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อบรมระบบการขนถ่ายคนประจ าเรอืของเรือประมง 
เรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือสนับสนุนการประมง ท้ังในน่านน้ าและนอกน่านน้ า

ส าหรับผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ า

28 ตุลาคม 2563    13.30-16.30 

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ีอาคารเรียนริมน้ า ชั้น 6 ห้อง 8601

29 ตุลาคม 2563    13.30-16.30

Video Conference ไปยังศูนย์ PIPO 22 ศูนย์



ระบบ e-285

Web Application (ระบบที่ใช้อบรม)
https://test-fpipo.md.go.th
User : รหัสที่ใช้     Password: 1234   

Web Application (เริ่มใช้จริงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563)
https://fpipo.md.go.th
ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ

https://test-fpipo.md.go.th/
https://fpipo.md.go.th/


ข้อมูลเรือ : การปรับปรุงข้อมูลเรือ

หนา้ 3

การโอนเปลี่ยนเจ้าของเรือขณะเรือแจ้งออก ในปัจจุบัน
1. เจ้าของเดมิ แจ้งเรือเข้ากอ่น
2. เจ้าของเดมิ เลกิจ้างลูกเรือออกจากเรือเดมิ
3. เจ้าของเดมิ หรือเจ้าหน้าที่ ท าการปรับปรุงข้อมูลเรือ
4. หากท าการปรับปรุงขอ้มูลเรือ
จะมีผลท าให้ไม่แสดงช่ือเรือในการแจ้งเข้า 

การโอนเปลี่ยนเจ้าของเรือขณะเรือแจ้งออก ระบบปรับปรุงใหม่
1. ปรับปรุงข้อมูลเรือเป็นช่ือเจ้าของใหม่
2. เจ้าของใหม่ท าการแจ้งเรือเข้า 
3. เจ้าของเดมิท าการเลกิจ้างลูกเรือออกจากใบอนุญาตฯ 285

ของเรือที่เปลี่ยนเจ้าของ
4. ช าระเงินใบพยานเลกิจ้าง 



หนา้ 4

ข้อมูลเรือ : เอกสารใบอนุญาต

1. เอกสารหมายเลข 1,2 เป็นเอกสารของกรมประมง ไมม่ีผลต่อการพจิารณาอนุมัติใบอนุญาตฯ 285
2. หมายเลข 3 จะมีผลต่อการขอใบอนุญาตฯ 285 ของเรือบรรทุกสนิค้าประมงห้องเย็น 
หากไมใ่ส่ข้อมูลจะท าให้ไม่สามารถท าการ “บันทึกและสง่” มา สนง.จท.ภูมิภาค

3. หมายเลข 4  ส าเนาผังหอ้งเก็บสัตวน์  าบนเรือ (Well plan) ไมม่ีผลต่อการพจิารณาอนุมัติใบอนุญาตฯ 285
จะมผีลตอ่การแจง้เรือออกของเรือประมงและเรือขนถา่ยสัตว์น  านอกน่านน  า

4. หมายเลข 5 ใบรับรองแรงงานประมงทางทะเล ไมม่ีผลต่อการพจิารณาอนุมัติใบอนุญาตฯ 285
(มีผลต่อการแจง้เข้าออก ให้เจ้าของเรือแสดงต่อศูนยค์วบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ขณะนี ระบบ e-285 ไมต่รวจสอบ)



หนา้ 5

การช าระเงนิผ่านบน Mobile App กรุงไทย โดยการ Scan Qr Code

1. หมายเลข 1 สามารถช าระเงินโดยการ 
Scan Qr Code ผ่าน Mobile App กรุงไทยได้ถงึวันที่ 
31/10/2563
2. หากเลยก าหนดเวลาแล้วสามารถช าระที่ 
Counter Service หรือ เงินสดท่ี สนง.จท.ภูมิภาคสาขา

1. หมายเลข 2 สามารถช าระเงิน
โดยการ Scan Qr Code ผ่าน 
Mobile App กรุงไทยไดถ้ึงวันที่ 
23/09/2563
2. ภาพที่ได้จากการช าระเงินที่
ใบแจ้งหนี หมดอายุ
3. สามารถช าระที่ 
Counter Service หรือ เงินสดที่ 
สนง.จท.ภูมิภาคสาขา



การลงทะเบียน Web Push Notification บน Smart Phone (เฉพาะระบบ Android )

1. เข้าระบบในเครื่อง PC หรอื notebook คลิกที่
หมายเลข 1 ต่อจากนั้นคลิกที่หมายเลข 2 ระบบ
จะแจ้งเตือบนอุปกนรณ์ที่ลงทะเบียน 

