กระบวนงานที่ 1 เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือใหม / ตออายุเลมใหม / ใบแทน (กรณีชาํ รุด,สูญหาย)
รวมระยะเวลา 3 วันทําการ
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

เจาหนาที่ฝายทะเบียน
ประวัติและหนังสือคน
ประจําเรือ
เจาหนาที่ฝายทะเบียน
ประวัติและหนังสือคน
ประจําเรือ
เจาหนาที่ฝายทะเบียน
ประวัติและหนังสือคน
ประจําเรือ
เจาหนาที่ฝายทะเบียน
ประวัติและหนังสือคน
ประจําเรือ
เจาหนาที่ฝายทะเบียน
ประวัติและหนังสือคน
ประจําเรือ
หน.ฝายทะเบียนประวัติ
และหนังสือคนประจําเรือ
หน.ฝายทะเบียนประวัติ
และหนังสือคนประจําเรือ

ผอ.กองมาตรฐานคน
ประจําเรือ

ผูเกี่ยวของ

ไมครบ

FM-SRS-02/FM-SAB-05/ FM-SAB06ใบรับรองแพทย/สําเนาบัตร
ประชาชน/สําเนา Passport/ สําเนาใบ
แจงความ
SD-SAB-13 / SD-SAB-15

ลูกคา

FM-SRS-02/FM-SAB-05/ FM-SAB06ใบรับรองแพทย/สําเนาบัตร
ประชาชน/สําเนา Passport/ สําเนาใบ
แจงความ
SD-SAB-13 / SD-SAB-15

ครบ
( 0 – 10 นาที ) ลูกคา

รับคาธรรมเนียม/
นัดรับ Seaman Book

ใบสั่งเก็บเงิน (N/A)
ใบเสร็จรับเงิน (N/A)

-

ทวนสอบ / จัดพิมพ
( 0 – 1 วัน )
นําเสนอ

ไมถูกตอง

ตรวจสอบ

ถูกตอง
ลงนาม / นําเสนอ

( 1 – 2 วัน )

ไมถูกตอง
พิจารณา
ถูกตอง

ผอ.กองมาตรฐานคน
ประจําเรือ

ลงนาม

เจาหนาที่ฝายทะเบียน
ประวัติและหนังสือคน
ประจําเรือ

จัดเก็บ / สงประวัติ

เจาหนาที่ฝายทะเบียน
ประวัติและหนังสือคน
ประจําเรือ

ลูกคา
รับความตองการ

ตรวจสอบ

เอกสาร

( 2 – 3 วัน )

Seaman Book
QP-SAB-04
SD-SAB-15
หน.ฝายทะเบียนประวัติ
FM-SAB-05/FM-SAB-06/
และหนังสือคนประจําเรือ Seaman Book
หลักฐานอื่น ฯ
เจาหนาที่ฝายทะเบียน
ประวัติและหนังสือคน
ประจําเรือ

ผอ.กองมาตรฐานคน
ประจําเรือ
หน.ฝายทะเบียนประวัติ
และหนังสือคนประจําเรือ

(3 วันทําการ )

FM-SAB-01/FM-SAB-04/
FM-SRS-02/Seaman Book
QP-SAB-05/หลักฐานอื่น ฯ

หน.ฝายทะเบียนประวัติ
และหนังสือคนประจําเรือ

FM-SAB-01/FM-SAB-04/
Seaman Book
หลักฐานอื่น ฯ
หน.ฝายทะเบียนประวัติ
FM-SRS-02
และหนังสือคนประจําเรือ Seaman Book
ลูกคา

สงมอบ

FM-SAB-01/FM-SAB-04/
FM-SRS-02/Seaman Book
QP-SAB-05/หลักฐานอื่นฯ
FM-SAB-01/FM-SAB-04/
FM-SRS-02/Seaman Book
หลักฐานอื่น ฯ

Seaman Book
ใบเสร็จรับเงิน (N/A)

กระบวนงานที่ 1/1 เรื่อง การออกหนังสือคนประจําเรือ ตออายุเลมเดิม / แกไขรายการ
รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

เจาหนาที่ฝายทะเบียน
ประวัติและหนังสือคน
ประจําเรือ

รับความตองการ

เจาหนาที่ฝายทะเบียน
ประวัติและหนังสือคน
ประจําเรือ

ตรวจสอบ

เจาหนาที่ฝายทะเบียน
ประวัติและหนังสือคน
ประจําเรือ
เจาหนาที่ฝายทะเบียน
ประวัติและหนังสือคน
ประจําเรือ
เจาหนาที่ฝายทะเบียน
ประวัติและหนังสือคน
ประจําเรือ
หน.ฝายทะเบียนประวัติ
และหนังสือคนประจําเรือ

