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กฎกระทรวง
การออกหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือ
พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๘๕/๑ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรือ
ในน่านนาไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี
“หนังสือคนประจาเรือ ” หมายความว่า หนังสือที่เจ้าท่าออกให้แก่ผู้ซึ่งจะลงทาการในเรือ
ส าหรั บ บั น ทึก ประวัติ ความรู้ การฝึ กอบรม ประสบการณ์ การปฏิ บั ติงานในทะเล หรื อเรื่องอื่น
ที่เกี่ยวข้องของผู้ทาการในเรือ
“หนั ง สื อ คนประจ าเรื อ ประมง” หมายความว่ า หนั ง สื อ ที่ เ จ้ า ท่ า ออกให้ แ ก่ ผู้ ซึ่ ง จะลง
ทาการในเรือประมง สาหรับบันทึกประวัติ ความรู้ การฝึกอบรม ประสบการณ์การปฏิบัติงานในทะเล
หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ทาการในเรือประมง
ข้อ ๒ หนั งสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือ ได้แก่ หนังสือคนประจาเรือและหนังสือ
คนประจาเรือประมง และให้ใช้ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี
หนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายการหนังสือแสดงตนคนประจาเรือ
(Seafarers’ identity document) เพื่ อ แสดงรายการข้ อ มู ล บุ ค คลที่ ร ะบุ ตั ว ตนของผู้ ถื อ หนั ง สื อ
คนประจาเรือ ในกรณีที่ออกแก่ผู้มีสัญชาติไทย ให้แสดงเลขประจาตัวคนประจาเรือไทยด้วย
ข้อ ๓ หนังสือคนประจาเรือและหนังสือคนประจาเรือประมงตามข้อ ๒ จะใช้แทนกันไม่ได้
ข้อ ๔ ผู้ซึ่งจะขอรับหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
(๑) กรณีหนังสือคนประจาเรือ
(ก) มีสัญชาติไทยหรือเป็นคนต่างด้าว
(ข) อายุไม่ต่ากว่าสิบหกปี
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(ค) เป็นผู้ได้รับการรับรองจากแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะทางานในเรือได้
(ง) คุณสมบัติอื่นตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกาหนด
(๒) กรณีหนังสือคนประจาเรือประมง
(ก) มีสัญชาติไทย
(ข) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(ค) เป็นผู้ได้รับการรับรองจากแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะทางานในเรือประมงได้
(ง) คุณสมบัติอื่นตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกาหนด
ข้อ ๕ ผู้ซึ่งจะขอรับหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือ ให้ยื่นคาขอต่อเจ้าท่า ตามแบบ
คาขอที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกาหนด ณ กองมาตรฐานคนประจาเรือ กรมเจ้าท่า หรือสานักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน
กรณีคนต่างด้าว ให้ใช้หนังสือเดินทาง พร้อมด้วยสาเนาหลักฐานแสดงการเข้าเมืองที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวนหนึ่งชุด
(๒) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกินหกเดือน จานวนสองรูป
(๓) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่ามีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะทางานในเรือได้ จานวนหนึ่งฉบับ
(๔) หนั ง สื อ ส าคั ญ ประจ าตั ว คนประจ าเรื อ เล่ ม เดิ ม (ถ้ า มี ) ในกรณี ที่ ห นั ง สื อ ส าคั ญ
ประจาตัวคนประจาเรือเล่มเดิมสูญหาย ให้ยื่นหลักฐานการแจ้งความมาด้วย
(๕) กรณีคนต่างด้าว ให้ยื่นหนังสือรับรองการจ้างให้ทาการในเรือไทยจากเจ้าของเรือ
ข้อ ๖ เมื่อเจ้าท่าได้รับคาขอตามข้อ ๕ แล้ว ให้เจ้าท่าตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร
และหลักฐาน และคาขอรับหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ให้ เ จ้ า ท่ า แจ้ ง ให้ ผู้ ข อรั บ หนั ง สื อ ส าคั ญ ประจ าตั ว คนประจ าเรื อ ทราบ พร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ลเพื่ อ แก้ ไ ข
ให้แล้วเสร็จ หรือให้ดาเนินการจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ทังนี ภายในระยะเวลา
ที่เจ้าท่ากาหนด
ในกรณี ที่ ผู้ ข อรั บ หนั ง สื อ ส าคั ญ ประจ าตั ว คนประจ าเรื อ ไม่ แ ก้ ไ ขหรื อ ไม่ จั ด ส่ ง เอกสาร
หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขอรับหนังสือ
สาคัญประจาตัวคนประจาเรือไม่ประสงค์จะให้ดาเนินการต่อไป และให้เจ้าท่าจาหน่ายเรื่องออกจาก
สารบบ
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ข้อ ๗ ในกรณีที่คาขอรับหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือ และเอกสาร และหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วน และผู้ขอรับหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือมีคุณสมบัติตามข้อ ๔ ให้เจ้าท่า
