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การเขา้สูร่ะบบ 
 

1. การเข้าสู่ระบบสามารถทําได้โดยเข้าไปท่ี URL : http://fishinginfo.fisheries.go.th จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ
ให้ใช้งานระบบ 

 
2. กรอกข้อมูล Username และ รหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
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การออกหมายเลขคําร้อง 
  
  เม่ือมีการสร้างรายการคําร้องผ่านระบบ ระบบจะทําการสร้างรหัสการออกเลขคําร้องให้โดยอัตโนมัติ โดยหมายเลข
ท่ีระบบสร้างจะประกอบด้วยตัวเลข 4 ส่วน ดังนี้ 

 

AA BB C DDDDD  
 
ตัวเลขท้ัง 4 ส่วน มีความหมาย ดังนี ้

AA    หมายถึง   รหัสปี พ.ศ. 2 หลัก สุดท้ายท่ีร้องขอ 
BB       หมายถึง   รหัสศูนย์การแจ้งเข้า-ออก 
C      หมายถึง   ประเภทเอกสาร 
DDDDD   หมายถึง   ลําดับเอกสาร 

 
โดยประเภทเอกสาร มีท้ังหมด 6 ประเภท ได้แก่ 

 หมายเลข 1 - รายการแจ้งเรือออก 
 หมายเลข 2 - รายการแจ้งเรือเข้า 
 หมายเลข 3 - รายการคนประจําเรือ 
 หมายเลข 4 - รายการแจ้งตรวจเรือ 
 หมายเลข 5 - รายการบันทึกการกระทําความผิด 
 หมายเลข 6 - รายการสั่งตรวจเรือ 
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Flow การแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมงไทย 
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รายการตรวจสอบ (A) 
 รายการตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นจากทางระบบ e-285 ซ่ึงรายการท่ีตรวจสอบมีดังนี้ 

1. สถานะทะเบียนเรือ (PO/PI) 
2. สถานะใบอนุญาตใช้เรือ (PO/PI) 
3. วันหมดอายุของใบอนุญาตใช้เรือ (PO/PI) 
4. สถานะเรือล๊อค (PO) 
5. ระดับชั้นความสามารถของใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ (PO) 
6. วันหมดอายุของใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ (PO/PI) 
7. ระดับชั้นความสามารถของใบประกาศนียบัตรช่างเคร่ือง (PO) 
8. วันหมดอายุของใบประกาศนียบัตรช่างเคร่ือง (PO/PI) 
9. ใบอนุญาต 285 และ Crew list (PO) 
10. วันหมดอายุใบอนุญาตทํางาน (PO/PI) 
11. วันท่ีคาดว่าจะเข้าไม่เกิน 30 วัน (กรณีวัตถุประสงค์ออกทําการประมง) (PO) 
12. ปริมาณสัตว์น้ํารวม (PI) 
13. ชนิดสัตว์น้ํา และน้ําหนักสูงสุด 3 ชนิด 

 

รายการตรวจสอบ (F1) 
 รายการตรวจสอบนี้ระบบทําการตรวจสอบให้อัตโนมัติ เม่ือตรวจสอบแล้วจะมีการอัพเดทสถานะของเอกสารเป็น 
ผ่าน/ไม่ผ่าน พร้อมท้ังแจ้งสถานะเอกสารกลับไปท่ีระบบ e-285 รายการท่ีตรวจสอบมีดังนี้ 

1. สถานะใบอนุญาตทําการประมง (PO/PI) 
2. สถานะระบบติดตามเรือประมง (VMS) (PO/PI) 
3. ประวัติการส่งสัญญาณระบบติดตามเรือประมง (VMS) (PI) 
4. ข้อมูลบันทึกการกระทําความผิด (PO) 
5. จํานวนวันทําการประมงคงเหลือ (PO/PI) 
6. สถานะท่าเทียบเรือประมง (PO/PI) 
7. สถานะเรือล๊อค (PO) 
8. วันท่ีคาดว่าจะเข้าไม่เกิน 30 วัน (กรณีวัตกุประสงค์ออกทําการประมง) (PO) 
9. การตรวจสอบเครื่องมือประมงก่อนออกทําการประมง (PO) 
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ระบบวิเคราะห์จัดกลุ่มความเสี่ยง (F2) 
 ระบบวิเคราะห์จัดกลุ่มความเสี่ยง (CRA) เป็นการคํานวนความเสี่ยงของเรือรายลําเพ่ือจัดกลุ่มความเสี่ยงของเรือ
เหล่านั้น ซ่ึงแบ่งกลุ่มความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ ปกติ, เฝ้าระวัง, เสี่ยง โดยเงื่อนไขท่ีนํามาคํานวนมีดังนี้ 

