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ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
พ.ศ. 2565
เพื่ อ ประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกในการออกหนังสื อคนประจาเรื อ การอนุญาตให้
คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทางานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการอนุญาตให้คนต่างด้าว
ทางานในเรือประมงที่จะออกไปทาการประมงในทะเล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘๓ วรรคสาม แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้ว ย
การประมง พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้ว ย
การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คนต่ างด้ าว” หมายความว่า บุ ค คลธรรมดาซึ่งไม่มี สัญ ชาติไ ทย และมี ลัก ษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา หรือเวียดนาม
(๒) ได้รับสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(๓) ไม่มีสถานะทางทะเบียนและได้รับบัตรประจาตัวตามระเบียบสานักทะเบียนกลางซึ่งออก
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
“องค์ ก รพั ฒนาเอกชน” หมายความว่า องค์ กรที่ ไม่ แสวงกาไรที่ ทางานด้ า นการคุ้มครอง
และช่วยเหลือแรงงาน
“เรือประมง” หมายความว่า เรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยตามประเภทการใช้
ทาการประมงที่จะออกไปทาการประมงในทะเล
“ใบอนุญาตทางาน” หมายความว่า ใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว
“ประมงจังหวัด” หมายความว่า ประมงจังหวัดเฉพาะจังหวั ดที่ มีอาณาเขตติดทะเล และ
ให้หมายความรวมถึงประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย
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“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่ าด้วยการก าหนด
ค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง
“เจ้ าหน้ าที่ ผู้รับ คาขอ” หมายความว่ า ข้ า ราชการหรื อ พนั กงานราชการที่ประมงจังหวัด
มอบหมายให้เป็นผู้รับคาขอ
“เจ้ าพนัก งาน” หมายความว่า ข้ า ราชการที่ ประมงจั งหวัด มอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ประกาศนี้
ข้อ ๔ การยื่นคาขอตามประกาศนี้ ให้ดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์เป็น หลั ก
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการโดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นคาขอ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานประมงจังหวัดเฉพาะจังหวัดที่มีอาณาเขตติดทะเล
(๒) สานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(๓) สถานที่หรือวิธีการอื่นที่อธิบดีประกาศกาหนด
ข้อ ๕ คาขอหนังสือคนประจาเรือ คาขอต่ออายุหนังสือคนประจาเรือ คาขอแก้ไขรายการ
ในหนั งสื อคนประจาเรื อ ค าขอยกเลิก หนัง สือ คนประจาเรื อ ค าขอเล่ ม แทนหนัง สือคนประจาเรือ
ใบรับคาขอหนังสือคนประจาเรือ ใบรับคาขอต่ออายุหนังสือคนประจาเรือ และใบแจ้งเลิกจ้างแรงงานต่างด้ าว
ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
ข้อ ๖ ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภายใน
ของกรมประมง ซึ่งมีผลให้กรมประมงสามารถตรวจดูเอกสารหรือหลักฐานใดของเจ้ าของเรือหรือผู้ยื่นค าขอ
ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวได้ ห้ามกรมประมงเรียกเอกสารหรื อหลักฐานดังกล่าวจากเจ้าของเรื อ
หรือผู้ยื่นคาขอประกอบการยื่นคาขออีก
หมวด ๑
การขอรับหนังสือคนประจาเรือ
ส่วนที่ ๑
หนังสือคนประจาเรือสาหรับผู้มีสัญชาติไทย
ข้อ ๗ เจ้ าของเรือ ประมงที่ มีขนาดตามที่ รัฐมนตรี ประกาศกาหนดตามมาตรา ๘๑ (๓)
ผู้ใดประสงค์จะให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีทางานในเรือประมง ต้องจัดให้ผู้นั้นยื่นคาขอ
หนังสือคนประจาเรือต่อกรมเจ้าท่าตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย
ส่วนที่ ๒
หนังสือคนประจาเรือสาหรับคนต่างด้าว
กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตทางาน
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ข้อ ๘ ให้กรมประมงเปิดให้เจ้าของเรือซึ่งประสงค์จะนาคนต่ างด้าวสั ญชาติ กัม พูชา ลาว
หรื อ เมี ย นมา ซึ่ ง มี อายุไ ม่ต่ ากว่ าสิบแปดปีที่ถื อหนังสื อเดิ นทางหรื อ เอกสารใช้ แทนหนังสือเดินทาง
ที่ยังไม่หมดอายุ และมีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า หรือคนต่างด้าวซึ่งเคยได้รับหนังสือ
คนประจาเรื อตามประกาศสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการออกหนัง สือคนประจาเรื อ และระยะเวลา
การอนุญาตสิ้นสุดลง มาทางานในเรือประมง สามารถยื่นคาขอหนังสือคนประจาเรื อ ตามช่วงเวลา
ดังต่อไปนี้
(๑) ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน
(๒) ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
ข้อ ๙ การยื่ น ค าขอตามข้อ ๘ ให้ เ จ้ า ของเรือ ยื่นค าขอหนังสื อคนประจาเรือต่ออธิบดี
โดยต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) หนั ง สื อ เดิ นทางหรื อ เอกสารใช้แทนหนัง สือ เดิ นทางที่ยัง ไม่ หมดอายุ และมี รอยตรา
ประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า หรือหนังสือคนประจาเรือตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้ ว ย
การออกหนังสือคนประจาเรือและระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลง
(๒) ใบรั บ รองการตรวจสุขภาพซึ่ง ครอบคลุม ถึง การตรวจโรคติด เชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019
และการประกันสุขภาพมีอายุคุ้ม ครองอย่างน้อยเท่ ากับระยะเวลาตามสัญญาจ้ าง ทั้งนี้ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
(๓) หนั ง สื อ สัญ ญาจ้ างตามแบบที่ กาหนดในประกาศกรมสวั สดิก ารและคุ้ มครองแรงงาน
ซึ่งอย่างน้อยต้องจัดทาเป็นภาษาไทย และภาษาที่ลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวเข้าใจได้ รวมทั้งระยะเวลา
ตามสั ญ ญาจ้ างซึ่ง ต้องไม่ เกินสองปี และให้เ จ้ าหน้า ที่กรมสวั สดิก ารและคุ้ม ครองแรงงานตรวจสอบ
ความถูกต้อง รวมทั้งสัมภาษณ์คนต่างด้ าว โดยอาจให้มีผู้แทนองค์กรพั ฒนาเอกชนหรือผู้แทนองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization) หรือผู้แทนสหวิ ชาชี พ ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
ด้ ว ยก็ ได้ ก่ อ นลงลายมือ ชื่อกากับ รับ รองความถูกต้ องของสัญญาจ้ า ง ตามแบบที่กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานกาหนด
(๔) ใบทะเบียนเรือไทย
(๕) ใบอนุ ญ าตทาการประมงที่ยั งไม่ สิ้ นอายุ (กรณี ก ฎหมายกาหนดให้ ต้อ งมี ใบอนุญาต
ทาการประมง)
