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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกในการออกหนังสือคนประจําเรืออาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  ๘๓  วรรคสาม  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะรัฐมนตรีมีมติ
เม่ือวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“ศูนย์”  หมายความว่า  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามกฎหมายว่าด้วยการประมง   

และให้หมายความรวมถึงกรมประมง  ที่ทําการสํานักงานประมงจังหวัด  ที่ทําการสํานักงานประมงอําเภอ  
หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด 

“เรือประมง”  หมายความว่า  เรือประมงที่มีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๘๑ 
ข้อ ๓ เจ้าของเรือผู้ใดประสงค์จะให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีทํางาน 

ในเรือประมงต้องจัดให้ผู้นั้นย่ืนคําขอรับหนังสือคนประจําเรือต่อกรมเจ้าท่าตามระเบียบกรมเจ้าท่า   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือคนประจําเรือประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

ในกรณีที่เจ้าของเรือผู้ใดมีคนประจําเรือซึ่งมีสัญชาติไทยทํางานอยู่ในเรือประมงอยู่ก่อนแล้ว  
และผู้นั้นยังไม่มีหนังสือคนประจําเรือให้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงสําหรับคนประจําเรือนั้น  ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ในกรณีที่กรมเจ้าท่าไม่สามารถออกหนังสือคนประจําเรือให้แก่ผู้ย่ืนคําขอได้ในวันที่ย่ืนคําขอ   
ให้ออกใบรับคําขอตามแบบแนบท้ายประกาศนี้เพื่อใช้แทนหนังสือคนประจําเรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  
โดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องนําใบรับคําขอมาคืนเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับหนังสือคนประจําเรือ 

ข้อ ๔ เจ้าของเรือผู้ใดประสงค์จะให้คนต่างด้าวซึ่งมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีทํางานในเรือประมง  
ต้องจัดให้ผู้นั้นย่ืนคําขอรับหนังสือคนประจําเรือตามแบบแนบท้ายประกาศน้ีต่อกรมประมง  ณ  ศูนย์  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาใบอนุญาตให้ทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว 
(๒) สําเนาใบอนุญาตทําการประมงของเจ้าของเรือ   
(๓) สําเนาหนังสือสัญญาจ้างให้ทํางานในเรือประมง 
ในกรณีที่เจ้าของเรือผู้ใดมีคนประจําเรือซึ่งเป็นคนต่างด้าวทํางานอยู่ในเรือประมงอยู่ก่อนแล้ว  

และผู้นั้นยังไม่มีหนังสือคนประจําเรือให้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงสําหรับคนประจําเรือนั้น  ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
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ข้อ ๕ ในกรณีที่คนต่างด้าวมีเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดในข้อ  ๔  ถูกต้องและครบถ้วน  
ให้อธิบดีจัดทําทะเบียนประวัติและออกหนังสือคนประจําเรือให้แก่คนต่างด้าวนั้น 

ในกรณีที่กรมประมงไม่สามารถออกหนังสือคนประจําเรือให้แก่ผู้ย่ืนคําขอได้ในวันที่ย่ืนคําขอ  
ให้ออกใบรับคําขอตามแบบแนบท้ายประกาศนี้เพื่อใช้แทนหนังสือคนประจําเรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  
โดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องนําใบรับคําขอมาคืนเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับหนังสือคนประจําเรือ 

ข้อ ๖ การจัดทําทะเบียนประวัติตามข้อ  ๕  วรรคหน่ึง  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดชื่อตัว  
ชื่อสกุล  อายุ  ตําแหน่งในเรือประมงของผู้ย่ืนคําขอ  หมายเลขทะเบียนเรือประมง  และเครื่องหมาย
ประจําเรือประมง 

ข้อ ๗ ในกรณีที่คนต่างด้าวประสงค์จะทํางานในเรือประมงลําอื่น  ให้คนต่างด้าว 
หรือเจ้าของเรือลําใหม่ย่ืนคําขอแก้ไขรายการในหนังสือคนประจําเรือตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี   
ในกรณีที่มีการเปล่ียนเจ้าของเรือต้องแนบสําเนาหนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้างตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าวด้วย 

ให้เจ้าหน้าที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงเรือประมงหรือเจ้าของเรือไว้ในหนังสือคนประจําเรือและ 
ในทะเบียนประวัติ 

ข้อ ๘ ในกรณีหนังสือคนประจําเรือสูญหายหรือเสียหาย  ให้คนต่างด้าวหรือเจ้าของเรือ 
ย่ืนขอรับใบแทนหนังสือคนประจําเรือที่สูญหายหรือเสียหาย  ณ  ศูนย์  ตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี  
โดยย่ืนหนังสือคนประจําเรือที่เสียหายหรือหลักฐานการแจ้งความในกรณีสูญหายต่ออธิบดี  ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหาย 

