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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ าทุกชนิดที่ปกติใช้ในการเดินทะเลที่มีวัตถุประสงค์ในเชิง

พาณิชย์ แต่มิให้หมายความรวมถึง 

(1) เรือท่ีใช้เพื่อท าการประมงหรือเรืออ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประมง 

(2) เรือท่ีต่อแบบประเพณีดั้งเดิม 

(3) เรือของทางราชการทหาร 

(4) เรืออ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“คนประจ าเรือ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าของเรือจ้างหรือมอบหมายให้ท าหน้าที่ประจ าอยู่ในเรือ
โดยได้รับค่าจ้าง แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งท างานในเรือเป็นการชั่วคราว 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132/ตอนที่ 98 ก/หน้า 21/8 ตุลาคม 2558 



“เจ้าของเรือ” หมายความว่า 

(1) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือ 

(2) ผู้เช่าซื้อเรือ 

(3) ผู้เช่าเรือเปล่า 

(4) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) 
(5) ผู้ซึ่งบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) มอบหมายให้เป็นผู้จัดหาคนประจ าเรือเพ่ือประโยชน์ของ

บุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ซึ่งมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานหรือ
รับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนประจ าเรือที่มาท างานนั้นหรือไม่ก็ตาม 

“นายเรือ” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่ควบคุมสูงสุดในเรือ 

“ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ” หมายความว่า สัญญาจ้างงานหรือข้อตกลงซึ่งก าหนด
รายละเอียดตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนด และให้หมายความรวมถึงข้อตกลงที่เกิดจากการเจรจาต่อรองของคน
ประจ าเรือและเจ้าของเรือ 

“ตันกรอสส์” หมายความว่า หน่วยที่ใช้ก าหนดขนาดของเรือที่ค านวณได้ตามกฎข้อบังคับส าหรับ
การตรวจเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย 

“ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล” หมายความว่า เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีเพ่ือรับรองสภาพการจ้าง สภาพการท างาน และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจ าเรือว่าได้ปฏิบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล” หมายความว่า เอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือแสดง
ข้อก าหนดและมาตรการปฏิบัติของเจ้าของเรือเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการแรงงานทางทะเล 

“เวลาท างานปกติ” หมายความว่า เวลาที่ก าหนดให้คนประจ าเรือท างานตามปกติ 
“วันหยุด” หมายความว่า วันที่ก าหนดให้คนประจ าเรือหยุดประจ าสัปดาห์ หยุดตามประเพณี

หรือหยุดประจ าปี 
“วันลา” หมายความว่า วันที่คนประจ าเรือลาตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที่เจ้าของเรือและคนประจ าเรือตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการ

ท างานตามสัญญาส าหรับเวลาการท างานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนหรือระยะเวลาอ่ืน หรือ
จ่ายให้โดยค านวณตามผลงานที่คนประจ าเรือท าได้ในเวลาท างานปกติของวันท างานและให้หมายความรวมถึงเงิน
ที่เจ้าของเรือจ่ายให้แก่คนประจ าเรือในวันหยุดและวันลาที่คนประจ าเรือมิได้ท างาน แต่มีสิทธิได้รับตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“ค่าจ้างในวันท างาน” หมายความว่า ค่าจ้างท่ีจ่ายส าหรับการท างานเต็มเวลาการท างานปกติ 



“อัตราค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับคนประจ าเรือ” หมายความว่า อัตราค่าตอบแทนขั้นต่ าส าหรับคน
ประจ าเรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด 

“ชั่วโมงการท างาน” หมายความว่า เวลาในช่วงที่คนประจ าเรือได้รับการก าหนดให้ท างานซึ่ง
หมายความรวมถึง เวลาท างานปกติ การท างานล่วงเวลา การท างานในวันหยุด และการท างานล่วงเวลาในวันหยุด 

“ชั่วโมงการพักผ่อน” หมายความว่า เวลานอกเหนือจากชั่วโมงการท างาน ซึ่งไม่รวมถึงการหยุด
พักในระยะเวลาสั้น ๆ จากการท างาน 

“การท างานล่วงเวลา” หมายความว่า การท างานนอกหรือเกินชั่วโมงการท างานปกติ หรือเกิน
ชั่วโมงท างานในแต่ละวันที่เจ้าของเรือและคนประจ าเรือตกลงกันตามพระราชบัญญัตินี้ในวันท างานหรือวันหยุด 
แล้วแต่กรณี 

“ค่าล่วงเวลา” หมายความว่า เงินที่เจ้าของเรือจ่ายให้แก่คนประจ าเรือเป็นการตอบแทนการ
ท างานล่วงเวลาในวันที่ได้ท างาน 

“จัดหางาน” หมายความว่า ประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางานเพ่ือคัดเลือกและบรรจุคน
ประจ าเรือ หรือหาคนประจ าเรือให้แก่เจ้าของเรือ โดยจะเรียกหรือรับค่าบริการหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึง
การเรียกเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือคัดเลือกและบรรจุคนประจ าเรือ 

“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ให้เป็นค่าตอบแทนการจัดหางาน 

“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน 

“ใบอนุญาตจัดหางาน” หมายความว่า ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็นคน
ประจ าเรือ 

“ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน” หมายความว่า ผู้จัดหางานซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน
เพ่ือท างานเป็นคนประจ าเรือ 

“ตัวแทนจัดหางาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งผู้รับใบอนุญาตจัดหางานจดทะเบียนให้เป็นตัวแทน
จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ าเรือ 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานจัดหางานของผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 

“คนหางาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งประสงค์จะท างานเป็นคนประจ าเรือ 

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนจัดหางานกลางตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน 

“ท่าเรือ” หมายความว่า ธุรกิจเกี่ยวกับท่าเรือ และให้หมายความรวมถึงอู่เรือและกิจการอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องหรือเป็นส่วนประกอบกับท่าเรือ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



มาตรา 4  การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจ าเรือตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่อยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนโดยให้คนประจ าเรือได้รับ
สิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนด 

  
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

บททั่วไป 

 

 

มาตรา 6  กรณีไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะน ามาปรับใช้ ให้น าหลักจารีตประเพณีในการ
ท างานของคนประจ าเรือ จารีตประเพณีในการเดินเรือทางทะเลหรือข้อก าหนดหรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง มาบังคับตามแต่ละกรณ ี

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าของเรือต้องกระท าการทั้งปวงตามธรรมดาและตาม
สมควรที่จะต้องกระท าส าหรับผู้ประกอบอาชีพเดินเรือทางทะเล 

  
มาตรา 7  การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัด

สิทธิหรือประโยชน์ที่คนประจ าเรือหรือคนท่ีท างานบนเรือพึงได้ตามกฎหมายอ่ืน 

  
มาตรา 8  หนี้ที่เกิดจากการที่เจ้าของเรือต้องจ่ายเงินแก่คนประจ าเรือและหนี้ที่เจ้าของเรือต้อง

ช าระตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้าของเรือในล าดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลค่า
ภาษอีากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 



มาตรา 9  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เจ้าของเรือต้องแจ้งการด าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าของเรือแจ้งด้วยตนเอง โดยทางไปรษณีย์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ
วิธีการอ่ืนใด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศก าหนด 

  
มาตรา 10  ในกรณีที่เจ้าของเรือต้องจัดให้มีเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าของเรือจัดท า

เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  
มาตรา 11  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เจ้าของเรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ต้อง

เสียค่าใช้จ่าย ให้เจ้าของเรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น 

  
มาตรา 12  ให้เจ้าของเรือจัดให้มีส าเนาอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 และ

