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Face Scan System On Mobile หรือ ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet ประกอบด้วยงานหลักๆ คือ 
1) การบันทึกข้อมูลเรือ  
    1.1) การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ จากกรมเจ้าท่า 
    1.2) การตรวจสอบใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ และการน าเอกสารเข้าระบบ  
          เป็นเอกสารเกี่ยวกับเรือท่ีออกโดยกรมประมง 
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    2.2) การพิมพ์ใบสัญญาจ้างในงานประมงทะเล อิเล็กทรอนิกส์ 
    2.3) การพิมพ์ทะเบียนลูกจ้าง (แบบ ปม. 3) 
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    3.1) การบันทึกใบค าร้องขอใบอนุญาตฯ 285 
    3.2) การ Download ใบแจ้งช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
    3.3) การช าระเงินใบอนุญาตฯ 285 
    3.4) การ Download ใบอนุญาตฯ 285 
    3.5) การตรวจสอบใบอนุญาตฯ 285 โดยบุคคลที่ 3  
 4) การแจ้งเรือออก  
     4.1) การเลือกคนท าการงานในเรือ จากใบอนุญาต 285 ลงเรือเพ่ือแจ้งออก 
     4.2) การส่งใบแจ้งเรือออกมากรมเจ้าท่า 
     4.3) การพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งเรือออกของ ศูนย์ PIPO และรายชื่อลูกเรือ เพ่ือน าส่งศูนย์ PIPO  
5) การแจ้งเรือเข้า 
    5.1) การสร้างใบแจ้งเรือเข้า จาก รายการแจ้งเรือออก มากรมเจ้าท่า 
    5.2) การส่งใบแจ้งเรือเข้ามากรมเจ้าท่า 
    5.3) การพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งเรือเข้าของ ศูนย์ PIPO และรายชื่อลูกเรือ เพ่ือน าส่งศูนย์ PIPO  
6) การเลิกจ้าง 
    6.1) การสร้างใบพยานเลิกจ้าง อิเล็กทรอนิกส์ 
    6.2) การส่งใบพยานเลิกจ้าง มากรมเจ้าท่า 
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    6.3) การช าระเงินใบพยานเลิกจ้าง 
    6.3) การ Download  ใบพยานเลิกจ้าง  
7) ใบแจ้งหนี้ 
 
เจ้าของเรือสามารถท ารายการดังกล่าวข้างต้นไดด้้วยตัวเอง จากระบบงานที่กรมเจ้าท่าได้พัฒนาขึ้นให้เจ้าของ

เรือใช้โดยไม่เสียค่าบริการ ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เป็น Web Application ที่สามารถใช้งานได้ผ่านระบบ Browser ได้ทุก
ตัวและสามารถท างานได้บน Smart Phone โดยมีข้อมูลเรือ จากระบบทะเบียนเรือ ระบบใบอนุญาตใช้เรือ กรมเจ้า
ท่า  ข้อมูลทะเบียนลูกจ้าง จากระบบใบอนุญาตฯ 285 เดิมเป็นข้อมูลตั้งต้น เจ้าของเรือสามารถด าเนินกิจกรรมได้
อย่างรวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อน ติดตามตรวจสอบใบอนุญาต รวมทั้งสามารถช าระเงินผ่านธนาคารได้ ไม่ต้องเดินทางมา
ที่หน่วยงานรับช าระเงินของกรมเจ้าท่า  

เข้าสู่ระบบงาน 
 ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้งานผ่าน Browser ดังนั้นผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการเข้าโปรแกรม Browser 

ดังนี้ 
 

   
Internet Explorer Chrome Mozila Firefox 

 
ส าหรับผู้ใช้ Internet Explorer ควรเป็น Version 8.00 ขึ้นไป  เมื่อเปิด Browser แล้ว พิมพ์ URL Address เพ่ือเข้า
หน้า หน้าหลัก หรือ Marine Department Portal 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

fpipo.md.go.th 
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รูปที่ 1 ระบบงาน 
 

 
รูปที่ 2 เข้าสู่ระบบ 

 ใส่ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน หลังจากนั้น คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”  เพ่ือเข้าสู่หน้าเมนูหลักของระบบ 
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รูปที่  3 หนา้เมนูหลัก 

จากรูปที่ 3 อธิบายได้ ดังนี้ 
หมายเลข 1  ชื่อผู้ใช้งาน รูปภาพที่ได้ลงทะเบียนใบหน้า (Enrollment) ผ่าน Smart Phone  

และคลิกเพ่ือเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัว แก้ไขรหัสผ่าน 
หมายเลข 2  เมนูการใช้งาน 
หมายเลข 3 พ้ืนที่แสดงข้อมูล 

การแก้ไขรหัสผ่าน 
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยการคลิกท่ีบริเวณ ชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้ใช้ 

จากนั้นจะแสดงหน้าจอรายละเอียดผู้ใช้งาน ตามรูปที่ 5 

 
รูปที่  4 ชื่อและสาขาของเจ้าหน้าที่ 

 
รูปที่  5 ข้อมูลส่วนตัว 
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เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยการใส่รหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ และ ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีก
ครั้ง แล้วจึงคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  6 เปลี่ยนรหัสผ่าน 

คลิก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ต่อจากนั้นคลิกปุ่มบันทึก 

 
รูปที่  7 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 
 
 
 

 

 



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
   การตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  

แนะน าการใช้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า 

 

 
บริษัท อาร์เซอร์ เซอร์วิส จ ากัด    8 

 

เมนูการใช้งาน 
 

 
 

เมนูการใช้งาน แต่ละหัวข้อที่มีตัวเลขแสดงอยู่ด้านข้าง หมายถึง มีข้อมูล
ที่รอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่  เช่น  

- ข้อมูลเรือ 24     หมายถึง   เรือท่ีจดทะเบียนในสาขาสมุทร
ปรากราที่ยังไม่เข้าระบบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติมีอยู่ 
24 ล า และ จ านวนจะลดลงหรือหายไป เมื่อ จนท. พิจารณา
หมด 

- แจ้งเรือออก  6   หมายถึง   มีรายการแจ้งเรือออกรออนุมัติอยู่ 
6 รายการ ผู้ประกอบการจะน า LR ที่ เจ้าหน้าที่อนุมัติไปยื่นที่ 
ศูนย์ PIPO  และ จ านวนจะลดลงหรือหายไป เมื่อ จนท. 
พิจารณาหมด 

 ดังนั้นจ านวนตัวเลขที่แสดงด้านข้างในเมนู เป็นตัวเลขที่ ผู้ประกอบการ ส่งใบค าร้องมาท่ีเขตพ้ืนที่สาขา ให้
ด าเนินการอนุมัติ  ไม่ใช้ข้อมูลทั้งหมด 

พื้นที่แสดงข้อมูลหน้าหลัก 
 เป็นการแสดงจ านวนตัวเลขความเคลื่อนไหวของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเบื้องต้น  
 

 

หมายถึง  จ านวนเรือประมงพาณิชย์ที่มีใบอนุญาตท าการประมง
พาณิชย์ 

 

หมายถึง  จ านวนเรือที่ออกท าการประมง ที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้า
ท่าและได้น าเอกสาร LR ไปยื่นที่ศูนย์ PIPO รวมถึงเรือท่ีรออนุมัติการ
แจ้งเข้า 

 

หมายถึง จ านวนเรือที่จอด/เทียบท่าไม่ได้ออกท าการ หรือ รออนุมัติ
การแจ้งออก  จ านวนเรือที่จอด/เทียบท่า = จ านวนเรือประมง
พาณิชย์ - จ านวนเรือที่ออกท าการประมง 

 

หมายถึง  จ านวนเรือที่แจ้งออกกับกรมเจ้าท่าและได้น าเอกสาร LR 
ไปยื่นที่ศูนย์ PIPO  ระบบจะค านวณตัวเลขจากวันที่ปัจจุบันเสมอ 
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หมายถึง จ านวนเรือที่แจ้งเข้ากับกรมเจ้าท่าและได้น าเอกสาร LR ไป
ยื่นที่ศูนย์ PIPO  ระบบจะค านวณตัวเลขจากวันที่ปัจจุบันเสมอ 

 

หมายถึง เจ้าของเรือประมงพาณิชย์ทั้งหมด จะนับเฉพาะเจ้าของหลัก
เท่านั้น 

 
 

หมายถึง  จ านวนคนที่ท าการงานในเรือประมงตามใบอนุญาตฯ 285 
ที่ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งหมด โดยค านวณท่ีเลขประจ าตัวไม่ซ้ ากัน  
ดังนั้นลูกจ้างท่ีมีนายจ้าง 2-3 คน ที่มีรายชื่อในใบอนุญาตฯ 285 จะ
นับ 1 คน 

 
 