ในการออกใบแทนหนังสือคนประจําเรือให้ใช้แบบหนังสือคนประจําเรือเดิม  โดยระบุคําว่า  “ใบแทน”  
ไว้ที่ก่ึงกลางด้านหน้าของหนังสือคนประจําเรือ 

ข้อ ๙ ผู้ ย่ืนคําขอหนังสือคนประจําเรือตามข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ต้องชําระค่าใช้จ่าย 
ในการจัดทําหนังสือคนประจําเรือตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

ให้ผู้ ย่ืนคําขอหนังสือคนประจําเรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจดัทําหนังสือคนประจําเรือ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 



คําขอหนังสือคนประจําเรือ  
 

 ขอหนังสือคนประจําเรือ (กรอกเฉพาะข้อ ๑) 
 ขอใบแทนหนังสือคนประจําเรือ (กรอกเฉพาะข้อ ๒) 
 ขอแก้ไขรายการในหนังสือคนประจําเรือ (กรอกเฉพาะข้อ ๓) 

 

ข้าพเจ้า            
 นาย    นาง    นางสาว    อ่ืน ๆ ..................................................................................... 
ช่ือ ......................................................... นามสกุล ............................................................................... 
เจ้าของเรือประมงหมายเลขทะเบียน ..................................เครื่องหมายประจําเรือ ............................. 
ได้รับใบอนุญาตทําการประมง เลขที่ .................................................... 
ที่อยู่ ................................................................................................................................................................... 
ตําบล/แขวง .................................................................. อําเภอ/เขต .............................................................. 
จังหวัด ........................................................................... ประเทศ ................................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ...................................................... โทรศัพท์ติดต่อ .................................................................. 
E-Mail ............................................................................................................................................................... 
 

๑. ประสงค์จะนําคนต่างด้าวมาขอรับหนังสือคนประจําเรือ จํานวน ........... คน ตามเอกสารแนบท้าย 
ในการน้ีได้ย่ืนเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ีมาด้วยแล้ว 
  สําเนาใบอนุญาตให้ทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว 
  สําเนาใบอนุญาตทําการประมงของเจ้าของเรือ 
  สําเนาหนังสือสัญญาจ้างให้ทาํงานในเรือประมง 
 

๒. ขอรับใบแทนใบอนุญาตใหท้ํางานในเรือประมง 
  กรณีเสียหาย      เสียหาย เมือ่วันที่ ................................................................................ 
  กรณีสูญหาย      สญูหาย เมือ่วันที่ ................................................................................. 

สําเนาหนังสือแจ้งความเลขที่ .............................................. วันที่ .......................................... 
ณ สถานีตํารวจ ....................................................................................................................... 

 
๓. ประสงคจ์ะขอแก้ไขรายการในหนังสือคนประจําเรือ ดังน้ี  
    ................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคาํขอนีเ้ปน็ความจรงิ 
 

 
 

.................................................................. 
ลงช่ือผู้ย่ืนคําขอ 

 
วันที่ ................................................... 

 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
 

เลขรับท่ี .................................... 
วันท่ี ................... เวลา ............ 
 
ลงชื่อ .........................................  
              เจ้าหน้าท่ี 
ลงวันท่ี ...................................... 
ได้พิมพ์ลายนิ้วมือและ 
บันทึกทะเบียนประวัติ 
 
ลงชื่อ ......................................... 
              เจ้าหน้าท่ี 
ลงวันท่ี ...................................... 
- อนุมัติ 
 
- ลงชื่อ ...................................... 

อธิบดี 
หรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

ลงวันท่ี ...................................... 
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.................................................................. 
ลงช่ือผู้ย่ืนคําขอ 

วันที่ ..................................................



 
 
 
 
 

ใบรับคําขอ 
 

เลขที่  ....................... 
ที่ทําการ ...................................................... 

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

 
ช่ือผู้ย่ืนคําขอ ........................................................................................................... มีความประสงค์ขอรับหนังสือ
คนประจําเรือเพ่ือทํางานในเรือประมง หมายเลขทะเบียน ................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
เจ้าของเรือผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมง ช่ือ .................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
โดยได้ชําระค่าธรรมเนียมจํานวน ................................ บาท ( ......................................................................)  
 
 

ลงช่ือ ............................................................ ผู้ออกใบรับ 
( ........................................................... ) 

ตําแหน่ง .................................................................. 
 

หมายเหตุ  ในระหว่างดําเนินการออกหนังสือคนประจําเรือให้ใช้ใบรบัคําขอน้ี 
แทนหนังสือคนประจําเรือได้ต้ังแต่วันที่ออกใบรับคําขอ 
จนถึงวันที่ ...................................................... 

 

 
 
 
ติดรูปถ่ายสี ขนาด 2” x 1.5” 

 


