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บทคัดย่อ 
 
 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ 
การท างานของ “แรงงานทางทะเล” หรือที่ในบริบทตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
ใช้ในความหมายเดียวกับค าว่า “คนประจ าเรือ” ซึ่งเป็นแรงงานที่มีสภาพการจ้างงานและลักษณะ 
การท างานแตกต่างจากแรงงานบนบกโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท างานที่ต้องท างาน  
บนเรือเดินทะเลเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน การมีชั่วโมงการท างานและชั่วโมงการพักผ่อน  
ที่ไม่แน่นอน รวมทั้งในเรื่องของความเสี่ยงภัยทางทะเลที่ย่อมมีมากกว่าแรงงานบนบกโดยทั่วไป  
โดยก่อนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ขึ้นใช้บังคับ กฎหมายไทย 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้คุ้มครองแรงงานทางทะเลมีการบัญญัติไว้อย่างกระจัดกระจาย ไม่รวมอยู่ใน 
กฎหมายใดกฎหมายหนึ่งเป็นการเฉพาะ พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จึงถือว่าเป็น 
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติฉบับแรกของประเทศไทยที่บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้อย่างเป็นระบบ  
มีความครบถ้วนและครอบคลุม 
 อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เป็นผลสืบเนื่อง 
จากการที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  จะมีผลใช้บังคับ โดยนับแต่วันที่อนุสัญญาดังกล่าว 
มีผลใช้บังคับ หากประเทศไทยไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานทางทะเลของ  
อนุสัญญาดังกล่าวได้  จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
หลายประการ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาว่าบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงาน 
ทางทะเล พ.ศ. 2558 มีหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองแรงงานทางทะเลที่สอดคล้องและครอบคลุม 
หลักเกณฑ์ท้ังหมดตามทีอ่นุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  ก าหนดไว้หรือไม่ หากยังมีบทบัญญัติใด 
ที่ไม่สอดคล้องหรือไม่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ทั้งหมดตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  แล้ว 
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จะก่อให้เกิดผลกระทบในลักษณะใด และควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าวในลักษณะใด  
อีกทั้งยังมุ่งเน้นที่จะศึกษาด้วยว่าบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ในส่วนที ่
บัญญัติไว้นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  มีการบัญญัติไว้ 
อย่างเหมาะสมหรือไม่ หากควรแก้ไขเพ่ิมเติมแล้วจะกระท าในลักษณะใด 
 จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
โดยส่วนใหญ่มีหลักการที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006  แล้ว มีเพียงรายละเอียดบางเรื่องเท่านั้นที่ยังมีความไม่สอดคล้องและไม่ครอบคลุม 
หลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  จึงควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าว  
ให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  เช่น  
การแก้ไขนิยามค าว่า “คนประจ าเรือ” การเพ่ิมเติมบทบัญญัติในหมวด 3 การจัดหางานให้คนหางาน 
เพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือ หมวด 5 การส่งตัวกลับ และหมวด 9 การจัดให้มีการรักษาพยาบาล  
การคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของคนประจ าเรือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังควรมีการแก้ไข 
เพ่ิมเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ในส่วนที่บัญญัติไว้นอกเหนือจาก 
หลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ด้วย เช่น การแก้ไขความหมายของค าว่า  
“เวลากลางคืน” การแก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของนิติบุคคลที่จะขออนุญาตเป็น 
ผู้จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ าเรือ เป็นต้น 
 เมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้ว  
ย่อมก่อให้เกิดข้อดีในประการที่จะท าให้หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองแรงงานทางทะเลของประเทศไทย 
มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศมากขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับ  
การเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างแน่นอน อีกทั้ง เมื่อมีการรับรองกฎหมายภายใน 
ทั้งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 และกฎหมายล าดับรองซึ่งออกตามความใน 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้ว ก็ควรเร่งด าเนินการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 ด้วย เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยที่สามารถยกระดับมาตรฐาน  
ด้านแรงงานทางทะเลให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล อันจะน ามาซึ่งการขยายตัวของอุตสาหกรรม  
การขนส่งสินค้าทางทะเลของไทยทั้งในด้านกองเรือพาณิชย์และคนประจ าเรือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์  
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต 
 
ค ำส ำคัญ: พระราชบัญญัติ, แรงงานทางทะเล, คนประจ าเรือ 
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ABSTRACT 
 
 THE MARITIME LABOUR ACT, B.E. 2558 is created to establish the lowering  
standards for the “maritime labour” or, in another word as stipulated in the Maritime  
Labour Convention, 2006 (hereinafter referred to as “the MLC, 2006”) called the  
“seafarer”, resulting from the fact that the employment terms and duties of the  
maritime labour are different from other general labours in terms that they have to  
work on a ship for a long and continued duration; their working hours and holidays  
are uncertain; and they have to work in high-risk maritime environment. Before the  
enactment of the act, Thai laws involving the protection of the maritime labour were  
sectoral and not integrated in any specific law. Thus, this Maritime Labour Act, B.E.  
2558 is considered as the first unified law covering all matters on the maritime  
labours.              
 Nonetheless, as the Maritime Labour Act, B.E. 2558 implementing the  
MLC, 2006, if Thailand cannot comply with all requirements of the landmark  
convention within the effective date, it will give significant impacts to all stakeholders  
who are involving the international transport of goods. Accordingly, the purpose of  
this thesis aims to investigate whether the Maritime Labour Act, B.E. 2558 is  
considered in line with and includes the requirements of the MLC, 2006 regarding  
maritime labour protection and what impacts will happen and which regulations  
should be amended and improved if the study has found that the act does not  
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conform to the convention. This thesis will also study whether the additional  
regulations in the act which are not specified in the convention are appropriate and  
in what way it should be amended.                   
 According to an in-depth study, it is found that the provisions of the  
Maritime Act, B.E. 2558 is mostly consistent with the principles and requirements of  
the convention. But some minor details are missing and inconsistent with the MLC,  
2006. Due to such obvious research, it is recommended that the amendment to the  
act should remarkably be made in order to comply with the ratified commitment, for  
example, the amendment of the definition of “seafarer”, and the addition of terms  
relating to the recruitment and placement of seafarers in Title 3, the repatriation in Title 5,  
and the provision of the medical care and the protection of life, body, and health  
of seafarers in Title 9. Moreover, the additional regulations in the Maritime Labour  
Act, B.E. 2558 which are not specified in the convention should also be considered,  
for example, the amendment of the definition of “night”, and the qualification of the  
juristic person who requests to be a seafarer recruiter.   
 If the Maritime Labour Act, B.E. 2558 is developed in compliance with  
and meets all requirements of the convention, the protection of the maritime labour  
in Thailand will standardize and be acceptable at the international level. This could  
therefore bring about direct benefit to all relevant parties who are dealing with  
international shipping. Once the Maritime Labour Act, B.E. 2558 which is the primarily  
domestic law has been improved and the secondary laws have been created in  
agreement with the convention’s requirements, then the Thai government should  
actively adopt the Maritime Labour Convention, 2006. This is because those  
regulations help to upgrade the Thai maritime labour standards equivalent to  
international benchmarks and also help to promote maritime industrial expansion in  
terms of commercial ships and seafarers which will definitely enhance the overall  
economic growth of the country.                
 
Keywords: Act, Maritime Labour, Seafarer 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาของบุคคลผู้มีพระคุณ     
หลายท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ ตลอดจนให้ข้อแนะน าและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์   
ที่ต้องกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณยายเฉลียว วิบูรณะพันธุ์ คุณพ่อจ านงค์ เตือนวีระเดช        
คุณแม่ไฉไล เตือนวีระเดช ครอบครัว และญาติพ่ีน้องของผู้เขียนทุกท่าน ที่คอยให้การสนับสนุน       
ให้โอกาส ให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ และอยู่เคียงข้างผู้เขียนเสมอไม่ว่าสุขหรือทุกข์ 
ขอบคุณที่ท าให้ผู้เขียนรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่รู้ว่ายังมีพวกท่านทุกคนอยู่เคียงข้างกัน 
 ขอกราบขอบพระคุณ ท่านศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร เป็นอย่างสูงที่    
กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจพิจารณาแก้ไข ตลอดจน     
ชี้แนะข้อบกพร่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องทางวิชาการและการด าเนินชีวิต ซึ่งมีส่วนส าคัญท าให้วิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์สมพร ไพสิน ท่านศาสตราจารย์พิเศษประมวล 
จันทร์ชีวะ และท่านอาจารย์ ดร. จุฬา สุขมานพ เป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งรับเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ค าแนะน าและข้อชี้แนะทางวิชาการ     
ที่เป็นประโยชน์ยิ่ง เพ่ือความถูกต้องและสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณประมวล เฉลียว ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ ส านั กงาน    
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งให้ค าแนะน าทั้งเรื่องทางวิชาการและการด าเนินชีวิต ให้ก าลังใจ ให้โอกาส 
ตลอดจนคอยเคี่ยวเข็ญผู้เขียนเสมอมาจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ภายหลังจากที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention : MLC 2006)1 เป็นล าดับที่ 30 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  
พ.ศ. 25552 ส่งผลให้จ านวนตันกรอสของกองเรือประเทศภาคีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 59.85 ของกองเรือโลก ซึ่งครบตามเงื่อนไขของการมีผลใช้บังคับของอนุสัญญา      
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 และอนุสัญญาดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556     
เป็นต้นไป3 โดยนับตั้งแต่วันที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 มีผลใช้บังคับ หากประเทศไทย     
ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานทางทะเลของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล    
ค.ศ. 2006 ได้ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
หลายประการ4 กล่าวคือ เจ้าของเรือจะขาดความเชื่อมั่นในการน าเรือเข้าเทียบท่าเรือของประเทศ   

                                                   
 1 เป็นอนุสัญญาที่รวบรวมและปรับปรุงอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน 
ในกิจการทางทะเลให้เป็นอนุสัญญาฉบับเดียวที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือคุ้มครองคนประจ าเรือทั่วโลก 
ให้มีสถานที่ท างานที่มั่นคงปลอดภัย มีการจ้างงานที่เป็นธรรม มีสภาพความเป็นอยู่ที่มีคุณค่า มีการ 
คุ้มครองสุขภาพ และมีสวัสดิการทางสังคม 
 2 International Labour Organization, “Ratifications of MLC - Maritime Labour 
Convention, 2006,” Accessed July 26, 2013, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=  
1000:11300:1457694248475707:::: P11300. 

 3 Article 8(3) of MLC 2006 
 This Convention shall come into force 12 months after the date on which 
there have been registered ratifications by at least 30 Members with a total share     
in the world gross tonnage of ships of 33 percent. 
 4 ทั้งนี้ ไม่ว่าประเทศไทยจะได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล    
ค.ศ. 2006 แล้วหรือไม่ เนื่องจากอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ให้อ านาจรัฐเจ้าของท่าเรือ   
ที่ให้สัตยาบันสามารถเข้าตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการท างานของคนประจ าเรือบนเรือทุกล า 
ที่เข้ามาเทียบท่าเรือในประเทศของตนได้ รวมทั้งยังสามารถกักเรือหรือสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง         

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=%201000:11300:1457694248475707::::%20P11300
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=%201000:11300:1457694248475707::::%20P11300
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ที่ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เนื่องจากหากไม่มีใบรับรองด้านแรงงาน 
ทางทะเลที่ประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐเจ้าของธงเรือออกให้ตามกฎหมายภายในที่สอดคล้องกับอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 รัฐเจ้าของท่าเรือจะท าการตรวจเรือ ท าให้เกิดอุปสรรคในการเข้า – ออก 
เมืองท่า โดยหากตรวจพบข้อบกพร่องที่ร้ายแรงอาจถูกสั่งให้กักเรือได้ ท าให้เกิดความเสียหายในกรณี 
ที่ส่งมอบสินค้าล่าช้า ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ว่าจ้างขนส่งสินค้าได้ และหากเจ้าของเรือ 
แก้ปัญหากรณีที่ประเทศไทยไม่สามารถออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลได้ โดยการเปลี่ยนไป 
ชักธงของประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แทน จะส่งผลให้ประเทศไทย 
ขาดรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเรือ ภาษีอากรการประกอบธุรกิจของบริษัทเจ้าของเรือ 
และรายได้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีที่ผู้ว่าจ้างขนส่งสินค้าเลือกใช้บริการเรือที่ชักธงต่างประเทศ 
ในการขนส่งสินค้าแทนเรือไทย จะส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียดุลการค้าด้านการบริการขนส่งให้กับ 
ต่างประเทศด้วย อีกทั้งหากเจ้าของเรือเปลี่ยนไปชักธงของประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 ตามที่กล่าวมาข้างต้น จะส่งผลให้คนประจ าเรือที่เป็นคนไทยได้รับความยุ่งยาก 
ในการท างานมากขึ้น เนื่องจากจะต้องขออนุญาตลงท าการในเรือต่างประเทศตามกฎหมายของ 
ประเทศนั้น ๆ และจะต้องขอให้ประเทศซึ่งเรือเปลี่ยนไปชักธงออกประกาศนียบัตรรับรองก่อนที่จะ 
ปฏิบัติงานในเรือได้ ซึ่งหากเป็นกรณีประเทศที่เรือเปลี่ยนไปชักธงมิได้ท าความตกลงในการออก 
ประกาศนียบัตรรับรองตามข้อก าหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม  
การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามส าหรับคนประจ าเรือ (Seafarer’s Training Certification  
and Watchkeeping Code : STCW) กับประเทศไทยแล้ว ก็จะส่งผลให้คนประจ าเรือที่เป็นคนไทย 
ไม่สามารถขอออกประกาศนียบัตรรับรองได้ ซึ่งจะท าให้คนประจ าเรือไทยเหล่านั้นขาดโอกาสในการ  
ท างาน ยิ่งไปกว่านั้นการที่เรือซึ่งชักธงของประเทศไทยเปลี่ยนไปชักธงของประเทศอ่ืนยังส่งผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงของกองเรือไทยในภาพรวมด้วย 
 คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากการที่อนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 จะมีผลใช้บังคับดังกล่าว จึงได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2556  
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแนวทางการปฏิบัติตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบหลักการดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั้ง 

                                                                                                                                                  
ให้เป็นไปตามที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดได้ด้วย แม้ว่าประเทศซึ่งเป็นรัฐเจ้าของธงเรือ 
จะยังมิได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก็ตาม โปรดดู ศศิกานต์  
หยั่งสายชล, “ท่าทีของประเทศไทยต่ออนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006,” (วิทยานิพนธ์ 
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), น. 40-42. 
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มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงแรงงานรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป5  
 ต่อมากระทรวงแรงงานได้ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ขึ้น  
โดยให้มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 พร้อมทั้ง 
เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย 6  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....  
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 25567 และในปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติแรงงาน 
ทางทะเล พ.ศ. .... ก็ได้รับการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558  
โดยใช้ชื่อว่า “พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558” ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน  
พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป8 
 จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ 
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 จะมีผลใช้บังคับ ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาว่าบทบัญญัติตาม 
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองแรงงานทางทะเลที่สอดคล้องและครอบคลุม 
หลักเกณฑท์ั้งหมดตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 หรือไม่ และหากมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้อง 
และครอบคลุมหลักเกณฑ์ทั้งหมดตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้ว  ประเทศไทย 
ควรด าเนินการให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 หรือไม่ แต่หากยังมี 
หลักเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องหรือไม่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ทั้งหมดตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 แล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบในลักษณะใด และควรหรือไม่ที่จะมีการปรับปรุง แก้ไข หรือ 

                                                   
5 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, (2556). หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/14348 ลงวันที่  

5 มิถุนายน 2556 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่อง การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 

6 กระทรวงแรงงาน, (2556). หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0504/7234 ลงวันที่ 2 สิงหาคม  
2556 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... . กระทรวง  
แรงงาน. 

7 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, (2556). หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/22233 ลงวันที่  
22 สิงหาคม 2556 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. .... . ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 

8 มาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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เพ่ิมเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องและครอบคลุม 
หลักเกณฑ์ทั้งหมดตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วควรมีการปรับปรุง แก้ไข หรือ 
เพ่ิมเติมบทบัญญัติในลักษณะใด อีกทั้งยังควรมีการพิจารณาด้วยว่ากฎหมายล าดับรองที่ออก 
ตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ควรมีการก าหนดขอบเขตหรือลักษณะ 
ของเนื้อหาอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงาน 
ทางทะเล พ.ศ. 2558 และกฎหมายไทยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองแรงงานทางทะเล  
เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองแรงงานทางทะเลตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 เพ่ือวิเคราะห์ สรุป และเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติตาม 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ตลอดจนเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการตรา 
กฎหมายล าดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ต่อไป 

 
1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 
 บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 โดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้อง 
และครอบคลุมหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้ว แต่ยังมีบทบัญญัติตาม         
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 บางส่วนทีย่ังมีความไม่สอดคล้องและ/หรือไม่ครอบคลุม 
หลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 จึงควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าว 
ให้สอดคล้องและครอบคลุมหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006   
 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เป็นวัตถุในการศึกษา  
โดยศึกษาเปรียบเทียบกับอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เป็นหลัก นอกจากนี้ยังพิจารณาถึง 
กฎหมายไทยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองแรงงานทางทะเลประกอบด้วย เพ่ือให้การวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เกิดเอกภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
ตามระบบกฎหมายไทยในภาพรวมด้วย 
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1.5 วิธีกำรศึกษำวิจัย 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยศึกษา 
จากหนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความ เอกสาร ข่าวหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครอง 
แรงงานทางทะเลตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ตัวบทกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง  
และอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ สรุปผล และเสนอแนะ 
แนวทางในการปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
และกฎหมายล าดับรองท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ต่อไป 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
 เนื่องจากอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่  
20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวด้วย  
ดังนั้น ผู้เขียนจึงคาดว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะสามารถวิเคราะห์และสรุปความเหมาะสมของบทบัญญัติ 
ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ตลอดจนเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการ 
ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 และแนวทางที่เหมาะสม 
ในการก าหนดขอบเขตหรือลักษณะของเนื้อหาที่จะบัญญัติไว้ในกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
มีผลใช้บังคับ และเพ่ือเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่ างประเทศ หากประเทศไทย 
ด าเนินการให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ในอนาคต 
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บทที่ 2 
ความทั่วไปเกี่ยวกบัการคุ้มครองแรงงานทางทะเล 

 
2.1 ความหมายของแรงงานทางทะเล 
 
 ความหมายของค าว่า “แรงงานทางทะเล” (Maritime Labour) หรือที่ในบริบทตาม 
อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)1 ใช้ใน 
ความหมายเดียวกับค าว่า “คนประจ าเรือ” (Seafarer) มีก าหนดอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ทั้งตาม 
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายไทย เช่น 
 - อนุสัญญาฉบับที่ 163 (Seafarers’ Welfare Convention, 1987) ให้ค านิยามว่า 
คนประจ าเรือ หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่รับจ้างท างาน ไม่ว่าในต าแหน่งใดบนเรือเดินทะเล ไม่ว่าเป็นของ 
รัฐหรือเอกชน ที่ไม่ใช่เรือท่ีใช้ในการรบ2 
 - อนุสัญญาฉบับที่ 165 (Social Security (seafarers) Convertion (Revised), 1987)    
ให้ค านิยามมีใจความว่า คนประจ าเรือ หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่รับจ้างท างานไม่ว่าในต าแหน่งใด       
บนเรือเดินทะเลที่ใช้ในการขนส่งสินค้าและคนโดยสารเชิงพาณิชย์3 

                                                   
1 เป็นองค์การที่เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติ (The League of  

Nations) ในวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1919 ภายใต้สนธิสัญญาแวร์ซายส์ (Treaty of Versailles)      
โดยมีวัตถุประสงค์หลักตามที่ระบุไว้ในอารัมภบทแห่งธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ คือ  
การส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม การรับรองและเคารพในสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนให้เกิด     
ความเป็นธรรมในการใช้แรงงาน การยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีแก่ลูกจ้าง และการให้      
ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ  โปรดดู ดิษยา ดัชชานนท์,  
“อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 182 ว่าด้วยการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของ 
การใช้แรงงานเด็กกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), น. 10. 

