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การออกหมายเลขใบอนุญาตทําการประมงในระบบ E-License



เลขที่คําร้อง R1610103010001

1610103010001

610103010001

เลขที่คําขอ

เลขใบอนุญาต

TM2D
เครื่องหมายประจํา
เรือ



การออกเลขที่คําร้อง

รหสัการออกเลขที-คําร้อง ประกอบด้วยตวัเลข 7 สว่น ดงันี = A B CC DD EE FF GGGG (R 1 61 01 03 01 0001)

โดยที- A หมายถงึ ตวัอกัษร R ซึ-งจะระบถุงึเอกสารใบคําร้อง

B หมายถงึ ประเภทคําร้อง

CC หมายถงึ รหสัปี พ.ศ. 2 หลกั สดุท้ายที-ร้องขอ

DD หมายถงึ รหสัจงัหวดัที-ร้องขอ ตามกระทรวงมหาดไทยกําหนด 2 หลกั

EE หมายถงึ รหสัอําเภอที-ร้องขอ ตามกระทรวงมหาดไทยกําหนด 2 หลกั

FF หมายถงึ รหสัประเภทของใบอนญุาตทําการประมง ตามที-กําหนด

GGGG หมายถงึ เลขที-คําร้อง

เลขที่คําร้อง R1610103010001



การออกเลขที่คําขอ

รหสัการออกเลขที-คําขอ ประกอบด้วยตวัเลข 6 สว่น ดงันี = A BB CC DD EE FFFF (1 61 01 03 01 0001)

โดยที- A หมายถงึ ประเภทคําขอ

BB หมายถงึ รหสัปี พ.ศ. 2 หลกั สดุท้ายที-ขอ

CC หมายถงึ รหสัจงัหวดัที-ขอ ตามกระทรวงมหาดไทยกําหนด 2 หลกั

DD หมายถงึ รหสัอําเภอที-ขอ ตามกระทรวงมหาดไทยกําหนด 2 หลกั

EE หมายถงึ รหสัประเภทของใบอนญุาตทําการประมง ตามที-กําหนด

FFFF หมายถงึ เลขที-คําขอ

เลขที่คําขอ 1610103010001



การออกเลขที่ใบอนุญาตทําการประมง

รหสัการออกเลขใบอนญุาตทําการประมง ประกอบด้วยตวัเลข 5 สว่น ดงันี = AA BB CC DD EEEE (61 01 03 01 0001)

โดยที- AA หมายถงึ รหสัปี พ.ศ. 2 หลกั สดุท้ายที-ออกใบอนญุาตทําการประมง

BB หมายถงึ รหสัจงัหวดัที-ออกใบอนญุาตทําการประมง ตามกระทรวงมหาดไทยกําหนด 2 หลกั

CC หมายถงึ รหสัอําเภอที-ออกใบอนญุาตทําการประมงตามกระทรวงมหาดไทยกําหนด 2 หลกั

DD หมายถงึ รหสัประเภทของใบอนญุาตทําการประมง ตามที-กําหนด

EEEE หมายถงึ เลขที-ออกใบอนญุาตทําการประมง

เลขที่ใบอนุญาต 610103010001



ประเภทคําร้อง

1 หมายถงึ การร้องขอใบอนญุาต

2 หมายถงึ การร้องขอโอนใบอนญุาต

3 หมายถงึ การร้องขอตอ่อายใุบอนญุาต

4 หมายถงึ การร้องขอออกใบแทนใบอนญุาต

5 หมายถงึ การร้องขอเปลี-ยนแปลง



ประเภทใบอนุญาตทําการประมง

01 หมายถงึ ใบอนญุาตทําการประมงพาณิชย์

02 หมายถงึ ใบอนญุาตทําการประมงพื =นบ้าน 

03 หมายถงึ ใบอนญุาตทําการประมงนํ =าจืด

04 หมายถงึ ใบอนญุาตทําการประมงนอกนา่นนํ =าไทย

05 หมายถงึ ใบอนญุาตทําการประมงโดยไมใ่ช้เรือประมง

06 หมายถงึ ใบอนญุาตทําการเพาะเลี =ยงสตัว์นํ =าในที-จบัสตัว์นํ =าซึ-งเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่

