
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้เขำ้-ออกของเรอืประมงผำ่นระบบ Single Window 4 Fishing 

Fleet 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กองบรหิารจัดการเรอืประมงและการท าประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ประเภทของเรอืประมงทีต่อ้งแจง้เขา้-ออกกับศนูยค์วบคมุการแจง้เรอืเขา้ออก มดีงันี้ 

 

1. เรอืประมงพานชิย ์ขนาดตัง้แต ่30 ตนักรอส ขึน้ไป 

 

2. เรอืประมงพานชิย ์ขนาดตัง้แต ่10 ตนักรอส ขึน้ไป ประกอบดว้ยชนดิเครือ่งมอืประมง ดงันี้ 

 

 2.1 อวนลากคู ่

 

 2.2 อวนลากแผน่ตะเฆ่ 

 

 2.3 อวนลากคานถ่าง 

 

 2.4 อวนลอ้มจับ 

 

 2.5 อวนลอ้มจับปลากะตกั 

 

 2.6 อวนครอบปลากะตัก 

 

3. เรอืทีจ่ดทะเบยีนกับกรมประมงเป็นเรอืขนถา่ยเพือ่การประมง ทกุขนาด 

 

4. เรอืบรรทกุน ้าจดื ขนาดตัง้แต ่30 ตนักรอสขึน้ไป 

 

5. เรอืบรรทกุสนิคา้ประมงหอ้งเย็น ขนาดตัง้แต ่30 ตนักรอสขึน้ไป 

 

6. เรอืบรรทกุน ้ามันเพือ่การประมง ขนาดตัง้แต ่30 ตนักรอสขึน้ไป 

 

7. เรอืบรรทกุสนิคา้หอ้งเย็น ขนาดตัง้แต ่30 ตนักรอสขึน้ไป 

 

8. เรอืสนับสนุนการประมง เรอืทีจ่ดทะเบยีนเป็นเรอืกลเดนิทะเลใกลฝ่ั้ง เรอืกลเดนิทะเลเฉพาะเขต เรอืกลเดนิทะเลชายแดน 

หรอืเรอืกลเดนิทะเลระหวา่งประเทส ประเภทการใชบ้รรทกุผลติภัณฑน์ ้ามันทีม่จีดุวาบไฟต า่กวา่หกสบิองศาเซลเซยีส และ

ประเภทการใชบ้รรทกุผลติภัณฑน์ ้ามันทีม่จีดุวาบไฟสงูกวา่หกสบิองศาเซลเซยีส ขนาดตัง้แต ่30 - 1,000 ตนักรอส ขึน้ไป 

 

การแจง้ออก 

 

1. เจา้ของเรอืด าเนนิการแจง้ออกผา่นระบบ Single Window 4 Fishing Fleet (http://fpipo.md.go.th) หรอืแจง้โดยตรง ณ 

ศนูยค์วบคมุการแจง้เรอืเขา้ออก โดยกรอกขอ้มูลรายละเอยีดใหค้รบถว้นและถูกตอ้งตามทีก่ าหนด ภายในระยะเวลา 24 ชัว่โมง 

แตไ่มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงกอ่นน าเรอืประมงออกจากทา่เทยีบเรอืประมง 

 

2. เมือ่ด าเนนิการสง่ขอ้มูลการแจง้ออกแลว้ และไดรั้บหมายเลขตอบรับการแจง้ออก (เลขที ่PO) เจา้ของเรอืจะตอ้งพมิพเ์อกสาร

แบบตอบรับการแจง้ เพือ่ใหผู้ค้วบคมุเรอืน าลงเรอืประมง 

 

3. ผูค้วบคมุเรอื หา้มน าเรอืประมงออกกอ่นเวลาทีแ่จง้ไวใ้นแบบตอบรับการแจง้ 

 

4. เมือ่ถงึเวลาทีแ่จง้ขอออกจากทา่เทยีบเรอืประมงหากไมพ่บพนักงานเจา้หนา้ทีภ่ายในระยะเวลาดงักลา่ว เจา้ของเรอืสามารถ



น าเรอืออกจากทา่เทยีบเรอืประมงได ้โดยไมต่อ้งรอใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบ แตท่ัง้นัน้เอกสารและขอ้มูลทีเ่จา้ของเรอื

