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เรือบรรทุกน้้ามันเพื่อการประมงและเรือบรรทุกน้้าจืด 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   
  

 

 

  

 

 
 

 



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
   การตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  

แนะน าการใช้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

 

 
บริษัท อาร์เซอร์ เซอร์วิส จ ากัด    1 

 

 
ระบบ e-PIPO 

การแจ้งเรือออกจากท่า /เข้าจอดเทียบท่า อิเล็กทรอนิกส์ 
 

1. การแจ้งเรือออก ...................................................................................................................................... 2 
1.1 การบันทึกรายการแจ้งเรือออก ............................................................................................................. 2 

   1.2 การส่งรายการแจ้งออกไป ศูนย์ PIPO .................................................................................................. 7 
   1.3  ผลการพิจารณาให้เรือออกได้ .............................................................................................................. 8 
   1.4  การแจ้งเรือออกอิเล็กทรอนิกส์ : รอตรวจ ......................................................................................... 12 
   1.5  การพิจารณาไม่อนุมัติเรือออก ........................................................................................................... 13 
   1.6. การยกเลิกลูกเรือกรณีลูกเรือหายหรือไม่สามารถออกเรือได้ (Missing crew) .................................... 13 
   1.7  การยกเลิกใบค าร้องการแจ้งเรือออก ไม่ต้องรอพิจารณา 2 ชั่วโมง .................................................... 15 
   1.8  การยกเลิกใบค าร้องการแจ้งเรือออก รอพิจารณาใหม่ ....................................................................... 17 
   1.9 การฝากลูกเรือ กรณีฉุกเฉิน ................................................................................................................ 18 
2. การแจ้งเรือเข้า ..................................................................................................................................... 19 

2.1 บันทึกรายงานการแจ้งเรือเข้าอิเล็กทรอนิกส์ ...................................................................................... 19 
2.2 การส่งข้อมูลออนไลน์ไป ศูนย์ PIPO และ ระบบ Fishing Info .......................................................... 20 
2.3 Download ใบแจ้งเรือเข้าและบัญชีลูกเรือแจ้งเข้า ............................................................................ 22 
2.4 ติดตามผลการอนุมัติการแจ้งเรือเข้าอิเล็กทรอนิกส์ ....................................................................... 22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
   การตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  

แนะน าการใช้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

 

 
บริษัท อาร์เซอร์ เซอร์วิส จ ากัด    2 

 

ระบบ e-PIPO 
การแจ้งเรือออกจากท่า /เข้าจอดเทียบท่า อิเล็กทรอนิกส์ 

1. การแจ้งเรือออก 

 

1.1 การบันทึกรายการแจ้งเรือออก 

          ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการขอใบอนุญาตฯ 285 อิเล็กทรอนิกส์ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถ
เลือกเรือและคนท าการงานในเรือ ตามใบอนุญาตฯ 285 ได้ ผู้ประกอบการเข้ามาที่หัวข้อ “แจ้งเรือออก” คลิก

ปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้าจอให้บันทึกรายละเอียดการแจ้งออก  ดังรูปที่ 1 
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 รูปที ่1 บันทึกรายการแจ้งเรือออก 

หมายเลข 1    ชื่อเรือ  เมื่อคลิกท่ีช่องหมายเลข 1 ระบบจะแสดงชื่อเรือที่สามารถแจ้งออกได้  โดยมีเงื่อนไข 
1. มีใบอนุญาตฯ 285 ที่ช าระเงินแล้ว และ มีสถานะใบอนุญาต “ใช้งาน” 

 
รูปที ่2 ใบอนุญาตฯ 285 ที่ใช้งาน 

2. ใบอนุญาตใช้เรือไม่หมดอายุ 
3. ใบอนุญาตประมงพาณิชย์ไม่หมดอายุ 
4. สถานะเรือ “เรือเทียบท่า” 

 

 
รูปที ่3 รายละเอียดเรือ 
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หมายเลข 2   เมื่อเลือกชื่อเรือแล้ว ระบบจะแสดง เลขที่ใบอนุญาตฯ 285 ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ พร้อมกับ 
รายชื่อคนท าการงานในเรือตามใบอนุญาตฯ 285 ที่มีสถานะ “ว่างงาน”  ที ่หมายเลข 10   
กรณีท่ีเคยมีการแจ้งออกแล้ว ระบบจะแสดงรายการแจ้งออกครั้งล่าสุดมาให้โดยอัตโนมัติ 