1. ผลการทวนสอบพิกัดการทําประมงใน VMS กับ Logbook 
2. ค่าความแตกต่างของนํ้าหนักสัตว์น้ําจากท่ีบันทึกใน Logbook และใน LD 
3. ประวัติการขาดส่งสัญญาณ VMS (เร่ิมต้นท่ี 2 ชั่วโมง) แต่ไม่เกนิ 4 ชั่วโมง 
4. ประวัติเป้า Urgent จาก FMC (9 ด้าน) 
5. ข้อมูลประวัติการถูกเฝ้าระวังจากศูนย์ FMC (9 ด้าน) 
6. ประวัติการดําเนินคดีของเจ้าของเรือ และผู้ควบคุมเรือ 

 

ระบบสั่งตรวจในเง่ือนไขพิเศษ (F3) 
 ระบบสั่งตรวจในเงื่อนไขพิเศษ เป็นรายการท่ีเจ้าหน้าท่ีสั่งตรวจเพ่ิมเติมเอง และมาจากการวิเคราะห์ของระบบว่า
เรือประมงมีโอกาสท่ีจะกระทําความผิดได้ ซ่ึงเงื่อนไขท่ีระบบใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้ 

1. เป้าเรือ Urgent จาก FMC 
2. การแจ้งเข้าต่างศนูย์ PIPO ท่ีแจ้งออก 
3. ประวัติการขาดส่งสัญญาณ VMS (เร่ิมต้นท่ี 2 ชั่วโมง) แต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 
4. ผลการทวนสอบน้ําหนักใน Logbook กับ LD เกินกว่า 20% ในรอบ PI ก่อนหน้า 
5. ผลการทวนสอบพิกัดการทําประมงของ Logbook กับ VMS แล้วพบว่าพิกัดไม่สอดคล้องในรอบ PI ก่อนหน้า 
6. ระยะเวลาท่ีออกไปทําการประมงมากกว่าระยะเวลาท่ีแจ้งคาดว่าจะเข้า 
7. มีประวัติการออกคําสั่งของกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน 
8. จํานวนลูกเรือท่ีแจ้งออกตํ่ากว่า หรือสูงกว่าจํานวนลูกเรือท่ีเหมาะสมตามชนิดเคร่ืองมือ และขนาดเรือ 
9. เจ้าของเรือมีรายชื่อเรือ Watch list จากกรมเจ้าท่าท่ีมาแจ้งเข้า หรือแจ้งออก 
10. เจ้าหน้าท่ีสั่งตรวจเพ่ิมเติม 

 
ระบบคํานวนเป้าเรือที่ต้องตรวจ (F4) 
 เม่ือได้ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (เรือกลุ่มปกติ, เฝ้าระวัง, เสี่ยง) จาก CRA ระบบจะทําการสุ่มเรือเหล่านี้เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
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การดูข้อมูลแจ้งออกเรือประมงไทย 
 

กา รแจ้ ง ออกจะ ดํ า เ นิ น ก า ร โ ดยผู้ ป ร ะกอบกา ร  ผ่ า น ร ะบบระบบ  Single Window 4 Fishing Fleet 
(http://fpipo.md.go.th) ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งเข้ามาในระบบ Fishing Info อัตโนมัติ เจ้าหน้าท่ีสามารถดูรายการ หรือ
แก้ไขข้อมูล ท่ีถูกส่งมาจากระบบได้ โดยมีข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ 

 
1. เลือกเมนู “รายการ PO” ท่ีต้องการดูข้อมูล ตามภาพด้านล่าง 

 
 

2. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลการแจ้งออก ท้ังหมด  

 
 

ในหน้ารายการจะแสดงข้อมูลซ่ึงแบ่งออกเป็น 13 ส่วน ดังนี้ 
1. เลขท่ีแจ้งเข้า/ออกของระบบ E-PIPO – แสดงหมายเลขแจ้งเข้า-ออกท่ีรับมาจากระบบแจ้งเข้า-ออกของ                   

กรมเจ้าท่า 
2. ผลความเสี่ยง – แสดงผลการจัดกลุ่มความเสี่ยงจาก ระบบวิเคราะห์จัดกลุ่มความเสี่ยง (CRA) ณ เวลาท่ี

เรือขอแจ้งเข้า หรือแจ้งออก 
3. หมายเลขการแจ้งเรือ – แสดงเม่ือมีการสร้างรายการคําร้องผ่านระบบ ระบบจะทําการสร้างรหัสการออก

