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พระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เรือ”  หมายความว่า  ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดที่ปกติใช้ในการเดินทะเลท่ีมีวัตถุประสงค์ 

ในเชิงพาณิชย์  แต่มิให้หมายความรวมถึง 
(๑) เรือที่ใช้เพื่อทําการประมงหรือเรืออื่นที่เก่ียวข้องกับการประมง 
(๒) เรือที่ต่อแบบประเพณีดั้งเดิม 
(๓) เรือของทางราชการทหาร 
(๔) เรืออื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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“คนประจําเรือ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งเจ้าของเรือจ้างหรือมอบหมายให้ทําหน้าที่ประจําอยู่ในเรือ
โดยได้รับค่าจ้าง  แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งทํางานในเรือเป็นการชั่วคราว 

“เจ้าของเรือ”  หมายความว่า 
(๑) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือ 
(๒) ผู้เช่าซื้อเรือ 
(๓) ผู้เช่าเรือเปล่า 
(๔) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทําการแทนบุคคลตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
(๕) ผู้ซึ่งบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มอบหมายให้เป็นผู้จัดหาคนประจําเรือเพื่อประโยชน์

ของบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ซึ่งมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน  ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแล 
การทํางานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนประจําเรือที่มาทํางานนั้นหรือไม่ก็ตาม 

“นายเรือ”  หมายความว่า  ผู้ทําหน้าที่ควบคุมสูงสุดในเรือ 
“ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ”  หมายความว่า  สัญญาจ้างงานหรือข้อตกลงซึ่งกําหนด

รายละเอียดตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนด  และให้หมายความรวมถึงข้อตกลงที่เกิดจากการเจรจาต่อรอง
ของคนประจําเรือและเจ้าของเรือ 

“ตันกรอสส์”  หมายความว่า  หน่วยที่ใช้กําหนดขนาดของเรือที่คํานวณได้ตามกฎข้อบังคับ
สําหรับการตรวจเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 

“ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล”  หมายความว่า  เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
จากรัฐมนตรีเพื่อรับรองสภาพการจ้าง  สภาพการทํางาน  และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจําเรือ   
ว่าได้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล”  หมายความว่า  เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงข้อกําหนด
และมาตรการปฏิบัติของเจ้าของเรือเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการแรงงานทางทะเล 
“เวลาทํางานปกติ”  หมายความว่า  เวลาที่กําหนดให้คนประจําเรือทํางานตามปกติ 
“วันหยุด”  หมายความว่า  วันที่กําหนดให้คนประจําเรือหยุดประจําสัปดาห์  หยุดตามประเพณี  

หรือหยุดประจําปี 
“วันลา”  หมายความว่า  วันที่คนประจําเรือลาตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ค่าจ้าง”  หมายความว่า  เงินที่เจ้าของเรือและคนประจําเรือตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

ในการทํางานตามสัญญาสําหรับเวลาการทํางานปกติเป็นรายชั่วโมง  รายวัน  รายสัปดาห์  รายเดือน   
หรือระยะเวลาอื่น  หรือจ่ายให้โดยคํานวณตามผลงานที่คนประจําเรือทําได้ในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน  
และให้หมายความรวมถึงเงินที่เจ้าของเรือจ่ายให้แก่คนประจําเรือในวันหยุดและวันลาที่คนประจําเรือ 
มิได้ทํางาน  แต่มีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ 
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“ค่าจ้างในวันทํางาน”  หมายความว่า  ค่าจ้างที่จ่ายสําหรับการทํางานเต็มเวลาการทํางานปกติ 
“อัตราค่าจ้างข้ันต่ําสําหรับคนประจําเรือ”  หมายความว่า  อัตราค่าตอบแทนขั้นต่ําสําหรับ 

คนประจําเรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 
“ชั่วโมงการทํางาน”  หมายความว่า  เวลาในช่วงที่คนประจําเรือได้รับการกําหนดให้ทํางาน   

ซึ่งหมายความรวมถึง  เวลาทํางานปกติ  การทํางานล่วงเวลา  การทํางานในวันหยุด  และการทํางานล่วงเวลา
ในวันหยุด 

“ชั่วโมงการพักผ่อน”  หมายความว่า  เวลานอกเหนือจากชั่วโมงการทํางาน  ซึ่งไม่รวมถึงการหยุดพัก
ในระยะเวลาสั้น ๆ  จากการทํางาน 

“การทํางานล่วงเวลา”  หมายความว่า  การทํางานนอกหรือเกินชั่วโมงการทํางานปกติ  หรือ 
เกินชั่วโมงทํางานในแต่ละวันที่เจ้าของเรือและคนประจําเรือตกลงกันตามพระราชบัญญัตินี้ในวันทํางาน 
หรือวันหยุด  แล้วแต่กรณี 

“ค่าล่วงเวลา”  หมายความว่า  เงินที่เจ้าของเรือจ่ายให้แก่คนประจําเรือเป็นการตอบแทน 
การทํางานล่วงเวลาในวันที่ได้ทํางาน 

“จัดหางาน”  หมายความว่า  ประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางานเพื่อคัดเลือกและบรรจุ 
คนประจําเรือ  หรือหาคนประจําเรือให้แก่เจ้าของเรือ  โดยจะเรียกหรือรับค่าบริการหรือไม่ก็ตาม  และ 
ให้หมายรวมถึงการเรียกเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อคัดเลือกและบรรจุคนประจําเรือ 

“ค่าบริการ”  หมายความว่า  เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้เป็นค่าตอบแทนการจัดหางาน 
“ค่าใช้จ่าย”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน 
“ใบอนุญาตจัดหางาน”  หมายความว่า  ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 
“ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน”  หมายความว่า  ผู้จัดหางานซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน

เพื่อทํางานเป็นคนประจําเรือ 
“ตัวแทนจัดหางาน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งผู้รับใบอนุญาตจัดหางานจดทะเบียนให้เป็นตัวแทน

จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานจัดหางานของผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 
“คนหางาน”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งประสงค์จะทํางานเป็นคนประจําเรือ 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนจัดหางานกลางตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน

และคุ้มครองคนหางาน 
“ท่าเรือ”  หมายความว่า  ธุรกิจเก่ียวกับท่าเรือ  และให้หมายความรวมถึงอู่เรือและกิจการอื่น 

ที่เก่ียวเนื่องหรือเป็นส่วนประกอบกับท่าเรือ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔ การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจําเรือตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่อยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนโดยให้คนประจําเรือ 
ได้รับสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
กําหนด 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ  
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ กรณีไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะนํามาปรับใช้  ให้นําหลักจารีตประเพณี
ในการทํางานของคนประจําเรือ  จารีตประเพณีในการเดินเรือทางทะเลหรือข้อกําหนดหรือมาตรฐาน
ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง  มาบังคับตามแต่ละกรณี 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  เจ้าของเรือต้องกระทําการทั้งปวงตามธรรมดา 
และตามสมควรที่จะต้องกระทําสําหรับผู้ประกอบอาชีพเดินเรือทางทะเล 

มาตรา ๗ การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็น
การตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่คนประจําเรือหรือคนที่ทํางานบนเรือพึงได้ตามกฎหมายอื่น 

มาตรา ๘ หนี้ที่เกิดจากการที่เจ้าของเรือต้องจ่ายเงินแก่คนประจําเรือและหนี้ที่เจ้าของเรือ
ต้องชําระตามพระราชบัญญัตินี้  ให้มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้าของเรือในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิ
ในมูลค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา ๙ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดให้เจ้าของเรือต้องแจ้งการดําเนินการอย่างหน่ึง
อย่างใดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เจ้าของเรือแจ้งด้วยตนเอง  โดยทางไปรษณีย์  โทรสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
หรือวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าของเรือต้องจัดให้มีเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าของเรือจัดทํา
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดให้เจ้าของเรือดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด 
ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ให้เจ้าของเรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น 

มาตรา ๑๒ ให้เจ้าของเรือจัดให้มีสําเนาอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
และพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ไว้บนเรือ 

มาตรา ๑๓ เจ้าของเรือต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนประจําเรือเพราะเหตุ 
แห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  
สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็น
ทางการเมือง 

