บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติแรงงานประมง
พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยแรงงานประมง
เหตุผล
เนื่ องจากสภาพการจ า ง สภาพการทํ า งานในภาคประมงมี ความแตกต างจากการทํ า งานของ
ลูกจางทั่วไป ซึ่งมีความเสี่ยงภัยทางทะเลและมีระยะเวลาการทํางานที่ตอเนื่องเปนเวลานาน กฎหมายที่ใชอยูใน
ปจจุบัน คือกฎกระทรวงคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานพ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่ ง ให ค วามคุ ม ครองเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า ง สภาพการทํ า งานแก ค นงานประมงทะเล
แตมีบทบัญญัติบางประการที่ไมสอดคลองและครอบคลุมสภาพการจางงานในงานประมงทั้งหมด จึงจําเปนตองมี
กฎหมายว าด วยแรงงานประมงใหครอบคลุมประมงทุกภาคสวน เพื่อคุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานประมง
ใหสอดคลอง กับมาตรฐานระหวางประเทศ เปนการปองกันการใชแรงงานที่ผิดกฎหมายในภาคการประมง รวมทั้ง
วางมาตรการในการควบคุม กํากับ ดูแลบและบริหารจัดการในการออกใบรับรองดานแรงงานภาคประมงใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล และเปนการสงเสริ ม พัฒนา และเพิ่ มความสามารถในการแข งขั น ในกิ จ การภาคประมง
ของประเทศ’จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

๒
ราง
พระราชบัญญัติ
แรงงานประมง
พ.ศ. ....
.................................
...................................................
.................................
ใหประกาศวา

สมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร มีพ ระราชโองการโปรดเกล า ฯ
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยแรงงานประมง

พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มารา ๓๔ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เนื่องจากสภาพการจาง สภาพการทํางานในภาคประมงมีความแตกตางจากการทํางานของลูกจาง
ทั่วไป ซึ่งมีความเสี่ยงภัยทางทะเลและมีระยะเวลาการทํางานที่ตอเนื่องเปนเวลานาน กฎหมายที่ใชอยูในปจจุบัน
คื อ กฎกระทรวงคุ มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกตามพระราชบั ญญัติ คุ มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ไม อ าจให ความคุ มครองแก คนงานประมงใหไดรั บ ความเปน ธรรม มีมาตรฐาน สภาพการจา ง
สภาพการทํางาน ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีกฎหมาย
วาดวยแรงงานประมงใหครอบคลุมประมงทุกภาคสวน เพื่อคุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานประมงใหสอดคลอง
กั บ มาตรฐานระหว า งประเทศ เป น การป อ งกั น การใช แ รงงานที่ ผิ ด กฎหมายในภาคการประมง รวมทั้ ง
วางมาตรการในการควบคุม กํากับ ดูแลและบริหารจัดการในการออกใบรับรองดานแรงงานภาคประมงใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล และเป นการส งเสริ ม พัฒนา และเพิ่ มความสามารถในการแขงขั นในกิ จการภาคประมง
ของประเทศ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแรงงานประมง พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ใ ห ใช บัง คับ เมื่ อพ น กํ าหนดหนึ่ งร อ ยแปดสิบ วัน นับ แต วัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

๓
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับกับแรงงานประมงทุกคนและเรือประมงทุกลําที่ทําการประมง
พาณิชยทุกรูปแบบ เวนแต การทําประมงในแมน้ํา ทะเลสาบ ลําคลอง การทําประมงเพื่อยังชีพ และการทํา
ประมงเพื่อสันทนาการ
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เจาของเรือประมง” หมายความวา
(๑) ผูมีกรรมสิทธิ์ในเรือประมง
(๒) ผูเชาซื้อเรือประมง
(๓) ผูเชาเรือประมงเปลา
(๔) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
(๕) ผู ซึ่ งบุ คคลตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) มอบหมายให เปนผูจั ดหาแรงงานประมงเพื่ อประโยชน
ของบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ซึ่งมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน ไมวาผูนั้นจะเปนผูควบคุมดูแลการทํางาน
หรือรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกแรงงานประมงที่มาทํางานนั้นหรือไมก็ตาม
(6) ผูซึ่งเขารับชวงหนาที่และความรับผิดชอบจากบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยไมคํานึงถึงวา
ไดทําหนาที่หรือรับผิดชอบไดสําเร็จหรือไมก็ตาม
“แรงงานประมง” หมายความว า บุ ค คลทุ ก คนที่ ไ ด รั บ การจ า งงาน หรื อ ได รั บ มอบหมาย
ตามความสามารถไมวาดานใด หรือใหประกอบอาชีพบนเรือประมงใด ๆ ก็ตาม รวมถึง บุคคลที่ทํางานบนเรือ
โดยไดรับเงินตามสวนแบงของสิ่งที่จับมาได แตไมรวมถึง คนนํารองเรือ กําลังพลของกองทัพเรือ หรือบุคคลอื่น
ในหนวยงานของรัฐ และบุคคลที่ประจําอยูบนฝงซึ่งปฏิบัติงานบนเรือประมง และผูสังเกตการณทางการประมง
“ประมงเพื่อยังชีพ” หมายความวา การทําการประมงที่จับเพื่อแบงปนและบริโภคภายในครอบครัว
และญาติพี่นองเปนหลัก หรือขายใหกับผูบริโภคโดยตรงโดยไมผานคนกลาง
“ข อ ตกลงการจ า งแรงงานประมง” หมายความว า สั ญ ญาจ า งงาน หรื อ ข อ ตกลงซึ่ ง กํ า หนด
รายละเอียดตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนด
“เรื อ ประมง” หมายความว า ยานพาหนะทางน้ํ า ทุ ก ชนิ ด ที่ ใ ช ห รื อ เจตนาจะใช เ พื่ อ แสวงหา
ประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําในทางการพาณิชย และใหหมายความรวมถึงยานพาหนะทางน้ําที่ใชสนับสนุนเรือ
ที่ใชทําการประมง ขนถายสัตวน้ํา หรือแปรรูปสัตวน้ํา
“ตันกรอสส” หมายความวา หนวยที่ใชกําหนดขนาดของเรือที่คํานวณไดตามกฎขอบังคับสําหรับ
การตรวจเรือตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย
“ความยาว” หมายความวา ความยาวของเรือประมงซึ่งตองเปนรอยละ 96 ของความยาวทั้งหมด
ของเสนแนวน้ํา ที่ความลึกของเรือเมื่อกินน้ําลึกรอยละ 85 เปนอยางนอย โดยวัดจากเสนกระดูกงูเรือ หรือวัด
จากความยาวจากหัวเรือถึงเพลาหางเสือเรือที่เสนแนวน้ํานั้น หากมีความยาวมากกวา ทั้งนี้ ในเรือที่ออกแบบมา
ใหกระดูกงูมีความลาดเอียงนั้น เสนแนวน้ําที่ใชวัดความยาวตองขนานกับเสนแนวน้ําที่กําหนดไว
“ความยาวตลอดลําเรือ” หมายความวา ความยาวของเรือประมงซึ่งตองเปนระยะเสนตรงขนานไป
กับเสนแนวน้ําที่กําหนดไว จากจุดที่อยูหนาสุดของหัวเรือถึงจุดหลังสุดของทายเรือ