เลขคําร้องให้โดยอัตโนมัติ 
4. ท่าเรือ/แพปลา – แสดงท่าเทียบเรือหรือแพปลาท่ีมีการแจ้งเข้า หรือแจ้งออก 
5. ศูนย์ PIPO – แสดงศูนย์ PIPO ท่ีขอแจ้งเข้า หรือแจ้งออก 
6. ประเภทการแจ้งเรือ – แสดงประเภทของการขอแจ้งเข้า หรือแจ้งออก 
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7. ทะเบียนเรือ – แสดงหมายเลขทะเบียนเรือท่ีขอแจ้งเข้า หรือแจ้งออก 
8. ชื่อเรือ – แสดงชื่อเรือท่ีขอแจ้งเข้า หรือแจ้งออก 
9. วันท่ี – แสดงวันท่ีและเวลาท่ีเรือขอแจ้งเข้า หรือแจ้งออก 
10.  วัตถุประสงค์ในการแจ้งเข้า-แจ้งออก – แสดงวัตถุประสงค์ของการแจ้งเข้า หรือแจ้งออกเรือ 
11.  ต้องตรวจสอบ – แสดงรายการเรือท่ีต้องทําการตรวจสอบ 
12.  ตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือ/แพปลา – แสดงรายการท่ีมีการตรวจสอบเรือเรียบร้อยแล้ว 
13.  สถานะ – แสดงสถานะแจ้งเข้า หรือแจ้งออกของเอกสารนั้นๆ อีกท้ังสามารถดูได้จากสีของเอกสาร 

สีเขียว – หมายถึงเอกสารมีสถานะเป็น “ผ่าน” 
สีแดง – หมายถึงเอกสารมีสถานะเป็น “ไม่ผ่าน” 
สีม่วง – หมายถึงเอกสารมีสถานะเป็น “ยกเลิก” 
สีดํา – หมายถึงเอกสารมีสถานะเป็น “เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแล้ว” 

3. คลิกท่ีรายการแจ้งออกท่ีต้องการดูรายละเอียด 

 
 

4. ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายการท่ีเลือก ตามภาพด้านล่าง 

 

ผลความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงของเรือจาก ระบบวิเคราะห์จัดกลุ่มความเสี่ยง (CRA) ณ เวลาท่ีเรือขอแจ้งเข้า หรือแจ้งออก 
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TAB : รายละเอียดข้อมูลเรอื  
  แถบข้อมูลนี้จะแสดงรายละเอียดข้อมูลเรือเบื้องต้น ได้แก่ รายละเอียดข้อมูลเรือ, ผู้ควบคุมเรือ, เจ้าของเรือ  

 
 

TAB : ข้อมูลทําการประมง 
  แถบข้อมูลนี้จะแสดงรายละเอียดข้อมูลการทําประมง ได้แก่ ข้อมูลการทําประมง และ ข้อมูลเรือ ณ วันท่ีได้รับ
ใบอนุญาตและจดทะเบียน 
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TAB : PIPO 
 

 แถบข้อมูลนี้จะแสดงรายละเอียดข้อมูลการแจ้งออกของเรือ ได้แก่ พ้ืนท่ีท่ีออกทําการประมง ท่าเทียบเรือประมง/ 
แพปลาท่ีแจ้งออก และท่าเทียบเรือ/แพปลา ท่ีคาดว่าจะเข้า 

 
TAB : อุปกรณ์สื่อสาร 
  แถบข้อมูลนี้จะแสดงรายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร ได้แก่ รายละเอียดของอุปกรณ์สื่อสาร, สถานการณ์เปิดใช้
งานของอุปกรณร์ะบบติดตามเรือ และ ตําแหน่งพิกัดของเรือ 
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TAB : ลูกเรือ 
 แถบนี้จะแสดงข้อมูลลูกเรือท่ีมีขอแจ้งออก ได้แก่ จํานวนลูกเรือ รายชื่อลูกเรือ สัญชาติ อายุ เพศ ตําแหน่งหน้าท่ี 

 
 หากมีการแจ้งยกเลิกลูกเรือ  (Missing Crew) ในช่องลูกเรือขาดหายจะมีการติ๊กเคร่ืองหมายถูก ตามภาพด้านล่าง 
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TAB : รายการตรวจสอบความเสี่ยง 
 แถบนี้จะแสดงข้อมูลเม่ือรายการแจ้งออก หรือรายการแจ้งเข้านั้นถูกสั่งตรวจ หากการแจ้งเข้าออกนั้นไม่ถูกสั่งตรวจ 
เจ้าหน้าท่ีสามารถสั่งตรวจเพ่ิมเติมเองได้ โดยกดท่ีปุ่ม “สร้างเอกสารสั่งตรวจ” 
 

 
 
TAB : ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ 
 เป็นแถบท่ีระบบทําการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและแสดงผลการตรวจสอบของเรือให้แบบอัตโนมัติ โดยจะทําการ
ตรวจสอบ ข้อมูลดังนี้ 

- สถานะทะเบียนเรือ      - สถานะท่าเทียบเรือประมง 
- สถานะใบอนุญาตใช้เรือ     - สถานะระบบติดตามเรือประมง (VMS) 
- วันหมดอายุของใบอนุญาตใช้เรือ    - จํานวนวันทําประมงคงเหลือ 
- ระดับชั้นความสามารถของใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ  - สถานะเรือล๊อค 
- วันหมดอายุของใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ   - สถานะการบันทึกกระทําความผิด 
- ระดับชั้นความสามารถของใบประกาศนียบัตรช่างเคร่ือง  - วันหมดอายุใบอนุญาตทํางาน 
- วันหมดอายุของใบประกาศนียบัตรช่างเคร่ือง   - วันท่ีคาดว่าจะเข้าเลือกได้ไม่เกิน 30 วัน 
- ใบอนุญาต 285 และ crew list    - สถานะใบอนุญาตทําการประมง 
- วันหมดอายุของใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ (ตร.20-1ป.)   
- ผ่านการตรวจเคร่ืองมือประมงก่อนออกทําการประมงครั้งแรก 
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TAB : แนบไฟล์ 

