
การใช้งานระบบ 
ข้ึนทะเบียนชาวประมง
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1. วัตถุประสงค์ของระบบข้ึนทะเบียนชาวประมง
2. ระยะเวลาการเป?ดใช้งานระบบข้ึนทะเบียนชาวประมง
3. การใช้งานระบบข้ึนทะเบียนชาวประมง
4. เรื่อง อ่ืนๆ

วาระการประชุมวาระการประชุม
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรด6านการประมง และจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด6านการประมง
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสE

2. เพื่อการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด6านการประมงให6มีความถูกต6อง และมีมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อประโยชนEตNอการบริหารจัดการด6านการประมงได6อยNางมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด6านการประมงให6มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้
ประโยชนEได6หลายมิติ

4. เพื่อประโยชนEในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหวNางหนNวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณE
และหนNวยงานอ่ืนๆ เกิดการบูรณาการการใช้ข้อมูลรNวมกันตNอไป



4

ระยะเวลาการเป*ดใช้งานระบบ

Phase 1: เป*ดใช้งาน 23 จังหวัด คือ 22 จังหวัดท่ีติดชายทะเล และกรุงเทพมหานคร (16 ต.ค. 61)

Phase 2: เป*ดใช้งานระบบขึ้นทะเบียนชาวประมงท่ัวประเทศ (ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 62)
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Functions การทำงานในระบบขึ้นทะเบียนชาวประมง มีดังน้ี

1. การขอข้ึนทะเบียนชาวประมง (Phase 1)

2. การขอเปล่ียนแปลงรายการขึ้นทะเบียนชาวประมง (Phase 2)

3. การขอตNออายุทะเบียนชาวประมง (Phase 2)

4. การขอมีบัตรประจำตัวชาวประมงทดแทนบัตรเดิม (Phase 2)

5. การขอยกเลิกทะเบียนชาวประมง (Phase 2)

การใช้งานระบบขึ้นทะเบียนชาวประมง



ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนชาวประมง



1. เจ้าหน)าที่นำบัตรประชาชนเสียบเข้าที่เครื่องอ<านบัตร

2. เจ้าหน)าที่กดปุAมเรียกข้อมูล เพื่อเรียกข้อมูลรูปถ<ายและข้อมูลส<วนบุคคลเข้าระบบอ<านบัตร

3. ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว)ในฐานข้อมูล

4. เจ้าหน)าที่เข้าหน)าระบบ FRS และกรอกเลขบัตรประจำตัวประชนชน 13 หลัก

5. ระบบ FRS จะเช่ือมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้ โดยใช้เลขบัตรประชาชน

6. เจ้าหน)าที่ดำเนินการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอรXมคำขอ

7. เจ้าหน)าที่ตรวจสอบเอกสารและข้อมูล พร)อมบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

8. เจ้าหน)าที่พิมพXใบรับคำขอให)ชาวประมง

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนชาวประมง



เจ้าหน'าท่ีรับคำขอ

อ2านข้อมูลจากบัตรประชาชน /
กรอกข้อมูลผู'ขอขึ้นทะเบียน

แนบเอกสารหลักฐาน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร2างคำขอขึ้นทะเบียน

เปล่ียนสถานะจาก
ร2างคำขอเปFนคำขอ

พิมพ$ใบรับคำขอฯ

ขั้นตอนการรับคำขอขึ้นทะเบียนชาวประมง

ประมงอำเภอ



ประมงจังหวัด ผอ. กบม.

พิจารณาให6ความเห็น
ประกอบการขึ้นทะเบียน

ยืนยันคำขอขึ้นทะเบียน แจ้งผลการขอขึ้นทะเบียน

พิจารณาคำขอเพ่ือขึ้นทะเบียน พิมพFบัตรประจำตัวชาวประมง

ขั้นตอนการรับคำขอขึ้นทะเบียนชาวประมง (ตJอ)
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1. ระบบอ'านข้อมูลจากบัตรประชน

2. ระบบข้ึนทะเบียนชาวประมง

การใช้งานระบบขึ้นทะเบียนชาวประมง

การทำงานจำเป+นท่ีจะต0องใช้งานระบบ 2 ส9วน คือ



ชาวประมงยื่นบัตรประชาชน ใช้โปรแกรมอ+านบัตรดึงข้อมูลรูป
และข้อมูลส+วนบุคคลจากบัตร

เก็บข้อมูลส+วนบุคคลและ
รูปถ+าย ไวCในฐานข้อมูล

ระบบ FRS จะเช่ือมโยงข้อมูล
จากฐานข้อมูลน้ี โดยใช้เลขบัตร

ประชาชน

เจ้าหนCาที่ดำเนินการ
ร+างคำขอต+อไป

ขั้นตอนการอ+านข้อมูลบัตรประชาชน



วิธีการติดตั้งโปรแกรม

ระบบอ%านข้อมูลจากบัตรประชาชน

1. Unzip File dotNetFx45_Full_setup.zip และ Version 1.0.1.zip
2. Double Click ที่ไฟล< dotNetFx45_Full_setup.exe เพื่อติดตั้ง Framework

