
ขั้นตอนในการแก้ไขรายการในใบทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือ ตามค าสั่ง กรมเจ้าท่า ที่ 340/2560

จองคิว คณะท ำงำน
ตรวจเรือ
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานตรวจเรือ

1.  เข้ำระบบตรวจเรือ เลือกเมนู บันทึกข้อมูล
2. เลือก เมนู บันทึกกำรตรวจเรือ/กดปุ่มเพิ่ม 

ข้อมูล (รูปเครื่องหมำย+)
3.  ใส่เลขทะเบียนเรือ แล้วกด ค้นหำ (รูปแว่น

ขยำย) ข้อมูลเรือท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจะปรำกฎ
4. กดบันทึกข้อมูล (ด้ำนขวำบนหน้ำจอ)
5.  เลือกเมนู บันทึกใบส ำคัญรับรองกำรตรวจเรอื

ตร.20-1ก) ใส่หมำยเลขทะเบียนเรือในช่อง
เลขท่ีใบ ตร. กดปุ่มค้นหำ (รูปแว่นขยำย) 
รำยกำรใบ ตร. จะปรำกฎตำรำงรหัสเลขที่
ใบส ำคัญ

6. กดเลือกรำยกำรเรือท่ีปรำกฎบนหน้ำจอ
ตำรำงรหัสเลขท่ีใบส ำคัญ 

7.  กดปุ่มค้นหำ รำยกำรใบ ตร. จะปรำกฎบน
หน้ำจอ กดเลือกรำยกำรใบ ตร. จะปรำกฎ
หน้ำต่ำงแสดงรำยละเอียดใบ ตร.

8.  กดปุ่มพิมพ์ (รูปเครื่องพิมพ์) จะปรำกฎหน้ำจอ
ให้เลือกพิมพ์ใบ ตร. ภำษำไทย ระบบจะสร้ำง
ไฟล์ word ใบส ำคัญรับรองกำรตรวจเรือเพื่อ
สั่งพิมพ์

9. กดสั่งพิมพ์ใน word 

นายทะเบียน/
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนญุาต

1.  เข้ำระบบทะเบียนเรือ
2.  ใส่เลขใบส ำคัญรับรองกำร

ตรวจเรือ 22-2560-เลข
ทะเบียนเรือ กดค้นหำ และกด
ปุ่มแสดงข้อมูล เลือกรำยกำร
เปลี่ยนแปลงและบันทึกใน
ระบบทะเบียนเรือ

3. แก้ไขใบทะเบียนเรือและ
ใบอนุญำตใช้เรือ โดยไม่เก็บ
ค่ำธรรมเนียม

4. แก้ไขใบอนุญำตใช้เรือ และ
ออกใบแทนทะเบียนเรือ ตำม
ค ำสั่งกรมเจ้ำท่ำ ท่ี 
340/2560

5.  ส ำเนำใบทะเบียนเรือและ
ใบอนุญำตใช้เรือ โดยปรำกฎ
ข้อควำมว่ำ “ข้ำพเจ้ำได้
ตรวจสอบรำยกำรในใบ
ทะเบียนเรือและใบอนุญำตใช้
เรือแล้ว ปรำกฎว่ำถูกต้อง”

เจ้าของเรือ

1.  ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
รำยกำรในใบทะเบียนเรือ และ
ใบอนุญำตใช้เรือ โดยเทียบกับ
ใบรำยงำนผลกำรตรวจวัด
ขนำดเรือประมง

2.  ลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
ในส ำเนำใบทะเบียนเรือและ
ใบอนุญำตใช้เรือ ก่อนส่งคืนให้
นำยทะเบียน

3.  รับใบทะเบียนและใบอนุญำต
ใช้เรือคืน

ผู้อ านวยการส านักงาน
เจ้าท่าภูมิภาค/

นักวิชาการขนสง่/
เจ้าพนักงานตรวจท่า

1. ด ำเนินกำรปรับตำมค ำส่ัง
กรมเจ้ำท่ำ ท่ี ๓๔๐/
๒๕๖๐ ส ำหรับเรือท่ี
เปลี่ยนแปลงขนำดตัน
กรอสของเรือเพิ่มขึ้นเกิน
ร้อยละ ๑๐

