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ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อทางานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
โดยที่ ปั จจุ บันมี ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล จึ ง สมควรอนุญาตให้คนต่างด้าว
สั ญชาติ กั มพู ชา ลาว เมี ยนมา และเวียดนาม ซึ่ งระยะเวลาในการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจั กรสิ้นสุดลง
หรื อ ก าลั งจะสิ้นสุ ดลง ให้ สามารถอยู่ในราชอาณาจั ก รเป็นกรณี พิเ ศษ เพื่ อ ด าเนินการขอรับหนังสือ
คนประจาเรื อตามประกาศสานั กนายกรั ฐมนตรี เรื่ อ ง การออกหนังสื อคนประจาเรื อตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของเจ้า พนักงานตารวจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คนต่างด้าวตามประกาศนี้ ได้แก่ คนต่างด้าวซึ่งได้รับการยกเว้นให้สามารถมายื่ น
ค าขอรั บ หนั งสื อคนประจาเรื อ เพื่ อ อยู่ใ นราชอาณาจั กรเป็นการชั่ว คราว และทางานกับ นายจ้าง
ในกิจการประมงทะเลในกรุงเทพมหานครและจังหวัดทีม่ ีอาณาเขตติดทะเล ดังนี้
(๑) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีที่ถือหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดิ นทางที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทาง
ขาเข้าโดยเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนวันยื่นขอรับหนังสือคนประจาเรือ และระยะเวลาการอนุญาต
สิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
(๒) คนต่ างด้ าวสั ญ ชาติ กั ม พู ช า ลาว และเมี ย นมา ซึ่ ง ได้ รับ หนั ง สื อ คน ประจาเรื อ
ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่า ด้วยการประมง
และระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
(๓) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งได้รับหนังสือคนประจาเรือ
ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่า ด้วยการประมง
และได้รับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและระยะเวลา
การอนุญาตสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
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ข้อ ๒ ให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เพื่อดาเนินการขอรับหนังสือ คนประจาเรือตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสื อ
คนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อ ๓ ให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบรับคาขอหนังสือคนประจาเรือตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือ ตามกฎหมายว่ าด้วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปจัดเก็บข้อมูล
อัตลักษณ์บุคคลที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือตรวจคนเข้าเมือง
จั ง หวั ด ที่เจ้ าของเรือ ยื่นคาขอรั บ หนังสือ คนประจาเรือ หรื อสถานที่อื่ นที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กาหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ออกใบรับคาขอหนังสือคนประจาเรือ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
รับหนังสือคนประจาเรือ
เมื่ อ คนต่ างด้าวได้ รับหนังสื อคนประจาเรื อ ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการประมงแล้ว ให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวโดยมีระยะเวลาตามอายุหนังสือคนประจาเรือ
ข้อ ๔ มิให้นามาตรา ๑๒ (๑๐) และมาตรา ๕๔ และคาสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่ อ ง การไม่ อ นุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วบางจาพวกเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร ลงวันที่
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซึ่งได้ดาเนินการตามข้อ ๒ และข้อ ๓
ข้อ ๕ ให้คนต่างด้าวไปดาเนินการจัดทาหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ หรือบัตรประจาตัว
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และรับบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่ มีสัญชาติไทยที่สานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด หรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองกาหนด
ข้อ ๖ ในกรณีที่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับหนังสือคนประจาเรือ
ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และระยะเวลาการอนุญาตยังไม่สิ้นสุดลง และยังไม่ได้รับการตรวจลงตรา