แจง้ไวจ้ะตอ้งถูกตอ้งและครบถว้นตามทีแ่จง้ 

 

5. กรณีมเีหตขุดัขอ้งไมส่ามารถน าเรอืประมงออกจากทา่เทยีบเรอืไดภ้ายในเวลาทีแ่จง้ เจา้ของเรอืจะตอ้งแจง้ยกเลกิการแจง้

ออกในครัง้นัน้ 

 

6. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจพบการแจง้ หรอืจัดท ารายงานทีค่ลาดเคลือ่น หรอืไมถ่กูตอ้ง พนักงานเจา้หนา้ทีม่ขีัน้ตอนการ

ด าเนนิการแลว้แตก่รณีดงันี้ 

 

 - สัง่หา้มมใิหน้ าเรอืออกจากทา่เทยีบเรอื 

 

 - ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

 

 - แจง้ใหด้ าเนนิการแกไ้ขใหม่ใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

 

 - ด าเนนิคดตีามกฎหมาย 

 

การแจง้เขา้ 

 

1. เจา้ของเรอืด าเนนิการแจง้เขา้ผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet (http://fpipo.md.go.th) หรอืแจง้โดยตรง ณ 

ศนูยค์วบคมุการแจง้เรอืเขา้ออก โดยกรอกขอ้มูลรายละเอยีดใหค้รบถว้นและถูกตอ้งตามทีก่ าหนด ภายในระยะเวลา 24 ชัว่โมง 

แตไ่มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง กอ่นน าเรอืประมงเขา้ทา่เทยีบเรอืประมง 

 

2. เมือ่ด าเนนิการสง่ขอ้มูลการแจง้เขา้แลว้ และไดรั้บหมายเลขตอบรับการแจง้เขา้ (เลขที ่PI) ถอืวา่การแจง้เขา้ในครัง้นัน้เสร็จ

สิน้สมบรูณ์แลว้ 

 

3. ผูค้วบคมุเรอื ตอ้งน าเรอืประมงเขา้ทา่เทยีบเรอืประมง ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ2 ชัว่โมง นับจากเวลาทีแ่จง้ไวใ้นแบบตอบรับ

การแจง้ 

 

4. กรณีมเีหตขุดัขอ้งไมส่ามารถน าเรอืประมงเขา้ทา่เทยีบเรอืไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3 เจา้ของเรอืจะตอ้งแจง้ยกเลกิ

การแจง้เขา้ในครัง้นัน้ 

 

5. กรณีแจง้เขา้ทา่เทยีบเรอืประมงมากกวา่ 1 ทา่เทยีบเรอืประมง ใหด้ าเนนิการแจง้ไปพรอ้มกบัการแจง้เขา้ ในขอ้ 1 หากทา่

เทยีบเรอืประมงทีแ่จง้เขา้ไวไ้ม่ไดอ้ยูภ่ายในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบเดยีวกนัของศนูยค์วบคมุการแจง้เรอืเขา้ออก เจา้ของเรอืจะตอ้ง

ด าเนนิการแจง้ออกทา่เทยีบเรอืประมงใหม ่เพือ่น าเรอืประมงออกไปเพือ่การเชน่วา่นัน้ 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานศนูยค์วบคมุการแจง้เรอืเขา้ ออก 30 แหง่ 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (หรอืทางโทรศพัทป์ระจ าส านักงานศนูยค์วบคมุการ
แจง้เรอืเขา้ ออก ทัง้ 30 แหง่))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมง 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานจุดตรวจเรอืประมงสว่นหนา้ 21 แหง่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (หรอืทางโทรศพัทป์ระจ าส านักงานจุดตรวจ

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมง 



เรอืประมงสว่นหนา้ 21 แหง่ ))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์

(หมายเหต:ุ (http://fpipo.md.go.th))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 50 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้ของเรอืด าเนนิการแจง้เขา้ออกผา่นระบบ Single Window 4 
Fishing Fleet (เว็บไซด ์http://fpipo.md.go.th) ระบบ

สารสนเทศการท าประมง (Fishing info) ตรวจสอบและแจง้กลบั
อตัโนมัต ิ

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี กองบรหิารจัดการ

เรอืประมงและการท า
ประมง 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
พนักงานเจา้หนา้ทีป่ระจ าศนูยค์วบคมุการแจง้เรอืเขา้ออก 