พระราชบัญญัตินี้รวมทั้งฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ไว้บนเรือ 

  
มาตรา 13  เจ้าของเรือต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนประจ าเรือเพราะเหตุแห่งความ

แตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

  
มาตรา 14  บรรดาคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจ าเรือ หรือทายาทหรือ

ระหว่างบุคคลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ อันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้อยู่ใน
เขตอ านาจของศาลแรงงาน 

  
หมวด 2 

เงื่อนไขในการท างานบนเรือ 

 

  
มาตรา 15  ห้ามเจ้าของเรือให้บุคคลอายุต่ ากว่าสิบหกปีบริบูรณ์ท างานบนเรือ 

  
มาตรา 16  ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจ าเรือซึ่งอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ท างานในเวลา

กลางคืน เว้นแต่เป็นการฝึกอบรมที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า หรือเป็นการฝึกอบรมตามต าแหน่งหน้าที่ที่คน
ประจ าเรือต้องท าในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งต้องไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนประจ าเรือโดย
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



มอบหมาย  ทั้งนี้ การท างานเวลากลางคืนต้องมีระยะเวลาอย่างน้อยเก้าชั่วโมง โดยเริ่มต้นก่อนเที่ยงคืนและสิ้นสุด
หลังจากเวลาห้านาฬิกาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 17  ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจ าเรือซึ่งอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ท างานที่อาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของคนประจ าเรือตามประเภทของงานที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานประกาศก าหนด 

  
มาตรา 18  ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจ าเรือท างานบนเรือ โดยที่คนประจ าเรือไม่มีใบรับรอง

แพทย์มาแสดงว่ามีความพร้อมด้านสุขภาพในการท างานบนเรือ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ใบรับรองแพทย์แสดงว่าคนประจ าเรือมีความพร้อมด้านสุขภาพในการท างานบนเรือให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

  
มาตรา 19  ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจ าเรือท างานบนเรือ เว้นแต่คนประจ าเรือได้รับการ

ฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนด 

  
หมวด 3 

การจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ าเรือ 

 

 

มาตรา 20  ห้ามผู้ใดจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาต การอนุญาต และการออกใบอนุญาตจัดหางาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 21  ผู้ขออนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานไม่เคยถูก

เพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 



และไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลอยู่ในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(4) ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาต ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต และไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือ
ผู้จัดการของนิติบุคคลอยู่ในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน 

(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(7) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการ

กระท าโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหางานเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทยโดยมีสัดส่วนการถือ
หุ้นโดยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น ต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติ
ไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและมีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย 

  
มาตรา 22  ใบอนุญาตจัดหางานให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตจัดหางาน 

ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาต
จัดหางานสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่านายทะเบียน
จะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานนั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 23  ในกรณีที่ใบอนุญาตจัดหางานช ารุดในสาระส าคัญ สูญหาย หรือถูกท าลายให้ผู้รับ

ใบอนุญาตจัดหางานยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการช ารุด สูญหายหรือถูกท าลาย 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 24  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องแสดงใบอนุญาตจัดหางานไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย 

ณ ส านักงานตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจัดหางาน 



มาตรา 25  ส านักงานจะต้องอยู่ในที่ตั้งที่เป็นสัดส่วน เปิดเผย มีหลักแหล่งที่แน่นอนและไม่เป็น
สถานที่ต้องห้ามตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนด 

  
มาตรา 26  ห้ามผู้รับใบอนุญาตจัดหางานย้ายส านักงานหรือตั้งส านักงานชั่วคราว เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนด 

  
มาตรา 27  ในกรณีผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่เป็นนิติบุคคลประสงค์จะเปลี่ยนผู้จัดการให้ยื่นค า

ขอต่อนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนด 

  
มาตรา 28  ก่อนที่จะออกใบอนุญาตจัดหางาน ผู้ขออนุญาตต้องวางหลักประกันอันสมควรเพ่ือ

ประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการด าเนินการของผู้ขออนุญาต เป็นจ านวนเงินตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าล้านบาทวางไว้กับนายทะเบียน เพ่ือเป็นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

การวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การหักหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน 
การหักเงินจากหลักประกันชดใช้ให้แก่คนหางานและเจ้าของเรือในกรณีที่เกิดความเสียหาย การเรียกหลักประกัน
เพ่ิม และการขอรับหลักประกันคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่หลักประกันที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานวางไว้ตามวรรคหนึ่งลดลงเพราะถูกใช้จ่ายไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานวางหลักประกันเพ่ิมจนครบจ านวนเงิน
ที่ก าหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

  
มาตรา 29  หลักประกันที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานวางไว้ตามมาตรา 28 ไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง

การบังคับคดีตราบเท่าที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานยังมิได้เลิ กประกอบธุรกิจจัดหางานที่ได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานแล้ว แต่ยังไม่พ้นจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานไม่ขอรับหลักประกันคืนภายในห้าปีนับแต่วันที่เลิกประกอบ
ธุรกิจจัดหางาน ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน 



มาตรา 30  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานจะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่ง
ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางานต่อนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวแทนจัดหางานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 21 (1) ถึง (7) และลูกจ้าง 
ซึ่งท าหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางานต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 21 (3) ถึง (7)  ทั้งนี้ ตัวแทนจัดหางานและ
ลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางานต้องไม่เป็นตัวแทนจัดหางานหรือลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน
ของผู้รับใบอนุญาตจัดหางานอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานในขณะเดียวกัน 

ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องแสดงทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดหางาน ณ ส านักงาน เพ่ือให้คนหางานสามารถตรวจสอบความเป็นตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างดังกล่าวได้ 

ใบอนุญาตจัดหางานที่ออกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานผู้ใด ให้คุ้มถึงตัวแทนจัดหางานและ
ลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางานซึ่งผู้รับใบอนุญาตจัดหางานผู้นั้นได้จดทะเบียนไว้ด้วย 

การกระท าที่เกี่ยวกับการจัดหางานของตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งท าหน้ าที่เกี่ยวกับการ
จัดหางานซึ่งผู้รับใบอนุญาตจัดหางานได้จดทะเบียนไว้ ให้ถือว่าเป็นการกระท าของผู้รับใบอนุญาตจัดหางานด้วย 

  
มาตรา 31  เมื่อออกไปปฏิบัติงานนอกส านักงาน ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ตัวแทน

จัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางานต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดหางาน ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศก าหนด และให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่
ออกบัตร 

ในกรณีที่บัตรประจ าตัวช ารุดในสาระส าคัญ สูญหาย หรือถูกท าลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 
ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางานยื่นค าขอใบแทนบัตรประจ าตัวภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ทราบการช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลาย 

การขอมีบัตร การออกบัตรประจ าตัว และการออกใบแทนบัตรประจ าตัว ให้เป็นไปตามระเบียบที่
อธิบดีกรมการจัดหางานก าหนด 

  
มาตรา 32  ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน ซึ่งพ้นจาก

ความเป็นผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน ต้องส่งคืนบัตรประจ าตัวแก่
นายทะเบียนหรือผู้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นจากความเป็นผู้จัดการตัวแทนจัดหางาน 
หรือลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน 



ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานซึ่งได้รับบัตรประจ าตัวคืนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งบัตรประจ าตัวนั้นแก่
นายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับบัตรประจ าตัวคืน 

  
มาตรา 33  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานต้องท าสัญญาจัดหางานกับเจ้าของ

เรือ ตามแบบท่ีอธิบดีกรมการจัดหางานประกาศก าหนด 

ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานส่งสัญญาจัดหางานที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางาน
ท ากับเจ้าของเรือต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน ตลอดจนตัวอย่างข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือที่เจ้าของเรือ
จะท ากับคนหางาน และหลักฐานอื่นที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศก าหนดก่อนคนหางานไปท างานบนเรือ 

