เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง การขอมีบัตรประจําตัว การออกบัตรประจําตัว และแบบบัตรประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงวางหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการขอมีบัตรประจําตัว การออกบัตรประจําตัว
และแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าทื่ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๔ ให้ ข้ าราชการซึ่ งได้ รั บแต่ ง ตั้ง เป็ น พนั ก งานเจ้า หน้ าที่ ยื่น คํ า ขอมี บั ต รประจํ า ตั ว
ตามแบบท้ า ยประกาศนี้ พร้ อ มแนบรู ป ถ่ า ยจํ า นวนสองรู ป สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ที่รับรองสําเนาถูกต้อง และสําเนาหลักฐานแสดงการผ่านหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับการปฏิบัติหน้าที่
ตามรายละเอียดของหลักสูตรที่กรมเจ้าท่าประกาศกําหนดต่อกรมเจ้าท่า
รูป ถ่า ยตามวรรคหนึ่ ง ให้ ใ ช้รู ปถ่ า ยครึ่ง ตั ว หน้ าตรง ไม่ส วมหมวก ไม่ ส วมแว่ น ตาสีเ ข้ ม
แต่งเครื่องแบบข้าราชการ หรือเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร ที่ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกินหกเดือนก่อนวันขอมีบัตรประจําตัว
ข้อ ๕ เมื่อได้ออกบัตรประจําตัวให้แก่ผู้ใด ให้ผู้ออกบัตรประจําตัวจัดให้มีสําเนาข้อความ
และรายการบัตรประจําตัวซึ่งติดรูปถ่ายของผู้นั้นไว้ด้วยหนึ่งฉบับ และให้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่กรมเจ้าท่า
ข้อ ๖ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบัตร แต่ต้อง
ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออกบัตร
ในกรณีที่บัตรจะหมดอายุ ให้ผู้ถือบัตรขอมีบัตรภายในสามสิบวันก่อนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ
ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือเสียหาย ให้ผู้ถือบัตรขอมีบัตรใหม่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
บัตรนั้นสูญหาย หรือเสียหาย
ในกรณีที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือในกรณีอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้ ผู้ ถื อ บั ต รขอเปลี่ ย นบั ต รใหม่ ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ปลี่ ย นชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล
หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือกรณีอื่น แล้วแต่กรณี
ให้นําความในข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับการขอมีบัตรในข้อนี้ โดยให้ยื่นบัตรเดิมของผู้ยื่น
คําขอประกอบมาด้วย เว้นแต่กรณีบัตรเดิมหมดอายุหรือสูญหาย
ข้อ ๗ เมื่อผู้ถือบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
ให้คืนบัตรดังกล่าวแก่ผู้ออกบัตรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๘ ในระหว่างที่ยังไม่มีหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ให้สามารถออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ โดยมีอายุหนึ่งปี และในการขอมีบัตรใหม่ให้เป็นไป
ตามข้อ ๔ โดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พิชิต อัคราทิตย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตแิ รงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
ด้านหน้า
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘

Official Identification Card under Thai Maritime Labour Act 2015

๕ ซ.ม.
เลขที่ (No.)...........................

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

ชื่อหน่วยงาน
ที่ออกบัตร

วันออกบัตร ....../......./.....๘.๕วันซ.ม.
หมดอายุ ....../......./.....
Date of Issue ....../......./..... Date of Expiry ....../......./.....
๘.๕ ซ.ม.
ด้านหลัง
Official Identification Card
under Thai Maritime Labour Act 2015

2.5 x 3 ซ.ม.

๕ ซ.ม.

ชื่อ/สกุล ......................................................................
Name/Surname …………………………………………………
กระทรวง .....................................................................
Ministry ……………………………………………………………….

พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
THE HOLDER OF THIS CARD IS AUTHORISED TO ENFORCE
MARITIME LABOUR ACT 2015
............................................................
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร
…………………………………………………
(Signature of Bearer)
ผู้ออกบัตร

๘.๕ ซ.ม.

ตราประทับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คําขอมีบตั รประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตแิ รงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
เขียนที่......................................................................
วันที่.........................................................................
เรื่อง ขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
เรียน....................................................................
ข้าพเจ้าชื่อ ...............................................................................................................................................
เกิดเมื่อวันที่................................................ อายุ.............ปี เลขประจําตัวประชาชน.................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่........................ ตรอก/ซอย....................................ถนน................................................
ตําบล/แขวง...............................................................อําเภอ/เขต..............................................................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์..................................หมายเลขโทรศัพท์..........................................
รับราชการ/ปฏิบัติงาน ณ .....................................................................ตําแหน่ง.......................................................
ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามคําสั่ง / ประกาศ กระทรวง........................................................ที่.................................
ลงวันที่...........................................................................
ขอมีบัตรประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
กรณี ๑. ขอมีบัตรครั้งแรก
๒. ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก
บัตรหมดอายุ
บัตรสูญหาย
๓. ขอเปลีย่ นบัตร เนื่องจาก
เปลี่ยนตําแหน่ง / เลื่อนระดับ / เลื่อนยศ
เปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล / ชื่อตัวและชื่อสกุล
ชํารุด
อื่น ๆ(ระบุ).....................................
และได้แนบรูปถ่ายจํานวนสองรูปและสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับรองสําเนาถูกต้องมาพร้อมกับ
คําขอนี้แล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................................ผู้ขอมีบัตร
(.........................................................................)