หมายถึง  จ านวนคนประจ าเรือและแรงงานไทยที่ท าการงานใน
เรือประมงตามใบอนุญาตฯ 285 ที่ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งหมด โดย
ค านวณที่เลขประจ าตัวไม่ซ้ ากัน ดังนั้นลูกจ้างท่ีมีนายจ้าง 2-3 คน ที่มี
รายชื่อในใบอนุญาตฯ 285 จะนับ 1 คน 

 
 

หมายถึง  จ านวนแรงงานที่กรมการปกครองระบุว่าไม่มีสัญชาติไทย ที่
ท าการงานในเรือประมงตามใบอนุญาตฯ 285 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
ทั้งหมด โดยค านวณท่ีเลขประจ าตัวไม่ซ้ ากัน ดังนั้นลูกจ้างที่มีนายจ้าง 
2-3 คน ที่มีรายชื่อในใบอนุญาตฯ 285 จะนับ 1 คน 

ข้อมูลเรือ 

 
รูปที่ 8 ข้อมูลเรือ  
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รายการข้อมูลเรือ จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
หมายเลข 1   ค้นหาข้อมูลเรือ  
                เมื่อคลิกที่ข้อความ “ค้นหาข้อมูลเรือ” จะแสดงหน้าต่าง เงื่อนไขในการค้นหา และ เมื่อคลิกที่ข้อความ
เดิมอีกครั้ง หน้าต่างจะถูกซ่อนไว้  เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล มีดังนี้ 

 
รูปที่ 9 เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล  

 
 ระบบจะแสดงข้อมูลเรือ ในเขตสาขาที่จนท.สังกัดอยู่  และ หากต้องการเรียกดูข้อมูลเรือในจังหวัดอ่ืน ท าได้
โดยการเลือกจังหวัดในหัวข้อ จท.สาขาที่จดทะเบียนเรือ หรือ คลิก “เลือกทั้งหมด” เพ่ือดูข้อมูลทั้งหมด 
หมายเลข 2  สัญลักษณ์การแสดงข้อมูลและการใช้งาน 
 

 
รูปที่ 10 สัญลักษณ์ข้อมูลและการใช้งาน 

หมายเลข 3  รายการข้อมูล 

 
 
 
 

สนง.จท.เพชรบุรี 
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รูปที่ 11 รายการข้อมูลเรือ 

 
รายการข้อมูลเรือ ข้อมูลที่น ามาแสดง เป็นข้อมูลจาก หน่วยงานเจ้าของที่ออกใบอนุญาต เป็นการเชื่อมโยง 

ข้อมูลมาแบบอัตโนมัติ  ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
หน่วยงาน 

เจ้าของใบอนุญาต 
ชื่อใบอนุญาต การน าเข้าข้อมูล การสแกนไฟล์เอกสาร

เข้าระบบ 
กรมเจ้าท่า ทะเบียนเรือ 

ใบอนุญาตใช้เรือ 
เชื่อมโยง ไม่ต้องน าเข้า 

กรมประมง ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ผปก.น าเข้า ต้องน าเข้า 
 
ข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงข้อมูลแล้ว ระบบจะไม่ให้ผู้ใช้หรือเจ้าหน้าที่เข้าไปบันทึกหรือแก้ไขในระบบ  

เจ้าหน้าทีต่้องด าเนินการ   
1) ตรวจสอบข้อมูล ต้องตรงกับเอกสารจริงที่ถืออยู่  
2) ตรวจสอบข้อมูลกรมเจ้าท่า 
3) ตรวจสอบข้อมูลประมงพาณิชย์ 
4) ดูรายละเอียดใบอนุญาตฯ 285  
5) พิจารณาอนุมัติ 
6) การปรับปรุงสถานะความเสี่ยง 
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1. การตรวจสอบข้อมูล 
    เมื่อเริ่มต้นใช้ระบบ เรือทุกล าอยู่ในสถานะ รอการอนุมัติ ผปก.เจ้าของเรือจะต้องท ามาท าการเปลี่ยน 

ใบอนุญาตฯ 285 ให้เป็นใบอนุญาตฯ 285 อิเล็กทรอนิกส์  เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการตรวจสอบเอกสารทุกอย่าง  

 
 

     รูปที่ 12 รายการข้อมูลเรือ 
 

 
จากรูปที่ 12 จะเห็นว่า ใบอนุญาตฯ 285 ของทุกรายการมีสีแดง หมายถึง ไม่มีหรือหมดอายุ ในที่นี้คือ เรือ

ทุกล าไม่มีใบอนุญาตฯ 285 ดังนั้น เมื่อเริ่มต้นใช้งานจะต้องมาท าใบอนุญาตฯ 285 อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
 เจ้าหน้าที่ต้องการเข้าไปดูรายละเอียดให้คลิกที่ “เลขทะเบียนเรือ”  และหากต้องการเข้าไปอนุมัติ คลิกท่ี  
 

คลิกเพ่ือท าการพิจารณาอนุมัต 

สถานะรออนุมัติ 

ใบอนุญาตใช้เรือยังไม่หมดอายุ 

ใบอนุญาตฯ 285 

ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

คลิกเพ่ือดูรายละเอียด 
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รูปที่ 13 รายละเอียดข้อมูลเรือ 

 
 รายละเอียดข้อมูลเรือประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน  เรียงตามแท็บข้อมูลด้านบน  ประกอบด้วย 
รายละเอียดเรือ            ประกอบด้วย ภาพเรือ  ข้อมูลเรือ ขนาดเรือ ชื่อเจ้าของเรือ จ านวนคนท างานบนเรือ ตาม 
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                               ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ อุปกรณ์ประจ าเรือ และชื่อผู้ครอบครอง 
เรือ 

ใบอนุญาต           แสดงรายการใบอนุญาตที่เจ้าของเรือแนบไว้ในระบบ 

 
รูปที่  14 รายการใบอนุญาตเกี่ยวกับเรือ 

 
คนประจ าเรือ              แสดงรายการคนประจ าเรือตามหน้าที่ เช่น นายเรือ , นายท้าย หรือ ช่างเครื่อง  

ตามท่ีระบุไว้ใน ใบอนุญาตฯ 285 ล่าสุด ประกอบด้วย 
-  ภาพใบหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว (Enrollment)  
-  สถานะการท างาน  เช่น ว่างงาน หรือ ออกเรือ 
-  เลขที่ใบอนุญาต 285  

    

 
รูปที่  15 รายชื่อคนประจ าเรือ 

 
แรงงานประมง            แสดงรายชื่อแรงงานประมงสัญชาติไทยและต่างด้าว  ตามท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตฯ 285 

ประกอบด้วย 
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-  ภาพใบหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว (Enrollment)  
-  สถานะการท างาน  เช่น ว่างงาน หรือ ออกเรือ 
-  เลขที่ใบอนุญาต 285  

 
รูปที่  16 รายชื่อแรงงานประมง 

2. ตรวจสอบข้อมูลกรมเจ้าท่า 
เป็นการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือ โดยเฉพาะวันที่ต่อใบอนุญาตและวันที่ใบอนุญาตใช้ 

เรือหมดอายุ ที่มีการเชื่อมโยงมาจากทะเบียนเรือ หลังจากที่ ผปก. ด าเนินการต่อใบอนุญาตใช้เรือ คลิกที่ปุ่มนี้เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูล เมื่อพบว่าข้อมูลเรือไม่ตรงกันกับในหน้าจอนี้ ให้ท าการกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล” ระบบจะน าข้อมูลใน
หน้าจอ ตรวจสอบข้อมูลกรมเจ้าท่า ไปปรับปรุงแก้ไขท่ีข้อมูลเรือ  จากตัวอย่าง  เรือ ก.กระแสสินธ์    คลิกท่ี   
รายการข้อมูลเรือ หรือเลขทะเบียนเรือ เข้าไปหน้ารายละเอียดข้อมูลเรือ 

 
รายการข้อมูลเรือ 

  

 
รายละเอียดข้อมูลเรือ 
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ที่หน้ารายละเอียดข้อมูลเรือ ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุวันที่ 24/01/2561 ต่อจากนั้นคลิกปุ่ม  “ตรวจสอบข้อมูล
กรมเจ้าท่า” พบว่ามีการต่อใบอนุญาตแล้ว ท าการปรับปรุงข้อมูล โดยการคลิกปุ่ม ปรับปรุงข้อมูล 

 
หน้าจอ ตรวจสอบข้อมูลกรมเจ้าท่า 

 ข้อมูลที่ปรับปรุง ประกอบด้วย ชื่อเรือ  ขนาดตันกรอส  ประเภทเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ออกให้วันที่  
ใบอนุญาตใช้หมดอายุวันที  หมายเลขประจ าตัวข้าวของเรือ  จ านวนคนประจ าเรือ  จ านวนแรงงานประมง จ านวน
ทั้งหมดตามใบอนุญาตใช้เรือ และ สถานะเรือ 