07 หมายถงึ ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสตัว์นํ =าหรือเก็บรักษาสตัว์นํา้

08 หมายถงึ ใบจดทะเบียนเป็นทา่เทียบเรือประมง 



เครื่องหมายประจําเรือ

โดยที- A หมายถงึ พื =นที-ทําการประมง รายละเอียด ดงันี ้

– A หมายถงึ  อนัดามนั

– T หมายถงึ อา่วไทย

– H หมายถงึ นอกนา่นนํ =าไทย

– Z หมายถงึ ทําการประมง 2 ฝั-ง

B หมายถงึ ขนาดเรือ (ตนักลอส) รายละเอียด ดงันี =

– S หมายถงึ ตํ-ากวา่ 20 TG

– M หมายถงึ 20 TG แตไ่มถ่งึ 60 TG

– L หมายถงึ 60 TG แตไ่มถ่งึ 150 TG

– X หมายถงึ มากกวา่ 150 TG

C หมายถงึ ลาํดบัเลขที-ออกรหสัประจําเรือของขนาดเรือที-ทําการประมงนัน้ๆ

D หมายถงึ รหสัเครื-องมือทําการประมง

TM2D

รหสัการออกเครื-องหมายประจําเรือ ประกอบด้วยตวัเลข 4 สว่น ดงันี = A B CC DD (T M 2 D)



เครื่องหมายประจําเรือ(ต่อ)

โดยที- D หมายถงึ เครื-องมือทําการประมง สามารถมีได้มากกวา่ 1 เครื-องมือ รายละเอียด ดงันี =

– A หมายถงึ อวนลาก

– B หมายถงึ อวนล้อมจบั

– E หมายถงึ อวนครอบ

– D หมายถงึ ช้อน/ยก

– F หมายถงึ อวนตดิตา

– G หมายถงึ เครื-องมืออวนอื-น

– C หมายถงึ เครื-องมือคราด

– H หมายถงึ เครื-องมือลอบ

– J หมายถงึ เครื-องมือเบด็ราว

– K หมายถงึ เครื-องมืออื-นๆ

หมายเลขประจําเรือ

TM2D

รหสัการออกเครื-องหมายประจําเรือ ประกอบด้วยตวัเลข 4 สว่น ดงันี = A B CC DD (T M 2 D)

TM2DK



ขั้นตอนการทํางานของระบบ E-License

ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์



ขั้นตอนการรับคําขอใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์

เจ้าหน้าที่รับคําร้อง

กรอกข้อมูลผู้ขอใบอนุญาต

เลือกพื FนทีIทาํการประมง

เลือกเครืIองมือทาํการประมง

แนบเอกสารหลักฐาน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

พมิพ์ใบคาํร้องฯ

พมิพ์แบบฟอร์มบนัทกึการ

ตรวจสอบเอกสาร

กรอกเลขทะเบยีนเรือ



ขั้นตอนการรับคําขอใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์

ประมงอําเภอ ตรวจสอบคุณสมบตัิ คณะกรรมการกลางฯ

แสดงเหตุผล
ประกอบการพจิารณา

ยืนยันคาํขอเพืIอพจิารณา แจ้งผลการพจิารณา

พจิารณาอนุมัตใิบคาํขอเปลีIยนสถานะจากคาํ
ร้องเป็นคาํขอ

พมิพ์ใบรับคาํขอฯ



ขั้นตอนการรับคําขอใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ 
(กรณีอนุญาต)

ประมงอําเภอ

พมิพ์ใบแจ้งผลการพจิารณา

รับชาํระค่าธรรมเนียมและค่าอากร

บนัทกึเลขทีI เล่มทีI และวันทีI ของใบเสร็จ

พมิพ์ใบอนุญาตทาํการประมง



ขั้นตอนการรับคําขอใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ 
(กรณีไม่อนุญาต)