ลูกคา

ไมครบ

ลูกคา

ครบ
รับคาธรรมเนียม/
นัดรับ Seaman Book

( 0 – 10 นาที ) ลูกคา

นําเสนอ

ไมถูกตอง

ตรวจสอบ

หน.ฝายทะเบียนประวัติ
และหนังสือคนประจําเรือ

FM-SAB-05/FM-SAB-06/
Seaman Book
หลักฐานอื่น ฯ

เจาหนาที่ฝายทะเบียน
ประวัติและหนังสือคน
ประจําเรือ

FM-SAB-01/FM-SAB-04/
FM-SRS-02/Seaman Book
QP-SAB-05/หลักฐานอื่นฯ

ผอ.กองมาตรฐานคน
ประจําเรือ

ผอ.กองมาตรฐานคน
( 20 – 30 นาที ) ประจําเรือ

ลงนาม / นําเสนอ

ไมถูกตอง
พิจารณา

หน.ฝายทะเบียนประวัติ
และหนังสือคนประจําเรือ

ถูกตอง

ผอ.กองมาตรฐานคน
ประจําเรือ

ลงนาม

เจาหนาที่ฝายทะเบียน
ประวัติและหนังสือคน
ประจําเรือ

จัดเก็บ / สงประวัติ

เจาหนาที่ฝายทะเบียน
ประวัติและหนังสือคน
ประจําเรือ

สงมอบ

ใบสั่งเก็บเงิน (N/A)
ใบเสร็จรับเงิน (N/A)
Seaman Book
QP-SAB-04
SD-SAB-15

ถูกตอง
หน.ฝายทะเบียนประวัติ
และหนังสือคนประจําเรือ

FM-SRS-02/FM-SAB-05/ FM-SAB06ใบรับรองแพทย/สําเนาบัตร
ประชาชน/สําเนา Passport/ สําเนาใบ
แจงความ
SD-SAB-13 / SD-SAB-15
FM-SRS-02/FM-SAB-05/ FM-SAB06ใบรับรองแพทย/สําเนาบัตร
ประชาชน/สําเนา Passport/ สําเนาใบ
แจงความ
SD-SAB-13 / SD-SAB-15

ทวนสอบ / จัดพิมพ
( 10 – 20 นาที )

เอกสาร

FM-SAB-01/FM-SAB-04/
FM-SRS-02/Seaman Book
หลักฐานอื่น ฯ
FM-SAB-01/FM-SAB-04/
FM-SRS-02/Seaman Book
QP-SAB-05/หลักฐานอื่น ฯ

หน.ฝายทะเบียนประวัติ
( 30 – 40 นาที ) และหนังสือคนประจําเรือ

FM-SAB-01/FM-SAB-04/
Seaman Book
หลักฐานอื่น ฯ
หน.ฝายทะเบียนประวัติ
FM-SRS-02
( 40 – 50 นาที ) และหนังสือคนประจําเรือ Seaman Book
ลูกคา
( 1 ชั่วโมง )

Seaman Book
ใบเสร็จรับเงิน (N/A)

กระบวนงานที่ 2 การทําหนังสือสัญญาและบัญชีคนประจําเรือ รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง
ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่ฝายสัญญาคนประจําเรือ
/ผูไดรับมอบหมาย

เจาหนาที่ฝายสัญญาคนประจําเรือ
/ผูไดรับมอบหมาย

เจาหนาที่ฝายสัญญาคนประจําเรือ
/ผูไดรับมอบหมาย
เจาหนาที่ฝายสัญญาคนประจําเรือ
/ผูไดรับมอบหมาย

กิจกรรม

- คร.4
- หนังสือคนประจําเรือ (ถามี)
- หนังสือมอบอํานาจ

รับคํารองพรอมหลักฐาน

- ใบอนุญาตใชเรือ/MINIMUM SAFE MANNING

ลงรับเรื่อง

สั่งจายคาเลมและคาธรรมเนียม
จัดสงคํารองพรอมหลักฐานเสนอ
หัวหนาฝายสัญญาเพือ่ กําหนด
ผูดําเนินการ