แจ้งให้ ผู้ขอรับหนั งสือสาคัญประจาตัว คนประจาเรือทราบ และให้ผู้ขอรับหนังสือสาคัญประจาตั ว
คนประจาเรือมาชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๒ เมื่อผู้ขอรับหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจ าเรือ
ได้ชาระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้เจ้าท่าออกหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือให้ผู้ขอรับหนังสือสาคัญ
ประจาตัวคนประจาเรือดังกล่าวภายในสิบห้าวัน
ในกรณีที่ผู้ขอรับหนังสื อสาคัญประจาตัวคนประจาเรือไม่ชาระค่าธรรมเนียม หรือไม่มารับ
หนั ง สื อ ส าคั ญ ประจ าตั ว คนประจ าเรื อ ภายในเก้ า สิ บ วั น ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ข อรั บ หนั ง สื อ ส าคั ญ ประจ าตั ว
คนประจาเรือไม่ประสงค์จะขอรับหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือ ให้เจ้าท่าจาหน่ายเรื่องออกจาก
สารบบ รวมทังมีอานาจทาลายหรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือ
ที่ได้ออกให้แล้วนัน
ข้อ ๘ หนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือมีอายุไม่เกินห้าปี
ข้อ ๙ ให้ เ จ้ า ท่ า มี อ านาจเพิ ก ถอนหนั ง สื อ ส าคั ญ ประจ าตั ว คนประจ าเรื อ โดยบั น ทึ ก
เหตุในการเพิกถอนในทะเบียน และเรียกคืนหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือ เมื่อปรากฏเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี
(๑) ผู้ถือหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือเป็นผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔
(๒) หนั ง สื อ ส าคั ญ ประจ าตั ว คนประจ าเรื อ ถู ก ใช้ โ ดยบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง มิ ใ ช่ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ
หนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือ
(๓) หนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือนันถูกบันทึกหรือแก้ไขโดยผู้ไม่มีอานาจหน้าที่
(๔) กรณีเหตุจาเป็นอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกาหนด
ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่ เ จ้ า ท่ า พบว่ า รายการในหนั ง สื อ ส าคั ญ ประจ าตั ว คนประจ าเรื อ เล่ ม ใด
มีความคลาดเคลื่อน ให้เจ้าท่ามีอานาจเรียกให้ผู้ถือหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือนาส่งหนังสือ
สาคัญประจาตัวคนประจาเรือดังกล่าวเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการให้ถูกต้อง
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้ถือหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือประสงค์จะขอแก้ไขรายการใน
หนั ง สื อ ส าคั ญ ประจ าตั ว คนประจ าเรื อ ให้ ยื่ น ค าขอแก้ ไ ขรายการตามแบบที่ อ ธิ บ ดี ก รมเจ้ า ท่ า
ประกาศกาหนด พร้อมทังเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ และนาส่งหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือ
ต่อเจ้าท่า
ให้ เ จ้ า ท่ า ด าเนิ น การแก้ ไ ขรายการในหนั ง สื อ ส าคั ญ ประจ าตั ว คนประจ าเรื อ ให้ ถู ก ต้ อ ง
หากรายการที่ขอแก้ไขเป็นข้อมูลบุคคลของผู้ถือหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือ ให้เจ้าท่าออก
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หนั งสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือเล่มใหม่ และให้ผู้ได้รับหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือ
ดังกล่าวชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๒ ด้วย
ข้อ ๑๒ อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือ มีดังต่อไปนี
(๑) หนังสือคนประจาเรือ
เล่มละ ๕๐๐ บาท
(๒) หนังสือคนประจาเรือประมง
เล่มละ ๕๐๐ บาท
ข้อ ๑๓ ให้แบบหนังสือคนประจาเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ออกหนังสือคนประจาเรือสาหรับผู้ทาการในเรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแบบหนังสือคนประจาเรือประมง
ตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือคนประจาเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ยังคงบังคับใช้ได้ต่อไปแต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ กฎกระทรวงนีใช้บังคับ และให้อธิบดีกรมเจ้าท่า
กาหนดรายการตามข้อ ๒ วรรคสอง ในแบบหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือดังกล่าวเพื่อให้
หนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือเป็นไปตามความในข้อ ๒ วรรคสอง
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แบบหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือ
(๑) แบบหนังสือคนประจำเรือ
(ก) หน้ำปกหนังสือคนประจำเรือ ด้ำนนอก

