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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกในการออกหนังสือคนประจําเรือการอนุญาตให้คนต่างด้าว 
ที่ประสงค์จะทํางานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  และการอนุญาตให้คนต่างด้าว
ทํางานในเรือประมงที่จะออกไปทําการประมงในทะเล  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๓  วรรคสาม  
แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๐   
ให้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมาย   

ว่าด้วยการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
(๒) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประมง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“คนต่างด้าว”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีสัญชาติกัมพูชา  ลาว  

เมียนมา  และสัญชาติอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“ศูนย์”  หมายความว่า  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามกฎหมายว่าด้วยการประมง   

และให้หมายความรวมถึงกรมประมง  ที่ทําการสํานักงานประมงจังหวัด  ที่ทําการสํานักงานประมงอําเภอ  
หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทํางาน 
ของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

“องค์กรพัฒนาเอกชน”  หมายความว่า  องค์กรที่ไม่แสวงกําไรที่ทํางานด้านการคุ้มครอง   
และช่วยเหลือแรงงาน 

“พนักงานตรวจแรงงาน”  หมายความว่า  พนักงานตรวจแรงงานตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงาน 

“เรือประมง”  หมายความว่า  เรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยตามประเภทการใช้
ทําการประมง  ที่จะออกไปทําการประมงในทะเล 

ข้อ ๔ คนต่างด้าวซึ่งมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีผู้ใดประสงค์จะทํางานในเรือประมง  แต่ไม่มี
ใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  ให้มาลงทะเบียน 
เพื่อจัดทําทะเบียนประวัติและย่ืนคําขอรับหนังสือคนประจําเรือต่อกรมประมง  ณ  ศูนย์  ตั้งแต่วันที่   



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  หรือตามเวลาที่กรมประมงประกาศกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  และในกรณีมีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้  ให้ย่ืนมาพร้อมคําขอ 
รับหนังสือคนประจําเรือด้วย   

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  (Non  Thai  Identification  Card)    
(๒) สําเนาหนังสือเดินทาง  (Passport)   
(๓) สําเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว  (Temporary  Passport)   
(๔) สําเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง   
(๕) สําเนาหนังสือรับรองสถานะบุคคลหรือสําเนาบัตรประจําตัวตามกฎหมายที่ตนมีสัญชาติ 
(๖) สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัว  (Certification  Identity) 
(๗) สําเนาเอกสารประจําตัวตามกฎหมายที่ตนมีสัญชาติ 
ข้อ ๕ การจัดทําทะเบียนประวัติตามข้อ  ๔  อย่างน้อยต้องมีการจัดเก็บลายนิ้วมือ   

และถ่ายรูป  พร้อมระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  อายุ  และในกรณีคนต่างด้าวไม่มีเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๔   
ให้กรมประมงประสานกรมการปกครองเพื่อดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

ข้อ ๖ เจ้าของเรือผู้ ใดประสงค์จะให้คนต่างด้าวซึ่งมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีทํางาน 
ในเรือประมงให้แจ้งต่อกรมประมง  ณ  สถานที่และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนดพร้อมด้วย 
เอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอียดเก่ียวกับประเภทการทําการประมง  ค่าจ้างและสวัสดิการท่ีจะจัดให้แก่ 
คนประจําเรือ  และจํานวนคนต่างด้าวที่ประสงค์จะรับทํางานในเรือประมง 

(๒) สําเนาใบอนุญาตทําการประมงของเจ้าของเรือ  และสําเนาใบอนุญาตใช้เรือ  กรณี
เรือประมงมีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสข้ึนไป 

(๓) สําเนาใบทะเบียนเรือไทยและสําเนาใบอนุญาตใช้เรือ  กรณีเรือประมงมีขนาดน้อยกว่า 
สิบตันกรอส   

(๔) สําเนาใบอนุญาตให้ทําการงานในเรือที่ใช้ทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ 
ในน่านน้ําไทยสําหรับเรือประมงขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป  และบัญชีคนทําการงานในเรือแนบท้าย
ใบอนุญาตฉบับล่าสุด 