ชาวประมงแจ้ง

ความประสงค์อุทธรณ์

ประมงอําเภอ

พมิพ์ใบแจ้งผลการ
พจิารณา (ไม่ผ่าน)

รับคาํอุทธรณ์ 

เปลีIยนสถานะคาํร้องในระบบ

ข้อมูลจะถกูส่งกลับมาทีIส่วนกลางและระบบแจ้ง
เตอืนให้คณะกรรมการรับทราบการยืIนอุทธรณ์

คณะกรรมการกลางฯ 

คณะกรรมการ

พจิารณาเสนอผู้มีอาํนาจ

ส่งผลการอุทธรณ์
กลับไปยังประมงอาํเภอ

แจ้งผลการอุทธรณ์ไปยังชาวประมง

ผลการพจิารณา

อุทธรณ์เป็นทีIสิ Fนสุด



ขั้นตอนการรับคําขอใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์
(กรณีเอกสารไม่ครบ)

ประมงอําเภอ

กาํหนดวันทีIจะให้ยืIน
เอกสารหลักฐานเพิIมเตมิ

พมิพ์แบบตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานให้ชาวประมง

ชาวประมงมายืIนเอกสาร
หลักฐานเพิIมเตมิ



Timeline

• อบรมเจ้าหน้าที่ 9-10 ม.ค. 61 

• ทดสอบระบบ 15-19 ม.ค. 61

• รับคําขอ 20 ม.ค.- 20 ก.พ. 61

• ตรวจเรือ 20 ม.ค.- 28 ก.พ. 61 

• พิจารณา 1-15 ม.ีค. 61 

• แจ้งผล 16 ม.ีค. 61 เป็นต้นไป

• ตรวจสอบ ณ PIPO 16 ม.ีค. 61 เป็นต้นไป
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การใช้งานระบบ E-License 
สาํหรับการออกใบอนุญาต



การเข้าสู่ระบบ E-License
22



สามารถเข้าสูร่ะบบได้โดยการเข้าไปที6 URL: elicense.fisheries.go.th:6069 

จากนั ;นจะปรากฏหน้าตา่งดงัภาพด้านลา่งนี ;ให้ทําการกรอกอีเมล์และรหสัผา่นที6ได้รับ แล้วทําการคลกิ “เข้าสูร่ะบบ”

23

การเขา้สูร่ะบบ



24

เมื6อทําการลอ็กอินเข้าสูร่ะบบได้สาํเร็จแล้วจะแสดงข้อมลูดงัภาพด้านลา่งนี ้



การใช้งานระบบ E-License 

ใบอนุญาตทาํการประมงพาณิชย์
25



การใช้งานระบบ E-License สาํหรับการออก

ใบอนุญาตทาํการประมงพาณิชย์

26

qการเปิดใบคําร้องใบอนญุาตทําการประมงพาณิชย์
• สว่นของเจ้าหน้าที6รับคําขอ  

ให้คลกิไปที6 พาณิชย์ > ขอใบอนญุาตใหม่



27

จากนั ;นจะปรากฏหน้าตา่งดงัภาพด้านลา่งให้ทําการกรอกข้อมลูตามคําอธิบายในภาพ



28



29

กรณีเลอืกประเภทเครื6องมือที6ใช้เรือประมงลาํเดียว จากนั ;นให้ทําการกรอกเลขทะเบียนเรือหลกั

กรณีเรือลากคูใ่ห้ทําการเลอืกที6 “เครื6องมือประมงอวนลากคู่” จากนั ;นให้ทําการกรอกเลขทะเบียนเรือ 

กรณีเรือลากคูใ่ห้กรอกเลขทะเบียนเรือรองด้วย

แถบข้อมูลเรือ



30

แถบเครื_องมือทาํการประมง การเพิ6มเครื6องมือการทําประมง ให้คลกิ “สร้าง” ระบบจะขึ ;น POP-UP ให้สร้างเครื6องมือทําการ

