
ขั้นตอนการขอหนังสือคนประจ าเรือแรงงานต่างด้าว Seabook (เล่มสีเขียว) 
1. การขอเล่ม Seabook ใหม ่(กรณีแรงงานต่างด้าวมีเอกสารครบแต่ยังไม่มีเล่ม) มีเอกสารที่ดังน้ี  

1. ส ำเนำใบประมงพำณิชย ์    
2. ส ำเนำใบอนุญำตใช้เรือ    
3. ทะเบียนเรือ    
4. ส ำเนำบตัรประชำชน (เจ้ำของเรือ)   
5. ส ำเนำบตัรสีชมพู , พำสปอส (ลูกจ้ำง)     
6. ส ำเนำสัญญำจ้ำง      
7. ส ำเนำใบเสร็จ/ใบอนุญำตท ำงำน (Work Permit)    
8. รูปถ่ำยขนำด 2x1.5 นิ้ว   จ ำนวน   2  รูป   
9. ค่ำธรรมเนียม   จ ำนวน  100  บำท  
10. แบบฟอร์มค ำขอหนังสือคนประจ ำเรือ (กรณมีีใบอนุญำตท ำงำนตำมข้อ 13)  
11. กรณีมอบให้ผู้อ่ืนมำด ำเนินกำรแทน ให้แนบใบมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ/ผู้รับ

มอบอ ำนำจ 
หมายเหตุ : กรณีออกเล่มใหม่ทางนายจ้างต้องพาลูกจ้างมาท าการสแกนลายนิ้วมือ,ถ่ายรูป ที่สนง.ประมงจังหวัด (ด้วย
ตนเอง)   

2. การขอเล่ม Seabook ใหม่ (กรณีเล่ม Seabook หาย) มีเอกสารที่ดังน้ี 
1. ส ำเนำใบประมงพำณิชย ์    
2. ส ำเนำใบอนุญำตใช้เรือ    
3. ส ำเนำทะเบียนเรือ    
4. ส ำเนำบตัรประชำชน (เจ้ำของเรือ)   
5. ส ำเนำบตัรสีชมพู , พำสปอส (ลูกจ้ำง)     
6. ส ำเนำสัญญำจ้ำง      
7. ส ำเนำใบเสร็จ/ใบอนุญำตท ำงำน Work Permit    
8. รูปถ่ำยขนำด 2x1.5 นิ้ว   จ ำนวน   2  รูป   
9. ค่ำธรรมเนียม   จ ำนวน  100  บำท  
10. แบบฟอร์มค ำขอหนังสือคนประจ ำเรือ (กรณมีีใบอนุญำตท ำงำนตำมข้อ 13)  
11. ส ำเนำใบแจ้งควำม 
12. กรณีมอบให้ผู้อ่ืนมำด ำเนินกำรแทน ให้แนบใบมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ/ผู้รับ

มอบอ ำนำจ 
ขั้นตอนการขอหนังสือคนประจ าเรือ Seabook กรณีขอเล่มใหม ่

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
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การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขออนุญำตยื่นแบบฟอร์มค ำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 
เจ้ำหน้ำที่ประมงจังหวัด ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของค ำขอและเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ 
การด าเนินงานในระบบ Seabook 
ลูกจ้ำงสแกนลำยนิ้วมอื และถ่ำยรูปเพื่อเก็บไว้เป็นฐำนข้อมูลและอัพโหลดเขำ้ระบบ 
เจ้ำหน้ำที่ประมงจังหวัดบันทึกขอ้มูลเรือ นำยจ้ำง และลกูจ้ำงในระบบ พร้อมแนบไฟล์เอกสำร
หลักฐำนประกอบค ำขอ 
เจ้ำหน้ำที่ประมงจังหวัด ท ำกำรพิมพ์รำยกำรเพิ่ม,แก้ไข,เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ลงในเล่ม Seabook 
เจ้ำหน้ำที่ประมงจังหวัด ลงชื่อก ำกับกำรแก้ไขข้อมูลในเล่ม Seabook 
ประมงจังหวัดลงชื่อก ำกบัในเล่ม Seabook ก่อนที่แรงงำนต่ำงด้ำวจะรับเล่ม 