2 Article 1(1)(a) of ILO Convention No. 163 
… the term seafarer means any person who is employed in any capacity  

on board a seagoing ship, whether publicly or privately owned, other than a ship of war, … 
3 Article 1(1)(c) of ILO Convertion No. 165 
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 - อนุสัญญาฉบับที่ 178 (Labour Inspection (seafarers) Convertion, 1996) ให้ค านิยาม 
มีใจความว่า คนประจ าเรือ หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่รับจ้างท างานไม่ว่าในต าแหน่งใดบนเรือเดินทะเล4 
 - มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 ให้   
ค านิยามว่า คนประจ าเรือ หมายความว่า คนที่มีหน้าที่ท าการประจ าอยู่บนเรือ 
 - มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ให้ค านิยามว่า คนประจ าเรือ   
หมายความถึง บรรดาคนที่มีหน้าที่ท าการประจ าอยู่ในเรือ 
 ดังนี้ จะเห็นได้ว่าทั้งตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายไทยให้ความหมาย    
ของค าว่า “แรงงานทางทะเล” หรือ “คนประจ าเรือ” ไว้ในท านองเดียวกันว่า หมายถึง บุคคลใด ๆ     
ที่ได้รับว่าจ้าง หรือมอบหมาย หรือท างานไม่ว่าในต าแหน่งใดบนเรือเดินทะเล5 แต่ทั้งนี้ การคุ้มครอง 
แรงงานทางทะเลในความหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่ จะหมายความถึง 
เฉพาะการคุ้มครองแรงงานคนประจ าเรือที่ท างานอยู่บนเรือขนส่งสินค้าทางทะเลและเรือขนส่ง        
คนโดยสารทางทะเลเท่านั้น ไม่รวมถึงแรงงานคนประจ าเรือที่ท างานให้นายจ้างที่ประกอบกิจการประมง6 
 นอกจากนี้ต าแหน่งของคนประจ าเรือภายในเรือย่อมมีความแตกต่างกันไปตามประเภท          
ขนาด และขอบเขตการใช้เรือ ซึ่งโดยทั่วไปบนเรือทุกล าจะต้องประกอบด้วยต าแหน่งของคนประจ าเรือ 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้7 
 1. นายเรือ (master) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดมีฐานะเป็นตัวแทนของเจ้าของเรือ ท าหน้าที ่
ควบคุมเรือ รับผิดชอบสินค้าที่บรรทุกในเรือ และดูแลคนประจ าเรือทั้งหมดในเรือ 

                                                                                                                                                  
… the term seafarer means persons employed in any capacity on board           

a seagoing ship which is engaged in the transport of cargo or passengers for the  
purpose of trade, ... 

4 Article 1(7)(d) of ILO Convertion No. 178 
… the term seafarer means person who are employed in any capacity  

on board a seagoing ship to which the Convertion applies ... 
5 ศศิกานต์ หยั่งสายชล, “ท่าทีของประเทศไทยต่ออนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006,”  

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), น. 24. 
6 เลอสรรค์ ศรีชนะภัย, “พันธกรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรงงาน 

ทางทะเล ค.ศ. 2006,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), น. 8. 
7 ธัชวุทธิ์ พุทธิสมบัติ, “ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพและการรักษา  

พยาบาลส าหรับคนประจ าเรือ,” (สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
2549), น. 30. 
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 2. ต้นเรือ (chief officer) หรือต้นหนที่ 1 เป็นรองนายเรือ มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย 
และจัดการด้านสินค้า การเงิน และบริการทุกฝ่ายในเรื่องสวัสดิการ 
 3. ต้นหน (second officer) ท าหน้าที่ดูแลฝ่ายช่างทั้งหมด และเป็นผู้ช่วยนายเรือในการ 
เดินเรือ การน าเรือเข้าเทียบท่า และการออกเรือ 
 4. ต้นกล (chief engineer) หรือต้นกลที่ 1 ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายดูแลเครื่องจักร 
เกี่ยวกับระบบการเดินเรือทั้งหมดและการซ่อมบ ารุง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่บังคับบัญชาช่างไฟฟ้าบนเรือ  
(Electronician) ด้วย 
 5. ช่างยนต์ (motoman) ท าหน้าที่ดูแลเครื่องยนต์ต่าง ๆ 
 6. ช่างน้ ามัน (oiler) ท าหน้าที่เติมน้ ามันเครื่องจักร 
 7. สรั่งเรือ (bosun) ท าหน้าที่คอยดูแลตรวจตราความเรียบร้อยของเรือ โดยบนเรือจะมี 
สรั่งประจ าแผนกต่าง ๆ 
 8. นายท้าย (able seaman) ท าหน้าที่ควบคุมบังคับเรือให้ไปในทิศทางที่นายเรือก าหนด 
 9. กะลาสี (ordinary seamen) ท าหน้าที่เป็นพนักงานให้บริการทั่วไปปฏิบัติงานประจ าวัน  
เช่น ท าความสะอาด เคาะสนิม ยกของ หรือตามท่ีได้รับค าสั่ง 
 10. คนครัว (cook) ท าหน้าที่ดูแลเรื่องเสบียงอาหาร และควบคุมการปรุงอาหาร 
 11. พนักงานวิทยุ (radio operator) ท าหน้าที่สื่อสารและดูแลอุปกรณ์สื่อสาร 
 12. ช่างเช็ด (wiper) ท าหน้าที่ดูแลความสะอาดของเครื่องจักร และคอยดูแลความบกพร่อง 
ของเครื่องจักร 
  
2.2 การให้ความคุ้มครองแรงงานทางทะเลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

 
 ภายหลังที่สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง องค์การแรงงานระหว่างประเทศเริ่มให้ 
ความส าคัญกับการให้ความคุ้มครองแรงงานทางทะเลมากขึ้น ด้วยการก าหนดมาตรฐานแรงงาน8 

                                                   
8 หมายถึง กฎเกณฑ์หรือข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้แรงงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมง 

ท างาน และสวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการก าหนดไว้เป็นเกณฑ์หรือบรรทัดฐาน 
เดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มาตรฐานแรงงานเอกชน (Private Labour Standard)  
มาตรฐานแรงงานตามกฎหมายภายใน (National Labour Standard) และมาตรฐานแรงงาน 
ระหว่างประเทศ (International Labour Standard) โปรดดู อร ชวลิตนิธิกุล, “มาตรการคุ้มครอง 
แรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกาในการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย,”  
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), น. 22-23. 
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ระหว่างประเทศ โดยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สมัยพิเศษขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1920 และมีตราสาร  
ฉบับแรกเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแรงงานทางทะเล ได้แก่ ข้อแนะน าฉบับที่ 9 (National  
Seamen’s Codes Recommendation, 1920) ซึ่งมีสาระส าคัญในการก าหนดให้ประเทศสมาชิก 
ควรจัดให้มีกฎหมายเฉพาะที่เก่ียวกับกิจการของคนประจ าเรือ9  
 ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งองค์การในปี ค.ศ. 1919 องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ด าเนินการ 
ก าหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งเนื้อหาของมาตรฐาน 
แรงงานระหว่างประเทศออกได้เป็น 23 หมวด10 ดังต่อไปนี้ 
 1. เสรีภาพในการสมาคม การร่วมเจรจาต่อรอง และแรงงานสัมพันธ์ (Freedom of  
association, collective bargaining, and industrial relations) 
 2. แรงงานบังคับ (Forced labour) 
 3. การขจัดการใช้แรงงานเด็ก และการคุ้มครองเด็กและผู้เยาว์ (Elimination of child  
labour and protection of children and young persons) 
 4. โอกาสและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน (Equality of opportunity and treatment)  
 5. การร่วมปรึกษาหารือไตรภาคี (Tripartite consultation) 
 6. การตรวจแรงงานและการบริหารแรงงาน (Labour administration and inspection) 
 7. การส่งเสริมและนโยบายการจ้างงาน (Employment policy and promotion) 
 8. การฝึกอบรมและการแนะแนวอาชีพ (Vocational guidance and training) 
 9. ความมั่นคงในการจ้างงาน (Employment security)  
 10. ค่าจ้าง (Wages) 
 11. เวลาการท างาน (Working time) 
 12. ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน (Occupation safety and health) 
 13. ความมั่นคงทางสังคม (Social security) 
 14. การคุ้มครองความเป็นมารดา (Maternity protection) 
 15. นโยบายทางสังคม (Social policy) 
 16. คนงานอพยพ (Migrant workers) 

                                                   
9 ศศิกานต์ หยั่งสายชล, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 5, น. 27-28. 
10 International Labour Organization, “Subjects covered by International  

Labour Standards,” Accessed December 15, 2015, http://www.ilo.org/global/standards/  
subjects-covered-by-international-labour-standards/lang--en/index.htm 

http://www.ilo.org/global/
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 17. เชื้อไวรัสเอดส์และโรคเอดส์ (HIV and AIDS) 
 18. คนประจ าเรือ (Seafarers) 
 19. คนงานประมง (Fishers) 
 20. คนงานท่าเรือ (Dockworkers) 
 21. ชนเผ่าและคนพื้นเมือง (Indigenous and tribal peoples) 
 22. ประเภทเฉพาะของคนงาน (Specific categories of workers) 
 23. บทบัญญัติท้ายบทของอนุสัญญา (Final Article Conventions) 
 มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศทั้ง 23 หมวดดังกล่าว ประกอบไปด้วยมาตรฐาน 
แรงงานขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานแรงงานอ่ืน ๆ โดยมาตรฐานแรงงานขั้นพ้ืนฐานมีทั้งสิ้น 8 ฉบับ     
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม11 ดังนี ้
 1. การคุ้มครองเสรีภาพในการสมาคม (Freedom of association) มีอนุสัญญาที่ถือเป็น 
หลักส าคัญในเรื่องนี้ 2 ฉบับ ได้แก่  
  1.1 อนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการ 
รวมตัวกัน ค.ศ. 1948 (Freedom of Association and Protection of the Right to Organise  
Convention, 1948 (No. 87))  
  1.2 อนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกันและร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949  
(Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)) 
 2. การคุ้มครองการใช้แรงงานบังคับ (Forced labour) มีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ 
ได้แก่ 
  2.1  อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930  
(Forced Labour Convention, 1930 (No. 29))  
  2.2 อนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (Abolition of  
Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)) 
 3. การคุ้มครองอายุขั้นต่ าในการท างาน (Minimum Age) มีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง 
2 ฉบับ ได้แก่ 
  3.1 อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ าในการจ้างงาน ค.ศ. 1973 (Minimum  
Age Convention, 1973 (No. 138))  

                                                   
11 International Labour Organization, “FUNDAMENTAL RIGHTS AT WORK  

AND INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS,” Accessed December 15, 2015, http://www.ilo.org/  
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_087424.pdf 

http://www.ilo.org/%20%0bwcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/
http://www.ilo.org/%20%0bwcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/
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  3.2 อนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก  
ค.ศ. 1999 (Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)) 
 4. การคุ้มครองการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน (Discrimination in employment  
and occupation) มีอนุสัญญาที่เก่ียวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ 
  4.1 อนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 1951 (Equal  
Remuneration Convention, 1951 (No. 100))  
  4.2 อนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและการประกอบอาชีพ)  
ค.ศ. 1958 (Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)) 
 นอกจากการก าหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศแล้ว องค์การแรงงานระหว่าง 
ประเทศก็ได้มีความพยายามรวบรวมตราสารต่าง ๆ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศกว่า 60 ฉบับ  
และหลักการพ้ืนฐานตามตราสารนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานทางทะเล ให้อยู่ในรูปของ 
อนุสัญญาฉบับเดียวกัน จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2006 ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ      
ก็ได้ท าการรับรองอนุสัญญาฉบับใหม่ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การคุ้มครองแรงงานทางทะเลเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดความยุติธรรม ซึ่งอนุสัญญาฉบับนั้นก็คือ อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
(Maritime Labour Convention, 2006 : MLC 2006) และได้เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกของ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา  
ซึ่งในปัจจุบันอนุสัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ภายหลังจากที่ 
ประเทศฟิลิปปินส์ได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นประเทศที่ 30  
และมีผลท าให้จ านวนตันกรอสของเรือโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 59.85 ของกองเรือโลก ครบตาม 
เงื่อนไขของการบังคับใช้อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ทั้งนี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 โดยละเอียดต่อไปในบทที่ 3   
 
2.3 การให้ความคุ้มครองแรงงานทางทะเลของประเทศไทย 
 
 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก 
ในปี พ.ศ. 2490 นั่นคือ อนุสัญญาฉบับที่ 80 ว่าด้วยการแก้ไขบทบัญญัติมาตรฐานท้ายบท ค.ศ. 1946  
ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2490 และในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ 
สัตยาบันอนุสัญญาเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศไปแล้ว 
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ทั้งสิ้น 15 ฉบับ12 ประกอบไปด้วยมาตรฐานแรงงานขั้นพ้ืนฐาน 5 ฉบับ และมาตรฐานแรงงานด้านอ่ืน ๆ  
10 ฉบับ ดังต่อไปนี้ 
 1. มาตรฐานแรงงานขั้นพ้ืนฐานที่ประเทศไทยให้สัตยาบันแล้ว จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่  
  1.1 อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930  
ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 
  1.2 อนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 1951 ซึ่งประเทศไทย 
ได้ให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 
  1.3 อนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 ซึ่งประเทศไทย 
ได้ให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2512 
  1.4 อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ าในการจ้างงาน ค.ศ. 1973 ซึ่งประเทศไทย 
ได้ให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
  1.5 อนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก  
ค.ศ. 1999 ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 
 2. มาตรฐานแรงงานด้านอ่ืน ๆ ที่ประเทศไทยให้สัตยาบันแล้ว จ านวน 10 ฉบับ ได้แก่  
  2.1 อนุสัญญาฉบับที่ 14 ว่าด้วยการหยุดท างานในสัปดาห์ของภาคอุตสาหกรรม   
ค.ศ. 1921 ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2511 
  2.2 อนุสัญญาฉบับที่ 19 ว่าด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการรับค่าชดเชย 
จากอุบัติเหตุ ค.ศ. 1925 ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2511 
  2.3 อนุสัญญาฉบับที่ 80 ว่าด้วยการแก้ไขบทบัญญัติมาตรฐานท้ายบท ค.ศ. 1946  
ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2490 
  2.4 อนุสัญญาฉบับที่ 88 ว่าด้วยการจ้างงานในภาคบริการ ค.ศ. 1948 ซึ่งประเทศไทย 
ได้ให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 
  2.5 อนุสัญญาฉบับที่ 104 ว่าด้วยการเลิกต่อต้านการใช้แรงงานชนพ้ืนเมือง ค.ศ. 1955  
ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2507 
  2.6 อนุสัญญาฉบับที่ 116 ว่าด้วยการแก้ไขบทบัญญัติมาตรฐานท้ายบท ค.ศ. 1961  
ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2505 

                                                   
12 International Labour Organization, “Ratifications for Thailand,” Accessed  

December 16, 2015, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:  
P11200_COUNTRY_ID:102843 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200
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  2.7 อนุสัญญาฉบับที่ 122 ว่าด้วยนโยบายการจ้างงาน ค.ศ. 1964 ซึ่งประเทศไทย    
ได้ให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 
  2.8 อนุสัญญาฉบับที่ 123 ว่าด้วยการก าหนดอายุขั้นต่ าท่ีอนุญาตให้ท างานในเหมือง 
ใต้ดิน ค.ศ. 196513 ซ่ึงประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2511  

  2.9 อนุสัญญาฉบับที่ 127 ว่าด้วยการก าหนดน้ าหนักขั้นสูงในการยกสิ่งของ ค.ศ. 1967  
ซ่ึงประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 
  2.10 อนุสัญญาฉบับที่ 159 ว่าด้วยการฟ้ืนฟูอาชีพและการจ้างงานคนพิการ ค.ศ. 1983  
ซ่ึงประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550  
  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีแนวความคิดที่จะให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 200614 ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความคุ้มครองแรงงานทางทะเล 
เป็นการเฉพาะอีกด้วย15 แต่เนื่องจากประเทศไทยมีรูปแบบการด าเนินการด้านนิติบัญญัติเป็นแบบ 

                                                   
13 อนุสัญญาฉบับที่ 123 ว่าด้วยการก าหนดอายุขั้นต่ าท่ีอนุญาตให้ท างานในเหมืองใต้ดิน  

ค.ศ. 1965 ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศไทยได้ให้ 
สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุข้ันต่ าในการจ้างงาน ค.ศ. 1973 

14 กระทรวงคมนาคม, (2556). หนังสือขอเสนอเรื่อง การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วย 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา ที่ คค (ปคร) 0206/115 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม  
2556 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. กระทรวงคมนาคม. 

