
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าดว้ยการประมง  (ฉบบัที่  2)   

พ.ศ.  2564 
 
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  (COVID - 19)   
ท าให้แรงงานในเรือประมงที่มีหนังสือคนประจ าเรือตามข้อ  ๘  ของประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง   
การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ไม่สามารถเดินทาง 
กลับประเทศเพ่ือด าเนินการจัดท าเอกสารหลักฐานจากประเทศต้นทาง  น ามาประกอบการยื่นขอรับ
ใบอนุญาตท างานจากกรมการจัดหางานในกระบวนการน าเข้าแบบ  MoU  ได้  ประกอบกับหนังสือ 
คนประจ าเรือดังกล่าวสิ้นอายุหรือใกล้สิ้นอายุลง  อันจะท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  83  วรรคสาม  แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.  2564  ให้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ คนต่างด้าวที่ได้รบัหนังสือคนประจ าเรอืตามมตคิณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  31  มีนาคม  

พ.ศ.  2563  ประกอบข้อ  8  ของประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การออกหนังสือคนประจ าเรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  พ.ศ.  2563  หากประสงค์จะท างานในเรือประมงต่อไป  ให้ยื่นค าขอ
ต่ออายุหนังสือคนประจ าเรือตามแบบแนบท้ายประกาศนี้   ต่อกรมประมง  ณ  ศูนย์  ตามระยะเวลา 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) หนังสือคนประจ าเรือเล่มเดิม   
(2) ใบรับรองการตรวจสุขภาพซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019   

และการประกันสุขภาพ  มีอายุคุ้มครองอย่างน้อยหนึ่งปี  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย 
การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว   

(3) ส าเนาหนังสือสัญญาจ้างตามแบบที่ก าหนดในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
เรื่อง  ก าหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล  ซึ่งให้เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญาจ้างและลงลายมือชื่อก ากับ 

กรณีที่เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งถูกต้องและครบถ้วน  ให้อธิบดีออกใบรับค าขอ 
ต่ออายุหนังสือคนประจ าเรือให้แก่คนตา่งด้าวก่อนออกหนังสือคนประจ าเรอื  เพื่อให้คนต่างด้าวน าไปเปน็
หลักฐานในการยื่นค าขอจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลที่ตรวจคนเข้าเมืองจั งหวัดที่คนต่างด้าวยื่นค าขอ 
ต่ออายุหนังสือคนประจ าเรือ  หรือสถานที่อื่นที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนด   

ให้ผู้ยื่นค าขอน าใบรับค าขอและหลักฐานการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลตามวรรคสอง   
มายื่น  ณ  ศูนย์ที่ย่ืนค าขอ  เพื่อรับหนังสือคนประจ าเรือ   

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ใบรับค าขอให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  และให้ใช้แทนหนงัสือคนประจ าเรือได้ไมเ่กนิ
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ออกใบรับค าขอ  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่น าใบรับค าขอและหลักฐานการจัดเก็บ
ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล  มายื่นขอรับหนังสือคนประจ าเรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าใบรับค าขอนั้น 
เป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว   

หนังสือคนประจ าเรือให้มีอายุหนึ่งปีนับแตว่ันที่หนงัสือคนประจ าเรือเดิมสิ้นอายุ  และให้คนต่างดา้ว 
ช าระค่าใช้จ่ายในการจัดท าหนังสือคนประจ าเรือตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด   

การต่ออายุหนังสือคนประจ าเรือตามวรรคห้า  ให้ประทับตราวันที่ต่ออายุพร้อมกับลงนาม 
ในหนังสือคนประจ าเรือเล่มเดิม  หรือจะออกเล่มใหม่ก็ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



 
 
 

ค ำขอต่ออำยุหนังสือคนประจ ำเรือของคนต่ำงด้ำวที่ได้รับหนงัสือคนประจ ำเรือ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 ประกอบข้อ 8 ของประกำศส ำนกันำยกรัฐมนตรี  