ข้อ ๗ ในกรณีเจ้าของเรือมีเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดในข้อ  ๖  ถูกต้องและครบถ้วน   
ให้กรมประมงจัดทําบัญชีรายชื่อนายจ้างเพื่อให้คนต่างด้าวเลือกสมัครเข้าทํางานและให้เจ้าหน้าที่กําหนด
วันและเวลาเพื่อให้เจ้าของเรือมาเจรจาตกลงกับคนต่างด้าว  โดยให้พนักงานตรวจแรงงานและผู้ประสานงาน 
ด้านภาษาร่วมกันสัมภาษณ์คนต่างด้าวและตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างงาน  ทั้งนี้  อาจให้มี
ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน  หรือผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  (International  Labour  
Organization)  ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ด้วยก็ได้ 
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ในกรณีที่คนต่างด้าวแสดงความประสงค์จะทํางานในเรือประมงและเจ้าของเรือยินยอมจ่าย
ค่าจ้างและจัดสวัสดิการตามที่ได้ตกลงกัน  ให้เจ้าของเรือพาคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและทําประกัน
สุขภาพมีอายุคุ้มครองอย่างน้อยหนึ่งปี  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  การตรวจสุขภาพและ
ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  ลงวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  เว้นแต่คนต่างด้าวมีใบรับรองการตรวจสุขภาพ
และการประกันสุขภาพน้อยกว่าหนึ่งปี  ให้ทําประกันสุขภาพให้มีอายุคุ้มครองครบหนึ่งปี  โดยเจ้าของเรือ
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

ในกรณีที่คนต่างด้าวไม่ประสงค์จะทํางานในเรือประมงหรือไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ   
ให้กรมประมงแจ้งสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดําเนินการส่งคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อไป  เว้นแต่คนต่างด้าวมีใบอนุญาตทํางานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

ข้อ ๘ ให้อธิบดีออกหนังสือคนประจําเรือให้แก่คนต่างด้าวเม่ือปรากฏว่า 
(๑) เจ้าของเรือจัดทําหนังสือสัญญาจ้างตามแบบที่ กําหนดในประกาศกรมสวัสดิการ 

และคุ้มครองแรงงาน  เร่ือง  กําหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล  โดยอย่างน้อยต้องมี 
การกําหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคาร  โดยเจ้าของเรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
ในการชําระค่าตอบแทนผ่านบัญชีธนาคาร  และมีพนักงานตรวจแรงงานอย่างน้อยหนึ่งคนลงชื่อเป็นพยาน 
ในสัญญาจ้าง 

(๒) คนต่างด้าวมีใบรับรองการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพมีอายุคุ้มครองอย่างน้อยหนึ่งปี  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  ลงวันที่  
๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๘   

(๓) การจ้างคนประจําเรือซึ่งทําหน้าที่แรงงานประมงไม่เกินจํานวนที่เจ้าของเรือสามารถจ้าง 
ได้ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย  สําหรับเรือประมง 
ที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสข้ึนไป   

(๔) การจ้างคนประจําเรือซึ่งทําหน้าที่แรงงานประมงไม่เกินห้าคนสําหรับเรือประมงที่มี 
ขนาดน้อยกว่าสิบตันกรอส 

ในกรณีที่กรมประมงไม่สามารถออกหนังสือคนประจําเรือให้แก่คนต่างด้าวได้ในวันที่ย่ืนคําขอ  
ให้ออกใบแทนตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อใช้แทนหนังสือคนประจําเรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  
ทั้งนี้  ไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ออกใบแทน  โดยเจ้าของเรือจะต้องนําใบแทนมาคืนเจ้าหน้าที่ในวันที่
มารับหนังสือคนประจําเรือ 

ข้อ ๙ เจ้าของเรือประมงที่มีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๘๑  (๓)  
ผู้ใดประสงค์จะให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีทํางานในเรือประมงต้องจัดให้ผู้นั้น 
ย่ืนคําขอรับหนังสือคนประจําเรือต่อกรมเจ้าท่าตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 
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ในกรณีที่กรมเจ้าท่าไม่สามารถออกหนังสือคนประจําเรือให้แก่ผู้ย่ืนคําขอได้ในวันที่ย่ืนคําขอ   
ให้ออกใบรับคําขอตามแบบแนบท้ายประกาศนี้เพื่อใช้แทนหนังสือคนประจําเรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  
โดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องนําใบรับคําขอมาคืนเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับหนังสือคนประจําเรือ 

ข้อ ๑๐ หนังสือคนประจําเรือตามข้อ  ๘  ให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกหนังสือ 
คนประจําเรือหรือใบแทน 

หนังสือคนประจําเรือตามข้อ  ๙  ให้มีอายุตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ 
ในน่านน้ําไทย 

ข้อ ๑๑ หนังสือคนประจําเรือหรือใบแทนตามข้อ  ๘  ให้ถือว่าเป็นการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและใบอนุญาตให้ทํางานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

ข้อ ๑๒ ในกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับหนังสือคนประจําเรือเป็นคนต่างด้าวซึ่งไม่มีเอกสาร
หลักฐานตามข้อ  ๔  (๒)  ถึง  (๗)  ให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้ประสานงานกับประเทศต้นทางเพื่อให้ 
คนต่างด้าวเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติโดยเร็ว 

ข้อ ๑๓ คนต่างด้าวซึ่งมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีผู้ ใดมีใบอนุญาตทํางานตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวและประสงค์จะขอหนังสือคนประจําเรือให้ย่ืนคําขอ
ต่อกรมประมง  ณ  ศูนย์  ตามเวลาที่กรมประมงประกาศกําหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(๒) สําเนาใบอนุญาตทําการประมงของเจ้าของเรือ  สําหรับเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 

สิบตันกรอสข้ึนไป 
(๓) สําเนาใบทะเบียนเรือ  และสําเนาใบอนุญาตให้ใช้เรือสําหรับเรือประมงที่มีขนาดน้อยกว่า

สิบตันกรอส 
(๔) สําเนาหนังสือสัญญาจ้างให้ทํางานในเรือประมงตามแบบที่กําหนดในประกาศกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน  เร่ือง  กําหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล   
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่คนต่างด้าวมีเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดในข้อ  ๑๓  ถูกต้องและครบถ้วน   

ให้อธิบดีจัดทําทะเบียนประวัติและออกหนังสือคนประจําเรือให้แก่คนต่างด้าวนั้น 
ในกรณีที่กรมประมงไม่สามารถออกหนังสือคนประจําเรือให้แก่ผู้ย่ืนคําขอได้ในวันที่ย่ืนคําขอ  

ให้ออกใบรับคําขอตามแบบแนบท้ายประกาศนี้เพื่อใช้แทนหนังสือคนประจําเรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  
โดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องนําใบรับคําขอมาคืนเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับหนังสือคนประจําเรือ 

ข้อ ๑๕ หนังสือคนประจําเรือตามข้อ  ๑๔  ให้มีอายุตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตทํางาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  เว้นแต่ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตทํางาน 
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าวซึ่งจะหมดอายุภายในวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  
หรือวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วนัที่ออกหนังสือคนประจําเรือหรือใบรับคําขอ   



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๖ คนต่างด้าวซึ่งได้รับหนังสือคนประจําเรือตามข้อ  ๑๓  ผู้ใดประสงค์จะต่ออายุ
หนังสือคนประจําเรือ  ให้ย่ืนคําขอต่อกรมประมง  ณ  ศูนย์  ตามเวลาท่ีกรมประมงประกาศกําหนด
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือคนประจําเรือที่หมดอายุ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
(๓) สําเนาใบอนุญาตทําการประมงของเจ้าของเรือ  สําหรับเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 

สิบตันกรอสข้ึนไป 
(๔) สําเนาใบทะเบียนเรือ  และสําเนาใบอนุญาตให้ใช้เรือสําหรับเรือประมงที่มีขนาดน้อยกว่า

สิบตันกรอส 
(๕) สําเนาหนังสือสัญญาจ้างให้ทํางานในเรือประมงตามแบบที่กําหนดในประกาศกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน  เร่ือง  กําหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล 
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่คนต่างด้าวมีเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดในข้อ  ๑๖  ถูกต้องและครบถ้วน  

ให้อธิบดีต่ออายุหนังสือคนประจําเรือให้แก่คนต่างด้าวผู้นั้น  โดยให้มีอายุตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตทํางาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