3. ใน Folder Version 1.0.1 ใหP Double Click ที่ไฟล< FishingRegisterApplication.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรม

4. สามารถลากไอคอน ไวPที่หนPาจอ desktop ไดPเลย



วิธีการเข้าสู-ระบบอ-านบัตรประชาชน

• ดับเบิลคลิกที่ไอคอน

ระบบอ-านข้อมูลจากบัตรประชาชน

• Log-in เข้าสูEระบบโดยใช้ User และ password เดียวกับ ระบบ FRS



1. หากต'องการข้ึนทะเบียนเลือกหัวข้อ “ข้ึนทะเบียนชาวประมง”

2. ทำการเสียบบัตรประชาชนเข้ากับตัว Card-reader (ตรวจสอบวJา ได'เสียบ USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอรTแล'ว)

3. จากนั้นกดที่ปุYม “อJานบัตรประชาชน” จะได'ข้อมูลดังรูป จากนั้นกดปุYม “บันทึกข้อมูล” เพื่อเก็บข้อมูล
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ระบบอ%านข้อมูลจากบัตรประชาชน



1. Scan บัตรประชาชน แล3วบันทึกข้อมูล Manual พร3อมแนบรูปเข้าระบบ

2. ถDายรูปบัตรประชาชน แล3วบันทึกข้อมูล พร3อมแนบรูปเข้าระบบ

กรณีไมDสามารถอDานข้อมูลจากบัตรประชนชนได3



การเข้าสู)ระบบ 
ข้ึนทะเบียนชาวประมง
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สามารถเข้าสู*ระบบได/โดยการเข้าไปที่   URL: http://eldev.fisheries.go.th:7069/web/login (ระบบทดสอบ)

จากนั้นจะปรากฏหน/าต*างดังภาพด/านล*างนี้ให/ทำการกรอกชื่อผู/ใช้งานและรหัสผ*านที่ได/รับ แล/วทำการคลิก “เข้าสู*ระบบ”

การเข้าใช้งานระบบขึ้นทะเบียนชาวประมง

http://eldev.fisheries.go.th:7069/web/login
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การเปลี่ยนภาษา

หากต%องการเปลี่ยนภาษาที่ระบบแสดงผลให%ทำการคลิกที่ “การตั้งค่า”

จะปรากฎช่องให%เลือกตั้งค่า ให%เลือกที่ต%องการให%ระบบแสดงผล และคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกการดำเนินรายการ

การเปลี่ยนภาษาและตั้งค่าส5วนตัว
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การเปลี่ยนรหัสผ/าน

การเปลี่ยนรหัสผ/านของรหัสผู4ใช้งาน ให4ไปที่ “การตั้งค่า” เลือกหัวข้อการ  “เปลี่ยนรหัสผ/าน”

ระบบจะแสดงหน4าต/างเปลี่ยนรหัสผ/านตามภาพ จากนั้นทำการใส/รหัสเดิมเพื่อยืนยันตัวตนและ กำหนดรหัสผ/านใหม/ที่ต4องการเปลี่ยน

การเปลี่ยนรหัสผ/าน
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เมื่อทำการล็อกอินเข้าสู3ระบบได8สำเร็จแล8วจะแสดงข้อมูลดังภาพด8านล3างนี้

เปBนอันเสร็จสิ้นการเข้าสู3ระบบและเมื่อแสดงหน8าต3างดังภาพด8านบนแล8วหากต8องการทำการขอข้ึนทะเบียนผู8ทำการประมง 

สามารถคลิกที่ปุLม “ข้ึนทะเบียนชาวประมง”  ในช่องสีแดงตามภาพด8านบน

การเข้าใช้งานระบบขึ้นทะเบียนชาวประมง



การย่ืนคำขอ
ข้ึนทะเบียนชาวประมง
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การย่ืนคำขอขึ้นทะเบียนชาวประมง
• ส"วนของเจ้าหน-าที่รับคำขอ  

ให-คลิกไปที่ ข้ึนทะเบียนชาวประมง > ขอข้ึนทะเบียนชาวประมง
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จากนั้นจะปรากฏหน,าต.างดังภาพ
ด,านขวา โดยให,ทำการกรอกข้อมูล
ตามคำอธิบายในภาพ