(๖) รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่ นด า ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ ว
ไม่เกินหนึ่งเดือน จานวนสามรูป
(๗) หนังสือคนประจาเรือเล่มเดิม (ถ้ามี)
(๘) เอกสารอื่นตามที่กาหนดในแบบคาขอหนังสือคนประจาเรือ
ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับคาขอตามข้อ ๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอ
ในวันที่รับคาขอ เพื่อให้คนต่างด้าวนาไปเป็นหลักฐานไปดาเนินการ ดังต่อไปนี้
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(๑) จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลที่กองบังคับการตรวจคนเข้ าเมือง ๑ สานักงานตรวจคนเข้าเมื อง
หรื อ ตรวจคนเข้ า เมื อ งจั ง หวั ด ที่ เ จ้ า ของเรื อ ยื่ น ค าขอหนั ง สื อ คนประจาเรื อ หรื อ สถานที่ อื่ น
ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองกาหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ออกใบรับคาขอ
(๒) จัดทาบัตรประจาตัวตามกฎหมายว่ าด้วยการทะเบียนราษฎร และรับบัตรประจาตัว คน
ซึ่ ง ไม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยที่ส านัก งานเขตกรุ ง เทพมหานคร ศู น ย์ บ ริ ห ารการทะเบี ยนภาคสาขาจังหวัด
หรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองกาหนด
กรณีที่คาขอ เอกสาร หรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ยนื่ คาขอดาเนินการ
ให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ออกใบรับคาขอ หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการดังกล่าว
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในกาหนดเวลา ให้ถือว่าคาขอนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วั นที่พ้นกาหนดเวลา
ดั ง กล่ าว ทั้ ง นี้ ให้ ระบุ ผ ลของการไม่ ด าเนิน การดั ง กล่า วให้ชั ด เจนไว้ใ นแบบใบรั บ ค าขอหนังสือ
คนประจาเรือด้วย
ข้อ ๑๑ ให้อธิบดีพิจารณาคาขอหนังสือคนประจาเรือให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้ยื่นคาขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่เอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีเห็นควรมีคาสั่งอนุญาต ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบด้วยว่า ต้องมาชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ทางานในเรือประมงภายในระยะเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน หากไม่ชาระถือว่าสละสิทธิ
การเป็นผู้รับหนังสือคนประจาเรือ
เมื่อผู้ยื่นคาขอชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้อธิบดีออกหนังสือคนประจาเรือให้แก่
คนต่างด้าว ภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีช่ าระค่าธรรมเนียม
ในกรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาต ให้แสดงเหตุผลของการไม่อนุญาต สิทธิและระยะเวลาการอุทธรณ์
ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๒ หนังสือคนประจาเรือตามข้อ ๑๑ ให้มีอายุตามที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง แต่ไม่เกิน
สองปีนับแต่วันทีอ่ อกหนังสือคนประจาเรือ
ให้คนต่างด้าวไปดาเนินการปรับ ปรุง ทะเบียนประวั ติห รือบัต รประจาตัวตามกฎหมายว่า ด้ ว ย
การทะเบี ยนราษฎร ที่ ส านัก งานเขตกรุ งเทพมหานคร ศู น ย์ บริ หารการทะเบีย นภาคสาขาจังหวัด
หรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ ๑๓ ให้ถือว่าหนังสือคนประจาเรือตามข้อ ๑๑ เป็นหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง และใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้ าว
ทั้งนี้ การออกหนังสือคนประจาเรือและการอนุญาตดังกล่าว ให้ใช้ได้แต่เฉพาะการทางานในเรือประมง
ที่ระบุไว้ในหลักฐานการอนุญาต และในบริเวณท่าเทียบเรือประมง และเฉพาะตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้
ในหลักฐานการอนุญาต

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง
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ส่วนที่ ๓
หนังสือคนประจาเรือสาหรับคนต่างด้าว
กรณีที่มีใบอนุญาตทางาน
ข้อ ๑๔ คนต่างด้าวซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่ าสิบ แปดปีผู้ใ ดมีใบอนุญ าตท างานและประสงค์ จะขอ
หนังสือคนประจาเรือ ให้เจ้าของเรือยื่นคาขอต่ออธิบดี โดยต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตทางาน
(๒) หนั ง สื อ สัญ ญาจ้ างตามแบบที่ก าหนดในประกาศกรมสวัสดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน
ซึ่งอย่างน้อยต้องจัดทาเป็นภาษาไทย และภาษาที่ลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวเข้าใจได้ และให้เจ้าหน้าที่
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้งสัมภาษณ์คนต่างด้าว โดยอาจให้มี
ผู้ แ ทนองค์ กรพั ฒ นาเอกชนหรื อผู้ แทนองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (International Labour
Organization) หรือผู้แทนสหวิชาชีพ ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ด้วยก็ได้ก่อนลงลายมือชื่อก ากับ รับ รอง
ความถูกต้องของสัญญาจ้าง ตามแบบที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาหนด
(๓) ใบทะเบียนเรือไทย
(๔) ใบอนุ ญ าตท าการประมงที่ ยังไม่ สิ้น อายุ (กรณี ก ฎหมายก าหนดให้ ต้อ งมีใ บอนุญาต
ทาการประมง)
(๕) รู ปถ่ ายสี ครึ่ งตั ว หน้ าตรง ไม่ สวมหมวกและแว่นด า ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ ว ซึ่ งถ่ ายมาแล้ว
ไม่เกินหนึ่งเดือน จานวนสามรูป
(๖) เอกสารอื่นตามที่กาหนดในแบบคาขอหนังสือคนประจาเรือ
ข้อ ๑๕ การดาเนินการและการพิจารณาคาขอหนังสือคนประจาเรือ การแจ้งผลการพิจารณา
และการช าระค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตให้ ทางานในเรื อ ประมง ส าหรั บ คนต่ า งด้ า วตามข้ อ ๑๔
ให้นาความในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๖ ให้หนังสือคนประจาเรือตามข้อ ๑๕ มีอายุตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตทางาน
หมวด ๒
การต่ออายุหนังสือคนประจาเรือ
ส่วนที่ ๑
หนังสือคนประจาเรือสาหรับคนต่างด้าว
กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตทางาน
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ข้อ ๑๗ คนต่ า งด้ า วซึ่ ง ได้ รั บ หนั ง สื อ คนประจ าเรื อ ส าหรั บ คนต่ า งด้ า วตามข้ อ ๑๑
ผู้ใดประสงค์จะต่ ออายุหนังสื อคนประจาเรือ ให้เจ้าของเรือยื่นค าขอต่ ออธิ บดีไม่น้ อยกว่ าสิบห้าวั นแต่ไม่ เกิ น
เก้าสิบวัน ก่อนหนังสือคนประจาเรือสิ้นอายุ โดยต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือคนประจาเรือเล่มเดิมที่ยงั ไม่สิ้นอายุ