แจงผูขอ

ดําเนินการไมได

ตรวจสอบหลักฐาน
คนประจําเรือ

ดําเนินการ
ดําเนินการจัดทํา คร.4
และออกเลขรหัสประจําเลม

เจาหนาที่ฝายสัญญาคนประจําเรือ
/ผูไดรับมอบหมาย

-

ปก.คนประจําเรือ
แบบ ก.5
คร.4
หนังสือคนประจําเรือ (ถามี)
หนังสือมอบอํานาจ

-

ปก.คนประจําเรือ
แบบ ก.5
แบบ ก.5
ใบสั่งเก็บเงิน
ใบเสร็จรับเงิน

- ใบอนุญาตใชเรือ/MINIMUM SAFE MANNING

เจาหนาที่ฝายสัญญาคนประจําเรือ
/ผูไดรับมอบหมาย

เจาหนาที่ฝายสัญญาคนประจําเรือ
/ผูไดรับมอบหมาย

เอกสารที่เกี่ยวของ

- คร.4
- หนังสือคนประจําเรือ (ถามี)
- หนังสือมอบอํานาจ

- ใบอนุญาตใชเรือ/MINIMUM SAFE MANNING

-

ปก.คนประจําเรือ
แบบ ก.5
คร.4
หนังสือคนประจําเรือ (ถามี)
หนังสือมอบอํานาจ

-

ปก.คนประจําเรือ
แบบ ก.5
คร.4
หนังสือคนประจําเรือ (ถามี)
หนังสือมอบอํานาจ

- ใบอนุญาตใชเรือ/MINIMUM SAFE MANNING

- ใบอนุญาตใชเรือ/MINIMUM SAFE MANNING

- ปก.คนประจําเรือ
- แบบ ก.5
- แบบ คร.3

- คร.4
- หนังสือคนประจําเรือ (ถามี)
- หนังสือมอบอํานาจ

เสนอ ผคร.

- ใบอนุญาตใชเรือ/MINIMUM SAFE MANNING

- ปก.คนประจําเรือ
- แบบ ก.5
- แบบ คร.3

ผคร.

พิจารณา / ลงนาม

ไมอนุมัติ

- คร.4
- หนังสือคนประจําเรือ (ถามี)
- หนังสือมอบอํานาจ

- ใบอนุญาตใชเรือ/MINIMUM SAFE MANNING

- ปก.คนประจําเรือ
- แบบ ก.5
- แบบ คร.3

เจาหนาที่ฝายสัญญาคนประจําเรือ
/ผูไดรับมอบหมาย

เจาหนาที่ฝายสัญญาคนประจําเรือ
/ผูไดรับมอบหมาย

อนุมัติ

- คร.4
- หนังสือคนประจําเรือ (ถามี)
- หนังสือมอบอํานาจ

สงเลม คร.4 ฉบับประจําเรือใหผูขอ/จัดเก็บ
คร.4 ฉบับกรม และ / คร.3

สงมอบ

- ใบอนุญาตใชเรือ/MINIMUM SAFE MANNING

- ปก.คนประจําเรือ
- แบบ ก.5
- แบบ คร.3

( 0 – 1 ชั่วโมง)

กระบวนงานที่ 3 เรื่อง การรับสมัครสอบประกาศนียบัตรความรูความสามารถผูทําการในเรือ ( COC)
( นําสงรายชื่อผูมีสิทธิสอบ กอนวันสอบ 5 วันทําการ )
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

เจาหนาที่ฝายสอบความรู

ผูสมัครสอบ

FM-SAB-01 /FM-SAB-02 /FM-SAB-04
FM-SRS-01 /SD-SAB-05 /SD-SAB-06
Medical Fitness Cert. /เอกสารอืน่ (ถามี)

ผูสมัครสอบ

FM-SAB-01 /FM-SAB-02 /FM-SAB-04
FM-SRS-01 /SD-SAB-05 /SD-SAB-06
Medical Fitness Cert. /เอกสารอื่น (ถามี)

ผูสมัครสอบ

ใบสั่งเก็บเงิน (N/A)
ใบเสร็จรับเงิน (N/A)
QP-SAB-04 /ใบสั่งเก็บเงิน
ใบเสร็จรับเงิน
บัตรประจําตัวสอบ (N/A)

รับสมัคร
ขอเอกสารเพิ่ม/
ขออนุญาตใชระยะเวลา

เจาหนาที่ฝายสอบความรู
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เจาหนาที่ฝายสอบความรู

ไมผาน

ผาน

เก็บคาธรรมเนียม

เจาหนาที่ฝายสอบความรู

ผูสมัครสอบ
จัดทําบัตร
ประจําตัวสอบ

เจาหนาที่ฝายสอบความรู

หน.ฝายสอบความรู

FM-SAB-01 /FM-SAB-02 /FM-SAB-04
FM-SRS-01 /SD-SAB-05 /SD-SAB-06
Medical Fitness Cert. /เอกสารอื่น (ถามี)

เจาหนาที่ฝายสอบ
ความรู

FM-SAB-01 /FM-SAB-02 /FM-SAB-04
FM-SRS-01 /SD-SAB-05 /SD-SAB-06
Medical Fitness Cert. /เอกสารอืน่ (ถามี)

ผคร.