ประเทศไทย
THAILAND

หนังสือคนประจำเรือ
SEAMAN BOOK

หมำยเหตุ สีพื้นปกให้ใช้สีน้ำเงินเข้ม

-๒(ข) หน้ำปกหนังสือคนประจำเรือ ด้ำนใน
รำยกำรบทนิยำมของหนังสือคนประจำเรือ และรำยกำรหนังสือแสดงตนคนประจำเรือ

ประเทศไทย
THAILAND
หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) หมำยถึง หนังสือสำคัญ
ประจำตัวคนประจำเรือที่กรมเจ้ำท่ำออกให้แก่ผู้ซึ่งจะลงทำกำรในเรือสำหรับ
บันทึกประวัติ ควำมรู้ กำรฝึกอบรม ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนในทะเล หรือ
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ทำกำรในเรือ
กรมเจ้ ำ ท่ ำ จะออกรำยกำรหนั ง สื อ แสดงตนคนประจ ำเรื อ
(SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENT) ให้แก่คนประจำเรือผู้มีสัญชำติไทย
พร้อมกับหนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) และใช้ตำมควำมมุ่งหมำย
ของอนุสัญญำว่ำด้วยเอกสำรแสดงตนคนประจำเรือ ค.ศ. 2003
“ Seaman Book” means the book issued by the Marine
Department to a person intending to work on seagoing vessels
for recording his or her profile, knowledge, training, experience of
seagoing service and related matters.
The Marine Department shall issue Seafarers’ Identity
Document to Thai nationality holding seafarer together with
Seaman Book for the purpose of and in compliance with the
Seafarers' Identity Documents Convention, 2003.

-๓(ค) รำยกำรคำเตือนและลำยมือชื่อผู้ถือหนังสือคนประจำเรือ
คำเตือนคนประจำเรือ
๑. หนัง สือ คนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) และหนัง สือ คนประจำเรือ ประมง (SEAMAN BOOK
FOR FISHING VESSEL) จะใช้แทนกันไม่ได้
๒. กรมเจ้ำท่ำมีอำนำจเพิกถอน และเรียกคืนหนังสือคนประจำเรือ เมื่อปรำกฏในภำยหลังว่ำ
(๑) ผู้ถือหนังสือคนประจำเรือเป็นผู้ซึ่งขำดคุณสมบัติที่จะขอหนังสือคนประจำเรือประเภทนั้น
(๒) หนังสือคนประจำเรือถูกใช้โดยบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ถือหนังสือคนประจำเรือ
(๓) หนังสือคนประจำเรือนั้นถูกบันทึกหรือแก้ไขโดยผู้ไม่มีอำนำจหน้ำที่
(๔) กรณีเหตุจำเป็นอื่น ๆ ตำมที่อธิบดีกรมเจ้ำท่ำประกำศกำหนด

NOTICE
1. Seaman Book and Seaman Book for Fishing Vessel are not substitutive or
replaceable.
2. The Marine Department shall revoke the Seaman Books which shall be returned
to the officials for the reasons as follows:
(1) The bearer of such Seaman Book is disqualified.
(2) Such seaman book is used by a person other than the bearer of the Seaman Book.
(3) Such seaman book has been recorded or amended by non-authorized person.
(4) In Other cases of necessity as prescribed in the Notification by the Director General of
Marine Department

ลำยมือชื่อผู้ถือหนังสือ / Signature of the bearer
(หนังสือนีจ้ ะสมบูรณ์ต่อเมือ่ มีลำยมือชื่อผู้ถือหนังสือ / Not Valid Unless Singed by Bearer)

-๔(ง) รำยกำรหนังสือแสดงตนคนประจำเรือเกี่ยวกับข้อมูลบุคคลที่ระบุตัวตน
ของผู้ถือหนังสือคนประจำเรือ
SID
Seafarers’ Identity Document No.
หนังสือแสดงตนคนประจำเรือ
เลขประจำตัวคนประจำเรือไทยเลขที่

หนังสือแสดงตนคนประจำเรือ
เลขประจำตัวคนประจำเรือไทย เลขที่

รูปถ่ำย

หนังสือคนประจำเรือ เลขที่
SEAMAN BOOK No.

