
 

 

๑. ยื่นค าขอ ณ ศูนยค์วบคุมการแจ้งเข้าออกเรอืประมง 
(PIPO) โดยเจ้าหน้าที่ของส านักงานประมงจังหวัด 
๒. วันที่ ๑5 ก.ย. – ๑4 ต.ค. ๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
๓. ตั้งแต่วันที่ ๑5 ต.ค. ๕๙ เป็นต้นไป เวลา ๐๘.๓๐ –  
๑6.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ช าระคา่ธรรมเนียม 
๔. ยื่นค าขอเฉพาะผู้ไดร้บัใบอนุญาตท าการประมงหรือผู้
ได้รับมอบอ านาจ 
๕. กรอกข้อมลูค าขอ พร้อมแนบหลักฐานการยืน่ดังนี้ 
     - ส าเนาใบอนญุาตให้ท างานตามกฎหมายวา่ด้วยการ
ท างานของคนต่างด้าว 
     - ส าเนาใบอนญุาตท าการประมงของเจา้ของเรือ 
     - ส าเนาหนังสือสัญญาจ้างให้ท างานในเรือประมง 
    - หนังสือมอบอ านาจของผู้ได้รับใบอนุญาต (กรณีมอบ
อ านาจ) 
6. ออกใบรับเอกสารค าขอให้แก่ผู้ยื่นเพือ่น าแรงงานมาจัดท า
ประวัต ิ 

จัดท าประวัติแรงงาน 

1. รับใบแจ้งนัดเพื่อจัดท าประวัติ ณ ศูนย์
ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (PIPO) 
โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัด 
๒. น าแรงงานมาจัดท าประวัติ ถ่ายรูปและ 
จัดเก็บลายนิ้วมือ 
๓. ช าระคา่ธรรมเนยีม ๑๐๐ บาท พร้อม
ออกใบเสร็จรับเงิน 
๔. รับใบรับค าขอ (ใช้แทนหนังสือคน
ประจ าเรอืชั่วคราว) พรอ้มนัดวันรับ
หนังสือคนประจ าเรอื (60 วัน นับตั้งแต่
วันรับใบรับค าขอ) 
หมายเหตุ:  อธิบดีมอบอ านาจลงนาม 
ในใบรับค าขอให้กับประมงจังหวัด  
และเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงาน 

รับหนังสือคนประจ าเรอื 

๑. ยื่นใบรับค าขอเพื่อรบั
หนังสือคนประจ าเรอื  
ณ ศูนยค์วบคมุการแจ้งเข้า
ออกเรอืประมง (PIPO) โดย
เจ้าหน้าที่ส านักงานประมง
จังหวัด 
๒. แรงงานต่างด้าวมารบั
หนังสือคนประจ าเรอืดว้ย
ตนเอง หรือกรณีมีผูร้ับแทน
จะต้องมีหนังสอืมอบอ านาจ
จากแรงงานต่างด้าวมาแสดง 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค าขอ 

กระบวนการจัดท าหนังสือคนประจ าเรอื (Seabook) ส าหรับแรงงานต่างด้าว 

หมายเหต:ุ    ๑. กรณีคืนค าขอ ได้แก่ ค าขอไมส่มบูรณ์ หลักฐานไมค่รบ ไมเ่ข้าเงื่อนไข ไม่มีข้อมลูในฐานข้อมูล 
                 ๒. กรณีแรงงานท่ีมายื่นซ้ าในระบบ จะยึดตามผู้ที่มายนืรายแรก 
 



  

กระบวนการยื่นค าขอหนังสือคนประจ าเรือ (Sea Book) ส าหรับแรงงานต่างด้าว ขั้นตอนที่ 1 การยื่นค าขอ 

 

                                                         

                                                

                                                                                          

ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าหนังสือคน
ประจ าเรือ ณ ศูนย์ PIPO 

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจ (เฉพาะเรือที่ต้องแจ้ง PIPO เท่านั้น) 

กรอกข้อมูลค าขอ เอกสารแนบท้าย พร้อมหลักฐาน
แนบประกอบค าขอ ประกอบด้วย 
-ส าเนาใบอนุญาตให้ท างานตามกฎหมายว่าด้วย
การท างานของคนต่างด้าว 
-ส าเนาใบอนุญาตท าการประมงของเจ้าของเรือ 
-ส าเนาหนังสือสัญญาจ้างให้ท างานในเรือประมง 
-หนังสือมอบอ านาจของผู้ได้รับอนุญาต (กรณีมอบ
อ านาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารค าขอ 