15 แม้กองเรือไทยจะมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพการท างานและสภาพความเป็นอยู่ 
บนเรือของคนประจ าเรือที่สอดคล้องกับมาตรฐานการให้ความคุ้มครองแรงงานทางทะเลตาม  
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ในระดับค่อนข้างมากแล้ว และการให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี 
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 จะก่อให้เกิดภาระหน้าที่แก่ภาครัฐค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็น 
การปรับปรุง แก้ไข หรือออกกฎหมายภายในเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงาน  
ทางทะเล ค.ศ. 2006 หรือแม้กระทั่งการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่รับผิดชอบและแต่งตั้ง 
เจ้าพนักงานตรวจแรงงานเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 แต่เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการมีผลใช้บังคับของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 และเพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานแรงงานทางทะเลของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับ 
มาตรฐานสากล ประเทศไทยจึงควรให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
โปรดดู ศศิกานต์ หยั่งสายชล, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 5, น. 154-167. 
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ทฤษฎีทวินิยม (Dualism)16 นั่นคือ ก่อนที่ประเทศไทยจะด าเนินการให้สัตยาบันเป็นภาคีอนุสัญญาใด  
จะต้องมีการออกกฎหมายภายในที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับอนุสัญญานั้น ๆ เสียก่อน ดังนั้น จึงได้มีการ 
พยายามยกร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ขึ้น โดยให้มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับ 
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถด าเนินการประกาศใช้ 
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ได้ทันต่อการมีผลใช้บังคับของอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 คือในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการที ่
อนุสัญญาดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ จึงได้มีการประกาศใช้ “ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน 
แรงงานทางทะเล ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556” เพ่ือรองรับการด าเนินการตามอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 ไปพลางก่อนที่จะมีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... 17 
โดยประกาศกระทรวงแรงงานดังกล่าวถือเป็นกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานทางทะเล 
ฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยข้อก าหนดต่าง ๆเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพความเป็นอยู่  
และสภาพการท างานของคนประจ าเรือ รวมทั้งสิ้น 14 ด้าน18 ดังต่อไปนี้ 
 1. อายุขั้นต่ า (Minimum age)  
 2. ประกาศนียบัตรสุขภาพ (Medical Certificate)  
 3. คุณสมบัติของคนประจ าเรือ (Qualifications)  
 4. ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ (Seafarers' employment agreements)  
 5. การใช้หน่วยงานบริการจัดหาและบรรจุงานของเอกชนตามที่กฎหมายก าหนด หรือที่มี 
ใบรับรอง หรือที่มีใบอนุญาต (Use of any licensed or certified or regulated private recruitment  
and placement service)  
 6. ชั่วโมงการท างานและชั่วโมงการพักผ่อน (Hours of work and Hours of rest) 
 7. ระดับการจัดอัตราก าลัง (Manning levels) 

                                                   
16 My First Info.com, “ความผูกพันของสนธิสัญญา,” สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558,  

http://history.myfirstinfo.com/history10.aspx 
17 พิไลพร เตือนวีระเดช, “กฎหมายแรงงานทางทะเล : อีกก้าวของกฎหมายพาณิชยนาวีไทย,”  

วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, น. 54-56, (พฤศจิกายน 2557). 
18 อย่างไรก็ตาม ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรฐานแรงงานทางทะเล ลงวันที่  

20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ยังมีความไม่ครอบคลุมข้อก าหนดตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
ในหลายเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการส่งตัวกลับ (Repatriation) และเรื่องการได้รับความสะดวก 
อันเป็นสวัสดิการบนฝั่ง (Access to shore-based welfare facilities) ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะของการ 
ให้ความคุ้มครองแรงงานทางทะเล โปรดดู เพ่ิงอ้าง, น. 61-63. 



15 
 

 8. ที่พักอาศัย (Accommodation) 
 9. สิ่งนันทนาการบนเรือ (Recreation facilities) 
 10. อาหารและการจัดหาอาหาร (Food and catering) 
 11. การป้องกันอุบัติเหตุและการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย (Health  
and safety protection and accident prevention) 
 12. การรักษาพยาบาลบนฝั่งและบนเรือ (Medical care on board ship and ashore) 
 13. วิธีปฏิบัติในการร้องเรียนบนเรือ (On-board compliant procedures) 
 14. ค่าจ้าง (Wages) 
 ในปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ได้รับการประกาศลงใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยใช้ชื่อว่า “พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558” และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป19 ซึ่งพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 15 หมวด 125 มาตรา ทั้งนี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558 โดยละเอียดต่อไปในบทที่ 4   

                                                   
19 มาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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บทที่ 3 
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 

 
3.1 หลักการทั่วไปของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 
 
 3.1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา 
 การจัดท าร่างอนุสัญญาแรงงานทางทะเลมีจุดเริ่มต้นมาจากการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ 
ของคณะกรรมาธิการร่วมในกิจการพาณิชยนาวี (Joint Maritime Commission หรือ JMC)  
เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2001 ซึ่งต่อมาในวันที่ 7 - 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 ที่ประชุมใหญ่ 
การคุ้มครองแรงงานทางทะเลสมัยที่ 94 ได้มีมติรับรองให้ร่างอนุสัญญาแรงงานทางทะเลเป็น 
อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 186 เรียกว่า อนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 หรือ Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) โดยมีวัตถุประสงค์ปรากฏอยู่ใน 
อารัมภบทของตัวอนุสัญญา และข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นในการรวบรวมอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเลของที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งมีอยู่อย่างน้อย 3 ประการ1 ดังต่อไปนี้   
 1. เพ่ือรวบรวมตราสารต่าง ๆ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง 
แรงงานทางทะเลกว่า 60 ฉบับ ตลอดจนหลักการพ้ืนฐานที่พบในอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบับอ่ืน ๆ ให้อยู่ในรูปของอนุสัญญาฉบับเดียว ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานแรงงานขั้นพ้ืนฐาน   
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่อยู่ในรูปแบบอนุสัญญาจ านวน 8 ฉบับ ตามที่กล่าวมาแล้ว 
ในบทที่ 2 ด้วย  
 2. เพ่ือให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่า2 แก่แรงงานทั่วโลก โดยอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 ได้รับรองสิทธิต่าง ๆ ของคนประจ าเรือไว้ นั่นคือ สิทธิในสถานที่ท างานที่มั่นคงและ 
ปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัย สิทธิในการจ้างงานที่เป็นธรรม สิทธิในสภาพความเป็นอยู่และ 

                                                   
1 ศศิกานต์ หยั่งสายชล, “ท่าทีของประเทศไทยต่ออนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006”,  

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), น. 31-34. 
2 งานที่มีคุณค่า คือ งานที่ท าแล้วได้ผลส าเร็จ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม มีความปลอดภัย 

ในการท างาน มีความคุ้มครองทางสังคมให้กับครอบครัว ให้โอกาสพัฒนาตนเองและสถานะทางสังคม  
ให้เสรีภาพในการแสดงความห่วงใย เคลื่อนไหว และมีส่วนร่วมตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบ  
กับชีวิตตน รวมถึงการให้โอกาสและการปฏิบัติที่เสมอภาคแก่หญิงและชายทุกคน  
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การท างานที่มีคุณค่าบนเรือที่ออกเดินทะเล และสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล  
มาตรการด้านสวัสดิการ และรูปแบบอ่ืน ๆ ของการคุ้มครองทางสังคม 
 3. เพ่ือให้อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เป็นเสาหลักที่สี่ (Forth Pillar) ของ 
มาตรฐานระหว่างประเทศ โดยเป็นการเติมเต็มเสาหลักทั้งสามขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  
(International Maritime Organization หรือ IMO) ได้แก่ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย      
ความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 (International Convention for the Safety of Life  
at Sea 1974 หรือ SOLAS) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออก 
ประกาศนียบัตร และการเข้าเวรยามของคนประจ าเรือ ค.ศ. 1978 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1995  
(International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping  
for Seafarers, 1978 as amend in 1995 หรือ STCW) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย 
การป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978 (International Convention for the  
Protection of Pollution from Ship 1973 หรือ MARPOL 73/78) ซึ่งจะมีผลท าให้การคุ้มครอง 
แรงงานทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น  
 
 3.1.2 รูปแบบของอนุสัญญา 
 อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 มีรูปแบบการปรับใช้ที่แตกต่างจากอนุสัญญา 
ฉบับอ่ืน ๆ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความพยายามที่จะท าให้ 
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เป็นอนุสัญญาที่มีการลงนามให้สัตยาบันมากที่สุดเท่าที่จะ 
เป็นไปได้ โดยรูปแบบของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ประกอบไปด้วย 3 หลักการ3 ดังนี้ 
 1. รูปแบบของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ  
มาตรา (Article) ข้อบังคับ (Regulation) และประมวลข้อปฏิบัติ (Code) โดยมาตรา (Article) มีจ านวน 
ทั้งสิ้น 16 มาตรา ส่วนข้อบังคับ (Regulation) และประมวลข้อปฏิบัติ (Code) จะบัญญัติอยู่ด้วยกัน  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด (Title) ได้แก่ 
  1.1 หมวด 1 ข้อก าหนดขั้นต่ าในการท างานบนเรือของคนประจ าเรือ (Title 1  
Minimum requirements for seafarers to work on a ship) 
  1.2 หมวด 2 สภาพการจ้าง (Title 2 Conditions of employment) 
  1.3 หมวด 3 ที่พักอาศัย สิ่งสันทนาการ อาหารและการจัดการอาหาร (Title 3  
Accommodation, recreational facilities, food and catering) 

                                                   
3 ศศิกานต์ หยั่งสายชล, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 1, น. 35-39. 
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  1.4 หมวด 4 การคุ้มครองสุขภาพ การรักษาพยาบาล สวัสดิการ และการคุ้มครอง 
ด้านประกันสังคม (Title 4 Health protection, medical care, welfare and social security  
protection) 
  1.5 หมวด 5 การปฏิบัติตามและการบังคับตามกฎหมาย (Title 5 Compliance  
and enforcement)     
 นอกจากนี้ ในส่วนท้ายของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ยัง มีเอกสารแนบ  
(Appendix) ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 4 เอกสารแนบ ได้แก่ Appendix A5 – I, Appendix A5 – II,  
Appendix A5 – III และ Appendix B5 – I อีกด้วย 
 ด้วยเหตุที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 มีรูปแบบซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 มีความยืดหยุ่นในการน าไปปฏิบัติตาม 
ของประเทศสมาชิก โดยส่วนที่เป็นมาตรา (Article) และข้อบังคับ (Regulation) เป็นส่วนที่ก าหนด
เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่พ้ืนฐานด้านการคุ้มครองแรงงาน จึงท าให้ข้อก าหนดทั้ง 2 ส่วนนี้มีสภาพบังคับให้ 
ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม ซึ่งการแก้ไขข้อก าหนดทั้ง 2 ส่วนนี้มีขั้นตอนเช่นเดียวกับ 
การแก้ไขอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศท่ัวไป 
 ส าหรับส่วนที่เป็นประมวลข้อปฏิบัติ (Code) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน A ตัวบท 
มาตรฐาน (Standard A) และส่วน B ตัวบทข้อแนะน า (Guideline B) โดยส่วน A เป็นการก าหนด 
รายละเอียดเพ่ือเสริมความมาตรา (Article) และข้อบังคับ (Regulation) จึงมีสภาพบังคับเช่นเดียวกับ 
มาตรา (Article) และข้อบังคับ (Regulation) แต่การแก้ไขข้อก าหนดในส่วนนี้จะมีขั้นตอนที่ง่ายกว่า 
การแก้ไขข้อก าหนดในมาตรา (Article) และข้อบังคับ (Regulation) ในขณะที่ส่วน B เป็นเพียงการก าหนด 
รายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แก่ประเทศสมาชิก 
เท่านั้น จึงไม่มีสภาพบังคับให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด 
 2. กระบวนการแก้ไขอนุสัญญาท าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ข้อก าหนดในส่วนประมวลข้อปฏิบัติ (Code) ต้องกระท าโดยที่ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงาน 
ระหว่างประเทศภายในกรอบของ Article 194 แห่งธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ   

                                                   
4 Article 19 of Constitution of the International Labour Organisation 
1. When the Conference has decided on the adoption of proposals with  

regard to an item on the agenda, it will rest with the Conference to determine whether  
these proposals should take the form: (a) of an international Convention, or (b) of      
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a Recommendation to meet circumstances where the subject, or aspect of it, dealt  
with is not considered suitable or appropriate at that time for a Convention. 

2. In either case a majority of two-thirds of the votes cast by the delegates  
present shall be necessary on the final vote for the adoption of the Convention or  
Recommendation, as the case may be, by the Conference. 

3. In framing any Convention or Recommendation of general application  
the Conference shall have due regard to those countries in which climatic conditions,  
the imperfect development of industrial organisation, or other special circumstances  
make the industrial conditions substantially different and shall suggest the modifications,  
if any, which it considers may be required to meet the case of such countries. 

4. Two copies of the Convention or Recommendation shall be authenticated  
by the signatures of the President of the Conference and of the Director-General.      
Of these copies one shall be deposited in the archives of the International Labour  
Office and the other with the Secretary-General of the United Nations. The Director- 
General will communicate a certified copy of the Convention or Recommendation to  
each of the Members. 

5. In the case of a Convention: 
(a) the Convention will be communicated to all Members for ratification; 
(b) each of the Members undertakes that it will, within the period of one  

year at most from the closing of the session of the Conference, or if it is impossible  
owing to exceptional circumstances to do so within the period of one year, then at  
the earliest practicable moment and in no case later than 18 months from the  
closing of the session of the Conference, bring the Convention before the authority  
or authorities within whose competence the matter lies, for the enactment of legislation  
or other action; 

(c) Members shall inform the Director-General of the International Labour  
Office of the measures taken in accordance with this article to bring the Convention  
before the said competent authority or authorities, with particulars of the authority  
or authorities regarded as competent, and of the action taken by them; 
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(d) if the Member obtains the consent of the authority or authorities within  

whose competence the matter lies, it will communicate the formal ratification of the  
Convention to the Director-General and will take such action as may be necessary to  
make effective the provisions of such Convention; 

(e) if the Member does not obtain the consent of the authority or authorities  
within whose competence the matter lies, no further obligation shall rest upon the  
Member except that it shall report to the Director-General of the International Labour  
Office, at appropriate intervals as requested by the Governing Body, the position of its  
law and practice in regard to the matters dealt with in the Convention, showing the  
extent to which effect has been given, or is proposed to be given, to any of the provisions  
of the Convention by legislation, administrative action, collective agreement or otherwise  
and stating the difficulties which prevent or delay the ratification of such Convention. 

6. In the case of a Recommendation: 
(a) the Recommendation will be communicated to all Members for their  

consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise; 
(b) each of the Members undertakes that it will, within a period of one year  

at most from the closing of the session of the Conference, or if it is impossible owing  
to exceptional circumstances to do so within the period of one year, then at the earliest  
practicable moment and in no case later than 18 months after the closing of the  
Conference, bring the Recommendation before the authority or authorities within  
whose competence the matter lies for the enactment of legislation or other action; 

(c) the Members shall inform the Director-General of the International Labour  
Office of the measures taken in accordance with this article to bring the Recommendation  
before the said competent authority or authorities with particulars of the authority or  
authorities regarded as competent, and of the action taken by them; 

(d) apart from bringing the Recommendation before the said competent  
authority or authorities, no further obligation shall rest upon the Members, except  
that they shall report to the Director-General of the International Labour Office, at  
appropriate intervals as requested by the Governing Body, the position of the law and  
practice in their country in regard to the matters dealt with in the Recommendation,  
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showing the extent to which effect has been given, or is proposed to be given, to the  
provisions of the Recommendation and such modifications of these provisions as it  
has been found or may be found necessary to make in adopting or applying them. 

7. In the case of a federal State, the following provisions shall apply: 
(a) in respect of Conventions and Recommendations which the federal  

government regards as appropriate under its constitutional system for federal action,  
the obligations of the federal State shall be the same as those of Members which are  
not federal States; 

(b) in respect of Conventions and Recommendations which the federal  
government regards as appropriate under its constitutional system, in whole or in part,  
for action by the constituent states, provinces, or cantons rather than for federal action,  
the federal government shall: 

    (i) make, in accordance with its Constitution and the Constitutions of  
the states, provinces or cantons concerned, effective arrangements for the reference  
of such Conventions and Recommendations not later than 18 months from the closing  
of the session of the Conference to the appropriate federal, state, provincial or cantonal  
authorities for the enactment of legislation or other action; 

    (ii) arrange, subject to the concurrence of the state, provincial or cantonal  
governments concerned, for periodical consultations between the federal and the  
state, provincial or cantonal authorities with a view to promoting within the federal  
State coordinated action to give effect to the provisions of such Conventions and  
Recommendations; 

    (iii) inform the Director-General of the International Labour Office of  
the measures taken in accordance with this article to bring such Conventions and  
Recommendations before the appropriate federal, state, provincial or cantonal authorities  
with particulars of the authorities regarded as appropriate and of the action taken by  
them; 

    (iv) in respect of each such Convention which it has not ratified, report  
to the Director-General of the International Labour Office, at appropriate intervals as  
requested by the Governing Body, the position of the law and practice of the federation  
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กฎและวิธีปฏิบัติขององค์การในการรับรองอนุสัญญาต่าง ๆ ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล 
ต่อประเทศสมาชิกภายใน 3 - 4 ปี หลังจากที่มีการเสนอให้มีการแก้ไขในส่วนนั้น และเมื่อการแก้ไข   
มีผลใช้บังคับแล้ว ประเทศสมาชิกจะไม่สามารถให้สัตยาบันอนุสัญญาในส่วนก่อนการแก้ไขได้ จะให้ 
สัตยาบันได้เฉพาะอนุสัญญาที่ได้รับการแก้ไขแล้วเท่านั้น  
 3. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามและการบังคับใช้ของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 ท าให้มั่นใจได้ว่าจะมีการปฏิบัติตามและบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการ 
ก าหนดให้รัฐเจ้าของธงเรือ (Flag State) มีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลเรือเดินทะเลระหว่างประเทศที่ชักธง 
ของประเทศตน ให้มีมาตรฐานตามที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้ นอกจากนี้ 
ยังให้อ านาจแก่รัฐเจ้าของท่า (Port State) ที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
ในการเข้าตรวจสอบเรือทุกล าที่เข้ามาจอดในท่าเรือของประเทศตนว่ามีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ 
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 หรือไม่ ซึ่งหากมีการไม่ปฏิบัติตามก็มีอ านาจสั่งให้เรือดังกล่าว 
แก้ไขข้อบกพร่องได้ และหากเป็นการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงก็มีอ านาจกักเรือไว้จนกว่าจะมีการแก้ไข 
ข้อบกพร่องด้วย  
 

                                                                                                                                                  
and its constituent States, provinces or cantons in regard to the Convention, showing  
the extent to which effect has been given, or is proposed to be given, to any of the  
provisions of the Convention by legislation, administrative action, collective agreement,  
or otherwise; 

    (v) in respect of each such Recommendation, report to the Director- 
General of the International Labour Office, at appropriate intervals as requested by  
the Governing Body, the position of the law and practice of the federation and its  
constituent states, provinces or cantons in regard to the Recommendation, showing  
the extent to which effect has been given, or is proposed to be given, to the provisions  
of the Recommendation and such modifications of these provisions as have been  
found or may be found necessary in adopting or applying them. 