THAILAND
Document Code / รหัส

Country Code / ประเทศ

Name / ชือ่
Name in Thai / ชื่อภำษำไทย
Nationality /สัญชำติ
Date of Birth / วันเกิด
Sex / เพศ
Date of issue / วันที่ออก

Identification No. / เลขประจำตัวประชำชน
Place of Birth / สถำนที่เกิด
Distinguish Marks / ตำหนิ
Place of Issue / Issuing Authority / ออกให้โดย

Date of expiry / วันที่หมดอำยุ

ส่วนบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องอ่ำนข้อมูล

Machine Readable Zone / MRZ

-๕(จ) รำยกำรด้ำนหลังของหนังสือแสดงตนคนประจำเรือ

รำยกำรหนั ง สือ แสดงตนคนประจำเรื อ นี้ เ ป็น หนั ง สือ สำคั ญ ประจำตัว คนประจำเรือ
ตำมมำตรำ ๒๘๕/๑ แห่ ง พระรำชบัญ ญัติ ก ำรเดิน เรื อ ในน่ ำ นน้ำไทย พระพุท ธศั ก รำช 2456
ที่กรมเจ้ำท่ำออกให้แก่คนประจำเรือผู้มีสัญชำติไทย ตำมควำมมุ่งหมำยของอนุสัญญำว่ำด้วยเอกสำร
แสดงตนคนประจำเรือ ค.ศ. ๒๐๐๓ ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ หนังสือแสดงตนคนประจำ
เรือนี้ไม่ใช้ควบคู่กับเอกสำรอื่นและไม่ใช่หนังสือเดินทำง
This document is a seafarers' identity document issued under section 285/1
of the Navigation in the Thai Waters Act B. E. 2456 by the Marine Department to a
Thai nationality holding seafarer for the purpose of and compliance with the
Seafarers' Identity Documents Convention (Revised) 2003, of the International
Labour Organization. This document is a stand-alone document and not a passport.

หนังสือคนประจำเรือและหนังสือแสดงตนคนประจำเรือนีส้ ำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ที่
เว็บไซต์ของกรมเจ้ำท่ำ www.md.go.th ที่ Seafarers Certificates Verification
This Seaman Book and Seafarers’ Identity Document can be verified on The Marine
Department Website - www.md.go.th at Seafarers Certificates Verification.
กรมเจ้ำท่ำ ๑๒๗๘ ถนนโยธำ แขวงตลำดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐ ๒๒๓๓ ๑๓๑๑ ต่อ ๒๕๓, ๒๓๐, ๓๒๐ ; E-mail:seaman@md.go.th
The Marine Department, 1278 Yotha Road, Talardnoi,
Samphanthawong District, Bangkok 10100 Thailand.
Tel. +66 2233 1311 Ext. 253, 230, 320; E-mail:seaman@md.go.th

-๖(ฉ) รำยกำรสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ออกหนังสือคนประจำเรือ

บันทึกของเจ้ำหน้ำที่
Official notes

-๗(ช) รำยกำรสำหรับบันทึกประวัติระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนในเรือ
ชื่อเรือ
Name of Vessel

ประเภทเรือ
Type of engagement

ทะเบียนเรือเลขที่
Registration No.
ตันกรอสและกำลังเครื่องจักร
Gross Tonnage and Engine Capacity

วันที่และสถำนที่ปฏิบัติงำนในทะเล
Date and Place of Service on Board

ประเภทกำรใช้
Type of Vessel

ตำแหน่งในเรือ
Rank of Seafarer

ลงทำกำรในเรือ
Engagement

ขึ้นจำกกำรทำกำรในเรือ
Discharge

ลงชื่อนำยเรือและประทับตรำ
Signature of Master and
Seal

-๘(๒) แบบหนังสือคนประจำเรือประมง
(ก) แบบหน้ำปกหนังสือคนประจำเรือประมง ด้ำนนอก

ประเทศไทย
THAILAND

หนังสือคนประจำเรือประมง
SEAMAN BOOK FOR FISHING VESSEL

หมำยเหตุ สีพื้นปกให้ใช้สีเขียว

-๙(ข) แบบหน้ำปกหนังสือคนประจำเรือประมง ด้ำนใน
รำยกำรคำนิยำมของหนังสือคนประจำเรือประมง และรำยกำรหนังสือแสดงตน
คนประจำเรือประมง
ประเทศไทย
THAILAND

