เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
พ.ศ. 2563
เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกในการออกหนังสือคนประจาเรือ การอนุญาตให้
คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทางานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการอนุญาตให้
คนต่างด้าวทางานในเรือประมงที่จะออกไปทาการประมงในทะเล อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘๓
วรรคสาม แห่ งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรั ฐมนตรี มี มติ เมื่อวั นที่ 31 มี นาคม
พ.ศ. 2563 ให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมง พ.ศ. ๒๕60
(๒) ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖1
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาว
เมียนมา เวียดนาม และสัญชาติอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด และให้หมายความรวมถึงคนต่างด้าว
ซึ่งได้รับสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง และคนต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและได้รับบัตรประจาตัว
ตามระเบียบสานักทะเบียนกลางซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
“ศูนย์” หมายความว่า ที่ทาการสานักงานประมงจังหวัด ๒๒ จังหวัดชายทะเล หรือสถานที่อื่น
ที่อธิบดีประกาศกาหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการบริห ารจั ด การการทางาน
ของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
“องค์กรพัฒนาเอกชน” หมายความว่า องค์ กรที่ไม่แสวงกาไรที่ทางานด้านการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือแรงงาน
“เรือประมง” หมายความว่า เรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยตามประเภท
การใช้ทาการประมง ที่จะออกไปทาการประมงในทะเล
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ข้อ 4 ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่การให้คนต่างด้าวซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี สามารถ
ท างานในเรื อ ประมงและอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รได้ เ ป็ น การชั่ ว คราว ให้ อ ธิ บ ดี โ ดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการมีอานาจออกประกาศกาหนดระยะเวลาและสถานที่ ให้คนต่างด้าวมาลงทะเบียน
เพื่อจัดทาทะเบียนประวัติและยื่นคาขอรับหนังสือคนประจาเรือตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ที่ยังไม่หมดอายุและมีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า
ข้อ 5 การจัด ทาทะเบียนประวัติต ามข้อ 4 อย่างน้อยต้องมีการจัด เก็บลายนิ้วมือและ
ถ่ายรูป พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล และอายุ
ข้อ 6 เจ้ า ของเรื อ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะให้ ค นต่ า งด้ า วซึ่ ง มี อ ายุ ไ ม่ ต่ ากว่ า สิ บ แปดปี ท างาน
ในเรือประมง ให้แจ้งต่อกรมประมงตามแบบ วิธีการ ระยะเวลา และสถานที่ที่อธิบดีประกาศกาหนด
พร้อมข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการทาการประมง ค่าจ้างและสวัสดิการที่จะจัด
ให้แก่คนประจาเรือ และจานวนคนต่างด้าวที่ประสงค์จะรับทางานในเรือประมง
(๒) ข้อมูลใบอนุ ญาตทาการประมงของเจ้าของเรือ และข้อมูลใบอนุญาตใช้เรือ
กรณีเรือประมงมีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป
(๓) ข้อมูลใบทะเบียนเรือไทยและข้อมูลใบอนุญาตใช้เรือ กรณีเรือประมงมีขนาด
น้อยกว่าสิบตันกรอส
(๔) ข้อมูลใบอนุ ญาตให้ทาการงานในเรือที่ใช้ทาการประมงตามกฎหมายว่าด้วย
การเดินเรือในน่านน้าไทยสาหรับเรือประมงขนาดตัง้ แต่สิบตันกรอสขึน้ ไป และบัญชีรายชื่อคนประจาเรือ
แนบท้ายใบอนุญาตฉบับล่าสุด
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (2) (3) หรือ (4) เจ้าของเรือจะส่งเป็นสาเนาเอกสารก็ได้
ข้อ 7 ในกรณีที่การแจ้งตามข้อ 6 ถูกต้องครบถ้วน ให้กรมประมงจัด ทาบัญชีรายชื่อ
นายจ้างเพื่อให้คนต่างด้าวเลือกสมัครเข้าทางานและให้เจ้าหน้าที่กาหนดวันและเวลา เพื่ อให้เจ้าของ
เรือมาเจรจาตกลงกับคนต่างด้าว โดยให้พนักงานตรวจแรงงานและผู้ประสานงานด้านภาษาร่วมกัน
สัมภาษณ์คนต่างด้าวและตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างงาน ทั้งนี้ อาจให้มีผู้แทนองค์กรพัฒนา
เอกชนหรื อ ผู้ แ ทนองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ ( International Labour Organization)
ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ด้วยก็ได้
ในกรณี ที่ ค นต่ า งด้ า วแสดงความประสงค์ จ ะท างานในเรื อ ประมงและเจ้ า ของเรื อ ยิ น ยอม
จ่ า ยค่ า จ้ า งและจั ด สวั ส ดิ ก ารตามที่ ไ ด้ ต กลงกั น ให้ เ จ้ า ของเรื อ พาคนต่ า งด้ า วไปตรวจสุ ข ภาพและ
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ทาประกันสุขภาพมีอายุคุ้มครองอย่างน้อยหนึ่งปีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสุขภาพ
และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เว้นแต่คนต่างด้าวมีใบรับรองการตรวจสุขภาพและการประกัน
สุขภาพน้ อยกว่าหนึ่ งปีให้ ทาประกันสุขภาพให้มีอายุคุ้มครองครบหนึ่งปี โดยเจ้าของเรือเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย
ในกรณี ที่ ค นต่ า งด้ า วไม่ ป ระสงค์ จ ะท างานในเรื อ ประมงหรื อ ไม่ ผ่ า นการตรวจสุ ข ภาพ
ให้กรมประมงแจ้งสานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดาเนินการส่งคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้ว ยคนเข้าเมื องต่อไป เว้ นแต่คนต่า งด้าวมีใ บอนุญ าตทางานตามกฎหมายว่าด้ว ย
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
ข้อ 8 ให้อธิบดีออกหนังสือคนประจาเรือให้แก่คนต่างด้าวเมื่อปรากฏว่า
(๑) เจ้าของเรือจัดทาหนังสือสัญญาจ้างตามแบบที่กาหนดในประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กาหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล โดยอย่างน้อยต้องมี
การกาหนดให้ จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนผ่านบั ญชีธนาคาร โดยเจ้าของเรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ในการช าระค่ า ตอบแทนผ่ า นบั ญ ชี ธ นาคาร และให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก รมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญาจ้างและลงลายมือชื่อกากับไว้
(๒) คนต่างด้าวมีใบรับรองการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพมีอายุคุ้มครอง
อย่างน้อยหนึ่งปี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าว
(3) การจ้างคนประจาเรือซึ่งทาหน้าที่แรงงานประมงไม่เกินจานวนที่เจ้าของเรือ
สามารถจ้ า งได้ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าตใช้ เ รื อ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ าไทย
สาหรับเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป
(4) การจ้างคนประจาเรือซึ่งทาหน้าที่แรงงานประมงไม่เกินห้าคน สาหรับเรือประมง
ที่มีขนาดน้อยกว่าสิบตันกรอส
ในกรณีที่กรมประมงไม่สามารถออกหนังสือคนประจาเรือให้แก่คนต่างด้าวได้ในวันที่ยื่นคาขอ
ให้ออกใบรับคาขอตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อใช้แทนหนังสือคนประจาเรือตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ออกใบรับคาขอโดยเจ้าของเรือจะต้องนาใบรับคาขอมาคืนเจ้าหน้าที่
ในวันที่มารับหนังสือคนประจาเรือ
ข้อ 9 เจ้าของเรือประมงที่มีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๘๑ (๓)
ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะให้ ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยซึ่ ง มี อ ายุ ไ ม่ ต่ ากว่ า สิ บ แปดปี ท างานในเรื อ ประมงต้ อ งจั ด ให้ ผู้ นั้ น
ยื่นคาขอรับหนังสือคนประจาเรือต่อกรมเจ้าท่าตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย
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ในกรณีที่กรมเจ้าท่าไม่สามารถออกหนังสือคนประจาเรือให้แก่ผู้ยื่นคาขอได้ในวันที่ยื่นคาขอ
ให้ออกใบรับคาขอตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อใช้แทนหนังสือคนประจาเรือตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องนาใบรับคาขอมาคืนเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับหนังสือคนประจาเรือ
ข้อ ๑0 หนั ง สื อ คนประจ าเรื อ ตามข้ อ 8 ให้ มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ อ อกหนั ง สื อ
คนประจาเรือหรือใบรับคาขอ
หนั งสือคนประจาเรือตามข้อ 9 ให้มีอายุต ามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน้าไทย
ข้อ ๑1 หนังสือคนประจาเรือหรือใบรับคาขอตามข้ อ 8 ให้ถือว่าเป็นการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและใบอนุญาตให้ทางานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