๔
“จัดหางาน” หมายความวา ประกอบธุรกิจจัดหางานใหแกคนหางานเพื่อคัดเลือกและบรรจุแรงงาน
ประมง หรือหาแรงงานประมงใหแกเจาของเรือประมง โดยจะเรียกหรือรับคาบริการหรือไมก็ตาม และใหหมายรวมถึง
การเรียกเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดเพื่อคัดเลือกและบรรจุแรงงานประมง
“คาบริการ” หมายความวา เงินหรือประโยชนอยางอื่นที่ใหเปนคาตอบแทนการจัดหางาน
“คาใชจาย” หมายความวา คาใชจายในการจัดหางาน
“คาจาง” หมายความวา คาจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและใหหมายความรวมถึง
เงินสวนแบงที่นายจางตกลงจายใหแกลูกจางตามมูลคาสัตวน้ําที่จับได
“คาทํางานในวันหยุด” หมายความวา เงินที่เจาของเรือประมงจายใหแกแรงงานประมงเปนการ
ตอบแทนการทํางานในวันหยุด
“ชั่วโมงการพัก” หมายความวา เวลานอกเหนือจากชั่วโมงการทํางาน ซึ่งไมรวมถึงการหยุดพัก
ในระยะเวลาสั้นๆ จากการทํางาน
“ไตกง” หมายความวา ผูควบคุมเรือตามกฎหมายวาดวยการประมง
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการแรงงานประมง
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ การจางงานระหวางเจาของเรือกับแรงงานประมงตามพระราชบัญญัตินี้ ไมอยูภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
มาตรา ๖ ใหรัฐ มนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณรัฐ มนตรีว าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน และรัฐ มนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ
หรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับราชการของกระทรวงนั้น
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ในระยะเริ่ มแรกความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๔๘ ไมให ใช บังคับ แก
เรือประมงที่มีความยาวนอยกวา ๒๔ เมตร หรือออกทําการประมงนอยกวา ๓ วัน หรือออกเดินเรือในทะเล
นอยกวา ๒๐๐ ไมลทะเล

๕
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงแรงงานโดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี อ าจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๔๘ มีผลใชบังคับกับเรือประมง
ที่มีความยาวนอยกวา ๒๔ เมตร หรือออกทําการประมงนอยกวา ๓ วัน หรือออกเดินเรือในทะเลนอยกวา ๒๐๐
ไมลทะเล เมื่อใดก็ไดหลังพนกําหนดหาป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
มาตรา ๘ เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมั่ น คงในทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ หรื อ ป อ งป ด ภั ย พิ บั ติ ส าธารณะ รั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบ
ของคณะรั ฐ มนตรี จะยกเว น การให เ รื อ ประมง ไม ต อ งปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ภ ายใต เ งื่ อ นไขใด ๆ
หรือในกรณีใด ๆ ก็ได
มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการคํานวณขนาดตันกรอสสของเรือประมง ใหสามารถเปรียบเทียบ
ความยาวของเรือประมงกับขนาดตันกรอสส ตามตารางเปรียบเทียบที่อธิบดีกรมเจาทาประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐ บรรดาคดีที่เกิดจากขอพิพาทระหวางเจาของเรือประมงกับแรงงานประมง หรือทายาท
หรือระหวางบุคคลดังกลาวกับเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ อันเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหอยูในเขตอํานาจของศาลแรงงาน
หมวด ๒
ความรับผิดชอบของเจาของเรือประมง ไตกง และแรงงานประมง
มาตรา[๑๑ลให เจ า ของเรือประมงจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก และอุป กรณที่จําเปน ตอการ
ปฏิบัติงานและดํารงชีวิตบนเรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณที่จําเปนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่อธิบดีกรมประมง
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงใหไตกงตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) กํากับดูแลใหแรงงานประมงใชอุปกรณปองกันความปลอดภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานบนเรือ
(2) บริหารจัดการแรงงานประมง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย
(3) อํานวยความสะดวกในการฝกอบรม เพื่อสรางจิตสํานึกเรื่อง ความปลอดภัยและสุขอนามัย
ในการทํางานบนเรือ
(4) จัดใหมีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือ การรักษาความปลอดภัยบนเรือ
และตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

