ประกาศกรมเจาทา
ที่ ๑๙๙/๒๕๕๔
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการถายโอนภารกิจดานการตรวจสุขภาพคนประจําเรือ
------------------------------------ดวยคณะรัฐมนตรี ไดมีม ติในการประชุม เรื่องมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจ ของ
สวนราชการ ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบใหมีก ารดําเนินการถายโอนภารกิจ ดานการ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานของสวนราชการตางๆใหกับภาคเอกชน หรือ ภาคสวนอื่นรับไป
ดําเนิ นการแทน โดยงานตรวจสุข ภาพคนประจําเรื อเพื่อ ออกใบประกาศนี ยบัตรสุขภาพเปน งานที่
กรมเจาทาจะตองดําเนินการในระยะแรกนั้น เพื่อใหการถายโอนงานเปนไปตามแผนและขั้นตอนการ
ถายโอนภารกิจตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว จึงประกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขสําหรับการรับการ
ถายโอนภารกิจตรวจสอบสุขภาพคนประจําเรือไวดังนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
(๑) “การถ า ยโอนภารกิ จ ” หมายความถึ ง การถ า ยโอนภารกิ จ ด า นการ
ตรวจสอบสุขภาพคนประจําเรือใหกับโรงพยาบาลของรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่มีความสามารถในการ
ตรวจสอบสุขภาพของคนประจําเรือ
(๒) “สถานพยาบาล” หมายความถึง โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของ
เอกชน ซึ่งไดรับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขใหจัดตั้งได
(๓) “สถานพยาบาลที่ไดรับ การรับรอง” หมายความถึง สถานพยาบาลของ
เอกชน ที่ไดขึ้นทะเบียนกับกรมเจาทาใหมีสิทธิตรวจสุขภาพคนประจําเรื อเพื่อออกใบประกาศนียบัตร
สุขภาพได หรือ สถานพยาบาลของรัฐที่มีแพทยคนประจําเรือทําการประจํา
(๔) “การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล” หมายความถึง การที่กรมเจาทาใหการ
ยอมรับมาตรฐานดานการตรวจสอบสุขภาพคนประจําเรือเพื่อออกใบรับรองประกาศนียบัตรสุขภาพคน
ประจําเรือของสถานพยาบาล
(๕) “ผูยื่นคําขอ” หมายความถึง นิติบุคคลที่มีความประสงคจะขอขึ้นทะเบียน
สถานพยาบาลที่จะรับถายโอนภารกิจดานการตรวจสุขภาพคนประจําเรือ เพื่อเปนสถานพยาบาลที่ไดรับ
การรับรอง
(๖) “ระเบียบกรมเจาทา” หมายความถึง ระเบียบกรมเจาทาวาดวยมาตรฐาน
การตรวจสุขภาพคนประจําเรือและการออกประกาศนียบัตรสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๗) “แพทยคนประจําเรือ ” หมายความถึง ผูมีวิชาชีพทางการแพทยที่ไดรับ
ประกาศนียบัตรรับรองแพทยคนประจําเรือจากกรมเจาทาและมีอํานาจลงนามในประกาศนียบัตรสุขภาพ
คนประจําเรือ
/ขอ ๒ คุณสมบัต.ิ ..