ข้อ ๑2 คนต่างด้าวซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีผู้ใดมีใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วย
การบริ ห ารจั ด การการท างานของคนต่า งด้า วและประสงค์ จ ะขอหนัง สื อ คนประจ าเรื อ ให้ ยื่ น คาขอ
ต่อกรมประมง ณ ศูนย์ ตามแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกาหนดพร้อมด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของ
คนต่างด้าว หรือสาเนาบัตรประจาตัวตามระเบียบสานักทะเบียนกลางซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบี ย นราษฎรส าหรั บ คนต่า งด้า วตามมาตรา 63/1 (3) และ (4) แห่ ง พระราชกาหนด
การบริห ารจัด การการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนด
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(2) ข้อมูลใบอนุญาตทาการประมงของเจ้าของเรือ สาหรับเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่
สิบตันกรอสขึ้นไป
(3) ข้อมูลใบทะเบียนเรือ และข้อมูลใบอนุญาตให้ใช้เรือ สาหรับเรือประมงที่มขี นาด
น้อยกว่าสิบตันกรอส
(4) ข้อมูลหนังสือสัญญาจ้างให้ทางานในเรือประมงตามแบบที่กาหนดในประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กาหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นคาขอจะส่งเป็นสาเนาเอกสารก็ได้
ข้อ ๑3 ในกรณี ที่ ค นต่ า งด้ า วมี เ อกสารและหลั ก ฐานตามที่ ก าหนดในข้ อ ๑2 ถู ก ต้ อ ง
และครบถ้วน ให้อธิบดีจัดทาทะเบียนประวัติและออกหนังสือคนประจาเรือให้แก่คนต่างด้าวนั้น
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ในกรณีที่กรมประมงไม่สามารถออกหนังสือคนประจาเรือให้แก่ผู้ยื่นคาขอได้ในวันที่ยื่นคาขอ
ให้ออกใบรับคาขอตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อใช้แทนหนังสือคนประจาเรือตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องนาใบรับคาขอมาคืนเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับหนังสือคนประจาเรือ
ข้อ ๑4 หนั งสือคนประจาเรือตามข้อ ๑3 ให้มีอายุต ามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตทางาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
ข้อ ๑5 คนต่างด้าวซึ่งได้รับหนังสือคนประจาเรือตามข้อ 13 ผู้ใดประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
คนประจ าเรื อ ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ กรมประมง ณ ศู น ย์ ตามแบบ วิ ธี ก าร และระยะเวลาที่ อ ธิ บ ดี
ประกาศกาหนดพร้อมด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือคนประจาเรือที่หมดอายุ
(2) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบการขอรับหนังสือคนประจาเรือตามข้อ 12
ข้อ 1๖ ในกรณีที่คนต่างด้าวมีเอกสารและหลักฐานตามที่กาหนดในข้อ 15 ถูกต้องครบถ้วน
ให้อธิบดีต่ออายุหนังสือคนประจาเรือให้แก่คนต่างด้าวผู้นั้น โดยให้มีอายุตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
ทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
การต่ อ อายุ ห นั ง สื อ คนประจ าเรื อ ให้ ป ระทั บ ตราวั น ที่ ต่ อ อายุ พ ร้ อ มกั บ ลงนามในหนังสือ
คนประจาเรือเล่มเดิม หรือจะออกเล่มใหม่ก็ได้
ในกรณีที่กรมประมงไม่สามารถต่ออายุหนังสือคนประจาเรือให้แก่ผู้ยื่นคาขอได้ในวันที่ยื่นคาขอ
ให้ออกใบรับคาขอตามแบบแนบท้ายประกาศนี้เพื่อใช้แทนหนังสือคนประจาเรือตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องนาใบรับคาขอมาคืนเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับหนังสือคนประจาเรือ
ข้อ ๑7 ในกรณีที่คนต่างด้าวประสงค์จะเปลี่ยนนายจ้าง ให้คนต่างด้าวและนายจ้างใหม่ยื่นคาขอ
แก้ไขรายการในหนังสือคนประจาเรือพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
อธิบดีจะอนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างได้ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) นายจ้างเลิกจ้างหรือนายจ้างเสียชีวิต
(๒) นายจ้างล้มละลาย
(๓) นายจ้างกระทาทารุณกรรมหรือทาร้ายร่างกายลูกจ้าง
(๔) นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
(๕) ลูกจ้างทางานในสภาพการทางานหรือสภาพแวดล้อมในการทางานที่อาจทาให้ลูกจ้าง
ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
