
 
พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองแรงงานในงานประมง 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมง 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกบัมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงและป้องกันการบังคับใช้แรงงานในงานประมงครบถ้วนสมบูรณ์และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง  

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๑๙๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“เจ้าของเรือ”  หมายความว่า  เจ้าของเรือประมง  และให้หมายความรวมถึงผู้เช่าเรือประมง  

แต่มิให้หมายความรวมถึงเจ้าของเรือประมงซึ่งให้ผู้อื่นเช่าหรือใช้เพ่ือประกอบกิจการประมงโดยตนเอง 

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 

“แรงงานประมง”  หมายความว่า  ผู้ควบคุมเรือประมงและคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วย

การประมง  แต่มิให้หมายความรวมถึงผู้สังเกตการณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

“เรือประมง”  หมายความว่า  ยานพาหนะทางน้ าทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้เพ่ือท าการประมง

ในทางการค้า 

“ท าการประมง”  หมายความว่า  ท าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

“ประมงเพ่ือการยังชีพ”  หมายความว่า  การท าการประมงเพ่ือน าสัตว์น้ ามาบริโภคภายใน

ครอบครัวหรือน าไปจ าหน่ายให้กับชุมชนโดยตรง 

“ประมงน้ าจืด”  หมายความว่า  ประมงน้ าจืดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  

“ประมงเพ่ือนันทนาการ”  หมายความว่า  การท าการประมงเพ่ือการพักผ่อน  การแข่งขันทางกีฬา  

หรือการอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนด 

“นอกน่านน้ าไทย”  หมายความว่า  ทะเลหลวงที่อยู่พ้นจากเขตเศรษฐกิจจ าเพาะตามประกาศ

เขตเศรษฐกิจจ าเพาะของราชอาณาจักรไทย  หรือสุดเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย

ตามกฎหมายระหว่างประเทศ  สุดแต่เขตใดจะไกลกว่า  และให้หมายความรวมถึงทะเลที่อยู่ในเขตของ  

รัฐชายฝั่งอื่นนอกจากประเทศไทยด้วย 

“สัญญาจ้าง”  หมายความว่า  สัญญาจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

“ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก”  หมายความว่า  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประมง 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๙๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวง  

มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการของ

กระทรวงนั้น  

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับการท าการประมงในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประมงเพ่ือการยังชีพ  

(๒) ประมงน้ าจืด  

(๓) ประมงเพ่ือนันทนาการ  

(๔) การท าการประมงตามขนาดเรือหรือจ านวนแรงงานประมงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ประกาศก าหนด 

มาตรา ๖ นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  เจ้าของเรือ

และแรงงานประมงต้องปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ขั้นต่ าในการท างาน  การปฏิบัติหน้าที่  ที่พักอาศัย  

อาหาร  การคุ้มครองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างานบนเรือประมง  และการจัดสวัสดิการ  

ในการท างาน  บรรดาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน

และคุ้มครองคนหางาน  กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย  กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ

การท างานของคนต่างด้าว  กฎหมายว่าด้วยการประมง  กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  และกฎหมายว่าด้วย

แรงงานสัมพันธ์  ทั้งนี้  เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะหรือบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

ในการจัดท าสัญญาจ้าง  ต้องก าหนดให้รวมถึงเงื่อนไขหรือการจัดการอย่างอื่นเกี่ยวกับ 

สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานประมงและสภาพการท างานทั้งบนเรือและบนท่าเทียบเรือ 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเจ้าของเรือเป็นนายจ้างและ

แรงงานประมงเป็นลูกจ้าง 

ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกฎหมายตามวรรคหนึ่ง  จัดท ารายงานจ านวนคดีและผล 

การด าเนินงานให้กระทรวงแรงงาน  และให้กระทรวงแรงงานรวบรวมจัดท ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์  

้หนา   ๑๙๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



จ านวนคดี  การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และแนวทางการด าเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับ  

การคุ้มครองแรงงานในงานประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้   

ตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนด 
มาตรา ๗ บรรดาคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเรือกับแรงงานประมง  หรือ

ทายาทหรือระหว่างบุคคลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรั ฐ  อันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลแรงงาน 

หมวด  ๒ 
การคุม้ครองแรงงานประมง 

 
 

มาตรา ๘ ในการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย  กฎหมายว่าด้วย

การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  และกฎหมายว่าด้วยการประมง  ที่เกี่ยวกับการท างานของ
แรงงานประมง  ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีใบรับรองแพทย์แสดงว่ามีความพร้อมด้านสุขภาพ

ในการท างานบนเรือประมงซึ่งรวมทั้งสุขภาพด้านการได้ยินและด้านสายตาด้วย 

มาตรา ๙ เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้นนอกน่านน้ าไทยหรือ  ณ  ต่างประเทศ  แรงงานประมง

มีสิทธิขอเดินทางกลับสถานที่ที่เจ้าของเรือรับแรงงานประมงเข้าท างานหรือสถานที่ที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง 