๒. ออกใบเสร็จรับเงินค่ำปรับ
ระบุว่ำ “ปรับตำมค ำสั่ง 
คสช. ท่ี ๒๒/๒๕๖๐ 
ประกอบกับประกำศ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท่ี ๒/๒๕๖๐ ลง
วันท่ี ๒๔ เม.ย. ๖๐”

หมำยเหตุ : กรณีด ำเนินกำรรำยกำร (3) หรือ (4) แล้วไม่พบข้อมูล เนื่องจำกข้อมูลยังลงระบบไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้องท ำให้ยังไม่สำมำรถเชื่อมข้อมูลเข้ำมำท่ีระบบตรวจเรือของกรมเจ้ำท่ำได้ เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้ติดต่อ
ประสำนงำนท่ี ส ำนักมำตรฐำนเรือ กรมเจ้ำท่ำ 02-2331311-8 ต่อ 224 โดยแจ้ง ชื่อเรือ / เลขทะเบียนเรือ / วันท่ีตรวจ / ชุดตรวจ (ระบุศูนย์ PIPO และส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ) ตำมแบบฟอร์มท่ีแนบ

(4)(2)(1) (5) (6) (7)

เจ้าของเรือ

ตรวจสอบสถำนะกำรด ำเนินกำรโดยใช้
หมำยเลขทะเบียนเรือค้นหำจำก Website 
โดยมีสถำนะ ดังน้ี

1. ถ้ำปรำกฎข้อมูลอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
แสดงว่ำเรือยังเข้ำระบบไม่แล้วเสร็จ
หรือระบบไม่สมบูรณ์

2. ถ้ำปรำกฎข้อมูลติดต่อส ำนักงำนเจ้ำท่ำ 
(ให้เจ้ำของเรือไปด ำเนินกำรติดต่อกรม
เจ้ำท่ำ โดยน ำใบทะเบียนเรือและ
ใบอนุญำตใช้เรือไปด้วย) เพื่อด ำเนินกำร
แก้ไขรำยกำรใบทะเบียนเรือและ
ใบอนุญำตใช้เรือ

(3)



ขั้นตอนในการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ (ส าหรับเรือที่ใบอนุญาตขาดอายุก่อน 17 กรกฎาคม 2560)

ยื่นค ำขอต่ออำยุ
ใบอนุญำตใช้เรือ

เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานตรวจเรือ

1.  เข้ำระบบตรวจเรือ
2.  บันทึกข้อมูล
3.  ออกใบ ตร. 20-1 ให้มีอำยุ

ไม่เกิน 12 เดือน นับจำกวัน
หมดอำยุของใบ ตร. ฉบับเดิม

4.  เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมตำม
กฎหมำย

นายทะเบียน/
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
1.  เข้ำระบบทะเบียนเรือ

ใบอนุญำตใช้เรือ
2.  บันทึกกำรต่ออำยุใน

ใบอนุญำตใช้เรือ ให้ถึงวันที่ 
31 มีนำคม 2561

3.  เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมตำม
กฎหมำย

เจ้าของเรือ

1.  ตรวจสอบควำมถูกต้อง
2.  ช ำระค่ำธรรมเนียม
3.  รับใบอนุญำตใช้เรือคืน

เจ้ำพนักงำนตรวจเรือ 
ตรวจสอบใบรำยงำนผลกำร
ตรวจวัดขนำดเรือประมง

หมำยเหตุ : กรณีมีกำรยื่นแก้ไขรำยกำรในใบทะเบียนเรือและใบอนุญำตใช้เรือ พร้อมต่ออำยุใบอนุญำตใช้เรือ ให้ด ำเนินกำรแก้ไขรำยกำรในใบทะเบียนเรือ
และใบอนุญำตใช้เรือก่อน จึงจะด ำเนินกำรต่ออำยุใบอนุญำตใช้เรือได้ตำมปกติ

(2)(1) (3) (4) (5)



ล ำดบั ชือ่เรอื เลขทะเบยีนเรอื วนัทีต่รวจ ชดุตรวจ ศูนย ์PIPO ส ำนักงำนเจ้ำทำ่ภมูภิำค หมำยเหตุ
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รำยชื่อเรือที่ไม่พบข้อมูลในระบบตรวจเรือ
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