๖
มาตรา ๑๓ หามมิใหเจาของเรือบีบบังคับหรือแทรกแซงการใชดุลยพินิจในทางวิชาชีพของไตกง
ในการตัดสินใจอันมีความจําเปนตอความปลอดภัยของเรือ หรือความปลอดภัยของแรงงานประมงบนเรือ
หมวด ๓
ขอกําหนดขั้นต่ําสําหรับการทํางานบนเรือประมง
สวนที่ ๑
อายุขั้นต่ํา
มาตรา ๑๔ ห า มมิ ใ ห เ จ า ของเรื อ ประมงจ า งแรงงานประมงที่ มี อ ายุ ต่ํ า กว า สิ บ แปดป ทํ า งาน
บนเรื อประมง เว น แต ก ารฝ กอบรมของบุ คคลที่ มีสั ญ ชาติไ ทย อายุไ มต่ํ ากวา สิ บ หกป ในด า นอาชี พประมง
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
การฝกอบรมตามวรรคหนึ่งตองเปนงานที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัย หรือ
กระทบตอศีลธรรมอันดี และงานที่ทําในระหวาง เวลา ๒0.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐5.๐๐ นาฬิกา
สวนที่ ๒
การตรวจสุขภาพ
มาตรา ๑๕ ห ามเจ าของเรื อประมงให แรงงานประมงทํ างานบนเรื อ โดยที่ แรงงานประมงไม มี
ใบรั บรองแพทยมาแสดงว ามี ความพร อมดานสุขภาพในการทํ างานบนเรือประมงที่ อยูในทะเลเกินกวาสามวั น
ถึงสามสิบวัน หรือเกินกวาสามสิบวันขึ้นไป หรือความยาวเรือตั้งแตยี่สิบสี่เมตรขึ้นไป ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการแพทยประกาศกําหนด
ใบรับรองแพทยแสดงวาแรงงานประมงมีความพรอมดานสุขภาพในการทํางานบนเรือใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการแพทยประกาศกําหนด

๗
หมวด ๔
เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
สวนที่ ๑
อัตรากําลัง และ ชั่วโมงการพัก
มาตรา ๑๖ ใหเจาของเรือประมงจัดใหมีจํานวนแรงงานประมงใหเหมาะสมกับสภาพการทํางาน
บนเรือ ภายใตการกํากับดูแลของไตกง ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงานประกาศกําหนด
มาตรา 17 ให เ จ า ของเรื อ ประมงจั ด ให แ รงงานประมงมี ชั่ ว โมงการพั ก ที่ เ พี ย งพอต อ สุ ข ภาพ
และความปลอดภัย ภายใตการกํากับดูแลของไตกง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงานประกาศกําหนด
สวนที่ ๒
รายชื่อแรงงานประมง
มาตรา 18 ให เจ าของเรื อประมงจั ดให มี บั ญชี รายชื่ อแรงงานประมงแสดงและส งสํ าเนาให แก
พนักงานเจาหนาที่กอนออกทําการประมง และมีสําเนาเก็บไวบนเรือ เพื่อตรวจสอบใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
สวนที่ ๓
ขอตกลงการจางแรงงานประมง
มาตรา 19 ให เ จ า ของเรื อ ประมง หรื อ ผู แ ทนที่ ไ ด รั บ มอบอํ า นาจจากเจ า ของเรื อ ประมง
จัดทําขอตกลงการจางแรงงานประมงเปนหนังสือที่มีขอความถูกตองตรงกันจํานวนสองฉบับ โดยจัดทําเปนคูฉบับ
ใหนายจางจัดเก็บไวหนึ่งฉบับ และอีกฉบับหนึ่งใหแรงงานประมงเก็บไว พรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
ได
ขอตกลงการจางแรงงานประมงตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) นามสกุล และชื่ออื่น ๆ ของแรงงานประมง วันเดือนปเกิดหรืออายุ และสถานที่เกิด
(2) สถานที่และวันที่ทําขอตกลง
(3) ชื่อ และเลขทะเบียนของเรือประมง หรือเรือซึ่งแรงงานประมงทํางานบนเรือ
(4) ชื่อนายจาง หรือเจาของเรือประมง หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ทําขอตกลงกับแรงงานประมง
(5) การเดินเรือหรือเสนทางการเดินเรือ หากสามารถกําหนดไดในขณะทําขอตกลง

๘
(6) ความสามารถในตําแหนงที่แรงงานประมงไดรับการจางงาน หรือมอบหมายใหทํางาน
(7) สถานที่ และวันที่แรงงานประมงไดรับการกําหนดใหรายงานตัวเขาทํางานบนเรือ ถาระบุได
(8) การจั ด หาสิ่ ง ต า ง ๆ ให แ ก แ รงงานประมง เว น เสี ย แต ได มี ร ะบบอื่ น ไว เ ป น ทางเลื อ กแล ว

ตามกฎหมายหรือขอบังคับภายในประเทศ
(9) จํานวนคาจาง หรือจํานวนสวนแบง และวิธีการคํานวณสวนแบงดังกลาว หากใชสวนแบงเปน
พื้นฐาน ในการจายคาตอบแทน หรือจํานวนคาจางและสวนแบง และวิธีคํานวณสวนแบง หากใชสวนทั้งคาจาง
และสวนแบงเปนพื้นฐานในการจายคาตอบแทน และคาจางขั้นต่ําตามขอตกลง
(10) การสิ้นสุดขอตกลง และเงื่อนไขในการสิ้นสุดขอตกลง
(ก) หากขอตกลงทําขึ้นโดยมีกําหนดระยะเวลา ใหกําหนดวันสิ้นสุดของขอตกลง
(ข) หากขอตกลงทําขึ้นโดยกําหนดเสนทางการเดินเรือ ใหกําหนดทาเรือปลายทาง และเวลาที่
ขอตกลงตองสิ้นสุดลง ภายหลังจากเรือเทียบทา กอนที่แรงงานประมงจะถูกเลิกจาง
(ค) หากขอตกลงทําขึ้นโดยไมมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด ใหกําหนดเงื่อนไขที่แตละฝายมีสิทธิ
บอกเลิกขอตกลง ตลอดจน ระยะเวลาแจงการบอกเลิกขอตกลง โดยระยะเวลานั้นตองไมนอยเกินไปสําหรับ
นายจาง หรือเจาของเรือประมง หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ทําขอตกลงกับแรงงานประมง
(11) การคุ มครองที่ ครอบคลุ มถึ งแรงงานประมง ในกรณีเสีย ชีวิต บาดเจ็บ หรื อเจ็บ ปว ยอั น
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
(12) จํานวนวันลาประจําปโดยไดรับคาจาง หรือสูตรที่ใชในการคํานวณวันลา เทาที่จะสามารถ
ปฏิบัติได
(13) ขอบเขตของการประกันสังคมและสุขภาพ และสิทธิประโยชนที่นายจาง เจาของเรือประมง
หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ไดจัดใหแกแรงงานประมงตามขอตกลงกับแรงงานประมง ตามที่จะพึงปฏิบัติ
(๑๔) สิทธิของแรงงานประมงที่จะไดรับการสงตัวกลับ
(๑๕) สิ่งอางอิงในการทําขอตกลงจากการรวมเจรจาตอรอง เทาที่จะสามารถปฏิบัติได
(๑๖) ชวงเวลาในการพักขั้นต่ํา ตามกฎหมาย ขอบังคับ หรือมาตรการอื่น ๆ ภายในประเทศ และ
(๑๗) รายการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานประกาศกําหนด

มาตรา 20 ใหเจาของเรือประมงมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ชี้แจงแรงงานประมงใหเขาใจถึงเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดในขอตกลงการจางแรงงานประมง
ตามมาตรา ๑๙
(๒) จัดทําและเก็บรักษาบันทึกชั่วโมงการทํางานของแรงงานประมงไวเพื่อการตรวจสอบ
(๓) ในกรณีที่มีขอพิพาทเกี่ยวกับการทํางานใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูชี้ขาด
การยุติขอพิพาทตาม (3) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานกําหนด
มาตรา ๒๑ ความในมาตรา ๑๙สและมาตรา ๒๐ยไมใชบังคับกับเจาของเรือประมงผูซึ่งเดินเรือ
โดยตนเองแตเพียงผูเดียว

๙
สวนที่ ๔
การสงตัวกลับ
มาตรา ๒๒ ใหเจาของเรือประมง จัดการใหแรงงานประมงเดินทางกลับภูมิลําเนาหรือสถานที่อื่น
ตามที่ตกลงกันโดยใหเจาของเรือประมงดําเนินการหรือออกคาใชจายใด ๆ ระหวางการเดินทาง ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ครบกําหนดเวลาตามขอตกลงการจางแรงงานประมงในระหวางเวลาที่แรงงานประมงทํางาน
อยู ณ สถานที่อื่นอันมิใชสถานที่ทําขอตกลงการจางแรงงานประมง
(๒) เจาของเรือประมงหรือแรงงานประมงบอกเลิกขอตกลงการทํางานโดยมีเหตุอันสมควรกอนครบ
กําหนดตามขอตกลงการจางแรงงานประมง หรือเจาของเรือประมงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในขอตกลงการจาง
แรงงานประมงโดยแรงงานประมงไมยินยอม
(๓) เมื่อมีเหตุดังตอไปนี้เกิดขึ้น
(ก) แรงงานประมงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอันเนื่องมาจากเจ็บปวย บาดเจ็บ หรือมีสภาพ
รางกายหรือจิตใจที่ไมสามารถปฏิบัติงานได
(ข) เมื่อเจาของเรือประมงไมสามารถดําเนินกิจการประมงตอไป
(ค) เรือประมงอับปางหรือไมอาจใชการไดโดยสิ้นเชิง
(ง) กรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในกรณี ที่ เ จา ของเรื อประมงไม ดําเนิน การตามวรรคหนึ่ง และหนว ยงานราชการไดดําเนิน การ
ส ง แรงงานประมงกลั บ kให ห น ว ยงานราชการนั้ น มี สิ ท ธิ ไ ล เ บี้ ย สํ า หรั บ เงิ น ที่ ไ ด จ า ยไปแล ว นั้ น คื น จาก
เจาของเรือประมง
มาตรา ๒๓ เจาของเรือประมงไมตองออกคาใชจายระหวางการเดินทางตามมาตรา ๒๒ ในกรณี
เลิกขอตกลงการจางแรงงานประมงเนื่องจากแรงงานประมง ไดกระทําความผิดตอกฎหมายของรัฐเจาของธง
หรื อ กระทํ า ความผิ ด ต อ ตํ า แหน ง หน า ที่ อ ย า งร า ยแรงlหรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ ตกลงการจ า งแรงงานประมง
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวาเจาของเรือประมงไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๔ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเพื่อใหแรงงานประมง ไดเดินทางกลับตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการกงสุลประกาศกําหนด
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหกรมการกงสุลหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมาย มีสิทธิไลเบี้ยเพื่อคาใชจายที่ไดจายไปตามวรรคหนึ่งและคาเสียหายใด ๆ จากเจาของเรือประมงพรอม
ดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป นับแตวันที่ไดออกคาใชจายเพื่อสงตัวแรงงานประมงกลับตามมาตรา ๒๒
สิทธิไลเบี้ย ใหมีอายุความสิบปนับแตวันที่ไดออกคาใชจายดังกลาว