(๒) ใบรับรองการตรวจสุขภาพซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
การประกั น สุ ขภาพมี อ ายุคุ้ มครองอย่างน้อ ยเท่า กับ ระยะเวลาตามสั ญญาจ้ า ง ทั้ ง นี้ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
(๓) หนั ง สื อ สัญ ญาจ้ างตามแบบที่ก าหนดในประกาศกรมสวัสดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน
ซึ่งอย่างน้อยต้องจัดทาเป็นภาษาไทย และภาษาที่ลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวเข้าใจได้ รวมทั้งระยะเวลา
ตามสั ญ ญาจ้ า งซึ่ง ต้องไม่ เกินสองปี และให้เ จ้ าหน้า ที่กรมสวั สดิก ารและคุ้ม ครองแรงงานตรวจสอบ
ความถูกต้อง รวมทั้งสัมภาษณ์คนต่างด้ าว โดยอาจให้มีผู้แทนองค์กรพั ฒนาเอกชนหรือผู้แทนองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization) หรือผู้แทนสหวิชาชีพ ร่วมเป็นผู้สงั เกตการณ์
ด้ ว ยก็ ได้ ก่ อ นลงลายมือ ชื่อกากับ รับ รองความถูกต้ องของสัญญาจ้ า ง ตามแบบที่กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานกาหนด
(๔) ใบทะเบียนเรือไทย
(๕) ใบอนุ ญ าตทาการประมงที่ ยัง ไม่ สิ้น อายุ (กรณี ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ องมี ใบอนุญาต
ทาการประมง)
(๖) รู ปถ่ ายสี ครึ่ งตั ว หน้ าตรง ไม่ สวมหมวกและแว่นด า ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ ว ซึ่ งถ่ ายมาแล้ว
ไม่เกินหนึ่งเดือน จานวนสามรูป
(๗) เอกสารอื่นตามที่กาหนดในแบบคาขอต่ออายุหนังสือคนประจาเรือ
ถ้าเจ้าของเรือไม่มายื่นคาขอภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของเรือยื่นคาขอหนังสือ
คนประจาเรื อฉบั บใหม่ ภายในหกสิบวันนั บแต่วันที่หนังสือคนประจาเรื อสิ้นอายุ โดยให้ นาความในข้อ ๙
ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ การด าเนิน การและการพิจารณาค าขอต่ ออายุหนั งสือคนประจาเรื อ การแจ้งผล
การพิจารณา และการชาระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตให้ทางานในเรือประมง สาหรับคนต่างด้าว
ตามข้ อ ๑๗ ให้ ด าเนิ น การตามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ๑๐ และข้ อ ๑๑ โดยในกรณี ที่ ก ล่ า วถึ ง
“คาขอหนังสือคนประจาเรือ” ให้หมายถึง “คาขอต่ออายุ” และให้ดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนีด้ ้วย
(๑) การต่ออายุหนังสือคนประจาเรือ ให้เจ้าพนักงานบันทึกวันที่ต่ออายุและวันสิ้นอายุของ
หนังสือคนประจาเรือ พร้อมลงนามและประทับ ตราหน่วยงานที่ รับต่อ อายุ หรือจะออกเล่มใหม่ ก็ ไ ด้
โดยใช้เลขหนังสือคนประจาเรือเดิม และให้เจ้าพนักงานดาเนินการเจาะทาลาย และประทับตรายกเลิก
ในหนังสือคนประจาเรือเล่มเดิม

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง
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(๒) การต่ออายุหนังสือคนประจาเรือ ให้มีอายุตามที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง แต่ไม่เกินสองปี
นับแต่วันที่หนังสือคนประจาเรือเดิมสิ้นอายุ
ส่วนที่ ๒
หนังสือคนประจาเรือสาหรับคนต่างด้าว
กรณีที่มีใบอนุญาตทางาน
ข้อ ๑๙ คนต่ า งด้ า วซึ่ ง ได้ รั บ หนั ง สื อ คนประจ าเรื อ ส าหรั บ คนต่ า งด้ า วตามข้ อ ๑๕
ผู้ใดประสงค์จะต่ออายุหนังสือคนประจาเรือ ให้เจ้าของเรือยื่นคาขอต่ออธิบดี โดยต้องแสดงเอกสาร
และหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือคนประจาเรือเล่มเดิมที่ยงั ไม่สิ้นอายุ
(๒) ใบอนุญาตทางานที่ได้รับการต่ออายุแล้ว
(๓) หนั ง สื อ สั ญญาจ้ างตามแบบที่ กาหนดในประกาศกรมสวัส ดิก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน
ซึ่งอย่างน้อยต้องจัดทาเป็นภาษาไทย และภาษาที่ลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวเข้าใจได้ และให้เจ้าหน้าที่
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้งสัมภาษณ์คนต่างด้าว โดยอาจให้มี
ผู้ แ ทนองค์ กรพั ฒ นาเอกชนหรื อผู้ แทนองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (International Labour
Organization) หรือผู้แทนสหวิชาชีพ ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ด้วยก็ได้ก่อนลงลายมือชื่อก ากับ รับ รอง
ความถูกต้องของสัญญาจ้าง ตามแบบที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาหนด
(๔) ใบทะเบียนเรือไทย
(๕) ใบอนุ ญ าตท าการประมงที่ ยังไม่ สิ้น อายุ (กรณี ก ฎหมายก าหนดให้ ต้อ งมีใ บอนุญาต
ทาการประมง)
(๖) รู ปถ่ ายสี ครึ่ งตั ว หน้ าตรง ไม่ สวมหมวกและแว่นด า ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ ว ซึ่ งถ่ ายมาแล้ว
ไม่เกินหนึ่งเดือน จานวนสามรูป
(๗) เอกสารอื่นตามที่กาหนดในแบบคาขอต่ออายุหนังสือคนประจาเรือ
ข้อ ๒๐ การด าเนิน การและการพิจารณาค าขอต่ ออายุหนั งสือคนประจาเรื อ การแจ้งผล
การพิจารณา และการชาระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตให้ทางานในเรือประมง สาหรับคนต่างด้าวตามข้อ ๑๙
เว้ น แต่ ก ารจั ด ท าข้ อมู ล อัต ลั กษณ์ บุ ค คล ให้ ด าเนิน การตามที่ ก าหนดไว้ ในข้ อ ๑๐ และข้ อ ๑๑
โดยในกรณีที่กล่าวถึง “คาขอหนังสือคนประจาเรือ” ให้หมายถึง “คาขอต่ออายุ” และ “ค่าธรรมเนียม
ใบอนุ ญ าตให้ ทางานในเรื อประมง” ให้ ห มายถึง “ค่ า ธรรมเนียมการต่อ อายุ ใบอนุญ าตให้ ทางาน
ในเรือประมง” ด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๓
การเพิกถอนหนังสือคนประจาเรือ
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ข้อ ๒๑ ให้อธิบดีมีคาสั่งเพิกถอนหนังสือคนประจาเรือ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) คนต่ างด้าวที่ได้ รับ หนังสือ คนประจาเรื อ ตามข้อ ๑๑ แล้ ว ได้ รับ หนังสือ คนประจาเรือ
ตามข้อ ๑๕ หรือคนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจาเรือตามข้อ ๑๕ แล้วได้รับหนังสือคนประจาเรือ
ตามข้อ ๑๑ แล้วแต่กรณี ให้เพิกถอนหนังสือคนประจาเรือเล่มเดิม
(2) กรณีได้รับแจ้งจากนายจ้างว่า คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจาเรือออกจากงานหรื อ
นายจ้ างเลิกจ้ าง และคนต่างด้ าวคนดัง กล่า วไม่ ได้มี การเปลี่ยนนายจ้ างใหม่เ พื่อท างานในเรือประมง
ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่คนต่างด้าวออกจากงานหรือนายจ้างเลิกจ้าง
(๓) กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการใช้หลักฐานปลอมหรือหลักฐานเท็จในการยื่นขอหนังสือ
คนประจาเรือ หรือการขอเพิ่มหรือเปลี่ยนนายจ้าง
(๔) มีการนาหนังสือคนประจาเรือไปใช้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับหนังสือคนประจาเรือ
(๕) คนต่างด้าวขอยกเลิกหนังสือคนประจาเรือที่ได้รับ
(๖) คนต่างด้าวเสียชีวิต
หมวด ๔
การขอแก้ไขรายการในหนังสือคนประจาเรือ
