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กฎกระทรวง 
คุ�มครองแรงงานในงานประมงทะเล 

พ.ศ. ๒๕๕๗๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง และมาตรา ๒๒ แห*งพระราชบัญญัติ

คุ�มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว*าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว� ดังต*อไปน้ี 
 
ข�อ ๑  ให�ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
ข�อ ๒  ในกฎกระทรวงน้ี 
“งานประมงทะเล” หมายความว*า งานหรือการกระทําอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการทํา

ประมงในทะเลโดยใช�เรือประมงหรือเรืออ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับการประมง 
“เรือประมง” หมายความว*า เรือท่ีใช�สําหรับงานประมงทะเล 
“นายจ�าง” หมายความว*า นายจ�างตามกฎหมายว*าด�วยการคุ�มครองแรงงานและให�

หมายความรวมถึงเจ�าของเรือประมงซึ่งใช�หรือยอมให�บุคคลอ่ืนใช�เรือประมงน้ันทํางานประมงทะเล
เพ่ือแบ*งป?นผลประโยชนAกันแต*มิให�หมายความรวมถึงเจ�าของเรือประมงซึ่งให�ผู�อ่ืนเช*าเรือประมงเพ่ือ
ประกอบกิจการงานประมงทะเลโดยตนเองไม*มีส*วนเก่ียวข�องด�วย 

“ค*าจ�าง” หมายความว*า ค*าจ�างตามกฎหมายว*าด�วยการคุ�มครองแรงงานและให�
หมายความรวมถึงเงินส*วนแบ*งท่ีนายจ�างตกลงจ*ายให�แก*ลูกจ�างตามมูลค*าสัตวAนํ้าท่ีจับได� 

 
ข�อ ๓  การคุ�มครองแรงงานในงานประมงทะเลให�เปDนไปตามท่ีกําหนดไว�ใน

กฎกระทรวงน้ี เว�นแต*การคุ�มครองแรงงานตามบทบัญญัติหมวด ๑ บทท่ัวไป มาตรา ๗ มาตรา ๘ 
มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๔/๑ 
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ หมวด ๕ 
ค*าจ�าง ค*าล*วงเวลา ค*าทํางานในวันหยุดและค*าล*วงเวลาในวันหยุด มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ หมวด 
๖ คณะกรรมการค*าจ�าง มาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐ หมวด ๑๒ การย่ืนคําร�องและการพิจารณาคํา
ร�อง มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๔/๑ และมาตรา ๑๒๕ หมวด ๑๓ กองทุนสงเคราะหA
ลูกจ�าง มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ และมาตรา ๑๓๗ หมวด ๑๔ พนักงานตรวจแรงงาน 
มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ และมาตรา ๑๔๒ และหมวด ๑๕ การส*งหนังสือ มาตรา 
๑๔๓ ให�นายจ�างและลูกจ�างปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
ข�อ ๔  ห�ามนายจ�างจ�างลูกจ�างท่ีมีอายุตํ่ากว*าสิบแปดปIทํางานในเรือประมง 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล*ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๘ ก/หน�า ๙๕/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
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ข�อ ๕  ให�นายจ�างจัดให�ลูกจ�างมีเวลาพักไม*น�อยกว*าสิบช่ัวโมงในระยะเวลาการ
ทํางานย่ีสิบสี่ช่ัวโมงและไม*น�อยกว*าเจ็ดสิบเจ็ดช่ัวโมง ในระยะเวลาการทํางานเจ็ดวันและจัดทํา
หลักฐานเวลาพักไว� เพ่ือให�พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปDน นายจ�างอาจให�ลูกจ�างทํางานในเวลาพักได�โดยต�องจัดให�มี
เวลาพักชดเชยโดยเร็ว และให�จัดทําหลักฐานเวลาพักไว� 

 
ข�อ ๖  ให�นายจ�างจัดทําสัญญาจ�างเปDนหนังสือท่ีมีข�อความถูกต�องตรงกันจํานวนสอง

ฉบับโดยมอบให�ลูกจ�างเก็บไว�หน่ึงฉบับ เพ่ือให�พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 
สัญญาจ�างตามวรรคหน่ึง ให�เปDนไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
ให�นายจ�างนําลูกจ�างไปรายงานตัวต*อพนักงานตรวจแรงงานปIละหน่ึงคร้ัง นับแต*วัน