ให้เจ้าหน้าที่บันทึกการเปลี่ยนนายจ้างไว้ในหนังสือคนประจาเรือและในทะเบียนประวัติ
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ข้อ 18 ในกรณีที่คนต่างด้าวประสงค์จะเพิ่มนายจ้าง ให้คนต่างด้าวและนายจ้างใหม่ยื่นคาขอ
แก้ไขในหนังสือคนประจาเรือพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ อธิบดีจะ
อนุญาตให้เพิ่มนายจ้างได้เมื่อมีหนังสือยินยอมจากนายจ้างเดิม โดยให้มีการเพิ่มนายจ้างได้ไม่เกินสามคน
ข้อ 19 ในกรณี ค นต่ า งด้ า วมี ใ บอนุ ญ าตท างานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การ
การท างานของคนต่ า งด้ า ว ให้ อ ธิ บ ดี แ จ้ ง การเปลี่ ย นหรื อ เพิ่ ม นายจ้ า งตามข้ อ 17 หรื อ ข้ อ 18
ให้ น ายทะเบี ย นตามกฎหมายว่า ด้ว ยการบริห ารจั ด การการท างานของคนต่า งด้า วทราบและแก้ไ ข
ใบอนุญาตทางานให้สอดคล้องกัน ให้เจ้าหน้าที่บันทึกการเพิ่มนายจ้างไว้ในหนังสือคนประจาเรือและ
ในใบทะเบียนประวัติ
ข้อ 20 ในกรณีห นังสือคนประจาเรือหรือใบรับคาขอสูญหายหรือเสียหาย ให้คนต่างด้าว
หรือเจ้าของเรือยื่นขอรับใบแทนหนังสือคนประจาเรือหรือใบรับคาขอที่สูญหายหรือเสียหาย ณ ศูนย์
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ โดยยื่นหนังสือคนประจาเรือที่เสียหายหรือหลักฐานการแจ้งความในกรณี
สูญหายต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่หนังสือคนประจาเรือหรือใบรับคาขอสูญหายหรือเสียหาย
ในการออกใบแทนหนังสือคนประจาเรือหรือใบรับคาขอให้ใช้แบบหนังสือคนประจาเรือเดิม
หรือแบบใบรับคาขอเดิม โดยระบุคาว่า “ใบแทน” ไว้ที่กึ่งกลางด้านหน้าของหนังสือคนประจาเรือ
หรือแบบใบรับคาขอ
ข้อ ๒1 ผู้ยื่นคาขอรับหนังสือคนประจาเรือตามข้อ 4 และข้อ ๑2 และผู้ยื่นคาขอต่ออายุ
หนังสือคนประจาเรือตามข้อ ๑5 ต้องชาระค่าใช้จ่ายในการจัดทาหนังสือคนประจาเรือและการต่ออายุ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ หนั ง สื อ คนประจ าเรื อ ตามข้ อ 9 ต้ อ งช าระค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ท าหนั ง สื อ
คนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้า
ข้อ ๒2 คาขอรับหนังสือคนประจาเรือ ใบรับคาขอหนังสือคนประจาเรือ คาขอแก้ไขรายการ
ในหนั ง สื อ คนประจ าเรื อ ค าขอใบแทนหนัง สื อคนประจ าเรือ ค าขอต่ อ อายุ หนั งสื อ คนประจ าเรือ
ที่ได้ยื่นไว้ตามประกาศสานักนายกรั ฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วย
การประมง พ.ศ. 2560 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ก่ อ นวั น ที่ ป ระกาศนี้ บั ง คั บ ใช้ ให้ ถื อ เป็ น ค าขอ
ตามประกาศนี้ และให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้
ในกรณีคาขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง และเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคาขอดังกล่าวแตกต่าง
ไปจากที่กาหนดในประกาศนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคาขอหรือ
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้
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ข้อ ๒3 ให้หนังสือคนประจาเรือและใบรับคาขอหนังสือคนประจาเรื อที่กรมประมงออกตาม
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
พ.ศ. 2560 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ มเติม ก่ อ นวันที่ประกาศนี้ใช้ บังคั บ ยั ง คงใช้ ได้ต่อไปจนกว่าหนังสือ
คนประจาเรือและใบรับคาขอหนังสือคนประจาเรือจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
ข้อ 24 คนต่ า งด้า วที่ ไ ด้รับ หนั ง สื อคนประจ าเรือ ที่ กรมประมงออกตามความในข้อ 4/1
แห่งประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ที่หมดอายุวันที่ 30 มีนาคม 2563
และประสงค์จะทางานในเรือประมงต่อไป ให้ยื่นคาขอพร้อมด้วยหนังสือคนประจาเรือที่หมดอายุ
และเอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบการขอรับหนังสือคนประจาเรือต่อกรมประมง ณ ศู นย์ ตามเวลา
ที่กรมประมงประกาศกาหนด
ในกรณี ที่ เ อกสารและหลั ก ฐานตามวรรคหนึ่ง ถูก ต้อ งและครบถ้ วน ให้ อ ธิ บ ดี อ อกหนังสือ
คนประจาเรือให้แก่คนต่างด้าวผู้นั้น โดยมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่หนังสือคนประจาเรือเดิมสิ้นอายุและ
ให้คนต่างด้าวชาระค่าใช้จ่ายในการจัดทาหนังสือคนประจาเรือตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

