้หมด

18.3 รายงานจ านวนสตัวป่์าควบคุม แบ่งเป็นประเภทสตัวป่์าควบคุมชนิด ก หรอืชนิด ข

18.4 รายงานจ านวนประเภทการครอบครอง

ก. การครอบครองส่วนบคุคล

ข. การครอบครองโดยฟารม์หรอืสถานเพาะพนัธุ์

ค. การครอบครองโดยผูค้า้

ง. การครอบครองโดยสวนสตัว์

18.5 รายงานจ านวนผูย้ ืน่ขออนุญาต

ก. จ านวนใบอนุญาต แบ่งเป็นประเภทครอบครองหรอืเพาะพนัธุ์/คา้

ข. จ านวนใบอนุญาตอยู่ในระหว่างการด าเนินการ

ค. จ านวนใบอนุญาตทีไ่มผ่่านการอนุมตัิ

ง. จ านวนใบอนุญาตทีถู่กเพกิถอน

18.6 รายงานสรุปยอดคงเหลอืจ านวนไมโครชพิทีใ่ชง้านแลว้และยงัไมไ่ดใ้ชง้าน
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