เรื่อง กำรออกหนังสือคนประจ ำเรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง พ.ศ. 2563 

1. ข้าพเจ้า  นาย/Mr.  นาง/Mrs.   นางสาว/Miss  
ชื่อ ................................................................................. นามสกุล ............................................................................................. 
Name………………………………………....………......... Surname ……………………………………………………...........……........................ 
เลขประจ าตัวคนต่างด้าว………….......................................................................…………...........…………........................................ 
เลขหนังสือเดินทาง/เอกสารอ่ืนที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง...................................................วันที่หมดอายุ.................................... 
เพศ ……………………………… สญัชาติ …………………………………….. เกิดวันที่ …………......……………………………………..…………… 
ที่อยู่ปัจจุบนัของคนต่างด้าว บ้านเลขที่ ......................... หมู่ที่ .......... ถนน……………………………..ต าบล .................................. 
อ าเภอ ...........................................จังหวัด ...................................................รหัสไปรษณีย์ ...................................................... 
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ .................................................................................................................................................................... 
2. ได้รับหนังสือคนประจ าเรือเลขที่..........................................................วันที่หมดอายุ............................................................ 
3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอต่ออายุหนังสือคนประจ าเรือ โดยมีนายจา้ง จ านวน ................... ราย  
  3.1 ชื่อ ..................................... นามสกุล ........................................หมายเลขบัตรประชาชน .............................................. 
        หนังสือสัญญาจ้างในงานประมงทะเล ลงวนัที่…………เดือน……………....…………….พ.ศ. ......................... 
  3.2 ชื่อ ..................................... นามสกุล ........................................หมายเลขบัตรประชาชน .............................................. 
        หนังสือสัญญาจ้างในงานประมงทะเล ลงวนัที่…………เดือน……………....…………….พ.ศ. ......................... 
  3.3 ชื่อ ..................................... นามสกุล ........................................หมายเลขบัตรประชาชน .............................................. 
        หนังสือสัญญาจ้างในงานประมงทะเล ลงวนัที่…………เดือน……………....…………….พ.ศ. ......................... 
4. ข้าพเจ้าได้แนบหรือแสดงเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้ 
 4.1  หนังสือคนประจ าเรือเล่มเดิม  
 4.2  หนังสือสัญญาจ้างในงานประมงทะเลที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 4.3  ใบรับรองการตรวจสุขภาพซึ่งครอบคลุมถงึการตรวจโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข  
  4.4  บัตรประกันสุขภาพมีอายุคุ้มครองอย่างน้อยหนึ่งปี 
 4.5  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสาร 

 ใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลของผู้มอบอ านาจ และแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 
 หรือบัตรประจ าตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือ
 รับรองสถานะบุคคลของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในค ำขอนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

     ลงชื่อ.............................................................. ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
     (..............................................................) 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................ ต าแหน่ง .................................................................................... 
ได้ท าการตรวจค าขอและเอกสารประกอบแล้ว พบว่า ค าขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน และไดรั้บช าระค่าธรรมเนียมจ านวน 100 บาท จึง 
 ออกใบรับค าขอซึ่งหมดอายุวันที่ .............................................  
      
ลงชื่อ ............................................................ผู้ออกใบรับค ำขอ 
     (..............................................................) 
ต ำแหน่ง ................................................................ 

เลขที่ค าขอ........................................................... 
วันที ่.................................................................... 
ลงชื่อ ...................................................ผู้รับค าขอ 
      (.......................................................) 

 อนุญาตให้ต่ออายหุนังสือคนประจ าเรือ 

ลงชื่อ ..............................................................................ผู้อนุญำต 
     (.....................................................................) 
ต ำแหน่ง............................................................................ 
วันที.่................................................................................ 