 
หน้าจอ หลังจากคลิกปุ่ม ปรับปรุงข้อมูล มีข้อมูลเปลี่ยนไป 

 
รายการข้อมูลเรือที่ปรับปรุงข้อมูลแล้ว 

 
 
 
 

ข้อควรระวัง   
1. จนท. สามารถค้นหาข้อมูลเรือของ ผปก. ได้ทุกล า แต่ ผปก. จะเห็นข้อมูลเรือเฉพาะที่มีเลขประจ าตัว

เจ้าของเรือ ตรงกับ หมายเลขประจ าตัวที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ 
2. การกดปรับปรุงข้อมูล จนท. ควรตรวจสอบข้อมูล “หมายเลขประจ าตัวเจ้าของเรือ” หากไม่มีข้อมูล หรือ 

ข้อมูลไม่ตรงกับ เจ้าของเรือ จะท าให้ ข้อมูลเรือ รายการนี้ หายไปจาก ผู้ประกอบการ 
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3. ตรวจสอบข้อมูลประมงพาณิชย์ 
เป็นการตรวจสอบข้อมูลใบประมงพาณิชย์ ที่มีการเชื่อมโยงมาจากระบบใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

กรมประมง หลังจากที่ ผปก. ด าเนินการต่อใบอนุญาต คลิกที่ปุ่มนี้เพ่ือตรวจสอบข้อมูล ผปก.สามารถท าการกดปุ่ม 
“ปรับปรุงข้อมูล” ระบบจะน าข้อมูลในหน้าจอ ไปปรับปรุงแก้ไขที่  เลขที่ประมงพาณิชย์ วันที่ออกใบอนุญาต วันที่
สิ้นสุดใบอนุญาต   

ข้อมูลใบประมงพาณิชย์ ข้อมูลเรือ ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 
1. เลขใบอนุญาตประมงพาณิชย์ 1. เลขที่ใบอนุญาต 
2. เครื่องหมายประจ าเรือประมง  2.  เครื่องหมายประจ าเรือประมง 
3. ใบอนุญาต ออกให้วันที่ 3. ใบอนุญาต ออกให้วันที่ 
4. ใบอนุญาต หมดอายุวันที่ 4. ใบอนุญาต หมดอายุวันที่ 
5. ระยะเวลาท าการประมง 5. ระยะเวลาท าการประมง 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง   
1. ข้อมูลใบประมงพาณิชย์ เชื่อมโยงมาจากกรมประมง ความถูกต้องของข้อมูลมีประมาณ 60%  

เนื่องจากทางกรมเจ้าท่า ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าข้อมูลที่ส่งมาถูกต้อง และไม่มี จนท. ที่ดูแลข้อมูล 
ของกรมประมง ประสานงาน กรณีข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารที่ ผปก. ถืออยู่ 

2. จากข้อ 1 หาก จนท. ตรวจพบว่า ไม่ตรงกับเอกสาร ไม่ควรกดปรับปรุง เพราะหากผิดพลาดจะมีผล 
ท าให้ไม่สามารถแจ้งเรือออกอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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4. ดูรายละเอียดใบอนุญาตฯ 285  

 

5. พิจารณาอนุมัติ 
   เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ โดยการคลิกท่ี  ด้านหน้ารายการที่ต้องการ 

 
รูปที่  17 การพิจารณาอนุมัติ 

 
   เจ้าหน้าที่ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ แล้วจึงคลิกปุ่ม “บันทึก”  ที่หน้ารายการสัญลักษณ์ จะเปลี่ยนจาก 

 รออนุมัติ เป็น  ผ่านการอนุมัติ 
 

 
รูปที่  18 รายการเรือที่ผ่านการอนุมัติแล้ว 
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6. การปรับปรุงสถานะความเสี่ยง 
คลิกท่ีเลขทะเบียนเรือ เพื่อเข้าไปในรายละเอียดเรือ > รายละเอียดเรือ  

 
 ระดับความเสี่ยง มี 3 ระดับ คือ ปกติ  เฝ้าระวัง และ มีความเสี่ยง เมื่อเลือกข้อมูลแล้ว คลิกที่  อัพเดท
สถานะ  จากตัวอย่าง เช่น  
ระดับปกติ  

 
ระดับเฝ้าระวัง 

 
ระดับมีความเสี่ยง 
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สัญญาจ้าง 
 สัญญาจ้างแรงงานประมงในทะเล อิเล็คทรอนิกส์ เกิดจากการที่นายจ้าง เจ้าของเรือบันทึกข้อมูลรายละเอียด
และเอกสารส่วนตัวของลูกจ้างเข้าระบบแทนการเขียนสัญญาจ้างในรูปแบบกระดาษ 
 

 
รูปที่  19  สัญญาจ้างแรงงานประมงอิเล็คทรอนิกส์ 

 
  สัญญาจ้างแรงงานเป็นข้อมูลส าคัญที่จะน าไปสู่การขอใบอนุญาตฯ 285 อิเล็คทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ประกอบการ
จะต้องบันทึกขอ้มูลลูกจ้างให้ถูกต้องตรงตามเอกสารคือ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวคนที่ไม่มีสัญชาติ
ไทย หรือ หนังสือเดินทาง  ( Passport) ข้อมูลเหล่านี้เมื่อส่งข้อมูลออนไลน์ (Online) มาให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะ
ตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว จะมีการตรวจสอบภาพใบหน้าในต้องเป็นบุคคล
เดียวกันเท่านั้น เจ้าหน้าที่จึงจะด าเนินการขั้นต่อไป  คือ การลงทะเบียนใบหน้า (Enrollment) เพ่ือเก็บอัตลักษณ์
บุคคล เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ (Recognition) การแจ้งเรือเข้าออก หน้าท่าเทียบเรือ  
 เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาข้อมูลสัญญาจ้างได้ทั้งระบบ  ผู้ประกอบการเจ้าของเรือจะเห็นข้อมูลเฉพาะลูกจ้างของ
ตัวเองเท่านั้น หากเลิกจ้างและไปอยู่กับนายจ้างอ่ืน ก็จะไม่สามารถเห็นข้อมูล  
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รูปที่  20  รายการสัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล 

 
จากรูปที่ 20 อธิบายได้ดังนี้  
หมายเลข 1  ค้นหาสัญญาจ้าง   เจ้าหน้าที่ คลิกท่ีข้อความ “ค้นหาสัญญาจ้าง”  จะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขในการค้นหา 
         สัญญาจ้าง  

 
รูปที่  21  เงื่อนไขการค้นหาสัญญาจ้าง 

หมายเลข 2   จ านวนข้อมูลสัญญาจ้างแรงงานประมง ทีส่ัญญาจ้างยังใช้งานในปัจจุบัน 
หมายเลข 3   อนุมัติสัญญาจ้างรายบุคคล 
หมายเลข 4    พิมพ์สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเลพร้อมข้อมูลลูกจ้างที่ผู้ประกอบการบันทึกข้อมูลไว้ เป็นการ

อ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ สามารถพิมพ์ออกมาใช้ได้ตลอดเวลา สัญญาจ้างที่ได้ จาก
ระบบจะมีเลขที่สัญญาขึ้นให้อัตโนมัติ 

หมายเลข 5   สถานะการพิจารณาอนุมัติ  สัญญาจ้างที่น าไปสร้างใบค าขออนุมัติใบอนุญาตฯ 285  เจ้าหน้าที่จะ
ท าการ ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้าง จากกรมการปกครองและเอกสารฉบับจริงที่ ผปก.น ามายื่นตรงกับ
ข้อมูลที่บันทึกส่งมา 

หมายเลข 6 สถานะการเป็นลูกจ้าง 
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 หมายถึง  สัญญาจ้างนี้ยังด าเนินอยู่ 

 หมายถึง  สัญญาจ้างฉบับนี้ ยกเลิกการเป็นลูกจ้าง เนื่องจากหนีหรือหายไปโดยไม่บอก 
นายจ้างและไม่มีใบพยานเลิกจ้าง        

 

หมายเลข 7    แสดงภาพใบหน้าที่ได้จากฐานข้อมูลกรมการปกครอง   
 ไม่มีภาพจากกรมการปกครอง และยังไม่ได้ลงทะเบียนใบหน้า 
 ไม่มีภาพจากกรมการปกครอง ลงทะเบียนใบหน้าแล้ว ส่วนมากจะเป็นลูกจ้าง

สัญชาติไทย 
 มีภาพจากกรมการปกครองและลงทะเบียนใบหน้าแล้ว 
 มีภาพจากกรมการปกครองและยังไม่ลงทะเบียนใบหน้า 
 