๑๐
สวนที่ ๕
การคัดเลือกและการบรรจุ
มาตรา ๒๕ หามผูใดจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานเปน แรงงานประมง เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากนายทะเบียน ตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน
หามผูใดประกอบธุรกิจนําคนตางดาวมาทํางานเปนแรงงานประมงกับนายจางในประเทศ เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานตามกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
มาตรา ๒๖ ในการจั ด หางานให ค นหางานเพื่ อ ไปทํ า งานเป น แรงงานประมง หรื อ ในการนํ า
คนต างด าวมาทํางานเปนแรงงานประมงกับนายจางในประเทศ หามผูใดเรี ยกรั บคาบริการและค าใช จ ายเปนเงิน
หรือทรัพยสินอื่นใดจากแรงงานประมง เวนแต เปนคาใชจายที่อยูในความรับผิดของคนหางานที่เจาของเรือประมง
ไดออกไปกอนตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด
ผูใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน หรืออธิบดีกรมการจัดหางานตามกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบอนุญาตนําคนตางดาวมาทํางาน แลวแตกรณี
สวนที่ ๖
การจายเงินใหแกแรงงานประมง
มาตรา ๒๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจประกาศกําหนด
อัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับแรงงานประมงเพื่อใชบังคับแกเรือประมง เพื่อใหแรงงานประมงไดรับอัตราคาตอบแทน
ที่เหมาะสมและเปนธรรม
การพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับแรงงานประมง ใหคํานึงถึงมาตรฐานการครองชีพ
ตนทุนการประกอบกิจการ ราคาของสินคาและบริการ ความสามารถทางธุรกิจ ผลิตภาพแรงงานและสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติในการจางงานของแรงงานประมงดวย
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําตาม
มาตรา ๒๗ แลว หามเจาของเรือประมงจายคาจางต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่ประกาศกําหนดใหแกแรงงานประมง
มาตรา ๒๙ ใหเจาของเรือประมงจายคาจาง คาตอบแทนการทํางาน และคาทํางานในวันหยุดให
ถูกตองและตามกําหนดเวลา ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีการคํานวณคาจาง คาตอบแทนเปนรายเดือน ใหจายเดือนหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เวน
แตจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่นที่เปน ประโยชนแกแรงงานประมง
(๒) เงิ น ส ว นแบ ง ที่ น ายจ า งตกลงจ า ยให แ ก ลู ก จ า งตามมู ล ค า ของสั ต ว น้ํ า ที่ จั บ ได ใ ห จ า ย

๑๑
ตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน แตตองไมเกินสามเดือนตอหนึ่งครั้ง
(๓) คาทํางานในวันหยุด ใหจายเดือนหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้ง
มาตรา ๓๐ การจายคาจาง คาตอบแทนการทํางาน คาทํางานในวันหยุด ใหเจาของเรือประมงจาย
ใหแกแรงงานประมงโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของแรงงานประมงในธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน
อื่นตามที่ตกลงกันหรือตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานประกาศกําหนด
มาตรา ๓๑ เงินคาจาง คาตอบแทนการทํางาน คาทํางานในวันหยุด ที่แรงงานประมงไดรับทั้งหมด
หากแรงงานประมงประสงคจะโอนใหครอบครัวทั้งหมดหรือบางสวน ใหเจาของเรือประมงดําเนินการใหแรงงาน
ประมงโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมจากคาธรรมเนียมที่จะตองชําระใหแกธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น
หมวด ๕
ที่พักอาศัยและอาหาร
มาตรา ๓๒ ให เ จ า ของเรื อ ประมงจั ดให มี ที่ พั ก อาศั ย สถานที่ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให แ ก
แรงงานประมง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ที่อธิบดีกรมเจาทาประกาศกําหนด ดังนี้
(๑) การอนุมัติแผนสําหรับการกอสรางหรือดัดแปลงเรือประมงในสวนที่เกี่ยวกับที่พักอาศัย
(๒) การบํารุงรักษาที่พักอาศัย และพื้นที่ประกอบอาหาร โดยคํานึงถึง สุขลักษณะ ความปลอดภัย
โดยรวม และสภาพที่มีความสะดวกสบายและสงผลดีตอสุขภาพอนามัย
(๓) การระบายอากาศ ความรอน ความเย็น และแสงสวาง
(๔) การลดความสั่นสะเทือนและเสียงที่ดังมากเกินไป
(๕) ที่ตั้ง ขนาด วัสดุในการกอสราง เครื่องเรือนและอุปกรณที่ติดตั้งในหองนอน หองรับประทาน
อาหาร และบริเวณที่พักอาศัยอื่น ๆ
(๖) อุปกรณสุขภัณฑ รวมถึง หองสุขา และสิ่งอํานวยความสะดวกในการซักลาง และการจัดใหมี
น้ํารอนและน้ําเย็นที่เพียงพอ
(๗) อื่นๆ
มาตรา ๓๓ ให เ จา ของเรื อประมงจัดใหมีอาหารและน้ําดื่มที่มีคุณภาพ คุณคาทางโภชนาการ
และปริมาณที่เพียงพอตอแรงงานประมง
มาตรฐานการจัดอาหารและน้ําดื่มตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ที่อธิบดี
กรมอนามัยประกาศกําหนด
มาตรา ๓๔ การจั ด ให มี อ าหาร และน้ํ า ดื่ ม ตามมาตรา ๓๓ ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า ง
ทางวัฒนธรรม และศาสนาของแรงงานประมง และไมเรียกเก็บคาใชจายจากแรงงานประมง