หมายเลข 3 วันที่และเวลาที่แจ้งออก ระบบจะแสดง วันที่และเวลาที่ ผปก. สามารถแจ้งออกได้  ผปก.  
                     สามารถแก้ไขใส่วันที่และเวลาที่แจ้งออกตามจริงได้ แต่ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง ณ วันที่ 
                     และเวลาปจัจุบัน และท าการ “บันทึกและส่ง” หากใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องจะมีข้อความแจ้งเตือน 
หมายเลข 4 เลือกวัตถุประสงค์การแจ้งออกในครั้งนี้ 

หมายเลข 5 เลือกท่าเรือหรือแพปลาที่ต้องการแจ้งออก โดยการคลิกที่  เพ่ือค้นหา รายชื่อท่าเทียบ 

เรือ  คลิกที่    จะแสดงช่องใส่ชื่อท่าเรือหรือแพปลา หรือ จะค้นหาจากชื่อ 

ศูนย์ PIPO ต่อจากนั้น คลิก  จะแสดงรายละเอียดท่าเรือแพปลาขึ้นมาตาม 
รูปที่ 4 ต่อจากนั้น คลิกท่ีรายการท่าเทียบเรือท่ีต้องการแจ้งออก 
 

 
รูปที ่4 ค้นหารายชื่อท่าเทียบเรือ 

หมายเลข 6 วันที่คาดว่าจะแจ้งเข้า ระบบจะค านวณวันที่และเวลาให้ไม่เกิน 30 วัน ผปก. สามารถ 
เปลี่ยนแก้ไขได้ ห้ามเกิน 30 วัน หากเกินระบบจะมีการแจ้งเตือน 

หมายเลข 7 เลือกท่าเรือหรือแพปลาที่คาดว่าจะเข้า มีการใช้งานเหมือนกับหมายเลข 5 
หมายเลข 8 กรณีท่ีเป็นเรือที่มีขนาดต่ ากว่า 60 ตันกรอส หัวข้อนี้สามารถเลือกได้ ดังนี้ 

ปกติ     หมายถึง  ให้นายเรือท าหน้าที่ตามปกติ  
นายเรือและช่างเครื่อง  หมายถึง  ให้นายเรือ ท าหน้าที่เป็น นายเรือและช่างเครื่อง  
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เปลี่ยนเป็นช่างเครื่อง  หมายถึง  ให้นายเรือ ท าหน้าที่เป็น ช่างเครื่อง  
กรณีท่ีเรือมีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอส ไม่สามารถเลือกได้ 

หมายเลข 9      ลูกเรือที่มีต าแหน่งช่างเครื่อง ให้ท าหน้าที่เป็น ลูกเรือ,คนงาน 
หมายเลข 10 แสดงรายชื่อลูกเรือที่มีสถานะ”ว่างงาน” ที่สามารถออกเรือได้ 
หมายเลข 11 ย้ายชื่อลูกเรือที่ถูกเลือกจากเครื่องหมาย  ให้ลงท างานในเรือนี้ 
หมายเลข 12 รายชื่อลูกเรือที่ลงท างานในเรือนี้ 

 
 

 รูปที ่ 5  รายชื่อลูกเรือที่มีสถานะ”ว่างงาน” ที่สามารถออกเรือได้ 
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  รูปที ่6  รายชื่อลูกเรือที่แจ้งออก 

 เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่แน่นใจอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้คลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือท าการ
บันทึกข้อมูล ระบบจะยังไม่ส่งข้อมูลไปยัง ศูนย์ PIPO ที่ควบคุมท่าเทียบเรือตามท่ีแจ้ง มีข้อความแจ้ง 
“บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” ตามรูปที่  7 และเม่ือคลิกท่ี “Close” จะปิดข้อความ และแสดงหน้าจอตามรูปที่  8 
รายการบันทึกการแจ้งออก 

 
รูป 7  ข้อความแสดงจากปุ่ม “บันทึก” 

 
 

 
 

 
 

รูป 8  รายการแจ้งออกที่บันทึกข้อมูลไว้ 

แก้ไข คลิกดูรายละเอียด 
รอส่งข้อมูลไปศูนย์ PIPO 

ใบ PO ใบอนุญาตฯ 285 X ลบรายการนี้ 
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 1.2 การส่งรายการแจ้งออกไป ศูนย์ PIPO 