 
30 นำท ี

 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

 



 
3. การขอเปลี่ยนนายจ้าง (กรณีแรงงานต่างด้าวมีเอกสารครบและมีเล่มแล้ว) มีเอกสารดังน้ี 

1. ส ำเนำใบประมงพำณิชย ์    
2. ส ำเนำใบอนุญำตใช้เรือ    
3. ส ำเนำบตัรประชำชน (เจ้ำของเรือ)   
4. ส ำเนำบตัรสีชมพู , พำสปอส (ลูกจ้ำง)     
5. ส ำเนำสัญญำจ้ำง      
6. ส ำเนำใบเสร็จ/ใบอนุญำตท ำงำน (Work Permit) ระบุกำรเปลี่ยนนำยจ้ำง    
7. แบบฟอร์มค ำขอใบแทน ขอแก้ไขรำยกำร ขอต่ออำยหุนังสือคนประจ ำเรือ    
8. แบบฟอร์มใบค ำขอเปลีย่นนำยจ้ำง       
9. แบบฟอร์มใบเลิกจำ้งและส ำเนำบตัรประชำชน (ของนำยจ้ำงเดิม)  

4. การขอเพ่ิมนายจ้าง (กรณีแรงงานต่างด้าวมีเอกสารครบและมีเล่มแล้ว) มีเอกสารดังน้ี 
1. ส ำเนำใบประมงพำณิชย ์    
2. ส ำเนำใบอนุญำตใช้เรือ    
3. ส ำเนำบตัรประชำชน (เจ้ำของเรือ)   
4. ส ำเนำบตัรสีชมพู , พำสปอส    
5. ส ำเนำสัญญำจ้ำง     
6. ส ำเนำใบเสร็จ/ใบอนุญำตท ำงำน (Work Permit) ระบุกำรเพิ่มนำยจำ้ง    
7. แบบฟอร์มค ำขอใบแทน ขอแก้ไขรำยกำร ขอต่ออำยหุนังสือคนประจ ำเรือ   
8. แบบฟอร์มใบค ำขอเพิ่มนำยจำ้ง       

5. การต่ออายุใบอนุญาต มีเอกสารดังน้ี 
1. ส ำเนำใบประมงพำณิชย ์    
2. ส ำเนำบตัรประชำชน (เจ้ำของเรือ)   
3. ส ำเนำบตัรสีชมพู , พำสปอส (ลูกจ้ำง)     
4. ส ำเนำสัญญำจ้ำง      
5. ส ำเนำใบเสร็จ/ใบอนุญำตท ำงำน (Work Permit) ระบุช่ือเจ้ำของเรอื    
6. ค่ำธรรมเนียม   จ ำนวน  100  บำท  
7. แบบฟอร์มค ำขอหนังสือคนประจ ำเรือ (กรณมีีใบอนุญำตท ำงำนตำมข้อ 13)  
หมำยเหตุ : กรณีที่เรือต่ ำกว่ำสิบตนักรอสให้แนบส ำเนำใบทะเบยีนเรือและส ำเนำใบอนุญำตใช้เรือ  
   

ขั้นตอนการขอหนังสือคนประจ าเรือ Seabook 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

 
1. 
2. 
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การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขออนุญำตยื่นแบบฟอร์มค ำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 
เจ้ำหน้ำที่ประมงตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
การด าเนินงานในระบบ Seabook 
เจ้ำหน้ำที่ประมงคีย์ขอ้มูลและแนบไฟล์เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอในระบบ 
เจ้ำหน้ำที่ประมงปริ๊นซ์รำยกำรเพิ่ม,แก้ไข,เปลี่ยนแปลง จำกระบบลงในเล่ม Seabook 
ผู้มีอ ำนำจลงนำม ลงชื่อก ำกับกำรแก้ไขข้อมูลในเล่ม Seabook 

 
 15 นำท ี

 
ส ำนักงำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

 