การต่ออายุหนังสือคนประจําเรือ  ให้ประทับตราวันที่ต่ออายุพร้อมกับลงนามในหนังสือ 
คนประจําเรือเล่มเดิม  หรือจะออกเล่มใหม่ก็ได้   

ในกรณีที่กรมประมงไม่สามารถต่ออายุหนังสือคนประจําเรือให้แก่ผู้ย่ืนคําขอได้ในวันที่ย่ืนคําขอ  
ให้ออกใบรับคําขอตามแบบแนบท้ายประกาศนี้เพื่อใช้แทนหนังสือคนประจําเรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  
โดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องนําใบรับคําขอมาคืนเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับหนังสือคนประจําเรือ 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่คนต่างด้าวประสงค์จะเปลี่ยนนายจ้าง  ให้คนต่างด้าวและนายจ้างใหม่   
ย่ืนคําขอแก้ไขรายการในหนังสือคนประจําเรือพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามแบบแนบท้ายประกาศนี้   

อธิบดีจะอนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างได้ภายใต้เง่ือนไข  ดังนี้ 
(๑) นายจ้างเลิกจ้างหรือนายจ้างเสียชีวิต 
(๒) นายจ้างล้มละลาย 
(๓) นายจ้างกระทําทารุณกรรมหรือทําร้ายร่างกายลูกจ้าง 
(๔) นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
(๕) ลูกจ้างทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดล้อมในการทํางานที่อาจทําให้ลูกจ้าง

ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย 
ให้เจ้าหน้าที่บันทึกการเปล่ียนนายจ้างไว้ในหนังสือคนประจําเรือและในทะเบียนประวัติ   
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่คนต่างด้าวประสงค์จะเพิ่มนายจ้าง  ให้คนต่างด้าวและนายจ้างใหม่ย่ืนคําขอ

แก้ไขในหนังสือคนประจําเรือพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

อธิบดีจะอนุญาตให้เพิ่มนายจ้างได้เม่ือมีหนังสือยินยอมจากนายจ้างเดิม  โดยให้มีการเพิ่มนายจ้าง 
ได้ไม่เกินสามคน 

ข้อ ๒๐ ในกรณีคนต่างด้าวมีใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ 
การทํางานของคนต่างด้าว  ให้อธิบดีแจ้งการเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้างตามข้อ  ๑๘  หรือข้อ  ๑๙   
ให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวทราบและแก้ไข
ใบอนุญาตทํางานให้สอดคล้องกัน 

ให้เจ้าหน้าที่บันทึกการเพิ่มนายจ้างไว้ในหนังสือคนประจําเรือและในใบทะเบียนประวัติ 
ข้อ ๒๑ ในกรณีหนังสือคนประจําเรือสูญหายหรือเสียหาย  ให้คนต่างด้าวหรือเจ้าของเรือ 

ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือคนประจําเรือที่สูญหายหรือเสียหาย  ณ  ศูนย์  ตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี  
โดยย่ืนหนังสือคนประจําเ รือที่ เสียหายหรือหลักฐานการแจ้งความในกรณีสูญหายต่ออธิบดี   
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหาย 

ในการออกใบแทนหนังสือคนประจําเรือให้ใช้แบบหนังสือคนประจําเรือเดิม  โดยระบุคําว่า  
“ใบแทน”  ไว้ที่ก่ึงกลางด้านหน้าของหนังสือคนประจําเรือ 

ข้อ ๒๒ ผู้ย่ืนคําขอรับหนังสือคนประจําเรือตามข้อ  ๔  และข้อ  ๑๓  และผู้ย่ืนคําขอต่ออายุ
หนังสือคนประจําเรือตามข้อ  ๑๖  ต้องชําระค่าใช้จ่ายในการจัดทําหนังสือคนประจําเรือและการต่ออายุ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ผู้ ย่ืนคําขอรับหนังสือคนประจําเรือตามข้อ  ๙  ต้องชําระค่าใช้จ่ายในการจัดทําหนังสือ 
คนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 