ส าหรับลูกจ้างที่มีภาพใบหน้าส่วนมากจะเป็นแรงงานต่างด้าว ที่ได้จัดท าการตรวจสอบกับ
กรมการปกครองและดึงภาพใบหน้ามาเตรียมไว้ให้เป็นข้อมูลตั้งต้น 

 

หมายเลข 8     เลขบัตรประจ าตัว หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง ของลูกจ้าง และ สามารถคลิกที่ เลขบัตรประจ าตัว
เพ่ือเข้าไปดูรายละเอียด  สัญญลักษณ์  บนเลขประจ าตัว หมายถึง จ านวนนายจ้างที่เพ่ิมข้ึนจาก 
นายจ้างหลัก เช่น   หมายถึง นายจ้างหลัก 1 คน และ มีนายจ้างเพิ่ม 1 คน 

หมายเลข 9     ใบอนุญาตท างานเลขที่  จะเกิดจากการเชื่อมโยงข้อมูล ใบอนุญาตท างาน จากกรมการจัดหางานมา
ให้โดยอัตโนมัติ 

หมายเลข 10   วันเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลล่าสุด     
 

หมายเหตุ    การลงทะเบียนใบหน้า (Enrollment)  Face Scan ต้องท าจากอุปกรณ์ Tablet ที่ สนง.จท.สาขา ได้รับ 
       ไปแล้ว โดยต้องท าตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้ ข้อมูลโครงหน้า และ ภาพที่ได้มีมาตรฐานเดียวกัน 

เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการ  
 เจ้าหน้าที่จะเริ่มด าเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างในสัญญาได้ เมื่อผู้ประกอบการเจ้าของเรือส่งใบค าร้องขอ
ใบอนุญาตฯ 285 ออนไลน์ และ พาลูกจ้างแรงงานทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ลงทะเบียนใบหน้ามาที่ 
สนง.จท. สาขา 

1. ดูรายละเอียดสัญญาจ้าง 
2. ตรวจสอบข้อมูลกรมการปกครอง 
3. ตรวจสอบข้อมูลกรมการจัดหางาน 
4. ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้าง 

4.1 แรงงานสัญชาติไทย 
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4.1.1 ตรวจสอบ Seaman Book 
4.1.2 ตรวจสอบใบ ปก คนประจ าเรือ 

4.2   แรงงานต่างด้าว 
4.2.1 ตรวจสอบกรมการจัดหางาน 
4.2.2 ตรวจสอบ Seabook 
4.2.3 ตรวจ ปก. โดยเลขหนังสือเดินทาง 
4.2.4 ตรว ปก. โดยเลขประจ าตัว 

5. ตรวจประวัติ 
6. ตรวจการแก้ไขข้อมูล 
7. พิมพ์สัญญาจ้าง 
8. ค้นหาข้อมูล 

1. ดรูายละเอียดสัญญาจ้าง 
    จากรูปที่ 20 คลิกท่ี เลขประจ าตัว เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดและเอกสารสัญญาจ้าง 
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      รูปที่  22 รายละเอียดสัญญาจ้าง 

2. ตรวจสอบข้อมูลกรมการปกครอง 
2.1 เงื่อนไขการเชื่อมโยงข้อมูล 
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     เป็นการตรวจสอบโดยการส่งค่า สัญชาติ และ เลขประจ าตัวไปตรวจสอบที่กรมการปกครอง โดยต้องใช้ 
บัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่ เพ่ือท าการยืนยันตัวตนโดยใช้ รหัส PIN CODE โดยมีข้อก าหนดว่า บัตรประชาชน 1 ใบ
สามารถตรวจสอบได้ 300 ครั้ง ใน 1 วันและในเวลา 8.30-16.30  ในโครงการนี้ กรมเจ้าท่าเลือกใช้การยืนยัน
ตัวตนที่เครื่องแม่ข่าย โดยใช้บุคคลคนเดียว เมื่อครบโควต้าแล้วจะท าการเปลี่ยนบัตร ใบใหม่ โดยผู้ที่รับผิดชอบเปลี่ยน
บัตรคือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมเจ้าท่า 
 2.2 การนับโควต้าเชื่อมโยงข้อมูล 
       คนสัญชาติไทย จะตรวจสอบได้เฉพาะข้อมูลในบัตรประชาชน จะนับ 1 ครั้ง ส าหรับแรงงานต่างด้าว จะ
นับ 2 เนื่องจาก จะได้ข้อมูลตามบัตรประชาชน และภาพใบหน้าแรงงานต่างด้าว 
      ดังนั้นหากรายการสัญญาจ้างใด ที่มีการพิจารณาอนุมัติแล้ว และ วันที่ที่ท าการอนุมัติไม่เกิน 1 ปี ไม่ควร
ท าการตรวจสอบโดยไม่จ าเป็น เนื่องจากสัญญาจ้างที่ผ่านการอนุมัติแล้วจะมีภาพแรงงานต่างด้าวและข้อมูลตามบัตร
ประจ าตัว และภาพใบหน้าจากการลงทะเบียน  หรือ หากเป็นสัญญจ้างใหม่แต่มีภาพที่ลงทะเบียนใบหน้าแล้วก็ไม่ควร
จะตรวจสอบ หรือ แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะพิจารณา 
 

 
รูปที่  23 รายละเอียดสัญญาจ้าง 

     จากรูปที่ 23 เมื่อคลิกปุ่ม “ตรวจสอบกรมการปกครอง’ จะแสดงหน้าจอตามรูปที่ 24 

 
รูปที่  24 เปรียบเทียบข้อมูลจากกรมการปกครอง 

 ระบบจะแสดงข้อมูลจากกรมการปกครองมา ให้เจ้าหน้าที่กดปุ่ม “แสดงรูปภาพ” รูปภาพของลูกจ้างและข้อมูล
จากกรมการปกครองจะปรากฏขึ้น ยกเว้นคนไทยที่ไม่สามารถกดแสดงรูปภาพได้ 
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3. ตรวจสอบข้อมูลจากกรมการจัดหางาน 
จากรูปที่ 23 เมื่อคลิกปุ่ม “ตรวจสอบกรมการจัดหางาน’ จะแสดงหน้าจอตามรูปที่ 25 

 
รูปที่  25 เปรียบเทียบข้อมูลจากกรมการจัดหางาน 

 
 ระบบจะแสดงข้อมูลจากกรมการจัดหางานมาแสดงด้านบนและข้อมูลที่นายจ้างบันทึกมาที่ด้านล่าง เพื่อให้
เปรียบเทียบกันและหากไม่ถูกต้องตรงกัน เจ้าหน้าที่สามารถปรับปรุงข้อมูลได้โดยการกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล” ระบบ
จะท างานปรับปรุงข้อมูลจากกรมการจัดหางานแทนข้อมูลเดิม 
 เมื่อกดปรับปรุงข้อมูล ระบบจะน าข้อมูล ใส่เข้าในช่องข้อมูลสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลกรมการจัดหางาน ข้อมูลสัญญาจ้าง 
ชื่อ-สกุล(อังกฤษ) ชื่อ-สกุล(อังกฤษ) 
ใบอนุญาตท างานเลขท่ี ใบอนุญาตท างานเลขท่ี 
ออกให้วันที่ ออกให้ ณ วันที่ 
หมดอายุวันที่ หมดอายุวันที่ 
หมดอายุวันที่ วันที่สิ้นสุดการผ่อนผัน 
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4. ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้าง 
 การตรวจสอบข้อมูลนี้ จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล คือ  

กรมเจ้าท่า ในเรื่อง Seaman Book และ ใบประกาศณียบัตรคนประจ าเรือ , กรมการจัดหางาน ในเรื่อง ข้อมูล
ใบอนุญาตท างาน  โดยใช้ เลขประจ าตัว เช่น เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ส าหรับคนไทย เลขหนังสือเดินทาง หรือ 
เลขบัตรประจ าตัวคนไม่มีสัญชาติไทย 

4.1 แรงงานสัญชาติไทย 
 

 
4.1.1 ตรวจสอบ Seaman Book 

 
 
             กดปุ่ม ปรับปรุงข้อมูล ทุกครั้งถ้าข้อมูลในหน้า เอกสารแนบ ไม่เท่ากัน หลังจากกดปุ่ม ปรับปรุงข้อมูลแล้ว 
ข้อมูลทั้ง 2 ที่ จะเท่ากัน 

4.1.2 ตรวจสอบใบ ปก คนประจ าเรือ 

 
              
  กดปุ่ม ปรับปรุงข้อมูล ทุกครั้งถ้าข้อมูลในหน้า เอกสารแนบ ไม่เท่ากัน หลังจากกดปุ่ม ปรับปรุงข้อมูลแล้ว 
ข้อมูลทั้ง 2 ที่ จะเท่ากัน ข้อมูล Seaman Book และ ใบ ปก. คนประจ าเรือ จะไปแสดงอยู่ที่หัวข้อ เอกสารแนบ 
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4.2   แรงงานต่างด้าว 

