เอกสารหลักฐานประกอบคาร้อง /
เอกสารหลักฐานประกอบ หนังสือคนประจาเรือ/ สัญญาฯ /
ตรวจสอบระยะเวลาฯ / ปก. สุขภาพ

เอกสารหลักฐานประกอบ สมัครสอบประกาศนียบัตร COC
ออกใบแทน แก้ไข / ต่ออายุ ปก. / Training

อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม

เอกสารหลักฐานประกอบ ขอรับประกาศนียบัตรรับรอง COE
ปก.เฉพาะประเภท / ปก.พนักงานวิทยุ / ปก.รัฐภาคีอื่น COR

งานออกหนังสือคนประจาเรือ (Seaman Book)

งานออกหนังสือคนประจาเรือ (Seaman Book)

งานรับสมัครสอบประกาศนียบัตร COC

งานประกาศนียบัตรรับรองผู้ทาการในเรือเฉพาะประเภท (COE)

1.การขอทาหนังสือคนประจาเรือใหม่

3.การเปลี่ยนแปลงรายการ ใน Seaman Book

ค่าแบบพิมพ์ 500 บาท ค่าประทับตรา 20 บาท

1.การขอทาหนังสือคนประจาเรือใหม่

สมัครสอบครั้งแรก / สอบเลื่อนชั้น

เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่น SEAFARERS , SSO

2.การขอต่ออายุหนังสือคนประจาเรือ
ต่ออายุในเล่มเดิม

รายการละ 20 บาท (ตามจานวนที่ขอแก้ไข)
4.ใบแทนหนังสือคนประจาเรือ (กรณีสูญหาย/ชารุด)
ค่าแบบพิมพ์ 500 บาท ค่าประทับตรา 40 บาท

* ระยะเวลาดาเนินการ 3 วันทาการ *

1.1. กรณีสัญชาติไทย
สาหรับเรือสินค้า ใช้เอกสารประกอบดังนี้
-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
-สาเนา PASSPORT (ถ้ามี) 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
-ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) 1 ฉบับ (รายการตรวจภายใน 6 เดือน)
-รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (แต่งกายสุภาพ)
สาหรับเรือประมง นอกเหนือจากหลักฐานข้างต้นแล้ว ต้องมีเอกสารเพิม่ เติม ดังนี้
-หนังสือรับรองการจ้างเข้าทางานในเรือจากเจ้าของเรือ
-สาเนาใบอนุญาตใช้เรือลาที่จะลงทาการ
-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาใบจดทะเบียนบริษทั ฯ ของเจ้าของ
1.2 กรณีชาวต่างชาติ
สาหรับเรือสินค้า ใช้เอกสารประกอบดังนี้
-สาเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่ยังไม่หมดอายุ 1 ชุด
-หลักฐานการเข้าเมืองถูกต้องใน PASSPORT หรือใน ตม.4 (พร้อมสาเนา 1 ชุด)
-ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) 1 ฉบับ (ระยะการตรวจภายใน 6 เดือน)
-รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (แต่งกายสุภาพ)
-หนังสือรับรองการจ้างลงทาการในเรือจากบริษัทฯ เจ้าของเรือไทย
สาหรับเรือประมง นอกเหนือจากหลักฐานข้างต้นแล้ว ต้องมีเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
-สาเนาใบอนุญาตใช้เรือลาที่จะลงทาการ
-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาใบจดทะเบียนบริษทั ฯ ของเจ้าของเรือ