ตรวจสอบเอกสารตามทีป่ระกาศก าหนดวา่ครบถว้น ถกูตอ้ง ตรง

ตามทีแ่จง้ไว ้
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กองบรหิารจัดการ
เรอืประมงและการท า

ประมง 

 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 
พนักงานเจา้หนา้ทีป่ระจ าศนูยค์วบคมุการแจง้เรอืเขา้ออก 

ตรวจสอบความถกูตอ้งของคนประจ าเรอืและลกูเรอืประมงบนเรอื

วา่ครบถว้น ถกูตอ้ง ตรงตามทีแ่จง้ไว ้
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กองบรหิารจัดการ
เรอืประมงและการท า

ประมง 

 

4) กำรพจิำรณำ 

พนักงานเจา้หนา้ทีป่ระจ าศนูยค์วบคมุการแจง้เรอืเขา้ออก 
ตรวจสอบเรอืประมง เครือ่งมอืประมง และชนดิสตัวน์ ้า (PI)     

วา่ตรงตามทีแ่จง้ไว ้
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กองบรหิารจัดการ

เรอืประมงและการท า
ประมง 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ (แขวง วดัราชบพติร เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / สายดว่น 1567))  
2) กองบรหิารจัดการเรอืประมงและการท าการประมง 

(หมายเหต:ุ (ตกึปลอดประสพ ชัน้ 4 กรมประมง เกษตรกลาง จตจุักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 025612194 อเีมลล ์
fishingvessel@fisheries.go.th))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์การแจง้การเขา้ออกทา่เทยีบเรอืประมง (ส าหรับเรอืประมงในน่านน ้าไทย) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การแจง้เขา้-ออกของเรอืประมงผา่นระบบ Single Window 4 Fishing Fleet  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กลุม่ควบคมุเรอืประมงและการท าการประมงในทะเล กองบรหิารจัดการเรอืประมงและ

การท าการประมง กรมประมง 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานทีเ่ชือ่มโยงหลาย

หน่วยงาน) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ค าสัง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที ่907/2559 เรือ่ง แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีต่ามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ลงวนัที ่15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559  

  
2)ค าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาตทิี ่10/2558 ลงวนัที ่29 เมษายน 2558   เรือ่ง การแกไ้ขปัญหาการท าการ
ประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคมุ  
  
3)พ.ร.บ. การเดนิเรอืในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
  
4)พ.ร.บ. เรอืไทย พ.ศ. 2481 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
  

5)ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง ก าหนดแบบสญัญาจา้งลกูจา้งในงานประมงทะเล ลงวนัที ่30 ตลุาคม 
พ.ศ. 2560  

  
6)ระเบยีบกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน วา่ดว้ยการตรวจแรงงาน และการด าเนนิคดอีาญาผูก้ระท าความผดิ ตาม
กฎกระทรวงวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวนัที ่8 มถินุายน พ.ศ. 2561  
  

7)กฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561  

  
8)กฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวนัที ่22 ธันวาคม พ.ศ.2557  

  
9)ค าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิที ่๒๒/๒๕๖๐ เรือ่ง การแกไ้ขปัญหาการท าการประมงผดิกฎหมาย ขาดการ

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



รายงาน และไรก้ารควบคมุ เพิม่เตมิครัง้ที ่๔ ลงวนัที ่4 เมษายน 2560  

  
10)ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกับการแจง้การเขา้ออกทา่เทยีบเรอืประมงของเรอืประมง
พาณชิย ์พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวนัที ่10 กนัยายน 2561  
  

11)ประกาศกรมประมง เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยืน่เอกสารและหลักฐานตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่ณ ศนูยค์วบคมุการ
แจง้เรอืเขา้ออก กอ่นน าเรอืประมงพาณชิยอ์อกจากทา่เทยีบเรอืประมง พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวนัที ่10 กนัยายน 2561  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นภมูภิาค, สว่นกลางทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาค (ตามกฎกระทรวง), สว่นกลางทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาค (นอกกฎกระทรวง) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชก าหนด การประมง พ.ศ. 2558 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 2.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 37,000 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 42,000 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 34,000 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การแจง้เขา้ออกของเรอืประมง 26/01/2561 10:19 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