2 . เข้าระบบจาก Smart Phone ระบบปฏิบัติการ Android ต่อจากนั้น
คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนรับการแจ้งเตือน (ตามลูกศรช้ี) ต่อจากนั้นจะมีข้อความ
แจ้งเตือนลงทะเบียนส าเร็จ 



หนา้ 7

การแจ้งเตอืนมาท่ีเจ้าหน้าท่ี การส่งผลอนุมัติกลับมาหาผู้ประกอบการ



การแจ้งเตือนแจ้งเรือเข้า-ออกก่อนการส่งข้อมูลไประบบ Fishing Info

หนา้ 8

ยืนยันการแจ้งเรอืออก 
1. แจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบข้อมูลในส่วนส าคัญ จากภาพตัวอย่าง
ไม่ได้ใส่ขอ้มูล วัตถุประสงค์การแจ้งออก ชนิดเครื่องมอืท าการประมง
คลิกปุ่ม “กลับไปแก้ไข”

2. หากกดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะมีขอ้ความแจง้เตอืน

3. กดปุ่ม “OK” ระบบจะย้อนไปให้บันทึกข้อมูลใหม ่มตีัวอักษรสีแดง
แสดงในชอ่งที่ไม่ใส่ข้อมูล



หนา้ 9

การแจ้งเตือนแจ้งเรือเข้า-ออกก่อนการส่งข้อมูลไประบบ Fishing Info

ยืนยันการแจ้งเรอืเข้า

หนา้ 9

1. แจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบข้อมูลในส่วนส าคัญ จากภาพตัวอย่าง
ไม่ได้ใส่ขอ้มูล วัตถุประสงค์การแจ้งเข้า คลิกปุ่ม “กลับไปแก้ไข”

2. หากกดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะตรวจสอบข้อมูลในส่วนอื่นและ
มีขอ้ความแจง้เตอืน

3. กดปุ่ม “OK” ระบบจะย้อนไปให้บันทึกข้อมูลใหม ่มตีัวอักษรสีแดง
แสดงในชอ่งที่ไม่ใส่ข้อมูล



การฝากคนออกไปท าการในเรือกลางทะเล (แบบ คร.4-3)

หนา้ 10



หนา้ 11



หนา้ 12

1. การใสข้่อมูล พ ืนที่  LAT เชน่   12 องศา 41 ลปิดา 245 ฟิลิปดา เหนือ             ข้อมูลที่ใส ่ 12.41.245 N 
LONG เช่น 100 องศา 39 ลปิดา 665 ฟิลปิดา ตะวันตก      ขอ้มูลที่ใส ่ 100.39.665 W

2. การบันทึกข้อมูลฝากคนออกไปที่ยังไม่แนบเอกสารแบบ คร.1-2 

การฝากคนออกไปท าการในเรือกลางทะเล (แบบ คร.4-3)

3. สัญลักษณ์          เป็นการบันทกึไว้ คลิก เพื่อพมิพ์แบบ คร.1-2 ให้ลูกเรือที่จะฝากออกไปและนายจ้างเซ็นชื่อ



หนา้ 13

การฝากคนออกไปท าการในเรือกลางทะเล (แบบ คร.4-3)

3. คลิก เพื่อแนบ แบบคร.1-2 ที่เซ็นชื่อแล้วเข้าไปในระบบ  แล้วกดปุ่ม “บันทกึและสง่” เพื่อสง่ไป สนง.จท.ภูมิภาคสาขา

4. คลิก เพื่อแนบ แบบคร.1-2 ที่เซ็นชื่อแล้วเขา้ไปในระบบ  แล้วกดปุ่ม “บันทกึและสง่” เพื่อสง่ไป สนง.จท.ภูมิภาคสาขา



หนา้ 14

การฝากคนออกไปท าการในเรือกลางทะเล (แบบ คร.4-3)

5. เมื่อลูกเรือที่ฝากไปถึงเรอืกลางทะเลแล้ว  เรือกลางทะเลจะต้องท าการ “รายงานคนมาถึงเรอืกลางทะเล”



หนา้ 15

การฝากคนออกไปท าการในเรือกลางทะเล (แบบ คร.4-3)

LR ของเรือรับฝาก(ไป)
เรือรับฝากจะต้องมีชื่อลูกเรืออ่ืนท่ีมหีน้าท่ีในเรือ “คนรับจ้าง”

LR ของเรือรับฝาก(ไป)
เมื่อเจ้าของเรือกลางทะเล “รายงานคนมาถึงเรือกลางทะเล”



หนา้ 16

การฝากคนรับจ้างกลับจากการท าการในเรือกลางทะเล (แบบ คร.4-4)

