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ระเบียบกรมเจ�าท�า 
ว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการออกหนังสือคนประจําเรือประมง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
เพ่ือให�การดําเนินการตามข�อบังคับกรมเจ�าท�า ว�าด�วยการสอบความรู�ผู�ทําการในเรือ 

พ.ศ. ๒๕๓๒ ในเร่ืองการนับระยะเวลาปฏิบัติงานในทะเลสําหรับคนประจําเรือประมงเป3นไปด�วย
ความถูกต�อง เหมาะสม และชัดเจนย่ิงข้ึน อธิบดีกรมเจ�าท�าจึงวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ�และ
วิธีการออกหนังสือคนประจําเรือประมงไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบกรมเจ�าท�า ว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการออก

หนังสือคนประจําเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
ข�อ ๒๑  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป3นต�นไป 
 
ข�อ ๓  บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือข�อสั่งการใด ซึ่งขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ี 

ให�ใช�ระเบียบน้ีบังคับ 
 
ข�อ ๔  ในระเบียบน้ี 
“หนังสือคนประจํา เ รือประมง (SEAMAN BOOK FOR FISHING VESSEL)” 

หมายความถึง เอกสารประจําตัวของคนประจําเรือประมงท่ีกรมเจ�าท�าออกให�กับผู�ประสงค�จะลงทํา
การในเรือประมงสําหรับบันทึกประวัติ ความรู� การฝQกอบรม ประสบการณ�การปฏิบัติงานในทะเล 
หรือเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวข�องของผู�ทําการในเรือประมง และให�ใช�เป3นใบพยานการเลิกจ�างตามมาตรา ๒๘๘ 
แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

“เรือประมง” หมายความถึง เรือท่ีใช�สําหรับการจับสัตว�นํ้าหรือทรัพยากรท่ีมีชีวิต
อ่ืน ๆ ท่ีอยู�ในทะเล 

 
ข�อ ๕  บุคคลท่ีประสงค�จะขอรับหนังสือคนประจําเรือประมงต�องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
(๑) เป3นบุคคลผู�มีสัญชาติไทย และมีอายุไม�ตํ่ากว�า ๑๘ ปU 
(๒) เป3นบุคคลผู�ได�รับการรับรองว�ามีสุขภาพแข็งแรงพร�อมท่ีจะทํางานในเรือได� 
 
ข�อ ๖  บุคคลท่ีประสงค�จะขอรับหนังสือคนประจําเรือประมง ให�ย่ืนคําขอท่ีกอง

มาตรฐานคนประจําเรือ หรือสํานักงานเจ�าท�าภูมิภาคสาขา พร�อมด�วยเอกสารหลักฐาน ดังต�อไปน้ี 
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๒) รูปถ�ายขนาด ๑.๕ x ๒ น้ิว ท่ีถ�ายมาแล�วไม�เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป 
(๓) ใบรับรองแพทย�ที่แสดงว�ามีสุขภาพแข็งแรงพร�อมท่ีจะทํางานในเรือได� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๗๔ ง/หน�า ๓/๒ เมษายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๔) กรณีท่ีเคยมีหนังสือคนประจําเรือ ให�นําหนังสือคนประจําเรือเล�มเดิมมาแสดง
ด�วย 

(๕) กรณีหนังสือคนประจําเรือเล�มเดิมสูญหาย ให�ย่ืนหลักฐานการแจ�งความมาด�วย 
 
ข�อ ๗  เม่ือกองมาตรฐานคนประจําเรือ หรือสํานักงานเจ�าท�าภูมิภาคสาขา ได�รับคํา

ขอรับ และได�ตรวจสอบแล�วเห็นว�าเอกสารหลักฐานครบถ�วนถูกต�อง และเป3นไปตามหลักเกณฑ�การ
ออกหนังสือคนประจําเรือประมงแล�ว ให�หัวหน�าฝ]ายทะเบียนประวัติ กองมาตรฐานคนประจําเรือ 
หรือผู�อํานวยการสํานักงานเจ�าท�าภูมิภาคสาขา ออกหนังสือคนประจําเรือประมงให�กับผู�ย่ืนคําขอให�
แล�วเสร็จภายในสามวันทําการนับแต�วันท่ีได�รับคําขอ 

 
ข�อ ๘  หนังสือคนประจําเรือประมงให�เป3นไปตามแบบแนบท�ายระเบียบน้ี และให�มี

อายุไม�เกิน ๕ ปU นับแต�วันท่ีออกหนังสือคนประจําเรือประมง 
 
ข�อ ๙  ให�อธิบดีกรมเจ�าท�าเป3นผู�รักษาการตามระเบียบน้ี 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จุฬา  สุขมานพ 
อธิบดีกรมเจ�าท�า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. ภาคผนวกแนบท�ายระเบียบกรมเจ�าท�าว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการออกหนังสือ
คนประจําเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

แบบหน�าปกหนังสือคนประจําเรือประมง (SEAMAN BOOK FOR FISHING 
VESSEL) 

 
(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
วิศนี/ผู�ตรวจ 

๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