* ระยะเวลาดาเนินการ 1 ชั่วโมง *

เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นสมัครสอบ
(1) แบบคาร้อง ก.46
(2) สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(3) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 4 รูป
(4) สาเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (คุณสมบัติตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสอบความรู้ ปี พ.ศ.2532 และ พ.ศ.2541)
(5) สาเนา ปก.สุขภาพ 1 ฉบับ (ที่ยังไม่หมดอายุ 2 ปี นับแต่วันทีแ่ พทย์ตรวจ)
(6) หนังสือรับรองความประพฤติ จากบริษัท และ/หรือหน่วยงานทีท่ ่านสังกัดอยู่ 1 ฉบับ (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
(7) เอกสารแสดงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในเรือ (ขึ้นอยู่กับจานวนเอกสารหลักฐานทีม่ ีปรากฏในการปฏิบัตหิ น้าที่ในเรือ
แบ่งตามประเภทต่างๆ ใช้ระยะเวลาฯ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสอบความรู้ ปี พ.ศ.2532 และ พ.ศ.2541) ได้แก่
7.1 อยู่เรือชักธงไทยที่ทาสัญญาลูกเรือฯ กับกรมฯ หรือเรือทีแ่ จ้ง ขึ้น-ลง ทาการในเรือกับกรมฯ เรียบร้อยแล้ว
(ตรวจสอบดูว่าต้องมีการบันทึกประวัติของท่านใน คร.3 ด้วย)
7.2 อยู่เรือราชการ หรือเรือหลวง (ต้องแนบคาสั่งฯ / ประวัตริ ับราชการในเรือ มาด้วย)
7.3 อยู่เรือชักธงต่างประเทศที่ไม่ได้แจ้งการลงเรือ (ต้องแนบ CREWLIST / PASSPORT / SEAMAN BOOK /
สัญญาจ้าง / และหรือเอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาอนุมตั ิ)
7.4 อยู่เรือชักธงไทยทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาฯ กับกรมฯ (ต้องแนบ สาเนาสัญญาว่าจ้าง และหรือใบสมัครงาน / หนังสือ
ส่งตัวไปลงเรือ / CREWLIST / PASSPORT / SEAMAN BOOK / สลิปเงินเดือน และหรือเอกสารอืน่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ใน
การพิจารณาอนุมัติ และต้องชาระค่าปรับเพิม่ ลาละ 500 บาท *)
(8) สาเนาหลักสูตรการฝึกอบรมพื้นฐาน และ/หรือหลักสูตรพิเศษตามชั้นประกาศนียบัตร
(9) จัดทาสมุดบันทึกระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน (TRAINING) โดยมีผู้ควบคุมการฝึกฯ เป็นผู้รับรอง

2.การขอต่ออายุหนังสือคนประจาเรือ
2.1 การต่ออายุหนังสือคนประจาเรือ ใช้เอกสารประกอบดังนี้ * ต่อเล่มเดิมระยะเวลาการดาเนินการ 1 ชั่วโมง *
-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ /ชาวต่างชาติใช้สาเนา PASSPORT ที่ยังไม่หมดอายุและมีรายการเข้าเมืองถูกต้อง
-รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (กรณีตอ่ ในเล่มเดิมใช้ 1 รูป กรณีขึ้นเล่มใหม่ใช้ 2 รูป)
2.2 การทาใบแทนหนังสือคนประจาเรือ ใช้เอกสารประกอบดังนี้ * ระยะเวลาการดาเนินการ 3 วันทาการ *
-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ /ชาวต่างชาติใช้สาเนา PASSPORT ที่ยังไม่หมดอายุและมีรายการเข้าเมืองถูกต้อง
-รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
-ใบแจ้งความเอกสารหายจากสถานีตารวจ (กรณีสูญหาย) หรือ SEAMAN BOOK ฉบับเก่าที่ชารุด (กรณีชารุด)
3.การเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือคนประจาเรือ * ระยะเวลาการดาเนินการ 3 วันทาการ *
-สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ/ชาวต่างชาติใช้สาเนา PASS PORT ที่ยังไม่หมดอายุและมีรายการผ่านเข้าเมืองถูกต้อง
-สาเนาเอกสารของทางราชการที่จะขอแก้ไข เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล, หนังสือเดินทาง (PASS PORT) เป็นต้น