คำขอหนังสือคนประจำเรือ
(กรณีไม่มีใบอนุญาตทางานตามข้อ 4)
ส่วนที่ 1
 นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss
ชื่อ.............................................................นามสกุล...............................................................................
Name………………………………………………..Surname…………………………………………………………………..
เพศ……………………สัญชาติ………………………………………..เกิดวันที่…………………………………………..…….
ที่อยู่ปัจจุบันของคนต่างด้าว บ้านเลขที่..............หมู่ที่...........ถนน...............................ตาบล.........................
อาเภอ......................จังหวัด .......................รหัสไปรษณีย์ ................โทรศัพท์ติดต่อ ....................................
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว
 หนังสือเดินทาง
 เอกสารใช้แ ทนหนั งสื อ เดิน ทาง
 หนังสือรับรองสถานะบุคคล
ที่ยังไม่หมดอายุและมีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขรับที่ .............................................
วันที่ ...................... เวลา ...................

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

หมายเลข …………………......…….
หมายเลข ……………….........…….
หมายเลข ……………….........…….

ส่วนที่ 2 (หลังจำกได้มีกำรเจรจำตกลงกำรจ้ำงงำนแล้ว)
๑. ประสงค์จะทางานในเรือประมง ทะเบียนเรือ………………………….....................................................
เจ้าของเรือ/นายจ้าง ชื่อ ...............................................นามสกุล....................................................
๒. ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว
 หนังสือสัญญาจ้างให้ทางานในเรือประมง
วันที่จ้าง……………………………………..………….
 ใบรับรองการตรวจสุขภาพ
เลขที…่ ………………………………………………….
 บัตรประกันสุขภาพ
เลขที…่ ………………………………………………….
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในคำขอนี้เป็นควำมจริง
....................................................................
ลงชื่อผู้ยื่นคาขอ
วันที่ ...........................................................

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขรับที่ ...............................................
วันที่ .......................... เวลา .................
ได้บันทึกทะเบียนประวัติแล้ว
ลงชื่อ .........................................
เจ้าหน้าที่
ลงวันที่ ......................................
ได้พิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว
ลงชื่อ .........................................
เจ้าหน้าที่
ลงวันที่ ......................................
ได้ถ่ายภาพแล้ว
ลงชื่อ .........................................
เจ้าหน้าที่
ลงวันที่ ......................................

