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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
----------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง 
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  การคุมครองแรงงานในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเลนอก 
จากที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกัน เวนแตการคุมครอง 
แรงงานตามบทบัญญัติในหมวด ๑ บทท่ัวไป ตั้งแตมาตรา ๗ ถึงมาตรา ๒๑ หมวด ๒ การใช 
แรงงานทั่วไปเฉพาะมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓  
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ หมวด ๓ การใชแรงงานหญิง ต้ังแต 
มาตรา ๓๙ ถึงมาตรา ๔๓ หมวด ๔ การใชแรงงานเด็ก ตั้งแตมาตรา ๔๕ ถึงมาตรา ๕๒ 
หมวด ๕ คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด เฉพาะมาตรา ๕๓ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๗ 
มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ หมวด ๑๐ การพักงานตั้งแตมาตรา ๑๑๖ ถึง 
มาตรา ๑๑๗ หมวด ๑๑ คาชดเชย ตั้งแตมาตรา ๑๑๘ ถึงมาตรา ๑๒๒ หมวด ๑๒ การยื่น 
คํารองและการพิจารณาคํารอง ตั้งแตมาตรา 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  ในกฎกระทรวงนี ้
  "บรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล" หมายความวา 
  (๑) การกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวกับการผูกมัดรวมกัน แยกออก จัดเรียงหรือ 
เคล่ือนยายซ่ึงสินคาเรือเดินทะเล การใหสัญญาณเพื่อความปลอดภัยในการเคลื่อนยายสินคา 
ไปยังท่ีท่ีตองการ การควบคุมปนจั่นหรือเครื่องกวาน และใหหมายความรวมถึงการทําความ 
สะอาดระวางเรือเดินทะเลกอนหรือหลังจากการบรรทุกหรือขนถาย 
  (๒) การกระทําใด ๆ ที่เปนการบริการเสริมหรือเกี่ยวเนื่องกับการบรรทุกหรือ 
ขนถายสินคาเรือเดินทะเล หรือการกระทําอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  "นายจาง" หมายความรวมถึง ผูประกอบกิจการบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือ 
เดินทะเลซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให 
  "แรง" หมายความวา ชวงเวลาการทํางานในวันทํางานปกติและในวันหยุดตามท่ี 
 อธิบดีประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจางตามประเพณ ีในงานบรรทุก 
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หรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล 
  ขอ ๓  การกําหนดระยะเวลาทํางานปกต ิเวลาเริ่มตน และเวลาส้ินสุดของ 
การทํางานแตละวันใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  ขอ ๔  หามมิใหนายจางรับเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานในงานบรรทุกหรือขน 
ถายสินคาเรือเดินทะเล เวนแตงานทําความสะอาดเรือ งานผูกมัดจัดเรียง หรืองานอื่นที่อธิบดี 
ประกาศกําหนดนายจางอาจรับเด็กอายุไมต่ํากวาสิบหกปเขาทํางานดังกลาวได 
  ขอ ๕  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางตามจํานวนแรง โดยไมมีการเหมาจาย 
คาจาง ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  ขอ ๖  ในกรณีท่ีนายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดงาน หรอืจัดใหลูกจางหยุดงาน 
นอยกวาที่กําหนดไวตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ใหนายจางจายคาจางใหแก 
ลูกจางตามอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  ขอ ๗  ใหนายจางจัดอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการและมีปริมาณเพียงพอแก 
 ลูกจางที่ทํางานหากนายจางไมจัดอาหารใหลูกจาง ใหนายจางจายเงินคาอาหารใหแกลูกจาง 
คนละไมนอยกวาหน่ึงในหาของคาจางหน่ึงแรงตอหน่ึงม้ือ 
  ขอ ๘  ในกรณีท่ีนายจางนําลูกจางไปทํางานนอกสถานท่ีทํางานปกต ิใหนายจาง 
จัดพาหนะรับสงลูกจางในการไปและกลับเพื่อทํางานใหแกนายจาง ถานายจางไมจัดพาหนะรับสง 
ใหนายจางจายคาพาหนะเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน 
  ขอ ๙  ใหนายจางจัดใหมีเครื่องมือหรืออุปกรณเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 
และกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน  ท้ังน้ี ตามมาตรฐานและหลักเกณฑที ่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  ลูกจางตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณเพื่อความปลอดภัยในการทํางานและตอง 
ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานท่ีนายจางจัดหรือกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
  ขอ ๑๐  ในกรณีท่ีพนักงานตรวจแรงงานพบวา นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามขอ ๙ ใหพนักงานตรวจแรงงานมี 
อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหนายจางปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน อาคาร สถานที่หรือ 
จัดทําหรือแกไขเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ลูกจางตองใชในการปฏิบัติงานหรือที่เกี่ยวของกับการ 
ปฏิบัติงานใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  ขอ ๑๑  ในกรณีท่ีพนักงานตรวจแรงงานพบวา สภาพแวดลอมในการทํางาน 
อาคาร  สถานท่ี เครื่องจักรหรืออุปกรณที่ลูกจางใชจะกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกลูกจางหรือ 
นายจางไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตาม ขอ ๑๐ เมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือ 
ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสั่งใหนายจางหยุดการใชเครื่องจักรหรือ 
อุปกรณดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวได 
  ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางซ่ึงพนักงานตรวจแรงงานส่ังใหนายจางหยุดการใช 
เครื่องจักรหรืออุปกรณตามวรรคหนึ่งเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลูกจางหยุด 
ทํางาน  ท้ังน้ี จนกวานายจางจะไดดําเนินการใหถูกตองตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานนั้น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