ทําสัญญาจ�างตามวรรคหน่ึง 
 
ข�อ ๗  ในกรณีที่นายจ�างมีลูกจ�างต้ังแต*สิบคนข้ึนไป ให�นายจ�างจัดทําทะเบียนลูกจ�าง

เปDนภาษาไทยและเก็บไว� ณ สถานท่ีทํางานของนายจ�างและลูกจ�าง เพ่ือให�พนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบและให�ส*งสําเนาทะเบียนลูกจ�างให�อธิบดีหรือผู�ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต*
วันเร่ิมจ�างลูกจ�างเข�าทํางาน 

ทะเบียนลูกจ�างตามวรรคหน่ึง ให�เปDนไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
ให�นายจ�างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ�างไว�ไม*น�อยกว*าสองปIนับแต*วันสิ้นสุดการจ�าง

ลูกจ�างแต*ละราย 
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจ�าง ให�นายจ�างแก�ไขเพ่ิมเติมทะเบียน

ลูกจ�างให�แล�วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต*วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และแจ�งการเปลี่ยนแปลงให�อธิบดี
หรือผู�ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 
ข�อ ๘  นอกจากการดําเนินการตามข�อ ๗ แล�ว ให�นายจ�างจัดทําเอกสารเก่ียวกับการ

จ*ายค*าจ�างและค*าทํางานในวันหยุดเปDนภาษาไทยและเก็บไว� ณ สถานท่ีทํางานของนายจ�างและลูกจ�าง 
เพ่ือให�พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ และอย*างน�อยต�องมีรายการ ดังต*อไปน้ี 

(๑) ช่ือตัวและช่ือสกุล 
(๒) ตําแหน*งหน�าท่ีในงานประมงทะเล 
(๓) อัตราและจํานวนค*าจ�างและค*าทํางานในวันหยุดท่ีนายจ�างตกลงจ*ายให�แก*

ลูกจ�าง 
เม่ือมีการจ*ายค*าจ�างให�แก*ลูกจ�าง ให�นายจ�างจัดให�ลูกจ�างลงลายมือช่ือในเอกสาร

ตามวรรคหน่ึงไว�เปDนหลักฐาน 
ในกรณีท่ีนายจ�างจ*ายค*าจ�างหรือค*าทํางานในวันหยุดให�แก*ลูกจ�าง โดยการโอนเงิน

เข�าบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชยAหรือสถาบันการเงินอ่ืน ให�ถือว*าหลักฐานการโอนเงินเข�าบัญชีเงิน
ฝากของลูกจ�างเปDนเอกสารเก่ียวกับการจ*ายเงินดังกล*าว 

ให�นายจ�างเก็บรักษาเอกสารตามวรรคหน่ึงไว�ไม*น�อยกว*าสองปIนับแต*วันจ*ายเงิน 
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ข�อ ๙  ในกรณีท่ีมีการย่ืนคําร�องว*านายจ�างไม*ปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ีหรือมีข�อ
พิพาทตามกฎหมายเก่ียวกับแรงงาน หรือเม่ือมีการฟPองร�องคดี ให�นายจ�างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ�าง
และเอกสารเก่ียวกับการจ*ายค*าจ�างและค*าทํางานในวันหยุดไว�จนกว*าจะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดเก่ียวกับเร่ืองดังกล*าว 

 
ข�อ ๑๐  ให�นายจ�างจ*ายค*าจ�างและค*าทํางานในวันหยุดให�ถูกต�องและตาม

กําหนดเวลา ดังต*อไปน้ี 
(๑) ในกรณีท่ีมีการคํานวณค*าจ�างเปDนรายเดือน รายวัน รายช่ัวโมงหรือเปDน