 จากรูปที่ 8 เมื่อต้องการส่งข้อมูลไปยังศูนย์ PIPO คลิกที่  กดปุ่ม “บันทึกและส่ง” ระบบจะท า
การส่งข้อมูลแจ้งออกไปยังศูนย์ PIPO โดยอัตโนมัติ มีข้อความแจ้ง “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย ส่งข้อมูลไปศูนย์ 
PIPO แล้ว” ตามรูปที่ 9 และเม่ือคลิกปุ่ม “Close” จะปิดข้อความ และแสดงหน้าจอตามรูปที่ 10 
 

                              
รูป 9  ข้อความแสดงจากปุ่ม “บันทึกและส่ง” 

 
 
 

 
รูปที ่10  รายการแจ้งออก “บันทึกและส่ง” 

 

 

 จากรูปที่ 10 เป็นรายการแจ้งออกท่ีส่งข้อมูลไปยังศูนย์ PIPO ส าเร็จ โดยดูจาก  เมื่อน าเมาส์ไป

คลิกจะแสดงข้อความ “ส่งข้อมูลไปศูนย์ PIPO แล้ว”  จากนั้นศูนย์ PIPO จะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ

พิจารณาการให้เรือออกได้ หรือ ให้รอตรวจหน้าท่าเทียบเรือก่อนเรือแจ้งออก 

 

 

 

 

 

แก้ไข 

ใบ PO ใบ LR ใบอนุญาตฯ 285 

ส่งข้อมูลไปศูนย์ PIPO คลิกดูรายละเอียด รออนุมัติ ยกเลิกการแจ้งออก 
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1.3  ผลการพิจารณาให้เรือออกได้  

  เมื่อผู้ประกอบการส่งรายการแจ้งออกและศูนย์ PIPO ได้รับข้อมูลแล้ว หลังจากนั้น ศูนย์ PIPO จะ

ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล หากผลการตรวจสอบ “ผ่าน” หมดทุกข้อ ศูนย์ PIPO จะส่งเลขที่ PO,LR มาให้

ผู้ประกอบการโดยอัตโนมัติทันที ตามรูปที่ 11 

 

 

 

รูปที่ 11 รายการแจ้งออกที่ได้รับเลข PO,LR จาก ศูนย์ PIPO 

 จากรูปที่ 11 แสดงเลข PO และผลการพิจารณาให้เรือออกได้ โดยดูที่เครื่องหมาย   และ   

คลิกท่ี เลขทะเบียนเรือ เพื่อดูรายละเอียด 

 

รูปที ่12  รายละเอียดการแจ้งออกท่ีได้รับเลข PO,LR จาก ศูนย์ PIPO 

 

ข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์ PIPO 
PO = 6108100291 
LR= 6108300291 

ผลการพิจารณาให้เรือออกได้ 

เลข PO,LR  
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รูปที ่ 12 รายละเอียดการแจ้งออกท่ีได้รับเลข PO,LR จาก ศูนย์ PIPO (ต่อ) 

จากรูปที่ 12  ด้านบนจะมีแท็บหัวข้อ เมื่อคลิกเข้าไปดูรายละเอียดในการแจ้งออกที่อนุมัติแล้ว ในแต่
ละหัวข้อ จะแสดงข้อมูลดังนี้  
  ตรวจสอบเรือ                มสีถานะ เป็น “ออกเรือแล้ว”   รูปที่ 13 

ตรวจสอบคนประจ าเรือ    มีสถานะ เป็น “ออกเรือแล้ว”   รูปที่ 14 
ตรวจสอบแรงงานประมง   มีสถานะ เป็น “ออกเรือแล้ว”   รูปที่ 15 



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
   การตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  

แนะน าการใช้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
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รูปที ่13 สถานะเรือท่ีอนุมัติการแจ้งออกแล้ว   

 

รูปที ่14 สถานะคนประจ าเรือที่อนุมัติการแจ้งออกแล้ว   

 

รูปที ่15 สถานะแรงงานประมงท่ีอนุมัติการแจ้งออกแล้ว   



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
   การตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  

แนะน าการใช้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
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รูปที ่16 รายการแจ้งออก (PO) ที่ได้รับเลข PO,LR และให้เรือออกได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
   การตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  

แนะน าการใช้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
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1.4  การแจ้งเรือออกอิเล็กทรอนิกส์ : รอตรวจ  