มาตรา ๑๔ บรรดาคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจําเรือ  หรือทายาท  
หรือระหว่างบุคคลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ  อันเก่ียวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้อยู่ในเขตอํานาจของศาลแรงงาน 

หมวด  ๒ 
เง่ือนไขในการทํางานบนเรือ 

 
 

มาตรา ๑๕ ห้ามเจ้าของเรือให้บุคคลอายุต่ํากว่าสิบหกปีบริบูรณ์ทํางานบนเรือ 
มาตรา ๑๖ ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจําเรือซึ่งอายุต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ทํางาน 

ในเวลากลางคืน  เว้นแต่เป็นการฝึกอบรมที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า  หรือเป็นการฝึกอบรมตามตําแหน่งหน้าที่
ที่คนประจําเรือต้องทําในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งต้องไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนประจําเรือ  
โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มอบหมาย  ทั้งนี้  การทํางานเวลากลางคืนต้องมีระยะเวลาอย่างน้อยเก้าชั่วโมง  โดยเร่ิมต้นก่อนเที่ยงคืน
และสิ้นสุดหลังจากเวลาห้านาฬิกาเป็นต้นไป 

มาตรา ๑๗ ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจําเรือซึ่งอายุต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ทํางานที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของคนประจําเรือตามประเภทของงานท่ีอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๘ ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจําเรือทํางานบนเรือ  โดยที่คนประจําเรือไม่มี
ใบรับรองแพทย์มาแสดงว่ามีความพร้อมด้านสุขภาพในการทํางานบนเรือ  หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ใบรับรองแพทย์แสดงว่าคนประจําเรือมีความพร้อมด้านสุขภาพในการทํางานบนเรือให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๙ ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจําเรือทํางานบนเรือ  เว้นแต่คนประจําเรือได้รับ 
การฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๓ 
การจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 

 
 

มาตรา ๒๐ ห้ามผู้ใดจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาต  การอนุญาต  และการออกใบอนุญาตจัดหางาน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๑ ผู้ขออนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน   

ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน  ไม่เป็นกรรมการ  หุ้นส่วน  หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับ
ใบอนุญาตจัดหางาน  และไม่เป็นกรรมการ  หุ้นส่วน  หรือผู้จัดการของนิติบุคคลอยู่ในขณะที่นิติบุคคลนั้น
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาต  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
ไม่เป็นกรรมการ  หุ้นส่วน  หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้รับใบอนุญาต  และไม่เป็นกรรมการ  หุ้นส่วน  
หรือผู้จัดการของนิติบุคคลอยู่ในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน 

(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทํา

โดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ  หรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือในความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหางานเป็นนิติบุคคล  นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทยโดยมีสัดส่วน 
การถือหุ้นโดยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น  ต้องมีกรรมการ
ที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและมีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหน่ึงด้วย 

มาตรา ๒๒ ใบอนุญาตจัดหางานให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตจัดหางาน 
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน  ให้ย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาต

จัดหางานสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เม่ือได้ย่ืนคําขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า 
นายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานนั้น 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตจัดหางานชํารุดในสาระสําคัญ  สูญหาย  หรือถูกทําลาย   
ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานย่ืนคําขอใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการชํารุด  สูญหาย  
หรือถูกทําลาย 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๔ ผู้ รับใบอนุญาตจัดหางานต้องแสดงใบอนุญาตจัดหางานไว้ ในที่ เปิดเผย 
และเห็นได้ง่าย  ณ  สํานักงานตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจัดหางาน 

มาตรา ๒๕ สํานักงานจะต้องอยู่ในที่ตั้งที่เป็นสัดส่วน  เปิดเผย  มีหลักแหล่งที่แน่นอน   
และไม่เป็นสถานที่ต้องห้ามตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนด 

มาตรา ๒๖ ห้ามผู้รับใบอนุญาตจัดหางานย้ายสํานักงานหรือตั้งสํานักงานชั่วคราว  เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนด 
มาตรา ๒๗ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่เป็นนิติบุคคลประสงค์จะเปลี่ยนผู้จัดการ  

ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนด 
มาตรา ๒๘ ก่อนที่จะออกใบอนุญาตจัดหางาน  ผู้ขออนุญาตต้องวางหลักประกันอันสมควร  

เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการดําเนินการของผู้ขออนุญาต  เป็นจํานวนเงินตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง  แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าล้านบาทวางไว้กับนายทะเบียน  เพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

การวางหลักประกัน  การเก็บรักษาหลักประกัน  การหักหลักประกัน  การเปล่ียนแปลงหลักประกัน  
การหักเงินจากหลักประกันชดใช้ให้แก่คนหางานและเจ้าของเรือในกรณีที่เกิดความเสียหาย  การเรียก
หลักประกันเพิ่ม  และการขอรับหลักประกันคืน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่หลักประกันที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานวางไว้ตามวรรคหน่ึงลดลงเพราะถูกใช้จ่ายไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายทะเบียนสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานวางหลักประกันเพิ่ม 
จนครบจํานวนเงินที่กําหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง 

มาตรา ๒๙ หลักประกันที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานวางไว้ตามมาตรา  ๒๘  ไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดีตราบเท่าที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานยังมิได้เลิกประกอบธุรกิจจัดหางานที่ได้รับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานแล้ว  แต่ยังไม่พ้นจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานไม่ขอรับหลักประกันคืนภายในห้าปีนับแต่วันที่เลิกประกอบธุรกิจ
จัดหางาน  ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน 

มาตรา ๓๐ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานจะต้องย่ืนคําขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจ้าง
ซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางานต่อนายทะเบียน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง 

ตัวแทนจัดหางานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๑  (๑)  ถึง  (๗)  และลูกจ้าง
ซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางานต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๑  (๓)  ถึง  (๗)  ทั้งนี้  ตัวแทน
จัดหางานและลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางานต้องไม่เป็นตัวแทนจัดหางานหรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่
เก่ียวกับการจัดหางานของผู้รับใบอนุญาตจัดหางานอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
ในขณะเดียวกัน 

ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องแสดงทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับ 
การจัดหางาน  ณ  สํานักงาน  เพื่อให้คนหางานสามารถตรวจสอบความเป็นตัวแทนจัดหางานและลูกจ้าง
ดังกล่าวได้ 

ใบอนุญาตจัดหางานที่ออกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานผู้ใด  ให้คุ้มถึงตัวแทนจัดหางานและลูกจ้าง
ซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางานซึ่งผู้รับใบอนุญาตจัดหางานผู้นั้นได้จดทะเบียนไว้ด้วย 

การกระทําที่เก่ียวกับการจัดหางานของตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน
ซึ่งผู้รับใบอนุญาตจัดหางานได้จดทะเบียนไว้  ให้ถือว่าเป็นการกระทําของผู้รับใบอนุญาตจัดหางานด้วย 

มาตรา ๓๑ เม่ือออกไปปฏิบัติงานนอกสํานักงาน  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  ผู้จัดการ  ตัวแทน
จัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางานต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อผู้ซึ่งเก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  ผู้จัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับ
การจัดหางาน  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด  และให้มีอายุสองปีนับแต่ 
วันที่ออกบัตร 

ในกรณีที่บัตรประจําตัวชํารุดในสาระสําคัญ  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  
ผู้จัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางานย่ืนคําขอใบแทนบัตรประจําตัว
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย 

การขอมีบัตร  การออกบัตรประจําตัว  และการออกใบแทนบัตรประจําตัว  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด 

มาตรา ๓๒ ผู้จัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน   
ซึ่งพ้นจากความเป็นผู้จัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน  ต้องส่งคืน
บัตรประจําตัวแก่นายทะเบียนหรือผู้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นจากความเป็นผู้จัดการ  
ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน 
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ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานซึ่งได้รับบัตรประจําตัวคืนตามวรรคหน่ึง  ต้องส่งบัตรประจําตัวนั้น 
แก่นายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับบัตรประจําตัวคืน 

มาตรา ๓๓ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานต้องทําสัญญาจัดหางานกับ
เจ้าของเรือ  ตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด 

ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานส่งสัญญาจัดหางานที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางาน
ทํากับเจ้าของเรือต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน  ตลอดจนตัวอย่างข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ 
ที่เจ้าของเรือจะทํากับคนหางาน  และหลักฐานอื่นที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนดก่อนคนหางาน
ไปทํางานบนเรือ 

มาตรา ๓๔ ห้ามตัวแทนจัดหางานทําสัญญาจัดหางานกับเจ้าของเรือแทนผู้รับใบอนุญาต
จัดหางาน  เว้นแต่จะได้รับมอบอํานาจเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนดจาก
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  และผู้รับใบอนุญาตจัดหางานได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบแล้ว 

การที่ตัวแทนจัดหางานมิได้รับมอบอํานาจจากผู้รับใบอนุญาตจัดหางานหรือได้รับมอบอํานาจ 
แต่หนังสือมอบอํานาจมิได้เป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด  ไม่เป็นเหตุให้เจ้าของเรือ
หรือบุคคลภายนอกที่สุจริตเสื่อมสิทธิเพราะเหตุนั้น 

มาตรา ๓๕ ห้ามผู้รับใบอนุญาตจัดหางานเรียกหรือรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากคนหางาน  
เว้นแต่ค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการออกใบรับรองแพทย์ 
(๒) ค่าหนังสือคนประจําเรือที่กรมเจ้าท่าออกให้แก่คนประจําเรือ 
(๓) ค่าหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารที่ใช้สําหรับการเดินทาง  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงค่าตรวจลงตราเข้าประเทศ 
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้เจ้าของเรือเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดหางานตามวรรคหน่ึง 
ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่น  นอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคสอง  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานเรียก

หรือรับได้ไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๖ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสมุดทะเบียนคนหางาน  บัญชี  และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจของตนตามแบบและรายการ

ที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด 
(๒) จัดทําและส่งรายงานเก่ียวกับการจัดหางานประจําเดือนตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางาน

ประกาศกําหนดต่อนายทะเบียนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป 
(๓) เก็บรักษาทะเบียนคนหางานท่ีผ่านการคัดเลือกและได้รับบรรจุงานไว้ไม่น้อยกว่าสองปี  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 
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(๔) แจ้งเป็นหนังสือให้คนหางานทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของคนประจําเรือตามข้อตกลงการจ้างงาน
ของคนประจําเรือ  ในช่วงก่อนหรือระหว่างการมอบหมายงานและให้คนหางานได้ตรวจสอบข้อตกลงดังกล่าว
ของตนก่อนและหลังลงนาม  พร้อมทั้งส่งสําเนาอย่างน้อยจํานวนหนึ่งชุดให้ด้วย 

เม่ือมีเหตุที่จะต้องลงในสมุดทะเบียนคนหางาน  บัญชี  หรือเอกสารเก่ียวกับธุรกิจของตน   
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องลงรายการเกี่ยวกับเหตุนั้นในสมุดทะเบียน  บัญชี  หรือเอกสารเช่นว่านั้น
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุจะต้องลงรายการนั้น 

มาตรา ๓๗ ให้ผู้ รับใบอนุญาตจัดหางานตรวจสอบว่าเจ้าของเรือได้จัดให้มีวิธีคุ้มครอง 
คนประจําเรือซึ่งอยู่ในสภาพลําบาก  ณ  เมืองท่าต่างประเทศ  ตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด 

กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานตรวจสอบและชี้แจงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่คนหางานไม่ได้ทํางานตรงตามท่ีกําหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างงาน 
ของคนประจําเรือและคนหางานไม่ประสงค์ที่จะทํางานนั้น  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานจัดการให้คนหางาน
เดินทางกลับภูมิลําเนา  โดยออกค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางกลับ
ของคนหางาน  พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีหน้าที่จะต้อง
จัดการดังกล่าว 

ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ได้คนหางานตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจัดหางานหรือได้คนหางานแต่มี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน  และเจ้าของเรือไม่ประสงค์ที่จะจ้างคนหางานน้ัน  
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  ให้แก่เจ้าของเรือ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าของเรือขอรับคืน  และจัดการให้คนหางานเดินทางกลับภูมิลําเนา  โดยออก
ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางกลับของคนหางาน  พร้อมทั้ง 
แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว 

ในกรณีที่คนหางานไม่ได้ทํางานตรงตามที่กําหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ 
แต่คนหางานไม่ประสงค์จะเดินทางกลับ  หรือกรณีที่เจ้าของเรือได้คนหางานท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม 
ที่กําหนดไว้ในสัญญาจัดหางานแต่เจ้าของเรือประสงค์จะจ้างคนหางานต่อไป  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 
ไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดการให้คนหางานดังกล่าวเดินทางกลับภูมิลําเนาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง   
แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว 

มาตรา ๓๙ เม่ือนายทะเบียนทราบว่ามีเหตุที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานจะต้องจัดการให้
คนหางานเดินทางกลับตามมาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึง  หรือวรรคสอง  แต่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานยังมิได้
ดําเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว  ให้นายทะเบียนประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ในการให้ความช่วยเหลือคนหางานนั้น 
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการให้คนหางานเดินทางกลับตามวรรคหน่ึงเป็นจํานวนเท่าใด   
ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่กําหนด  ถ้าผู้รับใบอนุญาต
จัดหางานมิได้ชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่กําหนด  ให้นายทะเบียนหักเงินจํานวนดังกล่าวจากหลักประกัน 
ที่วางไว้ตามมาตรา  ๒๘  เพื่อคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือคนหางานดังกล่าวได้ 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตจัดหางานมิได้ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึง   
และวรรคสอง  และคนหางานได้ใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
ที่จําเป็นในการจัดการให้ตนเดินทางกลับภูมิลําเนา  คนหางานมีสิทธิย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนเพื่อขอรับ 
เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่ตนต้องจ่ายไปได้  และถ้านายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าคนหางานไม่ได้ทํางาน 
ตรงตามที่กําหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ  และคนหางานน้ันได้ใช้จ่ายเงินเพื่อจัดการให้ตน
เดินทางกลับภูมิลําเนาแล้ว  ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานชดใช้เงินคืนภายใน
เวลาที่กําหนด  ถ้าผู้รับใบอนุญาตจัดหางานมิได้ชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่กําหนด  ให้นายทะเบียนหักเงิน
จํานวนดังกล่าวจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา  ๒๘  เพื่อคืนให้แก่คนหางาน 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานมิได้คืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของเรือ
ตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานชดใช้เงินคืนภายในเวลา
ที่กําหนด  ถ้าผู้รับใบอนุญาตจัดหางานมิได้ชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่กําหนดให้นายทะเบียนหักค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา  ๒๘  คืนให้แก่เจ้าของเรือ 

มาตรา ๔๒ ให้นําบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
ในส่วนที่เก่ียวกับคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  การควบคุม  และอัตราค่าธรรมเนียม  
มาใช้บังคับแก่การจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือโดยอนุโลม  โดยให้ถือว่าอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ   
และให้ถือว่าอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
เป็นอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  รวมทั้งให้นําบทกําหนดโทษที่เก่ียวข้องกับการควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานมาใช้บังคับกับการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๔ 
สภาพการจ้าง 

 
 

มาตรา ๔๓ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือเป็นหนังสือ  
พร้อมลายมือชื่อของเจ้าของเรือและคนประจําเรือ  โดยจัดทําเป็นคู่ฉบับจัดเก็บไว้บนเรือหนึ่งฉบับ  และ 
อีกฉบับหนึ่งให้คนประจําเรือเก็บไว้  พร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 

ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ชื่อและชื่อสกุล  พร้อมคํานําหน้านามของคนประจําเรือ 
(๒) วันเดือนปีเกิด  และอายุของคนประจําเรือ 
(๓) สถานที่เกิดของคนประจําเรือ 
(๔) ที่อยู่ปัจจุบันของคนประจําเรือ 
(๕) สถานที่และวันที่ทําข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ 
(๖) สถานที่และวันที่ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือมีผลบังคับ 
(๗) ตําแหน่งหรืองานในหน้าที่ที่คนประจําเรือได้รับมอบหมาย 
(๘) ชื่อและชื่อสกุล  พร้อมคํานําหน้านามของเจ้าของเรือ  กรณีเจ้าของเรือเป็นนิติบุคคล   