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    

แลว 
  ขอ ๑๒  คําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามขอ ๑๐ หรือขอ ๑๑ ใหอุทธรณตอ 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรา ๑๐๐ 
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นใหเปนที่สุด 
  การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน 
ตรวจแรงงาน เวนแตคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ 
ทํางานจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 
  ขอ ๑๓  ใหนายจางจัดใหลูกจางไดรับการตรวจรางกายจากแพทยแผนปจจุบัน 
ช้ันหน่ึงอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง โดยใหนายจางเปนผูออกคาใชจาย 
  ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานอาจทําใหเกิดโรคใดแกลูกจาง หรือเปน 
อันตรายอยางใดตอสุขภาพของลูกจาง ใหลูกจางไดรับการตรวจรางกายเพื่อทราบสาเหตุของการ 
เกิดโรคหรืออันตรายนั้นโดยเฉพาะดวย 
  ใหนายจางเก็บบันทึกผลการตรวจไว ณ ที่ทําการของนายจางไมนอยกวาสองป 
นับแตวันสิ้นสุดของการจางลูกจางแตละราย ในกรณีที่มีการฟองคดีเกี่ยวกับโรค หรืออันตราย 
อยางใดตอสุขภาพของลูกจางใหนายจางเก็บบันทึกผลการตรวจไวจนกวาจะมีคําสั่งหรือ 
คําพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 
  ขอ ๑๔  ในกรณีที่ลูกจางทํางานใหแกผูประกอบกิจการใด หรือทํางานในสถานท่ี 
ของผูประกอบกิจการใด ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูประกอบกิจการหรือเจาของสถานที่ดังกลาวเปน 
นายจางของลูกจางนั้น 
  ขอ ๑๕  ใหนายจางจัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง ซ่ึงอยางนอยตองมี 
รายการดังตอไปนี ้
  (๑) วันและเวลาทํางาน 
  (๒) ผลงานท่ีทําไดสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปน 
หนวย 
  (๓) อัตราและจํานวนคาจางท่ีลูกจางแตละคนไดรับ 
  เม่ือมีการจายคาจางใหแกลูกจางใหนายจางจัดใหลูกจางลงลายมือช่ือในเอกสาร 
ตามวรรคหนึ่งไวเปนหลักฐาน 
  ในกรณีที่นายจางโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงิน 
อื่น ใหถือวาหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางเปนเอกสารเกี่ยวกับการจายเงิน 
ดังกลาวนายจางจะไมจัดใหลูกจางลงลายมือช่ือตามวรรคสองก็ได 
  ในกรณีท่ีมีการจายคาอาหารตามขอ ๗ หรือจายคาพาหนะตามขอ ๘ ใหนายจาง 
ปฏิบัติตามความในวรรคสองโดยอนุโลม 
  ขอ ๑๖  ใหนายจางเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง รวมท้ังคาอาหาร 
ตามขอ ๗ และคาพาหนะตามขอ ๘ ใหแกลูกจางไวไมนอยกวาสองปนับแตวันจายเงินดังกลาว 
  ในกรณีที่มีการยื่นคํารองตามหมวด ๑๒ หรือมีขอพิพาทแรงงานตามกฎหมาย 



   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    

วาดวยแรงงานสัมพันธ หรอืมีการฟองรองคดีแรงงาน ใหนายจางเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการ 
จายคาจางไวจนกวาจะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 
  ขอ ๑๗  ประกาศของรัฐมนตรีตามขอ ๙ และประกาศของอธิบดีตามขอ ๒ 
ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
       ใหไว ณ วันที ่๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
         ไตรรงค สุวรรณคีร ี
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 
+---------------------------------------------------------------
---------------------------------------+ 
หมายเหต :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากงานบรรทุกหรือขนถาย 
สินคาเรือเดินทะเลมีสภาพการจางและการทํางานที่แตกตางไปจากการจางงานทั่วไป ซ่ึงสมควร 
กําหนดการคุมครองในงานดังกลาวไวเปนพิเศษใหแตกตางไปจากพระราชบัญญัติคุมครอง 
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และโดยท่ีมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
บัญญัติใหออกกฎกระทรวงกําหนดการคุมครองแรงงานในกรณีตาง ๆ ใหแตกตางไปจากพระราช 
บัญญัติดังกลาวได  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๔๑/๖๒ก/๒๗/๒๒ กันยายน ๒๕๔๑] 
 
 
 