งานออกหนังสือสัญญาและบัญชีคนประจาเรือ (คร.4)
การขอทาหนังสือสัญญาและบัญชีคนประจาเรือ ใช้เอกสารประกอบดังนี้
1. เล่ม คร.4 จานวน 2 เล่ม (ฉบับประจากรม / ฉบับประจาเรือ)
2. สาเนาใบมอบอานาจ 1 ชุด (กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นทาการแทน)
3. สาเนาใบอนุญาตใช้เรือลาที่จะขอทา คร.4
4. สาเนาใบประกาศนียบัตรของคนประจาเรือทุกคน
5. หนังสือคนประจาเรือของคนประจาเรือทุกคน
6. หลักฐานอื่น เช่น ใบ ปก. รับรองการทางานในเรือเฉพาะประเภท เช่น เรือบรรทุกน้ามัน , แก๊ส ,
สารเคมี

งานบันทึกระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ในเรือชักธงต่างประเทศ/ในเรือไทยที่ไม่ได้ทาสัญญา (แจ้ง ขึ้น/ลง ทาการในเรือ) ใช้เอกสารประกอบดังนี้
1. หนังสือคนประจาเรือ (Seaman Book)
และหน้าที่บนั ทึกการลงเรือ พร้อมสาเนา
2. สาเนาใบอนุญาตใช้เรือ
3. สัญญาจ้าง
4. สาเนาหนังสือส่งตัวลงทาการในเรือ

5. หนังสือเดินทางทีป่ ระทับตราเข้า - ออก
ต่างประเทศ พร้อมสาเนา
6. สาเนาบัญชีคนประจาเรือ (Crew List)
7. สาเนาประกาศนียบัตรผู้ทาการในเรือ

งานต่ออายุประกาศนียบัตร COC

และบัญชีคนประจาเรือ ใช้เอกสารประกอบดังนี้

* ระยะเวลาพิจารณา 1 ชั่วโมง / ดาเนินการต่ออายุ ปก. ภายใน 3 วันทาการ *
เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นสมัครสอบ
(1) แบบคาร้อง ก.46
(2) สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(3) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป
(4) สาเนา ปก.สุขภาพ 1 ฉบับ (ที่ยังไม่หมดอายุ 2 ปี นับแต่วันทีแ่ พทย์ตรวจ)
(5) หนังสือรับรองความประพฤติ จากบริษัท และ/หรือหน่วยงานทีท่ ่านสังกัดอยู่ 1 ฉบับ (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
(6) เอกสารแสดงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในเรือ (ต้องมีระยะเวลาฯ อยูเ่ รือไม่น้อยกว่า 1 ปี นับย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)
ได้แก่
6.1 อยู่เรือชักธงไทยที่ทาสัญญาลูกเรือฯ กับกรมฯ หรือเรือทีแ่ จ้ง ขึ้น-ลง ทาการในเรือกับกรมฯ เรียบร้อยแล้ว
(ตรวจสอบดูว่าต้องมีการบันทึกประวัติของท่านใน คร.3 ด้วย)
6.2 อยู่เรือราชการ หรือเรือหลวง (ต้องแนบคาสั่งฯ / ประวัตริ ับราชการในเรือ มาด้วย)
6.3 อยู่เรือชักธงต่างประเทศที่ไม่ได้แจ้งการลงเรือ (ต้องแนบ CREWLIST / PASSPORT / SEAMAN BOOK /
สัญญาจ้าง / และหรือเอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาอนุมตั ิ)
6.4 อยู่เรือชักธงไทยทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาฯ กับกรมฯ (ต้องแนบ สาเนาสัญญาว่าจ้าง และหรือใบสมัครงาน / หนังสือ
ส่งตัวไปลงเรือ / CREWLIST / PASSPORT / SEAMAN BOOK / สลิปเงินเดือน และหรือเอกสารอืน่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ใน
การพิจารณาอนุมัติ และต้องชาระค่าปรับเพิม่ ลาละ 500 บาท *)
ต่ออายุขึ้นเล่มใหม่
* ระยะเวลาพิจารณา 1 ชั่วโมง / ดาเนินการต่ออายุ ปก. ภายใน 4 วันทาการ *
เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นสมัครสอบ
(7) เอกสารตามข้อ 1 - 6
(8) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป

งานออกใบแทน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในประกาศนียบัตร COC
ออกใบแทนประกาศนียบัตรที่ชารุดหรือสูญหาย * ระยะเวลาพิจารณา

1 ชั่วโมง / ดาเนินการออกปก. ภายใน 4 วันทาการ *

เอกสารหลักฐานที่ใช้
(1) แบบคาร้องขอออกใบแทนประกาศนียบัตร / แก้ไขรายการ ตามแบบฟอร์ม FM-SCS-03
(2) สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(3) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
(4) สาเนาประกาศนียบัตร
(5) สาเนาหนังสือคนประจาเรือ
(6) สาเนาใบแจ้งความ (ระบุรายละเอียดของเอกสารที่สูญหาย) * กรณีขอใบแทน *

งานออกประกาศนียบัตรสุขภาพ (Medical Fitness Certification)
การขอทาประกาศนียบัตรสุขภาพ ใช้เอกสารประกอบดังนี้ * ระยะเวลาดาเนินการ 30 นาที *
1. หนังสือคนประจาเรือ (Seaman Book)
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป

งานประกาศนียบัตรรับรองยกเว้นประกาศนียบัตร (COE)
เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่น

* ระยะเวลาดาเนินการ 5 วันทาการ *
(1) แบบคาร้อง ก.5
(2) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
(3) สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนา ปก.สุขภาพ 1 ฉบับ (ที่ยังไม่หมดอายุ 2 ปี นับแต่วันทีแ่ พทย์ตรวจ)
(5) สาเนาหนังสือคนประจาเรือ (SEAMAN BOOK)
(6) สาเนาประกาศนียบัตร COC
(7) หนังสือรับรองจากบริษัท (ใช้ต้นฉบับ)
(8) สาเนาใบอนุญาตใช้เรือ
(9) สาเนาหลักสูตรการฝึกอบรมพื้นฐาน และหลักสูตรพิเศษตามชั้นประกาศนียบัตร

เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่น

Training Record Book
การขอสมุด Training Record Book ฝ่ายเดินเรือ / ฝ่ายช่างกลเรือ ใช้เอกสารประกอบดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
2. หนังสือคนประจาเรือ (Seaman Book)
* ผู้สมัครสอบฯ จะต้องจัดทารายละเอียดการฝึกปฏิบตั ิหน้าที่ในเรือลงใน Training Record Book ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
และ มีผู้ควบคุมการฝึก (เช่น นายเรือ/ต้นเรือ/ต้นกล/รองต้นกล) เป็นผู้รับรองการฝึกปฏิบตั หิ น้าที่ในเรือ ด้วย

ค่าแบบพิมพ์ 500 บาท ค่าประทับตรา 20 บาท

งานออกหนังสือสัญญาและบัญชีคนประจาเรือ (คร.4)
1.การขอทาหนังสือสัญญาและบัญชีคนประจาเรือ

2.ลงชื่อในสัญญาคนประจาเรือ

ค่าแบบพิมพ์หนังสือสัญญาคนประจาเรือ
คร.4 เล่มหนา เล่มละ 60 บาท
คร.4 เล่มบาง เล่มละ 50 บาท

ในสถานที่ คนละ 10 บาท
นอกสถานที่ คนละ 15 บาท
ในต่างประเทศ คนละ 50 บาท

1.ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ครั้งละ 10 บาท

งานออกประกาศนียบัตรสุขภาพ (Medical Fitness Certification)
1.ค่าแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรสุขภาพ ชุดละ

10 บาท

งานรับสมัครสอบประกาศนียบัตร ตามข้อบังคับฯ สอบความรู้ พ.ศ.2541

(1) แบบคาร้อง ก.5
(2) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
(3) สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนา ปก.สุขภาพ 1 ฉบับ (ที่ยังไม่หมดอายุ 2 ปี นับแต่วันทีแ่ พทย์ตรวจ)
(5) สาเนาหนังสือคนประจาเรือ (SEAMAN BOOK)
(6) สาเนาประกาศนียบัตร COC
(6) สาเนาใบอนุญาตใช้เรือ
(7) หนังสือรับรองจากบริษัท (ใช้ต้นฉบับ)
(8) สาเนาหลักสูตรการฝึกอบรมพื้นฐาน และ/หรือหลักสูตรพิเศษตามชั้นประกาศนียบัตร
กรณีชาวต่างชาติ ให้เพิ่มเติมเอกสารดังนี้
(9) สาเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)