คำขอหนังสือคนประจำเรือ
(กรณีมีใบอนุญาตทางานตามข้อ 12)
 นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อ ............................................................. นามสกุล .................................................................

เลขรับที่ ...........................................

Name …………………………………………….….. Surname ………………………………………………....…..

วันที่ ....................... เวลา ................

เพศ …………………… สัญชาติ ……………………………………….. เกิดวันที่ .…………………….……..…….

ได้บันทึกทะเบียนประวัติแล้ว

ที่อยู่ปัจจุบันของคนต่างด้าว บ้านเลขที่ ................. หมู่ที่ ........... ถนน .............................................
ตาบล ............................... อาเภอ ..................................... จังหวัด ......................................................
รหัสไปรษณีย์ .................................... โทรศัพท์ติดต่อ ..........................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอหนังสือคนประจาเรือ โดยข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว
1.  ใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
 บัตรประจาตัวตามระเบียบสานักทะเบียนกลางซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร สาหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 63/1 (3) และ (๔) แห่งพระราช
กาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

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

2.  ใบอนุญาตทาการประมงของเจ้าของเรือ สาหรับเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป
 ใบทะเบียนเรือ และสาเนาใบอนุญาตให้ใช้เรือ สาหรับเรือประมงที่มีขนาดน้อยกว่าสิบตันกรอส
3.  หนังสือสัญญาจ้างให้ทางานในเรือประมง
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในคำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร
.................................................
ลงชื่อผู้ยื่นคาขอ
วันที่ .........................................

ใบรับคำขอหนังสือคนประจำเรือ

ติดรูปถ่ายสี
ขนาด 2” x 1.5”

เลขที่ .......................
ที่ทาการ ......................................................
จังหวัด .................................
วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. ..........
ชื่อผู้ยื่นคาขอ ...................................................................... ............................................... มีความประสงค์ขอรับ
หนังสือคนประจาเรือเพื่อทางานในเรือประมง หมายเลขทะเบียนเรือ ..................................................................
...............................................................................................................................................................................
ชื่อเจ้าของเรือ/ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตทาการประมง ............................................................................. ..................
...............................................................................................................................................................................
โดยได้ชาระค่าธรรมเนียมจานวน ............................... บาท ( ...........................................................................)
ลงชื่อ ............................................................ ผู้ออกใบรับคาขอ
( ........................................................... )
ตาแหน่ง ..................................................................

หมำยเหตุ

(๑)

กรณีกำรออกหนังสือคนประจำเรือตำม ข้อ 4
ใบรับคาขอหนังสือคนประจาเรือนี้ใช้แทนหนังสือคนประจาเรือ
ได้ไม่เกิน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับคาขอหนังสือคนประจาเรือ

(2)

กรณีกำรออกหนังสือคนประจำเรือตำม ข้อ 12 และกำรต่ออำยุตำม ข้อ 16
ใบรับคาขอหนังสือคนประจาเรือนี้ใช้แทนหนังสือคนประจาเรือ
ได้ไม่เกินวันที่..................................................................
ทั้งนี้ ให้ใบรับคาขอหนังสือคนประจาเรือสิ้นอายุเมื่อได้รับหนังสือคนประจาเรือ

(3)

ในระหว่างใช้ใบรับคาขอแทนหนังสือคนประจาเรือนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง
และทางานในเรือประมงลาอื่นได้

คำขอใบแทน ขอแก้ไขรำยกำร ขอต่ออำยุหนังสือคนประจำเรือ
 นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss
ชื่อ ............................................................. นามสกุล .....................................................................
Name………………………………………………. Surname ………………………………………………...............
เพศ …………………… สัญชาติ ………………………….. เกิดวันที่ …………......…………………………..………
ที่อยู่ปัจจุบันของคนต่างด้าว บ้านเลขที่ ......................... หมู่ที่ .......... ถนน………………………………
ตาบล ............................... อาเภอ ..................................... จังหวัด ..............................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ติดต่อ ................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดังนี้

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขรับที่ .............................................
วันที่ ....................... เวลา .................
ลงชื่อ .........................................
เจ้าหน้าที่
ลงวันที่ ......................................