ระยะเวลาอย*างอ่ืนท่ีไม*เกินหน่ึงเดือน ให�จ*ายเดือนหน่ึงไม*น�อยกว*าหน่ึงคร้ัง เว�นแต*จะมีการตกลงกัน
เปDนอย*างอ่ืนท่ีเปDนประโยชนAแก*ลูกจ�าง 

(๒) เงินส*วนแบ*งท่ีนายจ�างตกลงจ*ายให�แก*ลูกจ�างตามมูลค*าของสัตวAนํ้าท่ีจับได�ให�
จ*ายตามกําหนดเวลาท่ีตกลงกัน แต*ต�องไม*เกินสามเดือนต*อหน่ึงคร้ัง 

(๓) ค*าทํางานในวันหยุด ให�จ*ายเดือนหน่ึงไม*น�อยกว*าหน่ึงคร้ัง 
 
ข�อ ๑๑  ในกรณีท่ีนายจ�างไม*จ*ายค*าจ�างและค*าทํางานในวันหยุด ให�นายจ�างจ*าย

ดอกเบ้ียแก*ลูกจ�างในระหว*างผิดนัดร�อยละสิบห�าต*อปI 
ในกรณีท่ีนายจ�างจงใจผิดนัดไม*จ*ายเงินตามวรรคหน่ึงโดยปราศจากเหตุผลอัน

สมควรเม่ือพ�นกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแต*วันท่ีถึงกําหนดจ*าย ให�นายจ�างจ*ายเงินเพ่ิมให�แก*ลูกจ�างร�อย
ละสิบห�าของเงินท่ีค�างจ*ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 

ถ�านายจ�างพร�อมท่ีจะชําระเงินตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง และได�นําเงินน้ันไปมอบ
ไว�แก*พนักงานตรวจแรงงานแห*งท�องท่ีท่ีทําสัญญาจ�างหรือท่ีนายจ�างมีภูมิลําเนาเพ่ือจ*ายให�แก*ลูกจ�าง 
การจ*ายดอกเบ้ียหรือเงินเพ่ิมสําหรับเงินจํานวนดังกล*าวให�เปDนอันระงับต้ังแต*วันท่ีนายจ�างนําเงินน้ันไป
มอบไว� 

 
ข�อ ๑๒  ให�นายจ�างจัดให�ลูกจ�างมีวันหยุดประจําปIในปIหน่ึงไม*น�อยกว*าสามสิบวัน  

ท้ังน้ี ให�นายจ�างเปDนผู�กําหนดล*วงหน�าหรือกําหนดตามท่ีนายจ�างและลูกจ�างตกลงกัน โดยให�ลูกจ�าง
ได�รับค*าจ�างไม*น�อยกว*าอัตราค*าจ�างข้ันตํ่า เว�นแต*ในกรณีท่ีนายจ�างตกลงจ*ายค*าจ�างในอัตราท่ีสูงกว*าก็
ให�เปDนไปตามข�อตกลงน้ัน 

ถ�านายจ�างให�ลูกจ�างทํางานในวันหยุดประจําปIตามวรรคหน่ึง ให�นายจ�างจ*ายค*า
ทํางานในวันหยุดแก*ลูกจ�างเพ่ิมข้ึนอีกไม*น�อยกว*าหน่ึงเท*าของค*าจ�างตามวรรคหน่ึง 

 
ข�อ ๑๓  ลูกจ�างมีสิทธิลาปQวยได�เท*าท่ีปQวยจริง และให�นายจ�างจ*ายค*าจ�างให�แก*

ลูกจ�างในวันลาปQวยเท*ากับค*าจ�างในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แต*ปIหน่ึงต�องไม*เกินสามสิบวัน
ทํางาน 

 
ข�อ ๑๔  ในกรณีที่ลูกจ�างตกค�างอยู*ในต*างประเทศเน่ืองจากการทํางานให�แก*นายจ�าง 

ให�นายจ�างจ*ายเงินให�แก*ลูกจ�างไม*น�อยกว*าร�อยละห�าสิบของอัตราค*าจ�างข้ันตํ่าตลอดเวลาท่ีลูกจ�าง
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ตกค�างอยู*ในต*างประเทศเว�นแต*ในกรณีที่นายจ�างตกลงจ*ายค*าจ�างในอัตราท่ีสูงกว*า ก็ให�ใช�อัตราค*าจ�าง
ตามข�อตกลงน้ันเปDนฐานในการคํานวณ 

