กรมเจาทา MARINE DEPARTMENT

สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขา................................

ติดรูปถายสี ขนาด 1.5” x 2“

คํารองขอมีหนังสือคนประจําเรือ / APPLICATION FOR SEAMAN BOOK
หนังสือคนประจําเรือ(Seaman Book)

หนังสือคนประจําเรือประมง(Seaman Book for Fishing Vessel)

ขอมีครั้งแรก / First Issue
ขอตออายุ / Continuation Issue
ขอใหมกรณี ชํารุด / Replacement Issue /damage
ขอใหมกรณี สูญหาย / Replacement Issue / lost
ขอแกไขรายการในหนังสือคนประจําเรือ /Changing items in Seaman book
ขอขึ้นทะเบียนคนประจําเรือ (Seafarers Registration)

สําหรับเจาหนาที่/Official use only

เลขรับที่........................
วันที่.....................................เวลา.................

ขอมูลบุคคล / PERSONAL DETAILS
นาย/MR.

นาง/Mrs.

Fill Color Photograph size 1.5” x 2“

อื่นๆ/Other… ……… .............………………….… …

นางสาว/Miss

ชื่อ (ไทย)...................................................................................นามสกุล……………………......……… .… … .… … .… ……………………
ชื่อ นามสกุล (อังกฤษ) Name/Surname.................................................................................................................................
เกิดวันที่/Date of birth… ……….......................
เลขประจําตัวประชาชน

ใบสั่งเก็บเงิน เลมที…่ .……… .เลขที่................
ลงวันที.่ .........................................................
จํานวนเงิน.............................................บาท
ใบเสร็จรับเงิน เลมที่.............เลขที่............

หนังสือเดินทาง เลขที/่ Passport No… … ……………… .……………… ประเทศ/Country… ………… .…………..........… ............................. ลงวันที่..........................................................
อายุ/Age................ สูง/Height… .……… ..ม./m. เพศ/Sex

หญิง/Female สีตา/Eyes color..........................

ชาย/Male

จํานวนเงิน.............................................บาท
เลขที่หนังสือคนประจําเรือที่ออก
จังหวัดที่เกิด/Place of birth… ………………...………ประเทศ/Country… ………..… .…..… ……… .ศาสนา/Religion… ……….....……… .… .
สัญชาติ/Nationality… ……….......……………………………ตําหนิ/ Distinguishing Marks..… …………………………......… .… ………………… .
สถานภาพสมรส ................ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ปวช./ปวส.

ปริญญาตรี/สูงกวา

ที่อยูตามทะเบียนบาน/Address… ………………………………………………………………………………… . ..................................................
ตําบล/แขวง/Sub district… ……………………………....…… .… …………อําเภอ/เขต/District.................................................................
จังหวัด/Province… ………………………………………….....… ……..………ประเทศ/Country… … .....………… .………………………………………
รหัสไปรษณีย/ Post/Zip code… ……………...……… โทรศัพทติดตอ/Contact telephone number… … .......…………………………………
E-Mail… …………………………………………………………………………………………….................................................................. …………

ลงชื่อ.............................................เจาหนาที่
ลงวันที.่ .........................................................
- ไดบันทึกขอมูล
- พิมพหนังสือคนประจําเรือ
ลงชื่อ.............................................เจาหนาที่

บุคคลที่สามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน Person to notify in case of emergency

ลงวันที่..........................................................
- อนุมัติ

ชื่อ นามสกุล/Name Surname.......................................................................................................โทรศัพท/Tel..............................................

- ลงนาม

รายการในหนังสือคนประจําเรือที่ขอแกไข / Changing items in Seaman book.
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
เอกสารประกอบคํารอง/Documents submitted with Application

ลงวันที่..........................................................

* รายละเอียดเอกสารประกอบคํารอง ดูดานหลัง / Explanation of submit document : see the back of this application.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทาง / Copy of Passport.

หนังสือรับรองการจางงาน พรอมเอกสารประกอบ / Employer’s Letter Declaration.

รูปถายสี ขนาด 2” x 1.5” / Color Photograph 2” x 1.5” size.
ใบรับรองแพทย / Copy of Medical Certificate.
ใบแจงความหนังสือคนประจําเรือหาย / Notification of Seaman Book has been lost.

สําเนาเอกสารที่เกี่ยวของกับการขอแกไขรายการ / Copy of documents of changed items.
หนังสือคนประจําเรือหรือหนังสือคนประจําเรือประมงเลม เดิม / The previous Seaman book.

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในคํารองนี้เปนความจริง
I certify that the answers given on this application are true.
**** กรมเจาทาสงวนสิทธิที่จะทําลายหรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดกับหนังสือคนประจําเรือซึ่งออกให
แกผูรองไวแลว แตไมมีผูมารับหนังสือคนประจําเรือนั้น ตามกําหนดนัดเปนเวลาเกินกวา ๙๐ วันขึ้นไป****

ลงชื่อผูยื่นคํารอง/APPLICANT SIGNATURE
วันที่ / DATE… ………………………………….