 
 

4.2.1 ตรวจสอบ Seabook 

 
 

4.2.2 ตรวจ ปก. โดยเลขหนังสือเดินทาง 

 
 กรณีไม่มีข้อมูล จะแสดงข้อความ ไม่พบข้อมูล 
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4.2.3 ตรว ปก. โดยเลขประจ าตัว 

 
 จนท.สามารถกดปุ่ม ปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาถ้าข้อมูลในหน้า เอกสารแนบ ไม่เท่ากัน หลังจากกดปุ่ม 
ปรับปรุงข้อมูลแล้ว ข้อมูลทั้ง 2 ที่ จะเท่ากัน ข้อมูล Seaman Book และ ใบ ปก. คนประจ าเรือ จะไปแสดงอยู่ที่
หัวข้อ เอกสารแนบ 

5. ตรวจประวัติ 
6.1 ประวัติการเป็นลูกจ้าง 

 
 จากภาพด้านบน พบว่า TIN WIN เคยเป็นลูกจ้างของใครมาบ้าง และปัจจุบันใครเป็นนายจ้าง โดยระบบจะ
เรียงล าดับนายจ้างคนล่าสุด 

6.2 ประวัติการท างาน 

 
 จากภาพด้านบน พบว่า TIN WIN มีประวัติลงท าการงานในเรือล าไหนบ้าง และมีเส้นทางการเดินเรือเข้าออก
อย่างไร ระบบจะเรียงล าดับการลงท างานจากวันที่ปัจจุบัน 
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6. ตรวจการแก้ไขข้อมูล 

 
 

8.1 ประวัติสัญญาจ้าง 
       หมายถึง สัญญาจ้างเลขที่ 6101/01137 นี้ น าไปใช้ขอใบอนุญาตฯ 285 เมื่อไร โดยใคร 
 

 
8.2 ประวัติคนเรือ 
 หมายถึง สัญญาจ้างเลขที่ 6101/01137 มีการแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลและเอกสารแนบอะไรบ้าง เมื่อไร 
ใครเป็นผู้ด าเนินการ 
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7. พิมพ์สัญญาจ้าง 
         จากรูปที่ 20   คลิกท่ี  เมื่อต้องการพิมพ์สัญญาจ้าง จากระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

รูปที่  26  สัญญาจ้างแรงงานประมงต่างด้าวอิเล็กทรอนิกส์ 
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รูปที่  27  สัญญาจ้างแรงงานประมงไทยอิเล็กทรอนิกส์ 

8. ค้นหาข้อมูล 

คลิกท่ีข้อความ “ค้นหาสัญญาจ้าง” จะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขในการค้นหา  
 

 
 
 

 
รูปที่  28  เงื่อนไขการค้นหาสัญญาจ้าง 
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รูปที่  29  ขั้นตอนการขอใบอนุญาตฯ 285 อิเล็กทรอนิกส์ 
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ใบอนุญาตฯ 285  อิเล็คทรอนิกส์ 
 เป็นเอกสารที่กรมเจ้าท่าออกให้กับเจ้าของเรือเพ่ือแสดงว่าบุคคลที่มีรายชื่อในใบอนุญาตทั้งหมดได้รับการ
อนุญาตให้ลงท าการงานในเรือที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยมีการบันทึกข้อมูลและจัดเก็บเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์และมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ก ากับ และใบอนุญาตฯ 285 อิเล็กทรอนิกส์นี้ไดแ้ก้ไขปัญหาการท างานใน 
ปัจุบัน สรุปได้ตามรูปที่ 30 

 
 รูปที่  30  การขอใบอนุญาตฯ 285 ในปัจจุบัน 

 

 จากปัญหาดังกล่าว จึงพัฒนาระบบฯ ขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหา อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเจ้าของเรือ 
สรุปได้ตามรูปที่ 30 และ 31 

 
รูปที่  31  ใบอนุญาตฯ 285 อิเล็กทรอนิกส์ กรณีเจ้าของคนเดียวมีเรือมากกว่า 1 ล า 
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รูปที่  32  ใบอนุญาตฯ 285 อิเล็กทรอนิกส์ ลูกจ้าง 1 คน ท างานในเรือประมงกับนายจ้างได้ไม่เกิน 3 คน 

 เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการ  
1. ตรวจสอบข้อมูลเรือ  
2. ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้าง 
3. ลงทะเบียนใบหน้าลูกจ้าง 
4. อนุมัติใบอนุญาตฯ 285 อิเล็กทรอนิกส์ 
5. รับช าระเงิน 
6. การตรวจสอบใบอนุญาตฯ 285 อิเล็กทรอนิกส์ โดยบุคคลที่ 3 
7. การอนุมัติข้อมูลเรือ,สัญญาจ้าง ที่มีการแก้ไขหลังจากได้รับใบอนุญาตฯ 285 
8. ตรวจประวัติการท ารายการ 

 
การด าเนินการทั้ง 8 ขั้นตอน เจ้าหน้าที่จะด าเนินการในเมนู “ใบอนุญาต 285”  หากมีข้อมูลที 

ผู้ประกอบการเจ้าของเรือส่งออนไลน์มา  มีตัวเลขจ านวนเรื่องแสดงขึ้นมา ตามรูปที่ 32 
 

 
    รูปที่  33   รายการใบค าร้องขอบอนุญาตฯ 285 รออนุมัติ 
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 เจ้าหน้าที่ เริ่มท าการตรวจสอบโดยการคลิกท่ี  จะแสดงหน้าจอ 

 
รูปที่  34 อนุมัติใบค าร้องขอใบอนุญาตฯ 285 
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 การตรวจสอบทุกขั้นตอนสามารถคลิก link เข้าไปดูข้อมูลได้จากหน้านี้ได้ 

1. ตรวจสอบข้อมูลเรือ 

 
 โดยการ คลิกที่เลขทะเบียนเรือ จะแสดงหน้าจอ “ข้อมูลเรือ” ซ้อนขึ้นมา และเม่ือต้องการปิดคลิกที่  

 

 
 

รูปที่  35 ตรวจสอบข้อมูลเรือใบค าร้องขอใบอนุญาตฯ 285 
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2. ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้าง 
ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้าง ที่หัวข้อ “รายการคนเรือ”   

 
      โดยการคลิกท่ี หมายเลขประจ าตัว จะแสดงหน้าจอ “ข้อมูลทะเบียนลูกจ้าง” ซ้อนขึ้นมา   
 

 
รูปที่  36 ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างในใบค าร้องขอใบอนุญาตฯ 285 
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จากรูปที 34 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลกรมการปกครอง และ กรมการจัดการ มีวิธีการท างานเหมือนกับในเรื่อง
สัญญาจ้างเพราะเป็นหน้าจอเดียวกัน 

3. การลงทะเบียนใบหน้าลูกจ้าง (Enrollment) 
   ขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องมือท างาน และ ระบบมาใช้ Mobile Application โดยด าเนินการ เข้า 

ระบบจาก Tablet ที่แจกให้เพ่ือใช้ในการลงทะเบียนใบหน้า หลังจากเข้าระบบแล้วจะพบหน้าจอหลัก ตามรูปที่ 36 
 

 

 
รูปที่  37 หน้าหลัก 

 
1) Login เข้าระบบจ านวนงานที่รออนุมัติ

เท่ากัน  แล้วคลิกท่ี Batch Scan 

 

 
รูปที่  38 ค้นหาลูกจ้างจากเลขประจ าตัว 

 
2) ค้นหาลูกจ้างจากเลขประจ าตัวต้องใส่อย่าง 

น้อย 5 ตัวอักษร (ควรใส่ 5 ตัวหลัง)  คลิกที่รายการเพ่ือดู
รายละเอียดของลูกจ้าง 
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รูปที่  39 รายละเอียดลูกจ้างสัญชาติไทย 

3) ลูกจ้างสัญชาติไทย ไม่มีภาพจากกรมการปกครอง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารว่าถูกต้องแล้ว ท าการลงทะเบียน
ใบหน้าโดยคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียนใบหน้า”  

  
รูปที่  40 รายละเอียดลูกจ้างแรงงานต่างด้าว 



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
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รูปที่  41 เริ่มการลงทะเบียนใบหน้า 

4) เจ้าหน้าที่ต้องคลิกที่วงกลมสีฟ้า 3 ครั้ง เมื่อเสร็จ 
แล้วจะมีข้อความถาม เพ่ือให้ทดสอบ ภาพที่ลงทะเบียน
สามารถน ามาใช้ได้ คลิกที่ YES   
 
 

 
 
 
 