ต้องระบุชื่อของกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลด้วย 
(๙) ที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าของเรือ 
(๑๐) ชื่อเรือ  และสัญชาติของเรือ 
(๑๑) เส้นทางหลักและท่าเรือปลายทางของการเดินเรือ  ในกรณีที่ทําการตกลงไว้ว่าเป็นการเดินเรือ

เที่ยวเดียว 
(๑๒) วันเร่ิมทํางาน  อัตราค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  หรือวิธีการคํานวณ 
(๑๓) จํานวนวันหยุดประจําปีที่ได้รับค่าตอบแทน  หรือวิธีการคํานวณ 
(๑๔) สิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองการประกันสังคมและสุขภาพที่เจ้าของเรือเป็นผู้จัดหาให้กับ

คนประจําเรือ 
(๑๕) สิทธิของคนประจําเรือในการได้รับการส่งตัวกลับ 
(๑๖) ข้อตกลงที่ได้มาจากการร่วมเจรจาต่อรอง 
(๑๗) วันสิ้นสุดหรือเง่ือนไขการสิ้นสุดของข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ 
(๑๘) อื่น ๆ  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๔ ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือย่อมสิ้นสุดลงเม่ือครบกําหนดระยะเวลา

ในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ  หรือสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงการจ้างงาน
ของคนประจําเรือ  โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

ในกรณีที่ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือไม่มีกําหนดระยะเวลา  เจ้าของเรือหรือคนประจําเรือ
อาจบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือโดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ทั้งนี้   
ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  แต่ไม่เกินสามสิบวัน 

การเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามข้อตกลงการจ้างงาน
ของคนประจําเรือ  ให้เป็นไปตามที่คนประจําเรือและเจ้าของเรือตกลงกัน  ทั้งนี้  ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   
แต่ไม่เกินสามสิบวัน 
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มาตรา ๔๕ หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน  เหตุฉุกเฉิน  หรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
คนประจําเรือและเจ้าของเรือ  หรือเหตุอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกําหนด  
คนประจําเรือหรือเจ้าของเรืออาจบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือน้อยกว่าเจ็ดวันหรือ 
ไม่ต้องบอกกล่าวลว่งหน้า 

การบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือตามวรรคหนึ่ง  คนประจําเรือไม่ต้องรับผิด 
ในค่าเสียหายใด ๆ  ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ 

มาตรา ๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจประกาศ
กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําสําหรับคนประจําเรือเพื่อใช้บังคับแก่เรือที่ชักธงไทย  เพื่อให้คนประจําเรือได้รับ
อัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

การพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําสําหรับคนประจําเรือ  ให้คํานึงถึงมาตรฐานการครองชีพ  
ต้นทุนการประกอบกิจการ  ราคาของสินค้าและบริการ  ความสามารถทางธุรกิจ  ผลิตภาพแรงงาน   
และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติในการจ้างงานของคนประจําเรือด้วย 

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
ตามมาตรา  ๔๖  แล้ว  ห้ามเจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างต่ํากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่ประกาศกําหนดให้แก่คนประจําเรือ 

มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์แก่การคํานวณค่าล่วงเวลา  ในกรณีที่คนประจําเรือได้รับค่าจ้าง
เป็นรายเดือน  อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานหมายถึง  ค่าจ้างรายเดือนหารด้วยผลคูณของสามสิบ 
และจํานวนชั่วโมงที่ทํางานต่อวันโดยเฉลี่ย 

มาตรา ๔๙ ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาให้ถูกต้อง  และตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่มีการคํานวณค่าจ้างเป็นรายเดือน  รายวัน  รายชั่วโมง  หรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่น 

ที่ไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย  ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งคร้ัง  เว้นแต่จะมี
การตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่คนประจําเรือ 

(๒) ในกรณีที่มีการคํานวณค่าจ้าง  นอกจาก  (๑)  ให้จ่ายตามกําหนดเวลาที่เจ้าของเรือและ 
คนประจําเรือตกลงกัน 

(๓) ค่าล่วงเวลา  ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งคร้ัง 
ในกรณีที่เจ้าของเรือเลิกจ้างคนประจําเรือ  ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาตามท่ีคนประจําเรือ

มีสิทธิได้รับ  ให้แก่คนประจําเรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เลิกจ้าง 
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่จ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในเวลา

ที่กําหนดตามมาตรา  ๔๙  ให้เจ้าของเรือจ่ายดอกเบ้ียให้แก่คนประจําเรือในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี 
ในกรณีที่เจ้าของเรือจงใจไม่จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งเม่ือพ้นกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ถึงกําหนดจ่าย  

เจ้าของเรือต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แก่คนประจําเรือร้อยละสิบห้าของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 
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มาตรา ๕๑ เจ้าของเรือต้องจัดให้คนประจําเรือสามารถดําเนินการโอนเงินที่ได้รับทั้งหมด
หรือบางส่วนให้กับบุคคลตามที่คนประจําเรือกําหนด  ตามกําหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน  โดยเจ้าของเรือ
อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคนประจําเรือได้ในอัตราที่จ่ายจริง 

มาตรา ๕๒ เจ้าของเรือต้องจัดทําเอกสารเก่ียวกับการจ่ายค่าจ้างหรือค่าล่วงเวลาให้แก่ 
คนประจําเรือทุกคร้ังที่มีการจ่าย  โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วันและเวลาทํางาน 
(๒) ผลงานที่ทําได้สําหรับคนประจําเรือซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย 
(๓) อัตราค่าจ้าง  จํานวนค่าจ้าง  และค่าล่วงเวลา  ที่คนประจําเรือแต่ละคนได้รับ 
(๔) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  กรณีที่ใช้เงินสกุลอื่นซึ่งแตกต่างจากที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงการจ้างงาน

ของคนประจําเรือ  ให้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย 
มาตรา ๕๓ การจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาแก่คนประจําเรือ  ให้เจ้าของเรือจ่าย  ณ  สถานที่

ทํางานของคนประจําเรือ  เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น 
มาตรา ๕๔ ห้ามเจ้าของเรือหักค่าจ้างและค่าล่วงเวลา  เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ 
(๑) ชําระภาษีเงินได้ตามจํานวนที่คนประจําเรือต้องจ่ายหรือชําระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดไว้ 
(๒) ชําระค่าบํารุงสหภาพแรงงานหรือองค์กรของคนประจําเรือ 
(๓) ชําระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์  หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์  

หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการท่ีเป็นประโยชน์แก่คนประจําเรือฝ่ายเดียว  โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้า
จากคนประจําเรือ 

(๔) เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเก่ียวกับกองทุนเงินสะสม 
การหักตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ในแต่ละกรณีห้ามหักเกินร้อยละสิบและจะหักรวมกันได้ไม่เกิน

หนึ่งในห้าของเงินที่คนประจําเรือมีสิทธิได้รับตามกําหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา  ๔๙  เว้นแต่ได้รับ 
ความยินยอมเป็นหนังสือจากคนประจําเรือ 

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่เจ้าของเรือให้คนประจําเรือทํางานล่วงเวลา  ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าล่วงเวลา
ให้แก่คนประจําเรือในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดสองห้าเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงตามจํานวนชั่วโมง 
ที่ทํางานล่วงเวลา 

มาตรา ๕๖ คนประจําเรือมีสิทธิลาขึ้นฝั่งได้ตามที่ได้ตกลงกับเจ้าของเรือ  เว้นแต่กรณีลาขึ้นฝั่ง
ด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๗ ให้คนประจําเรือมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้างแต่ไม่เกิน 
หนึ่งร้อยสามสิบวัน 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕๘ ให้เจ้าของเรือประกาศเวลาทํางานปกติให้คนประจําเรือทราบโดยกําหนดเวลาเริ่มต้น
และเวลาสิ้นสุดของการทํางานแต่ละวันของคนประจําเรือซึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง  และเม่ือรวมเวลาทั้งสิ้นแล้ว
สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง 

