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กฎกระทรวง 

คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
เว้นแต่ข้อ  ๖  ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสี่สิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓ การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้  
เว้นแต่การคุ้มครองแรงงานตามบทบัญญัติหมวด  ๑  บททั่วไป  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  
มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๑/๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๔/๑  
มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  
หมวด  ๕  ค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าทํางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด  มาตรา  ๗๖   
และมาตรา  ๗๗  หมวด  ๖  คณะกรรมการค่าจ้าง  มาตรา  ๘๙  หมวด  ๑๒  การย่ืนคําร้อง 
และการพิจารณาคําร้อง  มาตรา  ๑๒๓  มาตรา  ๑๒๔  มาตรา  ๑๒๔/๑  และมาตรา  ๑๒๕  หมวด  ๑๓  
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  มาตรา  ๑๓๔  มาตรา  ๑๓๕  มาตรา  ๑๓๖  และมาตรา  ๑๓๗  หมวด  ๑๔  
พนักงานตรวจแรงงาน  มาตรา  ๑๓๙  มาตรา  ๑๔๐  มาตรา  ๑๔๑  และมาตรา  ๑๔๒  และหมวด  ๑๕  
การส่งหนังสือ  มาตรา  ๑๔๓  ให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน   
พ.ศ.  ๒๕๔๑”   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล   
พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ ๘ ให้นายจ้างจัดทําเอกสารเก่ียวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุดเป็นภาษาไทย 
และเก็บไว้  ณ  สถานที่ทํางานของนายจ้างและลูกจ้าง  เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ   
และอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุล 
(๒) ตําแหน่งหน้าที่ในงานประมงทะเล 
(๓) อัตราค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุดที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง  และจํานวนค่าจ้าง  

และค่าทํางานในวันหยุดที่ลูกจ้างแต่ละคนได้รับ 
เม่ือมีการจ่ายค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อ

ในเอกสารตามวรรคหน่ึง  ไว้เป็นหลักฐาน 
ให้นายจ้างเก็บรักษาเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจ่ายเงิน” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  

พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุดให้ถูกต้องและตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน  

แต่ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งคร้ัง 
ในกรณีที่เป็นเงินส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามมูลค่าสัตว์น้ําที่จับได้  ให้จ่ายตาม

กําหนดเวลาที่ตกลงกัน  แต่ต้องไม่เกินสามเดือนต่อหนึ่งคร้ัง” 
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๐/๑  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
“ข้อ  ๑๐/๑  ให้นายจ้างกําหนดค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าจ้างรายเดือน  โดยให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง

ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ํารายวันตามที่คณะกรรมการค่าจ้างประกาศกําหนดคูณด้วยสามสิบ” 
ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๐/๒  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
“ข้อ  ๑๐/๒  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างผ่านบัญชีธนาคาร  

ของลูกจ้างโดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง” 
ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๖/๑  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
“ข้อ  ๑๖/๑  ให้นายจ้างซึ่งทําการประมงนอกน่านน้ําไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประมง   

จัดให้มีอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่รองรับการรับส่งข้อความได้ไม่ต่ํากว่า  ๑  เมกะไบต์  
(MB)  ต่อคนต่อเดือน  เพื่อให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าหนึ่งในส่ีของลูกจ้างทั้งหมดบนเรือสามารถเข้าถึงและใช้
ในการติดต่อหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ  สามี  ภริยา  หรือญาติ  ได้ตลอดเวลา  
โดยให้นายจ้าง  เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
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กรณีที่อุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมตามวรรคหนึ่ งไม่สามารถใช้งานได้   
ให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์อื่นทดแทนจนกว่าจะซ่อมแซมหรือแก้ไขอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสาร 
ผ่านดาวเทียมให้ใช้งานได้ตามปกติ” 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน 
ในงานประมงทะเล  พ .ศ .  ๒๕๕๗  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ .ศ .  ๒๕๔๑   
มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการจ้างงานในงานประมงทะเล  และกฎหมายว่าด้วยการประมง  
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าจ้างเพ่ือคุ้มครองแรงงาน  ให้ได้รับค่าจ้างที่ เป็นธรรม   
และกําหนดให้นายจ้างซึ่งทําการประมงนอกน่านนํ้าไทยจัดให้มีอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารรับส่งข้อความ 
ผ่านดาวเทียมเพ่ือให้ลูกจ้างสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ  สามี  ภริยา  หรือญาติ   
ได้ตลอดเวลา  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