  
มาตรา 34  ห้ามตัวแทนจัดหางานท าสัญญาจัดหางานกับเจ้าของเรือแทนผู้รับใบอนุญาตจัดหา

งาน เว้นแต่จะได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศก าหนดจากผู้รับใบอนุญาต
จัดหางาน และผู้รับใบอนุญาตจัดหางานได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบแล้ว 

การที่ตัวแทนจัดหางานมิได้รับมอบอ านาจจากผู้รับใบอนุญาตจัดหางานหรือได้รับมอบอ านาจแต่
หนังสือมอบอ านาจมิได้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศก าหนด ไม่เป็นเหตุให้เจ้าของเรือหรือ
บุคคลภายนอกที่สุจริตเสื่อมสิทธิเพราะเหตุนั้น 

  
มาตรา 35  ห้ามผู้รับใบอนุญาตจัดหางานเรียกหรือรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากคนหางานเว้น

แต่ค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าใช้จ่ายในการออกใบรับรองแพทย์ 
(2) ค่าหนังสือคนประจ าเรือท่ีกรมเจ้าท่าออกให้แก่คนประจ าเรือ 

(3) ค่าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้ส าหรับการเดินทาง  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตรวจลงตราเข้า
ประเทศ 

(4) ค่าใช้จ่ายอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้เจ้าของเรือเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดหางานตามวรรคหนึ่ง
ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน นอกจากที่ก าหนดไว้ในวรรคสอง ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานเรียกหรือรับได้ไม่เกิน
อัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 36  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีสมุดทะเบียนคนหางาน บัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนตามแบบและรายการ

ที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศก าหนด 



(2) จัดท าและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจ าเดือนตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศก าหนดต่อนายทะเบียนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป 

(3) เก็บรักษาทะเบียนคนหางานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับบรรจุงานไว้ไม่น้อยกว่าสองปีเพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 

(4) แจ้งเป็นหนังสือให้คนหางานทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของคนประจ าเรือตามข้อตกลงการจ้าง
งานของคนประจ าเรือ ในช่วงก่อนหรือระหว่างการมอบหมายงานและให้คนหางานได้ตรวจสอบข้อตกลงดังกล่าว
ของตนก่อนและหลังลงนาม พร้อมทั้งส่งส าเนาอย่างน้อยจ านวนหนึ่งชุดให้ด้วย 

เมื่อมีเหตุที่จะต้องลงในสมุดทะเบียนคนหางาน บัญชี หรือเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนผู้รับ
ใบอนุญาตจัดหางานต้องลงรายการเกี่ยวกับเหตุนั้นในสมุดทะเบียน บัญชี หรือเอกสารเช่นว่านั้นภายใน เจ็ดวันนับ
แต่วันที่มีเหตุจะต้องลงรายการนั้น 

  
มาตรา 37  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานตรวจสอบว่าเจ้าของเรือได้จัดให้มีวิธีคุ้มครองคนประจ า

เรือซึ่งอยู่ในสภาพล าบาก ณ เมืองท่าต่างประเทศ ตามแบบท่ีอธิบดีกรมการจัดหางานประกาศก าหนด 

กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานตรวจสอบและชี้แจงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  
มาตรา 38  ในกรณีที่คนหางานไม่ได้ท างานตรงตามที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างงานของคน

ประจ าเรือและคนหางานไม่ประสงค์ที่จะท างานนั้น ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานจัดการให้คนหางานเดินทางกลับ
ภูมิล าเนา โดยออกค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการเดินทางกลับของคนหางาน 
พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว 

ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ได้คนหางานตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจัดหางานหรือได้คนหางานแต่มี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน และเจ้าของเรือไม่ประสงค์ที่จะจ้างคนหางานนั้นผู้รับ
ใบอนุญาตจัดหางานต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 วรรคสอง ให้แก่เจ้าของเรือภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เจ้าของเรือขอรับคืน และจัดการให้คนหางานเดินทางกลับภูมิล าเนา โดยออกค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการเดินทางกลับของคนหางาน พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียน
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว 

ในกรณีที่คนหางานไม่ได้ท างานตรงตามที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือแต่
คนหางานไม่ประสงค์จะเดินทางกลับ หรือกรณีที่เจ้าของเรือได้คนหางานที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาจัดหางานแต่เจ้าของเรือประสงค์จะจ้างคนหางานต่อไป ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานไม่ต้องรับผิดชอบในการ



จัดการให้คนหางานดังกล่าวเดินทางกลับภูมิล าเนาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว 

  
มาตรา 39  เมื่อนายทะเบียนทราบว่ามีเหตุที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานจะต้องจัดการให้คนหางาน

เดินทางกลับตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แต่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานยังมิได้ด าเนินการภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว ให้นายทะเบียนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือคนหางาน
นั้น 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการให้คนหางานเดินทางกลับตามวรรคหนึ่งเป็นจ านวนเท่าใดให้
นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้รับใบอนุญาตจัดหา
งานมิได้ชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่ก าหนด ให้นายทะเบียนหักเงินจ านวนดังกล่าวจากหลักประกันที่วางไว้ตาม
มาตรา 28 เพ่ือคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือคนหางานดังกล่าวได้ 

  
มาตรา 40  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง และวรรค

สอง และคนหางานได้ใช้จ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการจัดการ
ให้ตนเดินทางกลับภูมิล าเนา คนหางานมีสิทธิยื่นค าขอต่อนายทะเบียนเพ่ือขอรับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่ตนต้องจ่าย
ไปได้ และถ้านายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าคนหางานไม่ได้ท างานตรงตามที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างงานของคน
ประจ าเรือ และคนหางานนั้นได้ใช้จ่ายเงินเพ่ือจัดการให้ตนเดินทางกลับภูมิล าเนาแล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้รับใบอนุญาตจัดหางานมิได้ชดใช้เงินคืน
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้นายทะเบียนหักเงินจ านวนดังกล่าวจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา 28 เพ่ือคืนให้แก่
คนหางาน 

  
มาตรา 41  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานมิได้คืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของเรือ

ตามมาตรา 38 วรรคสอง ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่
ก าหนด ถ้าผู้รับใบอนุญาตจัดหางานมิได้ชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่ก าหนดให้นายทะเบียนหักค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา 28 คืนให้แก่เจ้าของเรือ 

  
มาตรา 42  ให้น าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานในส่วนที่

เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน การควบคุม และอัตราค่าธรรมเนียมมาใช้
บังคับแก่การจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือโดยอนุโลม โดยให้ถือว่าอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและให้ถือว่าอ านาจ



หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานเป็นอ านาจหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้น าบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางานมาใช้บังคับกับการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมวด 4 

สภาพการจ้าง 

 

  
มาตรา 43  เจ้าของเรือต้องจัดให้มีข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือเป็นหนังสือพร้อม

ลายมือชื่อของเจ้าของเรือและคนประจ าเรือ โดยจัดท าเป็นคู่ฉบับจัดเก็บไว้บนเรือหนึ่งฉบับ และอีกฉบับหนึ่งให้คน
ประจ าเรือเก็บไว้ พร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 

ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อและชื่อสกุล พร้อมค าน าหน้านามของคนประจ าเรือ 

(2) วันเดือนปีเกิด และอายุของคนประจ าเรือ 

(3) สถานที่เกิดของคนประจ าเรือ 

(4) ที่อยู่ปัจจุบันของคนประจ าเรือ 

(5) สถานที่และวันที่ท าข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ 

(6) สถานที่และวันที่ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือมีผลบังคับ 