FM-SAB-01 /FM-SAB-02 /FM-SAB-04
FM-SRS-01 /SD-SAB-05 /SD-SAB-06
Medical Fitness Cert. /เอกสารอืน่ (ถามี)

เจาหนาที่ฝายสอบ
ความรู / หน.ฝาย
สอบความรู

FM-SAB-01 /FM-SAB-02 /FM-SAB-04
FM-SRS-01 /SD-SAB-05 /SD-SAB-06
Medical Fitness Cert. /เอกสารอื่น (ถามี)

หน.ฝายสอบความรู

FM-SAB-01 /FM-SAB-02 /FM-SAB-04
FM-SRS-01 /SD-SAB-05 /SD-SAB-06
Medical Fitness Cert. /เอกสารอื่น (ถามี)

เจาหนาที่ฝายสอบ
ความรู

FM-SAB-03
QP-SAB-05
QP-QMR-03

เลขานุการคณะอนุ ฯ

FM-SAB-03
QP-MSE-02
บันทึกขอความ

นําเสนอ
หน.งานสอบฯ
แกไข

หน.ฝายสอบความรู
ตรวจสอบ

ไมถูกตอง

( 0 - 1 ชั่วโมง )

ถูกตอง

หน.ฝายสอบความรู

นําเสนอ ผคร.
แกไข

ผคร.

ตรวจสอบ

ไมถูกตอง

( 0 - 1 วัน)

ถูกตอง

เจาหนาที่ฝายสอบความรู

จัดทําบัญชี
รายชื่อ/นําเสนอ
แกไข
ไมถูกตอง

หน.ฝายสอบความรู/
ผคร.

พิจารณา

หน.ฝายสอบความรู/
ผคร.

นําสง / ประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ

ถูกตอง

( 2 – 3 วัน)
( กอนวันสอบ 5 วันทําการ )

เอกสาร

กระบวนงานที่ 4 เรื่อง การตรวจสอบระยะเวลาปฏิบัติงานในเรือ
( ระยะเวลา 30 นาที )
ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่ฝายสัญญา
คนประจําเรือ

กิจกรรม

รับคํารอง

แจงผล /
สิ้นสุดการ
ดําเนินการ

ผูเกี่ยวของ
ผูขอตรวจสอบ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในเรือ

เอกสาร
FM-SRS-03
สําเนาหนังสือคนประจําเรือ

เจาหนาที่ฝายสัญญา
คนประจําเรือ

พิจารณาวาทํา
สัญญาหรือแจงลงเรือ
ไมทําฯ/ไมแจงฯ
หรือไม

ผูขอตรวจสอบ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในเรือ

FM-SRS-03
สําเนาหนังสือคนประจําเรือ

เจาหนาที่ฝายสัญญา
คนประจําเรือ

ทําฯ / แจงฯ

เก็บคาธรรมเนียม

ผูขอตรวจสอบ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในเรือ

ใบสั่งเก็บเงิน (N/A)
ใบเสร็จรับเงิน (N/A)

ตรวจสอบจาก
คร.3 / คร.4 และฐานขอมูล
คนประจําเรือ

ผูขอตรวจสอบ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในเรือ

FM-SRS-02
หนังสือสัญญาคนประจําเรือ
(N/A)

ผูขอตรวจสอบ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในเรือ
ผูขอตรวจสอบ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในเรือ
ผูขอตรวจสอบ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในเรือ

FM-SRS-01

เจาหนาที่ฝายสัญญา
คนประจําเรือ
เจาหนาที่ฝายสัญญา
คนประจําเรือ
หน.ฝายสัญญาคน
ประจําเรือ
เจาหนาที่ฝายสัญญา
คนประจําเรือ

สั่งพิมพและลงนาม
แกไข
พิจารณาลงนาม
ถูกตอง

สงมอบ

ไมถูกตอง

FM-SRS-01

FM-SRS-01

กระบวนงานที่ 5 เรื่อง การออกประกาศนียบัตรแสดงความรูความสามารถผูทําการในเรือ (COC)
ตั้งแตประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ จนไดรบั ประกาศนียบัตร รวมระยะเวลา 45 วันทําการ
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