 

รูปที ่17   การแจ้งเรือออกอิเล็กทรอนิกส์ : รอตรวจ 

 การสร้างบันทึกรายการแจ้งออก หลังจาก คลิก “บันทึกและส่ง”  หาก 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออก ยัง

ไม่ได้รับเลขท่ี PO, LR จากศูนย์ PIPO  แสดงว่า การแจ้งออกเที่ยวนี้ เจ้าหน้าที่จะไปตรวจเรือ ทางศูนย์ PIPO 

จะติดต่อแจ้งมาเพ่ือท าการนัดหมายในการออกตรวจ หรือ ผู้ประกอบการจะติดต่อเข้าไปสอบถามการนัด

หมาย ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการ พิมพ์ใบ PO, LR ออกจากระบบ  1 ชุด เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บันทึก

อนุมัติการแจ้งออกและน าขึ้นเรือไป 

 หากการตรวจหน้าท่าเทียบเรือก่อนเรือออก จะมีผลเป็น “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” หลังจากตรวจเสร็จ

เจ้าหน้าที่จะไปบันทึกท่ีระบบ FI และ ส่งผลการพิจารณา รวมทั้งเลข PO,LR มาท่ีระบบ   

 

 



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
   การตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  

แนะน าการใช้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
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1.5  การพิจารณาไม่อนุมัติเรือออก 

 กรณีพิจารณาไมอ่นุมัติ เรือออกจากท่า หน้าจอจะแสดง เครื่องหมาย  สีแดง ทุกช่อง  

 
รูปที ่18 การพิจารณาไม่อนุมัติเรือออก 

เมื่อคลิกเข้าไปดูรายละเอียดในใบค าร้องที่ยกเลิก โดยการคลิกที่ เลขทะเบียนเรือ ในแต่ละหัวข้อ จะ
แสดงข้อมูลดังนี้  
  ตรวจสอบเรือ                มสีถานะ เป็น “เรือเทียบท่า”    

ตรวจสอบคนประจ าเรือ    มีสถานะ เป็น “ว่างงาน”     
ตรวจสอบแรงงานประมง   มีสถานะ เป็น “ว่างงาน”  
  

1.6. การยกเลิกลูกเรือกรณีลูกเรือหายหรือไม่สามารถออกเรือได้ (Missing crew) 

จะท าได้กรณีที่ยังไม่อนุมัติการแจ้งออก โดยที่ไม่ต้องรอ 2 ชั่วโมง ผปก. ด าเนินการดังนี้  

1.6.1 ไปที่รายการแจ้งออก และคลิกที่ทะเบียนเรือ ที่ต้องการแก้ไขรายชื่อ 

 

  1.6.2 กดเครื่องหมาย   ด้านหลังรายชื่อของคนที่ต้องการยกเลิก 



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
   การตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  

แนะน าการใช้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
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1.6.3  ใส่เหตุผลที่ต้องการยกเลิกลูกเรือ และท าการ
ยืนยันการยกเลิกลูกเรือ 
 

 
 

1.6.4 เมื่อคลิก บันทึก ระบบจะแสดงรายละเอียด
ลูกจ้าง อีกครั้งเพ่ือยืนยันยกเลิกถูกคน ต่อจากนั้นจึง
คลิก ยืนยัน 

 
 

 

  

 

 

 

    



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
   การตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  

แนะน าการใช้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
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รายชื่อลูกเรือที่ยกเลิกการแจ้งออกรายบุคคล ก่อนการพิจารณาอนุมัติจากศูนย์ PIPO 

1.7 การยกเลิกใบค าร้องการแจ้งเรือออก ไม่ต้องรอพิจารณา 2 ชั่วโมง 

         ผู้ประกอบการจะใช้การยกเลิกลักษณะนี้ได้ เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติเรือออกได้ แต่มีเหตุจ าเป็น 
ลูกเรือไม่ไป หรือ อุปกรณ์ขัดข้อง ด าเนินการ ดังนี้  

          1.7.1 คลิกท่ี สัญลักษณ์   เพ่ือยกเลิกใบค าร้องในการแจ้งเรือออก 

 
รูปที ่19 รายการแจ้งออกที่ต้องการยกเลิกการแจ้งออก 

1.7.2 ใส่เหตุผลที่ต้องการยกเลิกรายการแจ้งออก 

 
 
 
 