เจ้าหน้าที่ออกใบรับเอกสารค าขอเพ่ือน าแรงงานมา
จัดท าประวัติ และรับค าขอส าหรับแทนหนังสือคน
ประจ าเรือประมงตามวันและสถานที่ที่ก าหนด 
 



 

 

 

 รับใบรับเอกสารค าขอ 
จากผู้มายื่น ณ ศูนย์ PIPO 

 

ตรวจสอบใบรับเอกสารค าขอ จัดล าดับคิวให้แรงงานนั่งตาม
หมายเลขท่ีก าหนดไว้ 

ตรวจสอบบัตรประจ าตัว (บัตรชมพู) เทียบกับ
เจ้าของบัตรเพื่อยืนยันตัวตนขั้นต้น จัดเก็บ
ลายนิ้วมือ และถ่ายรูป เพื่อเก็บประวัติ 

ใหแ้รงงานกลับเข้าท่ีนั่ง
ประจ าท่ี รอการออกใบค าขอ 

 

 

 

 

ช่ือผู้ยื่น………………มีความประสงค์ขอรับหนังสือคนประจ าเรือเพื่อ
ท างานในเรือประมง หมายเลขทะเบียน................เจ้าของเรือผู้
ได้รับใบอนญุาตท าการประมง ช่ือ ....................................โดย
ช าระค่าธรรมเนยีม...........บาท 

                                                                                  
.............................. 

                                                 ช่ือผู้ออกใบรับ 

หมายเหต:ุ ในระหว่างด าเนินการออกหนังสือคนประจ าเรือประมง 
ให้ใช้ใบรับค าขอนี้แทนหนังสือคนประจ าเรือได้ ตั้งแต่วันที่ออกใบ
รับค าขอจนถึงวันท่ี.....(60 วัน นับจากวันออก)...... 

ใบรับค ำขอ 
รูปถ่าย
แรงงาน 

2x1.5 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าใบค าขอ 

เจ้าหน้าท่ีมอบใบขอรับค าขอ
(แทนหนังสือคนประจ าเรือ) 
ให้แก่แรงงาน (60 วัน
นับตั้งแต่วันรับใบรับค าขอ) 

กระบวนการจัดท าหนังสือคนประจ าเรอื (Seabook) ส าหรับแรงงานต่างด้าว 

ขั้นตอนที ่2 การจัดท าประวัติแรงงาน 

จัดเก็บค่าธรรมเนียมพร้อม
ออกใบเสร็จรับเงิน 100 
บาท/เล่ม (กรณีผู้ยื่นหลังวันท่ี 
14 ตุลาคม 2559) 

หมายเหตุ: กรณตีรวจสอบตัวตนแรงงาน
ต่างด้าวแล้วมลีักษณะบางประการที่ไมต่รง
กับข้อมูลขอแรงงานต่างด้าว เช่น ลักษณะ
ใบหน้ากับแรงงานท่ีมาแสดงตนแตกต่างกัน 
ใหผู้้ไดร้ับใบอนุญาตท าการประมงหรือผู้
ได้รับมอบอ านาจลงลายมือช่ือเพื่อรับรอง
ยืนยันตัวตนของแรงงานต่างด้าวผูน้ั้น หาก
มีลักษณะผดิเพี้ยนไปจากเดิมอย่างมาก
ไม่ให้ออกใบขอรับค าขอแก่แรงงานคนน้ัน  



 

 

 
 ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงยื่นใบรับค าขอพร้อมใบรับมอบอ านาจในการรับ

หนังสือคนประจ าเรือจากแรงงานต่างด้าว (กรณีไม่ได้น าแรงงานต่างด้าวมาด้วย)   
ณ ศูนย์ PIPO ท่ีก าหนด 

ตรวจสอบใบรับค าขอ และหนังสือคนประจ าเรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

ผู้มารับหนังสือคนประจ าเรือลงลายมือชื่อ มอบหนังสือคนประจ าเรือ และให้เก็บใบรับค า
ขอไว้เพื่อการตรวจสอบ 

กระบวนการจัดท าหนังสือคนประจ าเรอื (Seabook) ส าหรับแรงงานต่างด้าว 

ขั้นตอนที่ ๓ การรับหนงัสือคนประจ าเรอื 