 
 
TAB : หมายเหตุ 

 แถบนี้ใช้สําหรับกรอกบันทึกเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคนประจําเรือ และ บันทึกข้อสังเกตของเจ้าหน้าท่ีท่าเทียบเรือ/แพปลา 

 
 
TAB : ประวัติ  

 แสดงประวัติการแจ้งเข้า-แจ้งออก 
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ขั้นตอนการดูข้อมูลแจ้งเขา้เรือประมงไทย 
 

ก า ร แจ้ ง เ ข้ า จ ะดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ยผู้ ป ร ะ กอบก า ร  ผ่ า น ร ะบบระบบ  Single Window 4 Fishing Fleet 
(http://fpipo.md.go.th) ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งเข้ามาในระบบ Fishing Info อัตโนมัติ เจ้าหน้าท่ีสามารถดูรายการ หรือ
แก้ไขข้อมูล ท่ีถูกส่งมาได้ โดยมีข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ 

 
1. เลือกเมนู “รายการ PI” ท่ีต้องการดูข้อมูล ตามภาพด้านล่าง 

 
 

2. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลการแจ้งออก หรือรายการแจ้งเข้าท้ังหมด  

 
 

ในหน้ารายการจะแสดงข้อมูลซ่ึงแบ่งออกเป็น 13 ส่วน ดังนี้ 
1. เลขท่ีแจ้งเข้า/ออกของระบบ E-PIPO – แสดงหมายเลขแจ้งเข้า-ออกท่ีรับมาจากระบบแจ้งเข้า-ออกของ                   

กรมเจ้าท่า 
2. ผลความเสี่ยง – แสดงผลการจัดกลุ่มความเสี่ยงจาก ระบบวิเคราะห์จัดกลุ่มความเสี่ยง (CRA) ณ เวลาท่ี

เรือขอแจ้งเข้า หรือแจ้งออก 
3. หมายเลขการแจ้งเรือ – แสดงเม่ือมีการสร้างรายการคําร้องผ่านระบบ ระบบจะทําการสร้างรหัสการออก

เลขคําร้องให้โดยอัตโนมัติ 
4. ท่าเรือ/แพปลา – แสดงท่าเทียบเรือหรือแพปลาท่ีมีการแจ้งเข้า หรือแจ้งออก 
5. ศูนย์ PIPO – แสดงศูนย์ PIPO ท่ีขอแจ้งเข้า หรือแจ้งออก 
6. ประเภทการแจ้งเรือ – แสดงประเภทของการขอแจ้งเข้า หรือแจ้งออก 
7. ทะเบียนเรือ – แสดงหมายเลขทะเบียนเรือท่ีขอแจ้งเข้า หรือแจ้งออก 



FI NewFlow_Manual_V.0.0.1 
5 October 2018 

 

หน้า 18 
 

8. ชื่อเรือ – แสดงชื่อเรือท่ีขอแจ้งเข้า หรือแจ้งออก 
9. วันท่ี – แสดงวันท่ีและเวลาท่ีเรือขอแจ้งออก หรือแจ้งเข้า 
10.  วัตถุประสงค์ในการแจ้งเข้า-แจ้งออก – แสดงวัตถุประสงค์ของการแจ้งเข้า หรือแจ้งออกเรือ 
11.  ต้องตรวจสอบ – แสดงรายการเรือท่ีต้องทําการตรวจสอบ 
12.  ตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือ/แพปลา – แสดงรายการท่ีมีการตรวจสอบเรือเรียบร้อยแล้ว 
13.  สถานะ – แสดงสถานะแจ้งเข้า หรือแจ้งออกของเอกสารนั้นๆ โดยสามารถดูได้จากสีของเอกสาร เช่นกัน 

สีเขียว – หมายถึงเอกสารมีสถานะเป็น “ผ่าน” 
สีแดง – หมายถึงเอกสารมีสถานะเป็น “ไม่ผ่าน” 
สีม่วง – หมายถึงเอกสารมีสถานะเป็น “ยกเลิก” 
สีดํา – หมายถึงเอกสารมีสถานะเป็น “เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแล้ว” 

3. คลิกท่ีรายการแจ้งเข้าท่ีต้องการดูรายละเอียด 

 
 

4. ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายการท่ีเลือก ตามภาพด้านล่าง 