ข้อ ๒๒ ในกรณี ค นต่ างด้ าวที่ ไ ด้ รับ หนั ง สื อ คนประจาเรื อ ประสงค์ จ ะเปลี่ ย นนาย จ้ า ง
ให้ คนต่ างด้ าวและนายจ้ างใหม่ ยื่นค าขอแก้ไขรายการในหนังสือคนประจาเรื อ โดยต้ องแสดงเอกสารและ
หลักฐานตามที่กาหนดในแบบคาขอแก้ไขรายการในหนังสือคนประจาเรือ
ข้อ ๒๓ อธิ บ ดี จะอนุญ าตให้เปลี่ยนนายจ้ า งได้ห ากหนั งสือ คนประจาเรื อ ของคนต่างด้าว
ยังไม่สิ้นอายุ และระยะเวลาในสัญญาจ้ างใหม่ต้องไม่เกินอายุของหนั งสือคนประจาเรือ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) นายจ้างเลิกจ้างหรือนายจ้างเสียชีวิต
(๒) นายจ้างล้มละลาย
(๓) นายจ้างกระทาทารุณกรรมหรือทาร้ายร่างกายลูกจ้าง
(๔) นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
(๕) ลู ก จ้ างทางานในสภาพการทางานหรื อสภาพแวดล้อ มในการทางานที่อ าจทาให้ลูกจ้าง
ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
(๖) สัญญาจ้างสิ้นอายุและนายจ้างหรือลูกจ้างไม่ประสงค์จะทาสัญญาจ้างต่อ
ข้อ ๒๔ ในกรณีคนต่างด้าวทีไ่ ด้รับหนังสือคนประจาเรือประสงค์จะเพิ่มนายจ้าง ให้คนต่างด้าว
และนายจ้างใหม่ยื่นคาขอแก้ไขรายการในหนังสือคนประจาเรื อ โดยต้องแสดงเอกสารและหลัก ฐาน
ตามที่กาหนดในแบบคาขอแก้ไขรายการในหนังสือคนประจาเรือ อธิบดีจะอนุญาตให้เพิ่มนายจ้างได้เมื่อ
(๑) มีหนังสือยินยอมจากนายจ้างเดิม โดยให้มีการเพิ่มนายจ้างได้รวมแล้วไม่เกินสามคน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(๒) หนังสือคนประจาเรือยังไม่สิ้นอายุ
(๓) สัญญาจ้างต้องมีอายุไม่เกินอายุของหนังสือคนประจาเรือ
ข้อ ๒๕ คนต่างด้าวสามารถทางานในเรือประมงได้เฉพาะเรือที่ระบุไว้ในหลักฐานการอนุญาต
เท่านั้น

ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือนายจ้ างเดิ มประสงค์ จะแก้ไขหรือเพิ่ม รายชื่อเรือประมงในหลัก ฐาน
การอนุ ญ าต ให้ ยื่ น ค าขอแก้ไ ขรายการในหนั งสื อ คนประจาเรื อ พร้ อ มด้ ว ยเอกสารหรื อ หลักฐาน
อย่างน้อยที่กาหนดท้ายคาขอ
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งได้รับหนังสือคนประจาเรือประสงค์จะแก้ไขรายการในหนังสือ
คนประจาเรื อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ข้ อมู ล ที่ ป รากฏในหลั กฐานทางทะเบีย นของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ เ จ้ าของเรื อ หรื อนายจ้ างยื่นค าขอแก้ไขรายการในหนังสื อคนประจาเรื อ พร้ อ มด้ วยเอกสารหรือ
หลักฐานอย่างน้อยที่กาหนดท้ายคาขอ
ให้ เ จ้ าพนักงานตรวจสอบค าขอแก้ไขรายการในหนัง สือคนประจาเรื อและเอกสารประกอบ
การยื่นคาขอ หากถูกต้องครบถ้วนให้ดาเนินการแก้ไขรายการในหนังสือคนประจาเรือให้ถูกต้องตรงกัน
ข้อ ๒๗ ให้เจ้าพนักงานบันทึกการแก้ไขรายการในหนังสือคนประจาเรือตามข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔
ข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖ ไว้ในหนังสือคนประจาเรือ พร้อมลงนามและวันที่ที่มีการแก้ไข และประทับตรา
หน่วยงานที่ทาการแก้ไข
ข้อ ๒๘ ในกรณี คนต่ างด้าวมีใบอนุญาตท างาน ให้อธิ บดีแจ้ งการเปลี่ยนหรือ เพิ่มนายจ้าง
ตามข้ อ ๒๓ หรื อ ข้ อ ๒๔ ให้ นายทะเบี ยนตามกฎหมายว่ าด้ วยการบริ หารจั ดการการทางานของ
คนต่างด้าวทราบและแก้ไขใบอนุญาตทางานให้สอดคล้องกัน
หมวด ๕
การออกเล่มแทนหนังสือคนประจาเรือ
