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พระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให*ไว* ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป/นป0ที่ ๗๐ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ 

ให*ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป/นการสมควรมีกฎหมายว8าด*วยแรงงานทางทะเล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ ให*ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว*โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห8งชาติ ดังต8อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว8า “พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 

๒๕๕๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให*ใช*บังคับเม่ือพ*นกําหนดหน่ึงร*อยแปดสิบวันนับแต8

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป/นต*นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“เรือ” หมายความว8า ยานพาหนะทางนํ้าทุกชนิดท่ีปกติใช*ในการเดินทะเลท่ีมี

วัตถุประสงคAในเชิงพาณิชยA แต8มิให*หมายความรวมถึง 
(๑) เรือท่ีใช*เพ่ือทําการประมงหรือเรืออ่ืนท่ีเก่ียวข*องกับการประมง 
(๒) เรือท่ีต8อแบบประเพณีด้ังเดิม 
(๓) เรือของทางราชการทหาร 
(๔) เรืออ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
“คนประจําเรือ” หมายความว8า ผู*ซึ่งเจ*าของเรือจ*างหรือมอบหมายให*ทําหน*าท่ี

ประจําอยู8ในเรือโดยได*รับค8าจ*าง แต8ไม8รวมถึงผู*ซึ่งทํางานในเรือเป/นการช่ัวคราว 
“เจ*าของเรือ” หมายความว8า 
(๑) ผู*มีกรรมสิทธ์ิในเรือ 
(๒) ผู*เช8าซื้อเรือ 
(๓) ผู*เช8าเรือเปล8า 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๙๘ ก/หน*า ๒๑/๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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(๔) ผู*ซึ่งได*รับมอบหมายให*กระทําการแทนบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
(๕) ผู*ซึ่งบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มอบหมายให*เป/นผู*จัดหาคนประจําเรือเพ่ือ

ประโยชนAของบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ซึ่งมิใช8การประกอบธุรกิจจัดหางาน ไม8ว8าผู*น้ันจะเป/นผู*
ควบคุมดูแลการทํางานหรือรับผิดชอบในการจ8ายค8าจ*างให*แก8คนประจําเรือท่ีมาทํางานน้ันหรือไม8ก็
ตาม 

“นายเรือ” หมายความว8า ผู*ทําหน*าท่ีควบคุมสูงสุดในเรือ 
“ข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือ” หมายความว8า สัญญาจ*างงานหรือ

ข*อตกลงซึ่งกําหนดรายละเอียดตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีกําหนด และให*หมายความรวมถึงข*อตกลงท่ี
เกิดจากการเจรจาต8อรองของคนประจําเรือและเจ*าของเรือ 

“ตันกรอสสA” หมายความว8า หน8วยท่ีใช*กําหนดขนาดของเรือท่ีคํานวณได*ตามกฎ
ข*อบังคับสําหรับการตรวจเรือตามกฎหมายว8าด*วยการเดินเรือในน8านนํ้าไทย 

“ใบรับรองด*านแรงงานทางทะเล” หมายความว8า เอกสารท่ีออกโดยหน8วยงานท่ี
ได*รับมอบหมายจากรัฐมนตรีเพ่ือรับรองสภาพการจ*าง สภาพการทํางาน และสภาพความเป/นอยู8ของ
คนประจําเรือว8าได*ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว*ในพระราชบัญญัติน้ี 

“ใบประกาศการปฏิบัติด*านแรงงานทางทะเล” หมายความว8า เอกสารท่ีจัดทําข้ึน
เพ่ือแสดงข*อกําหนดและมาตรการปฏิบัติของเจ*าของเรือเพ่ือให*เป/นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

“คณะกรรมการ” หมายความว8า คณะกรรมการแรงงานทางทะเล 
“เวลาทํางานปกติ” หมายความว8า เวลาท่ีกําหนดให*คนประจําเรือทํางานตามปกติ 
“วันหยุด” หมายความว8า วันท่ีกําหนดให*คนประจําเรือหยุดประจําสัปดาหA หยุด

ตามประเพณีหรือหยุดประจําป0 
“วันลา” หมายความว8า วันท่ีคนประจําเรือลาตามพระราชบัญญัติน้ี 
“ค8าจ*าง” หมายความว8า เงินท่ีเจ*าของเรือและคนประจําเรือตกลงกันจ8ายเป/น

ค8าตอบแทนในการทํางานตามสัญญาสําหรับเวลาการทํางานปกติเป/นรายช่ัวโมง รายวัน รายสัปดาหA 
รายเดือนหรือระยะเวลาอ่ืน หรือจ8ายให*โดยคํานวณตามผลงานท่ีคนประจําเรือทําได*ในเวลาทํางาน
ปกติของวันทํางานและให*หมายความรวมถึงเงินท่ีเจ*าของเรือจ8ายให*แก8คนประจําเรือในวันหยุดและ
วันลาท่ีคนประจําเรือมิได*ทํางาน แต8มีสิทธิได*รับตามพระราชบัญญัติน้ี 

“ค8าจ*างในวันทํางาน” หมายความว8า ค8าจ*างท่ีจ8ายสําหรับการทํางานเต็มเวลาการ
ทํางานปกติ 

“อัตราค8าจ*างข้ันตํ่าสําหรับคนประจําเรือ” หมายความว8า อัตราค8าตอบแทนข้ันตํ่า
สําหรับคนประจําเรือตามท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 

“ช่ัวโมงการทํางาน” หมายความว8า เวลาในช8วงท่ีคนประจําเรือได*รับการกําหนดให*
ทํางานซึ่งหมายความรวมถึง เวลาทํางานปกติ การทํางานล8วงเวลา การทํางานในวันหยุด และการ
ทํางานล8วงเวลาในวันหยุด 

“ช่ัวโมงการพักผ8อน” หมายความว8า เวลานอกเหนือจากช่ัวโมงการทํางาน ซึ่งไม8
รวมถึงการหยุดพักในระยะเวลาสั้น ๆ จากการทํางาน 

“การทํางานล8วงเวลา” หมายความว8า การทํางานนอกหรือเกินช่ัวโมงการทํางาน
ปกติ หรือเกินช่ัวโมงทํางานในแต8ละวันท่ีเจ*าของเรือและคนประจําเรือตกลงกันตามพระราชบัญญัติน้ี
ในวันทํางานหรือวันหยุด แล*วแต8กรณี 
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“ค8าล8วงเวลา” หมายความว8า เงินท่ีเจ*าของเรือจ8ายให*แก8คนประจําเรือเป/นการตอบ
แทนการทํางานล8วงเวลาในวันท่ีได*ทํางาน 

“จัดหางาน” หมายความว8า ประกอบธุรกิจจัดหางานให*แก8คนหางานเพ่ือคัดเลือก
และบรรจุคนประจําเรือ หรือหาคนประจําเรือให*แก8เจ*าของเรือ โดยจะเรียกหรือรับค8าบริการหรือไม8ก็
ตาม และให*หมายรวมถึงการเรียกเงินหรือทรัพยAสินหรือประโยชนAอ่ืนใดเพ่ือคัดเลือกและบรรจุคน
ประจําเรือ 

“ค8าบริการ” หมายความว8า เงินหรือประโยชนAอย8างอ่ืนท่ีให*เป/นค8าตอบแทนการ
จัดหางาน 

“ค8าใช*จ8าย” หมายความว8า ค8าใช*จ8ายในการจัดหางาน 
“ใบอนุญาตจัดหางาน” หมายความว8า ใบอนุญาตจัดหางานให*คนหางานเพ่ือไป

ทํางานเป/นคนประจําเรือ 
“ผู*รับใบอนุญาตจัดหางาน” หมายความว8า ผู*จัดหางานซึ่งได*รับใบอนุญาตจัดหางาน

ให*คนหางานเพ่ือทํางานเป/นคนประจําเรือ 
“ตัวแทนจัดหางาน” หมายความว8า ผู*ซึ่งผู*รับใบอนุญาตจัดหางานจดทะเบียนให*เป/น

ตัวแทนจัดหางานให*คนหางานเพ่ือไปทํางานเป/นคนประจําเรือ 
“สํานักงาน” หมายความว8า สํานักงานจัดหางานของผู*รับใบอนุญาตจัดหางาน 
“คนหางาน” หมายความว8า บุคคลซึ่งประสงคAจะทํางานเป/นคนประจําเรือ 
“นายทะเบียน” หมายความว8า นายทะเบียนจัดหางานกลางตามกฎหมายว8าด*วย

การจัดหางานและคุ*มครองคนหางาน 
“ท8าเรือ” หมายความว8า ธุรกิจเก่ียวกับท8าเรือ และให*หมายความรวมถึงอู8เรือและ

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเป/นส8วนประกอบกับท8าเรือ 
“พนักงานเจ*าหน*าท่ี” หมายความว8า ผู*ซึ่งรัฐมนตรีแต8งต้ังให*ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
“รัฐมนตรี” หมายความว8า รัฐมนตรีผู*รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๔  การจ*างงานระหว8างเจ*าของเรือกับคนประจําเรือตามพระราชบัญญัติน้ี 

ไม8อยู8ภายใต*บังคับกฎหมายว8าด*วยการคุ*มครองแรงงาน กฎหมายว8าด*วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล*อมในการทํางาน กฎหมายว8าด*วยการประกันสังคม และกฎหมายว8าด*วยเงินทดแทน 

เจ*าของเรือต*องจัดให*มีการคุ*มครองด*านประกันสังคมและเงินทดแทนโดยให*คน
ประจําเรือได*รับสิทธิประโยชนAจากการคุ*มครองตามหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว8าการ
กระทรวงแรงงานกําหนด 

 
มาตรา ๕  ให*รัฐมนตรีว8าการกระทรวงการต8างประเทศ รัฐมนตรีว8าการกระทรวง

คมนาคม รัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว8าการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี และให*รัฐมนตรีแต8ละกระทรวงมีอํานาจแต8งต้ังพนักงานเจ*าหน*าท่ีกับออก
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ในส8วนท่ีเก่ียวข*องกับ
ราชการของกระทรวงน้ัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศน้ัน เม่ือได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล*วให*
ใช*บังคับได* 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖  กรณีไม8มีบทบัญญัติแห8งกฎหมายท่ีจะนํามาปรับใช* ให*นําหลักจารีต
ประเพณีในการทํางานของคนประจําเรือ จารีตประเพณีในการเดินเรือทางทะเลหรือข*อกําหนดหรือ
มาตรฐานระหว8างประเทศท่ีเก่ียวข*อง มาบังคับตามแต8ละกรณี 

ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี เจ*าของเรือต*องกระทําการท้ังปวงตาม
ธรรมดาและตามสมควรท่ีจะต*องกระทําสําหรับผู*ประกอบอาชีพเดินเรือทางทะเล 

 
มาตรา ๗  การเรียกร*องหรือการได*มาซึ่งสิทธิหรือประโยชนAตามพระราชบัญญัติน้ีไม8

เป/นการตัดสิทธิหรือประโยชนAที่คนประจําเรือหรือคนท่ีทํางานบนเรือพึงได*ตามกฎหมายอ่ืน 
 
มาตรา ๘  หน้ีท่ีเกิดจากการท่ีเจ*าของเรือต*องจ8ายเงินแก8คนประจําเรือและหน้ีท่ี

เจ*าของเรือต*องชําระตามพระราชบัญญัติน้ี ให*มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยAสินท้ังหมดของเจ*าของเรือใน
ลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลค8าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ8งและพาณิชยA 

 
มาตรา ๙  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติน้ีกําหนดให*เจ*าของเรือต*องแจ*งการดําเนินการ

อย8างหน่ึงอย8างใดต8อพนักงานเจ*าหน*าท่ี ให*เจ*าของเรือแจ*งด*วยตนเอง โดยทางไปรษณียA โทรสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกสAหรือวิธีการอ่ืนใด  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑAและวิธีการท่ีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ*มครอง
แรงงานประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ีเจ*าของเรือต*องจัดให*มีเอกสารตามพระราชบัญญัติน้ีให*

เจ*าของเรือจัดทําเป/นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติน้ีกําหนดให*เจ*าของเรือดําเนินการอย8างหน่ึง

อย8างใดท่ีต*องเสียค8าใช*จ8าย ให*เจ*าของเรือเป/นผู*ออกค8าใช*จ8ายเพ่ือการน้ัน 
 
มาตรา ๑๒  ให*เจ*าของเรือจัดให*มีสําเนาอนุสัญญาว8าด*วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 

๒๕๔๙ และพระราชบัญญัติน้ีรวมท้ังฉบับแก*ไขเพ่ิมเติม ไว*บนเรือ 
 
มาตรา ๑๓  เจ*าของเรือต*องไม8เลือกปฏิบัติโดยไม8เป/นธรรมต8อคนประจําเรือเพราะ

เหตุแห8งความแตกต8างในเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๑๔  บรรดาคดีที่เกิดจากข*อพิพาทระหว8างเจ*าของเรือกับคนประจําเรือ หรือ