(7) ต าแหน่งหรืองานในหน้าที่ที่คนประจ าเรือได้รับมอบหมาย 

(8) ชื่อและชื่อสกุล พร้อมค าน าหน้านามของเจ้าของเรือ กรณีเจ้าของเรือเป็นนิติบุคคลต้องระบุ
ชื่อของกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลด้วย 

(9) ที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าของเรือ 

(10) ชื่อเรือ และสัญชาติของเรือ 

(11) เส้นทางหลักและท่าเรือปลายทางของการเดินเรือ ในกรณีที่ท าการตกลงไว้ว่าเป็นการ
เดินเรือเที่ยวเดียว 

(12) วันเริ่มท างาน อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือวิธีการค านวณ 

(13) จ านวนวันหยุดประจ าปีที่ได้รับค่าตอบแทน หรือวิธีการค านวณ 

(14) สิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองการประกันสังคมและสุขภาพที่เจ้าของเรือเป็นผู้จัดหาให้กับ
คนประจ าเรือ 

(15) สิทธิของคนประจ าเรือในการได้รับการส่งตัวกลับ 



(16) ข้อตกลงที่ได้มาจากการร่วมเจรจาต่อรอง 

(17) วันสิ้นสุดหรือเงื่อนไขการสิ้นสุดของข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ 

(18) อ่ืน ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 44  ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลาใน

ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ หรือสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงการจ้างงานของค น
ประจ าเรือ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

ในกรณีที่ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือไม่มีก าหนดระยะเวลา เจ้าของเรือหรือคนประจ า
เรืออาจบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือโดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ   ทั้งนี้ ต้องไม่
น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสามสิบวัน 

การเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามข้อตกลงการจ้าง
งานของคนประจ าเรือ ให้เป็นไปตามที่คนประจ าเรือและเจ้าของเรือตกลงกัน   ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแต่ไม่
เกินสามสิบวัน 

  
มาตรา 45  หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เหตุฉุกเฉิน หรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างคน

ประจ าเรือและเจ้าของเรือ หรือเหตุอ่ืน ๆ ตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศก าหนดคน
ประจ าเรือหรือเจ้าของเรืออาจบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือน้อยกว่าเจ็ดวันหรือไม่ต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้า 

การบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือตามวรรคหนึ่ง คนประจ าเรือไม่ต้องรับผิดใน
ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ 

  
มาตรา 46  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยค าแนะน าของคณะกรรมการอาจประกาศ

ก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับคนประจ าเรือเพ่ือใช้บังคับแก่เรือที่ชักธงไทย เพ่ือให้คนประจ าเรือได้รับอัตรา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

การพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับคนประจ าเรือ ให้ค านึงถึงมาตรฐานการครองชีพ
ต้นทุนการประกอบกิจการ ราคาของสินค้าและบริการ ความสามารถทางธุรกิจ ผลิตภาพแรงงานและสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติในการจ้างงานของคนประจ าเรือด้วย 

  
มาตรา 47  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตาม

มาตรา 46 แล้ว ห้ามเจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่ประกาศก าหนดให้แก่คนประจ าเรือ 



มาตรา 48  เพ่ือประโยชน์แก่การค านวณค่าล่วงเวลา ในกรณีที่คนประจ าเรือได้รับค่าจ้างเป็นราย
เดือน อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานหมายถึง ค่าจ้างรายเดือนหารด้วยผลคูณของสามสิบและจ านวนชั่วโมงที่
ท างานต่อวันโดยเฉลี่ย 

  
มาตรา 49  ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาให้ถูกต้อง และตามก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่มีการค านวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเป็นระยะเวลาอย่างอ่ืนที่

ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลง
กันเป็นอย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่คนประจ าเรือ 

(2) ในกรณีที่มีการค านวณค่าจ้าง นอกจาก (1) ให้จ่ายตามก าหนดเวลาที่เจ้าของเรือและคน
ประจ าเรือตกลงกัน 

(3) ค่าล่วงเวลา ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 

ในกรณีที่เจ้าของเรือเลิกจ้างคนประจ าเรือ ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาตามที่คน
ประจ าเรือมีสิทธิได้รับ ให้แก่คนประจ าเรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เลิกจ้าง 

  
มาตรา 50  ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่จ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในเวลา

ที่ก าหนดตามมาตรา 49 ให้เจ้าของเรือจ่ายดอกเบี้ยให้แก่คนประจ าเรือในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี 
ในกรณีที่เจ้าของเรือจงใจไม่จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งเมื่อพ้นก าหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ถึง

ก าหนดจ่ายเจ้าของเรือต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แก่คนประจ าเรือร้อยละสิบห้าของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 

  
มาตรา 51  เจ้าของเรือต้องจัดให้คนประจ าเรือสามารถด าเนินการโอนเงินที่ได้รับทั้งหมดหรือ

บางส่วนให้กับบุคคลตามที่คนประจ าเรือก าหนด ตามก าหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน โดยเจ้าของเรืออาจเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากคนประจ าเรือได้ในอัตราที่จ่ายจริง 

  
มาตรา 52  เจ้าของเรือต้องจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างหรือค่าล่วงเวลาให้แก่คนประจ า

เรือทุกครั้งที่มีการจ่าย โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(1) วันและเวลาท างาน 

(2) ผลงานที่ท าได้ส าหรับคนประจ าเรือซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(3) อัตราค่าจ้าง จ านวนค่าจ้าง และค่าล่วงเวลา ที่คนประจ าเรือแต่ละคนได้รับ 

(4) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน กรณีท่ีใช้เงินสกุลอื่นซึ่งแตกต่างจากท่ีตกลงกันไว้ในข้อตกลงการจ้างงาน
ของคนประจ าเรือ ให้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย 



มาตรา 53  การจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาแก่คนประจ าเรือ ให้เจ้าของเรือจ่าย ณ สถานที่ท างาน
ของคนประจ าเรือ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา 54  ห้ามเจ้าของเรือหักค่าจ้างและค่าล่วงเวลา เว้นแต่เป็นการหักเพ่ือ 

(1) ช าระภาษีเงินได้ตามจ านวนที่คนประจ าเรือต้องจ่ายหรือช าระเงินอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด
ไว้ 

(2) ช าระค่าบ ารุงสหภาพแรงงานหรือองค์กรของคนประจ าเรือ 

(3) ช าระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์
หรือหนี้ที่เป็นไปเพ่ือสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่คนประจ าเรือฝ่ายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคน
ประจ าเรือ 

(4) เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเก่ียวกับกองทุนเงินสะสม 

การหักตาม (2) (3) และ (4) ในแต่ละกรณีห้ามหักเกินร้อยละสิบและจะหักรวมกันได้ไม่เกินหนึ่ง
ในห้าของเงินที่คนประจ าเรือมีสิทธิได้รับตามก าหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา 49 เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากคนประจ าเรือ 

  
มาตรา 55  ในกรณีที่เจ้าของเรือให้คนประจ าเรือท างานล่วงเวลา ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าล่วงเวลา

ให้แก่คนประจ าเรือในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดสองห้าเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงตามจ านวนชั่วโมงที่ท างาน
ล่วงเวลา 

  
มาตรา 56  คนประจ าเรือมีสิทธิลาขึ้นฝั่งได้ตามที่ได้ตกลงกับเจ้าของเรือ เว้นแต่กรณีลาขึ้นฝั่งด้วย