เอกสาร

รับสมัครสอบความรู / ประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ

( 0 – 1 วัน )

ลูกคา

QP-SAB-01

ออกและสงมอบขอสอบ

( 2 – 6 วัน )

กคร.
(ฝายสอบความรู)

QP-SAB-03

กคร.
(ฝายสอบความรู)

ดําเนินการสอบภาคทฤษฏี

( 7 – 10 วัน )

อนุกรรมการสอบฯ /
ลูกคา

QP-SAB-03

คณะอนุกรรมการสอบฯ /
กคร.
(ฝายสอบความรู)

ตรวจผลสอบ / ประกาศผล /
จัดทําตารางการสอบประเมิน

( 11 – 20 วัน )

สอบประเมินสัมภาษณ

( 21 – 27 วัน )

จัดทําและอนุมัติผลสอบ /
ประกาศผลสอบประกาศนียบัตร

( 28 – 38 วัน )

กคร.
(ฝายสอบความรู)

คณะอนุกรรมการสอบฯ

คณะอนุกรรมการสอบฯ

คณะอนุกรรมการฯ /
อธิบดี / ผูรับมอบอํานาจ/
กคร.
(ฝายสอบความรู)
กคร. / (ฝายสอบความรู /
ผูที่ไดรับมอบหมาย)
อธิบดี / ผูรับมอบอํานาจ

คณะกรรมการสอบฯ

จัดทําประกาศนียบัตร / ลงนาม /
สงมอบ

( 39 – 45 วัน )

ทบทวน / ติดตามผลการปฏิบัติงาน /
กําหนดแผนการสอบ

( ปละ > 1 ครั้ง)

ลูกคา

QP-MSE-03
QP-SAB-03

ลูกคา

QP-MSE-03

ลูกคา

QP-MSE-03
QP-SAB-03

ลูกคา

QP-SAB-07

ผูที่เกี่ยวของ

QP-MSE-01

กระบวนงานที่ 5/1 เรื่อง การจัดทําประกาศนียบัตรและสงมอบ
( ระยะเวลานับจากไดรับอนุมัติใหจัดทําประกาศนียบัตร จนถึงวันสงมอบ ภายใน 7 วันทําการ)
ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

หน.ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

หน.ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ
อธิบดี/ ผูรับมอบอํานาจ

เอกสาร
FM-SCS-10
หนังสือขออนุมัติ (N/A)

หน.ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย/
ผูที่เกี่ยวของ

FM-SCS-10
ประกาศนียบัตร

เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

FM-SCS-10
ประกาศนียบัตร
QP-SAB-05 / QP-QMR-03

อธิบดี/ ผูรับมอบอํานาจ
/ผูที่เกี่ยวของ

ประกาศนียบัตร

หน.ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

ประกาศนียบัตร
QP-SAB-05
QP-QMR-03

หน.ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

ประกาศนียบัตร

ลูกคา

ประกาศนียบัตร

รับทราบผลอนุมัติใหจัดทํา
ประกาศนียบัตร

( 0 – 2 วัน)
จัดทําประกาศนียบัตร/
นําเสนอ

ตรวจสอบ
ถูกตอง

แกไข

ไมถูกตอง

( 3 – 4 วัน)

นําเสนอ

แกไข

อธิบดี/ ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

อธิบดี/ ผูรับมอบอํานาจ

เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

ลงนาม/
ออกประกาศนียบัตร

( 5 – 6 วัน)

สงมอบ
ประกาศนียบัตร

( 7 วัน )

กระบวนงานที่ 6 เรื่อง การตออายุประกาศนียบัตร ( COC )
( ระยะเวลาดําเนินการ ตออายุเลมเดิม ภายใน 3 วัน / ตออายุขึ้นเลมใหม ภายใน 4 วัน )
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

เจาหนาที่งานสอบ
ความรู
เจาหนาที่ฝา ยสอบความรู

ผูเกี่ยวของ
ลูกคา

รับคํารอง
ขอเอกสารหลักฐาน/

ขออนุญาตระยะเวลาฯ
ปฏิบัติงานอื่นที่เทียบเทา

พิจารณา
คุณสมบัติ

ไมครบถวน

ขออนุญาตฯ ระยะเวลา

ไมครบถวน

ครบถวน

เจาหนาที่ฝา ยสอบความรู

ลูกคา /

เก็บคาธรรมเนียม /
บันทึกขอมูลในระบบ

หน.ฝายสอบความรู

ลูกคา /

เจาหนาที่ฝา ยสอบความรู
นําเสนอ

ลูกคา

แกไข

ลูกคา

หน.ฝายสอบความรู /

ผคร.
หน.ฝายสอบความรู/
ผคร.
เจาหนาที่ฝา ยสอบความรู /ผู

ที่ไดรับมอบหมาย

ตรวจสอบ

จัดพิมพรายการ
ตออายุ ปก. /นําเสนอ

ตรวจสอบ

เจาหนาที่ฝา ยสอบความรู /

หน.ฝายสอบความรู

แกไข

ไมถูกตอง
( 0 – 1 วัน )