๑๒
มาตรา ๓๕ ใหเจาของเรือประมงจัดใหมีพื้นที่และอุปกรณที่เกี่ยวของกับการจัดเตรียมอาหาร
เพื่อใหสามารถจัดเตรียมอาหารไดอยางถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ที่อธิบดีกรม
อนามัยประกาศกําหนด
มาตรา ๓๖ ใหเจาของเรือประมงจัดใหมีเอกสารที่มีขั้นตอนการรองเรียนอันเกี่ยวกับสภาพการ
ทํางานและสภาพความเปนอยูของแรงงานประมงตามพระราชบัญญัตินี้แกแรงงานประมง
ในกรณี ที่แรงงานประมงไดรองเรีย นตามวรรคหนึ่ง ใหเจาของเรือประมงดําเนิน การสอบสวน
ขอเท็จจริง และแจงผลการตรวจสอบใหแกแรงงานประมงทราบโดยเปดเผยและไมชักชา
การร องเรี ย นดั ง กล า วไม ตั ด สิ ท ธิ แรงงานประมงที่ จ ะรอ งเรีย นต อ หน ว ยงานของรั ฐ เจ าของธง
หรือรัฐเจาของทาเรือที่เรือเทียบทา หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งแรงงานประมงนั้นมีสัญชาติ
หามเจาของเรือประมงบอกเลิกการจางงานหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลราย หรือเปนผลให
แรงงานประมงหรือผูที่เกี่ยวของไมสามารถทนทํางานอยูตอไปได เพราะเหตุที่ไดรองเรียน หรือใหการเปนพยาน
ตามวรรคสอง และวรรคสาม
หมวด ๖
การดูแลทางการแพทย การคุมครองสุขภาพ และการประกันสังคม
สวนที่ ๑
การดูแลทางการแพทย
มาตรา ๓๗ ใหเจาของเรือประมงจัดใหมีอุปกรณทางการแพทย และเวชภัณฑเพื่อใชปฐมพยาบาล
เบื้องตนในจํานวนที่เพียงพอเพื่อใหเหมาะสมกับการทํางานและระยะเวลาการใชชีวิตบนเรือประมง ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
อุปกรณทางการแพทยและเวชภัณฑตามวรรคหนึ่งตองมีคูมือการใชและขอมูลตาง ๆ ในภาษา
ที่แรงงานประมงสามารถเขาใจได
มาตรา ๓๘ ใหเจาของเรือประมงจัดใหมีบุคคลบนเรืออยางนอยหนึ่งคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือ
ผานการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาล และการดูแลรักษาในรูปแบบอื่น ๆ โดยคํานึงถึงจํานวนของแรงงานประมง
บนเรือ พื้นที่ปฏิบัติการ และระยะทางในการเดินเรือ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
มาตรา ๓๙ ใหเจาของเรือประมงตองมีการติดตั้งวิทยุหรืออุปกรณสื่อสารทางดาวเทียมกับบุคคล
หรือหนวยบริการบนชายฝงที่สามารถใหคําปรึกษาทางการแพทยได โดยคํานึงถึงพื้นที่ปฏิบัติการ และระยะทาง
ในการเดินเรือ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานประกาศกําหนด

๑๓
มาตรา ๔๐ ใหไตกงหรือเจาของเรือประมงจัดการใหแรงงานประมงที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือ
เจ็บปวยรายแรงที่เกิดขึ้นบนเรือ ไดรับการรักษาทางการแพทยบนฝงโดยเร็ว
มาตรา ๔๑ ใหเจาของเรือประมงที่มีเรือขนาดความยาว ๒๔ เมตรขึ้นไป ตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีอุปกรณทางการแพทย และเวชภัณฑที่จะนําไปใชบนเรือ
(๒) จัดใหมีอุปกรณทางการแพทยและเวชภัณฑบนเรือตองไดรับการบํารุงรักษาอยางเหมาะสมและ
ไดรับการตรวจสอบเปนประจําตามชวงเวลาตามที่อธิบดีกรมการแพทยประกาศกําหนด
(๓) จัดใหมีคูมือทางการแพทยที่ไดรับการรับรอง หรือไดรับความเห็นชอบตามที่อธิบดีกรมการ
แพทยประกาศกําหนด โดยพิจารณาตามมาตราฐานของคูมือทางการแพทยระหวางประเทศสําหรับเรือที่จัดทํา
โดยองคการระหวางประเทศ
(๔)[จัดใหมีร ะบบการรั กษาทางการแพทยตามคําแนะนําทางการแพทย รวมถึง คําแนะนํ าจาก
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ผานทางวิทยุ การสื่อสารผานดาวเทียม หรือชองทางอื่นๆ ที่สามารถใชงานไดตลอดเวลา
(๕) จัดใหมีรายชื่อสถานีวิทยุและดาวเทียม ที่สามารถขอรับคําแนะนําทางการแพทยได
(๖) ‘จั ดให แรงงานประมงไดรับ การดูแลรักษาทางการแพทยในขณะที่อยูบ นเรือหรือบนฝง
ณ ทาเรือตางประเทศ โดยไมเสียคาใชจาย
สวนที่ ๒
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน และการปองกันอุบัติเหตุ
มาตรา ๔๒ ให มี คณะกรรมการด านความปลอดภั ยและสุ ขอนามั ยในการทํ างานบนเรื อ ประมง
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรค
อธิ บ ดี กรมเจ า ท า อธิ บ ดี ก รมอนามั ย อธิ บ ดี ก รมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน และเลขาธิ ก ารสํ า นั ก งาน
ประกันสังคม เปนกรรมการ
ใหอธิบ ดีกรมประมง เปน กรรมการและเลขานุการ และใหอธิบ ดีกรมประมงแตงตั้งขาราชการ
กรมประมง จํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๔๓ ให คณะกรรมการด านความปลอดภั ย และสุ ขอนามั ย ในการทํ างานบนเรื อ ประมง
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กํ า หนดมาตรการป อ งกั น อุ บั ติ เหตุ จ ากการทํ า งาน โรคจากการทํ า งาน และความเสี่ ย งที่
เกี่ยวเนื่องกับการทํางานบนเรือประมง รวมถึงการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง การฝกอบรม และ
การใหความรูบนเรือแกแรงงานประมง
(๒) กําหนดมาตรการฝกอบรมของแรงงานประมงดานการควบคุมเครื่องมือทําการประมงประเภทตาง
ๆ ที่จะตองใช และดานความรูในการทําประมง ซึ่งจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
(๓) กําหนดภารกิจของเจาของเรือประมง ไตกง แรงงานประมง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของในเรื่อง
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของแรงงานประมง
(๔) กําหนดวิธีการรายงานและการสอบขอเท็จจริง กรณีการเกิดอุบัติเหตุบนเรือประมงไทย