เหตุผลทางด้านสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศก าหนด 

  
มาตรา 57  ให้คนประจ าเรือมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้างแต่ไม่เกินหนึ่งร้อย

สามสิบวัน 

  
มาตรา 58  ให้เจ้าของเรือประกาศเวลาท างานปกติให้คนประจ าเรือทราบโดยก าหนดเวลาเริ่มต้น

และเวลาสิ้นสุดของการท างานแต่ละวันของคนประจ าเรือซึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทั้งสิ้นแล้ว
สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง 



มาตรา 59  เจ้าของเรืออาจให้คนประจ าเรือท างานล่วงเวลาได้เท่าที่จ าเป็น แต่เมื่อรวมกับ
ระยะเวลาการท างานปกติตามมาตรา 58 แล้วต้องไม่เกินวันละสิบสี่ชั่วโมงในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมง และไม่เกินเจ็ดสิบ
สองชั่วโมงในรอบเจ็ดวัน 

  
มาตรา 60  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือความปลอดภัยแก่เรือ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้

ความช่วยเหลือแก่เรือล าอ่ืนหรือบุคคลที่ประสบภัยพิบัติทางทะเล นายเรืออาจให้คนประจ า เรือท างานได้เท่าที่
จ าเป็นจนกว่าสถานการณ์ได้กลับคืนสู่ภาวะปกติ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้านายเรือให้คนประจ าเรือท างานในชั่วโมงการพักผ่อนให้จัดให้คนประจ าเรือ
ได้พักผ่อนชดเชยเวลาเหล่านั้นโดยเร็วที่สุด  ทั้งนี้ ให้นายเรือบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เหตุผล และลงชื่อรับรองทุก
ครั้ง 

  
มาตรา 61  ในวันที่มีการท างาน ให้เจ้าของเรือจัดให้คนประจ าเรือมีเวลาพักระหว่างช่วงการ

ท างานในวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง  ทั้งนี้ เจ้าของเรือกับคนประจ าเรืออาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้ง
หนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 

เวลาพักระหว่างช่วงการท างานไม่ถือเป็นชั่วโมงการท างาน และไม่นับรวมเป็นชั่วโมงการพักผ่อน
ตามมาตรา 62 

  
มาตรา 62  เจ้าของเรือต้องจัดให้คนประจ าเรือมีชั่วโมงการพักผ่อนไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมงในรอบ

ยี่สิบสี่ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเจ็ดชั่วโมงในรอบเจ็ดวัน 

ชั่วโมงการพักผ่อนสามารถแบ่งออกได้ไม่เกินสองช่วง หนึ่งในสองช่วงนี้ต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย
หกชั่วโมง และต้องมีระยะห่างระหว่างกันแต่ละช่วงไม่เกินสิบสี่ชั่วโมง 

  
มาตรา 63  คนประจ าเรือซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือการคลอดและเลี้ยงดูบุตรครรภ์หนึ่งไม่

เกินเก้าสิบวัน 

ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างในระหว่างที่คนประจ าเรือลาเพ่ือการคลอดและเลี้ยงดูบุตรตลอด
ระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน 

  
มาตรา 64  คนประจ าเรือที่เจ้าของเรือให้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับค่า

ล่วงเวลา 

(1) งานที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของเรือเดินทะเล สินค้า หรือคนในเรือเดินทะเล 



(2) งานที่ท าเพ่ือช่วยเหลือชีวิตหรือผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเล 

(3) งานพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบของศุลกากร การป้องกันโรคติดต่อ หรือการตรวจ
สุขภาพอ่ืน ๆ 

(4) งานในช่วงเวลาพิเศษที่ต้องใช้เพื่อการเปลี่ยนเวรยามตามปกติ 
  
มาตรา 65  ให้เจ้าของเรือจัดวันหยุดประจ าปีให้แก่คนประจ าเรือ ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

โดยได้รับค่าจ้าง  ทั้งนี้ ให้เจ้าของเรือเป็นผู้ก าหนดล่วงหน้า 

ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจ าเรือท างานในวันหยุดประจ าปี เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินโดยได้รับความ
ยินยอมจากคนประจ าเรือ เจ้าของเรืออาจให้คนประจ าเรือท างานในวันหยุดดังกล่าวได้ โดยเจ้าของเรือต้องจ่ายค่า
ท างานในวันหยุดแก่คนประจ าเรือเพ่ิมข้ึนอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างในส่วนที่ค านวณจ่ายตามระยะเวลา 

กรณีที่ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือมีระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี ให้เจ้าของเรือค านวณ
วันหยุดประจ าปีให้ตามส่วน 

  
หมวด 5 

การส่งตัวกลับ 

 

  
มาตรา 66  คนประจ าเรือมีสิทธิเดินทางกลับภูมิล าเนาหรือสถานที่อ่ืนตามที่ตกลงกันโดยให้

เจ้าของเรือจัดการหรือออกค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างการเดินทาง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ครบก าหนดเวลาตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือในระหว่างเวลาที่คนประจ าเรือ

ท างานอยู่ ณ สถานที่อ่ืนอันมิใช่สถานที่ท าข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ 

(2) เจ้าของเรือบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือก่อนครบก าหนดตามข้อตกลงการ
จ้างงานของคนประจ าเรือ 

(3) เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 

(ก) คนประจ าเรือเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือมีสภาพร่างกายหรือจิตใจที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
(ข) เมื่อเจ้าของเรือไม่สามารถด าเนินธุรกิจการเดินเรือต่อไป 

(ค) เรือเดินทะเลอับปางหรือไม่อาจใช้การได้โดยสิ้นเชิง 

(ง) เมื่อเรือจะมุ่งหน้าเข้าสู่เขตสงคราม 

(จ) กรณีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 



มาตรา 67  เจ้าของเรือต้องจัดท าประกันภัยให้แก่คนประจ าเรือทุกคนเกี่ยวกับการส่งตัวคน
ประจ าเรือกลับตามมาตรา 66 โดยมีมาตรฐานไม่น้อยกว่าการประกันภัยทางทะเลระหว่างประเทศ 

การประกันภัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 68  เจ้าของเรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางตามมาตรา 66 ในกรณีเลิก

ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ เนื่องจากคนประจ าเรือได้กระท าความผิดต่อกฎหมายของรัฐเจ้าของธง 
หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ 

  
มาตรา 69  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าเจ้าของเรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 66 ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้คนประจ าเรือได้เดินทางกลับตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการกงสุล
ประกาศก าหนด 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรมการกงสุลหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายมีสิทธิไล่เบี้ยเพ่ือค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปตามวรรคหนึ่งและค่าเสียหายใด ๆ จากเจ้าของเรือพร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันที่ได้ออกค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งตัวคนประจ าเรือกลับตามมาตรา 66 รวมทั้งเข้ารับช่วงสิทธิ
จากเจ้าของเรืออันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิซึ่งเป็นหลักประกันตามมาตรา 67 

สิทธิไล่เบี้ยหรือการรับช่วงสิทธิตามวรรคสอง ให้มีอายุความสิบปีนับแต่วันที่ ได้ออกค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว 

  
หมวด 6 

ค่าสินไหมทดแทนกรณีเรือเสียหายหรือเรือจม 

 

 

มาตรา 70  ในกรณีที่เรือเสียหายหรือเรือจม เจ้าของเรือต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคล 
ดังต่อไปนี้ 

(1) คนประจ าเรือได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม 

(2) คนประจ าเรือได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม 

(3) คนประจ าเรือว่างงานอันเป็นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม 

กรณีตาม (1) และ (2) ให้คนประจ าเรือเรียกเงินจากเจ้าของเรือได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น
หรือเท่าท่ีได้รับความเสียหายจริง 