ทายาทหรือระหว8างบุคคลดังกล8าวกับเจ*าหน*าท่ีหรือหน8วยงานของรัฐ อันเก่ียวกับสิทธิหรือหน*าท่ีตาม
พระราชบัญญัติน้ีให*อยู8ในเขตอํานาจของศาลแรงงาน 

 
หมวด ๒ 

เง่ือนไขในการทํางานบนเรือ 
   

 
มาตรา ๑๕  ห*ามเจ*าของเรือให*บุคคลอายุตํ่ากว8าสิบหกป0บริบูรณAทํางานบนเรือ 
 
มาตรา ๑๖  ห*ามเจ*าของเรือให*คนประจําเรือซึ่งอายุตํ่ากว8าสิบแปดป0บริบูรณAทํางาน

ในเวลากลางคืน เว*นแต8เป/นการฝSกอบรมท่ีได*มีการวางแผนไว*ล8วงหน*า หรือเป/นการฝSกอบรมตาม
ตําแหน8งหน*าท่ีท่ีคนประจําเรือต*องทําในช8วงเวลาดังกล8าวซึ่งต*องไม8ส8งผลร*ายต8อสุขภาพและความ
เป/นอยู8ท่ีดีของคนประจําเรือโดยได*รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ*มครองแรงงานหรือผู*ซึ่ง
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ*มครองแรงงานมอบหมาย  ท้ังน้ี การทํางานเวลากลางคืนต*องมีระยะเวลา
อย8างน*อยเก*าช่ัวโมง โดยเร่ิมต*นก8อนเท่ียงคืนและสิ้นสุดหลังจากเวลาห*านาฬิกาเป/นต*นไป 

 
มาตรา ๑๗  ห*ามเจ*าของเรือให*คนประจําเรือซึ่งอายุตํ่ากว8าสิบแปดป0บริบูรณAทํางาน

ท่ีอาจเป/นอันตรายต8อสุขภาพหรือความปลอดภัยของคนประจําเรือตามประเภทของงานท่ีอธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ*มครองแรงงานประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  ห*ามเจ*าของเรือให*คนประจําเรือทํางานบนเรือ โดยท่ีคนประจําเรือไม8มี

ใบรับรองแพทยAมาแสดงว8ามีความพร*อมด*านสุขภาพในการทํางานบนเรือ หรือให*เป/นไปตาม
หลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ใบรับรองแพทยAแสดงว8าคนประจําเรือมีความพร*อมด*านสุขภาพในการทํางานบนเรือ
ให*เป/นไปตามหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๙  ห*ามเจ*าของเรือให*คนประจําเรือทํางานบนเรือ เว*นแต8คนประจําเรือ

ได*รับการฝSกอบรมตามหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมเจ*าท8าประกาศกําหนด 
 

หมวด ๓ 
การจัดหางานให*คนหางานเพ่ือไปทํางานเป/นคนประจําเรือ 

   
 

มาตรา ๒๐  ห*ามผู*ใดจัดหางานให*คนหางานเพ่ือไปทํางานเป/นคนประจําเรือเว*นแต8
จะได*รับอนุญาตจากนายทะเบียน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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การขออนุญาต การอนุญาต และการออกใบอนุญาตจัดหางาน ให*เป/นไปตาม
หลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๑  ผู*ขออนุญาตจัดหางานให*คนหางานเพ่ือไปทํางานเป/นคนประจําเรือต*อง

มีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต*องห*าม ดังต8อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม8ตํ่ากว8าย่ีสิบป0บริบูรณA 
(๓) ไม8เป/นผู*รับใบอนุญาตจัดหางาน ไม8เป/นผู*อยู8ระหว8างถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตจัดหา

งานไม8เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน ไม8เป/นกรรมการ หุ*นส8วน หรือผู*จัดการของนิติบุคคลซึ่ง
เป/นผู*รับใบอนุญาตจัดหางาน และไม8เป/นกรรมการ หุ*นส8วน หรือผู*จัดการของนิติบุคคลอยู8ในขณะท่ี
นิติบุคคลน้ันถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) ไม8เป/นผู*รับใบอนุญาต ไม8เป/นผู*อยู8ระหว8างถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาต ไม8เคยถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตไม8เป/นกรรมการ หุ*นส8วน หรือผู*จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป/นผู*รับใบอนุญาต และไม8เป/น
กรรมการ หุ*นส8วน หรือผู*จัดการของนิติบุคคลอยู8ในขณะท่ีนิติบุคคลน้ันถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตาม
กฎหมายว8าด*วยการจัดหางานและคุ*มครองคนหางาน 

(๕) ไม8เป/นคนไร*ความสามารถหรือคนเสมือนไร*ความสามารถ 
(๖) ไม8เป/นผู*มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร8องในศีลธรรมอันดี 
(๗) ไม8เคยได*รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดในความผิดท่ีกฎหมายบัญญัติให*

ถือเอาการกระทําโดยทุจริตเป/นองคAประกอบ หรือในความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีหรือในความผิด
ตามกฎหมายว8าด*วยการจัดหางานและคุ*มครองคนหางาน 

ในกรณีท่ีผู*ขออนุญาตจัดหางานเป/นนิติบุคคล นิติบุคคลน้ันต*องมีสัญชาติไทยโดยมี
สัดส8วนการถือหุ*นโดยบุคคลผู*มีสัญชาติไทยไม8น*อยกว8าร*อยละเจ็ดสิบห*าของทุนท้ังหมดในนิติบุคคลน้ัน 
ต*องมีกรรมการท่ีมีสัญชาติไทยไม8น*อยกว8าสามในสี่ของจํานวนกรรมการท้ังหมดและมีผู*จัดการซึ่งเป/น
ผู*แทนนิติบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต*องห*ามตามวรรคหน่ึงด*วย 

 
มาตรา ๒๒  ใบอนุญาตจัดหางานให*มีอายุสองป0นับแต8วันท่ีออกใบอนุญาตจัดหางาน 
ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานท่ีประสงคAจะขอต8ออายุใบอนุญาตจัดหางาน ให*ย่ืนคําขอ

ก8อนใบอนุญาตจัดหางานสิ้นอายุไม8น*อยกว8าสามสิบวัน เม่ือได*ย่ืนคําขอดังกล8าวแล*วให*ประกอบกิจการ
ต8อไปได*จนกว8านายทะเบียนจะสั่งไม8อนุญาตให*ต8ออายุใบอนุญาตจัดหางานน้ัน 

การขอต8ออายุใบอนุญาตจัดหางานและการอนุญาต ให*เป/นไปตามหลักเกณฑA 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีใบอนุญาตจัดหางานชํารุดในสาระสําคัญ สูญหาย หรือถูก

ทําลายให*ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานย่ืนคําขอใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห*าวันนับแต8วันท่ีทราบการ
ชํารุด สูญหายหรือถูกทําลาย 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน ให*เป/นไปตามหลักเกณฑA วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๒๔  ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานต*องแสดงใบอนุญาตจัดหางานไว*ในท่ีเปUดเผย
และเห็นได*ง8าย ณ สํานักงานตามท่ีระบุไว*ในใบอนุญาตจัดหางาน 

 
มาตรา ๒๕  สํานักงานจะต*องอยู8ในท่ีต้ังท่ีเป/นสัดส8วน เปUดเผย มีหลักแหล8งท่ี

แน8นอนและไม8เป/นสถานท่ีต*องห*ามตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานกําหนด 
 
มาตรา ๒๖  ห*ามผู*รับใบอนุญาตจัดหางานย*ายสํานักงานหรือต้ังสํานักงานช่ัวคราว 

เว*นแต8จะได*รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการอนุญาต ให*เป/นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวง

แรงงานกําหนด 
 
มาตรา ๒๗  ในกรณีผู*รับใบอนุญาตจัดหางานท่ีเป/นนิติบุคคลประสงคAจะเปลี่ยน

ผู*จัดการให*ย่ืนคําขอต8อนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการอนุญาต ให*เป/นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวง

แรงงานกําหนด 
 
มาตรา ๒๘  ก8อนท่ีจะออกใบอนุญาตจัดหางาน ผู*ขออนุญาตต*องวางหลักประกันอัน

สมควรเพ่ือประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการดําเนินการของผู*ขออนุญาต เป/นจํานวนเงินตามท่ี
รัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง แต8ต*องไม8น*อยกว8าห*าล*านบาทวางไว*กับนาย
ทะเบียน เพ่ือเป/นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

การวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การหักหลักประกัน การ
เปลี่ยนแปลงหลักประกัน การหักเงินจากหลักประกันชดใช*ให*แก8คนหางานและเจ*าของเรือในกรณีท่ี
เกิดความเสียหาย การเรียกหลักประกันเพ่ิม และการขอรับหลักประกันคืน ให*เป/นไปตามหลักเกณฑA 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีหลักประกันท่ีผู*รับใบอนุญาตจัดหางานวางไว*ตามวรรคหน่ึงลดลงเพราะถูก
ใช*จ8ายไปตามพระราชบัญญัติน้ี ให*นายทะเบียนสั่งเป/นหนังสือให*ผู* รับใบอนุญาตจัดหางานวาง
หลักประกันเพ่ิมจนครบจํานวนเงินท่ีกําหนดภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีได*รับคําสั่ง 

 
มาตรา ๒๙  หลักประกันท่ีผู*รับใบอนุญาตจัดหางานวางไว*ตามมาตรา ๒๘ ไม8อยู8ใน

ความรับผิดแห8งการบังคับคดีตราบเท8าท่ีผู*รับใบอนุญาตจัดหางานยังมิได*เลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน
ท่ีได*รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานแล*ว แต8ยังไม8พ*นจากความรับ
ผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีท่ีผู*รับใบอนุญาตจัดหางานไม8ขอรับหลักประกันคืนภายในห*าป0นับแต8วันท่ี
เลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน ให*หลักประกันดังกล8าวตกเป/นของแผ8นดิน 

 
มาตรา ๓๐  ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานจะต*องย่ืนคําขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางาน

และลูกจ*างซึ่งทําหน*าท่ีเก่ียวกับการจัดหางานต8อนายทะเบียน ตามหลักเกณฑA วิธีการ และแบบท่ี
รัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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ตัวแทนจัดหางานต*องมีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต*องห*ามตามมาตรา ๒๑ (๑) ถึง (๗) 
และลูกจ*าง ซึ่งทําหน*าท่ีเก่ียวกับการจัดหางานต*องไม8มีลักษณะต*องห*ามตามมาตรา ๒๑ (๓) ถึง (๗)  
ท้ังน้ี ตัวแทนจัดหางานและลูกจ*างซึ่งทําหน*าท่ีเก่ียวกับการจัดหางานต*องไม8เป/นตัวแทนจัดหางานหรือ
ลูกจ*างซึ่งทําหน*าท่ีเก่ียวกับการจัดหางานของผู*รับใบอนุญาตจัดหางานอ่ืนตามกฎหมายว8าด*วยการ
จัดหางานและคุ*มครองคนหางานในขณะเดียวกัน 

ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานต*องแสดงทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจ*างซึ่งทําหน*าท่ี
เก่ียวกับการจัดหางาน ณ สํานักงาน เพ่ือให*คนหางานสามารถตรวจสอบความเป/นตัวแทนจัดหางาน
และลูกจ*างดังกล8าวได* 

ใบอนุญาตจัดหางานท่ีออกให*แก8ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานผู*ใด ให*คุ*มถึงตัวแทนจัดหา
งานและลูกจ*างซึ่งทําหน*าท่ีเก่ียวกับการจัดหางานซึ่งผู*รับใบอนุญาตจัดหางานผู*น้ันได*จดทะเบียนไว*
ด*วย 

การกระทําท่ีเก่ียวกับการจัดหางานของตัวแทนจัดหางานและลูกจ*างซึ่งทําหน*าท่ี
เก่ียวกับการจัดหางานซึ่งผู*รับใบอนุญาตจัดหางานได*จดทะเบียนไว* ให*ถือว8าเป/นการกระทําของผู*รับ
ใบอนุญาตจัดหางานด*วย 

 
มาตรา ๓๑  เม่ือออกไปปฏิบัติงานนอกสํานักงาน ผู* รับใบอนุญาตจัดหางาน 

ผู*จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ*างซึ่งทําหน*าท่ีเก่ียวกับการจัดหางานต*องแสดงบัตรประจําตัวต8อ
ผู*ซึ่งเก่ียวข*อง 

บัตรประจําตัวผู*รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู*จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ*างซึ่ง
ทําหน*าท่ีเก่ียวกับการจัดหางาน ให*เป/นไปตามแบบท่ีอธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด และให*
มีอายุสองป0นับแต8วันท่ีออกบัตร 