(๑) ครบก าหนดเวลาตามสัญญาจ้างในระหวา่งเวลาที่แรงงานประมงท างานอยู่  ณ  สถานทีอ่ืน่  

อันมิใช่สถานที่ที่เจ้าของเรือรับแรงงานประมงเข้าท างานและมิได้มีการตกลงต่อสัญญาจ้างต่อไป 
(๒) เจ้าของเรือหรือแรงงานประมงบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบก าหนดตามสัญญาจ้าง  หรือ

เจ้าของเรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาจ้างโดยแรงงานประมงไม่ยินยอม 

(๓) แรงงานประมงเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(๔) แรงงานประมงถูกน าไปอยู่ในต่างประเทศไม่ว่าด้วยเหตุใดอันมิใช่เป็นความผิดของ 

แรงงานประมง 

เมื่อได้รับค าร้องขอจากแรงงานประมงตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของเรือต้องด าเนินการส่งแรงงานประมงนั้น
มายังสถานที่ที่เจ้าของเรือรับแรงงานประมงเข้าท างานหรือสถานที่ที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างโดยเร็ว   

ในระหว่างเวลาที่ยังไมส่ามารถจัดส่งไดด้้วยเหตใุดอันจะโทษเจ้าของเรือมิได้  เจ้าของเรือต้องจัดให้แรงงาน

ประมงมีที่พักในเรือหรือที่พักที่เหมาะสมและมีอาหารที่เพียงพอในการด ารงชีพ  ทั้งนี้  เจ้าของเรือ  

ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวง 

้หนา   ๑๙๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่แรงงานประมงขอใช้สิทธิตาม  (๒)  หากเหตุนั้นเกิดจากความผิดของแรงงานประมง  
หรือแรงงานประมงเป็นผู้เลิกสัญญาจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร  แรงงานประมงต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการส่งกลับ 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ด าเนินการเพ่ือให้แรงงานประมงได้เดินทางกลับมายังสถานที่ตามมาตรา  ๙  และเมื่อได้เสียค่าใช้จ่ายไป
เป็นจ านวนเท่าใด  ให้เจ้าของเรือจ่ายคืนให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  
สิบห้าต่อปีนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่ช าระครบถ้วน 

ในการออกใบอนุญาตท าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงหรือการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย  แล้วแต่กรณี  ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่เจ้าของเรือได้
ช าระค่าใช้จ่ายพร้อมดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่งแล้ว 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดหางานส าหรับแรงงานประมง   
ให้ผู้จัดหางานเรียกเก็บจากเจ้าของเรือ  และเจ้าของเรือมีหน้าที่ต้องช าระค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

มาตรา ๑๒ เจ้าของเรือต้องจัดให้แรงงานประมงได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการ
ในด้านต่าง ๆ  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด  โดยจะจัดให้มีประกันที่คุ้มครอง
ด้านสุขภาพและสวัสดกิารดังกล่าว  หรือวิธีอื่นใดที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด  ก็ได้ 

มาตรา ๑๓ เรือประมงที่มีดาดฟ้าและมีขนาดตั้งแต่สามร้อยตันกรอสส์ขึ้นไป  ต้องจัดให้มี 
ท่ีพักอาศัยบนเรือประมงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย 

มาตรา ๑๔ เรือประมงดังต่อไปนี้  ต้องมีใบรับรองว่าเรือผ่านการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่
และสภาพการท างานตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนด 

(๑) เรือที่ออกไปท าการประมงเกินกว่าสามวัน  และมีความยาวตลอดล า  โดยวัดจากจุด  
ที่อยู่หน้าสุดของหัวเรือถึงจุดหลังสุดของท้ายเรือ  เป็นระยะเส้นตรงขนานไปกับเส้นแนวน้ าที่ก าหนดไว้
ตั้งแต่ยี่สิบหกจุดห้าเมตรขึ้นไป  หรือ 

(๒) เรือที่ออกไปท าการประมงเกินกว่าสามวันและเดินเรือออกไปนอกน่านน้ าไทย 
ในการก าหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องก าหนดระยะเวลาในการออกใบรับรอง 

ซึ่งต้องไม่เกินสิบวันท าการ  อายุใบรับรองซึ่งต้องไม่เกินห้าปี  และให้มีอ านาจก าหนดให้กรมประมง   
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  หรือสถาบันการตรวจเรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย  เป็นผู้ออกใบรับรองแทนได้ 

้หนา   ๑๙๕
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ในการแจ้งออกท าการประมงเจ้าของเรือต้องแจ้งหมายเลขใบรับรองตามวรรคหนึ่งด้วยทุกครั้ง  

และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกจะอนุญาตให้เรือออกไปท าการประมงได้เมื่อใบรับรองยังไม่หมดอายุ 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่แรงงานประมงร้องเรียนว่าเจ้าของเรือมิได้ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง 
ตามพระราชบัญญัตินี้  เจ้าของเรือจะบอกเลิกสัญญาจ้างหรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้แรงงานประมง

ไม่สามารถทนท างานต่อไปได้เพราะเหตุแห่งการร้องเรียนดังกล่าวหรือเพราะเหตุที่ไปให้ การเป็นพยาน 