กรณีตาม (3) ให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเท่ากับค่าจ้างที่คนประจ าเรือจะได้รับภายใต้ข้อตกลงการ
จ้างงานของคนประจ าเรือ  ทั้งนี้ ไม่เกินสองเดือน 

  
หมวด 7 

อัตราก าลัง 

 

  
มาตรา 71  ให้เจ้าของเรือจัดหาคนประจ าเรือมาท างานในต าแหน่งหน้าที่บนเรือ ในจ านวนที่

เพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงาน ระยะเวลาการเดินเรือ ระยะทาง ประเภท และขนาดของเรือ เพ่ือให้สามารถ
เดินเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยค านึงถึงสภาพร่างกายของคนประจ าเรือ และเส้นทางการเดินเรือ 

การจัดอัตราก าลังส าหรับเรือเดินทะเลในแต่ละประเภทและขนาด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนด 

 

หมวด 8 

มาตรฐานที่พักอาศัย ส่ิงอ านวยความสะดวก อาหาร และโภชนาการบนเรือ 

 

  
มาตรา 72  ให้เจ้าของเรือจัดให้มีท่ีพักอาศัยและสถานที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ห้องนอน 

(2) ห้องรับประทานอาหาร 

(3) ห้องอาบน้ า 

(4) ห้องสุขา 

(5) ห้องนั่งเล่น 

(6) ห้องพักผ่อนระหว่างการท างาน 

(7) ห้องพยาบาล 

(8) พ้ืนที่ว่างบนดาดฟ้าเรือ 

(9) ห้องท างานส าหรับฝ่ายช่างกล 

(10) ห้องท างานส าหรับฝ่ายเดินเรือ 

(11) อ่ืน ๆ ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนด 

นอกจากวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าของเรือจัดให้มีห้องประกอบศาสนกิจ หากมีความจ าเป็นตาม
ข้อก าหนดทางศาสนาของคนประจ าเรือ 



มาตรฐานที่พักอาศัยและสถานที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนด 

  
มาตรา 73  ให้เจ้าของเรือจัดให้มีบริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน เหมาะสม

จ าเป็น และเพียงพอแก่คนประจ าเรือ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 74  ให้เจ้าของเรือจัดอาหารและน้ าดื่มที่มีคุณภาพ คุณค่าทางโภชนาการ และปริมาณที่

เพียงพอต่อคนประจ าเรือ โดยค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม และศาสนาของคนประจ าเรือโดยไม่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากคนประจ าเรือ 

มาตรฐานการจัดอาหารและน้ าดื่มตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมอนามัยประกาศก าหนด 

  
มาตรา 75  ให้เจ้าของเรือจ้างงานคนประจ าเรือในต าแหน่งคนครัวบนเรือที่รับผิดชอบในการ

จัดเตรียมอาหาร ซึ่งผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศก าหนด 

ห้ามเจ้าของเรือมอบหมาย หรือจ้างงานคนประจ าเรือในต าแหน่งคนครัวที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี
บริบูรณ ์

  
มาตรา 76  ให้เจ้าของเรือจัดให้คนประจ าเรือที่ได้รับมอบหมายให้ท างานในแผนกจัดหาอาหาร

ต้องผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมที่เหมาะสม หรือมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 77  ให้เจ้าของเรือจัดให้มีพ้ืนที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมอาหารเพ่ือให้

สามารถจัดเตรียมอาหารได้อย่างถูกสุขลักษณะและถูกหลักโภชนาการ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศก าหนด 

  
  



หมวด 9 

การจัดให้มีการรักษาพยาบาล การคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของคนประจ าเรือ 

 

ส่วนที่ 1 

การรักษาพยาบาลบนเรือและบนฝั่ง 

 

  
มาตรา 78  เจ้าของเรือต้องจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านการรักษาพยาบาลใน

ห้องพยาบาลบนเรือ การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และแพทย์ หรือคนประจ าเรือผู้ท าหน้าที่ด้านการ
รักษาพยาบาล  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

  
มาตรา 79  ในกรณีที่คนประจ าเรือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้เจ้าของเรือจัดให้คนประจ า

เรือได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น 

  
มาตรา 80  เจ้าของเรือต้องจัดให้มีมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคนประจ าเรือเพ่ือให้ได้รับ

การรักษาสุขภาพบนเรือและบนฝั่งโดยทันที 
มาตรฐานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก าหนดในกฎกระทรวง 

  
ส่วนที่ 2 

ความรับผิดชอบของเจ้าของเรือต่อคนประจ าเรือ 

 

  
มาตรา 81  เจ้าของเรือต้องรับผิดชอบต่อคนประจ าเรือในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการได้รับบาดเจ็บของคนประจ าเรือที่ท างานบนเรือซึ่ง

เกิดข้ึนนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่จนถึงก าหนดวันส่งตัวกลับ 

(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดให้ท าประกันภัยทางทะเล ดังต่อไปนี้ 
(ก) กรณีที่คนประจ าเรือเสียชีวิต หรือทุพพลภาพเป็นเวลานาน อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ 

การเจ็บป่วย หรือได้รับอันตรายจากการท างาน เพ่ือให้มีหลักประกันการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

(ข) กรณีท่ีคนประจ าเรือถูกละทิ้ง 

(ค) กรณีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด 



(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การแพทย์ การจัดหายาที่จ าเป็น เครื่องมือในการบ าบัด
โรค ค่าอาหาร และการเช่าที่พักอาศัยในสถานที่อ่ืนนอกเหนือจากภูมิล าเนาของคนประจ าเรือ จนกว่าคนประจ า
เรือจะหายจากการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บ หรือจนกว่าจะมีการวินิจฉัยว่าการทุพพลภาพนั้นมีลักษณะถาวรจน
ไม่สามารถท างานได้อีก ตามท่ีเจ้าของเรือกับคนประจ าเรือได้ตกลงกัน  ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่าสิบหกสัปดาห์ นับแต่วันที่
ได้รับบาดเจ็บหรือเริ่มเจ็บป่วย จนกว่าคนประจ าเรือจะได้รับการส่งตัวกลับ เว้นแต่การเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ
นั้นเกิดขึ้นนอกเหนือจากการปฏิบัติงานให้กับเจ้าของเรือ หรือเกิดจากการกระท าอันมิชอบของคนประจ าเรือผู้นั้น 
หรือคนประจ าเรือนั้นได้จงใจปกปิดความเจ็บป่วยหรือสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ขณะที่ท าข้อตกลงการจ้างงานของคน
ประจ าเรือ 

(4) ค่าใช้จ่ายในการปลงศพและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในกรณีที่คนประจ าเรือเสียชีวิตบนเรือหรือบนฝั่ง
ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ 

(5) ค่าใช้จ่ายอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
ส่วนที่ 3 

การป้องกันอุบัติเหตุและการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 

 

  
มาตรา 82  เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัยและ

สุขภาพอนามัยบนเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดในกฎกระทรวง แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 83  เจ้าของเรือต้องจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยในการท างานบนเรือ

และก าหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการท างานบนเรือ  ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมก าหนดในกฎกระทรวง 

คนประจ าเรือต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยในการท างาน และปฏิบัติตาม
มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการท างานบนเรือที่เจ้าของเรือก าหนดไว้ 

  
มาตรา 84  เจ้าของเรือต้องจัดให้คนประจ าเรือได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย สุขภาพ

อนามัย และสิ่งแวดล้อม ระหว่างที่อยู่บนเรือ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศ
ก าหนด 

 