*** หลังจาก enroll แล้วจะต้องท าการทดสอบทุกครั้ง 

รูปที่  42 ทดสอบหลังการ enroll  
5) เริ่มทดสอบจะมีกรอบสีน้ าเงิน จนกว่ากรอบจะ 
เปลี่ยนเป็นสีขาว จึงกระพริบตา เมื่อมีข้อความข้ึน  
Test OK จึงคลิก  จะมีข้อความ คลิกท่ี YES   
 

 Fishing-PIPO 
Do you want to test your face 
Enrollment ? 
                                 NO    YES 

Confirm Profile 
Are you sure to confirm face 
enroll ? 
                      NO    YES 
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บริษัท อาร์เซอร์ เซอร์วิส จ ากัด    42 

 

 

 
รูปที่  43 ภาพใบหน้าที่ลงทะเบียน 

 

 
รูปที่  44 ทดสอบหลังการ enroll  

 
6) เมื่อทดสอบผ่านโดยการกระพริบตาแล้ว ระบบ

จะน าภาพใบหน้าเข้าเก็บใน Profile  ด้วยการ
คลิก “ตกลง”  หลังจากนั้นจะมีข้อความ  
คลิกท่ี OK 

 
 
 
 

 

7) ต่อจากนั้นจะท าการเก็บข้อมูลโครงสร้างใบหน้า 
และภาพใบหน้าในการลงทะเบียนนี้ไว้ เมื่อท าการ

ค้นหาอีกครั้ง จะมีสัญญลักษณ์  หมายถึงได้ท า
การลงทะเบียนใบหน้าแล้ว 

8) ข้อมูลโครงสร้างใบหน้าที่ได้ในการลงทะเบียนจะใช้
ตรวจสอบเปรียบเทียบโครงหน้า ในการแจ้งเรือเข้า
ออก (Face Recognition) ที่หน้าท่าเทียบเรือ 

Update Profile 
 

Are you sure to update face 

Enroll ? 

CANCEL    OK 
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4. อนุมัติใบอนุญาตฯ 285 อิเล็กทรอนิกส์ 
       เจ้าหน้าที่จะด าเนินการอนุมัติใบค าขอได้ ควรตรวจสอบข้อมูลเอกสารให้ครบ เพื่อครั้งต่อไปไม่ต้องตรวจสอบ
และต้องท าการลงทะเบียนใบหน้าลูกจ้างให้ครบทุกคนจึงจะท าการอนุมัติได้   

 
รูปที่  45 พิจารณาอนุมัติ ใบค าขอใบอนุญาตฯ 285 

 

 
รูปที่  46 ใบค าขอใบอนุญาตฯ 285  ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว 

 
 เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาใบอนุญาตฯ แล้ว ระบบจะกลับมาหน้าแรก รายการที่อนุมัติจะไม่มาแสดงในหน้านี้ 
จะต้องท าการค้นหา โดยเลือก สถานะใบอนุญาตฯ เป็น ผ่านการอนุมัติ  
          รายการที่ผ่านการอนุมัติ จะมีไอคอน   

   หมายถึง  ใบแจ้งช าระเงิน เพ่ือให้ผู้ประกอบการมาช าระเงินก่อนจึงจะ  
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                              Download ใบอนุญาตฯ 285 ได้ 
             หมายถึง   Download ใบอนุญาตฯ 285 อิเล็คทรอนิกส์ สัญญลักษณ์นี้จะไม่แสดงที่รายการของ 
                              ผู้ประกอบการจนกว่าจะช าระเงิน ตามภาพรูปที่ 46 

 
รูปที่  47 หน้าจอของผู้ประกอบการ 

5. รับช าระเงิน 

 
รูปที่  48 รายการใบแจ้งหนี้ 

 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ท าการอนุมัติใบค าขอใบอนุญาตฯ 285 แล้ว จ านวนตัวเลขในหัวข้อ ใบอนุญาต 285 จะลดลง 1 
หรือ ไม่มีเลย แต่จะไปเพิ่มจ านวนตัวเลขในหัวข้อ ใบแจ้งหนี้ คือ รายการที่ยังไม่ช าระเงิน ตามรูปที่ 47 
 จนท. การเงิน ของสาขาจะต้องมาด าเนินการ เมื่อได้รับการช าระเงินมา โดยคลิกที่  
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 รูปที่  49 การรับช าระเงิน 

 
 จนท.การเงิน ใส่ข้อมูลการรับช าระเงิน เพ่ือจะใช้ในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ต าแหน่งที่ต้องใส่ข้อมูล มี 5
ต าแหน่งตาม รูปที่ 49 
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รูปที่  50 ใส่ข้อมูลการรับช าระเงินเพ่ือใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน 

 

 
รูปที่  51 รายการใบแจ้งหนี้ที่รับช าระเงินแล้ว 

 
 หนา้จอของผู้ประกอบการเมื่อเจ้าหน้าที่การเงิน บันทึกการรับช าระ จะสามารถ Download ใบอนุญาตฯ 
285 อิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังรูปที่ 51 
 

 
รูปที่  52 รายการใบค าขอใบอนุญาตฯ 285 ของผู้ประกอบการที่ช าระเงินแล้ว 
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6. การตรวจสอบใบอนุญาตฯ 285 อิเล็กทรอนิกส์ โดยบุคคลที่ 3 
 

  
รูปที่  53 ใบอนุญาตฯ 285 อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ใบอนุญาตฯ 285 อิเล็กทรอนิกส์ ที่พิมพ์ออกมาในรูปแบบกระดาษ เมื่อเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืนขอ 

ตรวจสอบจะมี QR Code อยู่ทุกหน้าของใบอนุญาต เจ้าหน้าที่จะใช้ Smart Phone ที่ติดตั้งโปรแกรม QR Code 
Reader เพ่ืออ่านข้อมูลแล้ว link ไปยังเซริฟเวอร์ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลจากกระดาษจะต้องตรงกับข้อมูลที่เซริฟเวอร์ 
เจ้าของเรือสามารถพิมพ์ใบอนุญาตฯ 285 อิเล็กกทรอนิกส์ ให้กับนายเรือ เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นขอตรวจ  
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รูปที่  54 Mobile Application ที่ใช้อ่านข้อมูล QR Code 
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7. การอนุมัติข้อมูลเรือ,สัญญาจ้าง ที่มีการแก้ไขหลังจากได้รับใบอนุญาตฯ 285 
           

 
 
 ในหน้ารายการ ใบค าร้องขอใบอนุญาตฯ 285 รออนุมัติ จากตัวอย่างรูปด้านบน พบว่า รายการที่ 1 เป็น
รายการที่รออนุมัติ () ส่วนรายการที่ 2 .. 8 เป็นรายการที่ได้รับใบอนุญาตฯ แล้ว แต่มีการแก้ไข จนท. จะต้องเข้าไป
ด าเนินการตรวจแล้วอนุมัติ   
 การแก้ไขข้อมูลหลังจากได้ใบอนุญาตฯ แล้ว เนื่องมาจาก มีการเปลี่ยนบัตรประจ าตัวของแรงงานต่างด้าว ใน
เรื่องการพิสูจน์สัญชาติ บัตรหมดอายุ ใบอนุญาตท างานหมดอายุ หรือ เปลี่ยนใบประมงพาณิชย์ รายการที่มีการแก้ไข
เมื่อคลิกเข้าไปดูรายละเอียดจะพบว่า รายการสัญญาจ้างที่มีเครื่องหมาย  คือ รายการที่มีการแก้ไข  ดังนั้นเจ้าหน้าที่
จะต้องด าเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง 

 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติจนครบแล้ว จะต้องด าเนินการ  ทุกครั้ง 
เพราะ ข้อมูลที่ ผปก. แก้ไขอาจเป็นข้อมูลที่แสดงบนใบอนุญาตฯ 285 ได้  และต้องให้ ผปก. พิมพ์ใบอนุญาตอีกครั้ง
ออกจากระบบเพ่ือน าติดเรือไป   

เมื่อท าครบทุกข้ันตอนแล้ว รายการใบอนุญาตฯ นี้จะหายไปจากหน้าจอ ใบอนุญาตฯ 285 รออนุมัติ 
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รายการที่มีการแก้ไขหลังจากได้รับใบอนุญาตฯ 285 แล้ว 

 

 
จ านวนรายการใบอนุญาตฯ 285 ที่มีการแก้ไขจะลดจ านวนลง 
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8. ตรวจประวัติการท ารายการ 

หมายถึง การท ารายการเกี่ยวกับใบอนุญาตฯ 285  โดยการคลิกท่ี  
 

 
หน้าจอรายละเอียดใบอนุญาตฯ 285 และปุ่มประวัติการท ารายการ 

 

 
ประวัติการท ารายการใบอนุญาต 285 
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การแจ้งเรือออก 