มาตรา ๕๙ เจ้าของเรืออาจให้คนประจําเรือทํางานล่วงเวลาได้เท่าที่จําเป็น  แต่เม่ือรวมกับ
ระยะเวลาการทํางานปกติตามมาตรา  ๕๘  แล้วต้องไม่เกินวันละสิบสี่ชั่วโมงในรอบย่ีสิบสี่ชั่วโมง  และไม่เกิน
เจ็ดสิบสองชั่วโมงในรอบเจ็ดวัน 

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อความปลอดภัยแก่เรือ  หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้
ความช่วยเหลือแก่เรือลําอื่นหรือบุคคลที่ประสบภัยพิบัติทางทะเล  นายเรืออาจให้คนประจําเรือทํางานได้
เท่าที่จําเป็นจนกว่าสถานการณ์ได้กลับคืนสู่ภาวะปกติ 

กรณีตามวรรคหน่ึง  ถ้านายเรือให้คนประจําเรือทํางานในชั่วโมงการพักผ่อนให้จัดให้คนประจําเรือ
ได้พักผ่อนชดเชยเวลาเหล่านั้นโดยเร็วที่สุด  ทั้งนี้  ให้นายเรือบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เหตุผล  และลงชื่อ
รับรองทุกคร้ัง 

มาตรา ๖๑ ในวันที่มีการทํางาน  ให้เจ้าของเรือจัดให้คนประจําเรือมีเวลาพักระหว่าง 
ช่วงการทํางานในวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง  ทั้งนี้  เจ้าของเรือกับคนประจําเรืออาจตกลงกันล่วงหน้า 
ให้มีเวลาพักคร้ังหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้  แต่เม่ือรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 

เวลาพักระหว่างช่วงการทํางานไม่ถือเป็นชั่วโมงการทํางาน  และไม่นับรวมเป็นชั่วโมงการพักผ่อน
ตามมาตรา  ๖๒ 

มาตรา ๖๒ เจ้าของเรือต้องจัดให้คนประจําเรือมีชั่วโมงการพักผ่อนไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมง 
ในรอบย่ีสิบสี่ชั่วโมง  และไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเจ็ดชั่วโมงในรอบเจ็ดวัน 

ชั่วโมงการพักผ่อนสามารถแบ่งออกได้ไม่เกินสองช่วง  หนึ่งในสองช่วงนี้ต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย
หกชั่วโมง  และต้องมีระยะห่างระหว่างกันแต่ละช่วงไม่เกินสิบสี่ชั่วโมง 

มาตรา ๖๓ คนประจําเรือซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อการคลอดและเลี้ยงดูบุตรครรภ์หนึ่ง
ไม่เกินเก้าสิบวัน 

ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างในระหว่างที่คนประจําเรือลาเพื่อการคลอดและเลี้ยงดูบุตรตลอดระยะเวลาที่ลา  
แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน 

มาตรา ๖๔ คนประจําเรือที่เจ้าของเรือให้ทํางานอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้  ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าล่วงเวลา 

(๑) งานที่จําเป็นและเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของเรือเดินทะเล  สินค้า  หรือคนในเรือเดินทะเล 
(๒) งานที่ทําเพื่อช่วยเหลือชีวิตหรือผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเล 
(๓) งานพิเศษเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบของศุลกากร  การป้องกันโรคติดต่อ  หรือ 

การตรวจสุขภาพอื่น ๆ 
(๔) งานในช่วงเวลาพิเศษที่ต้องใช้เพื่อการเปลี่ยนเวรยามตามปกติ 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๖๕ ให้เจ้าของเรือจัดวันหยุดประจําปีให้แก่คนประจําเรือ  ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยได้รับค่าจ้าง  ทั้งนี้  ให้เจ้าของเรือเป็นผู้กําหนดล่วงหน้า 

ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจําเรือทํางานในวันหยุดประจําปี  เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินโดยได้รับ 
ความยินยอมจากคนประจําเรือ  เจ้าของเรืออาจให้คนประจําเรือทํางานในวันหยุดดังกล่าวได้  โดยเจ้าของเรือ
ต้องจ่ายค่าทํางานในวันหยุดแก่คนประจําเรือเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างในส่วนที่คํานวณจ่าย
ตามระยะเวลา 

กรณีที่ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือมีระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี  ให้เจ้าของเรือคํานวณ
วันหยุดประจําปีให้ตามส่วน 

หมวด  ๕ 
การส่งตัวกลับ 

 
 

มาตรา ๖๖ คนประจําเรือมีสิทธิเดินทางกลับภูมิลําเนาหรือสถานที่อื่นตามที่ตกลงกัน   
โดยให้เจ้าของเรือจัดการหรือออกค่าใช้จ่ายใด ๆ  ระหว่างการเดินทาง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบกําหนดเวลาตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือในระหว่างเวลาที่คนประจําเรือ
ทํางานอยู่  ณ  สถานที่อื่นอันมิใช่สถานที่ทําข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ 

(๒) เจ้าของเรือบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือก่อนครบกําหนดตามข้อตกลง
การจ้างงานของคนประจําเรือ 

(๓) เม่ือมีเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 
 (ก) คนประจําเรือเจ็บป่วย  บาดเจ็บ  หรือมีสภาพร่างกายหรือจิตใจที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 (ข) เม่ือเจ้าของเรือไม่สามารถดําเนินธุรกิจการเดินเรือต่อไป 
 (ค) เรือเดินทะเลอับปางหรือไม่อาจใช้การได้โดยสิ้นเชิง 
 (ง) เม่ือเรือจะมุ่งหน้าเข้าสู่เขตสงคราม 
 (จ) กรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๖๗ เจ้าของเรือต้องจัดทําประกันภัยให้แก่คนประจําเรือทุกคนเก่ียวกับการส่งตัว 

คนประจําเรือกลับตามมาตรา  ๖๖  โดยมีมาตรฐานไม่น้อยกว่าการประกันภัยทางทะเลระหว่างประเทศ 
การประกันภัยตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่า

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๖๘ เจ้าของเรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางตามมาตรา  ๖๖  ในกรณี

เลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ  เนื่องจากคนประจําเรือได้กระทําความผิดต่อกฎหมายของรัฐ
เจ้าของธง  หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่อย่างร้ายแรง  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้างงาน 
ของคนประจําเรือ 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าเจ้าของเรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๖   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้คนประจําเรือได้เดินทางกลับตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่อธิบดีกรมการกงสุลประกาศกําหนด 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้กรมการกงสุลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
มีสิทธิไล่เบ้ียเพื่อค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปตามวรรคหนึ่งและค่าเสียหายใด ๆ  จากเจ้าของเรือพร้อมดอกเบ้ีย 
ร้อยละสิบห้าต่อปี  นับแต่วันที่ได้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อส่งตัวคนประจําเรือกลับตามมาตรา  ๖๖  รวมทั้งเข้ารับ
ช่วงสิทธิจากเจ้าของเรืออันเก่ียวกับทรัพย์หรือสิทธิซึ่งเป็นหลักประกันตามมาตรา  ๖๗ 

สิทธิไล่เบ้ียหรือการรับช่วงสิทธิตามวรรคสอง  ให้มีอายุความสิบปีนับแต่วันที่ได้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

หมวด  ๖ 
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเรือเสียหายหรือเรือจม 

 
 

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่เรือเสียหายหรือเรือจม  เจ้าของเรือต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคล  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) คนประจําเรือได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม 
(๒) คนประจําเรือได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม 
(๓) คนประจําเรือว่างงานอันเป็นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม 
กรณีตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้คนประจําเรือเรียกเงินจากเจ้าของเรือได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น  

หรือเท่าที่ได้รับความเสียหายจริง 
กรณีตาม  (๓)  ให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเท่ากับค่าจ้างที่คนประจําเรือจะได้รับภายใต้ข้อตกลง 

การจ้างงานของคนประจําเรือ  ทั้งนี้  ไม่เกินสองเดือน 

หมวด  ๗ 
อัตรากําลัง 

 
 