มาตรา 85  ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงจนท าให้คนประจ าเรือได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต ให้เจ้าของเรือหรือนายเรือรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในทันทีที่ทราบ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศก าหนด 

 

หมวด 10 

ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล 

 

  
มาตรา 86  เรือที่มีขนาดตั้งแต่ห้าร้อยตันกรอสส์ขึ้นไปที่เป็นเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ ต้องมี

ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล เพ่ือแสดงว่าสภาพการจ้าง สภาพการท างาน และสภาพความเป็นอยู่ของคน
ประจ าเรือบนเรือเป็นไปตามข้อก าหนดในใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเลซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 87  หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขอรับใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบ

ประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล แบบใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้าน
แรงงานทางทะเล การออกใบรับรองชั่วคราว อายุและการต่ออายุใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศ
การปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล การตรวจสอบ ติดตาม และการเพิกถอนใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบ
ประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์การออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและ
ใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล การต่ออายุ และการเพิกถอนใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบ
ประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 88  การตรวจเรือ การออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล และการสลักหลังใบรับรอง

อาจกระท าโดยผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากกรมเจ้าท่า 

การก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบอ านาจ การเพิกถอนการมอบ
อ านาจ วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน และการประกาศรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก าหนดในกฎกระทรวง 

  
หมวด 11 

การร้องเรียนบนเรือ 



มาตรา 89  ให้เจ้าของเรือจัดให้มีเอกสารที่มีขั้นตอนการร้องเรียนอันเกี่ยวกับสภาพการจ้างสภาพ
การท างาน และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจ าเรือตามพระราชบัญญัตินี้แก่คนประจ าเรือ 

ในกรณีที่คนประจ าเรือได้ร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของเรือด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจ ริง
และแจ้งผลการตรวจสอบให้แก่คนประจ าเรือทราบโดยเปิดเผยและไม่ชักช้า 

การร้องเรียนดังกล่าวไม่ตัดสิทธิคนประจ าเรือที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐ เจ้าของธงหรือรัฐ
เจ้าของท่าเรือที่เรือเทียบท่าหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซึ่งคนประจ าเรือนั้นมีสัญชาติ 

ห้ามเจ้าของเรือบอกเลิกการจ้างงานหรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นผลร้าย หรือเป็นผลให้คน
ประจ าเรือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถทนท างานอยู่ต่อไปได้ เพราะเหตุที่ได้ร้องเรียน หรือให้การเป็นพยานตาม
วรรคสอง และวรรคสาม 

  
หมวด 12 

สิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง 

 

  
มาตรา 90  คนประจ าเรือหรือเจ้าของเรือมีสิทธิรวมตัวกัน เพ่ือเจรจาต่อรองหรือเรียกร้องให้

ได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการท างานตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 91  คนประจ าเรือหรือเจ้าของเรือมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรของตนเพ่ือแสวงหาและ

คุ้มครองประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการท างาน และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

  
มาตรา 92  สิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองตามมาตรา 90 และสิทธิในการรวมตัวเพ่ือ

จัดตั้งองค์กรตามมาตรา 91 ให้น ากฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแต่กรณี 

การจัดให้มีหรือเปลี่ยนแปลงและด าเนินการเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ให้น ากฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าคนประจ าเรือเป็นลูกจ้าง เจ้าของเรือเป็นนายจ้างและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน แล้วแต่กรณี 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ านาจออกประกาศ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ 



สภาพการจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่า เงื่อนไขการจ้ างหรือการท างาน ที่พักอาศัย สิ่ง
นันทนาการอาหารและการจัดหาอาหาร ก าหนดวันและเวลาท างาน ค่าจ้าง การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าของเรือหรือคนประจ าเรืออันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท างาน 

  
มาตรา 93  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล การปิดงาน และการนัดหยุดงาน การกระท าอัน
ไม่เป็นธรรม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับคนประจ าเรือและเจ้าของเรือ 

  
มาตรา 94  ห้ามเจ้าของเรือเลิกจ้างหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นผลให้คนประจ าเรือไม่สามารถ

ทนท างานอยู่ต่อไปได้เพราะเหตุที่คนประจ าเรือกระท าการ หรือก าลังจะกระท าการตามมาตรา 90 และมาตรา 91 
หรือได้กระท าการหรือก าลังจะกระท าการชุมนุม ท าค าร้อง ยื่นข้อเรียกร้อง ด าเนินการฟ้องร้อง เป็นพยาน หรือให้
หลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือต่อศาล 

เมื่อได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องเพ่ือก าหนดให้มีหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของ
คนประจ าเรือ ถ้าข้อเรียกร้องนั้นยังอยู่ในระหว่างการเจรจา การไกล่เกลี่ย หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานห้ามมิให้
เจ้าของเรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานคนประจ าเรือ ผู้แทนคนประจ าเรือ กรรมการ อนุกรรมการ หรือ
สมาชิกองค์กรของคนประจ าเรือ ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่บุคคลดังกล่าว 

(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่เจ้าของเรือ 

(2) จงใจท าให้เจ้าของเรือได้รับความเสียหาย 

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของเรือ โดยเจ้าของเรือได้ว่า
กล่าวและตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง เจ้าของเรือไม่จ าต้องว่ากล่าวและตักเตือน   ทั้งนี้ 
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งนั้นต้องมิได้ออกเพ่ือขัดขวางมิให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง 

(4) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ห้ามคนประจ าเรือ ผู้แทนคนประจ าเรือ กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกองค์กรของคนประจ า
เรือ ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง ให้การสนับสนุน หรือก่อเหตุการณ์นัดหยุดงาน 

  
หมวด 13 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 

มาตรา 95  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 



(1) ขึ้นไปบนเรือหรือเข้าไปในส านักงานของเจ้าของเรือ และสถานที่ท างานเพ่ือตรวจสภาพ การ
ท างาน สภาพการจ้าง และสภาพความเป็นอยู่ สอบถามข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายส าเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการจ้าง 
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และทะเบียนคนประจ าเรือ ปูมเรือ เอกสารทะเบียนหนังสือรับรอง และข้อมูลใด ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เก็บตัวอย่างวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน และกระท าการอ่ืนใด
เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเจ้าของเรือ คนประจ าเรือ หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(3) มีค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของเรือหรือคนประจ าเรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวต่อเจ้าของเรือหรือผู้

ที่เกี่ยวข้อง และให้เจ้าของเรือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกและไม่ขัดขวางการปฏิบัติตามหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

การขอมีบัตรประจ าตัว การออกบัตรประจ าตัว และแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก าหนด 

การปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด 

  
มาตรา 96  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจขึ้นไปบนเรือและตรวจเรือต่างประเทศที่เข้ามาใน

น่านน้ าไทย เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งสิทธิของคนประจ าเรือที่เกี่ยวข้องกับสภาพการ
จ้าง สภาพการท างาน และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจ าเรือบนเรือ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเจ้าของ
เรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ อันเกี่ยวกับสิทธิของคนประจ าเรือที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้าง สภาพ
การท างาน และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจ าเรือบนเรือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ
ให้นายเรือแก้ไขให้ถูกต้อง หรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้อย่าง
ร้ายแรงหรืออาจเป็นเหตุให้คนประจ าเรือได้รับอันตราย หรือเป็นการฝ่าฝืนที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายแรง หรือเป็นการฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามท่ีเกิดขึ้นซ้ า พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งกักเรือไว้ รวมทั้งก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่
เห็นสมควรจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือมีอ านาจให้นายเรือเสนอแผนแก้ไขได้ เมื่อนายเรือได้แก้ไขให้
ถูกต้องหรือจัดท าแผนแก้ไขแล้ว ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบ โดยเจ้าของเรือต้องออกค่ าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบดังกล่าว หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วหรือให้ความเห็นชอบกับแผนแก้ไข ก็ออก
ค าสั่งอนุญาตให้ปล่อยเรือได้ 