 
ผลความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงของเรือจาก ระบบวิเคราะห์จัดกลุ่มความเสี่ยง (CRA) ณ เวลาท่ีเรือขอแจ้งเข้า หรือแจ้งออก 
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TAB : รายละเอียดข้อมูลเรือ  
  แถบข้อมูลนี้จะแสดงรายละเอียดข้อมูลเรือเบื้องต้น ได้แก่ รายละเอียดข้อมูลเรือ, ผู้ควบคุมเรือ, เจ้าของเรือ 
 

 
 

TAB : ข้อมูลทําการประมง 
  แถบข้อมูลนี้จะแสดงรายละเอียดข้อมูลการทําประมง ได้แก่ ข้อมูลการทําประมง และ ข้อมูลเรือ ณ วันท่ีได้รับ
ใบอนุญาตและจดทะเบียน 
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TAB : PIPO 
 ในแถบน้ีจะแสดงข้อมูลพ้ืนท่ีท่ีออกทําการประมง ท่าเทียบเรือ/แพปลาท่ีแจ้งเข้า  

 
 
TAB : อุปกรณ์สื่อสาร 

  แถบข้อมูลนี้จะแสดงรายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร ได้แก่ รายละเอียดของอุปกรณ์สื่อสาร, สถานการณ์เปิดใช้
งานของอุปกรณร์ะบบติดตามเรือ และ ตําแหน่งพิกัดของเรือ 
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TAB : สมุดบันทึกทําการประมง 
 แถบข้อมูลนี้แสดงรายละเอียดของปริมาณสัตว์น้ํารวมท้ังหมด, ชนิดสัตว์น้ําท่ีจับได้สูงสุด พร้อมท้ังปริมาณสัตว์น้ํา 

 
 
TAB : ลูกเรือ 
 แถบนี้จะแสดงข้อมูลลูกเรือท่ีมีขอแจ้งออก ได้แก่ จํานวนลูกเรือ รายชื่อลูกเรือ สัญชาติ อายุ เพศ ตําแหน่งหน้าท่ี 

 
 

TAB : รายการตรวจสอบความเสี่ยง 
 แถบนี้จะแสดงข้อมูลเม่ือรายการแจ้งออก หรือรายการแจ้งเข้านั้นถูกสั่งตรวจ หากการแจ้งเข้าออกนั้นไม่ถูกสั่งตรวจ 
เจ้าหน้าท่ีสามารถสั่งตรวจเพ่ิมเติมเองได้ โดยกดท่ีปุ่ม “สร้างเอกสารสั่งตรวจ” 
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TAB : ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ 
 เป็นแถบท่ีระบบทําการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและแสดงผลการตรวจสอบของเรือให้แบบอัตโนมัติ โดยจะทําการ
ตรวจสอบ ข้อมูลดังนี้ 

- สถานะทะเบียนเรือ      - สถานะท่าเทียบเรือประมง 
- สถานะใบอนุญาตใช้เรือ     - สถานะระบบติดตามเรือประมง (VMS) 
- วันหมดอายุของใบอนุญาตใช้เรือ    - จํานวนวันทําประมงคงเหลือ 
- ระดับชั้นความสามารถของใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ  - สถานะเรือล๊อค 
- วันหมดอายุของใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ   - ปริมาณสัตว์น้ํารวม 
- ระดับชั้นความสามารถของใบประกาศนียบัตรช่างเคร่ือง  - ชนิดสัตว์น้ําและน้ําหนักสุงสุด 3 ชนิด 
- วันหมดอายุของใบประกาศนียบัตรช่างเคร่ือง   - สถานะการบันทึกกระทําความผิด 
- ใบอนุญาต 285 และ crew list    - วันหมดอายุใบอนุญาตทํางาน 
- ประวัติการส่งสัญญานระบบติดตามเรือประมง (VMS)  - สถานะใบอนุญาตทําการประมง 
- วันหมดอายุของใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ (ตร.20-1ป.)   
- ระยะเวลากลับเข้าเทียบท่าไม่เกิน 30 วัน (กรณีวัตถุประสงคอ์อกทําการประมง) 

 
 
TAB : แนบไฟล์ 
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TAB : หมายเหตุ 

 แถบนี้ใช้สําหรับกรอกบันทึกเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคนประจําเรือ และ บันทึกข้อสังเกตของเจ้าหน้าท่ีท่าเทียบเรือ/แพปลา 

 
 
TAB : ประวัติ  

 แสดงประวัติการแจ้งเข้า-แจ้งออกของเรือ 
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การเปลี่ยนแปลงสถานะของแจ้งเข้า-แจ้งออก 

 
ตรวจสอบกรณีที่มีสถานะเป็นไม่ผ่าน 
 เม่ือมีการแจ้งเข้า-แจ้งออก ผ่านระบบแล้ว โดยมีสถานะเป็นไม่ผ่าน แต่เจ้าหน้าท่ีได้ทําการตรวจสอบความยืนยัน
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และต้องการแก้ไขผลการตรวจสอบให้สถานะเป็น “ผ่าน” สามารถดําเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. เข้าไปท่ีเมนู “รายการ PO” หรือ “รายการ PI” 

