
กฎกระทรวง 

คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล 

พ.ศ. 25571 

 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
ข้อ 1  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 

  
ข้อ 2  ในกฎกระทรวงนี้ 
“งานประมงทะเล” หมายความว่า งานหรือการกระท าอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการท าประมงในทะเล

โดยใช้เรือประมงหรือเรืออ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประมง 

“เรือประมง” หมายความว่า เรือท่ีใช้ส าหรับงานประมงทะเล 

“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ
รวมถึงเจ้าของเรือประมงซึ่งใช้หรือยอมให้บุคคลอ่ืนใช้เรือประมงนั้นท างานประมงทะเลเพ่ือแบ่งปันผลประโยชน์กัน
แต่มิให้หมายความรวมถึงเจ้าของเรือประมงซึ่งให้ผู้อ่ืนเช่าเรือประมงเพ่ือประกอบกิจการงานประมงทะเลโดย
ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 

“ค่าจ้าง” หมายความว่า ค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ
รวมถึงเงินส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามมูลค่าสัตว์น้ าที่จับได้ 

  
ข้อ 3  การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่

การคุ้มครองแรงงานตามบทบัญญัติหมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 
11/1 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 14/1 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 
มาตรา 20 และมาตรา 21 หมวด 5 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด มาตรา 76 
และมาตรา 77 หมวด 6 คณะกรรมการค่าจ้าง มาตรา 89 และมาตรา 90 หมวด 12 การยื่นค าร้องและการ
พิจารณาค าร้อง มาตรา 123 มาตรา 124 มาตรา 124/1 และมาตรา 125 หมวด 13 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 
มาตรา 134 มาตรา 135 มาตรา 136 และมาตรา 137 หมวด 14 พนักงานตรวจแรงงาน มาตรา 139 มาตรา 140 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131/ตอนที่ 88 ก/หน้า 95/30 ธันวาคม 2557 



มาตรา 141 และมาตรา 142 และหมวด 15 การส่งหนังสือ มาตรา 143 ให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

  
ข้อ 4  ห้ามนายจ้างจ้างลูกจ้างที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานในเรือประมง 

  
ข้อ 5  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมงในระยะเวลาการท างานยี่สิบสี่

ชั่วโมงและไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเจ็ดชั่วโมง ในระยะเวลาการท างานเจ็ดวันและจัดท าหลักฐานเวลาพักไว้ เพ่ือให้
พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท างานในเวลาพักได้โดยต้องจัดให้มีเวลาพัก
ชดเชยโดยเร็ว และให้จัดท าหลักฐานเวลาพักไว้ 

  
ข้อ 6  ให้นายจ้างจัดท าสัญญาจ้างเป็นหนังสือที่มีข้อความถูกต้องตรงกันจ านวนสองฉบับโดย

มอบให้ลูกจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับ เพ่ือให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

สัญญาจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ให้นายจ้างน าลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานปีละหนึ่งครั้ง นับแต่วันท าสัญญาจ้าง
ตามวรรคหนึ่ง 

  
ข้อ 7  ในกรณีที่นายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดท าทะเบียนลูกจ้างเป็น

ภาษาไทยและเก็บไว้ ณ สถานที่ท างานของนายจ้างและลูกจ้าง เพ่ือให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบและให้ส่ง
ส าเนาทะเบียนลูกจ้างให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มจ้างลูกจ้างเข้าท างาน 

ทะเบียนลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างแต่ละราย 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจ้าง ให้นายจ้างแก้ไขเพ่ิมเติมทะเบียนลูกจ้างให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

  
ข้อ 8  นอกจากการด าเนินการตามข้อ 7 แล้ว ให้นายจ้างจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง

และค่าท างานในวันหยุดเป็นภาษาไทยและเก็บไว้ ณ สถานที่ท างานของนายจ้างและลูกจ้าง เพ่ือให้พนักงานตรวจ
แรงงานตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อตัวและชื่อสกุล 



(2) ต าแหน่งหน้าที่ในงานประมงทะเล 

(3) อัตราและจ านวนค่าจ้างและค่าท างานในวันหยุดที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง 

เมื่อมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้
เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่นายจ้างจ่ายค่าจ้างหรือค่าท างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากในธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ่ืน ให้ถือว่าหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากของลูกจ้างเป็น
เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินดังกล่าว 

ให้นายจ้างเก็บรักษาเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจ่ายเงิน 

  
ข้อ 9  ในกรณีที่มีการยื่นค าร้องว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้หรือมีข้อพิพาทตาม

กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน หรือเมื่อมีการฟ้องร้องคดี ให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างและเอกสารเกี่ยวกับการ
จ่ายค่าจ้างและค่าท างานในวันหยุดไว้จนกว่าจะมีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