๑๔
มาตรา ๔๔ ใหเจาของเรือประมงที่มีความยาว ๒๔[เมตรขึ้นไป และอยูในทะเลเกินกวาสามวัน
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําวิธีปฏิบัติบนเรือเพื่อปองกันการเกิดโรค การไดรับบาดเจ็บ และอุบัติเหตุจากการทํางาน
(๒) จัดใหมีคูมือการฝกอบรม การฝกอบรมอุป กรณ หรือขอมูล อื่น ๆ ที่เหมาะสมและเพีย งพอ
ตอการประเมินและการจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือประมงใหแกแรงงาน
ประมง
การดํ าเนิน การตามวรรคหนึ่ง ใหเปน ไปตามที่คณะกรรมการด านความปลอดภัยและสุ ขอนามัย
ในการทํางานบนเรือประมง ประกาศกําหนด
มาตรา ๔๕ ใหเ จาของเรือประมงที่มีความยาว ๒๔เมตรขึ้นไป และอยูในทะเลเกินกวาสามวัน
จัดหาอุปกรณและชุดปองกันภัยสวนบุคคลที่เหมาะสมใหแกแรงงานประมง และใหแรงงานประมงทุกคนบนเรือ
ไดรับการฝกอบรมความปลอดภัยพื้นฐานตามหลักสูตรที่คณะกรรมการดานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ทํางานบนเรือประมงประกาศกําหนด
มาตรา ๔๖ ให เจ าของเรื อประมงที่ มีความยาว ๒๔[เมตรขึ้ นไป และอยู ในทะเลเกิ น กว าสามวั น
รับแรงงานประมงที่ผานการฝกอบรมความปลอดภัยพื้นฐานตามหลักสูตรที่คณะกรรมการดานความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในการทํางานบนเรือประมงประกาศกําหนด จํานวนอยางนอยหนึ่งคนขึ้นทํางานบนเรือประมง
มาตรา ๔๗ ใหเจาของเรือประมงที่มีความยาว ๒๔[เมตรขึ้นไป และอยูในทะเลเกินกวาสามวัน
จัดใหมีการแนะนําและฝกปฏิบัติใหแรงงานประมงมีความคุนเคยกับอุปกรณและวิธีการทํางานของอุปกรณเปน
อยา งดีและเพีย งพอ รวมถึงมาตรการดานความปลอดภัยที่เกี่ย วของ กอนที่จ ะใชอุป กรณ หรือมีสว นในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
มาตรา ๔๘ ให แรงงานประมงหรื อผู แทนของแรงงานประมงเขามามี สว นร ว มในการประเมิน
ความเสี่ยงดานความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทํางาน ตามรูปแบบที่คณะกรรมการดานความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในการทํางานบนเรือประมงประกาศกําหนด
สวนที่ ๓
การประกันสังคม การคุมครองในกรณีการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และการเจ็บปวยอันเกี่ยวเนื่องกับงานที่ทํา
มาตรา ๔๙ แรงงานประมงมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
มาตรา ๕๐ แรงงานประมงมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน

๑๕

หมวด ๗
คณะกรรมการแรงงานประมง
มาตรา ๕๑ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการแรงงานประมง” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการกงสุล อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการแพทย
อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมเจาทา อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
ผูแทนกองทัพเรือ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิดานการคุมครองแรงงาน ดานการประมง ดาน
สิทธิมนุษยชนซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานแตงตั้ง ดานละหนึ่งคน ผูแทนฝายเจาของเรือประมง และ
ผูแทนฝายคนงานประมง ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานแตงตั้ง จํานวนฝายละสองคน เปนกรรมการ
ให อธิ บ ดี กรมสวั ส ดิ ก ารและคุม ครองแรงงานเปน กรรมการและเลขานุ การ และใหอ ธิบ ดีก รม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานแตงตั้งขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จํานวนไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการ
คุ ณสมบั ติ ลั กษณะต องห า ม และการไดมาซึ่งกรรมการผูท รงคุณวุฒิ และกรรมการผู แทนฝา ย
เจาของเรือประมงและผูแทนฝายคนงานประมง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานกําหนด
มาตรา ๕๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายดานการคุมครองแรงงานประมง
(๒) กําหนดยุทธศาสตรและมาตรการในการคุมครองแรงงานประมง รวมทั้งประสานงานในการ
ปองกันและการปราบปรามการคามนุษยดานแรงงานในภาคประมงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๓) จัดทําและกํากับการดําเนินการการตรวจแรงงานในภาคประมง โดยประสานงานกับหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง หน ว ยงานส ว นกลาง ส ว นภู มิ ภ าค ส ว นท อ งถิ่ น ประชาสั ง คม ให ส อดคล อ งกั บ นโยบาย
ยุทธศาสตร มาตรการ ในการบริหารจัดการแรงงานภาคประมง
(๔) จัดทําและกํากับการดําเนินการตามแผนงานและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ตรวจแรงงานเกี่ยวกับการตรวจแรงงานในภาคการประมง
(๕) ติดตาม และจัดทํารายงานการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ การใหความรวมมือ
และประสานงานกับตางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานภาคประมง
(๖) เสนอความเห็นในการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ใหสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยการ
ทํ า งาน ในภาคการประมง มาตรฐานระหว า งประเทศ รวมทั้ ง เสนอความเห็ น ต อ รั ฐ มนตรี ใ นการออก
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนหนาที่
ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
กรณีตาม (๗) หากแตงตั้งอนุกรรมการในจังหวัดใดที่มีอาณาเขตติดตอกับชายฝงทะเล หรือแมน้ํา
โขง ใหมีผูแทนกองทัพเรือเปนอนุกรรมการดวย

๑๖
มาตรา ๕๓ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการผูแทนฝายเจาของเรือประมง และกรรมการผูแทน
ฝายคนงานประมง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
แตงตั้งกรรมการแทน และใหผูที่ไดรับการแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทนเวนแต
วาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได
ในกรณีที่กรรมการผูแทนฝายเจาของเรือหรือกรรมการผูแทนฝายคนประจําเรือพนจากตําแหนงกอน
วาระ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานแตงตั้งกรรมการในประเภทเดียวกันเปนกรรมการแทนและใหผูที่ไดรับการ
แตงตั้ง อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึง
หนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได
ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้น
ใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๕๔ นอกจากการพน จากตําแหน งตามวาระ กรรมการผูทรงคุ ณวุฒิ กรรมการผูแทน
ฝายเจาของเรือประมง และกรรมการผูแทนฝายคนงานประมงพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานใหออกเพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๕๕ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น
มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๕๖ การประชุมของคณะอนุกรรมการตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะ
เปนองคประชุม และใหนํามาตรา ๕๕ มาใชบังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

