เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๗ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการอ านวยความสะดวกในการออกหนั ง สื อ คนประจ าเรื อ การอนุ ญ าต
ให้คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทางานในเรือประมงให้สามารถทางานเป็นคนประจาเรือและอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘๓ วรรคสาม แห่งพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรั ฐมนตรีไ ด้มีมติเ มื่อวันที่ ๖ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึ ง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “คนต่ า งด้ า ว” และ “ศู น ย์ ” ในข้ อ ๓
แห่งประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม
และสัญชาติอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
“ศูนย์” หมายความว่า ที่ทาการสานักงานประมงจังหวัด ๒๒ จังหวัดชายทะเล หรือสถานที่อื่น
ที่อธิบดีประกาศกาหนด”
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๔/๑ แห่งประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือ
คนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
“ข้ อ ๔/๑ ในกรณีจ าเป็น เพื่อ ประโยชน์แก่ก ารให้คนต่างด้าวที่ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
สามารถทางานเป็นคนประจาเรือและอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว ให้อธิบดีมีอานาจออกประกาศ
กาหนดระยะเวลาและสถานที่ให้คนต่างด้าวมาลงทะเบียนเพื่อจัดทาทะเบียนประวัติและยื่นคาขอรับ
หนังสือคนประจาเรือตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ คนต่างด้าวจะต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทาง
(Passport) หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทางชั่ ว คราว (Temporary Passport) หรื อ เอกสารรั บ รองบุ ค คล
(Certificate of Identity) หรือเอกสารการเดินทาง (Travel Document) ซึ่งเอกสารดังกล่าวยังไม่หมดอายุ
ให้นาความในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๑๑ มาใช้บังคับกับการออกหนังสือ
คนประจาเรือตามข้อนี้โดยอนุโลม
ให้หนังสือคนประจาเรือที่ออกตามข้อนี้มีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกหนังสือคนประจาเรือ
หรือใบแทน”

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๗ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๔ ให้เพิ่มแบบคาขอหนังสือคนประจาเรือ (กรณีไม่มีใบอนุญาตทางานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวตามข้อ ๔/๑) ท้ายประกาศนี้ เป็นแบบคาขอ
ท้ายประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

คำขอหนังสือคนประจำเรือ
(กรณีไม่มีใบอนุญำตทำงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวตำมข้อ ๔/๑)
ส่วนที่ ๑
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
 นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss
ชื่อ............................................................ นามสกุล .......................................................... เลขรับที่ ....................................
Name………………………………………………. Surname ………………………...……..……………... วันที่ ................... เวลา ............
เพศ……………………สัญชาติ………………………………………..เกิดวันที่…………....…….……..…….
ที่อยู่ปัจจุบันของคนต่างด้าว บ้านเลขที่..............หมู่ท.ี่ ..........ถนน.............................................. ลงชื่อ .........................................
เจ้าหน้าที่
ตาบล...................................อาเภอ...........................................จังหวัด......................................... ลงวันที่ ......................................
รหัสไปรษณีย์ ................ โทรศัพท์ติดต่อ ...................................................
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว
 สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
หมายเลข………........………………….
 สาเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หมายเลข………………........………….
 สาเนาเอกสารรั บ รองบุค คล (Certification of Identity) หมายเลข………………………........….
 สาเนาเอกสารการเดินทาง (Travel Document)
หมายเลข………………………........….

ส่วนที่ ๒ (หลังจำกได้มีกำรเจรจำตกลงกำรจ้ำงงำนแล้ว)
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
๑. ประสงค์จะทางานในเรือประมง ทะเบียนเรือ…………………………....................................
เจ้าของเรือ/นายจ้าง ชื่อ ...........................................นามสกุล....................................... เลขรับที่ ....................................
วันที่ ................... เวลา ............
๒. ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว
 มีใบรับรองการตรวจสุขภาพ
เลขที…่ ……………….………………….
ได้บันทึกทะเบียนประวัติแล้ว
 มีบัตรประกันสุขภาพ
เลขที…่ ……………….………………….
ลงชื่อ .........................................
เจ้าหน้าที่
 มีหนังสือสัญญาจ้างให้ทางานในเรือประมง วันที่จ้าง…………………………………
ลงวันที่ ......................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในคำขอนี้เป็นควำมจริง
ได้พิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว
..................................................................

ลงชื่อผู้ยื่นคาขอ
วันที่ .................................................

ลงชื่อ .........................................
เจ้าหน้าที่
ลงวันที่ ......................................
ได้ถ่ายภาพแล้ว
ลงชื่อ .........................................
เจ้าหน้าที่
ลงวันที่ ......................................