การตรวจเรือ การกักเรือ การเสนอแผนแก้ไข และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 97  ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงจนท าให้คนประจ าเรือได้รับบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและ
เปิดเผยผลการด าเนินการให้สาธารณชนทราบ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด 

  
มาตรา 98  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด 14 

คณะกรรมการแรงงานทางทะเล 

 

  
มาตรา  99   ให้ มี คณะกรรมการคณะหนึ่ ง  เ รี ยกว่ า  “คณะกรรมการแร ง งานทาง

ทะเล” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการกงสุล อธิบดีกรมการจัดหางาน 
อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เลขาธิการส านักงานประกันสังคม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานทางทะเล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานแต่งตั้ง จ านวนสองคน ผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือ และผู้แทนฝ่ายคนประจ าเรือ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานแต่งตั้ง จ านวนฝ่ายละห้าคน เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแต่งตั้งข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนฝ่าย
เจ้าของเรือและผู้แทนฝ่ายคนประจ าเรือ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนด 

  
มาตรา 100  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานทางทะเล 



(2) เสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย
แรงงานทางทะเล 

(3) พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(4) ให้ความเห็นชอบการส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีพิเศษขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ 

(5) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับคนประจ าเรือต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน 

(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(7) ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานทางทะเลและการกระท าอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา 93 และมาตรา 
94 

(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการ หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

  
มาตรา 101  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือ และกรรมการผู้แทนฝ่าย

คนประจ าเรือ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
แต่งตั้งกรรมการแทน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนเว้นแต่วาระ
ของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือหรือกรรมการผู้แทนฝ่ายคนประจ าเรือพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งกรรมการในประเภทเดียวกันเป็นกรรมการแทนและให้ผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่
ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

  
มาตรา 102  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนฝ่าย

เจ้าของเรือ และกรรมการผู้แทนฝ่ายคนประจ าเรือพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย 



(2) ลาออก 

(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ออกเพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

(7) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

  
มาตรา 103  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยต้องมีกรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือและกรรมการผู้แทนฝ่าย
คนประจ าเรืออย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมส าหรับการประชุมคราวนั้น 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 104  การประชุมของคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึง

จะเป็นองค์ประชุม และให้น ามาตรา 103 มาใช้บังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  
หมวด 15 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 105  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของเจ้าของเรืออัน

เป็นข้อเท็จจริงตามปกติวิสัยของเจ้าของเรือจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ เว้นแต่เป็น
การเปิดเผยในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองแรงงาน 
การแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการท างานของคนประจ าเรือหรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี 

  
มาตรา 106  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งจะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคลถ้า

การกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใดหรือไม่สั่งการหรือไม่กระท า



การอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งต้องรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
มาตรา 107  เจ้าของเรือท่ีไม่ปฏิบัติตามมาตรา 53 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 108  เจ้าของเรือหรือนายเรือที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10 มาตรา 12 มาตรา 18 

มาตรา 19 มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 57 มาตรา 59 มาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 71 
มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80 หรือมาตรา 85 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

 

มาตรา 109  เจ้าของเรือที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 49 มาตรา 54 
มาตรา 55 มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 70 หรือมาตรา 81 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 110  เจ้าของเรือที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 15 มาตรา 43 หรือมาตรา 47 ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึง่ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 111  ผู้ใดจัดหางานโดยฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่

เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 112  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่

เกีย่วกับการจัดหางาน ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง 
มาตรา 31 วรรคหนึ่ง มาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 113  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 30 วรรค

หนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 114  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนายทะเบียนตามมาตรา 28 วรรค

สาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน และปรับสองเท่าของจ านวนเงินที่ต้องส่งเพิ่มจนครบวงเงินหลักประกัน 



มาตรา 115  บุคคลที่แสดงตนเป็นตัวแทนจัดหางานหรือลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหา
งานของผู้รับใบอนุญาตจัดหางานอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่น
บาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 116  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ฝ่าฝืนมาตรา 35 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีและ

ปรับห้าเท่าของค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกไว้ 
  
มาตรา 117  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 36 หรือมาตรา 37 ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 118  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ลงรายการหรือท ารายงานตามมาตรา 36 อันเป็นเท็จ
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 119  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 120  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 121  เจ้าของเรือที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 82 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 122  เจ้าของเรือ คนประจ าเรือ หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 95 (2) 

และ (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

บุคคลที่ขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา 95 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 123  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 105 มาตรา 111 

มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 119 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจ
เปรียบเทียบได้ ดังต่อไปนี้ 



(1) พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเปรียบเทียบความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(2) คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเปรียบเทียบความผิดอ่ืน นอกจากที่ก าหนดไว้ใน (1) 
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุดเป็น

ประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมการจัดหางาน ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานเป็นกรรมการ และผู้แทนกรมเจ้าท่าเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและ
ในส่วนภูมิภาคได้ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดตามความเหมาะสม 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งให้มาช าระค่าปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 124  ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเลที่

ออกตามประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วยเรื่องมาตรฐานแรงงานทางทะเลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

  
มาตรา 125  ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือที่ออกตาม

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้ได้
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาพการจ้างงาน การท างานบนเรือ
เดินทะเลมีลักษณะและสภาพของงานซึ่งมีความแตกต่างจากการท างานของลูกจ้างทั่วไปที่ต้องท างานบนเรือเดิน



ทะเลที่มีความเสี่ยงภัยทางทะเลและมีระยะเวลาการท างานที่ต่อเนื่องยาวนาน ประกอบกับความสัมพันธ์ของ
คนท างานบนเรือกับเจ้าของเรือบางส่วนมิได้มีความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน และกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบัน คือ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและคนประจ าเรือให้ได้รับความ
เป็นธรรมและมีมาตรฐานและสภาพการจ้าง การท างาน และความปลอดภัยและสุขอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเลขึ้นโดยเฉพาะ นอกจากนี้การท างานของลูกจ้างและคนประจ าเรือยัง
เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศท่ีต้องน ามาตรฐานสากล คือ อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล 
พ . ศ .  2 5 4 9  ( Maritime Labour Convention, 2 0 0 6 )  ข อ ง อ ง ค์ ก า ร แ ร ง ง า น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
(International Labour Organization : ILO) มาปฏิบัติต่อแรงงานทางทะเลเป็นกรณีเฉพาะ สมควรที่ประเทศ
ไทยจะต้องมีกฎหมายเพ่ือก าหนดมาตรฐานการท างานของลูกจ้างและคนประจ าเรือและการออกใบรับรองด้าน
แรงงานทางทะเลแก่เรือขนส่งทางทะเลที่ชักธงไทยเพ่ือคุ้มครองแรงงานทางทะเลอันจะเป็นการรับรองว่าแรงงาน
ทางทะเลจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล เพ่ือป้องกันการใช้มาตรการของรัฐเจ้าของท่าเรือ
ต่อเรือไทยที่เดินทางระหว่างประเทศ เช่น การกักเรือ การตรวจเรือการสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง และเพ่ือประโยชน์
ในการวางมาตรการควบคุม ก ากับ ดูแล และบริหารจัดการในการออกใบรับรองด้ านแรงงานทางทะเลให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และเป็นการส่งเสริมการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย   จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
  
 