หนั ง สื อ คนประจ ำเรื อ ประมง (SEAMAN BOOK FOR FISHING
VESSEL) หมำยถึง หนังสือสำคัญประจำตัวของคนประจำเรือที่กรมเจ้ำท่ำออก
ให้แก่ผู้ซึ่งประสงค์จะลงทำกำรในเรือประมง สำหรับ บันทึกประวัติ ควำมรู้
กำรฝึกอบรม ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนในทะเล หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของผู้ทำกำรในเรือประมง
กรมเจ้ำ ท่ำ จะออกรำยกำรหนัง สือ แสดงตนคนประจ ำเรือ
(SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENT) ให้แก่คนประจำเรือผู้มีสัญชำติไทย
พร้อ มกับ หนังสือ คนประจ ำเรือ ประมง (SEAMAN BOOK FOR FISHING
VESSEL) และใช้ตำมควำมมุ่งหมำยของอนุสัญญำว่ำด้วยเอกสำรแสดงตนคน
ประจำเรือ ค.ศ. ๒๐๐๓
“Seaman Book for Fishing Vessel” means the book issued
by the Marine Department to a person intending to work on fishing
vessels for recording his or her profile, knowledge, training,
experience of seagoing service and related matters.
The Marine Department shall issue Seafarers’ Identity
Document to a Thai nationality holding seafarer. together with
Seaman Book for Fishing Vessel, for the purpose of and in
Compliance with the Seafarers' Identity Documents Convention,
2003.

- ๑๐ (ค) รำยกำรคำเตือนและลำยมือชื่อผู้ถือหนังสือคนประจำเรือ

คำเตือนคนประจำเรือประมง
๑. หนั ง สื อ คนประจ ำเรื อ (SEAMAN BOOK) และหนั ง สื อ คนประจ ำเรื อ ประมง (SEAMAN BOOK
FOR FISHING VESSEL) จะใช้แทนกันไม่ได้
๒. กรมเจ้ำท่ำมีอำนำจเพิกถอน และเรียกคืนหนังสือคนประจำเรือประมง เมื่อปรำกฏในภำยหลังว่ำ
(๑) ผู้ถือหนังสือคนประจำเรือประมงเป็นผู้ซึ่งขำดคุณสมบัติที่จะขอหนังสือคนประจำเรือประเภทนั้น
(๒) หนังสือคนประจำเรือประมงถูกใช้โดยบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ถือหนังสือคนประจำเรือ
(๓) หนังสือคนประจำเรือประมงนั้นถูกบันทึกหรือแก้ไขโดยผู้ไม่มีอำนำจหน้ำที่
(๔) กรณีเหตุจำเป็นอื่น ๆ ตำมที่อธิบดีกรมเจ้ำท่ำประกำศกำหนด

NOTICE
1. Seaman Book and Seaman Book for Fishing Vessels are not substitutive or
replaceable.
2. The Marine Department shall revoke the seaman books for Fishing Vessels which
shall be return to the officials for the reasons as follows:
(1) The bearer of such seaman book for Fishing Vessels is disqualified.
(2) Such seaman book for Fishing Vessels is used by a person other than the bearer
of a seaman book.
(3) Such seaman book for Fishing Vessels has been recorded or amended by
non-authorized person.
(4) In Other cases of necessity as prescribed in the Notification by the Director General of
Marine Department

ลำยมือชื่อผู้ถือหนังสือ / Signature of the bearer
(หนังสือนีจ้ ะสมบูรณ์ต่อเมือ่ มีลำยมือชื่อผู้ถือหนังสือ / Not Valid Unless Singed by Bearer)

- ๑๑ (ง) แบบรำยกำรหนังสือแสดงตนคนประจำเรือเกี่ยวกับข้อมูลบุคคลที่ระบุตัวตน
ของผู้ถือหนังสือคนประจำเรือประมง

SID

หนังสือคนประจำเรือประมง เลขที่

Seafarers’ Identity Document No.
หนังสือแสดงตนคนประจำเรือ
เลขประจำตัวคนประจำเรือไทยเลขที่

SEAMAN BOOK FOR FISHING VESSEL No.

