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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรตรวจสอบผูต้ดิเชือ้ COVID-19  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การตรวจสอบผู้ติดเชื้อ COVID-19 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: จังหวัดชายทะเล  (22 จังหวัด)  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การตรวจสอบผู้ติดเชื้อ COVID-19  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บริกำร ทีศู่นย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC) จังหวัดชายทะเล จ านวน 22 จังหวัด / ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือในพ้ืนที่ 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี)  
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
    1. เป็นเรือสินค้า/เรือประมง สัญชาติไทย 
    2. เป็นเรือสินค้า/เรือประมงต่างชาติ ที่เข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกกฏหมาย 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ
ตรวจสอบผู้ติดเชื้อ COVID-
19 แจ้งความจ านงค์พร้อม
เอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

15 นาที ศูนย์ควบคุมความ
มั่นคงท่าเรือ 
(PSCC) จังหวัด
ชายทะเล จ านวน 
22 จังหวัด 

 
 

2) 

การเดินทางไปตรวจสอบ 
หรือรับผู้ป่วย 
 

ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเตรียม
อุปกรณ์  
 

30 นาท ี– 
1.30 ชั่วโมง 

ศูนย์ควบคุมความ
มั่นคงท่าเรือ 
(PSCC) จังหวัด
ชายทะเล จ านวน 
22 จังหวัด 

ระยะเวลา ขึน้อยู่
กับระยะทาง และ
ความพร้อมของ
เจา้หน้าที่ 

3) 

การรายงาน 
 

ส่งข้อมลูให้กับหน่วยเหนือ
ผ่านระบบ FIST  

5 นาที ศูนย์ควบคุมความ
มั่นคงท่าเรือ 
(PSCC) จังหวัด
ชายทะเล จ านวน 
22 จังหวัด 

หน่วยเหนือ ได้แก่ 
ศรชล.  

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 50 นาที ถึง 2.20 ชั่วโมง 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบตอบรับการ
แจ้งเข้าออกท่า
เทียบเรือประมง 
(ส าหรับ 
เรือประมงใน

- 1 1 ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

น่านน้ าไทย) 
พร้อมรายชื่อคน
ประจ าเรือ (LR) 

2) ทะเบียนเรือไทย - 1 1 ชุด - 

3) 

หนังสือคนประจ า
เรือส าหรับคน
ไทย (Seaman 
Book) หรือ  
หนังสือคนประจ า
เรือส าหรับคนต่าง
ด้าว (Seabook)  

- 1 1 ชุด - 

4) 
ใบอนุญาตท าการ
ประมงพาณิชย์ 

- 1 1 ชุด - 

5) 
บอนุญาตท างาน
ของคนต่างด้าว 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
หมายเหตุ  เว็บไซต์ https://www.thai-mecc.go.th/ 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมำยเหตุ 
- 
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วันที่พิมพ์ 8/05/2564 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย ศยก.ศรชล. 
อนุมัติโดย ศรชล. 
เผยแพร่โดย ศรชล. 

 
 
 

 