ในกรณีท่ีบัตรประจําตัวชํารุดในสาระสําคัญ สูญหาย หรือถูกทําลาย ให*ผู* รับ
ใบอนุญาตจัดหางาน ผู*จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ*างซึ่งทําหน*าท่ีเก่ียวกับการจัดหางานย่ืนคํา
ขอใบแทนบัตรประจําตัวภายในสิบห*าวันนับแต8วันท่ีทราบการชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลาย 

การขอมีบัตร การออกบัตรประจําตัว และการออกใบแทนบัตรประจําตัว ให*เป/นไป
ตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด 

 
มาตรา ๓๒  ผู*จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ*างซึ่งทําหน*าท่ีเก่ียวกับการจัดหา

งาน ซึ่งพ*นจากความเป/นผู*จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ*างซึ่งทําหน*าท่ีเก่ียวกับการจัดหางาน 
ต*องส8งคืนบัตรประจําตัวแก8นายทะเบียนหรือผู*รับใบอนุญาตจัดหางานภายในเจ็ดวันนับแต8วันท่ีพ*น
จากความเป/นผู*จัดการตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ*างซึ่งทําหน*าท่ีเก่ียวกับการจัดหางาน 

ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานซึ่งได*รับบัตรประจําตัวคืนตามวรรคหน่ึง ต*องส8งบัตร
ประจําตัวน้ันแก8นายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต8วันท่ีได*รับบัตรประจําตัวคืน 

 
มาตรา ๓๓  ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานต*องทําสัญญาจัดหางาน

กับเจ*าของเรือ ตามแบบท่ีอธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด 
ให*ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานส8งสัญญาจัดหางานท่ีผู*รับใบอนุญาตจัดหางานหรือ

ตัวแทนจัดหางานทํากับเจ*าของเรือต8ออธิบดีกรมการจัดหางาน ตลอดจนตัวอย8างข*อตกลงการจ*างงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ของคนประจําเรือท่ีเจ*าของเรือจะทํากับคนหางาน และหลักฐานอ่ืนท่ีอธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศกําหนดก8อนคนหางานไปทํางานบนเรือ 

 
มาตรา ๓๔  ห*ามตัวแทนจัดหางานทําสัญญาจัดหางานกับเจ*าของเรือแทนผู*รับ

ใบอนุญาตจัดหางาน เว*นแต8จะได*รับมอบอํานาจเป/นหนังสือตามแบบท่ีอธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศกําหนดจากผู*รับใบอนุญาตจัดหางาน และผู*รับใบอนุญาตจัดหางานได*แจ*งเป/นหนังสือให*นาย
ทะเบียนทราบแล*ว 

การท่ีตัวแทนจัดหางานมิได*รับมอบอํานาจจากผู*รับใบอนุญาตจัดหางานหรือได*รับ
มอบอํานาจแต8หนังสือมอบอํานาจมิได*เป/นไปตามแบบท่ีอธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด ไม8
เป/นเหตุให*เจ*าของเรือหรือบุคคลภายนอกท่ีสุจริตเสื่อมสิทธิเพราะเหตุน้ัน 

 
มาตรา ๓๕  ห*ามผู*รับใบอนุญาตจัดหางานเรียกหรือรับค8าบริการหรือค8าใช*จ8ายจาก

คนหางานเว*นแต8ค8าใช*จ8าย ดังต8อไปน้ี 
(๑) ค8าใช*จ8ายในการออกใบรับรองแพทยA 
(๒) ค8าหนังสือคนประจําเรือท่ีกรมเจ*าท8าออกให*แก8คนประจําเรือ 
(๓) ค8าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใช*สําหรับการเดินทาง  ท้ังน้ี ไม8รวมถึงค8าตรวจ

ลงตราเข*าประเทศ 
(๔) ค8าใช*จ8ายอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ให*เจ*าของเรือเป/นผู*รับผิดชอบค8าบริการหรือค8าใช*จ8ายท่ีเกิดข้ึนจากการจัดหางาน

ตามวรรคหน่ึงค8าบริการหรือค8าใช*จ8ายอ่ืน นอกจากท่ีกําหนดไว*ในวรรคสอง ให*ผู*รับใบอนุญาตจัดหา
งานเรียกหรือรับได*ไม8เกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๖  ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานต*องปฏิบัติ ดังต8อไปน้ี 
(๑) จัดให*มีสมุดทะเบียนคนหางาน บัญชี และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจของตนตามแบบ

และรายการท่ีอธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด 
(๒) จัดทําและส8งรายงานเก่ียวกับการจัดหางานประจําเดือนตามแบบท่ีอธิบดี

กรมการจัดหางานประกาศกําหนดต8อนายทะเบียนภายในวันท่ีสิบของเดือนถัดไป 
(๓) เก็บรักษาทะเบียนคนหางานท่ีผ8านการคัดเลือกและได*รับบรรจุงานไว*ไม8น*อยกว8า

สองป0เพ่ือให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีตรวจสอบได* 
(๔) แจ*งเป/นหนังสือให*คนหางานทราบถึงสิทธิและหน*าท่ีของคนประจําเรือตาม

ข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือ ในช8วงก8อนหรือระหว8างการมอบหมายงานและให*คนหางานได*
ตรวจสอบข*อตกลงดังกล8าวของตนก8อนและหลังลงนาม พร*อมท้ังส8งสําเนาอย8างน*อยจํานวนหน่ึงชุดให*
ด*วย 

เม่ือมีเหตุที่จะต*องลงในสมุดทะเบียนคนหางาน บัญชี หรือเอกสารเก่ียวกับธุรกิจของ
ตนผู*รับใบอนุญาตจัดหางานต*องลงรายการเก่ียวกับเหตุน้ันในสมุดทะเบียน บัญชี หรือเอกสารเช8นว8า
น้ันภายในเจ็ดวันนับแต8วันท่ีมีเหตุจะต*องลงรายการน้ัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๓๗  ให*ผู* รับใบอนุญาตจัดหางานตรวจสอบว8าเจ*าของเรือได*จัดให*มีวิธี
คุ*มครองคนประจําเรือซึ่งอยู8ในสภาพลําบาก ณ เมืองท8าต8างประเทศ ตามแบบท่ีอธิบดีกรมการจัดหา
งานประกาศกําหนด 

กรณีท่ีมีการร*องเรียนเก่ียวกับการจัดหางานให*คนหางานเพ่ือไปทํางานเป/นคน
ประจําเรือต8อพนักงานเจ*าหน*าท่ี ให*ผู* รับใบอนุญาตจัดหางานตรวจสอบและช้ีแจงให*พนักงาน
เจ*าหน*าท่ีทราบภายในสิบห*าวันนับแต8วันท่ีได*รับหนังสือแจ*งจากพนักงานเจ*าหน*าท่ี 

 
มาตรา ๓๘  ในกรณีท่ีคนหางานไม8ได*ทํางานตรงตามท่ีกําหนดไว*ในข*อตกลงการจ*าง

งานของคนประจําเรือและคนหางานไม8ประสงคAท่ีจะทํางานน้ัน ให*ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานจัดการให*
คนหางานเดินทางกลับภูมิลําเนา โดยออกค8าพาหนะ ค8าท่ีพัก ค8าอาหาร และค8าใช*จ8ายอ่ืนท่ีจําเป/นใน
การเดินทางกลับของคนหางาน พร*อมท้ังแจ*งเป/นหนังสือให*นายทะเบียนทราบภายในสิบห*าวันนับแต8
วันท่ีมีหน*าท่ีจะต*องจัดการดังกล8าว 

ในกรณีท่ีเจ*าของเรือไม8ได*คนหางานตามท่ีกําหนดไว*ในสัญญาจัดหางานหรือได*
คนหางานแต8มีคุณสมบัติไม8ตรงตามท่ีกําหนดไว*ในสัญญาจัดหางาน และเจ*าของเรือไม8ประสงคAท่ีจะ
จ*างคนหางานน้ันผู*รับใบอนุญาตจัดหางานต*องคืนค8าบริการและค8าใช*จ8ายตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง 
ให*แก8เจ*าของเรือภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีเจ*าของเรือขอรับคืน และจัดการให*คนหางานเดินทาง
กลับภูมิลําเนา โดยออกค8าพาหนะ ค8าท่ีพัก ค8าอาหาร และค8าใช*จ8ายอ่ืนท่ีจําเป/นในการเดินทางกลับ
ของคนหางาน พร*อมท้ังแจ*งเป/นหนังสือให*นายทะเบียนทราบภายในสิบห*าวันนับแต8วันท่ีมีหน*าท่ี
จะต*องจัดการดังกล8าว 

ในกรณีท่ีคนหางานไม8ได*ทํางานตรงตามท่ีกําหนดไว*ในข*อตกลงการจ*างงานของคน
ประจําเรือแต8คนหางานไม8ประสงคAจะเดินทางกลับ หรือกรณีท่ีเจ*าของเรือได*คนหางานท่ีมีคุณสมบัติ
ไม8ตรงตามท่ีกําหนดไว*ในสัญญาจัดหางานแต8เจ*าของเรือประสงคAจะจ*างคนหางานต8อไป ผู* รับ
ใบอนุญาตจัดหางานไม8ต*องรับผิดชอบในการจัดการให*คนหางานดังกล8าวเดินทางกลับภูมิลําเนาตาม
วรรคหน่ึงหรือวรรคสองแต8ต*องแจ*งให*นายทะเบียนทราบภายในสิบห*าวันนับแต8วันท่ีมีหน*าท่ีจะต*อง
จัดการดังกล8าว 

 
มาตรา ๓๙  เม่ือนายทะเบียนทราบว8ามีเหตุท่ีผู*รับใบอนุญาตจัดหางานจะต*อง

จัดการให*คนหางานเดินทางกลับตามมาตรา ๓๘ วรรคหน่ึง หรือวรรคสอง แต8ผู*รับใบอนุญาตจัดหา
งานยังมิได*ดําเนินการภายในสิบห*าวันนับแต8วันท่ีมีเหตุดังกล8าว ให*นายทะเบียนประสานกับหน8วยงาน
ท่ีเก่ียวข*องในการให*ความช8วยเหลือคนหางานน้ัน 

ค8าใช*จ8ายท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการให*คนหางานเดินทางกลับตามวรรคหน่ึงเป/น
จํานวนเท8าใดให*นายทะเบียนมีหนังสือแจ*งให*ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานชดใช*เงินคืนภายในเวลาท่ี
กําหนด ถ*าผู*รับใบอนุญาตจัดหางานมิได*ชดใช*เงินคืนภายในเวลาท่ีกําหนด ให*นายทะเบียนหักเงิน
จํานวนดังกล8าวจากหลักประกันท่ีวางไว*ตามมาตรา ๒๘ เพ่ือคืนให*แก8หน8วยงานท่ีให*ความช8วยเหลือ
คนหางานดังกล8าวได* 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานมิได*ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคหน่ึง 

และวรรคสอง และคนหางานได*ใช*จ8ายเงินเพ่ือเป/นค8าพาหนะ ค8าท่ีพัก ค8าอาหาร และค8าใช*จ8ายอ่ืน ๆ 
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ท่ีจําเป/นในการจัดการให*ตนเดินทางกลับภูมิลําเนา คนหางานมีสิทธิย่ืนคําขอต8อนายทะเบียนเพ่ือ
ขอรับเงินชดเชยค8าใช*จ8ายท่ีตนต*องจ8ายไปได* และถ*านายทะเบียนพิจารณาเห็นว8าคนหางานไม8ได*
ทํางานตรงตามท่ีกําหนดไว*ในข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือ และคนหางานน้ันได*ใช*จ8ายเงิน
เพ่ือจัดการให*ตนเดินทางกลับภูมิลําเนาแล*ว ให*นายทะเบียนมีหนังสือแจ*งให*ผู*รับใบอนุญาตจัดหางาน
ชดใช*เงินคืนภายในเวลาท่ีกําหนด ถ*าผู*รับใบอนุญาตจัดหางานมิได*ชดใช*เงินคืนภายในเวลาท่ีกําหนด 
ให*นายทะเบียนหักเงินจํานวนดังกล8าวจากหลักประกันท่ีวางไว*ตามมาตรา ๒๘ เพ่ือคืนให*แก8คนหางาน 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีท่ีผู*รับใบอนุญาตจัดหางานมิได*คืนค8าบริการและค8าใช*จ8ายให*แก8

เจ*าของเรือตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ให*นายทะเบียนมีหนังสือแจ*งให*ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานชดใช*
เงินคืนภายในเวลาท่ีกําหนด ถ*าผู*รับใบอนุญาตจัดหางานมิได*ชดใช*เงินคืนภายในเวลาท่ีกําหนดให*นาย
ทะเบียนหักค8าบริการและค8าใช*จ8ายจากหลักประกันท่ีวางไว*ตามมาตรา ๒๘ คืนให*แก8เจ*าของเรือ 