1.  ขอรับใบแทนหนังสือคนประจาเรือ
 กรณีเสียหาย
เสียหาย เมื่อวันที่...................................................................
 กรณีสูญหาย
สูญหาย เมื่อวันที่...................................................................
หนังสือแจ้งความเลขที่ ............................................ ลงวันที่ ................................................
ณ สถานีตารวจ ............................................ อาเภอ .......................... จังหวัด ....................

อนุมัติ
ลงชื่อ .........................................
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ลงวันที่ ......................................

2.  ขอแก้ไขรายการในหนังสือคนประจาเรือ ดังนี้
2.1  กรณีเพิ่มนายจ้าง แนบใบคาขอเพิ่มนายจ้าง
2.2  กรณีเปลี่ยนนายจ้าง แนบใบคาขอเปลี่ยนนายจ้าง
2.3  กรณีอื่นๆ ................................................................................................................... ..............................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3.  ขอต่ออายุหนังสือคนประจาเรือตามข้อ 12
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหรือแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการขอต่ออายุหนังสือคนประจาเรือ ดังนี้
3.1  แนบหนังสือคนประจาเรือที่หมดอายุ
3.2  แสดงข้อมูลใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
 แสดงข้อมูลบัตรประจาตัวตามระเบียบสานักทะเบียนกลางซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
สาหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 63/1 (3) และ (๔) แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของ
คนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
3.3  แสดงข้อมูลใบอนุญาตทาการประมงของเจ้าของเรือ สาหรับเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป
 แสดงข้อมูลใบทะเบียนเรือ และสาเนาใบอนุญาตให้ใช้เรือ สาหรับเรือประมงที่มีขนาดน้อยกว่าสิบตันกรอส
3.4  แสดงข้อมูลหนังสือสัญญาจ้างให้ทางานในเรือประมง
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในคำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร
....................................................
ลงชื่อผู้ยื่นคาขอ
วันที่ ..........................................

ใบคำขอเพิ่มนำยจ้ำง
เขียนที่ .......................................................................
........................................................................
วันที่ ................ เดือน .......................... พ.ศ. .....................
1. กรณีบุคคลธรรมดำ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ......................................................................... อายุ ............... ปี
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่ .................................................................................................
ออกเมื่อวันที่ ............................................................................. สิ้นสุดวันที่ .......................................................
อยู่บ้านเลขที่ ............................................................................................. ................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ................................................................................. .........................
ประเภทกิจการของนายจ้าง ................................................................................................................................
2. กรณีนิติบุคคล
ข้าพเจ้า (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด) .........................................................................................
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ............................................. ตั้งอยู่เลขที่ .................... อาคาร ....................................
หมู่ที่ ................ ซอย ..................................... ถนน. ...................................... แขวง/ตาบล .... ..........................
เขต/อาเภอ ......................................... จังหวัด ........................................... โดย ................. ..............................
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท/หุ้นส่วนผู้จัดการ ..................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่............................................... ออกเมื่อวันที่ ..............................
สิ้นสุดวันที่ ........................................... อยู่บ้านเลขที่ .........................................................................................
.............................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .................................................................................................................
ประเภทกิจการของนายจ้าง ................................................................................................................................
ประสงค์จะจ้าง ............................................................................................................... ....................................
ซึ่งได้รับหนังสือคนประจาเรือ เลขที่ ....................................................................................................................
เป็นคนประจาเรือประมง หมายเลขทะเบียน ......................................................................................................
โดยได้แนบหนังสือยินยอมจากนายจ้างเดิมมาพร้อมคาขอนี้ด้วยแล้ว
ลงชื่อ ........................................................ นายจ้างใหม่
(........................................................)
ลงชื่อ ..................................................... คนประจาเรือ
(.........................................................)