8. In no case shall the adoption of any Convention or Recommendation  
by the Conference, or the ratification of any Convention by any Member, be deemed  
to affect any law, award, custom or agreement which ensures more favourable  
conditions to the workers concerned than those provided for in the Convention or  
Recommendation. 
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 3.1.3 ขอบเขตการบังคับใช้ของอนุสัญญา 
 อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 มีผลใช้บังคับกับคนประจ าเรือทุกคนและเรือทุกล า 
ที่ใช้เพื่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเรือของรัฐหรือเรือของเอกชน แต่ต้องมิใช่เป็นเรือที่ใช้ท าการ 
ประมงหรือกิจกรรมต่อเนื่องที่คล้ายคลึงกัน เรือซึ่งต่อตามแบบประเพณีดั้งเดิม และเรือรบหรือเรือที่ใช้ 
ทางการทหาร5 ซึ่งตาม Article 2 แห่งอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดให้ “คนประจ าเรือ”  

หมายถงึ บุคคลผู้ได้รับการว่าจ้าง หรือได้รับมอบหมาย หรือท างานด้วยความสามารถไม่ว่าด้านใดบนเรือ 
ที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ใช้บังคับ เว้นแต่จะมีการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ซึ่งหากมีกรณี 
สงสัยว่ากลุ่มบุคคลใดเป็นคนประจ าเรือตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ให้หน่วยงาน 
ที่ทรงอ านาจในประเทศสมาชิกเป็นผู้พิจารณาตัดสินปัญหาข้อสงสัยดังกล่าว ภายหลังจากการปรึกษา 
กับองค์กรของเจ้าของเรือและคนประจ าเรือภายในประเทศของตนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวแล้ว6  
และก าหนดให้ “เรือ” หมายถึง เรือซึ่งมิได้เดินเฉพาะในน่านน้ าภายในประเทศ หรือน่านน้ าที่อยู่ภายใน 
หรือประชิดติดกับน่านน้ าที่ใช้ก าบังคลื่นลม หรือในพ้ืนที่ที่มีการบังคับใช้กฎระเบียบของเมืองท่า เว้นแต่ 
จะมีการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ซึ่งหากมีกรณีสงสัยว่าเรือล าใดหรือเรือประเภทใดอยู่ภายใต้บังคับ 
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ให้หน่วยงานที่ทรงอ านาจในประเทศสมาชิกเป็นผู้พิจารณา 
ตัดสินปัญหาข้อสงสัยดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้ปรึกษากับองค์กรของเจ้าของเรือและคนประจ าเรือ  
ภายในประเทศของตนที่เก่ียวข้องกับปัญหาดังกล่าวแล้ว7 

                                                   
5 Article 2 of Maritime Labour Convention 2006 
4. Except as expressly provided otherwise, this Convention applies to all ships,  

whether publicly or privately owned, ordinarily engaged in commercial activities, other  
than ships engaged in fishing or in similar pursuits and ships of traditional build such  
as dhows and junks. This Convention does not apply to warships or naval auxiliaries. 

6 Article 2 of Maritime Labour Convention 2006  
3. In the event of doubt as to whether any categories of persons are to be  

regarded as seafarers for the purpose of this Convention, the question shall be  
determined by the competent authority in each Member after consultation with the  
shipowners’ and seafarers’ organizations concerned with this question. 

7 Article 2 of Maritime Labour Convention 2006 
5. In the event of doubt as to whether this Convention applies to a ship or  

particular category of ships, the question shall be determined by the competent authority  
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 3.1.4 การมีผลใช้บังคับและผลจากการเริ่มบังคับใช้ของอนุสัญญา 
 Article 88 แห่งอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดให้อนุสัญญาแรงงาน  

ทางทะเล ค.ศ. 2006 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่มีการให้สัตยาบันของ 
ประเทศสมาชิกอย่างน้อย 30 ประเทศ และประเทศเหล่านั้นต้องมีจ านวนตันกรอสรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 33 ของจ านวนตันกรอสโลก ซึ่งในปัจจุบันอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 มีผลใช้บังคับแล้ว 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ภายหลังจากที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี 
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เป็นล าดับที่ 30 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งส่งผลให้ 
จ านวนตันกรอสของกองเรือประเทศสมาชิกโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 59.85 ของกองเรือโลก  
 เมื่ออนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 มีผลใช้บังคับแล้ว จะมีผลท าให้ประเทศสมาชิก 
ที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 สิ้นความผูกพันที่มีต่ออนุสัญญาฉบับก่อน ๆ  
และมีผลเป็นการแก้ไขตราสารอ่ืน ๆ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง 
แรงงานทางทะเล จ านวน 37 ฉบับ9 ได้แก่ 

                                                                                                                                                  
in each Member after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations  
concerned. 

8 Article 8 of Maritime Labour Convention 2006 
1. The formal ratifications of this Convention shall be communicated to  

the Director - General of the International Labour Office for registration. 
2. This Convention shall be binding only upon those Members of the  

International Labour Organization whose ratifications have been registered by the  
Director - General. 

3. This Convention shall come into force 12 months after the date on  
which there have been registered ratifications by at least 30 Members with a total  
share in the world gross tonnage of ships of at least 33 per cent. 

4. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member       
12 months after the date on which its ratification has been registered. 

9 Article 10 of Maritime Labour Convention 2006 
This Convention revises the following Conventions: 
- Minimum Age (Sea) Convention, 1920 (No. 7) 
- Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention, 1920 (No. 8) 
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- Placing of Seamen Convention, 1920 (No. 9) 
- Medical Examination of Young Persons (Sea) Convention, 1921 (No. 16) 
- Seamen’s Articles of Agreement Convention, 1926 (No. 22) 
- Repatriation of Seamen Convention, 1926 (No. 23) 
- Officers’ Competency Certificates Convention, 1936 (No. 53) 
- Holidays with Pay (Sea) Convention, 1936 (No. 54) 
- Shipowners’ Liability (Sick and Injured Seamen) Convention, 1936 (No. 55) 
- Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56) 
- Hours of Work and Manning (Sea) Convention, 1936 (No. 57) 
- Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936 (No. 58) 
- Food and Catering (Ships’ Crews) Convention, 1946 (No. 68) 
- Certification of Ships’ Cooks Convention, 1946 (No. 69) 
- Social Security (Seafarers) Convention, 1946 (No. 70) 
- Paid Vacations (Seafarers) Convention, 1946 (No. 72) 
- Medical Examination (Seafarers) Convention, 1946 (No. 73) 
- Certification of Able Seamen Convention, 1946 (No. 74) 
- Accommodation of Crews Convention, 1946 (No. 75) 
- Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention, 1946 (No. 76) 
- Paid Vacations (Seafarers) Convention (Revised), 1949 (No. 91) 
- Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92) 
- Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention (Revised), 1949 (No. 93) 
- Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention (Revised), 1958 (No. 109) 
- Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention, 1970 (No. 133) 
- Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134) 
- Continuity of Employment (Seafarers) Convention, 1976 (No. 145) 
- Seafarers’ Annual Leave with Pay Convention, 1976 (No. 146) 
- Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147) 
- Protocol of 1996 to the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention,  

1976 (No. 147) 
- Seafarers’ Welfare Convention, 1987 (No. 163) 
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 1. อนุสัญญาว่าด้วยอายุข้ันต่ า (ทางทะเล) ค.ศ. 1920 (ฉบับที่ 7) 
 2. อนุสัญญาว่าด้วยการชดใช้ต่อการว่างงาน (เรืออับปาง) ค.ศ. 1920 (ฉบับที่ 8) 
 3. อนุสัญญาว่าด้วยการบรรจุงานคนเรือ ค.ศ. 1920 (ฉบับที่ 9) 
 4. อนุสัญญาว่าด้วยการตรวจสุขภาพผู้เยาว์ (ทางทะเล) ค.ศ. 1921 (ฉบับที่ 16) 
 5. อนุสัญญาว่าด้วยหัวข้อในข้อตกลงของคนเรือ ค.ศ. 1926 (ฉบับที่ 22) 
 6. อนุสัญญาว่าด้วยการส่งตัวคนเรือกลับภูมิล าเนา ค.ศ. 1926 (ฉบับที่ 23) 
 7. อนุสัญญาว่าด้วยประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการท างานในต าแหน่ง 
ของนายประจ าเรือ ค.ศ. 1936 (ฉบับที่ 53) 
 8. อนุสัญญาว่าด้วยวันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง (ทางทะเล) ค.ศ. 1936 (ฉบับที่ 54) 
 9. อนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดของเจ้าของเรือ (คนเรือที่ป่วยและได้รับบาดเจ็บ)       
ค.ศ. 1936 (ฉบับที่ 55) 
 10. อนุสัญญาว่าด้วยการประกันภัยการเจ็บป่วย (ทางทะเล) ค.ศ. 1936 (ฉบับที่ 56) 
 11. อนุสัญญาว่าด้วยชั่วโมงท างานและการจัดอัตราคน (ทางทะเล) ค.ศ. 1936 (ฉบับที่ 57) 
 12. อนุสัญญาว่าด้วยอายุข้ันต่ า (ทางทะเล) (ฉบับแก้ไข) ค.ศ. 1936 (ฉบับที่ 58) 
 13. อนุสัญญาว่าด้วยอาหารและการจัดเตรียมอาหาร (ลูกเรือ) ค.ศ. 1946 (ฉบับที่ 68) 
 14. อนุสัญญาว่าด้วยการออกประกาศนียบัตรส าหรับคนครัวบนเรือ ค.ศ. 1946 (ฉบับที่ 69) 
 15. อนุสัญญาว่าด้วยการประกันสังคม (คนประจ าเรือ) ค.ศ. 1946 (ฉบับที่ 70) 
 16. อนุสัญญาว่าด้วยการหยุดพักผ่อนโดยได้รับค่าจ้าง (คนประจ าเรือ) ค.ศ. 1946   
(ฉบับที่ 72) 
 17. อนุสัญญาว่าด้วยการตรวจสุขภาพ (คนประจ าเรือ) ค.ศ. 1946 (ฉบับที่ 73) 
 18. อนุสัญญาว่าด้วยการออกประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของคนเรือในการ 
ท างานในต าแหน่ง ค.ศ. 1946 (ฉบับที่ 74) 
 19. อนุสัญญาว่าด้วยที่พักอาศัยของลูกเรือบนเรือ ค.ศ. 1946 (ฉบับที่ 75) 

                                                                                                                                                  
- Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention, 1987 (No. 164) 
- Social Security (Seafarers) Convention (Revised), 1987 (No. 165) 
- Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987 (No. 166) 
- Labour Inspection (Seafarers) Convention, 1996 (No. 178) 
- Recruitment and Placement of Seafarers Convention, 1996 (No. 179) 
- Seafarers’ Hours of Work and the Manning of Ships Convention, 1996 (No. 180). 
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 20. อนุสัญญาว่าด้วยค่าจ้าง ชั่วโมงท างาน และการจัดอัตราคน (ทางทะเล) ค.ศ. 1946  
(ฉบับที่ 76) 
 21. อนุสัญญาว่าด้วยการหยุดพักผ่อนโดยได้รับค่าจ้าง (คนประจ าเรือ) (ฉบับแก้ ไข)    
ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 91) 
 22. อนุสัญญาว่าด้วยที่พักอาศัยของลูกเรือบนเรือ (ฉบับแก้ไข) ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 92) 
 23. อนุสัญญาว่าด้วยค่าจ้าง ชั่วโมงท างาน และการจัดอัตราคน (ทางทะเล) (ฉบับแก้ไข)    
ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 93) 
 24. อนุสัญญาว่าด้วยค่าจ้าง ชั่วโมงท างาน และการจัดอัตราคน (ทางทะเล) (ฉบับแก้ไข)    
ค.ศ. 1958 (ฉบับที่ 109) 
 25. อนุสัญญาว่าด้วยที่พักอาศัยของลูกเรือบนเรือ (บทบัญญัติเพ่ิมเติม) ค.ศ. 1970  
(ฉบับที่ 133) 
 26. อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันอุบัติเหตุ (คนประจ าเรือ) ค.ศ. 1970 (ฉบับที่ 134) 
 27. อนุสัญญาว่าด้วยการจ้างงานต่อเนื่อง (คนประจ าเรือ) ค.ศ. 1976 (ฉบับที่ 145) 
 28. อนุสัญญาว่าด้วยวันหยุดประจ าปีโดยได้รับค่าจ้างของคนประจ าเรือ ค.ศ. 1976  
(ฉบับที่ 146) 
 29. อนุสัญญาว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ (มาตรฐานขั้นต่ า) ค.ศ. 1976 (ฉบับที่ 147) 
 30. พิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ (มาตรฐานขั้นต่ า)     
ค.ศ. 1976 (ฉบับที่ 147) 
 31. อนุสัญญาว่าด้วยสวัสดิการของคนประจ าเรือ ค.ศ. 1987 (ฉบับที่ 163) 
 32. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพและการรักษาพยาบาล (คนประจ าเรือ)      
ค.ศ. 1987 (ฉบับที่ 164) 
 33. อนุสัญญาว่าด้วยการประกันสังคม (คนประจ าเรือ) (ฉบับแก้ไข) ค.ศ. 1987      
(ฉบับที่ 165) 
 34. อนุสัญญาว่าด้วยการส่งตัวคนประจ าเรือกลับภูมิล าเนา (ฉบับแก้ไข) ค.ศ. 1987  
(ฉบับที่ 166) 
 35. อนุสัญญาว่าด้วยการตรวจแรงงาน (คนประจ าเรือ) ค.ศ. 1996 (ฉบับที่ 178) 
 36. อนุสัญญาว่าด้วยการคัดเลือกและบรรจุคนประจ าเรือ ค.ศ. 1996 (ฉบับที่ 179) 
 37. อนุสัญญาว่าด้วยชั่วโมงการท างานและการจัดอัตราคนประจ าเรือ ค.ศ. 1996    
(ฉบับที่ 180)  
 ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกท่ีไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 จะยังคง 
ต้องผูกพันต่ออนุสัญญาที่ตนเคยให้สัตยาบันไว้ เพียงแต่เมื่ออนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006    
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มีผลใช้บังคับแล้ว จะส่งผลให้ประเทศสมาชิกเหล่านั้น ไม่สามารถลงนามให้สัตยาบันแก่อนุสัญญา 
ฉบับก่อน ๆ ได้อีกต่อไปเท่านั้น10 
 
 3.1.5 การบอกเลิกอนุสัญญา 
 ประเทศสมาชิกที่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้ว สามารถ 
ประกาศบอกเลิกการให้สัตยาบันอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ได้ ภายหลังครบก าหนด 10 ปี  
นับจากวันที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 มีผลใช้บังคับเป็นครั้งแรก โดยแจ้งการบอกเลิก    
แก่ผู้อ านวยการใหญ่ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศเพ่ือท าการลงทะเบียน โดยการบอกเลิกดังกล่าว 
จะยังไม่มีผลจนกว่าจะพ้น 1 ปี นับจากการลงทะเบียนบอกเลิก และในกรณีที่ไม่มีการบอกเลิกในปี 
หลังจากครบ 10 ปี ข้างต้น ประเทศสมาชิกต้องผูกพันตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี จึงจะมีสิทธิในการบอกเลิกได้อีกครั้งหนึ่ง11  
 
3.2 หลักเกณฑ์การคุ้มครองแรงงานทางทะเลตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 
 
 นอกจากพันธกรณีทั่วไปในส่วนของมาตรา (Article) ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 แล้ว ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ยังต้องปฏิบัติตาม 

                                                   
10 International Labour Organization, “Proposed consolidated Maritime  

Labour Convention : Frequently asked questions,” Accessed November 28, 2013,    
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/maritime/consol-faq.pdf.  

11 Article 9 of Maritime Labour Convention 2006 
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after  

the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into  
force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour  
Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the  
date on which it is registered. 

2. Each Member which does not, within the year following the expiration  
of the period of ten years mentioned in paragraph 1 of this Article, exercise the right  
of denunciation provided for in this Article, shall be bound for another period of ten  
years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each new  
period of ten years under the terms provided for in this Article. 
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พันธกรณเีฉพาะซึ่งเป็นส่วนที่ก าหนดรายละเอียดในการน าข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 ไปปฏิบัติด้วย โดยพันธกรณีเฉพาะของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ปรากฏอยู่ใน 
ข้อบังคับ (Regulation) และประมวลข้อปฏิบัติ (Code) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 หมวด (Title) ดังต่อไปนี้ 
 