ข้อ ๒๙ ในกรณีหนังสือคนประจาเรือสูญหายหรือเสียหาย ให้คนต่างด้าวหรือเจ้าของเรื อ
ยื่นคาขอเล่มแทนหนังสือคนประจาเรื อที่สู ญหายหรื อเสียหายต่ออธิบดี ภายในสามสิบวันนั บแต่วั นที่ทราบว่ า
หนังสือคนประจาเรือสูญหายหรือเสียหาย โดยต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานตามที่กาหนดในแบบคาขอ
หากพ้นกาหนดสามสิบวันดังกล่าวให้ถือว่าหนังสือคนประจาเรือสิ้นสุดลง
ข้อ ๓๐ เมื่อเจ้าพนักงานตรวจสอบคาขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคาขอแล้ว พบว่า
คนต่างด้าวเป็นผู้ได้รับหนังสือคนประจาเรือ และหนังสือคนประจาเรือสูญหายหรือเสียหายจริง ให้เสนอ
อธิ บ ดี เ พื่ อ ออกเล่ ม แทนหนั งสื อคนประจาเรื อ ให้ แก่ คนต่า งด้ า วนั้น และแจ้ ง ให้ผู้ ยื่น คาขอมาชาระ
ค่าธรรมเนียมการออกเล่มแทนหนังสือคนประจาเรือภายในระยะเวลาที่กาหนด
เมื่ อผู้ ยื่ นคาขอชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้อธิบดี ออกเล่ มแทนหนังสือคนประจาเรือ
ให้แก่ผู้ยื่นคาขอ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การออกเล่ มแทนหนั ง สือคนประจาเรื อให้ ใช้แบบหนัง สือคนประจาเรื อเดิ ม โดยระบุคาว่า
“เล่มแทน” ไว้ที่กึ่งกลางในหน้าที่หนึ่งของหนังสือคนประจาเรือ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๑ คาขอหนังสือคนประจาเรือ คาขอแก้ไขรายการในหนังสือคนประจาเรือ คาขอใบแทน
หนังสือคนประจาเรือ หรือคาขอต่ออายุหนังสือคนประจาเรือที่ได้ยื่นไว้ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่ อ ง การออกหนังสื อคนประจาเรื อตามกฎหมายว่า ด้ วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๓ หรื อ ประกาศ
ส านั กนายกรั ฐมนตรี เรื่ อง การออกหนั งสื อคนประจาเรื อตามกฎหมายว่ าด้ วยการประมง (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ถือเป็นคาขอแล้วแต่กรณี
ตามประกาศนี้
ในกรณีคาขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง และเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคาขอดังกล่าวแตกต่าง
ไปจากที่กาหนดในประกาศนี้ ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจสั่ งให้ด าเนินการแก้ไขเพิ่ มเติ มค าขอหรือจั ดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้
ข้อ ๓๒ ให้ ห นัง สือคนประจาเรื อและใบรั บค าขอหนังสือ คนประจาเรือ ที่ออกตามประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๓
หรือประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ ง ยั ง มี ผลอยู่ใ นวันก่ อนวันที่ ประกาศนี้ใช้บั งคั บ ยั ง คงมี ผลใช้ได้ต่อไป
ตามประกาศนี้จนกว่าหนังสือคนประจาเรือและใบรับคาขอหนังสือคนประจาเรือจะสิ้นอายุหรือสิ้นสุดลง
ตามประกาศนี้
ให้ ห นั ง สือ คนประจาเรื อ ที่อ อกตามประกาศสานัก นายกรั ฐมนตรี เรื่ อ ง การออกหนังสือ
คนประจาเรื อตามกฎหมายว่ าด้ วยการประมง (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ สิ้ นอายุ ก่ อนวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ ยังคงใช้ได้ต่อไปอีกสามสิบวันนับแต่วนั ทีป่ ระกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๓๓ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ก รมประมงเปิ ด รั บ ค าขอหนัง สือ คนประจาเรื อ ตามข้อ ๘
ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