-๒ขอ ๒ คุณสมบัติของสถานพยาบาลที่รับการขึ้นทะเบียนเปนสถานพยาบาลที่ไดรับ
การรับรอง
(๑) มีสถานะเปนนิติบุคคล
(๒) ไดรับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขใหจัดตั้งได
(๓) มีแพทยคนประจําเรือทําการประจําและมีขอบขายรายการตรวจสุขภาพ
ตามที่กําหนดไวในระเบียบกรมเจาทา วาดวยมาตรฐานการตรวจสุขภาพคนประจําเรือและการออก
ประกาศนียบัตรสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอ ๓ ขอกําหนดทั่วไป
(๓.๑) สถานพยาบาลที่มีความประสงคจะรับ การถายโอนภารกิจ การตรวจ
สุขภาพคนประจําเรือจากกรมเจาทา ตองปฏิบัติดังนี้
(๑) กรอกขอมูล ลงในแบบคําขอรับการถายโอนภารกิจดานการตรวจ
สุขภาพคนประจําเรือของกรมเจาทาใหถูกตองและครบถวนตามแบบที่กําหนดไวในภาคผนวก ๑
(๒) บุคคลที่ลงนามในแบบคําขอรับการถายโอนภารกิจดานการตรวจ
สุขภาพคนประจําเรือจะตองเปนผูบริหารสูงสุดของสถานพยาบาลหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ
(๓) ตองมีเอกสารหลักฐานและเอกสารประกอบที่แสดงถึงความสามารถ
ดานการตรวจสอบสุขภาพคนประจําเรือตามขอบขายรายการตรวจตามแบบที่กําหนดไวในภาคผนวก ๑
(๓.๒) แพทยวิชาชีพที่มีความประสงคจะขึ้นทะเบียนเปนแพทยคนประจําเรือ
จากกรมเจาทาตองปฏิบัติดังนี้
(๑) กรอกขอมูลลงในแบบคําขอขึ้นทะเบียนแพทยคนประจําเรือของ
กรมเจาทาใหถูกตองและครบถวนตามแบบที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒
(๒) ตองมีเอกสารหลักฐานประกอบที่แสดงวามีความรูความสามารถหรือ
มีประสบการณในวิชาชีพดานเปนแพทยคนประจําเรือตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒
ขอ ๔ ขั้นตอนการดําเนินการ
(๔.๑) สถานพยาบาลที่ไดรับการรับรอง
(๑) สถานพยาบาลที่มีความประสงคจะขึ้นทะเบียนเปนสถานพยาบาล
ที่ไดรับการรับรอง ใหยื่นแบบคําขอรับการถายโอนภารกิจดานการตรวจสุขภาพคนประจําเรือ พรอม
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ ณ กองมาตรฐานคนประจําเรือ กรมเจาทา เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา
แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ตอ ๒๓๐, ๒๕๓ และ
๓๒๐ โทรสาร ๐๒-๖๓๙๔๗๖๗
(๒) หลั ง จากที่ ไ ด รั บ แบบคํ า ขอแล ว กองมาตรฐานคนประจํ า เรื อ
กรมเจาทาจะดําเนินการดังนี้
(๒.๑) ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ยื่ น คํ า ขอ กรณี ที่ คุ ณ สมบั ติ
ไมครบถวนตามที่กําหนดไว กองมาตรฐานคนประจําเรือ กรมเจาทา ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับคําขอ
(๒.๒) ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสาร กรณีที่เอกสาร
ไมถูกตองหรือไมครบถวน ดําเนินการใหเรียบรอยภายในระยะเวลา ๗ วัน หากเกินระยะเวลาที่กําหนดไว
กองมาตรฐานคนประจําเรือ กรมเจาทาขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับคําขอ
/ขอ ๒.๓ กรณีที่กอง...