 
 

2. เลือกเอกสารท่ีมีสถานะเป็น “ไม่ผ่าน”  

 
 

3. ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายการท่ีเลือกมาให้ ดังนี้ 
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4. เม่ือตรวจสอบเอกสารท่ีผู้ประกอบการย่ืนมาเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “แก้ไข” 

 
 

5. จากนั้นกรอกเหตุผลท่ีให้ผ่าน และแนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง > กดปุ่ม “บันทึก” > กดปุม่ “เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแล้ว” 

 
 

6. สถานะของเอกสารจะเปลี่ยนเป็น “เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแล้ว” 
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การยกเลิกรายการแจ้งเขา้-ออก 
เม่ือผู้ประกอบการขอยกเลิกรายการแจ้งเข้า-แจ้งออกมา ให้เจ้าหน้าท่ีสังเกตรายการแจ้งเข้า-ออก ท่ีเป็นสีดํา 

(สถานะเป็น ผ่าน) และดําเนินตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
1. เข้าไปท่ีเมนู “รายการ PO” หรือ “รายการ PI” 

 
 

2. เลือกเอกสารท่ีต้องการยกเลิกรายการ (สังเกตเอกสารท่ีเป็นตัวหนังสือสีดํา และสถานะเป็นผ่าน) 

 
 

3. เม่ือเข้าไปท่ีรายการ จะแสดงเหตุผลท่ีผู้ประกอบการต้องการขอยกเลิก 
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4. เม่ือเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเหตุผล และเห็นสมควรท่ีจะทําการยกเลิกแล้วให้กดปุ่ม “ยกเลิก” 

 
 

5. ระบบจะแสดง POP-UP ให้กรอกเหตุผล และอนุญาตการขอยกเลิก > กดปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือยกเลิกรายการ 

 
 

6. สถานะของเอกสารจะเปลี่ยนเป็น “ยกเลิก” 
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การดําเนินคดีของรายการแจ้งเข้า-ออก 
 เม่ือมีการตรวจสอบแล้วพบการกระทําความผิดของรายการแจ้งเข้า-แจ้งออกนั้น ๆ ให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปดําเนินการ
บันทึกข้อมูลในคําขอแจ้งเข้า-แจ้งออก ในคร้ังนั้นว่าถูกดําเนินการคดี ได้ดังนี้ 
 

1. เข้าไปท่ีเมนู “รายการ PO” หรือ “รายการ PI” 

 
 

2. เลือกเอกสารท่ีต้องการบันทึก 

 
 

3. ระบบจะแสดงหน้ารายการท่ีต้องการบันทึก เพ่ือให้รู้ว่ารายการนี้มีการดําเนินคดี จากนั้นให้กดปุ่ม “ดําเนินคดี” 
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4. ระบบจะแสดง Check box ดําเนินคดีข้ึนมาให้  
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การแก้ไขข้อมูลท่าเทียบเรือ และวัตถุประสงค์ของการแจ้งเข้า 
1. เข้าไปท่ีรายการ PI ท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล 

 
 

2. ระบบจะแสดงรายการท่ีเลือก จากนั้นให้คลิกปุ่ม “แก้ไข” เพ่ือแก้ไขข้อมูล 

 
 

3. แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการแก้ไข 

 
หากต้องการแก้ไขข้อมูลท่าเทียบเรือประมงท่าท่ี 2, 3, 4 ให้ไปท่ีแถบ “PIPO” และทําการแก้ไขข้อมูล หรือกดปุ่ม 
“เพ่ิมรายการ” เพ่ือเพ่ิมข้อมูลท่าเทียบเรือประมง 
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4. เม่ือแก้ไข และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงกลับไปท่ีเปลี่ยนแปลงกลับไปท่ีระบบ Single Window 4 Fishing Fleet (http://fpipo.md.go.th) 
อัตโนมัติ
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การแจ้งตรวจเรือ (จากหน่วยงานภายนอก) 

Flow การแจ้งตรวจเรือ 
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ส่วนของเจ้าหน้าท่ีแจ้งตรวจเรือ 

ข้ันตอนการแจ้งตรวจเรือ 

 เม่ือเจ้าหน้าท่ีพบเห็นเรือท่ีมีพฤติการณ์ต้องสงสัยสามารถแจ้งเร่ืองให้ศูนย์ PIPO ทราบเรื่องเพื่อเฝ้าระวัง หรือตรวจ
เรือได้ โดยมีข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู “PIPO” > “รายการแจ้งตรวจ” > “สร้าง” 

 
 

2. ระบบจะแสดงรายการแจ้งตรวจ โดยส่วนท่ีต้องกรอกข้อมูลมีดังนี้ 
 เลขทะเบียนเรือ เม่ือกรอกเลขทะเบียนเรือเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อมูลของเรือลําดังกล่าว ท่ีแถบ 