 3.2.1 ข้อก่าหนดขั้นต่่าในการท่างานบนเรือของคนประจ่าเรือ 
 ข้อก าหนดขั้นต่ าในการท างานบนเรือของคนประจ าเรือปรากฏอยู่ในหมวด 1 (Title 1)  
ของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 โดยเป็นข้อก าหนดขั้นพ้ืนฐานที่ควรได้รับการพิจารณา 
ก่อนที่คนประจ าเรือจะเริ่มท างานบนเรือ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อบังคับ (Regulation) และประมวล 
ข้อปฏิบัติ (Code) จ านวน 4 ข้อ ดังนี้ 
 3.2.1.1 อายุขั้นต่่า  
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า ไม่มีบุคคลที่อายุต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
ท างานบนเรือ โดยตามมาตรฐาน A 1.1 (Standard A 1.1) ห้ามจ้างงาน มอบหมายงาน หรือให้บุคคลที่มี 
อายุต่ ากว่า 16 ปี ท างานบนเรือ และในกรณีคนประจ าเรือที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ห้ามท างานที่อาจ 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของคนประจ าเรือ ซึ่งการก าหนดประเภทของงานดังกล่าว  
ต้องกระท าโดยกฎระเบียบหรือกฎหมายภายในประเทศ หรือโดยหน่วยงานที่ทรงอ านาจภายหลังจาก 
ที่ได้มีการปรึกษาหารือกับองค์กรฝ่ายนายจ้างและฝ่ายคนประจ าเรือแล้ว และห้ามคนประจ าเรือที่มี 
อายุต่ ากว่า 18 ปี ท างานในเวลากลางคืน ซึ่งเวลากลางคืนต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 9 ชั่วโมง โดยเริ่ม 
ก่อนเที่ยงคืนและสิ้นสุดหลัง 5 นาฬิกาเป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ หน่วยงานที่ทรงอ านาจสามารถก าหนด 
ยกเว้นให้คนประจ าเรือที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีท างานในเวลากลางคืนไดใ้น 2 กรณ ีดังนี้  
  1. กรณีที่อาจส่งผลเสียต่อการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพของคนประจ าเรือตาม 
ก าหนดการและแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือ 
  2. โดยลักษณะเฉพาะของหน้าที่หรือแผนงานการฝึกอบรม และหน่วยงานที่ทรงอ านาจ 
พิจารณาแล้วว่าการท างานนั้นจะไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนประจ าเรือดังกล่าว  
ภายหลังจากทีไ่ด้มีการปรึกษาหารือกับองค์กรฝ่ายนายจ้างและฝ่ายคนประจ าเรือแล้ว 
 3.2.1.2 ใบรับรองแพทย์  
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า คนประจ าเรือทุกคนมีความพร้อม 
ด้านสุขภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในทะเล โดยตามมาตรฐาน A 1.2 (Standard A 1.2) คนประจ าเรือทุกคน 
ที่จะเริ่มท างานบนเรือต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุและออกโดยแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
ซึ่งใบรับรองแพทย์ต้องระบุเป็นการเฉพาะว่า การได้ยินและการมองเห็นหรือการมองเห็นสีมีผล 
เป็นที่น่าพอใจ และคนประจ าเรือไม่มีอาการเจ็บป่วยใด ๆ ที่อาจทรุดหนักลงขณะท างานในทะเล หรือ 
เป็นเหตุให้ขาดความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคคลอ่ืนบนเรือ  
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โดยหากเป็นใบรับรองแพทย์ของคนประจ าเรือที่ท างานบนเรือซึ่งเดินระหว่างประเทศเป็นปกติ ต้องมีการ  
จัดท าใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษด้วย 
  นอกจากนี้ใบรับรองแพทยย์ังต้องมีอายุสูงสุดไม่เกิน 2 ปี แต่หากเป็นคนประจ าเรือ 
ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ใบรับรองแพทยจ์ะต้องมีอายุสูงสุดไม่เกิน 1 ปี และใบรับรองการมองเห็นสีต้องมี 
อายุสูงสุดไม่เกิน 6 ปี ทั้งนี้ หากใบรับรองแพทย์หมดอายุลงในระหว่างการเดินเรือ ให้สามารถใช้ 
ใบรับรองแพทย์เดิมต่อไปได้จนกว่าจะถึงท่าเรือถัดไปซึ่งคนประจ าเรือสามารถขอใบรับรองแพทย์ 
จากผู้ประกอบอาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ แต่ระยะเวลานั้นจะต้องไม่เกิน 3 เดือน   
  อย่างไรกต็าม หากเป็นใบรับรองแพทย์ทีอ่อกตามความในอนุสัญญาระหว่างประเทศ      
ว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามของคนประจ าเรือ ค.ศ. 1978  
แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1995 (International Convention on Standards of Training, Certification  
and Watchkeeping for Seafarers : STCW) หรือใบรับรองแพทย์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อก าหนด 
ตามอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ก็ไม่จ าต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานนี้อีกแต่อย่างใด 
 3.2.1.3 การฝึกอบรมและการมีคุณสมบัติที่เหมาะสม  
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า คนประจ าเรือได้ผ่านการฝึกอบรม 
หรือมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนบนเรือ โดยตามข้อบังคับ 1.3 (Regulation 1.3)     
คนประจ าเรือทีท่ างานบนเรือต้องผ่านการฝึกอบรมหรือได้รับการรับรองว่ามีความสามารถหรือมีคุณสมบัติ 
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลบนเรือ 
ที่ออกทะเลด้วย ทั้งนี้ ขณะที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 หากประเทศสมาชิกใด 
มีข้อผูกพันภายใต้อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 74 ว่าด้วยการออกใบรับรอง 
กะลาสีที่มีทักษะ พ.ศ. 2489 (Certification of Able Seamen Convention, 1946) ประเทศสมาชิกนั้น 
ยังคงมีความผูกพันตามอนุสัญญาดังกล่าวต่อไปจนกว่าข้อก าหนดเรื่องนี้ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 จะมีผลใช้บังคับ หรืออนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 มีผลใช้บังคับล่วงไปแล้ว 5 ปี  
แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
 3.2.1.4 การคัดเลือกและบรรจุคน 
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า คนประจ าเรือจะสามารถเข้าถึงระบบ 
การคัดเลือกและบรรจุคนประจ าเรือท่ีวางระเบียบไว้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยตามมาตรฐาน  
A 1.4 (Standard A 1.4) หน่วยงานที่ทรงอ านาจต้องควบคุมและก ากับดูแลหน่วยบริการคัดเลือกและ 
บรรจุคนประจ าเรือ ทั้งที่ด าเนินการในประเทศของตนและที่ด าเนินการในประเทศอ่ืนซึ่งไม่อยู่ในบังคับ 
ของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แต่เจ้าของเรือซึ่งชักธงของประเทศตนใช้บริการหน่วยบริการ 
คัดเลือกและบรรจุคนประจ าเรือนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่อนุสัญญาแรงงานทางทะล ค.ศ. 2006  
ก าหนดไว้ และห้ามไม่ให้หน่วยบริการคัดเลือกและบรรจุคนประจ าเรือใดกระท าการอันเป็นการกีดกัน 
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หรือขัดขวางการได้งานของคนประจ าเรือที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อีกทั้งยังห้ามไม่ให้มีการเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จากคนประจ าเรือ เพ่ือเป็นค่าจัดหางานหรือค่าคัดเลือกและบรรจุ      
คนประจ าเรือด้วย เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองแพทย์ ค่าหนังสือแสดงสัญชาติ ค่าหนังสือ 
เดินทาง หรือค่าเอกสารส่วนตัวอ่ืน ๆ ของคนประจ าเรือ  
  นอกจากนี้ประเทศสมาชิกยังต้องท าให้มั่นใจว่า หน่วยบริการคัดเลือกและบรรจุ 
คนประจ าเรือที่ด าเนินการอยู่ในอาณาเขตประเทศตนมีการเก็บรักษาทะเบียนที่เป็นปัจจุบันของ 
คนประจ าเรือทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกและบรรจุงานผ่านหน่วยบริการของตน ตลอดจนต้องท าให้มั่นใจว่า  
คนประจ าเรือได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามข้อตกลงการจ้างงาน และเจ้าของเรือมีวิธีคุ้มครอง 
คนประจ าเรือซึ่งอยู่ในสภาพล าบาก ณ เมืองท่าต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ หน่วยบริการคัดเลือกและบรรจุ 
คนประจ าเรือตามอนุสัญญาแรงงานทางทะล ค.ศ. 2006 อาจเป็นการให้บริการโดยรัฐบาล เอกชน หรือ 
องค์กรของคนประจ าเรือก็ได้  
 
 3.2.2 สภาพการจ้าง 
 สภาพการจ้างของคนประจ าเรือปรากฏอยู่ในหมวด 2 (Title 2) ของอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 โดยเป็นข้อก าหนดที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขและสภาพการจ้างงานของ 
คนประจ าเรือ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อบังคับ (Regulation) และประมวลข้อปฏิบัติ (Code) จ านวน  
8 ข้อ ดังนี้ 
 3.2.2.1 ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ่าเรือ  
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า คนประจ าเรือมีข้อตกลงจ้างงาน 
ที่เป็นธรรม โดยตามมาตรฐาน A 2.1 (Standard A 2.1) ประเทศสมาชิกต้องมีกฎหมายหรือกฎระเบียบ 
ให้คนประจ าเรือที่ท างานบนเรือซึ่งชักธงของประเทศตนมีข้อตกลงการจ้างงานที่คนประจ าเรือและ 
เจ้าของเรือหรือผู้แทนเจ้าของเรือ ลงนามร่วมกัน โดยจัดท าเป็นคู่ฉบับเก็บไว้บนเรือและที่คนประจ าเรือ 
คนละฉบับ พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจได้ตลอดเวลา ซึ่งข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือทุกกรณี 
จะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
  (ก) ชื่อเต็ม วันเดือนปีเกิดหรืออายุ และสถานที่เกิดของคนประจ าเรือ 
  (ข) ชื่อและท่ีอยู่ของเจ้าของเรือ 
  (ค) สถานที่และวันเดือนปีที่ท าข้อตกลงการจ้างงานคนประจ าเรือ 
  (ง) ต าแหน่งหน้าที่ท่ีคนประจ าเรือได้รับการจ้างงาน 
  (จ) จ านวนค่าจ้างของคนประจ าเรือ หรือสูตรในการค านวณค่าจ้าง หากมีการใช้สูตร 
  (ฉ) จ านวนวันหยุดประจ าปีโดยได้รับค่าจ้าง หรือสูตรในการค านวณ หากมีการใช้สูตร 
  (ช) การสิ้นสุดข้อตกลงและเงื่อนไขการสิ้นสุดข้อตกลง รวมทั้ง 
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   (1) เงื่อนไขที่ให้แต่ละฝ่ายมีสิทธิท าให้ข้อตกลงสิ้นสุดลงได้ และระยะเวลาการแจ้ง  
โดยในกรณีที่ไม่มีการก าหนดระยะเวลาการแจ้งไว้ ระยะเวลาการแจ้งของเจ้าของเรือต้องไม่น้อยกว่า 
ของคนประจ าเรือ  
   (2) วันหมดอายุของข้อตกลง ในกรณีท่ีข้อตกลงมีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด และ 
   (3) ท่าเรือปลายทางและเวลาสิ้นสุดหลังจากเดินทางถึงที่หมายก่อนที่คนประจ าเรือ   
จะหมดหน้าที ่ในกรณีที่ท าข้อตกลงไว้เพ่ือการเดินเรือเพียงเที่ยวเดียว 
  (ซ) สิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองการประกันสังคมและสุขภาพ ซึ่งเจ้าของเรือ 
จัดให้กับคนประจ าเรือ 
  (ฌ) การให้สิทธิในการส่งตัวคนประจ าเรือกลับ 
  (ญ) การอ้างอิงถึงข้อตกลงจากการร่วมเจรจาต่อรอง หากมีการน ามาใช้ และ 
  (ฎ) รายการอื่นใดตามท่ีกฎหมายภายในประเทศก าหนดให้มี 
  ทั้งนี้ การแจ้งสิ้นสุดข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือนั้น ประเทศสมาชิกต้อง 
ก าหนดระยะเวลาในการแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นตามที่ระบุไว้ใน 
กฎหมายหรือกฎระเบียบภายในประเทศ หรือตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างคนประจ าเรือและเจ้าของเรือ  
 3.2.2.2 ค่าจ้าง12 
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า คนประจ าเรือได้รับค่าจ้างจากการ 
ท างานของตนอย่างสม่ าเสมอและเต็มจ านวนตามข้อตกลงการจ้างงาน โดยตามมาตรฐาน A 2.2  
(Standard A 2.2) ประเทศสมาชิกต้องก าหนดให้มีรอบการจ่ายเงินแก่คนประจ าเรือซึ่งท างานอยู่บนเรือ 
ที่ชักธงของประเทศตน ไม่นานไปกว่ารอบรายเดือน และคนประจ าเรือต้องได้รับบัญชีประจ าเดือน 
ทีร่ะบรุายการเกี่ยวกับก าหนดการจ่ายเงินค่าจ้างและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ จ านวนเงินที่ได้รับ ตลอดจนอัตรา 
แลกเปลี่ยนที่ใช้ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินสกุลอ่ืนซ่ึงแตกต่างไปจากท่ีได้ตกลงกันด้วย 

 นอกจากนี้ประเทศสมาชิกยังต้องก าหนดให้เจ้าของเรือจัดให้คนประจ าเรือสามารถ    
โอนเงินรายได้ของตนไปให้ครอบครัว ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ หรือผู้รับประโยชน์ตามกฎหมายได้ตาม 

                                                   
12 “ค่าจ้าง” หรือ “เงินจ่ายเบื้องต้น” หมายถึง เงินที่จ่ายส าหรับการท างานในชั่วโมงปกติ  

ซึ่งไม่รวมถึงการจ่ายเงินส าหรับการท างานล่วงเวลา เงินตอบแทนพิเศษ เบี้ยเลี้ยง การลาหยุดโดยได้รับ 
ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเพ่ิมเติมอ่ืนใด 

  “ค่าจ้างเหมารวม” หมายถึง ค่าจ้างหรือเงินเดือน ซึ่งรวมถึงเงินจ่ายเบื้องต้นและการจ่าย 
เพ่ือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ โดยสามารถรวมถึงค่าชดเชยส าหรับการท างานล่วงเวลาทั้งหมด  
และการจ่ายเพ่ือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ ทั้งหมด หรือสามารถรวมเฉพาะสิทธิประโยชน์    
บางประการไว้ในบางส่วนของการเหมารวม 
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ก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ โดยเจ้าของเรือสามารถเรียกค่าใช้จ่ายจากการบริการดังกล่าวได้ตาม 
ความหมาะสม ทั้งนี้ การที่ประเทศสมาชิกจะรับรองกฎหมายภายในเกี่ยวกับข้อก าหนดนี้ต้องพิจารณา 
ประกอบรายละเอียดข้อแนะน า B 2.2 (Guideline B 2.2) ด้วย ซึ่งตามข้อแนะน า B 2.2 ประกอบไปด้วย 
ข้อแนะน าเรื่องค าจ ากัดความ การค านวณและการจ่ายเงิน ค่าจ้างขั้นต่ า และค่าจ้างหรือเงินจ่ายเบื้องต้น 
รายเดือนขั้นต่ าส าหรับคนประจ าเรือที่มีความสามารถพิเศษในต าแหน่ง 
 3.2.2.3 ชั่วโมงการท่างาน13 และช่ัวโมงการพักผ่อน14  
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า คนประจ าเรือมีชั่วโมงการท างาน 
และชั่วโมงการพักผ่อนตามข้อบังคับ โดยตามมาตรฐาน A 2.3 (Standard A 2.3) คนประจ าเรือต้องมี 
ชั่วโมงการท างานไม่เกิน 14 ชั่วโมงในรอบ 24 ชั่วโมง และไม่เกิน 72 ชั่วโมงในรอบ 7 วัน และต้องมี 
ชั่วโมงการพักผ่อนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงในรอบ 24 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมงในรอบ 7 วัน  
โดยชั่วโมงการพักผ่อนสามารถแบ่งออกได้ไม่เกิน 2 ช่วง ซึ่งหนึ่งในสองช่วงนั้นต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย  
6 ชั่วโมง และต้องมีระยะห่างระหว่างกันไม่เกิน 14 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือให้เรือ  
บุคคล หรือสินค้าที่อยู่บนเรือเกิดความปลอดภัย หรือเพ่ือช่วยเหลือเรือล าอ่ืนหรือบุคคลที่ประสบภัยพิบัติ 
ในทะเล นายเรือมีสิทธิเรียกให้คนประจ าเรือปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจ าเป็นจนกว่าสถานการณ์  
จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ และเมื่อสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติแล้ว นายเรือต้องจัดให้คนประจ าเรือ 
ที่ได้ปฏิบัติงานในช่วงเวลาพักผ่อนนั้น มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอโดยเร็วที่สุด 
  นอกจากนี้ประเทศสมาชิกยังต้องก าหนดให้ติดประกาศตารางเวลาการท างานบนเรือ    
ไว้ในทีซ่ึ่งเห็นได้ง่าย โดยตารางดังกล่าวต้องระบุถึงก าหนดการท างานในทะเล หน้าที่ในท่าเรือ ชั่วโมง 
การท างานสูงสุด และชั่วโมงการพักผ่อนขั้นต่ า อีกทั้งยังต้องจัดท าเป็นภาษาที่ใช้ในการท างานบนเรือ 
และภาษาอังกฤษด้วย   
 3.2.2.4 การให้สิทธิในการลา 
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า คนประจ าเรือสามารถลาได้อย่างเพียงพอ  
โดยตามมาตรฐาน A 2.4 (Standard A 2.4) ประเทศสมาชิกต้องก าหนดให้คนประจ าเรือที่ท างาน    
บนเรือที่ชักธงของประเทศตน มีวันหยุดประจ าปีโดยได้รับค่าจ้างภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม ทั้งนี้  
จ านวนวันหยุดพักผ่อนประจ าปีของคนประจ าเรือต้องไม่น้อยกว่า 2.5 วันตามปฏิทินต่อเดือนที่มี 
การจ้างงาน และการขาดงานโดยมีเหตุผลอันควรต้องไม่ถือเป็นการหยุดประจ าปี  
 

                                                   
13 ชั่วโมงการท างาน หมายถึง เวลาในช่วงที่คนประจ าเรือถูกก าหนดให้ท างานบนเรือ 
14 ชั่วโมงการพักผ่อน หมายถึง เวลานอกเหนือจากชั่วโมงการท างาน แต่ไม่รวมถึงการหยุดพัก 