งานประกาศนียบัตรรับรองที่ออกโดยรัฐภาคีอื่น COR
เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่น

* ระยะเวลาดาเนินการ 7 วันทาการ *
(1) แบบคาร้อง ก.5
(2) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
(3) สาเนาประกาศนียบัตร (CERTIFICATE)
(4) สาเนา ปก.สุขภาพ 1 ฉบับ (ที่ยังไม่หมดอายุ 2 ปี นับแต่วันทีแ่ พทย์ตรวจ)
(5) สาเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
(6) สาเนาหนังสือคนประจาเรือ (SEAMAN BOOK)
(7) สาเนาใบอนุญาตใช้เรือ
(8) หนังสือรับรองจากบริษัท (ใช้ต้นฉบับ)
(9) สาเนาหลักสูตรการฝึกอบรมพื้นฐาน และ/หรือหลักสูตรพิเศษตามชั้นประกาศนียบัตร

หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบการสมัครสอบประกาศนียบัตร
ตามข้อบังคับ พ.ศ.2541
- ความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนเรือ
- การปฐมพยาบาล 1
- การดารงชีพในทะเล
- การป้องกันและการดับไฟ ลูกเรือ / นายประจาเรือ ขึ้นไป
- การปฐมพยาบาล 2
- การดับไฟชั้นสูง
- เรือช่วยชีวิต
- RADA & ARPA
นายประจาเรือ ขึ้นไป
- GOC หรือ ROC
- การพยาบาลในเรือ
- การเดินเรือด้วยเรดาร์
นายเรือ / ต้นเรือ

ต่ออายุขึ้นเล่มใหม่

1. การแจ้ง ขึ้น – ลง ทาการในเรือ ครั้งละ 20 บาท

* ระยะเวลาดาเนินการ 7 วันทาการ *

ฝ่ายเดินเรือ

ค่าประทับตรา 20 บาท

งานบันทึกระยะเวลาปฏิบัติงานในเรือ งานตรวจสอบระยะเวลาปฏิบัติงานในเรือ

งานประกาศนียบัตรรับรองพนักงานวิทยุ (COE)

1 ชั่วโมง / ดาเนินการออกปก. ภายใน 3 วันทาการ *

เอกสารหลักฐานที่ใช้
(1) เอกสารตามข้อ 1 - 4
(2) สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล

* ระยะเวลา 30 นาที *

1. หนังสือคนประจาเรือ (Seaman Book) และหน้าที่บนั ทึกการลงเรือ

(1) แบบคาร้อง ก.5
(2) สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(3) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
(4) สาเนา ปก.สุขภาพ 1 ฉบับ (ที่ยังไม่หมดอายุ 2 ปี นับแต่วันทีแ่ พทย์ตรวจ)
(5) สาเนาประกาศนียบัตร COC
(6) สาเนาหนังสือคนประจาเรือ (SEAMAN BOOK)
(7) สาเนาหลักสูตรการฝึกอบรมพื้นฐาน และ/หรือหลักสูตรพิเศษตามชั้นประกาศนียบัตร
กรณีชาวต่างชาติ ให้เพิ่มเติมเอกสารดังนี้
(9) สาเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)

ต่ออายุในเล่มเดิม

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในประกาศนียบัตร * ระยะเวลาพิจารณา

งานตรวจสอบระยะเวลาปฏิบัติงานในเรือ ทีต่ รวจสอบได้จาก สัญญา

* ระยะเวลาดาเนินการ 5 วันทาการ *

ฝ่ายช่างกลเรือ
- ความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนเรือ
- การปฐมพยาบาล 1
- การดารงชีพในทะเล
ลูกเรือ / นายประจาเรือ ขึ้นไป
- การป้องกันและการดับไฟ
- การปฐมพยาบาล 2
- การดับไฟชั้นสูง
ระดับนายประจาเรือ / รองต้นกล / ต้นกล
- เรือช่วยชีวิต