1. เจา้ของเรอื/นายเรอื ควรท่ี
จะต้องมีแบบ คร.1-3 ตดิเรอื
ไว้ เมื่อต้องการฝากลูกเรือ
กลับ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ส าหรับเรือกลางทะเลที่มีคน
ประจ าเรอืไม่ครบตามใบ LR

2. ให้ลูกเรือตดิตัวไปกับเรอืรับ
ฝาก



หนา้ 17



หนา้ 18

การฝากคนกลับจากท าการในเรือกลางทะเล (แบบ คร.4-4)

1. การบันทกึขอ้มูลฝากคนกลับจากท าการในเรือกลางทะเล คร.1-3 
เรือรับฝาก            เรอื     หมายถึง    เรอืท่ีรายงานการแจ้งเข้าออกจากระบบ e-285 ที่มีสถานะเป็น “ออกเรือแล้ว”

พาหนะอื่น   หมายถึง  เรือที่ไม่ไดร้ายงานการแจ้งเขา้ออกจากระบบ e-285 
เรือที่มีทะเบยีนเรอื ชื่อเรือ หรือ เรืออื่นๆ   (ไม่ใช่เครื่องหมาย -----)
พาหนะอื่นๆ  เชน่ เครื่องบิน ,เฮลปิคอปเตอร์

คนที่ฝากกลับ     ตอ้งมีสถานะ “ออกเรือแล้ว”
**** เรือขนถ่ายสัตวน์  าในนา่นน  า จัดอยู่ในกลุ่ม “พาหนะอื่น”  เน่ืองจากยังรายงานในรูปแบบกระดาษยื่นตอ่ศูนย์ PIPO



หนา้ 19

การฝากคนกลับจากท าการในเรือกลางทะเล (แบบ คร.4-4)

2. การบันทึกและสง่ไป สนง.จท.ภูมิภาคสาขา 

3. เจา้หน้าที่พิจารณาอนุมัติจะได้หนังสือแบบคร.4-4 ตอ่จากนั นเรอืรับฝากน าไปใช้ในการแจ้งเรอืออกได้

การแจ้งเรอืออกของเรอืรับฝาก  
1) เรอืแจ้งออกต้องมีสถานะ “เรือเทียบทา่”
2) เรอืแจ้งออกต้องไม่ท าการแจ้งออกโดยกดปุ่ม “บันทกึ” ไว้ จะท าใหไ้ม่เห็นข้อมูลแบบ คร.4-4 ที่อนุมัติ
3) ควรอ่านข้อความแจ้งเตอืนของระบบ



หนา้ 20

4. เรือรับฝากท าการแจ้งเขา้ ระบบจะน าแบบ คร.4-4 ที่ได้รับการอนุมัติแล้วมาแสดงในหัวขอ้ “ฝากคนกลับ”

การฝากคนกลับจากท าการในเรือกลางทะเล (แบบ คร.4-4)



การฝากคนกลับจากท าการในเรือกลางทะเล (แบบ คร.4-4)

5. เจา้ของเรอืกลางทะเล  เมื่อลูกเรือที่ฝากกลับมาถึงแล้ว ท าการ  “รายงานคนกลับถงึฝั่งแล้ว” พร้อมทั งแนบไฟลแ์บบ คร.1-3
ที่มีลายมือชื่อของลูกเรอืที่ฝากกลับและนายเรอืของเรือกลางทะเล 

LR ของเรือกลางทะเลที่รายงานคนกลับถึงฝั่งแล้ว



หนา้ 22

LR ของเรอืรับฝาก(กลับ) ในการแจ้งเข้า
เรอืรับฝากจะต้องมีช่ือลูกเรอือื่นที่มีหน้าที่ในเรอื “คนรับจ้าง”

การฝากคนกลับจากท าการในเรือกลางทะเล (แบบ คร.4-4)

LR ของเรอืกลางทะเล
เมื่อเจ้าของเรอืกลางทะเล “รายงานคนกลับถึงฝั่งแล้ว” 



การแก้ไขชนิดและจ านวนสัตว์น้ าในการแจ้งเข้า

หนา้ 23

1. สามารถท าการแก้ไขชนดิและจ านวนสัตวน์  าได้กอ่นเวลาแจ้งเข้า (หมายเลข 1) และสามารถท าการยกเลกิการแจ้งเข้าได้กอ่นเวลา
แจ้งเข้าโดยคลกิที่หมายเลข 3 

2. การแก้ไขท าได้โดยคลิกที่ “เลขทะเบียนเรอื” หมายเลข 2  คลิกที่ 