ข้อ ๒๓ ให้หนังสือคนประจําเรือที่กรมประมงออกตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการออกหนังสือคนประจําเรือก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาต
ทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าวหมดอายุ  หรืออีกหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ 
ใช้บังคับแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่เจ้าของเรือที่มีขนาดต่ํากว่าสามสิบตันกรอสผู้ใดมีคนประจําเรือซึ่งเป็น 
คนต่างดา้วทํางานอยู่ในเรือประมงอยู่ก่อนแล้วและผู้นั้นยังไม่มีหนังสือคนประจําเรือ  ให้ดําเนินการย่ืนคําขอ
หนังสือคนประจําเรือสําหรับคนประจําเรือนั้นภายในหนึ่ง ร้อยย่ีสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศนี้ 
มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 



ค ำขอหนังสือคนประจ ำเรือ  
(กรณีไม่มีใบอนุญำตท ำงำนตำมข้อ ๔) 

 

ส่วนที่ ๑            
 นาย/Mr.   นาง/Mrs.   นางสาว/Miss  
ชื่อ ............................................................. นามสกุล .......................................................................... 
Name ……………………………………………….. Surname ………………………………………………………....….. 
เพศ……………………สัญชาต…ิ……………………………………..เกิดวันที่…………………………………………….…. 
ที่อยู่ปัจจุบันของคนต่างด้าว บ้านเลขที ่....................... หมู่ที ่.............. ถนน .............................................. 
ต าบล .............................. อ าเภอ ............................ จังหวัด ............................... รหสัไปรษณยี์ ................  
โทรศพัท์ติดต่อ ............................................................. 
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ีมาด้วยแล้ว 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (Non Thai Identification Card) หมายเลข ………………......…….  
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport)   หมายเลข ………………......……. 
 ส าเนาหนงัสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport)   หมายเลข ………………......……. 
 ส าเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง   หมายเลข ………………......……. 
 ส าเนาหนังสือรับรองสถานะบุคคล /ส าเนาบัตรประจ าตัวตามกฎหมายที่ตนมีสัญชาติ หมายเลข ………………......……. 
 ส าเนาหนงัสือส าคัญประจ าตัว (Certification Identity)   หมายเลข ………………......……. 
 ส าเนาเอกสารประจ าตัวตามกฎหมายที่ตนมีสัญชาต ิ  หมายเลข ………………......……. 
 
ส่วนที่ ๒ (ส ำหรับคนตำ่งด้ำวที่ไม่มีเอกสำรหรอืหลักฐำนตำมส่วนที่ ๑) 
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ีมาด้วยแล้ว 
 บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย   หมายเลข ……………………………………………..…… 
 นาย/Mr.  นาง/Mrs.   นางสาว/Miss  
ชื่อ ........................................................... นามสกุล ............................................................................ 
Name …………………………………………….. Surname …………………………………………………….......…….. 
เพศ …………………… สัญชาต ิ……………………………………….. เกิดวันที่ ……………………………………….…. 
ที่อยูป่ัจจุบันของคนต่างด้าว บ้านเลขที ่....................... หมู่ที่ .............. ถนน .............................................. 
ต าบล .............................. อ าเภอ ............................ จังหวัด ............................... รหสัไปรษณยี์ ................  
โทรศพัท์ติดต่อ ............................................................. 
 
ส่วนที่ ๓ (หลังจำกได้มีกำรเจรจำตกลงกำรจ้ำงงำนแล้ว) 
๑. ประสงค์จะท างานในเรือประมง ทะเบียนเรือ .....…………………....................................................... 
    เจ้าของเรือ/นายจ้าง ชื่อ ............................................... นามสกุล ................................................. 
๒. ในการนี้ ขา้พเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว 
     มีใบรับรองการตรวจสุขภาพ    เลขที่……………………………………. 
     มีบัตรประกันสุขภาพ            เลขที่……………………………………. 
     มีหนังสือสัญญาจ้างให้ท างานในเรือประมง วันที่จ้าง………………………………… 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในค ำขอนี้เป็นควำมจรงิ 

 

.................................................................. 
 ลงชื่อผู้ยื่นค าขอ 
วันที ่...................................................

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 

เลขรับที่ .................................... 
วันที่ ................... เวลา ............ 
 
ลงชื่อ .........................................  
              เจ้าหน้าที ่
ลงวันที่ ...................................... 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขรับที่ .................................... 
วันที่ ................... เวลา ............ 

ได้บันทึกทะเบียนประวัติแล้ว 
ลงชื่อ ......................................... 