 
มาตรา ๔๒  ให*นําบทบัญญัติของกฎหมายว8าด*วยการจัดหางานและคุ*มครอง

คนหางานในส8วนท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ*มครองคนหางาน การควบคุม 
และอัตราค8าธรรมเนียมมาใช*บังคับแก8การจัดหางานให*คนหางานเพ่ือไปทํางานเป/นคนประจําเรือโดย
อนุโลม โดยให*ถือว8าอํานาจหน*าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ*มครองคนหางานเป/น
อํานาจหน*าท่ีของคณะกรรมการและให*ถือว8าอํานาจหน*าท่ีของพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามกฎหมายว8าด*วย
การจัดหางานและคุ*มครองคนหางานเป/นอํานาจหน*าท่ีของพนักงานเจ*าหน*าท่ี รวมท้ังให*นําบทกําหนด
โทษท่ีเก่ียวข*องกับการควบคุมตามกฎหมายว8าด*วยการจัดหางานและคุ*มครองคนหางานมาใช*บังคับ
กับการควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมวด ๔ 

สภาพการจ*าง 
   

 
มาตรา ๔๓  เจ*าของเรือต*องจัดให*มีข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือเป/น

หนังสือพร*อมลายมือช่ือของเจ*าของเรือและคนประจําเรือ โดยจัดทําเป/นคู8ฉบับจัดเก็บไว*บนเรือหน่ึง
ฉบับ และอีกฉบับหน่ึงให*คนประจําเรือเก็บไว* พร*อมท่ีจะให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีตรวจสอบได* 

ข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือตามวรรคหน่ึงอย8างน*อยต*องมีรายละเอียด
เก่ียวกับรายการ ดังต8อไปน้ี 

(๑) ช่ือและช่ือสกุล พร*อมคํานําหน*านามของคนประจําเรือ 
(๒) วันเดือนป0เกิด และอายุของคนประจําเรือ 
(๓) สถานท่ีเกิดของคนประจําเรือ 
(๔) ท่ีอยู8ป3จจุบันของคนประจําเรือ 
(๕) สถานท่ีและวันท่ีทําข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือ 
(๖) สถานท่ีและวันท่ีข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือมีผลบังคับ 
(๗) ตําแหน8งหรืองานในหน*าท่ีที่คนประจําเรือได*รับมอบหมาย 
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(๘) ช่ือและช่ือสกุล พร*อมคํานําหน*านามของเจ*าของเรือ กรณีเจ*าของเรือเป/นนิติ
บุคคลต*องระบุช่ือของกรรมการผู*มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลด*วย 

(๙) ท่ีอยู8ป3จจุบันของเจ*าของเรือ 
(๑๐) ช่ือเรือ และสัญชาติของเรือ 
(๑๑) เส*นทางหลักและท8าเรือปลายทางของการเดินเรือ ในกรณีท่ีทําการตกลงไว*ว8า

เป/นการเดินเรือเท่ียวเดียว 
(๑๒) วันเร่ิมทํางาน อัตราค8าจ*าง ค8าตอบแทน หรือวิธีการคํานวณ 
(๑๓) จํานวนวันหยุดประจําป0ที่ได*รับค8าตอบแทน หรือวิธีการคํานวณ 
(๑๔) สิทธิประโยชนAจากการคุ*มครองการประกันสังคมและสุขภาพท่ีเจ*าของเรือเป/น

ผู*จัดหาให*กับคนประจําเรือ 
(๑๕) สิทธิของคนประจําเรือในการได*รับการส8งตัวกลับ 
(๑๖) ข*อตกลงท่ีได*มาจากการร8วมเจรจาต8อรอง 
(๑๗) วันสิ้นสุดหรือเง่ือนไขการสิ้นสุดของข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือ 
(๑๘) อ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๔๔  ข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือย8อมสิ้นสุดลงเม่ือครบกําหนด

ระยะเวลาในข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือ หรือสิ้นสุดลงตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว*ในข*อตกลง
การจ*างงานของคนประจําเรือ โดยมิต*องบอกกล8าวล8วงหน*า 

ในกรณีท่ีข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือไม8มีกําหนดระยะเวลา เจ*าของเรือ
หรือคนประจําเรืออาจบอกเลิกข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือโดยบอกกล8าวล8วงหน*าให*อีก
ฝWายหน่ึงทราบ  ท้ังน้ี ต*องไม8น*อยกว8าเจ็ดวัน แต8ไม8เกินสามสิบวัน 

การเลิกข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือก8อนครบกําหนดระยะเวลาตาม
ข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือ ให*เป/นไปตามท่ีคนประจําเรือและเจ*าของเรือตกลงกัน  ท้ังน้ี 
ต*องไม8น*อยกว8าเจ็ดวันแต8ไม8เกินสามสิบวัน 

 
มาตรา ๔๕  หากมีเหตุจําเป/นเร8งด8วน เหตุฉุกเฉิน หรือเป/นไปตามข*อตกลงร8วมกัน

ระหว8างคนประจําเรือและเจ*าของเรือ หรือเหตุอ่ืน ๆ ตามท่ีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ*มครองแรงงาน
ประกาศกําหนดคนประจําเรือหรือเจ*าของเรืออาจบอกเลิกข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือน*อย
กว8าเจ็ดวันหรือไม8ต*องบอกกล8าวล8วงหน*า 

การบอกเลิกข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือตามวรรคหน่ึง คนประจําเรือไม8
ต*องรับผิดในค8าเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากการไม8ปฏิบัติตามข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือ 

 
มาตรา ๔๖  รัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจ

ประกาศกําหนดอัตราค8าจ*างข้ันตํ่าสําหรับคนประจําเรือเพ่ือใช*บังคับแก8เรือท่ีชักธงไทย เพ่ือให*คน
ประจําเรือได*รับอัตราค8าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป/นธรรม 

การพิจารณากําหนดอัตราค8าจ*างข้ันตํ่าสําหรับคนประจําเรือ ให*คํานึงถึงมาตรฐาน
การครองชีพต*นทุนการประกอบกิจการ ราคาของสินค*าและบริการ ความสามารถทางธุรกิจ ผลิตภาพ
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แรงงานและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมท้ังธรรมเนียมปฏิบัติในการจ*างงานของ
คนประจําเรือด*วย 

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนดอัตราค8าจ*าง

ข้ันตํ่าตามมาตรา ๔๖ แล*ว ห*ามเจ*าของเรือจ8ายค8าจ*างตํ่ากว8าอัตราค8าจ*างข้ันตํ่าท่ีประกาศกําหนด
ให*แก8คนประจําเรือ 

 
มาตรา ๔๘  เพ่ือประโยชนAแก8การคํานวณค8าล8วงเวลา ในกรณีท่ีคนประจําเรือได*รับ

ค8าจ*างเป/นรายเดือน อัตราค8าจ*างต8อช่ัวโมงในวันทํางานหมายถึง ค8าจ*างรายเดือนหารด*วยผลคูณของ
สามสิบและจํานวนช่ัวโมงท่ีทํางานต8อวันโดยเฉลี่ย 

 
มาตรา ๔๙  ให*เจ*าของเรือจ8ายค8าจ*างและค8าล8วงเวลาให*ถูกต*อง และตาม

กําหนดเวลาดังต8อไปน้ี 
(๑) ในกรณีท่ีมีการคํานวณค8าจ*างเป/นรายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง หรือเป/น

ระยะเวลาอย8างอ่ืนท่ีไม8เกินหน่ึงเดือน หรือตามผลงานโดยคํานวณเป/นหน8วย ให*จ8ายเดือนหน่ึงไม8น*อย
กว8าหน่ึงคร้ัง เว*นแต8จะมีการตกลงกันเป/นอย8างอ่ืนท่ีเป/นประโยชนAแก8คนประจําเรือ 

(๒) ในกรณีท่ีมีการคํานวณค8าจ*าง นอกจาก (๑) ให*จ8ายตามกําหนดเวลาท่ีเจ*าของ
เรือและคนประจําเรือตกลงกัน 

(๓) ค8าล8วงเวลา ให*จ8ายเดือนหน่ึงไม8น*อยกว8าหน่ึงคร้ัง 
ในกรณีท่ีเจ*าของเรือเลิกจ*างคนประจําเรือ ให*เจ*าของเรือจ8ายค8าจ*างและค8าล8วงเวลา

ตามท่ีคนประจําเรือมีสิทธิได*รับ ให*แก8คนประจําเรือภายในเจ็ดวันนับแต8วันท่ีเลิกจ*าง 
 
มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีเจ*าของเรือไม8จ8ายค8าจ*างและค8าล8วงเวลาตามพระราชบัญญัติ

น้ี ภายในเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา ๔๙ ให*เจ*าของเรือจ8ายดอกเบ้ียให*แก8คนประจําเรือในระหว8างเวลา
ผิดนัดร*อยละสิบห*าต8อป0 

ในกรณีท่ีเจ*าของเรือจงใจไม8จ8ายเงินตามวรรคหน่ึงเม่ือพ*นกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแต8
วันท่ีถึงกําหนดจ8ายเจ*าของเรือต*องจ8ายเงินเพ่ิมให*แก8คนประจําเรือร*อยละสิบห*าของเงินท่ีค*างจ8ายทุก
ระยะเวลาเจ็ดวัน 

 
มาตรา ๕๑  เจ*าของเรือต*องจัดให*คนประจําเรือสามารถดําเนินการโอนเงินท่ีได*รับ

ท้ังหมดหรือบางส8วนให*กับบุคคลตามท่ีคนประจําเรือกําหนด ตามกําหนดระยะเวลาท่ีได*ตกลงกัน โดย
เจ*าของเรืออาจเรียกเก็บค8าใช*จ8ายจากคนประจําเรือได*ในอัตราท่ีจ8ายจริง 

 
มาตรา ๕๒  เจ*าของเรือต*องจัดทําเอกสารเก่ียวกับการจ8ายค8าจ*างหรือค8าล8วงเวลา

ให*แก8คนประจําเรือทุกคร้ังท่ีมีการจ8าย โดยอย8างน*อยต*องมีรายการ ดังต8อไปน้ี 
(๑) วันและเวลาทํางาน 
(๒) ผลงานท่ีทําได*สําหรับคนประจําเรือซึ่งได*รับค8าจ*างตามผลงานโดยคํานวณเป/น

หน8วย 
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(๓) อัตราค8าจ*าง จํานวนค8าจ*าง และค8าล8วงเวลา ท่ีคนประจําเรือแต8ละคนได*รับ 
(๔) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน กรณีท่ีใช*เงินสกุลอ่ืนซึ่งแตกต8างจากท่ีตกลงกันไว*ใน

ข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือ ให*เป/นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห8งประเทศไทย 
 
มาตรา ๕๓  การจ8ายค8าจ*างและค8าล8วงเวลาแก8คนประจําเรือ ให*เจ*าของเรือจ8าย ณ 

สถานท่ีทํางานของคนประจําเรือ เว*นแต8จะตกลงกันเป/นอย8างอ่ืน 
 
มาตรา ๕๔  ห*ามเจ*าของเรือหักค8าจ*างและค8าล8วงเวลา เว*นแต8เป/นการหักเพ่ือ 
(๑) ชําระภาษีเงินได*ตามจํานวนท่ีคนประจําเรือต*องจ8ายหรือชําระเงินอ่ืนตามท่ีมี

กฎหมายกําหนดไว* 
(๒) ชําระค8าบํารุงสหภาพแรงงานหรือองคAกรของคนประจําเรือ 
(๓) ชําระหน้ีสินสหกรณAออมทรัพยA หรือสหกรณAอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันกับสหกรณA

ออมทรัพยAหรือหน้ีท่ีเป/นไปเพ่ือสวัสดิการท่ีเป/นประโยชนAแก8คนประจําเรือฝWายเดียว โดยได*รับความ
ยินยอมล8วงหน*าจากคนประจําเรือ 

(๔) เป/นเงินสะสมตามข*อตกลงเก่ียวกับกองทุนเงินสะสม 
การหักตาม (๒) (๓) และ (๔) ในแต8ละกรณีห*ามหักเกินร*อยละสิบและจะหักรวมกัน

ได*ไม8เกินหน่ึงในห*าของเงินท่ีคนประจําเรือมีสิทธิได*รับตามกําหนดเวลาการจ8ายตามมาตรา ๔๙ เว*น
แต8ได*รับความยินยอมเป/นหนังสือจากคนประจําเรือ 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีท่ีเจ*าของเรือให*คนประจําเรือทํางานล8วงเวลา ให*เจ*าของเรือ

จ8ายค8าล8วงเวลาให*แก8คนประจําเรือในอัตราไม8น*อยกว8าหน่ึงจุดสองห*าเท8าของอัตราค8าจ*างต8อช่ัวโมง
ตามจํานวนช่ัวโมงท่ีทํางานล8วงเวลา 