ถูกตอง

/ผูที่ไดรับมอบหมาย

อธิบดี /
ผูรับมอบอํานาจ

( 0 – 1 ชั่วโมง )

ถูกตอง

หน.ฝายสอบความรู /
ผูที่ไดรับมอบหมาย

หน.ฝายสอบความรู

ไมถูกตอง

แกไข

นําเสนอ

พิจารณาลงนาม
ลงนามแลว
สงมอบประกาศนียบัตร

ไมผาน
( 2 – 4 วัน )

ลูกคา
/ เจาหนาที่ฝา ยสอบ
ความรู

เอกสาร
FM-SAB-01/ FM-SAB-02/ FM-SRS-01
SD-SAB-05 / SD-SAB-06
Medical Fitness Cert. / เอกสารอืน่ (ถามี)
FM-SAB-01/ FM-SAB-02/ FM-SRS-01
SD-SAB-05 / SD-SAB-06
Medical Fitness Cert. / เอกสารอืน่ (ถามี)
SD-SAB-05 / SD-SAB-06
ใบสั่งเก็บเงิน / ใบเสร็จรับเงิน (N/A)

FM-SAB-01/ FM-SAB-02/ FM-SRS-01
SD-SAB-05 / SD-SAB-06
Medical Fitness Cert. /เอกสารอื่น (ถามี)
FM-SAB-01/ FM-SAB-02/ FM-SRS-01
SD-SAB-05 / SD-SAB-06
QP-QMR-03/ QP-SAB-04/ QP-SAB-05
Medical Fitness Cert. /เอกสารอื่น (ถามี)

หน.ฝายสอบความรู
/ผูที่ไดรับมอบหมาย
/ผูที่เกี่ยวของ

ประกาศนียบัตรผูทําการในเรือ
ฝายเดินเรือ/ฝายชางกล

เจาหนาที่ฝายสอบ
ความรู/ผูที่ไดรับ

FM-SAB-01/ FM-SAB-02/ FM-SRS-01
SD-SAB-05 / SD-SAB-06
QP-QMR-03/ QP-SAB-04/ QP-SAB-05
Medical Fitness Cert. / เอกสารอืน่ (ถามี)
FM-SAB-01/ FM-SAB-02/
FM-SRS-01/ SD-SAB-05 / SD-SAB-06
Medical Fitness Cert. / เอกสารอืน่ (ถามี)

มอบหมาย

อธิบดี /
ผูรับมอบอํานาจ/
ผูที่เกี่ยวของ
หน.ฝายสอบ
ความรู /ผคร./
ผูที่ไดรับมอบหมาย

ลูกคา

FM-SAB-01/ FM-SAB-02/ FM-SRS-01
SD-SAB-05 / SD-SAB-06
QP-QMR-03/ QP-SAB-04/ QP-SAB-05
Medical Fitness Cert. / เอกสารอืน่ (ถามี)

ประกาศนียบัตรผูทําการในเรือ
ฝายเดินเรือ/ฝายชางกล

กระบวนงานที่ 7 เรื่อง การออกประกาศนียบัตรรับรองพนักงานวิทยุ (COE)
รวมระยะเวลา 5 วันทําการ (หลังการประเมิน)
ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
หัวหนาฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
หัวหนาฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย
อนุกรรมการฯ

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ

พิจารณา ตรวจสอบ
คุณสมบัติ

หน.ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย
หน.ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

ไมผาน

แจงผล/สิ้นสุดการ
ดําเนินการ

ประเมิน

ผาน

พิจารณาผลการประเมิน

ลูกคา

FM-SAB-13
ใบสั่งเก็บเงิน (N/A)
ใบเสร็จรับเงิน (N/A)

ลูกคา

FM-SAB-13

กรรมการสอบ

FM-SAB-13
หนังสือขออนุมัติ (N/A)

ประธาน
คณะอนุกรรมการฯ
ฝายเดินเรือ
หน.ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย/
ผูที่เกี่ยวของ