-๓(๒.๓) กรณีที่ก องมาตรฐานคนประจําเรือ กรมเจาทา ตรวจสอบ
แลวผูยื่นคําขอมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด จะขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลที่รับการถายโอนภารกิจ
โดยบันทึกรายชื่อสถานพยาบาลนั้น ในบัญชีรายชื่อสถานพยาบาลที่รับการถายโอนภารกิจ ดานการตรวจ
สุ ข ภาพ คน ปร ะจํ าเ รื อ ต รวจส อบ รา ยชื่ อส ถาน พย าบ าล ที่ รั บก าร ถ า ยโ อน ภา รกิ จ ได ที่
Http://www.md.go.th
(๒.๔) กรมเจาทา จะจัดทําหนังสือรับรองการถายโอนภารกิจดาน
การตรวจสุขภาพคนประจําเรือตามแบบในภาคผนวก ๓ แจงใหสถานพยาบาลที่รับการถายโอนภารกิจ
ทราบเปนลายลักษณอักษร
(๔.๒) แพทยคนประจําเรือ
(๑) แพทยวิชาชีพที่มีความประสงคจะขึ้นทะเบียนแพทยคนประจําเรือ
ใหยื่นแบบคําขอขึ้นทะเบียนแพทยคนประจําเรือพรอมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ ณ กองมาตรฐาน
คนประจําเรือ กรมเจาทา เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ตอ ๒๓๐, ๒๕๓ และ ๓๒๐ โทรสาร ๐๒-๖๓๙๔๗๖๗
(๒) หลั ง จากที่ ไ ด รั บ แบบคํ า ขอแล ว กองมาตรฐานคนประจํ า เรื อ
กรมเจาทาจะดําเนินการดังนี้
(๒.๑) ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ยื่ น คํ า ขอ กรณี ที่ คุ ณ สมบั ติ
ไมครบถวนตามที่กําหนดไว กองมาตรฐานคนประจําเรือ กรมเจาทา ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับคําขอ
(๒.๒) ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสาร กรณีที่เอกสาร
ไมถูกตองหรือไมครบถวน ดําเนินการใหเรียบรอยภายในระยะเวลา ๗ วัน หากเกินระยะเวลาที่กําหนดไว
กองมาตรฐานคนประจําเรือ กรมเจาทา ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับคําขอ
(๒.๓) กรณีที่กองมาตรฐานคนประจําเรือ กรมเจาทา ตรวจสอบแลว
ผูยื่นคําขอมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด จะออกประกาศนียบัตรรับรองแพทยคนประจําเรือ โดยจะ
ขึ้นทะเบียนไวในบัญชีแพทยคนประจําเรือ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่ Http://www.md.go.th
ขอ ๕ เงื่อนไขสําหรับสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองและแพทยคนประจําเรือ
(๑) ตองรักษามาตรฐานดานการตรวจสุขภาพคนประจําเรือตลอดระยะเวลาที่
ขึ้นทะเบียน
(๒) สถานพยาบาลที่ได รับ การรั บ รองตอ งจัด ทําสรุป รายงานผลการออก
ประกาศนียบัตรสุขภาพตอกรมเจาทา อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
(๓) การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลที่รับการถายโอนภารกิจดานการตรวจ
สุขภาพคนประจําเรือ มีอายุนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองการถายโอนภารกิจดานการตรวจสุขภาพ
คนประจําเรือสวนการขึ้นทะเบียนแพทยคนประจําเรือ มีอายุนับตั้งแตวันที่ออกใบประกาศนียบัตรรับรอง
แพทยคนประจําเรือ
ขอ ๖ การเพิกถอนขึ้นทะเบียน
กรมเจาทาจะพิจ ารณาเพิก ถอนการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลที่ไดรับ การ
รับรองหรือแพทยคนประจําเรือในกรณีดังนี้
(๑) ไมรักษามาตรฐานดานการตรวจสุขภาพคนประจําเรือตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในระเบียบกรมเจาทาในระยะเวลาที่ไดขึ้นทะเบียน
/ (๒) สถานพยาบาล...