 
มาตรา ๕๖  คนประจําเรือมีสิทธิลาข้ึนฝ3Xงได*ตามท่ีได*ตกลงกับเจ*าของเรือ เว*นแต8

กรณีลาข้ึนฝ3Xงด*วยเหตุผลทางด*านสุขภาพอนามัยและความเป/นอยู8ที่ดี ให*เป/นไปตามหลักเกณฑA วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ*มครองแรงงานประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๕๗  ให*คนประจําเรือมีสิทธิลาปWวยได*เท8าท่ีปWวยจริงโดยได*รับค8าจ*างแต8ไม8

เกินหน่ึงร*อยสามสิบวัน 
 
มาตรา ๕๘  ให*เจ*าของเรือประกาศเวลาทํางานปกติให*คนประจําเรือทราบโดย

กําหนดเวลาเร่ิมต*นและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแต8ละวันของคนประจําเรือซึ่งต*องไม8เกินแปดช่ัวโมง 
และเม่ือรวมเวลาท้ังสิ้นแล*วสัปดาหAหน่ึงต*องไม8เกินสี่สิบแปดช่ัวโมง 

 
มาตรา ๕๙  เจ*าของเรืออาจให*คนประจําเรือทํางานล8วงเวลาได*เท8าท่ีจําเป/น แต8เม่ือ

รวมกับระยะเวลาการทํางานปกติตามมาตรา ๕๘ แล*วต*องไม8เกินวันละสิบสี่ช่ัวโมงในรอบย่ีสิบสี่ช่ัวโมง 
และไม8เกินเจ็ดสิบสองช่ัวโมงในรอบเจ็ดวัน 
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มาตรา ๖๐  ในกรณีที่มีความจําเป/นเพ่ือความปลอดภัยแก8เรือ หรือเพ่ือวัตถุประสงคA
ในการให*ความช8วยเหลือแก8เรือลําอ่ืนหรือบุคคลท่ีประสบภัยพิบัติทางทะเล นายเรืออาจให*คนประจํา
เรือทํางานได*เท8าท่ีจําเป/นจนกว8าสถานการณAได*กลับคืนสู8ภาวะปกติ 

กรณีตามวรรคหน่ึง ถ*านายเรือให*คนประจําเรือทํางานในช่ัวโมงการพักผ8อนให*จัดให*
คนประจําเรือได*พักผ8อนชดเชยเวลาเหล8าน้ันโดยเร็วท่ีสุด  ท้ังน้ี ให*นายเรือบันทึกเหตุการณAท่ีเกิดข้ึน 
เหตุผล และลงช่ือรับรองทุกคร้ัง 

 
มาตรา ๖๑  ในวันท่ีมีการทํางาน ให*เจ*าของเรือจัดให*คนประจําเรือมีเวลาพัก

ระหว8างช8วงการทํางานในวันหน่ึงไม8น*อยกว8าหน่ึงช่ัวโมง  ท้ังน้ี เจ*าของเรือกับคนประจําเรืออาจตกลง
กันล8วงหน*าให*มีเวลาพักคร้ังหน่ึงน*อยกว8าหน่ึงช่ัวโมงได* แต8เม่ือรวมกันแล*ววันหน่ึงต*องไม8น*อยกว8าหน่ึง
ช่ัวโมง 

เวลาพักระหว8างช8วงการทํางานไม8ถือเป/นช่ัวโมงการทํางาน และไม8นับรวมเป/นช่ัวโมง
การพักผ8อนตามมาตรา ๖๒ 

 
มาตรา ๖๒  เจ*าของเรือต*องจัดให*คนประจําเรือมีช่ัวโมงการพักผ8อนไม8น*อยกว8าสิบ

ช่ัวโมงในรอบย่ีสิบสี่ช่ัวโมง และไม8น*อยกว8าเจ็ดสิบเจ็ดช่ัวโมงในรอบเจ็ดวัน 
ช่ัวโมงการพักผ8อนสามารถแบ8งออกได*ไม8เกินสองช8วง หน่ึงในสองช8วงน้ีต*องมี

ระยะเวลาอย8างน*อยหกช่ัวโมง และต*องมีระยะห8างระหว8างกันแต8ละช8วงไม8เกินสิบสี่ช่ัวโมง 
 
มาตรา ๖๓  คนประจําเรือซึ่งเป/นหญิงมีครรภAมีสิทธิลาเพ่ือการคลอดและเลี้ยงดูบุตร

ครรภAหน่ึงไม8เกินเก*าสิบวัน 
ให*เจ*าของเรือจ8ายค8าจ*างในระหว8างท่ีคนประจําเรือลาเพ่ือการคลอดและเลี้ยงดูบุตร

ตลอดระยะเวลาท่ีลาแต8ไม8เกินสี่สิบห*าวัน 
 
มาตรา ๖๔  คนประจําเรือท่ีเจ*าของเรือให*ทํางานอย8างหน่ึงอย8างใดดังต8อไปน้ี ไม8มี

สิทธิได*รับค8าล8วงเวลา 
(๑) งานท่ีจําเป/นและเร8งด8วนเพ่ือความปลอดภัยของเรือเดินทะเล สินค*า หรือคนใน

เรือเดินทะเล 
(๒) งานท่ีทําเพ่ือช8วยเหลือชีวิตหรือผู*ประสบภัยพิบัติทางทะเล 
(๓) งานพิเศษเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบของศุลกากร การปYองกันโรคติดต8อ 

หรือการตรวจสุขภาพอ่ืน ๆ 
(๔) งานในช8วงเวลาพิเศษท่ีต*องใช*เพ่ือการเปลี่ยนเวรยามตามปกติ 
 
มาตรา ๖๕  ให*เจ*าของเรือจัดวันหยุดประจําป0ให*แก8คนประจําเรือ ป0หน่ึงไม8น*อยกว8า

สามสิบวันโดยได*รับค8าจ*าง  ท้ังน้ี ให*เจ*าของเรือเป/นผู*กําหนดล8วงหน*า 
ห*ามเจ*าของเรือให*คนประจําเรือทํางานในวันหยุดประจําป0 เว*นแต8เป/นกรณีฉุกเฉิน

โดยได*รับความยินยอมจากคนประจําเรือ เจ*าของเรืออาจให*คนประจําเรือทํางานในวันหยุดดังกล8าวได* 
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โดยเจ*าของเรือต*องจ8ายค8าทํางานในวันหยุดแก8คนประจําเรือเพ่ิมข้ึนอีกไม8น*อยกว8าหน่ึงเท8าของค8าจ*าง
ในส8วนท่ีคํานวณจ8ายตามระยะเวลา 

กรณีท่ีข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือมีระยะเวลาไม8ถึงหน่ึงป0 ให*เจ*าของเรือ
คํานวณวันหยุดประจําป0ให*ตามส8วน 

 
หมวด ๕ 

การส8งตัวกลับ 
   

 
มาตรา ๖๖  คนประจําเรือมีสิทธิเดินทางกลับภูมิลําเนาหรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีตกลง

กันโดยให*เจ*าของเรือจัดการหรือออกค8าใช*จ8ายใด ๆ ระหว8างการเดินทาง ในกรณีดังต8อไปน้ี 
(๑) ครบกําหนดเวลาตามข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือในระหว8างเวลาท่ี

คนประจําเรือทํางานอยู8 ณ สถานท่ีอ่ืนอันมิใช8สถานท่ีทําข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือ 
(๒) เจ*าของเรือบอกเลิกข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือก8อนครบกําหนดตาม

ข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือ 
(๓) เม่ือมีเหตุดังต8อไปน้ีเกิดข้ึน 

(ก) คนประจําเรือเจ็บปWวย บาดเจ็บ หรือมีสภาพร8างกายหรือจิตใจท่ีไม8สามารถ
ปฏิบัติงานได* 

(ข) เม่ือเจ*าของเรือไม8สามารถดําเนินธุรกิจการเดินเรือต8อไป 
(ค) เรือเดินทะเลอับปางหรือไม8อาจใช*การได*โดยสิ้นเชิง 
(ง) เม่ือเรือจะมุ8งหน*าเข*าสู8เขตสงคราม 
(จ) กรณีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๖๗  เจ*าของเรือต*องจัดทําประกันภัยให*แก8คนประจําเรือทุกคนเก่ียวกับการ

ส8งตัวคนประจําเรือกลับตามมาตรา ๖๖ โดยมีมาตรฐานไม8น*อยกว8าการประกันภัยทางทะเลระหว8าง
ประเทศ 

การประกันภัยตามวรรคหน่ึง ให*เป/นไปตามหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กรมเจ*าท8าประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๖๘  เจ*าของเรือไม8ต*องออกค8าใช*จ8ายระหว8างการเดินทางตามมาตรา ๖๖ ใน

กรณีเลิกข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือ เน่ืองจากคนประจําเรือได*กระทําความผิดต8อกฎหมาย
ของรัฐเจ*าของธง หรือกระทําความผิดต8อตําแหน8งหน*าท่ีอย8างร*ายแรง หรือไม8ปฏิบัติตามข*อตกลงการ
จ*างงานของคนประจําเรือ 

 
มาตรา ๖๙  ในกรณีท่ีพนักงานเจ*าหน*าท่ีพบว8าเจ*าของเรือไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ 

ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีดําเนินการเพ่ือให*คนประจําเรือได*เดินทางกลับตามหลักเกณฑA วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมการกงสุลประกาศกําหนด 
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ในกรณีท่ีพนักงานเจ*าหน*าท่ีได*ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล*ว ให*กรมการกงสุลหรือผู*
ซึ่งได*รับมอบหมายมีสิทธิไล8เบ้ียเพ่ือค8าใช*จ8ายท่ีได*จ8ายไปตามวรรคหน่ึงและค8าเสียหายใด ๆ จาก
เจ*าของเรือพร*อมดอกเบ้ียร*อยละสิบห*าต8อป0 นับแต8วันท่ีได*ออกค8าใช*จ8ายเพ่ือส8งตัวคนประจําเรือกลับ
ตามมาตรา ๖๖ รวมท้ังเข*ารับช8วงสิทธิจากเจ*าของเรืออันเก่ียวกับทรัพยAหรือสิทธิซึ่งเป/นหลักประกัน
ตามมาตรา ๖๗  

สิทธิไล8เบ้ียหรือการรับช8วงสิทธิตามวรรคสอง ให*มีอายุความสิบป0นับแต8วันท่ีได*ออก
ค8าใช*จ8ายดังกล8าว 

 
หมวด ๖ 

ค8าสินไหมทดแทนกรณีเรือเสยีหายหรือเรือจม 
   

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีท่ีเรือเสียหายหรือเรือจม เจ*าของเรือต*องจ8ายค8าสินไหมทดแทน

ให*แก8บุคคล ดังต8อไปน้ี 
(๑) คนประจําเรือได*รับบาดเจ็บอันเป/นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม 
(๒) คนประจําเรือได*รับความเสียหายอันเป/นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม 
(๓) คนประจําเรือว8างงานอันเป/นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม 
กรณีตาม (๑) และ (๒) ให*คนประจําเรือเรียกเงินจากเจ*าของเรือได*เท8าท่ีจ8ายจริง

ตามความจําเป/นหรือเท8าท่ีได*รับความเสียหายจริง 
กรณีตาม (๓) ให*จ8ายค8าสินไหมทดแทนเท8ากับค8าจ*างท่ีคนประจําเรือจะได*รับภายใต*

ข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือ  ท้ังน้ี ไม8เกินสองเดือน 
 

หมวด ๗ 
อัตรากําลัง 

   
 

มาตรา ๗๑  ให*เจ*าของเรือจัดหาคนประจําเรือมาทํางานในตําแหน8งหน*าท่ีบนเรือ ใน
จํานวนท่ีเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงาน ระยะเวลาการเดินเรือ ระยะทาง ประเภท และขนาดของ
เรือ เพ่ือให*สามารถเดินเรือได*อย8างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยคํานึงถึงสภาพร8างกายของคน
ประจําเรือ และเส*นทางการเดินเรือ 

การจัดอัตรากําลังสําหรับเรือเดินทะเลในแต8ละประเภทและขนาด ให*เป/นไปตาม
หลักเกณฑAและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมเจ*าท8าประกาศกําหนด 

 
หมวด ๘ 

มาตรฐานท่ีพักอาศัย สิ่งอํานวยความสะดวก อาหาร และโภชนาการบนเรือ 
   

 
มาตรา ๗๒  ให*เจ*าของเรือจัดให*มีที่พักอาศัยและสถานท่ี ดังต8อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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(๑) ห*องนอน 
(๒) ห*องรับประทานอาหาร 
(๓) ห*องอาบนํ้า 
(๔) ห*องสุขา 
(๕) ห*องน่ังเล8น 
(๖) ห*องพักผ8อนระหว8างการทํางาน 
(๗) ห*องพยาบาล 
(๘) พ้ืนท่ีว8างบนดาดฟYาเรือ 
(๙) ห*องทํางานสําหรับฝWายช8างกล 
(๑๐) ห*องทํางานสําหรับฝWายเดินเรือ 
(๑๑) อ่ืน ๆ ตามท่ีอธิบดีกรมเจ*าท8าประกาศกําหนด 
นอกจากวรรคหน่ึงแล*ว ให*เจ*าของเรือจัดให*มีห*องประกอบศาสนกิจ หากมีความ