FM-SAB-13
QP-SAB-05 / QP-QMR-03
หนังสือขออนุมัติ (N/A)
FM-SAB-13
ประกาศนียบัตรรับรอง
พนักงานวิทยุ

เจาหนาที่ฝายสอบ
ความรู/
ผูไดรับมอบหมาย
อธิบดี/ ผูไดรับมอบ
อํานาจ /ผูที่เกี่ยวของ

FM-SAB-10
ประกาศนียบัตรรับรอง
พนักงานวิทยุ
FM-SAB-13
ประกาศนียบัตรรับรอง
พนักงานวิทยุ

หน.ฝายสอบความรู /
ผูไดรับมอบหมาย

FM-SAB-10
QP-SAB-05
QP-QMR-03
ประกาศนียบัตรรับรอง
พนักงานวิทยุ
ประกาศนียบัตรรับรอง
พนักงานวิทยุ

แกไข
ไมอนุมัติ
( 0 – 1 วัน )

อนุมัติ
บันทึกขอมูล / จัดพิมพ
ประกาศนียบัตรรับรอง

แกไข
ไมถูกตอง

ตรวจสอบ
ถูกตอง

( 2 – 3 วัน )

นําเสนอ

อธิบดี/ ผูไดรับมอบอํานาจ
พิจารณา/ลงนาม
ถูกตอง
เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

FM-SAB-13
สําเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู
ความสามารถ
สําเนาประกาศนียบัตรฝกอบรม
สําเนาหนังสือเดินทาง
สําเนาหนังสือคนประจําเรือ
สําเนาใบรับรองแพทย

( 0 – 1 ชั่วโมง )

เก็บคาธรรมเนียม

นําเสนอ

เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

ลูกคา
แจงผล/สิ้นสุดการ
ดําเนินการ

ถูกตอง

ประธานคณะอนุกรรมการ
สอบฝายเดินเรือ

ผอ.สํานักความปลอดภัยฯ

ลูกคา
รับคํารอง

ไมถูกตอง

สงมอบ
ประกาศนียบัตรรับรอง

แกไข
ไมถูกตอง

เอกสาร
FM-SAB-13
สําเนาประกาศนียบัตรแสดงความรูความสามารถ
สําเนาประกาศนียบัตรฝกอบรม
สําเนาหนังสือเดินทาง
สําเนาหนังสือคนประจําเรือ
สําเนาใบรับรองแพทย

( 3 – 5 วัน )
ลูกคา

กระบวนงานที่ 8 เรื่อง การออกประกาศนียบัตรรับรองผูทําการในเรือเฉพาะประเภท (COE)
รวมระยะเวลา 2 วันทําการ
ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ
ลูกคา

รับคํารอง

เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
หน.ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

พิจารณา/ประเมิน
คุณสมบัติ

ไมผาน

แจงผลสิ้นสุด
การดําเนินการ

ลูกคา

ผาน

เจาหนาที่งานสอบความรู/
หน.ฝายสอบความรู /
ผูไดรับมอบหมาย
เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย
หน.ฝายสอบความรู /
ผูไดรับมอบหมาย

จัดพิมพ
ประกาศนียบัตรรับรอง

ตรวจสอบ

แกไข

ไมถูกตอง

ถูกตอง
หน.ฝายสอบความรู /
ผูไดรับมอบหมาย

FM-SAB-11
ใบสั่งเก็บเงิน (N/A)
ใบเสร็จรับเงิน (N/A)

หน.ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย/
ผูที่เกี่ยวของ
เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

FM-SAB-11
ประกาศนียบัตรรับรองผูทํา
การในเรือเฉพาะประเภท
FM-SAB-11
QP-SAB-05
QP-QMR-03
ประกาศนียบัตรรับรองผูทํา
การในเรือเฉพาะประเภท
FM-SAB-11
ประกาศนียบัตรรับรองผูทํา
การในเรือเฉพาะประเภท

( 0 – 1 วัน )

นําเสนอ

แกไข

อธิบดี/ ผูรับมอบอํานาจ

อธิบดี/ ผูรับมอบอํานาจ
/ผูที่เกี่ยวของ

หน.ฝายสอบความรู
/ ผูไดรับมอบหมาย

ไมถูกตอง
พิจารณา / ลงนาม

เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

ถูกตอง
สงมอบประกาศนียบัตรรับรอง

FM-SAB-11
สําเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู
ความสามารถ
สําเนาประกาศนียบัตรฝกอบรม
สําเนาหนังสือคนประจําเรือ
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนา ปก. สุขภาพ
FM-SAB-11
สําเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู
ความสามารถ
สําเนาประกาศนียบัตรฝกอบรม
สําเนาหนังสือคนประจําเรือ
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนา ปก. สุขภาพ