-๔(๒) สถานพยาบาลที่ ไ ด รั บ การรั บ รองไม จั ด ทํ า สรุ ป รายงานผลการออก
ใบประกาศนียบัตรสุขภาพภายในระยะเวลา ๖ เดือน ขึ้นไป
(๓) การกระทํา อื่นๆ ที่มี พฤติ ก ารณสอไปในทางทุจ ริ ตซึ่ง มีผ ลกระทบกั บ
มาตรฐานของการตรวจสุขภาพคนประจําเรือ
(๔) กรมเจ า ท า จะแจ ง ผลการพิ จ ารณาการเพิ ก ถอนการขึ้ น ทะเบี ย นให
สถานพยาบาลหรือแพทยคนประจําเรือทราบเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๗ การอุทธรณ
(๑) สถานพยาบาลที่รับ การรับ รองหรือแพทยคนประจําเรือ ที่ถูก เพิก ถอน
การขึ้นทะเบียนสามารถยื่นหนังสืออุทธรณตอกรมเจาทาไดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่กรมเจาทามีหนังสือ
แจงการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
(๒) กรมเจาทาจะแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขออุทธรณโดยจะแจงผล
การพิจารณาใหผูอุทธรณทราบภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ไดยื่นอุทธรณ
(๓) ในระหวางที่คณะกรรมการพิจารณาคําอุทธรณ คําสั่งการเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียนยังมีผลบังคับใช
(๔) คําตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาขออุทธรณใหถือเปนขอสิ้นสุด
ขอ ๘ ในระยะเวลาระหวางที่กรมเจาทาดําเนินการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลที่ไดรับ
การรับรอง ใหการตรวจสุขภาพคนประจําเรือเพื่อออกใบประกาศนียบัตรสุขภาพสามารถกระทําไดใน
สถานพยาบาลเอกชนที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนหรือสถานพยาบาลของรัฐที่ยังไมมีแพทยคนประจําเรือ ทั้งนี้
จะตองดําเนินการกอนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)

ถวัลยรัฐ ออนศิระ
(นายถวัลยรัฐ ออนศิระ)
อธิบดีกรมเจาทา

ภาคผนวก ๑
แบบคําขอรับการถายโอนภารกิจดานการตรวจสุขภาพคนประจําเรือ กรมเจาทา
วันที่

เดือน

พ.ศ.

๑) ชื่อสถานพยาบาล...................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง เลขที่.............................................ซอย............................หมูที่...........................................
ถนน...............................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต..............................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย. ....................................โทรศัพท................................
โทรสาร..........................................E-mail address………………………………………………………………..…..
๒) รายชื่อแพทยผูทําหนาที่ตรวจสุขภาพคนประจําเรือ
๒.๑ ชื่อ-สกุล..........................................................................................................................................
หมายเลขทะเบียน..........................................................................................................................
๒.๒ ชื่อ-สกุล..........................................................................................................................................
หมายเลขทะเบียน..........................................................................................................................
๒.๓ ชื่อ-สกุล..........................................................................................................................................
หมายเลขทะเบียน..........................................................................................................................
๒.๔ ชื่อ-สกุล..........................................................................................................................................
หมายเลขทะเบียน..........................................................................................................................
๒.๕ ชื่อ-สกุล..........................................................................................................................................
หมายเลขทะเบียน..........................................................................................................................
๓) เอกสารและหลักฐานตางๆที่ตองแนบมาพรอมแบบคําขอ
๓.๑ สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเปนสถานประกอบการ
๓.๒ เอกสารหลัก ฐานที่แสดงวามีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณสําหรับการดําเนินการตรวจ
สุขภาพคนประจําเรือ
๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ พรอมดวยหลักฐานการมอบอํานาจ
๔) คํารับรองและขอสัญญา
๔.๑ ขาพเจาขอรับ รองวา ขอมูล และรายละเอียดตามที่ไดระบุไวในแบบคําขอพรอมดวยเอกสาร
ประกอบคําขอเปนความจริงทุกประการ
๔.๒ ขาพเจาขอสัญญาวาจะดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ
การตรวจสุขภาพคนประจําเรือของกรมเจาทาและที่แกไขเพิ่มเติมในภายหลัง
๔.๓ ขาพเจาขอสัญ ญาวาจะดําเนินการตรวจสอบสุขภาพคนประจําเรือเพื่อออกประกาศนียบัตร
สุขภาพใหเปนไปโดยถูก ตองและดํารงรักษาไวซึ่งความเปนกลางตลอดจนมีความซื่อตรงในการดําเนิน
กิจกรรมของสถานพยาบาลตอไป
ลงชื่อ...............................................................ผูยื่นคําขอ
(.................................................................)
ตําแหนง............................................................