มาตรา ๗๑ ให้เจ้าของเรือจัดหาคนประจําเรือมาทํางานในตําแหน่งหน้าที่บนเรือ  ในจํานวน
ที่เพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงาน  ระยะเวลาการเดินเรือ  ระยะทาง  ประเภท  และขนาดของเรือ  เพื่อให้
สามารถเดินเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  โดยคํานึงถึงสภาพร่างกายของคนประจําเรือ  และเส้นทาง
การเดินเรือ 

การจัดอัตรากําลังสําหรับเรือเดินทะเลในแต่ละประเภทและขนาด  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๘ 
มาตรฐานที่พักอาศัย  สิ่งอํานวยความสะดวก  อาหาร  และโภชนาการบนเรือ 

 
 

มาตรา ๗๒ ให้เจ้าของเรือจัดให้มีที่พักอาศัยและสถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ห้องนอน 
(๒) ห้องรับประทานอาหาร 
(๓) ห้องอาบน้ํา 
(๔) ห้องสุขา 
(๕) ห้องนั่งเล่น 
(๖) ห้องพักผ่อนระหว่างการทํางาน 
(๗) ห้องพยาบาล 
(๘) พื้นที่ว่างบนดาดฟ้าเรือ 
(๙) ห้องทํางานสําหรับฝ่ายช่างกล 
(๑๐) ห้องทํางานสําหรับฝ่ายเดนิเรือ 
(๑๑) อื่น ๆ  ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด 
นอกจากวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าของเรือจัดให้มีห้องประกอบศาสนกิจ  หากมีความจําเป็นตามข้อกําหนด

ทางศาสนาของคนประจําเรือ 
มาตรฐานที่พักอาศัยและสถานที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด 
มาตรา ๗๓ ให้เจ้าของเรือจัดให้มีบริการ  และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีได้มาตรฐาน  เหมาะสม  

จําเป็น  และเพียงพอแก่คนประจําเรือ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๗๔ ให้เจ้าของเรือจัดอาหารและน้ําดื่มที่มีคุณภาพ  คุณค่าทางโภชนาการ  และปริมาณ
ที่เพียงพอต่อคนประจําเรือ  โดยคํานึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม  และศาสนาของคนประจําเรือ   
โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคนประจําเรือ 

มาตรฐานการจัดอาหารและนํ้าดื่มตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกําหนด 

มาตรา ๗๕ ให้เจ้าของเรือจ้างงานคนประจําเรือในตําแหน่งคนครัวบนเรือที่รับผิดชอบ 
ในการจัดเตรียมอาหาร  ซึ่งผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่ง  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศกําหนด 

ห้ามเจ้าของเรือมอบหมาย  หรือจ้างงานคนประจําเรือในตําแหน่งคนครัวที่มีอายุต่ํากว่าสิบแปดปี
บริบูรณ์ 



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๗๖ ให้เจ้าของเรือจัดให้คนประจําเรือที่ได้รับมอบหมายให้ทํางานในแผนกจัดหาอาหาร
ต้องผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมที่เหมาะสม  หรือมีคุณสมบัติ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดี
กรมเจ้าท่าประกาศกําหนด 

มาตรา ๗๗ ให้เจ้าของเรือจัดให้มีพื้นที่และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดเตรียมอาหาร
เพื่อให้สามารถจัดเตรียมอาหารได้อย่างถูกสุขลักษณะและถูกหลักโภชนาการ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกําหนด 

หมวด  ๙ 
การจัดให้มีการรักษาพยาบาล  การคุ้มครองต่อชีวิต  ร่างกาย  และอนามัยของคนประจําเรือ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การรักษาพยาบาลบนเรือและบนฝั่ง 

 
 

มาตรา ๗๘ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีอุปกรณ์  สิ่งอํานวยความสะดวกทางด้านการรักษาพยาบาล
ในห้องพยาบาลบนเรือ  การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล  และแพทย์  หรือคนประจําเรือผู้ทําหน้าที่ 
ด้านการรักษาพยาบาล  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๗๙ ในกรณีที่คนประจําเรือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  ให้เจ้าของเรือจัดให้ 
คนประจําเรือได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น 

มาตรา ๘๐ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคนประจําเรือเพื่อให้ได้รับ
การรักษาสุขภาพบนเรือและบนฝั่งโดยทันที 

มาตรฐานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกําหนดในกฎกระทรวง 
ส่วนที่  ๒ 

ความรับผิดชอบของเจ้าของเรือต่อคนประจําเรือ 
 

 

มาตรา ๘๑ เจ้าของเรือต้องรับผิดชอบต่อคนประจําเรือในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเจ็บป่วยและการได้รับบาดเจ็บของคนประจําเรือที่ทํางานบนเรือซึ่งเกิดขึ้น

นับแต่วันที่เร่ิมปฏิบัติหน้าที่จนถึงกําหนดวันส่งตัวกลับ 
(๒) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดให้ทําประกันภัยทางทะเล  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีที่คนประจําเรือเสียชีวิต  หรือทุพพลภาพเป็นเวลานาน  อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ  

การเจ็บป่วย  หรือได้รับอันตรายจากการทํางาน  เพื่อให้มีหลักประกันการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

 (ข) กรณีที่คนประจําเรือถูกละทิ้ง 
 (ค) กรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 
(๓) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  การแพทย์  การจัดหายาที่จําเป็น  เคร่ืองมือในการบําบัดโรค  

ค่าอาหาร  และการเช่าที่พักอาศัยในสถานที่อื่นนอกเหนือจากภูมิลําเนาของคนประจําเรือ  จนกว่าคนประจําเรือ
จะหายจากการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บ  หรือจนกว่าจะมีการวินิจฉัยว่าการทุพพลภาพน้ันมีลักษณะถาวร
จนไม่สามารถทํางานได้อีก  ตามที่เจ้าของเรือกับคนประจําเรือได้ตกลงกัน  ทั้งนี้  ไม่น้อยกว่าสิบหกสัปดาห์
นับแต่วันที่ได้รับบาดเจ็บหรือเร่ิมเจ็บป่วย  จนกว่าคนประจําเรือจะได้รับการส่งตัวกลับ  เว้นแต่การเจ็บป่วย
หรือได้รับบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นนอกเหนือจากการปฏิบัติงานให้กับเจ้าของเรือ  หรือเกิดจากการกระทําอันมิชอบ
ของคนประจําเรือผู้นั้น  หรือคนประจําเรือนั้นได้จงใจปกปิดความเจ็บป่วยหรือสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ขณะท่ี
ทําข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ 

(๔) ค่าใช้จ่ายในการปลงศพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในกรณีที่คนประจําเรือเสียชีวิตบนเรือหรือบนฝั่ง
ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ 

(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ส่วนที่  ๓ 

การป้องกันอุบัติเหตุและการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 
 

 

มาตรา ๘๒ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยบนเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน  หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกําหนดในกฎกระทรวง  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๘๓ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทํางานบนเรือ
และกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานบนเรือ  ทั้งนี้  ตามมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมกําหนดในกฎกระทรวง 

คนประจําเรือต้องใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติตามมาตรการ
เพื่อความปลอดภัยในการทํางานบนเรือที่เจ้าของเรือกําหนดไว้ 

มาตรา ๘๔ เจ้าของเรือต้องจัดให้คนประจําเรือได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  
สุขภาพอนามัย  และสิ่งแวดล้อม  ระหว่างที่อยู่บนเรือ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๘๕ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงจนทําให้คนประจําเรือได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต  ให้เจ้าของเรือหรือนายเรือรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในทันทีที่ทราบ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศกําหนด 



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๑๐ 
ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล 

 
 

มาตรา ๘๖ เรือที่มีขนาดตั้งแต่ห้าร้อยตันกรอสส์ขึ้นไปที่เป็นเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ
ต้องมีใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล  เพื่อแสดงว่าสภาพการจ้าง  สภาพการทํางาน  และสภาพความเป็นอยู่
ของคนประจําเรือบนเรือเป็นไปตามข้อกําหนดในใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเลซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๗ หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนคําขอรับใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล 
และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล  แบบใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติ
ด้านแรงงานทางทะเล  การออกใบรับรองชั่วคราว  อายุและการต่ออายุใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล 
และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล  การตรวจสอบ  ติดตาม  และการเพิกถอนใบรับรอง 
ด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศกําหนด 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์การออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล 
และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล  การต่ออายุ  และการเพิกถอนใบรับรองด้านแรงงาน 
ทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๘๘ การตรวจเรือ  การออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล  และการสลักหลังใบรับรอง  
อาจกระทําโดยผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากกรมเจ้าท่า 

การกําหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการมอบอํานาจ  การเพิกถอน 
การมอบอํานาจ  วิธีการประเมินผลการดําเนินงาน  และการประกาศรายชื่อบุคคลตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด  ๑๑ 
การร้องเรียนบนเรือ 

 
 

มาตรา ๘๙ ให้เจ้าของเรือจัดให้มีเอกสารที่มีขั้นตอนการร้องเรียนอันเก่ียวกับสภาพการจ้าง  
สภาพการทํางาน  และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจําเรือตามพระราชบัญญัตินี้แก่คนประจําเรือ 

ในกรณีที่คนประจําเรือได้ร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าของเรือดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
และแจ้งผลการตรวจสอบให้แก่คนประจําเรือทราบโดยเปิดเผยและไม่ชักช้า 

การร้องเรียนดังกล่าวไม่ตัดสิทธิคนประจําเรือที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐ  เจ้าของธงหรือ
รัฐเจ้าของท่าเรือที่เรือเทียบท่าหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซึ่งคนประจําเรือนั้นมีสัญชาติ 



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ห้ามเจ้าของเรือบอกเลิกการจ้างงานหรือกระทําการใด ๆ  อันอาจเป็นผลร้าย  หรือเป็นผลให้ 
คนประจําเรือหรือผู้ที่เก่ียวข้องไม่สามารถทนทํางานอยู่ต่อไปได้  เพราะเหตุที่ได้ร้องเรียน  หรือให้การเป็นพยาน
ตามวรรคสอง  และวรรคสาม 

หมวด  ๑๒ 
สิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง 

 
 

มาตรา ๙๐ คนประจําเรือหรือเจ้าของเรือมีสิทธิรวมตัวกัน  เพื่อเจรจาต่อรองหรือเรียกร้อง
ให้ได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์เก่ียวกับสภาพการจ้างและสภาพการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๑ คนประจําเรือหรือเจ้าของเรือมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรของตนเพื่อแสวงหา
และคุ้มครองประโยชน์เก่ียวกับสภาพการจ้าง  สภาพการทํางาน  และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

มาตรา ๙๒ สิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองตามมาตรา  ๙๐  และสิทธิในการรวมตัว
เพื่อจัดตั้งองค์กรตามมาตรา  ๙๑  ให้นํากฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม  แล้วแต่กรณี 

การจัดให้มีหรือเปลี่ยนแปลงและดําเนินการเร่ืองข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง  และอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้อง  ให้นํากฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้ถือว่าคนประจําเรือเป็นลูกจ้าง  เจ้าของเรือเป็นนายจ้าง  
และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน  แล้วแต่กรณี 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกประกาศ  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ 
สภาพการจ้างตามมาตรานี้  หมายความว่า  เง่ือนไขการจ้างหรือการทํางาน  ที่พักอาศัย  สิ่งนันทนาการ  

อาหารและการจัดหาอาหาร  กําหนดวันและเวลาทํางาน  ค่าจ้าง  การเลิกจ้าง  หรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าของเรือหรือคนประจําเรืออันเก่ียวกับการจ้างหรือการทํางาน 

มาตรา ๙๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล  การปิดงาน  และการนัดหยุดงาน  การกระทํา
อันไม่เป็นธรรม  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องสําหรับคนประจําเรือและเจ้าของเรือ 

มาตรา ๙๔ ห้ามเจ้าของเรือเลิกจ้างหรือกระทําการใด ๆ  อันเป็นผลให้คนประจําเรือไม่สามารถ
ทนทํางานอยู่ต่อไปได้เพราะเหตุที่คนประจําเรือกระทําการ  หรือกําลังจะกระทําการตามมาตรา  ๙๐   
และมาตรา  ๙๑  หรือได้กระทําการหรือกําลังจะกระทําการชุมนุม  ทําคําร้อง  ย่ืนข้อเรียกร้อง  ดําเนินการ
ฟ้องร้อง  เป็นพยาน  หรือให้หลกัฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือต่อศาล 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

เม่ือได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อกําหนดให้มีหรือเปล่ียนแปลงข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง 
ของคนประจําเรือ  ถ้าข้อเรียกร้องนั้นยังอยู่ในระหว่างการเจรจา  การไกล่เกลี่ย  หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน  
ห้ามมิให้เจ้าของเรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานคนประจําเรือ  ผู้แทนคนประจําเรือ  กรรมการ  อนุกรรมการ  
หรือสมาชิกองค์กรของคนประจําเรือ  ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง  เว้นแต่บุคคลดังกล่าว 

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่เจ้าของเรือ 
(๒) จงใจทําให้เจ้าของเรือได้รับความเสียหาย 
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของเรือ  โดยเจ้าของเรือ 

ได้ว่ากล่าวและตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว  เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง  เจ้าของเรือไม่จําต้องว่ากล่าวและตักเตือน  
ทั้งนี้  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่งนั้นต้องมิได้ออกเพื่อขัดขวางมิให้บุคคลดังกล่าวดําเนินการเกี่ยวกับ 
ข้อเรียกร้อง 

(๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ห้ามคนประจําเรือ  ผู้แทนคนประจําเรือ  กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือสมาชิกองค์กรของคนประจําเรือ  

ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง  ให้การสนับสนุน  หรือก่อเหตุการณ์นัดหยุดงาน 
หมวด  ๑๓ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 

มาตรา ๙๕ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขึ้นไปบนเรือหรือเข้าไปในสํานักงานของเจ้าของเรือ  และสถานที่ทํางานเพื่อตรวจสภาพ 
การทํางาน  สภาพการจ้าง  และสภาพความเป็นอยู่  สอบถามข้อเท็จจริง  ถ่ายภาพ  ถ่ายสําเนาเอกสาร 
ที่เก่ียวกับการจ้าง  การจ่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  และทะเบียนคนประจําเรือ  ปูมเรือ  เอกสารทะเบียน  
หนังสือรับรอง  และข้อมูลใด ๆ  ที่เก่ียวข้อง  เก็บตัวอย่างวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์เก่ียวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน  และกระทําการอื่นใดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเจ้าของเรือ  คนประจําเรือ  หรือบุคคลซึ่งเก่ียวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง  
หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓) มีคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของเรือหรือคนประจําเรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจําตัวต่อเจ้าของเรือ 

หรือผู้ที่เก่ียวข้อง  และให้เจ้าของเรือหรือผู้ที่เก่ียวข้องอํานวยความสะดวกและไม่ขัดขวางการปฏิบัติตามหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การขอมีบัตรประจําตัว  การออกบัตรประจําตัว  และแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกําหนด 
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การปฏิบัติการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 

มาตรา ๙๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจข้ึนไปบนเรือและตรวจเรือต่างประเทศท่ีเข้ามา
ในน่านน้ําไทย  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งสิทธิของคนประจําเรือที่เก่ียวข้องกับ
สภาพการจ้าง  สภาพการทํางาน  และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจําเรือบนเรือ  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจพบว่าเจ้าของเรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้  อันเก่ียวกับสิทธิของคนประจําเรือที่เก่ียวข้อง
กับสภาพการจ้าง  สภาพการทํางาน  และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจําเรือบนเรือ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้นายเรือแก้ไขให้ถูกต้อง  หรือดําเนินการอื่นใดตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่
เห็นสมควร 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้อย่างร้ายแรง  
หรืออาจเป็นเหตุให้คนประจําเรือได้รับอันตราย  หรือเป็นการฝ่าฝืนที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายแรง  หรือเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามที่เกิดขึ้นซ้ํา  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกคําสั่งกักเรือไว้  รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควรจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง  หรือมีอํานาจให้นายเรือเสนอแผนแก้ไขได้  เม่ือนายเรือ 
ได้แก้ไขให้ถูกต้องหรือจัดทําแผนแก้ไขแล้ว  ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ  โดยเจ้าของเรือต้องออก
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบดังกล่าว  หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วหรือให้ความเห็นชอบ
กับแผนแก้ไข  ก็ออกคําสั่งอนุญาตให้ปล่อยเรือได้ 