ลูกคา
( 0 – 1 ชั่วโมง )

เก็บคาธรรมเนียม / บันทึกขอมูล

เอกสาร

( 1 – 2 วัน )
ลูกคา

FM-SAB-11
QP-SAB-05
QP-QMR-03
ประกาศนียบัตรรับรองผูทํา
การในเรือเฉพาะประเภท
ประกาศนียบัตรรับรองผูทํา
การในเรือเฉพาะประเภท

กระบวนงานที่ 9 เรื่อง การออกประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐภาคีอื่น (COR)
รวมระยะเวลา 5 วันทําการ (หลังการประเมิน)
ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
หน.ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย
เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
หน.ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย
อนุกรรมการฯ

กิจกรรม

ผูเกี่ยวของ
ลูกคา

ลูกคา

FM-SAB-10
สําเนาประกาศนียบัตรแสดงความรูความสามารถ
สําเนาประกาศนียบัตรฝกอบรม
สําเนาหนังสือเดินทาง
สําเนาหนังสือคนประจําเรือ
สําเนาใบรับรองแพทย
สําเนาใบอนุญาตใชเรือ

ลูกคา

FM-SAB-10
ใบสั่งเก็บเงิน (N/A)
ใบเสร็จรับเงิน (N/A)

ลูกคา

FM-SAB-10
สําเนาประกาศนียบัตรแสดงความรูความสามารถ
สําเนาประกาศนียบัตรฝกอบรม
สําเนาหนังสือเดินทาง
สําเนาหนังสือคนประจําเรือ
สําเนาใบรับรองแพทย
สําเนาใบอนุญาตใชเรือ

กรรมการสอบ
เลขานุการฯ /
ผูชวยเลขานุการ
ประธาน
คณะอนุกรรมการฯ

FM-SAB-10
หนังสือขออนุมัติ (N/A)

รับคํารอง

แจงผล/สิ้นสุดการ
ดําเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ไมถูกตอง
ถูกตอง

( 0 – 1 ชั่วโมง )

เก็บคาธรรมเนียม

ประเมินคุณสมบัติ

ไมผาน

แจงผล/สิ้นสุดการ
ดําเนินการ

ผาน
ประธานคณะอนุกรรมการฯ
นําเสนอ
อธิบดี / ผูรับมอบอํานาจ

เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

หน.ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

แกไข

พิจารณาอนุญาต
อนุมัติ

( 0 – 2 วัน )

บันทึกขอมูล / จัดพิมพ
ประกาศนียบัตรรับรอง

แกไข
ไมถูกตอง

ตรวจสอบ
ถูกตอง

หน.ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

ไมอนุมัติ

( 3 – 4 วัน )

เจาหนาที่ฝายสอบ
ความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

แกไข

อธิบดี/ ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา/ลงนาม

หน.ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย/
ผูที่เกี่ยวของ

อธิบดี/ ผูรับมอบอํานาจ
/ผูที่เกี่ยวของ

นําเสนอ

ไมถูกตอง

FM-SAB-10
QP-SAB-05
QP-QMR-03
ประกาศนียบัตรรับรอง
ประกาศนียบัตรทีอ่ อกโดยรัฐภาคี
อื่น

ลูกคา

ประกาศนียบัตรรับรอง
ประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐ
ภาคีอื่น

ถูกตอง
สงมอบ
ประกาศนียบัตรรับรอง

FM-SAB-10
QP-SAB-05 / QP-QMR-03
หนังสือขออนุมัติ (N/A)
หนังสือขออนุมัติ (N/A)
FM-SAB-10
ประกาศนียบัตรรับรอง
ประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐ
ภาคีอื่น
FM-SAB-10
ประกาศนียบัตรรับรอง
ประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐ
ภาคีอื่น
FM-SAB-10
ประกาศนียบัตรรับรอง
ประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐ
ภาคีอื่น

หน.ฝายสอบความรู /
ผูไดรับมอบหมาย

( 5 วัน )
เจาหนาที่ฝายสอบความรู/
ผูไดรับมอบหมาย

เอกสาร
FM-SAB-10
สําเนาประกาศนียบัตรแสดงความรูความสามารถ
สําเนาประกาศนียบัตรฝกอบรม
สําเนาหนังสือเดินทาง
สําเนาหนังสือคนประจําเรือ
สําเนาใบรับรองแพทย
สําเนาใบอนุญาตใชเรือ