  
                                  (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 

      ใบรับค ำขอต่ออำยุหนังสือคนประจ ำเรือของคนต่ำงด้ำว 
        ที่ได้รับหนังสือคนประจ ำเรือ ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 ประกอบข้อ 8 ของประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
เรื่อง กำรออกหนังสือคนประจ ำเรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง พ.ศ. 2563 
 เลขท่ีค าขอ……………......…………….......….....................................................................…………. 
 วันท่ีรับค าขอ……………………………........….………………………………………………………….….…….… 
 ช่ือผู้ยื่นค าขอ นาย/นาง/นางสาว..................................……นามสกุล......................……….…..... 
 Name (Mr./Mrs./Miss)…………………………………….Surname………………………………............ 
 เลขประจ าตัวคนต่างด้าว............................................................... สญัชาติ............................. 
 เลขหนังสือเดินทาง/เอกสารอื่นท่ีใช้แทนหนังสือเดินทาง........................................................ 
 ช่ือนายจ้าง 
 1. นาย/นาง/นางสาว........................................………………………...............……………………….. 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………………….. 
 2. นาย/นาง/นางสาว........................................……………………………………………….…………….. 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………………….. 
 3. นาย/นาง/นางสาว........................................……………………………………………….…………….. 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………………….. 
 โดยให้ใบรับค าขอน้ี ใช้แทนหนังสือคนประจ าเรือ ไม่เกินวันท่ี................................................. 
 และเมื่อได้จดัท าอัตลักษณ์บุคคลแล้ว ให้มีสิทธิน ามารับหนังสือคนประจ าเรือ โดยมีอายุตั้งแต่    
 วันท่ี ........................................ ถงึวันท่ี .............................................  
 ออกให้ ณ ศูนย์ ....................................................................................................... 
 วันท่ีออกใบรับค าขอ ................................................................................................ 
 

                ลงช่ือ............................................................ผู้ออกใบรบัค าขอ 
  (………………………………………………………) 

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

 ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบข้อมูลในใบรบัค าขอแล้วถูกต้องครบถ้วน 
 ลงช่ือ..........................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ 
      (...........................................................) 
 ลงวันท่ี........................................................ 

 
                            (ส ำหรับแรงงำนต่ำงด้ำว) 

      ใบรับค ำขอต่ออำยุหนังสือคนประจ ำเรือของคนต่ำงด้ำว 
        ที่ได้รับหนังสือคนประจ ำเรือ ตำมมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 ประกอบข้อ 8 ของประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
เรื่อง กำรออกหนังสือคนประจ ำเรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง พ.ศ. 2563 
 เลขท่ีค าขอ……………......…………….......….....................................................................…………. 
 วันท่ีรับค าขอ……………………………........….………………………………………………………….….…….… 
 ช่ือผู้ยื่นค าขอ นาย/นาง/นางสาว..................................……นามสกุล......................……….…..... 
 Name (Mr./Mrs./Miss)…………………………………….Surname………………………………............ 
 เลขประจ าตัวคนต่างด้าว............................................................... สญัชาติ............................. 
เลขหนังสือเดินทาง/เอกสารอื่นที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง..........................................................  
ช่ือนายจ้าง 
 1. นาย/นาง/นางสาว........................................………………………...............……………………….. 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………………….. 
 2. นาย/นาง/นางสาว........................................……………………………………………….…………….. 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………………….. 
 3. นาย/นาง/นางสาว........................................……………………………………………….…………….. 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………………….. 
 โดยให้ใบรับค าขอน้ี ใช้แทนหนังสือคนประจ าเรือ ไม่เกินวันท่ี................................................. 
 และเมื่อได้จดัท าอัตลักษณ์บุคคลแล้ว ให้มีสิทธิน ามารับหนังสือคนประจ าเรือ โดยมีอายุตั้งแต่    
 วันท่ี ........................................ ถึงวันท่ี .............................................  
 ออกให้ ณ ศูนย์ ....................................................................................................... 
 วันท่ีออกใบรับค าขอ ................................................................................................ 
 

                ลงช่ือ............................................................ผู้ออกใบรบัค าขอ 
  (………………………………………………………) 

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

 ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบข้อมูลในใบรบัค าขอแล้วถูกต้องครบถ้วน 
 ลงช่ือ..........................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ 
      (...........................................................) 
 ลงวันท่ี........................................................ 
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