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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

----------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง 
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  การคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลนอกจากท่ีกําหนดไวใน 
กฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกัน เวนแตการคุมครองแรงงานตาม 
บทบัญญัติหมวด ๑ บทท่ัวไป ตั้งแตมาตรา ๗ ถึงมาตรา ๒๑ หมวด ๘ ความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตั้งแตมาตรา ๑๐๐ ถึงมาตรา ๑๐๗ หมวด ๑๒ การยื่น 
คํารองและการพิจารณาคํารองตั้งแตมาตรา ๑๒๓ ถึงมาตรา ๑๒๕ หมวด ๑๓ กองทุนสงเคราะห 
ลูกจาง เฉพาะมาตรา ๑๓๔ และมาตรา ๑๓๕ หมวด ๑๔ พนกังานตรวจแรงงาน ตั้งแตมาตรา  
๑๓๙ ถึงมาตรา ๑๔๒ และหมวด ๑๕ การสงหนังสือ มาตรา ๑๔๓ ใหนายจางและลูกจางปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  ขอ ๒  กฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแก 
  (๑) งานประมงทะเลที่มีจํานวนลูกจางนอยกวายี่สิบคน เวนแตขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจายคาจางตามขอ ๗ และขอ ๘ ใหใชบังคับแกงานประมงทะเลท่ีมีลูกจางต้ังแต 
หน่ึงคนข้ึนไป 
  (๒) เรือประมงที่ไปดําเนินการประจําอยูนอกราชอาณาจักรติดตอกันตั้งแต 
หน่ึงปข้ึนไป 
  ขอ ๓ ในกฎกระทรวงนี ้
  "งานประมงทะเล" หมายความวา งานหรือการกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ 
ทําประมงในทะเลโดยใชเรือประมง 
  "เรือประมง" หมายความวา เรือที่ใชสําหรับการทําประมงในทะเล 
  "นายจาง" หมายความรวมถึง เจาของเรือประมงซ่ึงใชหรือยอมใหบุคคลอ่ืนใชเรือ 
ประมงนั้นทํางานประมงทะเลเพื่อแบงปนผลประโยชนกัน แตมิใหหมายความรวมถึงเจาของเรือ 
ประมงซึ่งใหผูอื่นเชาเรือประมงเพื่อประกอบกิจการโดยตนเองไมมีสวนเกี่ยวของดวย 
  "คาจาง" หมายความรวมถึง สวนแบงท่ีนายจางตกลงจายใหแกลูกจางตามมูลคา 
ของสัตวน้ําที่จับได 
  ขอ ๔  หามมิใหนายจางรับเด็กอายุต่ํากวาสิบหกปทํางานในเรือประมงเวนแต 
เด็กนั้นอายุไมต่ํากวาสิบหาปและบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองของเด็กนั้นทํางานอยูในเรือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประมงนั้นดวย หรือบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองของเด็กนั้นใหความยินยอมเปนหนังสือ 
  ขอ ๕ ใหนายจางจัดทําทะเบียนลูกจางเปนภาษาไทยและเก็บไว ณ สถานท่ีทํางาน 
ของนายจางเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจได และใหสงสําเนาทะเบียนลูกจางใหอธิบดีหรือ 
ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่เริ่มจางลูกจางเขาทํางาน 
  ทะเบียนลูกจางตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบ คร. ๑ ทายกฎกระทรวงนี ้
  ใหนายจางเก็บรักษาทะเบียนลูกจางไวไมนอยกวาสองปนับแตวันส้ินสุดการจาง 
ลูกจางแตละราย 
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจาง ใหนายจางแกไขเพ่ิมเติม 
ทะเบียนลูกจางใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแจงการเปลี่ยน 
แปลงใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
  ขอ ๖  ใหนายจางจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจางและคาทํางานในวันหยุด 
เปนภาษาไทยและเก็บไว ณ สถานท่ีทํางานของนายจาง เพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจได  
และอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้
  (๑) ชื่อตัวและชื่อสกุล 
  (๒) ตําแหนงหนาที่ในงานประมงทะเล 
  (๓) อัตราและจํานวนคาจาง คาทํางานในวันหยุด และประโยชนอยางอื่นที่ 
นายจางตกลงจายใหแกลูกจาง 
  เมื่อมีการจายคาจางใหแกลูกจาง ใหนายจางจัดใหลูกจางลงลายมือช่ือในเอกสาร 
ตามวรรคหนึ่งไวเปนหลักฐาน 
  ในกรณีท่ีนายจางจายคาจางและคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจาง โดยการโอน 
เงินเขาบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น ใหถือวาหลักฐานการโอนเงิน 
เขาบัญชีเงินฝากของลูกจางเปนเอกสารเกี่ยวกับการจายเงินดังกลาว 
  ใหนายจางเก็บรักษาเอกสารตามวรรคหนึ่งไวไมนอยกวาสองปนับแตวันจายเงิน 
ดังกลาว 
  ขอ ๗  ในกรณีท่ีมีการย่ืนคํารองวานายจางไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้หรอื 
มีขอพิพาทแรงงานตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หรือมีการฟองรองคดีใหนายจางเก็บ 
รักษาทะเบียนลูกจางและเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจางและคาทํางานในวันหยุดไวจนกวาจะม ี
คําส่ังหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดเก่ียวกับเร่ืองดังกลาว 
  ขอ ๘  ใหนายจางจายคาจางและคาทํางานในวันหยุดใหถูกตองและตามกําหนด 
เวลา ดังตอไปนี ้
  (๑) ในกรณีที่มีการคํานวณคาจางเปนรายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง หรือเปน 
ระยะเวลาอยางอ่ืนท่ีไมเกินหน่ึงเดือน หรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหจายเดือนหนึ่ง 
ไมนอยกวาหน่ึงคร้ัง เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่นที่เปนประโยชนแกลูกจาง 
  (๒) ในกรณีท่ีมีการคํานวณคาจางนอกจาก (๑) ใหจายตามกําหนดเวลาท่ี 
นายจางและลูกจางตกลงกัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๓) คาทํางานในวันหยุด ใหจายเดือนหน่ึงไมนอยกวาหน่ึงคร้ัง 
  ขอ ๙  ในกรณีที่นายจางผิดนัดในการจายคาจางและคาทํางานในวันหยุดให 
นายจางจายดอกเบี้ยแกลูกจางในระหวางผิดนัดรอยละสิบหาตอป 
  ถานายจางจงใจผิดนัดในการจายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอัน 
สมควรเม่ือพนกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันถึงกําหนดจาย นายจางจะตองจายเงินเพิ่มใหแก 
ลูกจางรอยละหาของเงินที่คางชําระทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 
  ถานายจางพรอมท่ีจะชําระเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และไดนําเงินนั้น 
ไปมอบไวแกพนักงานตรวจแรงงานแหงทองท่ีท่ีทําสัญญาจางหรือท่ีนายจางมีภูมิลําเนาเพื่อ 
จายใหแกลูกจาง การจายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มสําหรับจํานวนดังกลาวใหเปนอันระงับตั้งแตวันที่ 
 นายจางนําเงินนั้นไปมอบไว 
  ขอ ๑๐  ใหนายจางจัดวันหยุดประจําปใหลูกจางปหนึ่งไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยไดรับคาจาง  ท้ังน้ี ใหนายจางเปนผูกําหนดลวงหนา 
  ถานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดประจําปตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจาย 
คาทํางานในวันหยุดแกลูกจางเพิ่มขึ้นอีกไมนอยกวาหนึ่งเทาของคาจางในสวนที่คํานวณจาย 
ตามระยะเวลา 
  ขอ ๑๑  ลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาท่ีปวยจริง และใหนายจางจายคาจางใหแก 
ลูกจางในวันลาปวยเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหน่ึงตองไมเกินสามสิบวัน 
ทํางาน 
  ขอ ๑๒  ในกรณีที่ลูกจางตกคางอยูในตางประเทศเนื่องจากการทํางานใหแก 
นายจาง ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจาง ในสวนที่คํานวณจาย 
ตามระยะเวลาตลอดระยะเวลาท่ีลูกจางไมไดทํางาน 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับถานายจางไดแจงเปนหนังสือตอหนวยราชการ 
ที่รับผิดชอบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกจางตองไปตกคางอยูในตางประเทศ โดยนายจางแสดง 
เจตนานําลูกจางท้ังหมดกลับภูมิลําเนาของลูกจาง และออกคาใชจายในการเดินทางกลับ 
  ขอ ๑๓  ใหนายจางจัดการหรือออกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาของ 
ลูกจางในกรณีดังตอไปนี ้
  (๑) เรืออับปางหรือไมอาจใชการไดโดยสิ้นเชิง 
  (๒) ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 
  (๓) นายจางบอกเลิกสัญญาจางกอนครบกําหนดอายุสัญญา หรือเปลี่ยนแปลง 
เง่ือนไขในสัญญาจางโดยลูกจางไมยินยอม 
  (๔) สัญญาจางครบกําหนดในระหวางเวลาที่ลูกจางทํางานอยูในที่อื่นอันมิใช 
สถานที่ทําสัญญาจาง 
 
     ใหไว ณ วันที ่๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
            ไตรรงค สุวรรณคีร ี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
---------------------------------+ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากงานประมงทะเล 
มีสภาพการจางและการทํางานที่แตกตางไปจากการจางงานทั่วไป ซ่ึงสมควรกําหนด 
การคุมครองแรงงานในงานดังกลาวไวเปนพิเศษใหแตกตางไปจากการคุมครองแรงงาน 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และโดยท่ีมาตรา ๒๒ แหงพระราช 
บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหออกกฎกระทรวงกําหนดการคุมครอง 
แรงงานในกรณีตาง ๆ ใหแตกตางไปจากพระราชบัญญัติดังกลาวได  จึงจําเปนตอง 
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๔๑/๖๒ก/๒๒/๒๒ กันยายน ๒๕๔๑] 
 
 