ในเรื่องที่มีการร้องเรียนดังกล่าวมิได้ 

หมวด  ๓ 
พนักงานเจ้าหน้าที ่

 
 

มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขึ้นไปบนเรือประมงหรือเข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการของเจ้าของเรือเพ่ือตรวจสภาพ

การท างาน  สภาพการจ้าง  และสภาพความเป็นอยู่  สอบถามข้อเท็จจริง  และรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ   

อันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเจ้าของเรือ  แรงงานประมง  หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจง

ข้อเท็จจริง  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการ  

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) มีค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของเรือหรือแรงงานประมงปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) มีค าสั่งเป็นหนังสือห้ามน าเรือออกท าการประมงในกรณีที่เรือมีสภาพไม่ปลอดภัย  หรือ

เจ้าของเรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขั้นต่ าในการท างาน  การปฏิบัติหน้าที่  ที่พักอาศัย  อาหาร  การคุ้มครอง

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างานบนเรือประมง  หรือการจัดสวัสดิการในการท างาน  ไม่เป็นไป

ตามพระราชบัญญัตินี ้ ทั้งนี้  จนกว่าจะได้มีการแก้ไขให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิี้  โดยต้องระบุเหตผุล

ในค าสั่งห้ามให้ชัดเจน 

ในการใช้อ านาจตาม  (๑)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวตอ่เจ้าของเรือ  หรือผู้ที่เกีย่วขอ้ง  

และเจ้าของเรือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องไม่กระท าหรืองดเว้นกระท าการใดอันเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศ

ก าหนด 

การปฏิบัติการตาม  (๑)  และ  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน

ประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ต้องก าหนดให้มีการบูรณาการในการปฏิบัติการร่วมกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนใน

การใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๑๗ เมื่อได้รับการร้องขอหรือร้องเรียนหรือมีพยานหลักฐานเชื่อว่าเรือประมงที่มิใช่

เรือประมงไทยมีสภาพบนเรือที่เป็นอันตรายต่อชีวิต  ความปลอดภัย  หรือสุขภาพ  อย่างร้ายแรง   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจขึ้นไปบนเรือและตรวจเรือประมงดังกล่าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร  และ  

ในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะสั่งให้กักเรือไว้จนกว่าจะมีการแก้ไขกรณีดังกล่าวก็ได้ 

หมวด  ๔ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๘ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๖  

วรรคหนึ่ง  หรือไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือ

ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๙ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นว่าผู้ต้องหา 

ไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง  ให้มีอ านาจเปรียบเทียบได้  ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด  

คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกอบด้วยผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด   

เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เป็นกรรมการ  และผู้แทนกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน  เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยให้มีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนดตามความเหมาะสม 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี  

การเปรียบเทียบ  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน

้หนา   ๑๙๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการ

หรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ ส าหรับ

ความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๒๑ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้แรงงานประมงก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  

ให้สามารถใช้แทนใบรับรองแพทย์ตามมาตรา  ๘  ได้จนกว่าจะสิ้นอายุของใบรับรองแพทย์นั้น 

มาตรา ๒๒ การจัดให้มีที่พักอาศัยบนเรือประมงตามมาตรา  ๑๓  ไม่ใช้บังคับกับเรือประมง

ที่มีดาดฟ้าและมีขนาดตั้งแต่สามร้อยตันกรอสส์ขึ้นไปที่มีอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล  

ใช้บังคับ  เว้นแต่มกีารขยายขนาดของตวัเรอื  หรือที่พักอาศัย  หรือระวางบรรทกุสัตวน์้ าหรือผลิตภัณฑ์สตัวน์้ า  

ที่ถือเป็นการดัดแปลงเรือเป็นส่วนใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย  

ภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยซึ่งมาขอจดทะเบยีนเป็นเรือไทย

ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  เว้นแต่เรือประมงที่เคย 

จดทะเบียนเป็นเรือไทยและมีการขอยกเลิกทะเบียนเรือไทยเพ่ือไปจดทะเบียนเป็นเรือของรัฐชายฝั่งอื่น

ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตให้ท าการประมงของรัฐชายฝั่งนั้น 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๙๘
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหน้าที่ของ 
เจ้าของเรือและการปฏิบัติหน้าที่ของแรงงานประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  เพ่ือคุ้มครองสิทธิของ
แรงงานประมงและป้องกันการบังคับใช้แรงงานในงานประมงที่มีความแตกต่างจากการท างานของลูกจ้างทั่วไป
เนื่องจากมีความเสี่ยงภัยทางทะเลและมีระยะเวลาการท างานที่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน  อันเป็นการส่งเสริมและ
เพ่ิมความสามารถในการประกอบกิจการประมงของประเทศ  ตลอดจนเพ่ือเป็นการอนุวัติการให้เป็นไป 
ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  ฉบับที่  ๑๘๘  ว่าด้วยการท างานในภาคการประมง  ค.ศ.  ๒๐๐๗  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๙๙
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