รายละเอียดข้อมูลเรือ 
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 แถบ ข้อมูลการแจ้งตรวจ ให้เลือกวัตถุประสงค์, กรอกเหตุผล/คําอธิบาย และแนบไฟล์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 แถบ ศูนย์เฝ้าระวัง ให้เลือกศูนย์ PIPO ท่ีต้องการให้เฝ้าระวัง โดยคลิกท่ีปุ่ม เพ่ิมรายการ 

 
  จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อของศูนย์ PIPO ข้ึนมา ให้ทําการเลือกศูนย์ท่ีต้องการให้เฝ้าระวัง 
โดยสามารถเลือกได้ท่ีละศูนย์ หรือหลายศูนย์ในการแจ้งได้ จากนัน้ให้คลิกปุ่ม เลือก 

 
  ระบบจะแสดงรายการท่ีเลือกข้ึนมาให้ท้ังหมด หากต้องการเพ่ิมศูนย์ ให้คลิกท่ี ปุ่มเพ่ิมรายการ และหาก
ต้องการลบรายการท่ีเลือก ให้คลิกท่ี ไอคอนรูปถังขยะ 
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3. ท่ีแถบ ประวัติการตรวจ จะแสดงรายการแจ้งตรวจของเรือลํานี้ท้ังหมด 

 
4. เม่ือกรอกข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ คลิกปุ่ม บันทึก และ ปุ่มแจ้งตรวจ เพ่ือส่ง

เร่ืองให้เฝ้าระวัง 

 
5. สถานะของเอกสารจะเปลี่ยนเป็น รอการแจ้งเข้า-แจ้งออก หรือกําลังดําเนินการ และระบบจะสร้างรายการสั่งตรวจ

เรือให้อัตโนมัติ 
 สถานะรอการแจ้งเข้า-แจ้งออก หมายถึง เรือท่ีถูกแจ้งตรวจยังไม่มีการแจ้งเข้า/แจ้งออก ต้องรอให้มีการ

แจ้งเข้า/แจ้งออกก่อน ระบบจึงจะสร้างรายการสั่งตรวจเรือให้อัตโนมัติ 

 
 สถานะกําลังดําเนินการ หมายถึง เรือท่ีถูกแจ้งตรวจมีใบแจ้งเข้า/แจ้งออกอยู่แล้ว ระบบจะสร้างรายการสั่ง

ตรวจให้อัตโนมัติ 
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ส่วนของหัวหน้า หรือรองหัวหน้าศูนย์ PIPO 

ข้ันตอนการรับเรื่องตรวจเรือ 
1. คลิกท่ีเมนู “PIPO” > “รายการสั่งตรวจ” ระบบจะแสดงรายการสั่งตรวจข้ึนมาท้ังหมด ดังภาพด้านล่าง 

 
 

2. เลือกรายการท่ีต้องการรับเรื่อง โดยเลือกรายการท่ีอยู่ในสถานะ “กําลังจัดทีมตรวจ” 

 
 

3. เม่ือเข้ามาท่ีรายการสั่งตรวจแล้ว ให้กดปุ่ม “แก้ไข” 
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4. เลือกหัวหน้าทีมปฏิบัติการ ท่ีต้องการให้ออกตรวจเรือ จากนั้นกดปุ่ม บันทึก และกดปุ่มจัดแจง 

 
 

5. สถานะของเอกสารจะเปลี่ยนเป็น “กําลังออกตรวจ” 
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ส่วนของหัวหน้าทีมปฏิบัติการออกตรวจเรือ 

ข้ันตอนการรับเรื่องสั่งตรวจ 
1. คลิกท่ีเมนู “PIPO” > “รายการสั่งตรวจ” ระบบจะแสดงรายการสั่งตรวจข้ึนมาท้ังหมด ดังภาพด้านล่าง 

 
2. เลือกรายการท่ีต้องการรับเรื่อง โดยเลือกรายการท่ีอยู่ในสถานะ “กําลังออกตรวจ” 

 
3. เม่ือเข้ามาท่ีรายการสั่งตรวจแล้ว ให้กดปุ่ม แก้ไข 

 
4. ให้พิจารณารายการสั่งตรวจน้ีว่าสามารถทําการออกตรวจเรือได้หรือไม่ โดยไปท่ีแถบ ข้อมูลการออกตรวจเรือ และ

เลือก ออกตรวจเรือได้หรือไม่ 
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 กรณีท่ี ไม่สามารถออกตรวจเรือได้ 
- ให้ใส่เหตุผลท่ีไม่สามารถออกตรวจเรือ 

 
 

- จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” และปุ่ม “ตรวจสอบ” 

 
 

- สถานะของเอกสารจะเปลี่ยนเป็น “ไม่ออกตรวจ” และระบบจะส่งเร่ืองกลับไปให้หัวหน้า/รอง
หัวหน้าศูนย์ PIPO พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติกับการไม่ออกตรวจเรือนี้ 
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 กรณีท่ี สามารถออกตรวจเรือได้ 
- ให้กรอกข้อมูล และแนบรูปการตรวจเรือ ท่ีแถบ รายการตรวจสอบ ศจร.2  
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- กรอกข้อมูลผลการตรวจเรือ และแนบไฟล์ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีแถบ ผลการตรวจ 