การตรวจเรือ  การกักเรือ  การเสนอแผนแก้ไข  และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๙๗ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงจนทําให้คนประจําเรือได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วรายงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ  
และเปิดเผยผลการดําเนินการให้สาธารณชนทราบ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 

มาตรา ๙๘ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๑๔ 
คณะกรรมการแรงงานทางทะเล 

 
 

มาตรา ๙๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการแรงงานทางทะเล”  
ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ  อธิบดีกรมการกงสุล  อธิบดีกรมการจัดหางาน  
อธิบดีกรมเจ้าท่า  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ผู้แทนแพทยสภา  ผู้แทนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานทางทะเล  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานแต่งตั้ง  จํานวนสองคน  ผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือ  และผู้แทนฝ่ายคนประจําเรือ  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานแต่งตั้ง  จํานวนฝ่ายละห้าคน  เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานแต่งตั้งข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จํานวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  และการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน 
ฝ่ายเจ้าของเรือและผู้แทนฝ่ายคนประจําเรือ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนด 

มาตรา ๑๐๐ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายด้านแรงงานทางทะเล 
(๒) เสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงาน

ทางทะเล 
(๓) พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ให้ความเห็นชอบการส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีพิเศษขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ 
(๕) เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําสําหรับคนประจําเรือต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน 
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๗) ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานทางทะเลและการกระทําอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา  ๙๓  และมาตรา  ๙๔ 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่

ของคณะกรรมการ  หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๐๑ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือ  และกรรมการผู้แทน

ฝ่ายคนประจําเรือ  มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
แต่งตั้งกรรมการแทน  และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แตง่ตั้งกรรมการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือหรือกรรมการผู้แทนฝ่ายคนประจําเรือพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งกรรมการในประเภทเดียวกันเป็นกรรมการแทน   



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  เว้นแต่วาระของ
กรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ขึ้นใหม่  ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๐๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการผู้แทน
ฝ่ายเจ้าของเรือ  และกรรมการผู้แทนฝ่ายคนประจําเรือพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ออกเพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่  มีความประพฤติ

เสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๐๓ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  โดยต้องมีกรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือและกรรมการ
ผู้แทนฝ่ายคนประจําเรืออย่างน้อยฝ่ายละหน่ึงคน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซ่ึงมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวน้ัน 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๐๔ การประชุมของคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง  
จึงจะเป็นองค์ประชุม  และให้นํามาตรา  ๑๐๓  มาใช้บังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

หมวด  ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของเจ้าของเรือ
อันเป็นข้อเท็จจริงตามปกติวิสัยของเจ้าของเรือจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย  ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจาก 
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
หรือเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองแรงงาน  การแรงงานสัมพันธ์  ความปลอดภัยในการทํางานของคนประจําเรือ  
หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี 



หน้า   ๔๗ 
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มาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งจะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใดหรือไม่สั่งการ  
หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใด  ซึ่งต้องรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๑๐๗ เจ้าของเรือที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
มาตรา ๑๐๘ เจ้าของเรือหรือนายเรือที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  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  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๐๙ เจ้าของเรือที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๔๙  
มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๘๑  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๐ เจ้าของเรือที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๔๓  หรือมาตรา  ๔๗  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดจัดหางานโดยฝ่าฝืนมาตรา  ๒๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี   
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๒ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  ผู้จัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่
เก่ียวกับการจัดหางาน  ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง   
มาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๑  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  หรือมาตรา  ๓๔  วรรคหน่ึง   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๑๓ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๓๐  
วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๑๑๔ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนตามมาตรา  ๒๘  วรรคสาม  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  และปรับสองเท่าของจํานวนเงินที่ต้องส่งเพิ่มจนครบวงเงินหลักประกัน 

มาตรา ๑๑๕ บุคคลที่แสดงตนเป็นตัวแทนจัดหางานหรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่ เ ก่ียวกับ 
การจัดหางานของผู้รับใบอนุญาตจัดหางานอันเป็นเท็จ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปีหรือปรับ 
ตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๖ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ฝ่าฝืนมาตรา  ๓๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
และปรับห้าเท่าของค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกไว้ 

มาตรา ๑๑๗ ผู้ รับใบอนุญาตจัดหางานที่ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา   ๓๖   หรือมาตรา   ๓๗   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๑๑๘ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ลงรายการหรือทํารายงานตามมาตรา  ๓๖  อันเป็นเท็จ  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๙ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๐ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๘  วรรคสาม  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๑๒๑ เจ้าของเรือที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘๒  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๒ เจ้าของเรือ  คนประจําเรือ  หรือบุคคลซึ่งเก่ียวข้องที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙๕  (๒)  
และ  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บุคคลที่ขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามมาตรา  ๙๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่ความผิดตามมาตรา  ๑๐๕  
มาตรา  ๑๑๑  มาตรา  ๑๑๕  มาตรา  ๑๑๖  และมาตรา  ๑๑๙  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือคณะกรรมการ
เปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือความผิดที่มี
โทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๒) คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดอื่น  นอกจากที่กําหนดไว้ใน  (๑) 
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึง  ให้ประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็น

ประธานกรรมการ  ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ผู้แทนกรมการจัดหางาน  ผู้แทนกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการ  และผู้แทนกรมเจ้าท่าเป็นกรรมการและเลขานุการ   โดยให้มีทั้งใน 
เขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตามที่คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งให้มาชําระค่าปรับแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๒๔ ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล 
ที่ออกตามประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วยเรื่องมาตรฐานแรงงานทางทะเลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 
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มาตรา ๑๒๕ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือที่ออกตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  พ.ศ.  ๒๕๒๘  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากสภาพการจ้างงาน  การทํางาน 
บนเรือเดินทะเลมีลักษณะและสภาพของงานซึ่งมีความแตกต่างจากการทํางานของลูกจ้างทั่วไปท่ีต้องทํางาน 
บนเรือเดินทะเลท่ีมีความเสี่ยงภัยทางทะเลและมีระยะเวลาการทํางานที่ต่อเน่ืองยาวนาน  ประกอบกับความสัมพันธ์
ของคนทํางานบนเรือกับเจ้าของเรือบางส่วนมิได้มีความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน  และกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบัน  คือ  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและคนประจําเรือ 
ให้ได้รับความเป็นธรรมและมีมาตรฐานและสภาพการจ้าง  การทํางาน  และความปลอดภัยและสุขอนามัย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จําเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเลข้ึนโดยเฉพาะ  นอกจากน้ีการทํางานของลูกจ้าง
และคนประจําเรือยังเก่ียวข้องกับกิจการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศที่ต้องนํามาตรฐานสากล  คือ  อนุสัญญา
ว่าด้วยแรงงานทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๔๙  (Maritime  Labour  Convention,  ๒๐๐๖)  ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ  (International  Labour  Organization  :  ILO)  มาปฏิบัติต่อแรงงานทางทะเลเป็นกรณีเฉพาะ  
สมควรที่ประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายเพ่ือกําหนดมาตรฐานการทํางานของลูกจ้างและคนประจําเรือ   
และการออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลแก่เรือขนส่งทางทะเลที่ชักธงไทยเพ่ือคุ้มครองแรงงานทางทะเล 
อันจะเป็นการรับรองว่าแรงงานทางทะเลจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล  เพ่ือป้องกัน 
การใช้มาตรการของรัฐเจ้าของท่าเรือต่อเรือไทยที่เดินทางระหว่างประเทศ  เช่น  การกักเรือ  การตรวจเรือ   
การสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง  และเพ่ือประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม  กํากับ  ดูแล  และบริหารจัดการ 
ในการออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และเป็นการส่งเสริมการพัฒนากิจการ
พาณิชยนาวีของประเทศไทยอีกทางหน่ึงด้วย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