เอกสารประกอบคําร้ อง / หนังสือคนประจําเรือ
ผู้ย่ ืนคําขอมีสัญชาติไทย
กรณีขอมีหนังสือคนประจําเรื อ / การขึน้ ทะเบียนคนประจําเรื อ
(1) ผู้ขอต้ องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 16 ปี บริ บรู ณ์
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาพาสปอร์ ต (ถ้ ามี)
(3) รู ปถ่ายสี ขนาด 1.5” x 2” จํานวน 2 รู ป
(4) ใบรับรองแพทย์

กรณีต่ออายุ / ชํารุ ด / สูญหาย / แก้ ไขรายการ
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาพาสปอร์ ต (ถ้ ามี)
(2) รู ปถ่ายสี ขนาด 1.5” x 2” จํานวน 2 รู ป
(3) ใบรับรองแพทย์
(4) หนังสือคนประจําเรื อเล่มเดิม
(5) ใบแจ้ งความเอกสารหาย
(6) สําเนาเอกสารประกอบการขอแก้ ไข เช่น หนังสือเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

ผู้ย่ ืนคําขอเป็ นต่ างด้ าว The Applicant who are Foreigners
กรณีขอมีหนังสือคนประจําเรื อ/ต่ ออายุ/ชํารุ ด/สูญหาย/แก้ ไขรายการ
(1) สําเนาพาสปอร์ ต มีการตรวจลงตรา (VISA)
(2) รู ปถ่ายสี ขนาด 1.5” x 2” จํานวน 2 รู ป
(3) ใบรับรองแพทย์
(4) หนังสือรับรองการจ้ างงานจากบริ ษัท/เจ้ าของเรื อ
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ลงนามในหนังสือรับรอง
(6) สําเนาหนังสือจดทะเบียนบริ ษัท
(7) สําเนาใบทะเบียนเรื อไทย
(8) สําเนาใบอนุญาตใช้ เรื อ
(9) หนังสือคนประจําเรื อเล่มเดิม กรณี ต่ออายุ/ชํารุ ด/แก้ ไขรายการ
(10) ใบแจ้ งความเอกสารหาย กรณี สูญหาย
(11) สําเนาเอกสารประกอบการขอแก้ ไข เช่น หนังสือเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

All case applying for Thai Seaman Book must submitted the document;
(1) Copy of Passport
(2) Color Photograph 1.5” x 2” size
(3) Copy of Medical Certificate
(4) Employer’s Letter Declaration (see NOTE.)
In case of lost must be submitted with ;
(5) Notification of Seaman Book has been lost/in case:lost
(6) The previous Seaman book/in case: Continuation, damage,
Changing items
(7) Copy of documents of changed items.

เอกสารประกอบคําร้ อง / หนังสือคนประจําเรือประมง
กรณีขอมีหนังสือคนประจําเรื อประมง / การขึน้ ทะเบียนคนประจําเรื อ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ผู้ขอต้ องมีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ ต่าํ กว่ า 18 ปี บริบูรณ์
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาพาสปอร์ ต (ถ้ ามี)
รู ปถ่ายสี ขนาด 1.5” x 2” จํานวน 2 รู ป
ใบรับรองแพทย์

กรณีต่ออายุ / ชํารุ ด / สูญหาย / แก้ ไขรายการ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาพาสปอร์ ต (ถ้ ามี)
รู ปถ่ายสี ขนาด 1.5” x 2” จํานวน 2 รู ป
ใบรับรองแพทย์
หนังสือคนประจําเรื อประมงเล่มเดิม
ใบแจ้ งความเอกสารหาย
สําเนาเอกสารประกอบการขอแก้ ไข เช่น หนังสือเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

หมายเหตุ

- การขึน้ ทะเบียนคนประจําเรื อ เป็ นการจัดทํา/บันทึกข้ อมูลคนประจําเรื อ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับประกาศนียบัตรฯ โดยไม่ ขอมีหนังสือคนประจําเรื อ
- คนประจําเรื อที่เป็ นคนต่างด้ าวหากเข้ าประเทศโดยทางเรื อ จะไม่มีการตรวจลงตรา (VISA) ให้ ใช้ เอกสารการตรวจคนเข้ าเมือง เช่น บัญชีคนโดยสาร (ตม.3)
- รู ปถ่ายต้ องเป็ นรู ปสี (ไม่ใช้ รูปขาวดํา)เห็นใบหน้ าเต็ม คมชัด ไม่สวมหมวก พิมพ์โดยใช้ กระดาษพิมพ์รูป ไม่มีกรอบ ไม่ใช่รูปที่พิมพ์จากการscan และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

NOTE. Documents submitted with Application for Thai Seaman Book
- Employer’s Letter Declaration must state that the applicant (name of seafarer who wish to apply Thai Seaman Book) is serving/ has served/
will serve on Thai vessel including the name, registered number of vessel, and position on board. Employer’s Letter Declaration must be
submitted to the Marine Department with 1) Company’s Registration document or copy of ship’s owner identification card , 2) copy of Thai vessel
registration certificate, and 3) copy of ship licence. Please noted that all documents shall be certified by Company Managing Director and
be stamped with the company’s stamp and attach with a copy of Company Managing Director’s identification card/passport.
- Notification of Seaman Book has been lost required to supply evidence to support the application when seaman book is lost.
-

The photographs must be taken not more than six months, full face, un – mounted, clear exposure and should be printed on photographic paper,
scanned and printed photographs will NOT be accepted.