ในเวลาสั้น ๆ 
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 3.2.2.5 การส่งตัวกลับ  
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า คนประจ าเรือสามารถเดินทางกลับบ้านได้  
โดยตามมาตรฐาน A 2.5 (Standard A 2.5) ประเทศสมาชิกต้องก าหนดให้คนประจ าเรือบนเรือที่ชักธง 
ของประเทศตน ได้รับสิทธิในการส่งตัวกลับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในสภาพการณ์ต่อไปนี้ 
  1. ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือหมดอายุลงในระหว่างการออกทะเล 
  2. ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือสิ้นสุดลงโดยเจ้าของเรือหรือคนประจ าเรือ 
โดยมีเหตุผลที่เหมาะสม 
  3. เมื่อคนประจ าเรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนตามข้อตกลงการจ้างงานได้ 
อีกต่อไป หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ในบางสภาพการณ์ 
  นอกจากนี้ประเทศสมาชิกยังต้องก าหนดห้ามไม่ให้เจ้าของเรือเรียกเงินล่วงหน้า 
เป็นค่าส่งตัวกลับจากคนประจ าเรือ หรือเรียกคืนค่าส่งตัวกลับจากค่าจ้างหรือสิทธิอ่ืน ๆ ของคนประจ าเรือ  
เว้นแต่เป็นกรณีที่คนประจ าเรือนั้น กระท าความผิดร้ายแรงในหน้าที่ตามกฎหมายภายในประเทศ  
หรือมาตรการอื่น ๆ หรือข้อตกลงจากการร่วมเจรจาต่อรองที่มีผลใช้บังคับ 
  อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของเรือไม่เตรียมการในการส่งตัวกลับหรือไม่รับผิดชอบ 
ค่าส่งตัวกลับของคนประจ าเรือที่มีสิทธิได้รับการส่งตัวกลับ ให้หน่วยงานที่ทรงอ านาจของประเทศสมาชิก 
ด าเนินการส่งตัวคนประจ าเรือกลับ หากหน่วยงานที่ทรงอ านาจดังกล่าวไม่ด าเนินการ ให้รัฐที่คนประจ าเรือ 
จะถูกส่งตัวกลับ หรือที่คนประจ าเรือมีสัญชาติ ด าเนินการส่งตัวคนประจ าเรือกลับ และเรียกคืน 
ค่าใช้จ่ายจากประเทศสมาชิกท่ีคนประจ าเรือนั้นท างานบนเรือซึ่งชักธงของประเทศตน ซึ่งเมื่อประเทศ 
สมาชิกดังกล่าวได้ใช้เงินค่าส่งตัวกลับแล้ว ให้มีอ านาจเรียกคืนจากเจ้าของเรือผู้มีหน้าที่ส่งตัว 
คนประจ าเรือกลับได้ โดยประเทศสมาชิกมีอ านาจกักเรือ หรือเรียกร้องให้กักเรือของเจ้าของเรือ 
ที่เกี่ยวข้องไว้จนกว่าจะได้รับการชดใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากเจ้าของเรือดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ ต้องค านึงถึง 
ตราสารระหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการกักเรือ ค.ศ. 1999 ด้วย 
 3.2.2.6 เงินทดแทนของคนประจ่าเรือ กรณีเรือเสียหายหรือจม  
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่า คนประจ าเรือได้รับค่าทดแทนเมื่อเรือ     
เกิดความเสียหายหรือจม โดยตามมาตรฐาน A 2.6 (Standard A 2.6) ประเทศสมาชิกต้องก าหนดให้ 
เจ้าของเรือจ่ายค่าชดเชยให้แก่คนประจ าเรือทุกคนที่ท างานบนเรือซึ่งต้องว่างงานเนื่องจากเรือได้รับ 
ความเสียหายหรือจม ซึ่งมาตรฐานตามข้อก าหนดส่วนนี้ต้องไม่ท าให้เสื่อมเสียต่อสิทธิของคนประจ าเรือ   
ที่พึงมีภายใต้กฎหมายภายในประเทศของประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการได้รับค่าชดเชยในกรณีดังกล่าว  
แต่ทั้งนี้ ตามข้อแนะน า B 2.6 (Guideline B 2.6) แนะน าให้เจ้าเรือควรจ่ายชดเชยให้แก่คนประจ าเรือ 
เฉพาะระหว่างการว่างงานจริงในอัตราเดียวกับค่าจ้างที่จ่ายตามข้อตกลงการจ้างงาน แต่ไม่ควรเกิน 2 เดือน  
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 3.2.2.7 ระดับการจัดอัตราก่าลัง  
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า คนประจ าเรือได้ท างานบนเรือเดินทะเล    
ซึ่งมีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติการของเรืออย่างมั่นคง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยตาม 
มาตรฐาน A 2.7 (Standard A 2.7) ประเทศสมาชิกต้องก าหนดให้บนเรือทุกล าที่ชักธงของประเทศตน      
มีจ านวนคนประจ าเรือที่เพียงพอทั้งด้านจ านวนและด้านคุณสมบัติ เพ่ือให้เรือปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย  
มีประสิทธิภาพ และค านึงถึงการรักษาความปลอดภัย โดยการพิจารณาก าหนดอนุมัติหรือแก้ไขระดับ 
การจัดอัตราก าลังคนประจ าเรือ หน่วยงานที่ทรงอ านาจต้องค านึงถึงการลดจ านวนชั่วโมงการท างาน 
ที่มากเกินไปให้น้อยลงเพ่ือให้คนประจ าเรือได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอและลดความเหนื่อยล้า    
อีกทั้งยังต้องค านึงถึงข้อก าหนดทั้งปวงเกี่ยวกับเรื่องอาหารและการจัดหาอาหารให้แก่คนประจ าเรือด้วย 
 3.2.2.8 โอกาสและการพัฒนาทักษะและอาชีพในการจ้างงานคนประจ่าเรือ  
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกิดโอกาสในการจ้างงาน และการพัฒนา 
ทักษะและอาชีพส าหรับคนประจ าเรือ โดยตามมาตรฐาน A 2.8 (Standard A 2.8) ประเทศสมาชิก 
ต้องก าหนดนโยบายแห่งชาติที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและโอกาสในการจ้างงานส าหรับ  
คนประจ าเรือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ คุณสมบัติ และโอกาสในการจ้างงานให้แก่คนประจ าเรือ  
นอกจากนี้ประเทศสมาชิกยังต้องจัดการฝึกอบรม การศึกษา และแนะแนวอาชีพ รวมทั้งการฝึกอบรม 
ต่อเนื่องอ่ืน ๆ ให้แก่คนประจ าเรือผู้มีหน้าที่เบื้องต้นในการน าร่องเรือและปฏิบัติการด้านความปลอดภัย 
บนเรือที่ออกทะเลด้วย 
 
 3.2.3 ที่พักอาศัย สิ่งสันทนาการ อาหารและการจัดหาอาหาร 
 ที่พักอาศัย สิ่งสันทนาการ อาหารและการจัดหาอาหาร ปรากฏอยู่ในหมวดที่ 3 (Title)  
ของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 โดยเป็นข้อก าหนดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนประจ าเรือ 
มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งข้อก าหนดนี้ต้องสอดคล้องกับข้อบังคับ 4.3 (Regulation 4.3)    
ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย และการป้องกันอุบัติเหตุเพ่ือป้องกันความเสี่ยง 
ต่อการสัมผัสกับระดับเสียงและความสั่นสะเทือนในระดับที่เป็นอันตราย ปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ และ 
สารเคมีต่าง ๆ บนเรือที่ออกทะเล ข้อก าหนดนี้ประกอบไปด้วยข้อบังคับ (Regulation) และประมวล 
ข้อปฏิบัติ (Code) จ านวน 2 ข้อ ดังนี้ 
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 3.2.3.1 ที่พักอาศัยและสิ่งสันทนาการ 
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า คนประจ าเรือมีสิ่งสันทนาการและ 
ที่พักอาศัยที่ดีบนเรือ15 ที่ออกทะเล โดยตามมาตรฐาน A 3.1 (Standard A 3.1) ประเทศสมาชิกต้อง 
ก าหนดให้เรือซึ่งชักธงของประเทศตนมีมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับที่พักอาศัยและสิ่งสันทนาการบนเรือ 
ดังต่อไปนี้16 
  1. ข้อก าหนดด้านที่พักอาศัยของคนประจ าเรือ 
   1) ต้องมีที่ว่างเหนือศีรษะไม่น้อยกว่า 203 เซนติเมตร เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ 
อันสมควรและไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบายแก่คนประจ าเรือ หน่วยงานที่ทรงอ านาจอาจอนุญาต 
ให้ลดความสูงของที่ว่างเหนือศีรษะดังกล่าวในพ้ืนที่ใด ๆ ลงได้   
   2) ต้องกันความร้อนได้อย่างเพียงพอ 
   3) ต้องมีแสงสว่างที่เหมาะสมและมีการระบายน้ าทิ้งที่เพียงพอ 
   4) ต้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เว้นแต่บริเวณที่เรือท าการค้าโดยปกติ 
มีสภาพอุณหภูมิที่ไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ 
   5) กรณีมีที่พักอาศัยเพ่ือการนอนหลับ (ห้องนอน) บนเรือที่ออกทะเล  
ข้อก าหนดส าหรับห้องนอนมีดังต่อไปนี้ 

  (ก) ต้องระบายอากาศได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนต้องมีแสงธรรมชาติ 
เข้าถึง และมีแสงไฟประดิษฐ์อย่างเพียงพอ  

  (ข) ต้องไม่สามารถเปิดได้โดยตรงจากระวางสินค้า ห้องเครื่องจักร  
ห้องประกอบอาหาร ห้องเสบียง ห้องอบแห้ง หรือพ้ืนที่สุขาภิบาลร่วม 

  (ค) ส าหรับเรือที่ไม่ใช่เรือโดยสารตามค านิยามแห่งอนุสัญญาระหว่าง 
ประเทศเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 (SOLAS) ห้องนอนต้องอยู่เหนือแนวบรรทุก 

                                                   
15 ใช้บังคับเฉพาะกับเรือที่ต่อขึ้น ณ วันที่หรือหลังวันที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล    

ค.ศ. 2006 มีผลใช้บังคับกับประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ส่วนเรือที่ต่อก่อนวันดังกล่าวต้องบังคับตาม 
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือและการติดตั้งอุปกรณ์บนเรือตามอนุสัญญาฉบับที่ 92 ว่าด้วย     
ที่พักอาศัยของลูกเรือบนเรือ (ฉบับแก้ไข) ค.ศ. 1949 และอนุสัญญาฉบับที่ 133 ว่าด้วยที่พักอาศัย 
ของลูกเรือบนเรือ (บทบัญญัติเพ่ิมเติม) ค.ศ. 1970 ต่อไปเท่าที่สามารถปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตาม  
Regulation 3.1 2. of Maritime Labour Convention 2006 

16 ประเทศสมาชิกอาจยกเว้นข้อก าหนดบางประการตามมาตรฐานนี้ เช่น ข้อก าหนด 
เกี่ยวกับการจัดให้ห้องน้ าต้องมีอ่างล่างหน้าและมีน้ าร้อนและน้ าเย็น เป็นต้น ส าหรับเรือที่มีขนาดต่ ากว่า  
200 ตันกรอสได ้ทั้งนี้ ตาม Standard A 3.1 20. of Maritime Labour Convention 2006 
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ที่กลางล าเรือหรือท้ายเรือ เว้นแต่เป็นกรณีที่ขนาด ประเภท หรือการใช้งานของเรือท าให้ไม่สามารถ 
จัดให้ห้องนอนอยู่ ณ ที่อ่ืนได้ ก็สามารถจัดให้ห้องนอนอยู่ในส่วนของหัวเรือได้ และต้องจัดให้มี 
ห้องนอนเดี่ยวส าหรับคนประจ าเรือแต่ละคน แต่ทั้งนี้ หน่วยงานที่ทรงอ านาจอาจยกเว้นข้อก าหนดนี้ 
ส าหรับเรือที่มีขนาดต่ ากว่า 3,000 ตันกรอส หรือเรือพิเศษที่ต่อขึ้นตามประมวลข้อปฏิบัติขององค์การ 
ทางทะเลระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยเพื่อเรือที่ใช้ในกิจการพิเศษ ค.ศ. 198317  

  (ง) ส าหรับเรือที่ไม่ใช่เรือโดยสารและเรือที่ใช้ในกิจการพิเศษ  พ้ืนที ่
ห้องนอน ของคนประจ าเรือที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายเรือ ซึ่งไม่มีห้องนั่งเล่นหรือห้องพักผ่อนส่วนตัว  
ต้องมีพ้ืนที่ห้องนอนต่อคนไม่น้อยกว่า 7.5 ตารางเมตรส าหรับเรือที่มีขนาดต่ ากว่า 3,000 ตันกรอส  
หรือไม่น้อยกว่า 8.5 ตารางเมตรส าหรับเรือที่มีขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า แต่ไม่เกิน  
10,000 ตันกรอส หรือไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตรส าหรับเรือที่มีขนาด 10,000 ตันกรอสหรือมากกว่า  
นอกจากนี้ส าหรับเรือที่ไม่ใช่เรือโดยสารและเรือที่ใช้ในกิจการพิเศษ ที่มีขนาดต่ ากว่า 3,000 ตันกรอส  
สามารถให้คนประจ าเรือเข้าพักได้สูงสุดสองคน และพ้ืนที่ห้องนอนนั้นต้องไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร 

  (จ) ส าหรับเรือโดยสารและเรือที่ใช้ในกิจการพิเศษ หน่วยงานที่ 
ทรงอ านาจอาจอนุญาตให้ตั้งห้องนอนอยู่ใต้แนวบรรทุกได้ โดยต้องจัดให้มีแสงสว่างและการระบาย 
อากาศที่เพียงพอ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ตั้งอยู่ชิดใต้ช่องทางเดินภายในตัวเรือ นอกจากนี้พ้ืนที่ห้องนอนของ 
คนประจ าเรือทีไ่ม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายเรือ ต้องมพ้ืีนทีไ่ม่น้อยกว่า 7.5 ตารางเมตรส าหรับห้องที่พัก 
สองคน หรือไม่น้อยกว่า 11.5 ตารางเมตรส าหรับห้องที่พักสามคน หรือไม่น้อยกว่า 14.5 ตารางเมตร 
ส าหรับห้องที่พักสี่คน โดยห้องนอนบนเรือที่ใช้ในกิจการพิเศษที่สามารถเข้าพักได้มากกว่าสี่คน  
ต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3.6 ตารางเมตรต่อคน ส่วนพ้ืนที่ห้องนอนของคนประจ าเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นนายเรือ ซึ่งไม่มีห้องนั่งเล่นหรือห้องพักผ่อนส่วนตัว นายเรือระดับล่าง (ระดับปฏิบัติการ) ต้องมี  
พ้ืนที่ห้องนอนต่อคนไม่น้อยกว่า 7.5 ตารางเมตร และนายเรือระดับอาวุโส (ระดับบริหาร) ต้องมีพ้ืนที่ 
ห้องนอนต่อคนไม่น้อยกว่า 8.5 ตารางเมตร 

  (ฉ) ต้องจัดห้องนอนชายและหญิงแยกต่างหากจากกัน และมีขนาด 
ที่เพียงพอ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม โดยพ้ืนที่ของห้องนอนซึ่งมีเตียงเดี่ยว 
ต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4.5 ตารางเมตรส าหรับเรือที่มีขนาดต่ ากว่า 3,000 ตันกรอส หรือไม่น้อยกว่า  
5.5 ตารางเมตรส าหรับเรือที่มีขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 10,000 ตันกรอส หรือ 
ไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตรส าหรับเรือที่มีขนาด 10,000 ตันกรอสหรือมากกว่า แต่ทั้งนี้ ส าหรับ 

                                                   
17 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เรือท่ีใช้ในกิจการพิเศษ” 
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เรือโดยสารและเรือที่ใช้ในกิจการพิเศษที่มีขนาดต่ ากว่า 3,000 ตันกรอส ซึ่งมีห้องนอนที่มีเตียงนอนเดี่ยว 
บนเรือ หน่วยงานที่ทรงอ านาจอาจอนุญาตให้ลดขนาดของพ้ืนที่ลงได้ 

  (ช) ต้องจัดเตียงนอนให้กับคนประจ าเรือแต่ละคนแยกต่างหากจากกัน  
และมีขนาดอย่างน้อย 198 × 80 เซนติเมตร 