 
รูปที่  54 ขั้นตอนการแจ้งเรืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
ผู้ประกอบการเจ้าของเรือ เจ้าหน้าที่ 

1.บันทึกรายงานการแจ้งเรือออกอิเล็กทรอนิกส์ 1.ดูรายละเอียดการแจ้งออก 
2.การส่งข้อมูลออนไลน์ไป สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขา  

 
2.พิจารณา โดยการ Face Recognition ลูกเรือ
ตามใบแจ้งออกหน้าท่าเทียบเรือ 

3.รอผลการอนุมัติแจ้งเรือออกและเลข PO,LR จากศูนย์ PIPO 
(กรณีไม่ตรวจหน้าท่า) 

 

4. Download ใบแจ้งเรือออกและบัญชีลูกเรือแจ้งออก (กรณี
ตรวจหน้าท่า) 

 

5.ติดตามผลการตรวจ และผลการอนุมัติแจ้งเรือออก ภายหลัง
การตรวจของเจ้าหน้าที่ 

 

ผู้ประกอบการจะท าการใส่ข้อมูลรายการแจ้งเรือออก ระบบจะแสดงรายชื่อเรือที่พร้อมจะออกได้ คือ  
1. ใบอนุญาตใช้เรือยังไม่หมดอายุ หรือ ต้องมีระยะเวลาจากวันที่แจ้งออก ถึง วันที่หมดอายุ  

มากกว่า 30 วัน  
2. ใบอนุญาตฯ 285 อิเล็กทรอนิกส์ 
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3. ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่ยังไม่หมดอายุ 
และมีการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของกรมเจ้าท่า ดังนี้ 
1. จ านวนคนที่แจ้งออกต้องมีจ านวนตามใบอนุญาตใช้เรือก าหนด 
2. นายเรือจะต้องมีเอกสารครบ ประกอบด้วย 

2.1 Seaman Book 
2.2 ใบประกาศนียบัตร  จะต้องตรงตามข้อก าหนด ขนาดเรือ ประเภทเรือ 
2.3 คนประจ าเรือจะต้องมีต าแหน่ง และ ใบประกาศนียบัตรคนประจ าเรือ  ตามข้อก าหนด ขนาดเรือ 

และประเภทเรือ 
2.4 นายช่าง จะต้องมี ใบประกาศนียบัตร ตรงตามข้อก าหนด ของเครื่องยนต์ที่ใช้ในเรือ 

 

 
รูปที่  55 รายการแจ้งเรือออกรออนุมัติ 

 รายการแจ้งเรือออกรออนุมัติ เมื่อผู้ประกอบการ บันทึกและส่ง มาท่ี สนง.จท.สาขา ผู้ประกอบการสามารถ 
Download แบบฟอร์มแจ้งเรือออก และ รายชื่อลูกเรือ ไปแจ้งที่ศูนย์ ศปมผ 
 
สัญลักษณ์ในการส่งข้อมูลเรือแจ้งออกไปศูนย์ PIPO และระบบ Fishing Info 

   หมายถึง   ส่งข้อมูลไปยังศูนย์ PIPO เข้าไปยังระบบ Fishing Info ได้ 

    หมายถึง   ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบ Fishing Info ได ้เข้าไปดูสาเหตุได้ 
                              โดยคลิกท่ีเลขทะเบียนเรือ > รายละเอียดเรือออก  > ข้อมูลใบค าร้อง > ข้อมูล e-PIPO 

   หมายถึง    ผ่านการอนุมัติจากศูนย์ PIPO  

แบบฟอร์มการแจ้งเรือ
อก 

LR รายชื่อลูกเรือแจ้งออก 

ใบอนุญาตฯ 285 

รายละเอียดการแจ้งออก 
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รูปที่  56 แบบฟอร์มกระดาษที่ผู้ประกอบการ Download จากระบบน าไปแจ้งยื่นที่ ศปมผ. 

 
  จากรูปที ่55 แบบฟอร์มกระดาษท่ีผู้ประกอบการ Download จากระบบน าไปแจ้งยื่นที่ ศปมผ. เอกสาร 
รายชื่อลูกเรือแจ้งออก หรือ LR จะต้องมี QR Code ก ากับเสมอเพ่ือยืนยันว่า รายชื่อลูกเรือนี้เป็นรายชื่อใน 
ใบอนุญาตฯ 285 อิเล็กทรอนิกส์ และ เอกสารนี้ออกมาจากระบบของกรมเจ้าท่า  เมื่อผู้ประกอบการน าไป 
ยื่นที่ ศปมผ. เจ้าหน้าที่สามารถใช้ QR Code Reader ตรวจสอบว่าข้อมูลในกระดาษ ตรงกับในระบบหรือไม่ 
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1. ดูรายละเอียดการแจ้งออก 

 
รูปที่  57 รายละเอียดการแจ้งเรือออก 
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    จากรูปที่ 57  จะประกอบไปด้วย 4 หัวข้อ คือ  
1) ข้อมูลใบค าร้อง  ประกอบด้วย  

เลขที่แจ้งออก             ได้จากระบบ 285  
PO No                     มาจากระบบ Fishing Info เมื่อมีการตรวจสอบผ่าน ให้เรือออกได้ 
LR No.           มาจากระบบ Fishing Info เมื่อมีการตรวจสอบผ่าน ให้เรือออกได้ 
ข้อมูลการท ารายการ 
วันที่สร้างใบค าขอ   ข้อมูลจากระบบ 285 วันที่ เวลา สร้างข้อมูล เช่น  17/12/2560 08:57:29 
ผู้สร้างค าขอ                  ข้อมูลจากระบบ 285 ผู้ใช้งานสร้างค าขอ 
วันที่แก้ไข                     ข้อมูลจากระบบ 285 วันที่ เวลา ที่แก้ไขข้อมูล ล่าสุด  17/12/2560 10:11:00 
ผู้แก้ไข    ข้อมูลจากระบบ Fishing Info เมื่อมีการอนุมัติ 
ข้อมูล e-PIPO 
ผลการส่งข้อมูลไป e-PIPO  ข้อมูลจากระบบ Fishing Info    
หมายเหตุ    ข้อมูลจากระบบ Fishing Info   เป็นข้อความแจ้งผลการส่งข้อมูล กรณีท่ีส่งข้อมูล 

ไม่ผ่านเข้ามาดูสาเหตุที่นี้ 
ข้อมูลจาก e-PIPO   ข้อมูลจากระบบ Fishing Info   เป็นผลการพิจารณา   
หมายเหตุ   ข้อมูลจากระบบ Fishing Info   หากผลการพิจารณาไม่ผ่านจะส่งหมายเหตุแจ้งมา 
ข้อมูลการยกเลิก 
เป็นข้อมูลจากระบบ 285 ที่บันทึการยกเลิกน ามาแสดง 
วันที่ยกเลิก    ข้อมูลจากระบบ 285 วัน เวลา ที่ ผปก. ท าการยกเลิก 
ยกเลิกโดย    ข้อมูลจากระบบ 285 ชื่อผู้ยกเลิก 
ประเภทการยกเลิก   ข้อมูลจากระบบ 285 ประเภทการยกเลิก 
หมายเหตุ   ข้อมูลจากระบบ 285 สาเหตุการยกเลิกที่บันทึกโดย ผู้ประกอบการ 
 

2) ค าสั่งการออกตรวจหน้าท่าเทียบเรือ 
เป็นการออกตรวจหน้าท่าเทียบเรือ โดยส่งมาจาก ระบบ Fishing Info    

3) ข้อมูลการอนุมัติ 
ผลการพิจารณาให้เรือออกได้ ส่งมาจาก ระบบ Fishing Info    

4) ข้อมูลการแจ้งออก 
ข้อมูลที่ ผู้ประกอบการเป็นคนบันทึก  
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คลิกท่ีแท๊บ ตรวจสอบคนประจ าเรือ  ตรวจสอบแรงงานประมง   

 
รูปที่  58 รายชื่อคนประจ าเรือแจ้งออก 

 

 
รูปที่  59 รายชื่อแรงงานประมงแจ้งออก 

 
จากรูปที่ 58และ 59 จะเห็นข้อมูลในช่อง  “สถานะ” จะเป็น “ว่างงาน”  เท่านั้น ผู้ประกอบการจึงหยิบคน 

ลงเรือ ได้ และจะมี ใบอนุญาตฯ 285 ล่าสุด ก ากับอยู่ด้วย     
ภาพใบหน้า ที่แสดงในรายการแจ้งออกจะเกิดจากการท า Recognition หน้าท่าเทียบเรือก่อนเรือออก   

2. พิจารณาอนุมัติ โดยการ Face Recognition ลูกเรือตามใบแจ้งออกหน้าท่าเทียบเรือ 
ขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องมือท างาน และ ระบบมาใช้ Mobile Application  เพ่ือใช้ในการ