ประมง



31

แถบ เอกสาร
แนบ



32

แถบ การตรวจสอบ
เอกสาร



33

แถบตรวจเรือ ระบวุนัที6จะนดัตรวจเรือ และ สถานที6นดัตรวจเรือ

เมื6อแนบเอกสารครบถ้วนแล้วให้ทําการคลกิ “บนัทกึ” จากนั ;นคลกิ “ยืนยนั” 



34

ระบบจะแสดง popup ขึ ;นมาให้คลกิ “ตกลง” เพื6อยืนยนัใบคํา

ร้อง 

จากนั ;นระบบจะทําการสร้างหมายเลขใบคําขอขึ ;นมาให้อตัโนมตัิ

จากนั ;นให้ทําการพิมพ์เอกสาร ดงัภาพด้านลา่งนี ้

จากนั ;นระบบจะแปลงเอกสารเป็นใบคําขอ โดยเมื6อเจ้าหน้าที6ได้เข้าไปตรวจสอบเรือแล้วให้บนัทกึข้อมลูลงในระบบ



35

ในแถบตรวจเรือ ทําการบนัทกึผลการตรวจเรือ และเครื6องมือการทําการประมง 

โดยถ้าข้อมลูไมต่รงกบัที6กรอกไว้ในคําขอ ต้องระบคุวามคดิเหน็ของเจ้าหน้าที6 
• สว่นของประมงอําเภอ 



36

แถบการตรวจสอบ
คณุสมบตัิ



37

เมื6อบนัทกึข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการคลกิ “สง่พิจารณา” เพื6อสง่เรื6องให้กบัคณะกรรมการในการพิจารณาตอ่ไป



38

สว่นคณะกรรมการกลาง คณะกรรมการตรวจสอบข้อมลูในรายการใบคําขอ เพื6อพิจารณาอนญุาต / ไมอ่นญุาต



39

ในกรณีที6คลกิอนญุาต

ให้ทําการพิมพ์เอกสารหนงัสอืแจ้งผลพิจารณา สง่ให้กบัผู้ขอ

สว่นของประมงอําเภอ



40

ให้ทําการคลกิแก้ไข เพื6อทําการรับชําระเงิน

จากนั3นใหทํ้าการออกใบเสร็จรับเงนิพรอ้มบนัทกึเลขทีAเอกสารรับเงนิลงระบบ พรอ้มแนบ
เอกสารดงักลา่วใหถ้กูตอ้ง จากนั3นคลกิ“บนัทกึ”



41

จากนั ;นคลกิ “ออกใบอนญุาต” 

ระบบจะแสดงหน้าตา่งดงัภาพด้านลา่งให้คลกิที6ชอ่งสแีดง เพื6อเข้าดขู้อมลูใบอนญุาต
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จากนั ;นทําการพิมพ์ใบอนญุาต เป็นอนัสิ ;นสดุขั ;นตอนการขอใบอนญุาตทําการประมงพาณิชย์
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สว่นของประมงอําเภอ ในกรณีที6คลกิไมอ่นญุาต

ให้ทําการกรอกเหตผุลที6ไมอ่นญุาต และคลกิ “ยืนยนัการไมอ่นญุาต”

พร้อมพิมพ์หนงัสอืแจ้งผลไมอ่นญุาต สง่ให้ผู้ขอรับใบอนญุาต
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กรณีที6ผู้ขอมีการร้องอทุธรณ์ให้ทําการคลกิที6ปุ่ ม “อทุธรณ์” ตามภาพด้านลา่ง
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สว่นคณะกรรมการกลาง คณะกรรมการตรวจสอบข้อมลูในรายการใบอทุธรณ์ เพื6อพิจารณาอนญุาต / ไม่

อนญุาต

ถ้าอนญุาต จะสง่ผลไปที6เจ้าหน้าที6ประมงอําเภอ จากนั ;นจะดําเนินการไปที6ขั ;นตอนการออกใบอนญุาต

ถ้าไมอ่นญุาต จะสง่ผลไปที6เจ้าหน้าที6ประมงอําเภอ จากนั ;นประมงอําเภอจะแจ้งไปที6ชาวประมง
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THANKS!
Any Questions?
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Any Questions?