เจ้าหน้าที่ 
ลงวันที่ ...................................... 

ได้พิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว 
ลงชื่อ ......................................... 

เจ้าหน้าที่ 
ลงวันที่ ...................................... 

ได้ถ่ายภาพแล้ว 
ลงชื่อ ......................................... 

เจ้าหน้าที่ 
ลงวันที่ ...................................... 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 

เลขรับที่ .................................... 
วันที่ ................... เวลา ............ 
 
ลงชื่อ .........................................  
              เจ้าหน้าที ่
ลงวันที่ ...................................... 
 



 
ค ำขอหนังสือคนประจ ำเรือ  

              (กรณีมีใบอนุญำตท ำงำนตำมข้อ ๑๓)  
 
 นาย/Mr.  นาง/Mrs.   นางสาว/Miss  

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

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

เพศ …………………… สัญชาต ิ……………………………………….. เกิดวันที่ .…………………….……..……. 
 

ที่อยู่ปัจจุบันของคนต่างด้าว บ้านเลขที ่................. หมู่ที่ ........... ถนน ............................................. 

ต าบล ............................... อ าเภอ ..................................... จังหวัด ...................................................... 

รหัสไปรษณีย ์.................................... โทรศัพท์ติดต่อ .......................................................................... 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอหนังสือคนประจ าเรือ โดยข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว 

 ส าเนาใบอนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างดา้ว 

 ส าเนาใบอนุญาตท าการประมงของเจ้าของเรือ ส าหรับเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป 

 ส าเนาใบทะเบียนเรือ และส าเนาใบอนุญาตให้ใช้เรอืส าหรับเรือประมงที่มีขนาดน้อยกว่า 
 สิบตันกรอส  

 ส าเนาหนงัสือสัญญาจ้างให้ท างานในเรอืประมง 

 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในค ำขอนี้เป็นควำมจรงิทุกประกำร 
 
 

     ................................................. 
     ลงชื่อผู้ยื่นค าขอ 

        วันที ่.........................................

 

 

 
ติดรูปถ่ายสี ขนาด ๒” x ๑.๕” 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 
เลขรับที่ .................................... 
วันที่ ................... เวลา ............ 

ลงชื่อ ......................................... 
เจ้าหน้าที่ 

ลงวันที่ ...................................... 
 

ได้บันทึกทะเบียนประวัติแล้ว 
ลงชื่อ ......................................... 

เจ้าหน้าที่ 
ลงวันที่ ...................................... 

ได้พิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว 
ลงชื่อ ......................................... 

เจ้าหน้าที่ 
ลงวันที่ ...................................... 

ได้ถ่ายภาพแล้ว 
ลงชื่อ ......................................... 

เจ้าหน้าที่ 
ลงวันที่ ...................................... 

 
 



ใบรับค ำขอหนังสือคนประจ ำเรือ 
 

เลขที่ ....................... 
ที่ท าการ ...................................................... 

จังหวัด ................................. 
  

วันที่........ เดือน ............................... พ.ศ. .......... 
 

ชื่อผู้ยื่นค าขอ ................................................................................................................ มีความประสงค์ขอรับ 
หนังสือคนประจ าเรือเพ่ือท างานในเรือประมง หมายเลขทะเบียนเรือ ……………………………………………………  
ชื่อเจ้าของเรือ/ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมง ......................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

โดยได้ช าระค่าธรรมเนียมจ านวน .......................... บาท (.............................................................................)  
 
 

ลงชื่อ ............................................................ ผู้ออกใบรับค าขอ 
( ........................................................... ) 

ต าแหน่ง .................................................................. 
 
 
 
 
 

หมำยเหต ุ ให้น าใบรับค าขอมาคืนเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับหนังสือคนประจ าเรือ



ใบแทนหนังสือคนประจ ำเรือ 
 
 
 

 
 

เลขที่  ....................... 
ที่ท าการ ...................................................... 

จังหวัด ................................. 
  

วันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ. ......... 
 

ชื่อผู้ยื่นค าขอ ..................................................................................................................... มีความประสงค์ขอรับ 
หนังสือคนประจ าเรือเพ่ือท างานในเรือประมง หมายเลขทะเบียนเรือ .................................................................. 
ชื่อเจ้าของเรือ/ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมง ............................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

โดยได้ช าระค่าธรรมเนียมจ านวน ............................. บาท ( ..........................................................................)  
 