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอรับการถายโอนภารกิจดานการตรวจสุขภาพคนประจําเรือ
๑. ชื่อสถานพยาบาล
๑.๑ กรณีที่เ ปนหนวยงานซึ่ง อยูในความดูแลของภาคราชการใหร ะบุชื่อของสถานพยาบาลตาม
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาที่จัดตั้ง
๑.๒ กรณีที่เปนบริษัท/หางหุนสวนจํากัด ใหระบุชื่อเต็มตามที่ไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย
๒. รายชื่อแพทยผูทําหนาที่ตรวจสุขภาพคนประจําเรือ
ใหระบุชื่อ-สกุลของแพทย วุฒิการศึกษาของแพทยผูทําหนาที่ตรวจสุขภาพคนประจําเรือและเปนผูที่
ลงนามในประกาศนียบัตรสุขภาพคนประจําเรือ โดยจะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมเจาทาวา
ดวยคนประจําเรือเดินทะเล พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ตองระบุตามจํานวนของแพทยผูทําหนาที่ตรวจสุขภาพ
คนประจําเรือที่ทําการประจําในสถานพยาบาลนั้น
๓. เอกสารและหลักฐานตางๆที่ตองแนบมาพรอมแบบคําขอ
ใหจัดเอกสารหลักฐานตางๆใหครบถวนตามที่กําหนดพรอมลงนามรับรองสําเนาแนบมาพรอมกับแบบ
คําขอรับการถายโอนภารกิจ
๔. การลงนามผูยื่นคําขอ
๔.๑ กรณี ที่เ ปน บริษั ท จํ ากั ด /หา งหุ นสว นจํ ากั ด ให ล งนามโดยผู ที่มี อํา นาจลงนามตามหนั ง สื อ
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยพรอมประทับตราเครื่องหมายบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจไว
๔.๒ กรณีที่เปนสถานพยาบาลที่อยูภายใตการกํากับดูแลของภาครัฐใหลงนามโดยผูมีอํานาจสูงสุด

ภาคผนวก ๒
แบบคําขอการขึ้นทะเบียนแพทยคนประจําเรือ
วันที่

เดือน

พ.ศ.

รูปขนาด ๒ นิ้ว

๑. ชื่อ-สกุล......................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที.่ .................ถนน....................................ซอย.................หมูท.ี่ ....................
ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด...................รหัสไปรษณีย. .............
โทรศัพท................................โทรสาร...................................E-mail address………………………………….
๒. หมายเลขทะเบียน..................................................................................................................................
๓. เอกสารและหลักฐานตางๆที่ตองแนบมาพรอมคําขอ
๓.๑ สําเนาเอกสารใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
๓.๒ เอกสารหลักฐานที่แสดงวามีคุณสมบัติตามระเบียบกรมเจาทาวาดวย มาตรฐานการตรวจสุขภาพ
คนประจําเรือและการออกประกาศนียบัตรสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอใดขอหนึ่ง คือ
๓.๒.๑ มีประสบการณในวิชาชีพดานเปนแพทยประจําเรือ หรือแพทยประจําบริษัท ซึ่งดําเนิน
กิจการเดินเรือ หรือ
๓.๒.๒ มีป ระสบการณทํา งานภายใตก ารควบคุม ดู แลของแพทย คนประจํ าเรื อมาแลว เป น
ระยะเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน หรือ
๓.๒.๓ ผานการฝกอบรมหลักสูตรตามที่กรมเจาทากําหนด หรือ
๓.๒.๔ มีประสบการณในการตรวจสุขภาพคนประจําเรือในระยะเวลา ๕ ป กอนที่ระเบียบนี้ใช
บังคับ
๓.๓ สําเนาบัตรประชาชนของผูยื่นคําขอและหลักฐานการมอบอํานาจกรณียื่นทําการแทน
๓.๔ รูปถายขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ ใบ
๔. คํารับรองและขอสัญญา
๔.๑ ขาพเจาขอรับ รองวา ขอมูล และรายละเอียดตามที่ไดระบุไวในแบบคําขอพรอมดวยเอกสาร
ประกอบคําขอเปนความจริงทุกประการ
๔.๒ ขาพเจาขอสัญญาวาจะดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ
การตรวจสุขภาพคนประจําเรือของกรมเจาทาและที่แกไขเพิ่มเติมในภายหลัง
๔.๓ ขาพเจาขอสัญ ญาวาจะดําเนินการตรวจสอบสุขภาพคนประจําเรือเพื่อออกประกาศนียบัตร
สุขภาพใหเปนไปโดยถูกตองและดํารงไวซึ่งความเปนกลางตลอดจนมีความซื่อตรงในการดําเนินการออก
ประกาศนียบัตรสุขภาพคนประจําเรือตอไป
ลงชื่อ...............................................................ผูขอ
(.................................................................)
ลงชื่อ...............................................................ผูยื่นแทน
(.................................................................)