ตรวจสอบ Face Recognition  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบ ไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นชุดที่ได้รับแจก เนื่องจากเป็น
การตรวจสอบข้อมูลใบหน้าของแรงงาน เปรียบเทียบกับข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียน  
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1) คลิกท่ีแจ้งเรืออก 

 
2) เรือแจ้งออกรออนุมัติ 1 รายการ คลิกพ้ืนที่รายกร 

 
3) รายละเอียดการแจ้งเรือออก 

 
4) รายชื่อลูกเรือแจ้งออก  ที่ยังไม่ได้ท า Face  

Recognition สังเกตได้จาก  คลิกท่ีกล้องเพ่ือ
เริ่มด าเนินการตรวจสอบ 
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5) จะต้องเปิด GPS เพ่ือเก็บพิกัดในการตรวจสอบ 

 

 
6) ระบบจะท าการตรวจจับใบหน้า และเมื่อขึ้นกรอบ 
สีขาว จะต้องกระพริบตาเพ่ือยืนยันตัวตน  

 
7) เมื่อกระพริบตา ระบบจะดึงรายละเอียดของลูกจ้างมา 
แสดงให้เจ้าหน้าที่พิจารณา คลิกปุ่ม “ตกลง” จะมีข้อความ 
Are you sure to update Time Stamp ? .ให้คลิก OK 

 
8) ลูกจ้างที่ได้รับการตรวจสอบ  

แล้วผ่านจะมีแสดงด้วย    
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9) จากข้อ 8 คลิกเข้าไปรายการลูกจ้างที่ตรวจสอบแล้ว 

จะแสดงพิกัดในการตรวจสอบ 

 
10) เลื่อนเมนูมาที่ ผลการตรวจสอบ >> เลือก

ลูกเรือท่ียังไม่ท าการตรวจสอบใบหน้า 

 
11) ระบบแสดงรายชื่อลูกเรือที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 
12) กลับไปที่ ผลการตรวจสอบ เลือก สรุปผล

การตรวจสอบใบหน้า เพ่ือด าเนินการอนุมัติ 
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13) ออกไปที่แท๊บ แจ้งเรือออก จะเห็นเรือที่ได้รับ

พิจารณาให้แจ้งออกได้ 

 
14) คลิกดูรายละเอียดเรือที่แจ้งออกแล้ว 

รายการแจ้งออกที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่  มีภาพใบหน้ามาแสดงในรายการ ซึ่งได้จากการท า 
 Recognition ที่หน้าท่าเทียบเรือหรือแพปลา สถานะของลูกจ้างเปลี่ยนจาก “ว่างงาน”  เป็น “ออกเรือแล้ว” 
 ทั้งคนประจ าเรือ และ แรงงานประมง 
 

 
รูปที่  60 ภาพใบหน้าที่ท า Recognition หน้าท่าเทียบเรือ สถานะลูกจ้างเปลี่ยนจาก “ว่างงาน” เป็น “ออกเรือแล้ว” 
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บริษัท อาร์เซอร์ เซอร์วิส จ ากัด    62 

 

การแจ้งเรือเข้า 

 
 

รูปที่  61 ขั้นตอนการแจ้งเรือเข้าอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ผู้ใช้จะแจ้งเรือเข้าได้ จากรายการเรือที่แจ้งออกแล้วเท่านั้น  เจ้าหน้าที่มีวิธีการท างานเหมือนการแจ้งเรือออก 

เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการ  
ผู้ประกอบการเจ้าของเรือ เจ้าหน้าที่ 

1. บันทึกรายงานการแจ้งเรือเข้าอิเล็กทรอนิกส์  
2. การส่งข้อมูลออนไลน์ไป สนง.เจ้าท่าสาขา 1. ดูรายละเอียดการแจ้งเข้า 
3.  Download ใบแจ้งเรือออกและบัญชีลูกเรือแจ้งออก  
4. ติดตามผลการอนุมัติการแจ้งเรือออกอิเล็กทรอนิกส์ 
 

2. พิจารณา โดยการ Face Recognition ลูกเรือตามใบ
แจ้งเข้าหน้าท่าเทียบเรือ 
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1. ดูรายละเอียดการแจ้งเข้า 

รูป
ที่  62 รายละเอียดการแจ้งเข้า 
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จากรูปที่ 63 รายชื่อคนประจ าเรือและแรงงานประมงแจ้งเข้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  64 รายชื่อแรงงานประมงแจ้งเข้าหลังจากท่ีจนท.อนุมัติแล้ว 
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จากรูปที่ 63 และ 64 หลังจากท่ีเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วสถานะจะเปลี่ยนจาก“ออกเรือแล้ว” เป็น “ว่างงาน”  

การเลิกจ้าง 
 การเลิกจ้างในระบบนี้ จะเป็นการเลิกจ้างออกจากใบอนุญาตฯ 285   

 
รูปที่  65 ใบค าร้องขอใบพยานเลิกจ้างรออนุมัติ 

 

เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการ  
ผู้ประกอบการเจ้าของเรือ เจ้าหน้าที่ 

1. การสร้างและบันทึกส่งใบค าร้องพยานเลิกจ้าง 
 

2. ติดตามผลการอนุมัติการใบค าร้องใบพยานเลิกจ้าง 
1. พิจารณาอนุมัติ ออกใบแจ้งหนี้ 

3. ช าระเงิน 2. รับช าระเงิน 
4. Download ใบพยานเลิกจ้าง  
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พิจารณาอนุมัติ ใบพยานเลิกจ้างออกใบแจ้งหนี้ 

 
รูปที่  66 พิจารณาใบค าร้องขอใบพยานเลิกจ้าง 

 เมื่อพิจารณาอนุมัติแล้วจะสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ 

 
รูปที่  67 ใบแจ้งหนี้ใบค าร้องขอใบพยานเลิกจ้าง 

ผู้ประกอบการต้องไปช าระเงินที่ธนาคาร หรือ ส านักงานเจ้าท่าสาขา ก่อนจึงจะ Download ใบพยานเลิกจ้าง 
ให้กับลูกจ้างได้     
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การฝากลูกเรือ 
1. ไปที่รายการแจ้งเรือออก แล้วกดทะเบียนเรือ ที่แรงงานได้ท าการออกเรือไปด้วย 

 
 

2. กดปุ่ม “ฝากคนเรือ” ที่รายชื่อของคนที่ต้องการฝากกับเรือล าอื่นเพ่ือเข้าฝั่ง 

 
 

3. ใส่ทะเบียนเรือหรือยานพาหนะที่ต้องการฝากเข้า  และกรอกเหตุผลในการฝาก จากนั้นกดบันทึก 
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 กรณีต้องการยกเลิกลูกเรือหรือลูกเรือไม่สามารถออกเรือได้ สามารถยกเลิกได้หากศูนย์ PIPO ยังไม่ท าการ
อนุมัติค าขอแจ้งออก  

เรือเช่า 
1. คลิกที่ เพิ่มเรือเช่า 

 
 

2. เจ้าหน้าที่ใส่รายละเอียดของ ผู้เช่าเรือ กับ ผู้ให้เช่าเรือให้ครบถ้วน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเลข 1  วันที่เริ่มต้น    ใส่วันที่เริ่มต้นเรือเช่า 
หมายเลข 2  วันที่สิ้นสุด    ใส่วันที่สิ้นสุดของเรือเช่า 
หมายเลข 3  บัตรประจ าตัวผู้ให้เช่าเรือ  แนบบัตรประจ าตัวผู้ให้เช่าเรือ 
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หมายเลข 4  สัญญาการเช่าเรือ 
ตย.หนังสือสัญญาเช่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเลข 5 รายละเอียดผู้เช่าซื้อ  
      เลข 13 หลักผู้เช่าซื้อ ให้ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของผู้เช่า แล้วกดแสดง จะมีข้อมูลของผู้เช่าขึ้นมา 
หมายเลข 6 รายละเอียดผู้ให้เช่าเรือ 

 เลข 13 หลักผู้ให้เช่าเรือ ให้ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า จะมีข้อมูลของผู้ให้เช่าขึ้นมาและมีชื่อเรือ   
ทั้งหมดของเจ้าของผู้ให้เช่า และกดเลือกชื่อเรือที่ต้องการเช่า 
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การยกเลิกเรือเช่า 
 

 
รูปที่  68 รายการเรือเช่าและยกเลิกเรือเช่า 

 เจ้าหน้าที่คลิกที่  เพ่ือยกเลิกรายการเรือเช่า โดยต้องใส่สาเหตุการยกเลิก แล้วจึงคลิกปุ่ม บันทึก 
 

 
 

 เมื่อคลิกปุ่ม บันทึกแล้ว จะแสดงข้อมูลรายการ เหมือนกับ รูปที่ 68 ล าดับรายการที่ 9  
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