ความในวรรคหน่ึงมิให�ใช�บังคับ ถ�านายจ�างได�แจ�งเปDนหนังสือต*อหน*วยงานราชการท่ี
รับผิดชอบภายในหกสิบวันนับแต*วันท่ีลูกจ�างต�องไปตกค�างอยู*ในต*างประเทศ โดยนายจ�างแสดงเจตนา
นําลูกจ�างท้ังหมดกลับสถานท่ีที่นายจ�างรับลูกจ�างเข�าทํางาน และออกค*าใช�จ*ายในการเดินทางกลับ 

 
ข�อ ๑๕  ให�นายจ�างดําเนินการหรือออกค*าใช�จ*ายในการส*งลูกจ�างกลับสถานท่ีท่ี

นายจ�างรับลูกจ�างเข�าทํางาน ในกรณีดังต*อไปน้ี 
(๑) เรืออับปางหรือไม*อาจใช�การได�โดยสิ้นเชิง 
(๒) ลูกจ�างประสบอันตราย เจ็บปQวย หรือเสียชีวิต เน่ืองจากการทํางาน 
(๓) นายจ�างบอกเลิกสัญญาจ�างก*อนครบกําหนดอายุสัญญา หรือเปลี่ยนแปลง

เง่ือนไขในสัญญาจ�างโดยลูกจ�างไม*ยินยอม 
(๔) สัญญาจ�างครบกําหนดในระหว*างเวลาท่ีลูกจ�างทํางานอยู*ในท่ีอ่ืนอันมิใช*สถานท่ี

ทําสัญญาจ�าง 
ในกรณีท่ีนายจ�างไม*ดําเนินการตามวรรคหน่ึง และหน*วยงานราชการได�ดําเนินการ

ส*งลูกจ�างกลับให�หน*วยงานราชการน้ันมีสิทธิไล*เบ้ียสําหรับเงินท่ีได�จ*ายไปแล�วน้ันคืนจากนายจ�าง 
 
ข�อ ๑๖  ให�นายจ�างจัดให�มีอาหารและนํ้าด่ืมท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ ห�องส�วม 

เวชภัณฑAและยาเพ่ือใช�ปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น ในจํานวนท่ีเพียงพอ เพ่ือให�เหมาะสมกับการทํางานและ
ระยะเวลาการใช�ชีวิตบนเรือ 

 
ข�อ ๑๗  ให�นายจ�างให�ความรู�แก*ลูกจ�างเก่ียวกับสภาพการทํางาน การใช�เคร่ืองมือ 

สุขภาพอนามัยสภาพความเปDนอยู*บนเรือ และอุปกรณAความปลอดภัยบนเรือ ก*อนการทํางาน 
 
 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
พลเอก สุรศักด์ิ  กาญจนรัตนA 

รัฐมนตรีว*าการกระทรวงแรงงาน 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. 
๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได�กําหนดยกเว�นมิให�ใช�บังคับ
กับงานประมงทะเลท่ีมีลูกจ�างน�อยกว*าย่ีสิบคน และมิให�ใช�บังคับกับเรือประมงท่ีดําเนินการประจําอยู*
นอกราชอาณาจักรติดต*อกันต้ังแต*หน่ึงปIข้ึนไป เปDนเหตุให�ลูกจ�างบางส*วนในงานประมงทะเลไม*ได�รับ
การคุ�มครองตามกฎหมายคุ�มครองแรงงาน จึงสมควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล*าว เพ่ือเปDนการ
คุ�มครองแรงงานในงานประมงทะเลและแก�ไขป?ญหาการค�ามนุษยAด�านแรงงานซึ่งเปDนนโยบายสําคัญ
และเร*งด*วนของรัฐบาลได�อย*างท่ัวถึง  จึงจําเปDนต�องออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
วันทิตา/ผู�ตรวจ 

๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