หลักสูตรอบรม คุณสมบัติตาม STCW

ฝ่ายเดินเรือ
- DA นายเรื อของเรื อกลเดินทะเล 5,000 บาท
ขนาด 3,000 ตันกรอสหรื อมากกว่า
- DB นายเรื อของเรื อกลเดินทะเล 5,000 บาท
ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส
- DC ต้ นเรื อของเรื อกลเดินทะเล 4,000 บาท
ขนาด 3,000 ตันกรอสหรื อมากกว่า
- DD ต้ นเรื อ ของเรื อกลเดินทะเล 4,000 บาท
ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส
- DE นายประจาเรื อฝ่ ายเดินเรื อ 3,500 บาท
ขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า
- DF นายเรื อของเรื อกลเดินทะเลใกล้ ฝั่ง 4,000 บาท
ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส
- DG ต้ นเรื อของเรื อกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง 3,500 บาท
ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส
- DH นายประจาเรื อฝ่ ายเดินเรื อ (ใกล้ฝั่ง) 3,000 บาท
ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส
- DI นายเรือของเรื อ (ใกล้ ฝั่ง) 1,000 บาท
ขนาดต่ากว่า 500 ตันกรอส
- DJ นายประจาเรือฝ่ ายเดินเรื อ (ใกล้ ฝั่ง) 800 บาท
ขนาดต่ากว่า 500 ตันกรอส
- DK ลูกเรื อเข้ ายามสะพานเดินเรื อ 500 บาท

ฝ่ายช่างกลเรือ
- EA ต้ นกล ของเรื อกลเดินทะเล
ขนาด 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า
- EB ต้ นกล ของเรื อกลเดินทะเล
ขนาด 750 - 3,000กิโลวัตต์
- EC รองต้ นกล ของเรื อกลเดินทะเล
ขนาด 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า
- ED รองต้ นกล ของเรื อกลเดินทะเล
ขนาด750 - 3,000 กิโลวัตต์
- EE นายประจาเรื อฝ่ ายช่างกล
ขนาด 750 กิโลวัตต์หรื อมากกว่า
-EF ลูกเรื อเข้ายามฝ่ ายช่างกล

5,000 บาท
4,500 บาท
4,000 บาท
3,500 บาท
3,000 บาท
500 บาท

บัตรสอบ / ค่ าปรั บ / สอบแก้ ตัว
- ค่ าบัตรประจาตัวสอบ 5 บาท
- ค่ าปรับ * คาสั่งกรมฯ ที่ 266/2544 ลาละ 500 บาท
- กรณีสอบข้ อเขียนไม่ ผ่าน ซ่ อมวิชาละ 400 บาท
- กรณีสอบสัมภาษณ์ ไม่ ผ่าน ค่าสอบซ่ อม 500 บาท

ประกาศนียบัตรรับรองเฉพาะประเภท COE / COR
1.ค่าธรรมเนียม 500 บาท ค่าประทับตรา 20 บาท

* สาหรับ ประกาศนียบัตรฯ พนักงานวิทยุ COE *
2.ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ค่าประทับตรา 20 บาท

: หมายเหตุ :
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบคาร้อง ให้ผู้ยื่น ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาเอกสาร
ถูกต้องทุกแผ่น
- บริการชาระค่าธรรมเนียมทุกประเภท ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 15.30 น.
- หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ 02 – 233 1311 – 8
- ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือคนประจาเรือ หมายเลขภายใน 253
- ฝ่ายสัญญาคนประจาเรือ หมายเลขภายใน 320
- ฝ่ายสอบความรู้ หมายเลขภายใน 230
- ข้อมูลเพิ่มเติม www.md.go.th
- สอบถามข้อมูล Email: seafarers@md.go.th และ seafarers.md@hotmail.com