จําเป/นตามข*อกําหนดทางศาสนาของคนประจําเรือ 
มาตรฐานท่ีพักอาศัยและสถานท่ีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให*เป/นไปตาม

หลักเกณฑA วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมเจ*าท8าประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๗๓  ให*เจ*าของเรือจัดให*มีบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีได*มาตรฐาน 

เหมาะสมจําเป/น และเพียงพอแก8คนประจําเรือ  ท้ังน้ี ให*เป/นไปตามหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีกรมเจ*าท8าประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗๔  ให*เจ*าของเรือจัดอาหารและนํ้าด่ืมท่ีมีคุณภาพ คุณค8าทางโภชนาการ 

และปริมาณท่ีเพียงพอต8อคนประจําเรือ โดยคํานึงถึงความแตกต8างทางวัฒนธรรม และศาสนาของคน
ประจําเรือโดยไม8เรียกเก็บค8าใช*จ8ายจากคนประจําเรือ 

มาตรฐานการจัดอาหารและนํ้าด่ืมตามวรรคหน่ึง ให*เป/นไปตามหลักเกณฑA วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมอนามัยประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗๕  ให*เจ*าของเรือจ*างงานคนประจําเรือในตําแหน8งคนครัวบนเรือท่ี

รับผิดชอบในการจัดเตรียมอาหาร ซึ่งผ8านมาตรฐานการฝSกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ตําแหน8ง ตามหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมพัฒนาฝ0มือแรงงานประกาศกําหนด 

ห*ามเจ*าของเรือมอบหมาย หรือจ*างงานคนประจําเรือในตําแหน8งคนครัวท่ีมีอายุตํ่า
กว8าสิบแปดป0บริบูรณA 

 
มาตรา ๗๖  ให*เจ*าของเรือจัดให*คนประจําเรือท่ีได*รับมอบหมายให*ทํางานในแผนก

จัดหาอาหารต*องผ8านมาตรฐานการฝSกอบรมท่ีเหมาะสม หรือมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑA วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมเจ*าท8าประกาศกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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มาตรา ๗๗  ให*เจ*าของเรือจัดให*มีพ้ืนท่ีและอุปกรณAท่ีเก่ียวข*องกับการจัดเตรียม
อาหารเพ่ือให*สามารถจัดเตรียมอาหารได*อย8างถูกสุขลักษณะและถูกหลักโภชนาการ  ท้ังน้ี ให*เป/นไป
ตามหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมอนามัยประกาศกําหนด 

 
หมวด ๙ 

การจัดให*มีการรักษาพยาบาล การคุ*มครองต8อชีวิต ร8างกาย และอนามัยของคนประจําเรือ 
   

 
ส8วนท่ี ๑ 

การรักษาพยาบาลบนเรือและบนฝ3Xง 
   

 
มาตรา ๗๘  เจ*าของเรือต*องจัดให*มีอุปกรณA สิ่งอํานวยความสะดวกทางด*านการ

รักษาพยาบาลในห*องพยาบาลบนเรือ การฝSกอบรมการปฐมพยาบาล และแพทยA หรือคนประจําเรือ
ผู*ทําหน*าท่ีด*านการรักษาพยาบาล  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว8าการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗๙  ในกรณีท่ีคนประจําเรือประสบอันตรายหรือเจ็บปWวย ให*เจ*าของเรือจัด

ให*คนประจําเรือได*รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก8อันตรายหรือความเจ็บปWวยน้ัน 
 
มาตรา ๘๐  เจ*าของเรือต*องจัดให*มีมาตรฐานการคุ*มครองสุขภาพของคนประจําเรือ

เพ่ือให*ได*รับการรักษาสุขภาพบนเรือและบนฝ3Xงโดยทันที 
มาตรฐานตามวรรคหน่ึงให*เป/นไปตามท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงคมนาคมกําหนดใน

กฎกระทรวง 
 

ส8วนท่ี ๒ 
ความรับผิดชอบของเจ*าของเรือต8อคนประจําเรือ 

   
 

มาตรา ๘๑  เจ*าของเรือต*องรับผิดชอบต8อคนประจําเรือในกรณี ดังต8อไปน้ี 
(๑) ค8าใช*จ8ายเก่ียวกับการเจ็บปWวยและการได*รับบาดเจ็บของคนประจําเรือท่ีทํางาน

บนเรือซึ่งเกิดข้ึนนับแต8วันท่ีเร่ิมปฏิบัติหน*าท่ีจนถึงกําหนดวันส8งตัวกลับ 
(๒) ค8าใช*จ8ายเก่ียวกับการจัดให*ทําประกันภัยทางทะเล ดังต8อไปน้ี 

(ก) กรณีท่ีคนประจําเรือเสียชีวิต หรือทุพพลภาพเป/นเวลานาน อันเน่ืองมาจาก
การบาดเจ็บ การเจ็บปWวย หรือได*รับอันตรายจากการทํางาน เพ่ือให*มีหลักประกันการชดใช*ค8าสินไหม
ทดแทน 

(ข) กรณีที่คนประจําเรือถูกละท้ิง 
(ค) กรณีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 
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(๓) ค8าใช*จ8ายเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การแพทยA การจัดหายาท่ีจําเป/น เคร่ืองมือ
ในการบําบัดโรค ค8าอาหาร และการเช8าท่ีพักอาศัยในสถานท่ีอ่ืนนอกเหนือจากภูมิลําเนาของคน
ประจําเรือ จนกว8าคนประจําเรือจะหายจากการเจ็บปWวยหรืออาการบาดเจ็บ หรือจนกว8าจะมีการ
วินิจฉัยว8าการทุพพลภาพน้ันมีลักษณะถาวรจนไม8สามารถทํางานได*อีก ตามท่ีเจ*าของเรือกับคนประจํา
เรือได*ตกลงกัน  ท้ังน้ี ไม8น*อยกว8าสิบหกสัปดาหA นับแต8วันท่ีได*รับบาดเจ็บหรือเร่ิมเจ็บปWวย จนกว8าคน
ประจําเรือจะได*รับการส8งตัวกลับ เว*นแต8การเจ็บปWวยหรือได*รับบาดเจ็บน้ันเกิดข้ึนนอกเหนือจากการ
ปฏิบัติงานให*กับเจ*าของเรือ หรือเกิดจากการกระทําอันมิชอบของคนประจําเรือผู*น้ัน หรือคนประจํา
เรือน้ันได*จงใจปกปUดความเจ็บปWวยหรือสุขภาพท่ีไม8สมบูรณAขณะท่ีทําข*อตกลงการจ*างงานของคน
ประจําเรือ 

(๔) ค8าใช*จ8ายในการปลงศพและค8าใช*จ8ายอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีคนประจําเรือเสียชีวิตบน
เรือหรือบนฝ3Xงในระหว8างปฏิบัติหน*าท่ีตามข*อตกลงการจ*างงานของคนประจําเรือ 

(๕) ค8าใช*จ8ายอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

ส8วนท่ี ๓ 
การปYองกันอุบัติเหตุและการคุ*มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 

   
 

มาตรา ๘๒  เจ*าของเรือต*องจัดให*มีการบริหาร จัดการ และดําเนินการด*านความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือให*เป/นไปตามมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงาน หรือรัฐมนตรีว8าการกระทรวงสาธารณสุขกําหนดในกฎกระทรวง 
แล*วแต8กรณี 

 
มาตรา ๘๓  เจ*าของเรือต*องจัดให*มีเคร่ืองมือหรืออุปกรณAเพ่ือความปลอดภัยในการ

ทํางานบนเรือและกําหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการทํางานบนเรือ  ท้ังน้ี ตามมาตรฐานท่ี
รัฐมนตรีว8าการกระทรวงคมนาคมกําหนดในกฎกระทรวง 

คนประจําเรือต*องใช*เคร่ืองมือหรืออุปกรณAเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน และ
ปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการทํางานบนเรือท่ีเจ*าของเรือกําหนดไว* 

 
มาตรา ๘๔  เจ*าของเรือต*องจัดให*คนประจําเรือได*รับการฝSกอบรมด*านความ

ปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล*อม ระหว8างท่ีอยู8บนเรือ ตามหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีกรมเจ*าท8าประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘๕  ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย8างร*ายแรงจนทําให*คนประจําเรือ

ได*รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให*เจ*าของเรือหรือนายเรือรายงานต8อพนักงานเจ*าหน*าท่ีในทันทีที่ทราบ 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให*เป/นไปตามหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี

กรมเจ*าท8าประกาศกําหนด 
 

หมวด ๑๐ 
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ใบรับรองด*านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด*านแรงงานทางทะเล 
   

 
มาตรา ๘๖  เรือท่ีมีขนาดต้ังแต8ห*าร*อยตันกรอสสAข้ึนไปท่ีเป/นเรือเดินทะเลระหว8าง

ประเทศ ต*องมีใบรับรองด*านแรงงานทางทะเล เพ่ือแสดงว8าสภาพการจ*าง สภาพการทํางาน และ
สภาพความเป/นอยู8ของคนประจําเรือบนเรือเป/นไปตามข*อกําหนดในใบประกาศการปฏิบัติด*าน
แรงงานทางทะเลซึ่งออกตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๘๗  หลักเกณฑAและวิธีการในการย่ืนคําขอรับใบรับรองด*านแรงงานทาง

ทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด*านแรงงานทางทะเล แบบใบรับรองด*านแรงงานทางทะเลและใบ
ประกาศการปฏิบัติด*านแรงงานทางทะเล การออกใบรับรองช่ัวคราว อายุและการต8ออายุใบรับรอง
ด*านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด*านแรงงานทางทะเล การตรวจสอบ ติดตาม และ
การเพิกถอนใบรับรองด*านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด*านแรงงานทางทะเล ให*
เป/นไปตามท่ีอธิบดีกรมเจ*าท8าประกาศกําหนด 

หลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการอุทธรณAการออกใบรับรองด*านแรงงาน
ทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด*านแรงงานทางทะเล การต8ออายุ และการเพิกถอนใบรับรองด*าน
แรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด*านแรงงานทางทะเล ให*เป/นไปตามท่ีรัฐมนตรีว8าการ
กระทรวงคมนาคมกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๘  การตรวจเรือ การออกใบรับรองด*านแรงงานทางทะเล และการสลัก

หลังใบรับรองอาจกระทําโดยผู*ซึ่งได*รับมอบอํานาจหรือองคAกรท่ีได*รับการยอมรับจากกรมเจ*าท8า 
การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขในการมอบอํานาจ การเพิก

ถอนการมอบอํานาจ วิธีการประเมินผลการดําเนินงาน และการประกาศรายช่ือบุคคลตามวรรคหน่ึง 
ให*เป/นไปตามท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงคมนาคมกําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๑๑ 

การร*องเรียนบนเรือ 
   

 
มาตรา ๘๙  ให*เจ*าของเรือจัดให*มีเอกสารท่ีมีข้ันตอนการร*องเรียนอันเก่ียวกับสภาพ

การจ*างสภาพการทํางาน และสภาพความเป/นอยู8ของคนประจําเรือตามพระราชบัญญัติน้ีแก8คน
ประจําเรือ 

ในกรณีที่คนประจําเรือได*ร*องเรียนตามวรรคหน่ึง ให*เจ*าของเรือดําเนินการสอบสวน
ข*อเท็จจริงและแจ*งผลการตรวจสอบให*แก8คนประจําเรือทราบโดยเปUดเผยและไม8ชักช*า 

การร*องเรียนดังกล8าวไม8ตัดสิทธิคนประจําเรือท่ีจะร*องเรียนต8อหน8วยงานของรัฐ 
เจ*าของธงหรือรัฐเจ*าของท8าเรือท่ีเรือเทียบท8าหรือหน8วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข*องซึ่งคนประจําเรือน้ันมี
สัญชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ห*ามเจ*าของเรือบอกเลิกการจ*างงานหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเป/นผลร*าย หรือ
เป/นผลให*คนประจําเรือหรือผู*ท่ีเก่ียวข*องไม8สามารถทนทํางานอยู8ต8อไปได* เพราะเหตุท่ีได*ร*องเรียน 
หรือให*การเป/นพยานตามวรรคสอง และวรรคสาม 

 
หมวด ๑๒ 

สิทธิการรวมตัวและการเจรจาต8อรอง 
   

 
มาตรา ๙๐  คนประจําเรือหรือเจ*าของเรือมีสิทธิรวมตัวกัน เพ่ือเจรจาต8อรองหรือ

เรียกร*องให* ได*มาซึ่ งสิทธิหรือประโยชนA เ ก่ียวกับสภาพการจ*างและสภาพการทํางานตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๙๑  คนประจําเรือหรือเจ*าของเรือมีสิทธิรวมตัวกันจัดต้ังองคAกรของตนเพ่ือ