๑๗
มาตรา ๕๗ ให ก รมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานทํ า หน า ที่ เ ป น สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารให แ ก
คณะกรรมการและประสานงานกับหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน องคกรระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการ
คุมครองคนงาน ในภาคประมง การพัฒนา การฝกอบรมพนักงานตรวจแรงงาน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการมอบหมาย
หมวด ๘
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๕๘ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ขึ้นไปบนเรือประมงหรือเขาไปในสํานักงานของเจาของเรือประมง และสถานที่ทํางานเพื่อตรวจ
สภาพการทํางาน สภาพการจาง และสภาพความเปนอยู สอบถามขอเท็จจริง ถายภาพ ถายสําเนาเอกสารที่
เกี่ยวกับการจาง การจายคาจาง คาลวงเวลา และทะเบียนคนประจําเรือ ปูมเรือ เอกสารทะเบียนหนังสือรับรอง
และขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวของ เก็บตัวอยางวัสดุหรือผลิตภัณฑเพื่อวิเคราะหเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
และกระทําการอื่นใดเพื่อใหไดขอเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเจาของเรือประมง แรงงานประมง หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาชี้แจง
ขอเท็จจริง หรือใหสงสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณา
(3) มี คํ า สั่ ง เป น หนั ง สื อ ให เ จ า ของเรื อ ประมง หรื อ แรงงานประมง ปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งตาม
พระราชบั ญ ญั ตินี้ ในการปฏิ บั ติห น า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ให พนั กงานเจ าหนา ที่แ สดงบั ตรประจํ าตั ว ต อเจา ของ
เรือประมง หรือผูที่เกี่ยวของ และใหเจาของเรือประมงหรือผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวก และไมขัดขวางการ
ปฏิบัติตามหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
(๔) ชี้ขาดขอพิพาทเกี่ยวกับการทํางานตามมาตรา ๒๐ (๓)
การขอมี บัตรประจําตัว การออกบัตรประจําตัว และแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบ ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานกําหนด
การปฏิ บั ติการตามวรรคหนึ่งให เปน ไปตามหลัก เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ รัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานกําหนด
หมวด ๙
การปฏิบัติตามและการบังคับใช
มาตรา ๕๙ เรือประมงที่อยูในทะเลเกินกวาสามวัน ซึ่ง
(๑) เปนเรือที่มีความยาว 24 เมตรขึ้นไป หรือ
(๒) เดินเรือในระยะทางเกิน 200 ไมลทะเลจากชายฝงของประเทศไทย หรือการเดินเรือออกไป
นอกไหลทวีป ไมวาระยะทางจากชายฝงจะมากกวาก็ตาม
กรณีตาม (๑) หรือ (๒) ตองมีเอกสารที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งออกโดยหนวยงานภาครัฐ เพื่อระบุวา
เรือลํานี้ผานการตรวจสภาพการทํางานและสุขอนามัย ตามพระราชบัญญัตินี้

๑๘
เอกสารตามวรรคสอง และใบรับรองความปลอดภัยของเรือประมงไทยหรือเรือประมงสัญชาติอื่น
แลวแตกรณี ตองมีอายุไมเกิน 5 ป
หมวด ๑๐
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของเจาของเรือประมง
อันเปนขอเท็จจริงตามปกติวิสัยของเจาของเรือประมงจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ซึ่งตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจาก
การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม เ กิ น หนึ่ ง เดื อ นหรื อ ปรั บ ไม เ กิ น สองพั น บาท
หรื อ ทั้ ง จํ า ทั้ ง ปรั บ เว น แต เ ป น การเป ด เผยในการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ประโยชน แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้
หรือเพื่อประโยชนในการคุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ ความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานประมง
หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี
มาตรา ๖๑ ในกรณี ที่ ผู กระทํ าความผิ ด ซึ่ งจะต องรั บ โทษตามพระราชบัญ ญั ติ นี้เ ป น นิติ บุ ค คล
ถ า การกระทํ า ความผิ ด ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น เกิ ด จากการสั่ ง การ หรื อ การกระทํ า ของบุ ค คลใดหรื อ ไม สั่ ง การ
หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งตองรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
มาตรา ๖๒ เจ า ของเรื อ ประมงหรื อ ไต ก ง ที่ ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖
มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๖๓ เจาของเรือประมงที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๙
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ ผูใดฝาฝนมาตารา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปปรับไมหกหมื่น หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ ผูใดฝาฝนมาตารา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปและปรับหาเทาของคาบริการหรือ
คาใชจายที่เรียกไว
มาตรา ๖๖ เจาของเรือประมง แรงงานประมง หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของที่ไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๘
(๒) และ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๙
บุคคลที่ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ ตามมาตรา
๕๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๔
มาตรา ๖๕ ใหพนักงานเจาหนาที่ หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่มีโ ทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มี
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๒) คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดอื่น นอกจากที่กําหนดไวใน (๑)
คณะกรรมการเปรี ยบเที ย บตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดว ยผูแทนสํานักงานอัย การสูงสุด เปน
ประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานตํา รวจแหงชาติ ผูแทนกรมการจัดหางาน ผูแทนกรมประมง ผูแทนกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานผูแทนกรมเจาทา เปนกรรมการ และผูแทนกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เปนกรรมการและเลขานุการ โดยใหมีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในสว นภูมิภาคไดตามที่คณะกรรมการ
กําหนดตามความเหมาะสม
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่และคณะกรรมการเปรียบเทียบใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงใหมาชําระคาปรับแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๘ ใบอนุญาตจัดหางานที่ออกตามกฎหมายวาดวยคนหางานและคุมครองคนหางานกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น

ผูรับสนองพระราชโองการ
................................................
นายกรัฐมนตรี