 
 

- คลิกปุ่ม “บันทึก” และคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” เพ่ือส่งเร่ืองให้หัวหน้า/รองหัวหน้าศูนย์ PIPO 
พิจารณาผลการตรวจเรือ 
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ส่วนของหัวหน้า หรือรองหัวหน้าศูนย์ PIPO 

ข้ันตอนการพิจารณาผลการสั่งตรวจเรือ 
1. คลิกท่ีเมนู “PIPO” > “รายการสั่งตรวจ” ระบบจะแสดงรายการสั่งตรวจข้ึนมาท้ังหมด ดังภาพด้านล่าง 

 
2. เลือกรายการท่ีต้องการพิจารณา โดยเลือกรายการท่ีอยู่ในสถานะ “ไม่ออกตรวจเรือ” หรือ “ออกตรวจแล้ว” 

 กรณีเลือกรายการสั่งตรวจท่ีอยู่ในสถานะ “ไม่ออกตรวจเรือ” และทําการพิจารณาเหตุผลท่ีหัวหน้าทีม
ปฏิบัติการแจ้งมา 

o กรณีไม่เห็นด้วยกับเหตุผลท่ีแจ้งมา ให้ดําเนินการดังนี้ 
- คลิกปุ่ม “ยกเลิก” > คลิกปุ่มแก้ไข จากนั้นทําการเลือกหัวหน้าทีมปฏิบัติการทีมใหม่ หรือ

เลือกทีมเดิมให้ออกตรวจเรืออีกคร้ัง 
- คลิกปุ่ม “บันทึก” และ คลิกปุ่ม จัดแจง สถานะของเอกสารจะเปลี่ยนเป็น “กําลังออกตรวจ” 

o กรณีเห็นด้วยกับเหตุผลท่ีแจ้งมา ให้ดําเนินการดังนี้ 
- คลิกปุ่ม “เสร็จสิ้น” 

 

- สถานะของเอกสารจะเปลี่ยนเป็น “เสร็จสิ้น” 
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 กรณีเลือกรายการสั่งตรวจท่ีอยู่ในสถานะ “ออกตรวจแล้ว” 
o ให้พิจารณาผลการตรวจเรือ จากน้ัน คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น เพ่ือเป็นการยืนยันผลการออกตรวจ 

 
 

o สถานะของเอกสารจะเปลี่ยนเป็น “เสร็จสิ้น” 
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การดูข้อมูลอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

การดูข้อมูลเรอืจม ชํารุดผพุงั ขายไปต่างประเทศ 
1. เข้าไปท่ีเมนู “ข้อมูลส่วนกลาง” > เลือกเมนู “รายชื่อเรือจม ชํารุดผุพัง  ขายไปต่างประเทศ” 

 
 

2. ระบบจะแสดงข้อมูลเรือประมงท่ีมีการแจ้งจม ชํารุดผุพัง ขายไปต่างประเทศให้ ดังนี้ 
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รายชื่อเรือ Watch list 
 รายชื่อเรือ Watch list เป็นรายชื่อท่ีได้รับมาจากกรมเจ้าท่า ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1. เรือท่ีเปลี่ยนประเภทเรือเป็นเรือ
บรรทุกสินค้าท่ัวไป 2. เรือท่ีเจ้าของเรือมีการแจ้งจม สูญหาย โดยสามารถเข้าดูรายชื่อเรือได้ตามขั้นตอนนี้ 
 

1. เข้าไปท่ีเมนู “PIPO” > เลือกเมนู “การตรวจสอบเรือเฝ้าติดตาม” 

 
 

2. ระบบจะแสดงข้อมูลรายการเรือ Watch list ดังนี้ 
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วิธีการติดต้ังแอพพลเิคชั่น E-PIPO 
 

1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ผ่านทาง URL : https://goo.gl/xYxcfv หรือ ผ่านทาง QR Code ด้านล่างนี ้

 
2. เม่ือดาวน์โหลดแล้วจะได้ไฟล์ e-pipo.apk ให้ทําการติดต้ังไฟล์ดังกล่าว 

 

 
 

3. จากนั้นทําการติดต้ังแอพพลิเคชั่นอีกครั้ง และรอจนติดต้ังสําเร็จ 

 
 
 



FI NewFlow_Manual_V.0.0.1 
5 October 2018 

 

หน้า 47 
 

4. แอพพลิเคชั่นท่ีติดต้ังเรียบร้อยจะแสดงไอคอนตามภาพด้านล่าง 
 

          
 
หมายเหตุ  

กรณีท่ีระบบแจ้งเตือนว่าไม่สามารถติดต้ังไฟล์ได้ ให้ทําการต้ังค่า เคร่ืองโทรศัพท์ ดังนี้ 

   
 

 