แสวงหาและคุ*มครองประโยชนAเ ก่ียวกับสภาพการจ*าง สภาพการทํางาน และการส8งเสริม
ความสัมพันธAอันดีระหว8างกัน 

 
มาตรา ๙๒  สิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต8อรองตามมาตรา ๙๐ และสิทธิใน

การรวมตัวเพ่ือจัดต้ังองคAกรตามมาตรา ๙๑ ให*นํากฎหมายว8าด*วยแรงงานสัมพันธAหรือกฎหมายว8า
ด*วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธAมาใช*บังคับโดยอนุโลม แล*วแต8กรณี 

การจัดให*มีหรือเปลี่ยนแปลงและดําเนินการเร่ืองข*อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ*าง 
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข*อง ให*นํากฎหมายว8าด*วยแรงงานสัมพันธAหรือกฎหมายว8าด*วยแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธAมาใช*บังคับโดยอนุโลม 

กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให*ถือว8าคนประจําเรือเป/นลูกจ*าง เจ*าของเรือเป/น
นายจ*างและพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ีเป/นพนักงานประนอมข*อพิพาทแรงงาน แล*วแต8
กรณี 

ให*รัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกประกาศ เพ่ือดําเนินการให*เป/นไป
ตามมาตราน้ี 

สภาพการจ*างตามมาตราน้ี หมายความว8า เง่ือนไขการจ*างหรือการทํางาน ท่ีพัก
อาศัย สิ่งนันทนาการอาหารและการจัดหาอาหาร กําหนดวันและเวลาทํางาน ค8าจ*าง การเลิกจ*าง 
หรือประโยชนAอ่ืนใดของเจ*าของเรือหรือคนประจําเรืออันเก่ียวกับการจ*างหรือการทํางาน 

 
มาตรา ๙๓  ให*รัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือ

กําหนดหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการระงับข*อพิพาทแรงงานทางทะเล การปUดงาน และ
การนัดหยุดงาน การกระทําอันไม8เป/นธรรม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข*องสําหรับคนประจําเรือและเจ*าของ
เรือ 

 
มาตรา ๙๔  ห*ามเจ*าของเรือเลิกจ*างหรือกระทําการใด ๆ อันเป/นผลให*คนประจํา

เรือไม8สามารถทนทํางานอยู8ต8อไปได*เพราะเหตุท่ีคนประจําเรือกระทําการ หรือกําลังจะกระทําการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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ตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๙๑ หรือได*กระทําการหรือกําลังจะกระทําการชุมนุม ทําคําร*อง ย่ืนข*อ
เรียกร*อง ดําเนินการฟYองร*อง เป/นพยาน หรือให*หลักฐานต8อพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามกฎหมาย หรือต8อ
ศาล 

เม่ือได*มีการแจ*งข*อเรียกร*องเพ่ือกําหนดให*มีหรือเปลี่ยนแปลงข*อตกลงเก่ียวกับ
สภาพการจ*างของคนประจําเรือ ถ*าข*อเรียกร*องน้ันยังอยู8ในระหว8างการเจรจา การไกล8เกลี่ย หรือการ
ช้ีขาดข*อพิพาทแรงงานห*ามมิให*เจ*าของเรือเลิกจ*างหรือโยกย*ายหน*าท่ีการงานคนประจําเรือ ผู*แทนคน
ประจําเรือ กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกองคAกรของคนประจําเรือ ซึ่งเก่ียวข*องกับข*อเรียกร*อง 
เว*นแต8บุคคลดังกล8าว 

(๑) ทุจริตต8อหน*าท่ีหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก8เจ*าของเรือ 
(๒) จงใจทําให*เจ*าของเรือได*รับความเสียหาย 
(๓) ฝWาฝ[นข*อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอันชอบด*วยกฎหมายของเจ*าของเรือ โดย

เจ*าของเรือได*ว8ากล8าวและตักเตือนเป/นหนังสือแล*ว เว*นแต8กรณีท่ีร*ายแรง เจ*าของเรือไม8จําต*องว8า
กล8าวและตักเตือน  ท้ังน้ี ข*อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งน้ันต*องมิได*ออกเพ่ือขัดขวางมิให*บุคคลดังกล8าว
ดําเนินการเก่ียวกับข*อเรียกร*อง 

(๔) ละท้ิงหน*าท่ีเป/นเวลาสามวันทํางานติดต8อกันโดยไม8มีเหตุผลอันสมควร 
ห*ามคนประจําเรือ ผู*แทนคนประจําเรือ กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกองคAกร

ของคนประจําเรือ ซึ่งเก่ียวข*องกับข*อเรียกร*อง ให*การสนับสนุน หรือก8อเหตุการณAนัดหยุดงาน 
 

หมวด ๑๓ 
พนักงานเจ*าหน*าท่ี 
   

 
มาตรา ๙๕  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจ

หน*าท่ี ดังต8อไปน้ี 
(๑) ข้ึนไปบนเรือหรือเข*าไปในสํานักงานของเจ*าของเรือ และสถานท่ีทํางานเพ่ือ

ตรวจสภาพ การทํางาน สภาพการจ*าง และสภาพความเป/นอยู8 สอบถามข*อเท็จจริง ถ8ายภาพ ถ8าย
สําเนาเอกสารท่ีเก่ียวกับการจ*าง การจ8ายค8าจ*าง ค8าล8วงเวลา และทะเบียนคนประจําเรือ ปูมเรือ 
เอกสารทะเบียนหนังสือรับรอง และข*อมูลใด ๆ ท่ีเก่ียวข*อง เก็บตัวอย8างวัสดุหรือผลิตภัณฑAเพ่ือ
วิเคราะหAเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน และกระทําการอ่ืนใดเพ่ือให*ได*ข*อเท็จจริงในอันท่ีจะ
ปฏิบัติการให*เป/นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเจ*าของเรือ คนประจําเรือ หรือบุคคลซึ่งเก่ียวข*องมา
ช้ีแจงข*อเท็จจริงหรือให*ส8งสิ่งของหรือเอกสารท่ีเก่ียวข*องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๓) มีคําสั่งเป/นหนังสือให*เจ*าของเรือหรือคนประจําเรือปฏิบัติให*ถูกต*องตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามวรรคหน่ึง ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีแสดงบัตรประจําตัวต8อ
เจ*าของเรือหรือผู*ท่ีเก่ียวข*อง และให*เจ*าของเรือหรือผู*ท่ีเก่ียวข*องอํานวยความสะดวกและไม8ขัดขวาง
การปฏิบัติตามหน*าท่ีของพนักงานเจ*าหน*าท่ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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การขอมีบัตรประจําตัว การออกบัตรประจําตัว และแบบบัตรประจําตัวพนักงาน
เจ*าหน*าท่ีให*เป/นไปตามหลักเกณฑA วิธีการ และแบบท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงคมนาคมกําหนด 

การปฏิบัติการตามวรรคหน่ึง ให*เป/นไปตามหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
รัฐมนตรีว8าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๙๖  ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจข้ึนไปบนเรือและตรวจเรือต8างประเทศท่ี

เข*ามาในน8านนํ้าไทย เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี รวมท้ังสิทธิของคนประจําเรือท่ี
เก่ียวข*องกับสภาพการจ*าง สภาพการทํางาน และสภาพความเป/นอยู8ของคนประจําเรือบนเรือ เม่ือ
พนักงานเจ*าหน*าท่ีตรวจพบว8าเจ*าของเรือปฏิบัติไม8สอดคล*องกับพระราชบัญญัติน้ี อันเก่ียวกับสิทธิ
ของคนประจําเรือท่ีเก่ียวข*องกับสภาพการจ*าง สภาพการทํางาน และสภาพความเป/นอยู8ของคน
ประจําเรือบนเรือ ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจออกคําสั่งเป/นหนังสือให*นายเรือแก*ไขให*ถูกต*อง หรือ
ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีพนักงานเจ*าหน*าท่ีเห็นสมควร 

ในกรณี ท่ีพ นักงาน เจ* าหน* า ท่ีตรวจพบว8 า มีการฝW าฝ[ นห รือไม8ป ฏิ บั ติตาม
พระราชบัญญัติน้ีอย8างร*ายแรงหรืออาจเป/นเหตุให*คนประจําเรือได*รับอันตราย หรือเป/นการฝWาฝ[นท่ี
ก8อให*เกิดเหตุร*ายแรง หรือเป/นการฝWาฝ[นหรือไม8ปฏิบัติตามท่ีเกิดข้ึนซ้ํา พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจ
ออกคําสั่งกักเรือไว* รวมท้ังกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรจนกว8าจะมีการแก*ไขให*ถูกต*อง หรือ
มีอํานาจให*นายเรือเสนอแผนแก*ไขได* เม่ือนายเรือได*แก*ไขให*ถูกต*องหรือจัดทําแผนแก*ไขแล*ว ให*แจ*ง
พนักงานเจ*าหน*าท่ีเพ่ือตรวจสอบ โดยเจ*าของเรือต*องออกค8าใช*จ8ายในการตรวจสอบดังกล8าว หาก
พนักงานเจ*าหน*าท่ีเห็นว8าได*แก*ไขให*ถูกต*องแล*วหรือให*ความเห็นชอบกับแผนแก*ไข ก็ออกคําสั่ง
อนุญาตให*ปล8อยเรือได* 

การตรวจเรือ การกักเรือ การเสนอแผนแก*ไข และค8าใช*จ8ายในการตรวจสอบ ให*
เป/นไปตามหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงคมนาคมกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙๗  ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย8างร*ายแรงจนทําให*คนประจําเรือ

ได*รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีดําเนินการสอบสวนข*อเท็จจริงแล*วรายงานให*
หน8วยงานท่ีเก่ียวข*องทราบและเปUดเผยผลการดําเนินการให*สาธารณชนทราบ 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให*เป/นไปตามหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
รัฐมนตรีว8าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๙๘  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีเป/นเจ*า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๑๔ 
คณะกรรมการแรงงานทางทะเล 

   
 

มาตรา ๙๙  ให*มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว8า “คณะกรรมการแรงงานทาง
ทะเล” ประกอบด*วย ปลัดกระทรวงแรงงานเป/นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการกงสุล อธิบดี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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กรมการจัดหางาน อธิบดีกรมเจ*าท8า อธิบดีกรมพัฒนาฝ0มือแรงงาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
ผู*แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู*แทนแพทยสภา ผู*แทนสถาบันการแพทยAฉุกเฉิน ผู*ทรงคุณวุฒิด*าน
แรงงานทางทะเล ซึ่งรัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานแต8งต้ัง จํานวนสองคน ผู*แทนฝWายเจ*าของเรือ 
และผู*แทนฝWายคนประจําเรือ ซึ่งรัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานแต8งต้ัง จํานวนฝWายละห*าคน เป/น
กรรมการ 

ให*อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ*มครองแรงงานเป/นกรรมการและเลขานุการ และให*
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ*มครองแรงงานแต8งต้ังข*าราชการกรมสวัสดิการและคุ*มครองแรงงาน 
จํานวนไม8เกินสองคนเป/นผู*ช8วยเลขานุการ 

คุณสมบัติ ลักษณะต*องห*าม และการได*มาซึ่งกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิและกรรมการ
ผู*แทนฝWายเจ*าของเรือและผู*แทนฝWายคนประจําเรือ ให*เป/นไปตามหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานกําหนด 

 
มาตรา ๑๐๐  ให*คณะกรรมการมีอํานาจหน*าท่ี ดังต8อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะและให*ความเห็นต8อรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายด*านแรงงานทางทะเล 
(๒) เสนอความเห็นในการแก*ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติน้ีให*สอดคล*องกับอนุสัญญา

ว8าด*วยแรงงานทางทะเล 
(๓) พิจารณาเสนอความเห็นต8อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ

ประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๔) ให*ความเห็นชอบการส8งผู*แทนเข*าร8วมการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีพิเศษ

ขององคAการแรงงานระหว8างประเทศ 
(๕) เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับอัตราค8าจ*างข้ันตํ่าสําหรับคนประจําเรือต8อ

รัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงาน 
(๖) แต8งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย 
(๗) ช้ีขาดข*อพิพาทแรงงานทางทะเลและการกระทําอันไม8เป/นธรรมตามมาตรา ๙๓ 

และมาตรา ๙๔ 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว*ในพระราชบัญญัติน้ีหรือท่ีกฎหมายอ่ืนบัญญัติ

ให*เป/นหน*าท่ีของคณะกรรมการ หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๐๑  ให*กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู*แทนฝWายเจ*าของเรือ และ