  (ซ) ห้องนอนแต่ละห้องต้องจัดให้มีโต๊ะหรือโต๊ะเขียนหนังสือ และจัดให้มี      
อ่างล้างหน้าซึ่งมีทั้งน้ าร้อนและน้ าเย็น เว้นแต่มีอ่างล้างหน้าในห้องน้ าส่วนตัวแล้ว 
  2. ข้อก าหนดเกี่ยวกับห้องรับประทานอาหาร 
   1) ต้องมีการระบายอากาศ และมีแสงจากธรรมชาติและแสงไฟประดิษฐ์ 
อย่างเพียงพอ 
   2) ต้องตั้งอยู่แยกออกจากห้องนอน แต่ใกล้กับห้องประกอบอาหารเท่าที่จะ 
เป็นไปได้ แต่ทั้งนี้ หน่วยงานที่ทรงอ านาจอาจยกเว้นข้อก าหนดนี้ส าหรับเรือที่มีขนาดต่ ากว่า  
3,000 ตันกรอส 
   3) ต้องมีขนาดที่เพียงพอ มีความสะดวกสบาย และได้รับการตกแต่งและ 
ติดตั้งอุปกรณ์อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงจ านวนของคนประจ าเรือที่คาดว่าจะเข้ามาใช้งานในเวลา 
เดียวกัน ทั้งนี ้ต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมด้วย 
  3. ข้อก าหนดด้านสุขภัณฑ ์
   1) คนประจ าเรือทุกคนต้องมีความสะดวกสบายในการใช้สุขภัณฑ์บนเรือ  
โดยสุขภัณฑ์ส าหรับชายและหญิงควรจัดแยกต่างหากจากกัน  
   2) บริเวณสะพานเรือและพ้ืนที่ตั้งเครื่องจักรหรือพ้ืนที่ใกล้ห้องควบคุม 
เครื่องจักร ต้องมีสุขภัณฑ์ที่สามารถเข้าใช้ได้โดยง่าย แต่ทั้งนี้ หน่วยงานที่ทรงอ านาจอาจยกเว้น 
ข้อก าหนดนี้ส าหรับเรือท่ีมีขนาดต่ ากว่า 3,000 ตันกรอส 
   3) เรือทุกล าต้องมีห้องน้ าอย่างน้อย 1 ห้อง อ่างล้างหน้าอย่างน้อย 1 อ่าง  
และ   อ่างอาบน้ าหรือฝักบัวอาบน้ าอย่างน้อย 1 จุด ต่อคนหกคนหรือน้อยกว่า โดยต้องตั้งอยู่ในพ้ืนที ่
ที่สะดวกต่อการใช้ และทุกจุดช าระต้องมีทั้งน้ าร้อนและน้ าเย็น แต่ส าหรับเรือโดยสารซึ่งโดยปกติ 
ใช้เวลาในการเดินทางแต่ละครั้งไม่เกิน 4 ชั่วโมง หน่วยงานที่ทรงอ านาจอาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
   4) พ้ืนที่สุขาภิบาลต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอ และแยกออกจาก 
ส่วนที่พักอาศัย 
  4. ข้อก าหนดด้านอ่ืน ๆ 
   1) เรือที่บรรทุกคนประจ าเรือตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป และต้องเดินทางแต่ละครั้ง 
นานกว่า 3 วัน ต้องจัดให้มีห้องรักษาพยาบาลแยกต่างหาก แต่ทั้งนี้ หน่วยงานที่ทรงอ านาจอาจผ่อนปรน 
ข้อก าหนดนี้ส าหรับเรือท่ีท าการคา้ตามชายฝั่งได้ 
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   2) เรือทุกล าต้องจัดให้มีพ้ืนที่ว่างหรือพ้ืนที่บนดาดฟ้าเพ่ือให้คนประจ าเรือ 
สามารถใช้ได้หลังเลิกงาน โดยพื้นที่นั้นต้องมีเนื้อที่อย่างเพียงพอ 
   3) เรือทุกล าต้องจัดให้มีห้องท างานส าหรับฝ่ายช่างกลและฝ่ายเดินเรือ แต่ทั้งนี้  
หน่วยงานที่ทรงอ านาจอาจยกเว้นข้อก าหนดนี้ส าหรับเรือท่ีมีขนาดต่ ากว่า 3,000 ตันกรอส 
   4) เรือทุกล าต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการซักรีดเสื้อผ้า  
   5) เรือทุกล าต้องจัดให้มีเครื่องอ านวยความสะดวกและสิ่งสันทนาการที่เหมาะสม   
บนเรือท่ีออกทะเลให้แก่คนประจ าเรือ 
   6) กรณีที่คนประจ าเรือมีวิธีปฏิบัติทางสังคมและศาสนาที่แตกต่างไปจาก 
มาตรฐานนี้ หน่วยงานที่ทรงอ านาจสามารถอนุญาตให้น าวิธีอ่ืนที่แตกต่างไปจากมาตรฐานนี้มาใช้ได้  
โดยวิธีที่แตกต่างออกไปนั้น ต้องไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของคนประจ าเรือที่ควรจะได้รับตาม 
มาตรฐานนี้ 
 3.2.3.2 อาหารและการจัดหาอาหาร 
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า คนประจ าเรือได้รับอาหารและน้ าดื่มที่ดี   
มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในระหว่างที่มีการจ้างงาน โดยตามมาตรฐาน A 3.1 (Standard A 3.1)  
ประเทศสมาชิกต้องก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าเกี่ยวกับปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร    
และน้ าดื่ม โดยค านึงถึงจ านวนของคนประจ าเรือ ข้อก าหนดทางศาสนา และวิธีปฏิบัติทางวัฒนธรรม 
เกี่ยวกับอาหาร ตลอดจนระยะเวลาและลักษณะของการเดินทาง  
  นอกจากนี้คนประจ าเรือที่จะได้รับการว่าจ้างหรือมอบหมายให้ท างานในต าแหน่ง 
คนครัวบนเรือต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่หน่วยงานที่ทรงอ านาจ 
ของประเทศสมาชิกรับรองหรือยอมรับแล้วเพ่ือให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับต าแหน่งคนครัวบนเรือ  
เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
  1. ส าหรับเรือที่มีอัตราก าลังน้อยกว่า 10 คน หน่วยงานที่ทรงอ านาจอาจก าหนดให้     
คนครัวไม่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักสูตรข้างต้นก็ได้ แต่ต้องได้รับการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ    
ซึ่งรวมถึงด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลและอาหาร และการจัดเก็บอาหารบนเรือที่ออกทะเลด้วย 
  2. กรณีที่มีสถานการณ์จ าเป็น หน่วยงานที่ทรงอ านาจสามารถอนุญาตให้คนครัว 
ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนท างานบนเรือได้ในระยะเวลาจ ากัดตามที่ก าหนดไว้จนกว่าจะถึงเมืองท่าถัดไป  
หรือในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน แต่ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมในด้านสุขลักษณะ    
ส่วนบุคคลและอาหาร และการจัดเก็บอาหารบนเรือที่ออกทะเลแล้ว 
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 3.2.4 การคุ้มครองสุขภาพ การรักษาพยาบาล สวัสดิการ และการคุ้มครอง 
ด้านประกันสังคม 
 การคุ้มครองสุขภาพ การรักษาพยาบาล สวัสดิการ และการคุ้มครองด้านประกันสังคม  
ปรากฏอยู่ในหมวด 4 (Title 4) ของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ประกอบไปด้วยข้อบังคับ  
(Regulation) และประมวลข้อปฏิบัติ (Code) จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 3.2.4.1 การรักษาพยาบาลบนเรือและบนฝั่ง 
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของคนประจ าเรือ และท าให้มั่นใจว่า   
คนประจ าเรือจะได้รับการรักษาพยาบาลบนเรือและบนฝั่งทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยตามมาตรฐาน  
A 4.1 (Standard A 4.1) ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองสุขภาพ และการรักษา  
พยาบาลบนเรือและบนฝั่งของคนประจ าเรือ เพ่ือให้คนประจ าเรือได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและ 
ด้านการรักษาพยาบาลทัดเทียมกับการคุ้มครองแรงงานบนฝั่ง  
  นอกจากนี้ประเทศสมาชิกยังต้องมีระบบการเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือให้ค าแนะน า      
ด้านการแพทย์ผ่านทางวิทยุสื่อสารหรือดาวเทียมไปยังเรือที่อยู่ทะเล  และต้องมีข้อก าหนดขั้นต่ า 
เกี่ยวกับสถานพยาบาลบนเรือ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล รวมทั้ง 
การฝึกอบรมบนเรือซึ่งชักธงของประเทศตน ดังต่อไปนี้ 
  1. เรือทุกล าต้องมียา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และคู่มือทางการแพทย์ ตามที่ 
หน่วยงานที่ทรงอ านาจก าหนด โดยค านึงถึงชนิดของเรือ จ านวนคนบนเรือ ลักษณะจุดหมายปลายทาง  
และช่วงเวลาการเดินทาง รวมถึงมาตรฐานทางการแพทย์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
  2. ส าหรับเรือซึ่งบรรทุกคนตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป และใช้ในการเดินเรือระหว่างประเทศ 
เป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 วัน ต้องมีแพทย์ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมด้านการรักษาพยาบาลอยู่บนเรือด้วย 
  3. ส าหรับเรือที่ไม่มีแพทย์ประจ าอยู่บนเรือ ต้องก าหนดให้คนประจ าเรืออย่างน้อย  
1 คน ท าหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาลและจัดการเกี่ยวกับยา หรือต้องมีคนประจ าเรืออย่างน้อย 1 คน        
ที่สามารท าการปฐมพยาบาลได้ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรด้านการรักษา  
พยาบาลหรือปฐมพยาบาลบนเรือ ตามข้อก าหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการฝึกอบรม  
การออกประกาศนียบัตรและการปฏิบัติหน้าที่ของคนประจ าเรือ ค.ศ.1978 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในปี 
ค.ศ. 1995 (STCW) 
 3.2.4.2 ความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ 
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า คนประจ าเรือได้รับการคุ้มครองจาก
ผลกระทบทางการเงินซ่ึงเกิดจากการเจ็บป่วย การได้รับบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก     
การจ้างงานของตน โดยตามมาตรฐาน A 4.2 (Standard A 4.2) ประเทศสมาชิกต้องก าหนดมาตรฐาน    
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ขั้นต่ าให้เจ้าของเรือที่ชักธงของประเทศตนรับผิดชอบต่อการคุ้มครองสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
ของคนประจ าเรือ ดังต่อไปนี้ 
  1. เจ้าของเรือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการได้รับบาดเจ็บ 
ของคนประจ าเรือที่ท างานบนเรือ ซึ่งเหตุเกิดระหว่างวันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันส่งตัวกลับ หรือ 
เกิดจากการจ้างงานระหว่างช่วงวันดังกล่าว รวมทั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล 
ทางการแพทย์ การจัดหายาที่จ าเป็น เครื่องมือรักษาโรค การเข้าพักอาศัย และการเช่าที่พักอาศัย 
ในสถานที่ห่างไกลจากบ้าน จนกว่าคนประจ าเรือจะหายจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ หรือจนกว่า 
จะมีการวินิจฉัยว่าการเจ็บป่วยหรือการที่ไม่สามารถท างานได้นั้นมีลักษณะเป็นการถาวร  
  2. ในกรณีที่คนประจ าเรือเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถท างานได้แล้ว  
เจ้าของเรือต้องรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างเต็มจ านวนตลอดระยะเวลาที่คนประจ าเรือดังกล่าวยังคงพัก 
อยู่บนเรือ หรือจนกว่าคนประจ าเรือจะได้รับการส่งตัวกลับ และจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนตาม 
กฎหมายภายในประเทศหรือข้อตกลงร่วมกัน นับแต่เวลาที่คนประจ าเรือถูกส่งตัวกลับหรือส่งขึ้นฝั่ง 
จนกระทั่งหายเป็นปกติ หรือจนกว่าคนประจ าเรือจะมีสิทธิได้รับประโยชน์เป็นตัวเงินตามกฎหมาย 
ของประเทศสมาชิกที่เก่ียวข้อง หากการมีสิทธินั้นเกิดข้ึนก่อน  
  3. ในกรณีที่คนประจ าเรือเสียชีวิตบนเรือที่ออกเดินทะเล หรือบนฝั่งในระหว่างที่มี 
การมอบหมายงาน เจ้าของเรือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปลงศพคนประจ าเรือดังกล่าว 
  4. เจ้าของเรือต้องจัดให้มีหลักประกันทางการเงินเพ่ือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
ในกรณีที่คนประจ าเรือเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเป็นเวลานานอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย  
หรือได้รับอันตรายจากการท างาน ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายภายในประเทศหรือข้อตกลงร่วมกัน 
  อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกสามารถก าหนดข้อจ ากัดและข้อยกเว้นหน้าที่และ 
ความรับผิดของเจ้าของเรือตามท่ีกล่าวมาข้างต้นได้ ดังต่อไปนี้ 
  1. จ ากัดความรับผิดส าหรับค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาล ค่าอาหาร และค่าเช่า 
ที่พักอาศัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นับแตว่ันที่ได้รับบาดเจ็บหรือวันที่เริ่มเจ็บป่วย  
  2. จ ากัดความรับผิดส าหรับค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่คนประจ าเรือไม่ได้ 
อยู่บนเรืออีกต่อไป เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นับแต่วันที่ได้รับบาดเจ็บหรือวันที่เริ่มเจ็บป่วย 
  3. ยกเว้นความรับผิดส าหรับกรณีที่การบาดเจ็บเกิดขึ้นนอกเหนือจากการปฏิบัติ 
หน้าที่บนเรือ หรือการบาดเจ็บเกิดขึ้นเนื่องมาจากการจงใจประพฤติมิชอบของคนประจ าเรือผู้นั้นเอง  
หรือคนประจ าเรือมีเจตนาปกปิดความเจ็บป่วยหรือสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่เมื่อเริ่มมอบหมายงาน 
 3.2.4.3 การป้องกันอุบัติเหตุและการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า การท างานของคนประจ าเรือบนเรือ 
ที่ออกทะเลมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยในการท างาน โดยตาม 
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มาตรฐาน A 4.3 (Standard A 4.3) ประเทศสมาชิกต้องก าหนดมาตรฐานส าหรับการป้องกัน 
อุบัติเหตุและการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างานบนเรือซึ่ งชักธงประเทศ 
ของตน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนประจ าเรือที่มีอายุ  
ต่ ากว่า 18 ปี 
  นอกจากนี้หน่วยงานที่ทรงอ านาจในประเทศสมาชิกยังต้องมีการก ากับดูแลให้มี 
การรายงานเกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเกิดโรคจากการท างานของคนประจ าเรือ 
อย่างเพียงพอ ตลอดจนต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีเกิดอุบัติเหตุในการท างานด้วย และ 
ส าหรับเรือที่ออกเดินทะเลซึ่งมีคนประจ าเรือตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ต้องมีการตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 
ของเรือ โดยมีคนประจ าเรือที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนด้านความปลอดภัยเข้าร่วมในการ 
ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 
 3.2.4.4 การได้รับการอ่านวยความสะดวกอันเป็นสวัสดิการบนฝั่ง 
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า คนประจ าเรือที่ท างานบนเรือที่ออกทะเล 
จะได้รับการอ านวยความสะดวกและบริการบนฝั่งเพ่ือความมั่นคงของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี      
โดยตามมาตรฐาน A 4.4 (Standard A 4.4) ประเทศสมาชิกต้องก าหนดให้คนประจ าเรือทุกคน 
สามารถเข้าใช้ประโยชน์จากสวัสดิการซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของประเทศตนได้ โดยไม่ค านึงถึงสัญชาติ  
เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ทัศนะทางการเมือง หรือพ้ืนฐานทางสังคมของคนประจ าเรือ และ 
ไม่ค านึงถึงรัฐเจ้าของธงเรือทีค่นประจ าเรือได้รับจากการจ้างงาน หรือได้รับมอบหมายงาน หรือท างาน 
อยู่บนเรือ รวมทั้งต้องสนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในการทบทวนการบริการและ 
การอ านวยความสะดวกอันเป็นสวัสดิการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สวัสดิการมีความเหมาะสมกับ 
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของคนประจ าเรือ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านวิชาการ  
ด้านการปฏิบัติงาน และด้านอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมกิจการทางทะเล 
 3.2.4.5 การประกันสังคม 
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า มีการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้ 
คนประจ าเรือได้รับการคุ้มครองด้านประกันสังคมทัดเทียมกับการคุ้มครองแรงงานบนฝั่ง โดยตาม 
มาตรฐาน A 4.5 (Standard A 4.5) ประเทศสมาชิกต้องให้ความคุ้มครองด้านประกันสังคมแก่ 
คนประจ าเรือตามรายการ ดังต่อไปนี้  
  1. การรักษาพยาบาล  
  2. สิทธิประโยชน์กรณเีจ็บป่วย  
  3. สิทธิประโยชน์กรณีบาดเจ็บจากการจ้างงาน  
  4. สิทธิประโยชน์กรณทีุพพลภาพ  
  5. สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 
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  6. สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ 
  7. สิทธิประโยชน์กรณีลาคลอดและเลี้ยงดูบุตร 
  8. สิทธิประโยชน์ของครอบครัว 
  9. สิทธิประโยชน์ของทายาท 
  ทั้งนี้ ในเวลาที่มีการให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
ประเทศสมาชิกต้องให้ความคุ้มครองด้านประกันสังคมแก่คนประจ าเรือตามรายการข้างต้นอย่างน้อย  
3 รายการ จากทั้งหมด 9 รายการ และภายหลังจากนั้นประเทศสมาชิกจะต้องจัดให้มีการคุ้มครอง 
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 9 รายการต่อไป 
 
 3.2.5 การปฏิบัติตามและการบังคับตามกฎหมาย 
 การปฏิบัติตามและการบังคับตามกฎหมาย ปรากฏอยู่ในหมวด 5 (Title 5) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ประกอบด้วยข้อบังคับ (Regulation) และประมวลข้อปฏิบัติ (Code)  
จ านวน 3 ข้อ ดังนี้  
 3.2.5.1 ความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธงเรือ 
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า ประเทศสมาชิกมีการปฏิบัติตาม 
หน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ต่อเรือที่ชักธงของประเทศตน  
เพ่ือให้สภาพการท างานและความเป็นอยู่บนเรือเป็นไปตามมาตรฐานของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธงเรือแบ่งออกเป็น 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 
  1. การออกและต่ออายุใบรับรองสภาพแรงงานทางทะเล 

 ประเทศสมาชิกต้องจัดให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพด้านตรวจและออกใบรับรอง 
สภาพแรงงานทางทะเลส าหรับเรือที่มีขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า ซึ่งใช้ในการเดินเรือระหว่าง 
ประเทศ หรือซึ่งชักธงของประเทศสมาชิกและแล่นออกจากท่าเรือในประเทศอ่ืนหรือเดินทางระหว่าง 
ท่าเรือในประเทศอ่ืน และเรือใด ๆ ที่ไม่เข้าข่ายข้างต้น แต่เจ้าของเรือร้องขอต่อประเทศสมาชิก  
โดยประเทศสมาชิกอาจมอบอ านาจให้สถาบันของรัฐหรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่มีความรู้ความสามารถ 
ด าเนินการดังกล่าวแทนได้ ซึ่งใบรับรองสภาพแรงงานทางทะเลดังกล่าวต้องถือเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่า 
เรือได้รับการตรวจอย่างถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพการท างานและความเป็นอยู่ของคนประจ าเรือแล้ว  
ทั้งนี้ ใบรับรองสภาพแรงงานทางทะเลจะประกอบไปด้วยใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล (Maritime  
Labour Certificate) และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล (Declaration of Maritime  
Labour Compliance) ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 

  1) ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Certificate) เป็น 
เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่ทรงอ านาจของประเทศสมาชิกหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับ  
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เพ่ือรับรองว่าเรือได้ผ่านการตรวจและพิสูจน์แล้วว่ามีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 และตามมาตรการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงาน 
ทางทะเล โดยรายการที่ต้องได้รับการตรวจมีทั้งหมด 14 รายการ ได้แก่  

   (ก) อายุขั้นต่ า 
   (ข) ใบรับรองแพทย์  
   (ค) คุณสมบัติของคนประจ าเรือ  
   (ง) ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ  
   (จ) การใช้บริการหน่วยบริการคัดเลือกและบรรจุคนของเอกชนตามที่ 

กฎหมายก าหนด หรือได้รับใบรับรอง หรือได้รับอนุญาต  
   (ฉ) ชั่วโมงการท างานและชั่วโมงการพักผ่อน  
   (ช) ระดับการจัดอัตราก าลังบนเรือ  
   (ซ) ที่พักอาศัยบนเรือ  
   (ฌ) สิ่งสันทนาการบนเรือ  
   (ญ) อาหารและการจัดหาอาหาร  
   (ฎ) ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย  
   (ฏ) การรักษาพยาบาลบนเรือ  
   (ฐ) วิธีปฏิบัติในการร้องเรียนบนเรือ 
   (ฑ) การจ่ายค่าจ้าง 
  ทั้งนี้ ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลต้องมีอายุครั้งละไม่เกิน 5 ปี และต้องมี 

การตรวจระหว่างอายุด้วย ซึ่งในกรณขีองใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลที่มีอายุ 5 ปี และมีการตรวจ 
ระหว่างอายุเพียงครั้งเดียว ต้องมีข้ึนในระหว่างวันครบรอบปีที่ 2 กับปีที่ 3 ของใบรับรองด้านแรงงาน 
ทางทะเล และต้องมีการลงนามในใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลภายหลังผ่านการตรวจแล้วด้วย  
โดยหน่วยงานที่ทรงอ านาจหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับต้องบันทึกผลของการตรวจพิสูจน์ทุกครั้ง  
รวมถึงข้อบกพร่องอย่างชัดเจนซึ่งพบในระหว่างการตรวจดังกล่าว ตลอดจนวันที่ที่พบว่าข้อบกพร่องนั้น 
ได้รับการแก้ไขโดยจดแจ้งไว้กับใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล หรือโดยวิธีอ่ืนตามที ่
กฎหมายภายในประเทศก าหนด เพ่ือให้คนประจ าเรือ พนักงานตรวจของรัฐเจ้าของธงเรือ เจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอ านาจของรัฐเจ้าของท่า ผู้แทนเจ้าของเรือและคนประจ าเรือทราบ 

  ในกรณีที่เป็นเรือใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการส่งมอบ หรือเรือที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ธงเรือ หรือกรณีการปฏิบัติงานเรือเป็นเรื่องใหม่ของเจ้าของเรือ ประเทศสมาชิกสามารถออกใบรับรอง 
ด้านแรงงานทางทะเลฉบับชั่วคราวซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ให้ได้ โดยสามารถออกให้ได้เพียงครั้งเดียว  
และในระหว่างที่ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลฉบับชั่วคราวมีผลใช้บังคับก็ไม่จ าต้องมีการออก 
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ใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเลอีก แต่การออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลฉบับชั่วคราว 
จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่า 

   (ก) เรือดังกล่าวได้รับการตรวจตามสมควรและสามารถด าเนินการตาม 
รายการที่ต้องได้รับการตรวจตามที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้ได้ 

   (ข) เจ้าของเรือได้แสดงให้หน่วยงานที่ทรงอ านาจหรือองค์กรที่ได้รับ 
การยอมรับเห็นว่า เรือนั้นมีวิธีปฏิบัติตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 อย่างเพียงพอ 