 

ลงชื่อ ............................................................ ผู้ออกใบแทน 
        ( ........................................................... ) 

ต าแหน่ง .................................................................. 
 
 
 

 
หมำยเหต ุ  (๑) ใบแทนหนังสือคนประจ าเรือนี้ใช้แทนการอนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอ  

  อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
   และอนุญาตใหท้ างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
   ได้ต้ังแต่วันที่ออกใบแทนจนถงึวันที่ ................................................... 
 (๒) ในระหว่างใช้ใบแทนหนังสือคนประจ าเรือนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพ่ิมนายจ้าง  
  และท างานในเรือประมงล าอื่นได้

 

 

 
ติดรูปถ่ายสี ขนาด ๒” x ๑.๕” 

 



ค ำขอใบแทน ขอแก้ไขรำยกำร ขอต่ออำยหุนังสือคนประจ ำเรือ  
 
 ขอใบแทนหนังสือคนประจ าเรือ (กรอกเฉพาะข้อ ๑) 
 ขอแก้ไขรายการในหนังสือคนประจ าเรือ (กรอกเฉพาะข้อ ๒) 
 ขอต่ออายุหนังสือคนประจ าเรือ (กรอกเฉพาะข้อ ๓) 
 

 นาย/Mr.  นาง/Mrs.   นางสาว/Miss  
ชื่อ ............................................................. นามสกุล ................................................................. 
Name  ………………………………………………. Surname ………………………………………………....….. 
เพศ …………………… สัญชาต ิ………………………….. เกิดวันที่ …………......…………………………..…… 
 

ที่อยู่ปัจจุบันของคนต่างด้าว บ้านเลขที ่......................... หมู่ที ่.......... ถนน........................................ 
ต าบล ............................... อ าเภอ ..................................... จังหวัด ...................................................... 
รหัสไปรษณีย ์....................................... โทรศพัท์ติดต่อ ....................................................................... 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดังนี ้

๑. ขอรับใบแทนหนังสือคนประจ าเรือ 
     กรณีเสยีหาย  เสียหาย เมื่อวันที่............................................................................... 
     กรณีสูญหาย  สูญหาย เมื่อวันที่................................................................................ 
 หนังสือแจ้งความเลขที ่............................................ ลงวันที่ ............................................... 
 ณ สถานีต ารวจ ....................................................... อ าเภอ ................................................  
 จังหวัด ......................................... 
 

๒. ขอแก้ไขรายการในหนังสือคนประจ าเรือ ดังนี้  
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
๓. ขอต่ออายุหนังสือคนประจ าเรือ 
    ในการนี้ ขา้พเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้มาด้วยแล้ว 
     หนังสือคนประจ าเรือที่หมดอาย ุ
     ส าเนาใบอนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
     ส าเนาใบอนุญาตท าการประมงของเจ้าของเรือ ส าหรับเรือประมงที่มีขนาดต้ังแต่สิบตันกรอสขึ้นไป  
     ส าเนาใบทะเบียนเรือและส าเนาใบอนุญาตให้ใช้เรอื ส าหรับเรือประมงที่มีขนาดน้อยกว่าสิบตันกรอส 
     ส าเนาหนังสือสัญญาจ้างให้ท างานในเรือประมง 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในค ำขอนี้เป็นควำมจรงิทุกประกำร 
 
 

     .................................................... 
     ลงชื่อผู้ยื่นค าขอ 

       วันที ่...............................................

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 
เลขรับที่ .................................... 
วันที่ ................... เวลา ............ 

 
ลงชื่อ ......................................... 

เจ้าหน้าที่ 
ลงวันที่ ...................................... 

 
 

อนุมัติ 
 
 

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

 



ใบค ำขอเพิ่มนำยจ้ำง 
 

เขียนที่ ....................................................................... 
........................................................................ 

วันที่ ................ เดือน .......................... พ.ศ. ...................... 
 