กรรมการผู*แทนฝWายคนประจําเรือ มีวาระอยู8ในตําแหน8งคราวละสามป0 กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซึ่งพ*น
จากตําแหน8งอาจได*รับแต8งต้ังอีกได* แต8ต*องไม8เกินสองวาระติดต8อกัน 

ในกรณีท่ีกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิพ*นจากตําแหน8งก8อนวาระ ให*รัฐมนตรีว8าการ
กระทรวงแรงงานแต8งต้ังกรรมการแทน และให*ผู*ท่ีได*รับการแต8งต้ังอยู8ในตําแหน8งเท8ากับวาระท่ี
เหลืออยู8ของผู*ซึ่งตนแทนเว*นแต8วาระของกรรมการเหลืออยู8ไม8ถึงหน่ึงร*อยแปดสิบวันจะไม8แต8งต้ัง
กรรมการแทนก็ได* 

ในกรณีท่ีกรรมการผู*แทนฝWายเจ*าของเรือหรือกรรมการผู*แทนฝWายคนประจําเรือพ*น
จากตําแหน8งก8อนวาระ ให*รัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานแต8งต้ังกรรมการในประเภทเดียวกันเป/น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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กรรมการแทนและให*ผู*ที่ได*รับการแต8งต้ังอยู8ในตําแหน8งเท8ากับวาระท่ีเหลืออยู8ของกรรมการท่ีตนแทน 
เว*นแต8วาระของกรรมการเหลืออยู8ไม8ถึงหน่ึงร*อยแปดสิบวันจะไม8แต8งต้ังกรรมการแทนก็ได* 

ในกรณีท่ีกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต8งต้ังพ*นจากตําแหน8งตามวาระ แต8ยังมิได*มีการ
แต8งต้ังกรรมการข้ึนใหม8 ให*กรรมการน้ันปฏิบัติหน*าท่ีต8อไปจนกว8ากรรมการซึ่งได*รับแต8งต้ังใหม8เข*า
รับหน*าท่ี 

 
มาตรา ๑๐๒  นอกจากการพ*นจากตําแหน8งตามวาระ กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการผู*แทนฝWายเจ*าของเรือ และกรรมการผู*แทนฝWายคนประจําเรือพ*นจากตําแหน8ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีว8าการกระทรวงแรงงานให*ออกเพราะบกพร8องหรือทุจริตต8อหน*าท่ี มี

ความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย8อนความสามารถ 
(๔) เป/นบุคคลล*มละลาย 
(๕) เป/นคนไร*ความสามารถหรือเสมือนไร*ความสามารถ 
(๖) ได*รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุก 
(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต*องห*ามตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๐๓  การประชุมของคณะกรรมการต*องมีกรรมการมาประชุมไม8น*อยกว8า

ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป/นองคAประชุม โดยต*องมีกรรมการผู*แทนฝWายเจ*าของเรือ
และกรรมการผู*แทนฝWายคนประจําเรืออย8างน*อยฝWายละหน่ึงคน 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม8มาประชุมหรือไม8อาจปฏิบัติหน*าท่ีได* ให*กรรมการซึ่ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป/นประธานในท่ีประชุมสําหรับการประชุมคราวน้ัน 

มติของท่ีประชุมให*ถือเสียงข*างมาก กรรมการคนหน่ึงให*มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 
ถ*าคะแนนเสียงเท8ากัน ให*ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป/นเสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๐๔  การประชุมของคณะอนุกรรมการต*องมีอนุกรรมการมาประชุมไม8น*อย

กว8าก่ึงหน่ึงจึงจะเป/นองคAประชุม และให*นํามาตรา ๑๐๓ มาใช*บังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

 
หมวด ๑๕ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๐๕  ในกรณีท่ีพนักงานเจ*าหน*าท่ีเปUดเผยข*อเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของ

เจ*าของเรืออันเป/นข*อเท็จจริงตามปกติวิสัยของเจ*าของเรือจะพึงสงวนไว*ไม8เปUดเผย ซึ่งตนได*มาหรือ
ล8วงรู*เน่ืองจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม8เกิน
สองพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ เว*นแต8เป/นการเปUดเผยในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชนAแห8ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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พระราชบัญญัติน้ีหรือเพ่ือประโยชนAในการคุ*มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธA ความปลอดภัยใน
การทํางานของคนประจําเรือหรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี 

 
มาตรา ๑๐๖  ในกรณีที่ผู*กระทําความผิดซึ่งจะต*องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเป/น

นิติบุคคลถ*าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด
หรือไม8สั่งการหรือไม8กระทําการอันเป/นหน*าท่ีที่ต*องกระทําของกรรมการผู*จัดการ ผู*จัดการ หรือบุคคล
ใด ซึ่งต*องรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ผู*น้ันต*องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว*สําหรับ
ความผิดน้ัน ๆ ด*วย 

 
มาตรา ๑๐๗  เจ*าของเรือท่ีไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ต*องระวางโทษปรับไม8เกินหน่ึง

หม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๐๘  เจ*าของเรือหรือนายเรือท่ีฝWาฝ[นหรือไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มาตรา 

๑๒ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ 
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ 
มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ หรือมาตรา ๘๕ ต*องระวางโทษปรับไม8เกินสองหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๐๙  เจ*าของเรือท่ีฝWาฝ[นหรือไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา 

๔๙ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๘๑ ต*องระวางโทษ
จําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๐  เจ*าของเรือท่ีฝWาฝ[นหรือไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๔๓ หรือ

มาตรา ๔๗ ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป0 หรือปรับไม8เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๑๑  ผู*ใดจัดหางานโดยฝWาฝ[นมาตรา ๒๐ ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินสามป0 

หรือปรับไม8เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๑๒  ผู*รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู*จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ*างซึ่ง

ทําหน*าท่ีเก่ียวกับการจัดหางาน ท่ีฝWาฝ[นหรือไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ วรรค
หน่ึง มาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ วรรคหน่ึง 
ต*องระวางโทษปรับไม8เกินสองหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๑๓  ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานท่ีไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง หรือ

มาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง ต*องระวางโทษปรับไม8เกินห*าพันบาท 
 
มาตรา ๑๑๔  ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานท่ีไม8ปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนตาม

มาตรา ๒๘ วรรคสาม ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน และปรับสองเท8าของจํานวนเงินท่ีต*องส8ง
เพ่ิมจนครบวงเงินหลักประกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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มาตรา ๑๑๕  บุคคลท่ีแสดงตนเป/นตัวแทนจัดหางานหรือลูกจ*างซึ่งทําหน*าท่ี

เก่ียวกับการจัดหางานของผู*รับใบอนุญาตจัดหางานอันเป/นเท็จ ต*องระวางโทษจําคุกต้ังแต8หน่ึงป0ถึง
สามป0หรือปรับต้ังแต8สองหม่ืนบาทถึงหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๖  ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานท่ีฝWาฝ[นมาตรา ๓๕ ต*องระวางโทษจําคุกไม8

เกินหน่ึงป0และปรับห*าเท8าของค8าบริการหรือค8าใช*จ8ายท่ีเรียกไว* 
 
มาตรา ๑๑๗  ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานท่ีไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ 

ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๑๘  ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานท่ีลงรายการหรือทํารายงานตามมาตรา ๓๖ 

อันเป/นเท็จต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป0 หรือปรับไม8เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๑๙  ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานท่ีไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคหน่ึงหรือ

วรรคสอง ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินสองป0 หรือปรับไม8เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๒๐  ผู*รับใบอนุญาตจัดหางานท่ีไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม ต*อง

ระวางโทษปรับไม8เกินห*าพันบาท 
 
มาตรา ๑๒๑  เจ*าของเรือท่ีไม8ปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออก

ตามมาตรา ๘๒ ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป0 หรือปรับไม8เกินสี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๒๒  เจ*าของเรือ คนประจําเรือ หรือบุคคลซึ่งเก่ียวข*องท่ีไม8ปฏิบัติตาม

มาตรา ๙๕ (๒) และ (๓) ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม8เกินสองพันบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

บุคคลท่ีขัดขวางหรือไม8อํานวยความสะดวกให*แก8พนักงานเจ*าหน*าท่ีในการปฏิบัติ
หน*าท่ีตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม8เกินสองพันบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๒๓  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี เว*นแต8ความผิดตามมาตรา 

๑๐๕ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๙ ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ี หรือ
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได* ดังต8อไปน้ี 

(๑) พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือ
ความผิดท่ีมีโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม8เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๒) คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดอ่ืน นอกจากท่ีกําหนด
ไว*ใน (๑) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึง ให*ประกอบด*วยผู*แทนสํานักงานอัยการ
สูงสุดเป/นประธานกรรมการ ผู*แทนสํานักงานตํารวจแห8งชาติ ผู*แทนกรมการจัดหางาน ผู*แทนกรม
สวัสดิการและคุ*มครองแรงงานเป/นกรรมการ และผู*แทนกรมเจ*าท8าเป/นกรรมการและเลขานุการ โดย
ให*มีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส8วนภูมิภาคได*ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

หลักเกณฑAและวิธีการพิจารณาของพนักงานเจ*าหน*าท่ีและคณะกรรมการ
เปรียบเทียบให*เป/นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

เม่ือผู*ต*องหาได*ชําระเงินค8าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต8
วันท่ีได*รับหนังสือแจ*งให*มาชําระค8าปรับแล*ว ให*ถือว8าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๒๔  ใบรับรองด*านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด*าน
แรงงานทางทะเลท่ีออกตามประกาศกระทรวงแรงงานว8าด*วยเร่ืองมาตรฐานแรงงานทางทะเลอยู8ในวัน
ก8อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ ให*ใช*ได*ต8อไปจนกว8าจะสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๑๒๕  ใบอนุญาตจัดหางานให*คนหางานเพ่ือไปทํางานเป/นคนประจําเรือท่ี

ออกตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ*มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ อยู8ในวันก8อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับให*ใช*ได*ต8อไปจนกว8าจะสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน 

 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธA  จันทรAโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากสภาพการจ*างงาน การ
ทํางานบนเรือเดินทะเลมีลักษณะและสภาพของงานซึ่งมีความแตกต8างจากการทํางานของลูกจ*าง
ท่ัวไปท่ีต*องทํางานบนเรือเดินทะเลท่ีมีความเสี่ยงภัยทางทะเลและมีระยะเวลาการทํางานท่ีต8อเน่ือง
ยาวนาน ประกอบกับความสัมพันธAของคนทํางานบนเรือกับเจ*าของเรือบางส8วนมิได*มีความสัมพันธA
ตามสัญญาจ*างแรงงาน และกฎหมายท่ีใช*บังคับอยู8ในป3จจุบัน คือ กฎหมายว8าด*วยการคุ*มครอง
แรงงานไม8อาจให*ความคุ*มครองแก8ลูกจ*างและคนประจําเรือให*ได*รับความเป/นธรรมและมีมาตรฐาน
และสภาพการจ*าง การทํางาน และความปลอดภัยและสุขอนามัยได*อย8างมีประสิทธิภาพ จําเป/นต*องมี
กฎหมายว8าด*วยแรงงานทางทะเลข้ึนโดยเฉพาะ นอกจากน้ีการทํางานของลูกจ*างและคนประจําเรือยัง
เก่ียวข*องกับกิจการขนส8งทางทะเลระหว8างประเทศท่ีต*องนํามาตรฐานสากล คือ อนุสัญญาว8าด*วย
แรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ (Maritime Labour Convention, ๒๐๐๖) ขององคAการแรงงาน
ระหว8างประเทศ (International Labour Organization : ILO) มาปฏิบัติต8อแรงงานทางทะเลเป/น
กรณีเฉพาะ สมควรท่ีประเทศไทยจะต*องมีกฎหมายเพ่ือกําหนดมาตรฐานการทํางานของลูกจ*างและ
คนประจําเรือและการออกใบรับรองด*านแรงงานทางทะเลแก8เรือขนส8งทางทะเลท่ีชักธงไทยเพ่ือ
คุ*มครองแรงงานทางทะเลอันจะเป/นการรับรองว8าแรงงานทางทะเลจะได*รับการปฏิบัติอย8างเป/นธรรม
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือปYองกันการใช*มาตรการของรัฐเจ*าของท8าเรือต8อเรือไทยท่ีเดินทางระหว8าง
ประเทศ เช8น การกักเรือ การตรวจเรือการสั่งให*แก*ไขข*อบกพร8อง และเพ่ือประโยชนAในการวาง
มาตรการควบคุม กํากับ ดูแล และบริหารจัดการในการออกใบรับรองด*านแรงงานทางทะเลให*เป/นไป
ตามมาตรฐานสากล และเป/นการส8งเสริมการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทยอีกทางหน่ึง
ด*วย  จึงจําเป/นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู*จัดทํา 
๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
วิศนี/ผู*ตรวจ 

ป3ญญา/ผู*ตรวจ 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 