1.7.3 เมื่อคลิก บันทึก ระบบจะแสดงรายละเอียด
รายการแจ้งออกอีกครั้ง ต่อจากนั้นจึงคลิก 
ยืนยัน 

 
 



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
   การตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  

แนะน าการใช้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
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รูปที ่20 รายการแจ้งออกที่ยกเลิกการแจ้งออก 
เมื่อคลิกเข้าไปดูรายละเอียดในใบค าร้องที่ถูกยกเลิก โดยการคลิกที่ เลขทะเบียนเรือ ในแต่ละหัวข้อ 

จะแสดงข้อมูลดังนี้  
  ตรวจสอบเรือ                มสีถานะ เป็น “เรือเทียบท่า”   รูปที่ 21 

ตรวจสอบคนประจ าเรือ    มีสถานะ เป็น “ว่างงาน”   รูปที่ 22 
ตรวจสอบแรงงานประมง   มีสถานะ เป็น “ว่างงาน”  รูปที่ 23 
 

 

 รูปที ่21 สถานะเรือที่ยกเลิกการแจ้งออก เปลี่ยนเป็น เรือเทียบท่า 

 

รูปที ่22 สถานะคนประจ าเรือที่ยกเลิกการแจ้งออก เปลี่ยนเป็น ว่างงาน 
 



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
   การตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  

แนะน าการใช้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
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รูปที ่23 สถานะแรงงานประงที่ยกเลิกการแจ้งออก เปลี่ยนเป็น ว่างงาน 
 

1.8 การยกเลิกใบค าร้องการแจ้งเรือออก รอพิจารณาใหม่ 

     ผู้ประกอบการจะใช้การยกเลิกลักษณะนี้ได้ เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติเรือออกได้  มีข้ันตอนการท างาน

เหมือนกับ การยกเลิกใบค าร้องการแจ้งเรือออก ไม่ต้องรอพิจารณา 2 ชั่วโมง แต่ การเลือกสาเหตุให้คลิกเลือก

ที่  ยกเลิกด้วยเหตุผลอ่ืนๆ มีขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 

     1.8.1 คลิกท่ี สัญลักษณ์   เพ่ือยกเลิกใบค าร้องในการแจ้งเรือออก 

 
รูปที ่24 รายการแจ้งออกที่ต้องการยกเลิกการแจ้งออก 

 

1.8.2 ใส่เหตุผลที่ต้องการยกเลิกรายการแจ้งออก 

 
รูปที ่25 เหตุผลยกเลิกการแจ้งออกต้องพิจารณาใหม่ 

 

 



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
   การตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  

แนะน าการใช้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
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 1.9 การฝากลูกเรือ กรณีฉุกเฉิน 

  การฝากลูกเรือในหัวข้อแจ้งเรือออก เพ่ือต้องการลดจ านวนลูกเรือในการแจ้งออกท่ีผ่านการอนุมัติแล้ว 

และมีการฝากลูกเรือกลับเข้าฝั่งมากับเรือล าอื่น หรือ ยานพาหนะอ่ืนๆ  ผปก. ด าเนินการตามนี้ 

1.9.1  ไปที่รายการแจ้งเรือออก คลิก เลขทะเบียนเรือ   

 
 

1.9.2 คลิกปุ่ม  “ฝากคนเรือ” ที่รายชื่อของคนที่ต้องการฝากเรือล าอ่ืนเพื่อเข้าฝั่ง 

 

รูปที ่26 ฝากคนเรือ 

1.9.3 ใส่เลขทะเบียนเรือหรือยานพาหนะที่ต้องการฝากเข้า และเหตุผลในการฝาก จากนั้นกดบันทึก 

 
 



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
   การตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  

แนะน าการใช้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
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2. การแจ้งเรือเข้า      

 

รูปที ่27 ขั้นตอนการแจ้งเรือเข้าอิเล็กทรอนิกส์ 

 ผู้ใช้จะแจ้งเรือเข้าได้ จากรายการเรือที่แจ้งออกแล้วเท่านั้น   
สิ่งที่ผู้ใช้งานต้องด าเนินการ  

1. บันทึกรายงานการแจ้งเรือเข้าอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การส่งข้อมูลออนไลน์ไป ศูนย์ PIPO และ ระบบ Fishing Info  
3. Download ใบแจ้งเรือเข้าและบัญชีลูกเรือ  
4. ติดตามผลการอนุมัติการแจ้งเรือเข้าอิเล็กทรอนิกส์ 