และประทับตราอนุญาตให้อ ยู่ในราชอาณาจั กรเป็ นการชั่วคราวตามอายุหนัง สือคนประจาเรื อ และ
คนต่ างด้ าวซึ่งได้ รับหนังสื อคนประจาเรื อตามข้ อ ๓ แล้ ว ประสงค์ ขอรั บการตรวจลงตราและประทับตรา
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตรวจลงตราและ
ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจัก รเป็นการชั่วคราวตามอายุหนังสือ คนประจาเรื อ โดยให้ระบุ
ข้อความไว้ด้วยว่า “เป็นคนที่ได้รับอนุญาตทางานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล” และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
สามารถออกนอกเขตพื้ นที่ ที่ ได้ รับ อนุญ าต ตามมาตรา ๘๓ แห่ ง พระราชก าหนด การประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ แต่ยังต้องทางานในเรือประมงและในบริเวณท่าเทียบเรือประมงเช่นเดิม
ข้อ ๗ คนต่ างด้ าวสัญ ชาติ กัม พู ชา ลาว และเมีย นมา ซึ่ ง ได้ รับหนัง สือคนประจาเรือ
ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
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(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้รับการตรวจลงตราและประทั บตราอนุญ าตให้อยู่ในราชอาณาจั ก ร
เป็นการชั่วคราวตามอายุหนังสือคนประจาเรือ และคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราและประทับตรา
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้วตามข้อ ๖ หากประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทางานต่อไปอีก
ให้ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกไม่เกินระยะเวลาตามอายุหนังสือคนประจาเรือ
ในกรณี ที่ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสิ้นอายุ ให้คนต่ างด้าวตามวรรคหนึ่ง
ด าเนิ น การเพื่ อให้ได้ ม าซึ่ง เอกสารดั งกล่า ว เพื่ อ ใช้ ในการขอรั บ การตรวจลงตราหรื อ ตรวจอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว แล้วแต่กรณี ต่อไป
ข้อ ๘ นอกจากการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ให้การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวสิน้ สุดลง เมื่อ
(๑) คนต่างด้าวตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ไม่ดาเนินการตามประกาศนี้
(๒) คนต่างด้าวตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ไม่ดาเนินการตามประกาศสานักนายกรั ฐมนตรี
เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๕
(๓) คนต่างด้าวซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจั ก ร
ตามข้ อ ๖ ออกนอกเขตพื้ น ที่ที่ ไ ด้รับ อนุญ าตตามมาตรา ๘๓ แห่ ง พระราชก าหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ เว้นแต่
(ก) เพื่ อ ไปขอรั บการตรวจลงตราและประทับ ตราอนุญาตให้อ ยู่ในราชอาณาจักรกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(ข) ได้เคลื่อนย้ายออกนอกท้องที่ที่ได้รับอนุญาตโดยทางเรือหรือทางบก เพื่อไปทางาน
ในท้องที่ทุกแห่งทีม่ ีท่าเรือทาการประมงทะเล ทั้งนี้ มิให้ออกนอกเขตบริเวณท่าเรือที่ทาการประมงทะเล
ในกรณี เ คลื่อนย้ายออกนอกท้ องที่ ที่ได้ รับอนุญาตโดยทางบก ต้ อ งมี หนั งสือ รั บรองจากกรมประมง
หรือหน่วยงานในสังกัด
(ค) เพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคหรือบริโภคในการดารงชีพหรือยารักษาโรค
(ง) เพื่ อ ปฏิ บัติ ตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้ อบัง คับ เป็ นพยานศาล ได้ รับหมายเรียก
จากพนักงานสอบสวน มีหนังสือเรียกตัวจากหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อการรักษาพยาบาล โดยมีหนังสือ
หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้มาแสดง แล้วแต่กรณี
(จ) ได้รับอนุญาตให้ทางานกับนายจ้างใหม่ในกิจการประมงทะเล ตามเงื่อนไขที่กาหนด
ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีหนังสือหรือเอกสารที่ราชการออกให้มาแสดง
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(๔) หน่ ว ยงานด้ านความมั่น คงหรื อการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อ ยรายงานว่า คนต่างด้าว
ดังกล่าว มีพฤติการณ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ ศีลธรรมอันดีข องประชาชน หรือมีพฤติก ารณ์
น่ าเชื่ อ ว่ าเป็นภั ยต่ อ สังคม หรื อ จะก่ อ เหตุ ร้า ยให้ เกิ ด อันตรายต่อ ความสงบสุ ขหรื อความปลอดภัย
ของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