ใบคำขอเปลี่ยนนำยจ้ำง
เขียนที่ .......................................................................
........................................................................
วันที่ ................ เดือน .......................... พ.ศ. ...............
1. กรณีบุคคลธรรมดำ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ......................................................................... อายุ ............ ปี
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่ ............................................................................... ...............
ออกเมื่อวันที่ ......................................................... สิ้นสุดวันที่ ...................................................................... .
อยู่บ้านเลขที่.................................................................................................. ...................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ........................................................................................... ...................
ประเภทกิจการของนายจ้าง ...................................................................................................... .......................
2. กรณีนิติบุคคล
ข้าพเจ้า (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด) .........................................................................................
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ............................................. ตั้งอยู่เลขที่ .................... อาคาร .....................................
หมู่ที่ ................ ซอย ..................................... ถนน. ...................................... แขวง/ตาบล ..............................
เขต/อาเภอ ......................................... จังหวัด ........................................... โดย ...............................................
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท/หุ้นส่วนผู้จัดการ ...................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่.................................................... ออกเมื่อวันที่ .........................
สิ้นสุดวันที่ ........................................... อยู่บ้านเลขที่ .........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ..................................................................................................................
ประเภทกิจการของนายจ้าง .................................................................................................................................
ประสงค์จะจ้าง ...................................................................................................................................................
ซึ่งได้รับหนังสือคนประจาเรือหมายเลข ..............................................................................................................
ซึ่งเคยเป็นคนประจาเรือให้กับเจ้าของเรือหมายเลขทะเบียน .............................................................................
ชื่อ ........................................................................................................ สัญชาติ. ................... อายุ ................ปี
ถือบัตรประจาตัว ............................................................................................................. .............................

โดยได้แนบ ...

-2โดยได้แนบหลักฐานประกอบการขอเปลี่ยนนายจ้างดังต่อไปนี้
 เอกสารหลักฐานการเลิกจ้างของนายจ้างเดิม
 เอกสารหลักฐานการเสียชีวิตของนายจ้างเดิม
 เอกสารหลักฐานการล้มละลายของนายจ้างเดิม
 หนังสือแจ้งความการถูกนายจ้างทาร้ายร่างกายหรือทารุณกรรม
 หนังสือร้องเรียนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง
หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
 หลักฐานแสดงสภาพการทางานหรือสภาพแวดล้อมในการทางานที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย
จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย

ลงชื่อ ........................................................ นายจ้างใหม่
(........................................................)
ลงชื่อ ..................................................... คนประจาเรือ
(.........................................................)

คำขอแสดงควำมประสงค์จะทำงำนบนเรือประมง
สำหรับคนต่ำงดำวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือที่กรมประมงออกตำมควำมในข้อ 4/1 แห่ง
ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรออกหนังสือคนประจำเรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง
พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรออกหนังสือคนประจำเรือ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ทีห่ มดอำยุวันที่ 30 มีนำคม 2563
 นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss
ชื่อ ............................................................. นามสกุล ..................................................................
Name………………………………………………. Surname ………………………………………………............
เพศ …………………… สัญชาติ ………………………….. เกิดวันที่ …………......…………………………..…….

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขรับที่ ....................................
วันที่ ................... เวลา ............

ที่อยู่ปัจจุบันของคนต่างด้าว บ้านเลขที่ ......................... หมู่ที่ .......... ถนน……………………………
ตาบล ............................... อาเภอ ..................................... จังหวัด ......................................................ลงชื่อ .........................................
เจ้าหน้าที่
รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ติดต่อ .......................................................................
ลงวันที่ ......................................

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะทางานบนเรือประมงต่อไป
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหรือแสดงเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้
1.  แนบหนังสือคนประจาเรือที่หมดอายุ
2.  แสดงข้อมูลหนังสือเดินทาง
หมายเลข ………………......………………
 แสดงข้อมูลหนังสือเดินทางชั่วคราว
หมายเลข ………………......……………...
 แสดงข้อมูลเอกสารรับรองบุคคล
หมายเลข ………………......……………...
 แสดงข้อมูลเอกสารการเดินทาง
หมายเลข ………………......………………
ทั้งนี้ เป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
3.  แสดงข้อมูลหนังสือสัญญาจ้างให้ทางานในเรือประมง
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในคำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร
....................................................
ลงชื่อผู้ยื่นคาขอ
วันที่ .......................................

อนุมัติ
ลงชื่อ .........................................
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ลงวันที่ ......................................