 2.1 บันทึกรายงานการแจ้งเรือเข้าอิเล็กทรอนิกส์ 

      คลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการแจ้งเข้า” เลือกเรือที่ต้องการแจ้งเข้า ระบบดึงข้อมูลที่ได้ใส่ไว้ในการแจ้งออก

ขึ้นมาพร้อมภาพใบหน้าที่ท าการ Recognition ที่หน้าท่าเทียบเรือ เลือกวัตถุประสงค์การแจ้งเข้า วันที่ เวลา 

และท่าเทียบเรือที่ต้องการ  สามารถแจ้งเข้าโดยเลือกท่าเทียบเรือได้ไม่เกิน 4 ท่าเทียบเรือ  ซ่ึงแต่ละท่า

เทียบเรือจะต้องอยู่ภายในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ PIPO เดียวกัน 



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
   การตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  

แนะน าการใช้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
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รูปที ่28 ใบค าร้องการแจ้งเรือเข้าอิเล็กทรอนิกส์ 

 2.2 การส่งข้อมูลออนไลน์ไป ศูนย์ PIPO และ ระบบ Fishing Info   

  จากรูปที่ 28 คลิกปุ่ม บันทึกและส่ง เพื่อส่งรายการแจ้งเข้าไปที่ 



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
   การตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  

แนะน าการใช้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
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รูปที ่29 ใบค าร้องการแจ้งเรือเข้าท่าเรือ 4 ท่าเทียบเรือ อิเล็กทรอนิกส์ 

 รายการแจ้งเข้าที่มีการแจ้งเข้ามากกว่า 1 ท่าเทียบเรือ จะแสดงไอคอน  เพ่ิมข้ึนมาล าดับที่ 3 จาก

ซ้ายมือ ตามรูปที่ 30 

 

รูปที ่30 รายการแจ้งเรือเข้ารออนุมัติ 

 



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
   การตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  

แนะน าการใช้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
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2.3 Download ใบแจ้งเรือเข้าและบัญชีลูกเรือแจ้งเข้า 
 

 

 
 

  รูปที่ 31  Download  ใบแจ้งเรือเข้าและบัญชีลูกเรือแจ้งเข้า 
 

จากรูปที่ 31 คลิกท่ีเลขทะเบียนเรือเพ่ือดูรายละเอียดการแจ้งเข้า มีหัวข้อให้ผู้ใช้คลิกดูข้อมูลการ 
แจ้งเข้าทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ภาพใบหน้าที่แสดงได้จากการท า Face Scan ในขั้นตอน 
Recognition ที่หน้าท่าเทียบเรือหรือแพปลา สถานะของคนเปลี่ยนจาก “ออกเรือแล้ว” เป็น  “ว่างงาน”  ทั้ง
คนประจ าเรือ และ แรงงาน 

 
  รูปที ่32  ภาพใบหน้าที่ท า Face Scan หน้าท่าเทียบเรือ    

2.4 ติดตามผลการอนุมัติการแจ้งเรือเข้าอิเล็กทรอนิกส์ 

จากรูปที่ 31 เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติแล้ว จะเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย  

 

หมายเหตุ  การแจ้งเข้า ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขเวลาแจ้งเข้าได้ตลอดเวลา ถ้ายังไม่ได้รับการพิจารณา 

หากเรือมาถึงก่อนเวลาที่แจ้งหรือมาหลังเวลาที่แจ้ง 

แบบฟอร์มแจ้งเรือเข้าออก 

บญัชีลกูเรือแจ้งเข้า 

ใบอนญุาต 

คลิกดขู้อมลูที่

แจ้งเข้า 



ระบบการออกใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และ 
   การตรวจแรงงานในเรือประมง โดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  

แนะน าการใช้ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
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 หากมีการแก้ไขเวลา วันที่/เวลาเข้า จะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรสีแดง 

 

รูปที ่33 รายการแจ้งเข้าที่มีการแก้ไขเวลาเข้า 

 สามารถตรวจสอบประวัติการแก้ไขได้ โดย คลิกที่เลขทะเบียนเรือ คลิก ประวัติการท ารายการตามรูปที่ 34 

 

รูปที ่34  ประวัติการท ารายการ 

 


	03_epipo_ปก
	คู่มือ_การแจ้งเรือออกepipo_6100106