THAILAND
Document Code / รหัส

Country Code / ประเทศ

Name / ชือ่

เลขประจำตัวคนประจำเรือไทย เลขที่

รูปถ่ำย

Name in Thai / ชื่อภำษำไทย
Nationality /สัญชำติ

Identification No. / เลขประจำตัวประชำชน

Date of Birth / วันเกิด

Place of Birth / สถำนที่เกิด

Sex / เพศ

Distinguish Marks / ตำหนิ

Date of issue / วันที่ออก

Place of Issue / Issuing Authority / ออกให้โดย

Date of expiry / วันที่หมดอำยุ

ส่วนบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องอ่ำนข้อมูล

Machine Readable Zone / MRZ

Date of Birth / วันเกิด

Sex / เพศ

Place of Birth / สถำนที่เกิด

Distinguishing Marks / ตำหนิ

Date of issue / วันที่ออก

Issuing Authority / ออกให้โดย

Date of expiry / วันที่หมดอำยุ

ส่วนบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องอ่ำนข้อมูล
Machine Readable Zone / MRZ

- ๑๒ (จ) รำยกำรด้ำนหลังของหนังสือแสดงตนคนประจำเรือ

รายการหนังสือแสดงตนคนประจ าเรือประมงนี้เป็นหนังสือสำคัญประจ ำตัวคนประจำเรือ
ตำมมำตรำ 285/1 แห่ ง พระรำชบัญ ญัติ ก ำรเดิ น เรือ ในน่ ำ นน้ำไทย พระพุ ท ธศั ก รำช 2456 ที่
กรมเจ้ำ ท่ำ ออกให้ แก่คนประจ ำเรือผู้มีสัญ ชำติ ไทย ตำมควำมมุ่งหมำยของอนุสัญญำว่ำ ด้ว ยเอกสำร
แสดงตนคนประจำเรือ ค.ศ. 2003 ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ หนังสือแสดงตนคนประจาเรือนี้
ไม่ใช้ควบคู่กับเอกสำรอื่นและไม่ใช่หนังสือเดินทำง
This document is a seafarers' identity document issued under section 285/1
of the Navigation in Thai Waters Act B. E. 2456 by the Marine Department to Thai
nationality holding seafarer for the purpose of and compliance with the Seafarers'
Identity Documents Convention ( Revised) , 2003, of the International Labour
Organization. This document is a stand-alone document and not a passport.

หนังสือคนประจำเรือประมงและหนังสือแสดงตนคนประจำเรือนี้สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ที่
เว็บไซต์ของกรมเจ้ำท่ำ www.md.go.th ที่ Seafarers Certificates Verification
This Seaman Book for fishing vessel and Seafarers’ Identity Document can be verified on
The Marine Department Website - www.md.go.th at Seafarers Certificates Verification.
กรมเจ้ำท่ำ ๑๒๗๘ ถนนโยธำ แขวงตลำดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐ ๒๒๓๓ ๑๓๑๑ ต่อ ๒๕๓, ๒๓๐, ๓๒๐ ; E-mail:seaman@md.go.th
The Marine Department, 1278 Yotha Road, Talardnoi,
Samphanthawong District, Bangkok 10100 Thailand.
Tel. +66 2233 1311 Ext. 253, 230, 320; E-mail:seaman@md.go.th

- ๑๓ (ฉ) รำยกำรสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ออกหนังสือคนประจำเรือ
บันทึกของเจ้ำหน้ำที่
Official notes

- ๑๔ (ช) รำยกำรสำหรับบันทึกประวัติระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนในเรือ
ชื่อเรือ
Name of Vessel
ทะเบียนเรือเลขที่
Registration No.
ตันกรอสและกำลังเครื่องจักร
Gross Tonnage and Engine Capacity

วันที่และสถำนที่ปฏิบัติงำนในทะเล
Date and Place of Service on Board

ประเภทเรือ
Type of engagement
ตำแหน่งในเรือ
Rank of Seafarer
ประเภทกำรใช้
Type of Vessel

ลงทำกำรในเรือ
Engagement

ขึ้นจำกกำรทำกำรในเรือ
Discharge

ลงชื่อนำยเรือและประทับตรำ
Signature of Master and
Seal

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๙๖ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อกาหนด
เกี่ ย วกั บ การออกหนั ง สื อ ส าคั ญ ประจ าตั ว คนประจ าเรื อ เสี ย ใหม่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น
เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของคนประจาเรือที่ทาการในเรือไทยและเรือต่างประเทศ การแก้ไขปัญหา
การทาประมงผิดกฎหมาย ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของแรงงานในภาคประมงไทย และโดยที่มาตรา ๒๘๕/๑
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบหนังสือสาคัญ
และอัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสาคัญประจาตัวคนประจาเรือเป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

