
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม 
เร่ือง การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ และขอ ๑๔ แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 
๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ประกอบดวยพระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาที่และกิจการ
บริหารบางสวนของกระทรวงมหาดไทยไปเปนของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
๒๕๓๖ มาตรา ๑๐ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เปนตนไป 
 
ขอ ๒  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงานใน

กิจการประมงทะเล  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๗  เมษายน  พ .ศ .  ๒๕๓๖  และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 
ขอ ๓  ประกาศนี้มิใหใชบังคับแก 
(๑) กิจการประมงทะเลที่มีจํานวนลูกจางนอยกวาย่ีสิบคน เวนแตขอกําหนด

เก่ียวกับการจายคาจางและเงินทดแทนตามขอ ๖ และขอ ๑๐ ใหใชบังคับแกกิจการประมงทะเลที่
มีลูกจางตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป 

(๒) ราชการสวนกลาง 
(๓) ราชการสวนภูมิภาค 
(๔) ราชการสวนทองถ่ิน รวมทั้งราชการของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
(๕) องคการของรัฐ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
(๖) เรือประมงที่ไปดําเนินการประจําอยูตางประเทศติดตอกันตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป 
 
ขอ ๔  ในประกาศนี้ 
“กิจการประมงทะเล” หมายความวา งานหรือการกระทําใดๆ ที่เก่ียวกับการทํา

ประมงในทะเลโดยใชเรือประมง 
“เรือประมง” หมายความวา เรือที่ใชสําหรับการทําประมงในทะเล 
“นายจาง” หมายความวา เจาของเรือประมงซึ่งใชหรือยอมใหบุคคลอื่นใชเรือ

ของตนทํากิจการประมงทะเลหรือผูประกอบกิจการประมงทะเลซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดย
จายคาจางให และหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจางดวยในกรณีที่

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๐/ตอนพิเศษที่ ๒๒๘/หนาท่ี ๕/๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๖ 

๒
 ขอ ๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การคุมครอง

แรงงานในกิจการประมงทะเล (ฉบับที่ ๔) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายจางเปนนิติบุคคลหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้น และผูซึ่งไดรับ
มอบหมายใหทํางานแทนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลดวย 

“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพ่ือรับคาจาง ไมวาจะ
เปนผูรับคาจางดวยตนเองหรือไมก็ตาม 

“คาจาง” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการ
ทํางานที่คํานวณจายตามระยะเวลา และหรือใหหมายความรวมถึงเงินสวนแบงที่นายจางตกลงจาย
ใหแกลูกจางตามมูลคาของสัตวน้ําที่จับได 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 
ขอ ๕  ใหนายจางจัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนด

อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือและช่ือสกุล ของนายจางและลูกจาง 
(๒) อายุ วันเดือนปเกิดของลูกจาง 
(๓) ที่อยูปจจุบันของนายจางและลูกจาง 
(๔) หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของลูกจางหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออก

ใหลูกจาง หรือบัตรประจําตัวลูกจางที่พนักงานตรวจแรงงานแหงที่ที่ทําสัญญาจางหรือที่นายจางมี
ภูมิลําเนาออกให 

(๕) ตําแหนงหนาที่ของลูกจาง 
(๖) อัตราคาจางและประโยชนอยางอ่ืนที่นายจางตกลงจายใหแกลูกจาง 
(๗) กําหนดระยะเวลาการจายคาจาง 
(๘) กําหนดระยะเวลาของสัญญาจางแรงงาน 
(๙) วันที่เร่ิมจางและวันสิ้นสุดของการจาง 
ใหนายจางจัดทําสัญญาจางแรงงานเปนสามชุด มอบใหลูกจางหนึ่งชุด นายจาง

เก็บไวหนึ่งชุดพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได อีกหนึ่งชุดรวบรวมสงพนักงาน
ตรวจแรงงานปละหนึ่งครั้งภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ซึ่งเปนวันสิ้นสุดปการ
ประมง 

 
ขอ ๖  ถานายจางผิดนัดในการจายคาจางและคาทํางานในวันหยุด ใหนายจาง

จายดอกเบี้ยแกลูกจางในระหวางผิดนัดรอยละสิบหาตอป 
ถานายจางจงใจผิดนัดในการจายเงินดังกลาวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อ

พนกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันถึงกําหนดจาย นายจางจะตองจายเพิ่มใหแกลูกจางรอยละหาของ
เงินที่คางชําระทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 

ถานายจางพรอมที่จะชําระเงินตามสองวรรคกอน และไดนําเงินนั้นไปมอบไวแก
พนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่ทําสัญญาจางหรือนายจางมีภูมิลําเนาเพื่อจายใหแกลูกจาง การ
จายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มสําหรับจํานวนดังกลาวใหเปนอันระงับตั้งแตวันที่นายจางนําเงินนั้นไป
มอบไว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๗  หามมิใหนายจางรับเด็กอายุต่ํากวาสิบหกปทํางานในเรือประมง 
นายจางอาจรับเด็กอายุต่ํากวาสิบหกปแตไมต่ํากวาสิบสามปทํางานในเรือประมง

ได ถาปรากฏวาบิดามารดาหรือผูปกครองของเด็กนั้นทํางานอยูดวย หรือบิดามารดาหรือ
ผูปกครองของเด็กนั้นใหความยินยอมเปนหนังสือ 

 
ขอ ๘  ใหนายจางจัดวันหยุดประจําปใหลูกจางปละไมนอยกวาสามสิบวันโดย

ไดรับคาจาง ทั้งนี้ ใหนายจางเปนผูกําหนดลวงหนาให 
ถานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายคาทํางานใน

วันหยุดแกลูกจางเพิ่มขึ้นอีกไมนอยกวาหนึ่งเทาของคาจางในสวนที่คํานวณจายตามระยะเวลา 
 
ขอ ๙  ลูกจางมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางในปหนึ่งไมเกินสามสิบวันทํางาน 
 
ขอ ๑๐  ในกรณีที่ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานใหแก

นายจาง ใหนําความในหมวด ๖ เงินทดแทนแหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครอง
แรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือกฎหมายวาดวยเงินทดแทนที่ใชบังคับแทน
ประกาศดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๑  ใหนายจางจายเงินในอัตราไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของคาจางในสวนที่

คํานวณจายตามระยะเวลาในกรณีลูกจางตกคางอยูในตางประเทศเนื่องจากการทํางานใหนายจาง
ในกิจการประมงทะเล 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับถานายจางไดแจงเปนหนังสือตอหนวยราชการที่
รับผิดชอบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกจางตองไปตกคางอยูในตางประเทศ โดยนายจางแสดง
เจตนานําลูกจางทั้งหมดกลับภูมิลําเนาของลูกจาง และออกคาใชจายในการเดินทางกลับ 

 
ขอ ๑๒  ใหนายจางจัดการหรือออกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาของ

ลูกจาง ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) เรืออับปางหรือไมอาจใชการไดโดยสิ้นเชิง 
(๒) ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานในสถานที่อ่ืนอัน

มิใชภูมิลําเนาของลูกจาง 
(๓) นายจางบอกเลิกสัญญาจางกอนครบกําหนดอายุสัญญา หรือเปลี่ยนแปลง

เง่ือนไขในสัญญาจางโดยลูกจางไมยินยอม 
(๔) สัญญาจางครบกําหนดในระหวางเวลาที่อยูในสถานที่อ่ืนอันมิใชสถานที่ทํา

สัญญาจาง 
 
ขอ ๑๓  เมื่อปรากฏวานายจางฝาฝนประกาศนี้ พนักงานตรวจแรงงานอาจใหคํา

เตือนเพื่อใหนายจางไดปฏิบัติการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือนเสียกอนก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๖ 
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม เร่ือง การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล 
(ฉบับที่ ๒)๓ 
 
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม เร่ือง การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล 
(ฉบับที่ ๓)๔ 
 
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม เร่ือง การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล 
(ฉบับที่ ๔)๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอศักดิ์/จัดทาํ 
๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 
 

                                                 
๓
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑/ตอนพิเศษที่ ๓๐ ง/หนาท่ี ๑๙/๒๑ กรกาคม ๒๕๓๗ 

๔
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนพิเศษที่ ๓๓ ง/หนาท่ี ๔/๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ 

๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนพิเศษที่ ๒๒ ง/หนาท่ี ๑/๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ 