  ๑. กรณีบุคคลธรรมดำ 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................ อาย ุ........... ปี 
บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่ .............................................................................................................. 
ออกเมื่อวันที่ ............................................................................. สิ้นสุดวันที่ ...................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่ ........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถตดิต่อได ้........................................................................................... 
ประเภทกิจการของนายจ้าง ............................................................................................................................................... 
  ๒. กรณีนิติบุคคล 
   ข้าพเจ้า (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด) ................................................................................................... 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่............................................. ตั้งอยู่เลขที่ .................... อาคาร ................................................. 
หมู่ที่ ................ ซอย ..................................... ถนน. ...................................... แขวง/ต าบล ............................................. 
เขต/อ าเภอ ......................................... จังหวัด ........................................... โดย ............................................................... 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท/หุ้นส่วนผู้จัดการ ............................................................................................. 
บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่.................................................... ออกเมื่อวันที่ ...................................  
สิ้นสุดวันที่ ........................................... อยู่บ้านเลขที่ ........................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถตดิตอ่ได ้........................................................................................... 
ประเภทกิจการของนายจ้าง ............................................................................................................................................... 
ประสงค์จะจ้าง .................................................................................................................................................................... 
ซึ่งได้รับหนังสือคนประจ าเรือ เลขที่ ....................................................................................................................  
เป็นคนประจ าเรือประมง หมายเลขทะเบียน ...................................................................................................... 
โดยได้แนบหนังสือยินยอมจากนายจ้างเดิมมาพร้อมค าขอน้ีด้วยแล้ว  

 
ลงชื่อ ........................................................ นายจ้างใหม่ 

(........................................................) 
 

ลงชื่อ ..................................................... คนประจ าเรือ 
(.........................................................) 



ใบค ำขอเปลี่ยนนำยจ้ำง 
 

เขียนที่ ....................................................................... 
........................................................................ 

วันที่ ................ เดือน .......................... พ.ศ................. 
  ๑. กรณีบุคคลธรรมดำ 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................ อาย ุ........... ปี 
บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่ .............................................................................................................. 
ออกเมื่อวันที่ ............................................................................. สิ้นสุดวันที่ ...................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่ ........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถตดิต่อได ้........................................................................................... 
ประเภทกิจการของนายจ้าง ............................................................................................................................................... 
  ๒. กรณีนิติบุคคล 
   ข้าพเจ้า (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด) ................................................................................................... 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่............................................. ตั้งอยู่เลขที่ .................... อาคาร ................................................. 
หมู่ที่ ................ ซอย ..................................... ถนน. ...................................... แขวง/ต าบล ............................................. 
เขต/อ าเภอ ......................................... จังหวัด ........................................... โดย ............................................................... 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท/หุ้นส่วนผู้จัดการ ............................................................................................. 
บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่.................................................... ออกเมื่อวันที่ ...................................  
สิ้นสุดวันที่ ........................................... อยู่บ้านเลขที่ ........................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถตดิต่อได ้........................................................................................... 
ประเภทกิจการของนายจ้าง ............................................................................................................................................... 
ประสงค์จะจ้าง ....................................................................................................................................................................  
ซึ่งได้รับหนังสือคนประจ าเรือหมายเลข ...........................................................................................................................  
ซึ่งเคยเป็นคนประจ าเรือให้กับเจ้าของเรือหมายเลขทะเบียน .........................................................................................  
ชื่อ ........................................................................................................ สัญชาติ. ................... อาย ุ.............ปี  
ถือบัตรประจ าตัว ..........................................................................................................................................  

 

 

 

 

 
 



 ๒ 
 

โดยได้แนบหลักฐานประกอบการขอเปลี่ยนนายจ้างดังต่อไปนี้ 

  เอกสารหลักฐานการเลิกจ้างของนายจ้างเดิม 

  เอกสารหลักฐานการเสียชีวิตของนายจ้างเดิม 

  เอกสารหลักฐานการล้มละลายของนายจ้างเดิม 

  หนังสือแจ้งความการถูกนายจ้างท าร้ายร่างกายหรือทารุณกรรม 

  หนังสือร้องเรียนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจา้ง 
หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

  หลักฐานแสดงสภาพการท างานหรือสภาพแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย 

 

 

ลงชื่อ ........................................................ นายจ้างใหม ่

(........................................................) 

 

ลงชื่อ ..................................................... คนประจ าเรือ 

(.........................................................) 

 

 

 

 
 

 

 