  
ข้อ 10  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าท างานในวันหยุดให้ถูกต้องและตามก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่มีการค านวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมงหรือเป็นระยะเวลาอย่างอ่ืนที่

ไม่เกินหนึ่งเดือน ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่
ลูกจ้าง 

(2) เงินส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามมูลค่าของสัตว์น้ าที่จับได้ให้จ่ายตาม
ก าหนดเวลาที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกินสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง 

(3) ค่าท างานในวันหยุด ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 

  
ข้อ 11  ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและค่าท างานในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายดอกเบี้ยแก่

ลูกจ้างในระหว่างผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี 
ในกรณีที่นายจ้างจงใจผิดนัดไม่จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อพ้น

ก าหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ถึงก าหนดจ่าย ให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างร้อยละสิบห้าของเงินที่ค้างจ่ายทุก
ระยะเวลาเจ็ดวัน 

ถ้านายจ้างพร้อมที่จะช าระเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และได้น าเงินนั้นไปมอบไว้แก่
พนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ท าสัญญาจ้างหรือที่นายจ้างมีภูมิล าเนาเพ่ือจ่ายให้แก่ลูกจ้าง การจ่ายดอกเบี้ย
หรือเงินเพ่ิมส าหรับเงินจ านวนดังกล่าวให้เป็นอันระงับตั้งแต่วันที่นายจ้างน าเงินนั้นไปมอบไว้ 

  



ข้อ 12  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ าปีในปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   ทั้งนี้ ให้
นายจ้างเป็นผู้ก าหนดล่วงหน้าหรือก าหนดตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน โดยให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า
อัตราค่าจ้างขั้นต่ า เว้นแต่ในกรณีที่นายจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่าก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้น 

ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างท างานในวันหยุดประจ าปีตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายค่าท างานในวันหยุด
แก่ลูกจ้างเพ่ิมข้ึนอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างตามวรรคหนึ่ง 

  
ข้อ 13  ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาป่วย

เท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันท างาน 

  
ข้อ 14  ในกรณีที่ลูกจ้างตกค้างอยู่ในต่างประเทศเนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้าง ให้นายจ้าง

จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตลอดเวลาที่ลูกจ้างตกค้างอยู่ในต่างประเทศ
เว้นแต่ในกรณีที่นายจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่า ก็ให้ใช้อัตราค่าจ้างตามข้อตกลงนั้นเป็นฐานในการ
ค านวณ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ ถ้านายจ้างได้แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างต้องไปตกค้างอยู่ในต่างประเทศ โดยนายจ้างแสดงเจตนาน าลูกจ้างทั้งหมดกลับ
สถานที่ที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าท างาน และออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ 

  
ข้อ 15  ให้นายจ้างด าเนินการหรือออกค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับสถานที่ที่นายจ้างรับลูกจ้าง

เข้าท างาน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) เรืออับปางหรือไม่อาจใช้การได้โดยสิ้นเชิง 

(2) ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เนื่องจากการท างาน 

(3) นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบก าหนดอายุสัญญา หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
จ้างโดยลูกจ้างไม่ยินยอม 

(4) สัญญาจ้างครบก าหนดในระหว่างเวลาที่ลูกจ้างท างานอยู่ในที่อ่ืนอันมิใช่สถานที่ท าสัญญาจ้าง 

ในกรณีที่นายจ้างไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง และหน่วยงานราชการได้ด าเนินการส่งลูกจ้างกลับ
ให้หน่วยงานราชการนั้นมีสิทธิไล่เบี้ยส าหรับเงินที่ได้จ่ายไปแล้วนั้นคืนจากนายจ้าง 

  
ข้อ 16  ให้นายจ้างจัดให้มีอาหารและน้ าดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ห้องส้วม เวชภัณฑ์และยา

เพ่ือใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในจ านวนที่เพียงพอ เพ่ือให้เหมาะสมกับการท างานและระยะเวลาการใช้ชีวิตบนเรือ 

  



ข้อ 17  ให้นายจ้างให้ความรู้แก่ลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการท างาน การใช้เครื่องมือ สุขภาพอนามัย
สภาพความเป็นอยู่บนเรือ และอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือ ก่อนการท างาน 

  
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2541) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดยกเว้นมิให้ใช้บังคับกับงานประมงทะเลที่มี
ลูกจ้างน้อยกว่ายี่สิบคน และมิให้ใช้บังคับกับเรือประมงที่ด าเนินการประจ าอยู่นอกราชอาณาจักรติดต่อกันตั้งแต่
หนึ่งปีขึ้นไป เป็นเหตุให้ลูกจ้างบางส่วนในงานประมงทะเลไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จึง
สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าว เพ่ือเป็นการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานซึ่งเป็นนโยบายส าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
  
  
 