การย่ืนคำขอขึ้นทะเบียนชาวประมง (ต;อ)
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แถบพื้นที่ทำการประมง

คลิกที่ปุ*ม เพิ่มรายการ เพื่อเลือกพื้นที่ทำการประมง จะแสดงรายการดังรูป

การย่ืนคำขอขึ้นทะเบียนชาวประมง (ต>อ)
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คลิกที่ปุ*ม เพิ่มรายการ เพื่อเลือก เครื่องมือทำการประมง  จะแสดงรายการดังรูป 

การย่ืนคำขอขึ้นทะเบียนชาวประมง (ต;อ)
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แถบ เอกสารแนบ

• กรณี นิติบุคคล ต-องแนบสำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

• กรณี ใช้เรือทำการประมง ต-องแนบสำเนาทะเบียนเรือหรือสำเนาใบอนุญาตใช้เรือ ในช่องสีแดง
• กรณี ไมEใช้เรือทำการประมง ต-องแนบหนังสือรับรองทำการประมง ในช่องสีมEวง

การย่ืนคำขอขึ้นทะเบียนชาวประมง (ต>อ)
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• กรณีเอกสารแนบไม.ครบ เจ้าหน4าที่สามารถพิมพ:บันทึกการตรวจสอบเพื่อให4ผู4ยื่นคำขอ นำมายื่นให4ครบภายใน 15 วัน

• กรณีเมื่อแนบเอกสารครบถ4วน และเจ้าหน4าที่เห็นชอบคำขอ ให4ทำการคลิก “บันทึก” จากนั้นคลิก “ยืนยัน” 
จากนั้น สถานะจะเปลี่ยนเปPน “คำขอ” และสามารถพิมพ:เอกสารหลักฐานได4 จากนั้นส.งให4ประมงจังหวัดพิจารณา

การย่ืนคำขอขึ้นทะเบียนชาวประมง (ต;อ)
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ส"วนของเจ้าหน-าที่ประมงจังหวัดตัวอย&างเอกสารใบรับคำขอขึ้นทะเบียนชาวประมง
• เมื่อเจ้าหน-าที่ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลครบถ-วนแล-ว ให-พิมพD “ใบรับคำขอ” เพื่อเปEนหลักฐานแก่ชาวประมง



การดำเนินการ
ของเจ้าหน/าท่ีประมงจังหวัด
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ส"วนของเจ้าหน-าที่ประมงจังหวัด

• เจ้าหน-าที่ประมงจังหวัด สมารถตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานเอกสาร  หากทำการตรวจสอบเรียบร-อย 
คลิกที่ปุEม “ยืนยัน” เพื่อส"งเรื่องให-กับส"วนกลางพิจารณาต"อไป

• คลิก “แก้ไข” เพื่อทำการลงความคิดเห็นของเจ้าหน-าที่

การดำเนินการของเจ้าหน/าท่ีประมงจังหวัด
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แถบ ความเห็นเจ้าหน/าที่

• เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร3อยแล3ว ให3ทำการคลิก “ยืนยัน” เพื่อสAงเรื่องให3กับคณะกรรมการในการพิจารณาตAอไป

• จากนั้นไปที่แถบ ความเห็นเจ้าหน3าที่ เพื่อลงความเห็นในระบบ

การดำเนินการของเจ้าหน/าท่ีประมงจังหวัด (ต@อ)



การดำเนินการ
ของเจ้าหน/าท่ีส4วนกลาง
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เจ้าหน'าส)วนกลาง ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแนบ 

• กรณี อนุมัติการข้ึนทะเบียน เมื่อเรียบร'อยกดปุDม “ยืนยัน” จากนั้น เพื่อให' ผอ.กบม.หรือผู'ที่ได'รับมอบหมายพิจารณา

การดำเนินการของเจ้าหน/าท่ีส4วนกลาง
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Q & A



35

http://line.me/ti/g/GL6xcd8cEv

2. Line Group: FRS1. Call

ขั้นตอนการแจ้งป.ญหาการใช้งานระบบ/สอบถามคำถาม

3. Google Sheet

https://docs.google.com/forms/d/1sVEKjJZj1TbLCu

zBh-ChTPWZWLUuPRWkOaqs2E9Ac6I/prefillกลุ$มทะเบียนและเพาะเล้ียงสัตว6น้ำ
โทร 02 – 5612011 หรือ 063-4744316

http://line.me/ti/g/GL6xcd8cEv
https://docs.google.com/forms/d/1sVEKjJZj1TbLCuzBh-ChTPWZWLUuPRWkOaqs2E9Ac6I/prefill