ภาคผนวก ๓

กรมเจาทา
หนังสือรับรอง
สถานพยาบาลที่ไดรับการรับรอง
เลขที่......................
ออกใหเพื่อแสดงวา
สถานพยาบาลชื่อ..........................................................
ที่ตั้งเลขที.่ ......................................................................
ไดรับการอนุมัติใหเปนโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองใหมีสิ ทธิตรวจสุขภาพคนประจํา
เรือและออกใบประกาศนียบัตรสุขภาพคนประจําเรือ ภายใตการถายโอนอํานาจจาก
อธิบดีกรมเจาทาตามขอบังคับกรมเจาทา วาดวยการฝกอบรม การสอบความรูและการ
ออกประกาศนียบัตรผูทําการในเรือ พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติมและสอดคลองตาม
มาตรฐานของอนุสัญ ญาระหวางประเทศ วาดว ยมาตรฐานการฝก อบรม การออก
ประกาศนียบัตรและการเขาเวรยามของคนประจําเรือ ค.ศ. ๑๙๗๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
ออกให ณ วันที.่ .................................................................................................................

..........................................................
ผูอํานวยการกองมาตรฐานคนประจําเรือ
เจาพนักงานผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมเจาทา
กองมาตรฐานคนประจําเรือ เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทรศัพท ๐๒-๒๓๓-๑๓๑๑-๘ โทรสาร ๐๒-๖๓๙-๔๗๖๗
E-MAIL ADDRESS: seafarers@md.go.th, seafarers.md@hotmail.com

แผนผังขั้นตอนการดําเนินการ
สถานพยาบาลที่ไดรับการรับรอง
สถานพยาบาล
เอกชน

ยื่นคํารองพรอม
เอกสารที่เกี่ยวของ
(แบบฟอรมในภาคผนวก ๑)

เจาพนักงาน

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

แพทยคนประจําเรือ
แพทยผูตรวจสุขภาพ

ยื่นคํารองพรอม
เอกสารที่เกี่ยวของ

โรงพยาบาลของรัฐ
และเอกชน

(แบบฟอรมในภาคผนวก ๒)

เจาพนักงาน

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

ถูกตอง

ถูกตอง

เก็บคาธรรมเนียม
๕๐๐ บาท

เก็บคาธรรมเนียม
๕๐๐ บาท

ออกใบรับรอง
สถานพยาบาลที่ไดรับ
การรับรองและ
ลงประกาศในเวบไซต
www.md.go.th

ออกใบประกาศนียบัตร
แพทยคนประจําเรือและ
ลงประกาศในเวบไซต
www.md.go.th

สงมอบใบรับรอง
สถานพยาบาล
ที่ไดรับการรับรอง

สงมอบประกาศนียบัตร
แพทยคนประจําเรือ

หมายเหตุ แบบฟอรมคําขอขึ้นทะเบียนเปนสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองและแพทยคนประจําเรือ
สามารถ Download ไดที่ www.md.go.th หากมีปญหาประการใดโปรดติดตอที่
หมายเลขโทรศัพท ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ตอ ๒๓๐,๒๕๓,๓๒๐ โทรสาร ๐๒-๖๓๙๔๗๖๗
E-MAIL ADDRESS seafarers.md@hotmail.com, seafarers@md.go.th