   (ค) นายเรือมีความคุ้นเคยกับข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 และมีความรับผิดชอบในการน าไปปฏิบัติ และ 

   (ง) มีการยื่นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานที่ทรงอ านาจหรือ 
องค์กรที่ได้รับการยอมรับเพื่อให้ออกใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล 

  อย่างไรก็ตาม การมีผลใช้บังคับของใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและ 
ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลฉบับชั่วคราว จะถือว่าสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 

   (ก) การตรวจระหว่างอายุใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลไม่เสร็จสมบูรณ์ 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

   (ข) ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลไม่มีการลงนามรับรองการตรวจ 
ระหว่างอาย ุ

   (ค) เรือเปลี่ยนธงเรือ 
   (ง) เจ้าของเรือสิ้นสุดการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเรือ 
   (จ) มีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญเกี่ยวกับโครงสร้างหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ 

ตามที่ก าหนดไว้ในหมวดที ่3.2.3 เกี่ยวกับที่พักอาศัย สิ่งสันทนาการ อาหารและการจัดหาอาหาร 
  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลหรือใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล 

ฉบับชั่วคราวสิ้นสุดลงตามข้อ (ค) (ง) และ (จ) หน่วยงานที่ทรงอ านาจหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับ 
ต้องออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล หรือใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลฉบับชั่วคราว แล้วแต่กรณี  
ฉบับใหม่ให้เมื่อเรือได้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้ว 

  นอกจากนี้ เมื่อมีหลักฐานว่าเรือไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ 
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 และไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่หน่วยงานที่ทรงอ านาจ 
หรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับก าหนด หน่วยงานที่ทรงอ านาจหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับสามารถ  
เพิกถอนใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลได้ โดยค านึงถึงความร้ายแรงหรือความถี่ของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 

  2) ใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล (Declaration of Maritime  
Labour Compliance) เป็นเอกสารแนบท้ายใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก ่
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   (ก) ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนที่ต้องจัดท าโดยหน่วยงานที่ทรงอ านาจ ซึ่งระบุถึง 
ข้อก าหนดภายในประเทศในการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ได้แก่  
รายการต่าง ๆ ที่ต้องได้รับการตรวจเพ่ือออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล ข้อก าหนดภายในประเทศ 
ที่แสดงให้เห็นถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ข้อก าหนดเฉพาะ 
ตามประเภทหรือภายใต้กฎหมายภายในประเทศ บันทึกบทบัญญัติที่เทียบเคียงได้ในสาระส าคัญ 
ซึ่งได้รับการรับรองตาม Article 6 3.18 และข้อยกเว้นใด ๆ ที่ให้ไว้โดยหน่วยงานที่ทรงอ านาจตามที่ 

ก าหนดไว้ในหมวดที ่3.2.3 เกี่ยวกับที่พักอาศัย สิ่งสันทนาการ อาหารและการจัดหาอาหาร 
   (ข) ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่จัดท าโดยเจ้าของเรือ ซึ่งระบุถึงมาตรการต่าง ๆ  

ที่เจ้าของเรือได้ให้การรับรองเพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 บนเรือของตน  
  2. การตรวจและการบังคับตามข้อก่าหนดตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 

 ประเทศสมาชิกต้องใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบและควบคุม 
ให้เรือที่ชักธงของประเทศตนปฏิบัติตามข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
โดยหน่วยงานที่ทรงอ านาจหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับต้องแต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานที่มี 
คุณสมบัติเหมาะสมในจ านวนที่เพียงพอเพ่ือท าการตรวจเรือ ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจไม่เกิน 3 ปี  
นอกจากนี้หากประเทศสมาชิกได้รับข้อร้องเรียนหรือได้รับหลักฐานว่า เรือที่ชักธงของประเทศตน 
มีข้อบกพร่องอย่างร้ายแรงในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในใบประกาศด้านแรงงานทางทะเล  
ประเทศสมาชิกต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นในการสืบสวนข้อเท็จจริงและต้องด าเนินการให้มี 
การแก้ไขข้อบกพร่องที่พบด้วย  

 พนักงานตรวจแรงงานต้องได้รับอนุญาตให้มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1) ขึ้นไปบนเรือซึ่งชักธงของประเทศสมาชิก 
  2) ตรวจสอบ ทดสอบ หรือไต่สวนเท่าที่จ าเป็น เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีการ 

ปฏิบัติตามข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 อย่างเคร่งครัด และ 

                                                   
18 Article 6 of Maritime Labour Convention 2006 

3. A Member which is not in a position to implement the rights and principles  
in the manner set out in Part A of the Code may, unless expressly provided otherwise in  
this Convention, implement Part A through provisions in its laws and regulations or  
other measures which are substantially equivalent to the provisions of Part A. 
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  3) ก าหนดให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อข้อก าหนดตาม 
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 อย่างร้ายแรง หรือที่แสดงให้เห็นถึงอันตรายอย่างมีนัยส าคัญ 
ถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัย หรือความมั่นคงของคนประจ าเรือ และให้มีอ านาจห้ามเรือออกจาก 
ท่าเรือจนกว่าจะมีการด าเนินการที่จ าเป็นเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องนั้น  

 อย่างไรก็ตาม หากการฝ่าฝืนข้อก าหนดตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
เป็นการฝ่าฝืนที่ไม่ถึงขนาดเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัย หรือความมั่นคงของ 
คนประจ าเรือ และไม่ปรากฏประวัติการฝ่าฝืนในลักษณะเดียวกันมาก่อน พนักงานตรวจแรงงาน 
มีดุลยพินิจในการให้ค าแนะน าแทนการเริ่มหรือเสนอให้ด าเนินคดี และเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจแล้ว  
พนักงานตรวจแรงงานต้องส่งรายงานการตรวจไปยังหน่วยงานที่ทรงอ านาจ  โดยต้องส่งมอบส าเนา 
รายงานหนึ่งฉบับเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ใช้ในการท างานของเรือให้แก่นายเรือ  และต้อง 
ปิดประกาศส าเนาอีกฉบับหนึ่งในกระดานแจ้งข่าวของเรือเพ่ือเป็นข้อมูลข่าวสารให้แก่คนประจ าเรือด้วย 
  3. การก่าหนดวิธีปฏิบัติในการร้องเรียนบนเรือ 

 ประเทศสมาชิกต้องก าหนดให้เรือซึ่งชักธงของประเทศตนมีวิธีปฏิบัติ ในการ 
ร้องเรียนบนเรืออย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็ว ซึ่งวิธีการร้องเรียนบนเรือนั้น 
จะต้องรวมถึงสิทธิของคนประจ าเรือในการที่จะมีผู้ อ่ืนอยู่เป็นเพ่ือน หรือท าการแทนในระหว่าง 
การด าเนินการร้องเรียน ตลอดจนการป้องกันไม่ให้คนประจ าเรือต้องได้รับความเดือดร้อนจากการ 
ยื่นข้อร้องเรียนนั้น 
  4. การสอบสวนในกรณีที่มีความเสียหายอย่างร้ายแรงอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ 
ทางทะเล 

 ประเทศสมาชิกต้องจัดให้มีการสอบสวนในกรณีที่มีความเสียหายอย่างร้ายแรง 
อันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางทะเล และต้องมีการประสานความร่วมมือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ   
สอบสวนข้อเท็จจริงของความเสียหายนั้นด้วย 
 3.2.5.2 ความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของท่าเรือ 
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือท าให้ประเทศสมาชิกสามารถปฏิบัติตาม 
ความรับผิดชอบของตนภายใต้อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศในการปฏิบัติตามและบังคับตามข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
กับเรือต่างชาติ ซึ่งความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของท่าเรือแบ่งออกเป็น 2 ประการ ดังต่อไปนี้ 
  1. การตรวจในท่าเรือ 
  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
เกี่ยวกับสภาพการท างานและความเป็นอยู่บนเรือของคนประจ าเรือ ประเทศสมาชิกอ่ืนนอกจาก 
ประเทศเจ้าของธงเรือสามารถเข้าตรวจเรือต่างประเทศทุกล าที่จอดแวะในท่าเรือของประเทศตนได้  
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ซึ่งการตรวจนั้นต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอ านาจ โดยต้องให้การยอมรับว่าใบรับรอง 
สภาพแรงงานทางทะเลเป็นหลักฐานเบื้องต้นของการปฏิบัติตามข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 ซ่ึงกระบวนการเข้าตรวจเรือของรัฐเจ้าของท่าเรือแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1) ขั้นตอนการขึ้นเรือและตรวจเอกสารเบื้องต้น 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับมอบอ านาจขึ้นไปบนเรือแล้ว จะต้องด าเนินการ 

ตรวจสอบการมีผลใช้บังคับตามกฎหมายและความสมบูรณ์ของใบรับรองสภาพแรงงานทางทะเล 
  2) ขั้นตอนการตรวจอย่างละเอียด 

 หากเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอ านาจเรียกให้ส่งใบรับรองสภาพแรงงานทางทะเล 
แล้วพบกรณีดังต่อไปนี้ สามารถตรวจโดยละเอียดได้  

  (ก) ไม่มีการจัดท าหรือเก็บรักษาเอกสารตามที่เรียก หรือเอกสารได้รับการ 
เก็บรักษาไว้อย่างไม่ถูกต้อง หรือเอกสารที่ท าขึ้นไม่มีข้อมูลตามที่ก าหนดไว้โดยอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 หรือเป็นเอกสารที่หมดอายุการบังคับตามกฎหมาย หรือ 

  (ข) มีเหตุอย่างชัดเจนที่ท าให้เชื่อได้ว่าสภาพการท างานและความเป็นอยู่ 
บนเรือไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 หรือ 

  (ค) มีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเรือมีการเปลี่ยนธงเรือเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยง 
การปฏิบัติตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 หรือ 

  (ง) มีข้อร้องเรียนกล่าวหาว่า สภาพการท างานและความเป็นอยู่บนเรือ 
บางเรื่องไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 

 การตรวจดังกล่าวในทุกกรณี ต้องกระท าเมื่อสภาพการท างานและความเป็นอยู่ 
ของคนประจ าเรือที่เชื่อหรือถูกกล่าวหาว่ามีข้อบกพร่องนั้น  อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างชัดแจ้งต่อ 
ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย หรือความมั่นคงของคนประจ าเรือ หรือเมื่อเจ้าหน้าที่มีมูลเชื่อว่า 
ความบกพร่องใด ๆ นั้นก่อให้เกิดการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงต่อข้อก าหนดตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 ซึ่งการตรวจโดยละเอียดตามเหตุข้อ (ก) (ข) และ (ค) ต้องครอบคลุมถึงรายการทั้ง 14 รายการ  
ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายอนุสัญญา และในกรณีที่มีข้อร้องเรียนตามเหตุข้อ (ง) การตรวจต้อง 
จ ากัดอยู่เฉพาะภายในขอบเขตของข้อร้องเรียนเท่านั้น แม้ว่าข้อร้องเรียนหรือการสืบสวนข้อเท็จจริง 
จะสามารถท าให้การตรวจโดยละเอียดตามเหตุ (ข) มีมูลที่ชัดแจ้งขึ้นก็ตาม 

  3) ขั้นตอนการก าหนดให้มีการแก้ไข 
 หากภายหลังการตรวจโดยละเอียดพบว่า สภาพการท างานและความเป็นอยู่ 

บนเรือไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอ านาจ 
ต้องแจ้งให้นายเรือทราบถึงข้อบกพร่องนั้นในทันที พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาให้ท าการแก้ไข ซึ่งในกรณีที่ 
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอ านาจพิจารณาแล้วว่าข้อบกพร่องนั้นเป็นสาระส าคัญหรือเกี่ยวข้องกับ 
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ข้อร้องเรียน ที่มีขึ้น เจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องแจ้งข้อบกพร่องนั้นแก่องค์กรของเจ้าของเรือและคนประจ าเรือ 
ในประเทศสมาชิกที่ท าการตรวจ และมีอ านาจแจ้งให้ผู้แทนของรัฐเจ้าของธงเรือทราบ ตลอดจน 
ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานที่ทรงอ านาจของท่าเรือถัดไปที่เรือจะจอดแวะด้วย 

 นอกจากนี้ หากพบว่าเรือที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 มีสภาพบนเรือที่เป็นอันตรายอย่างชัดแจ้งต่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัย  
และความมั่นคงของคนประจ าเรือ หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดนั้นก่อให้เกิดการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรง 
หรือซ้ าซากต่อข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอ านาจ 
ต้องด าเนินการเพ่ือท าให้มั่นใจว่าเรือจะไม่ออกไปสู่ทะเลจนกว่าจะท าการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว  
หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอ านาจจะยอมรับแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว และ 
เป็นที่พอใจว่าแผนนั้นจะมีการน าไปปฏิบัติตามอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอ านาจ 
ต้องแจ้งให้รัฐเจ้าของธงเรือทราบโดยทันททีี่เรือถูกห้ามมิให้แล่น พร้อมทั้งเชิญผู้แทนของรัฐเจ้าของธงเรือ 
มาพบด้วย 
  2. วิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนของคนประจ่าเรือบนฝั่ง 

 ประเทศสมาชิกต้องท าให้มั่นใจว่า คนประจ าเรือบนเรือที่จอดในท่าเรือของ 
ประเทศตน มีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอ านาจในท่าเรือได้ โดยอาจเป็นข้อร้องเรียนที่มีลักษณะ 
เป็นการทั่วไปเกี่ยวกับคนประจ าเรือทั้งหมดหรือคนประจ าเรือบางกลุ่มบนเรือ หรือเป็นข้อร้องเรียน 
ที่เกี่ยวข้องเฉพาะบุคคลก็ได้ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  
ตลอดจนตรวจโดยละเอียดในกรณีที่เหมาะสม ซึ่งหากพบว่าเรือที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ 
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 มีสภาพบนเรือที่เป็นอันตรายอย่างชัดแจ้งต่อความปลอดภัย  
สุขภาพอนามัย และความมั่นคงของคนประจ าเรือ หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดนั้นก่อให้เกิด 
การฝ่าฝืนร้ายแรงหรือซ้ าซากต่อข้อก าหนดตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เจ้าหน้าที่ 
ผู้ได้รับมอบอ านาจต้องท าให้มั่นใจว่าเรือนั้นจะไม่ออกไปสู่ทะเลจนกว่าจะท าการแก้ไขข้อบกพร่อง  
หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอ านาจจะยอมรับแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวและ  
เป็นที่พอใจว่าแผนนั้นจะมีการน าไปปฏิบัติตามอย่างเร่งด่วน 
 3.2.5.3 ความรับผิดชอบในการจัดหาแรงงาน 
  ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า ประเทศสมาชิกได้ปฏิบัติตาม 
ความรับผิดชอบของตนภายใต้อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและบรรจุ 
คนประจ าเรือ และการคุ้มครองทางสังคมให้แก่คนประจ าเรือของประเทศตน โดยตามมาตรฐาน ก 5.3  
(Standard A 5.3) ประเทศสมาชิกต้องบังคับใช้ข้อก าหนดตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
กับการด าเนินงานและแนวทางการปฏิบัติของผู้ให้บริการคัดเลือกและบรรจุคนประจ าเรือที่ด าเนินกิจการ    
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อยู่ในอาณาเขตประเทศตน โดยใช้ระบบการตรวจ ติดตามควบคุม และด าเนินคดีต่อการฝ่าฝืน 
ข้อก าหนดที่ได้รับอนุญาตและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน A 1.4  
(Standard A 1.4) เกี่ยวกับหน่วยบริการคัดเลือกและบรรจุคนประจ าเรือ 
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บทที่ 4 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 

 
4.1 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 
 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เป็นผลสืบเนื่องจากการที่อนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
และเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศให้สัตยาบัน ในปี พ.ศ. 2549  
ซึ่งในปัจจุบันอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  
พ.ศ. 2556 ภายหลังจากที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  
พ.ศ. 2555 เป็นประเทศที่ 30 และส่งผลให้จ านวนตันกรอสของเรือโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 59.85  
ของกองเรือโลก ครบตามเงื่อนไขของการมีผลใช้บังคับของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 
 คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากการที่อนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 จะมีผลใช้บังคับดังกล่าว จึงได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2556  
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแนวทางการปฏิบัติตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
ซึ่งต่อมาในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการดังกล่าว โดยให้กระทรวงแรงงานด าเนินการ 
ออกประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วยมาตรฐานแรงงานทางทะเลเพ่ือรองรับการด าเนินการตาม  
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เป็นการเฉพาะ และให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการแต่งตั้ง  
คณะกรรมการบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานทางทะเลโดยให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญา  
ร่วมเป็นคณะกรรมการ และจัดหางบประมาณด าเนินการ1 และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
หลักการดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและ 

                                                   
1 กระทรวงคมนาคม, (2556). หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร) 0206/115 ลงวันที่  

22 พฤษภาคม 2556 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006. กระทรวงคมนาคม. 
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กระทรวงแรงงานรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป2  
 ต่อมากระทรวงแรงงานได้ด าเนินการออก “ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง มาตรฐาน 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2556” ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น และ 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กระทรวงแรงงานได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... 3 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งให้ส่ง 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยให้ส านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน4  
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557  
เกิดวิกฤตการณ์การเมืองไทย มีการเดินขบวนประท้วงต่อต้านรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  
ท าให้ในระหว่างนั้นไม่มีการพิจารณาร่างกฎหมายใด ๆ รวมถึงร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. .... ด้วย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
น าโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ได้ท าการรัฐประหารและ 
ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง (ยกเว้นหมวด 2  
พระมหากษัตริย์) ตลอดจนให้คณะรัฐมนตรีรักษาการหมดอ านาจและยุบวุฒิสภา5  
 ต่อมาในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 กระทรวงแรงงานได้มีหนังสือถึงรองหัวหน้า 
ฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือรายงานการด าเนินงานเร่งด่วนที่ต้องการให้ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติผลักดัน โดยเสนอให้ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....  

                                                   
2 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, (2556). หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/14348 ลงวันที่  

5 มิถุนายน 2556 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่อง การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 

3 กระทรวงแรงงาน, (2556). หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0504/7234 ลงวันที่ 2 สิงหาคม  
2556 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... . กระทรวง
แรงงาน. 

4 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, (2556). หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/22233 ลงวันที่  
22 สิงหาคม 2556 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. .... . ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 

5 Wikipedia, “รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557,” สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม  
2558, https://th.wikipedia.org/wiki/รัฐประหารในประเทศไทย_พ.ศ._2557 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_60
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เป็นร่างกฎหมายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาบรรจุใน  
วาระแรกของการประชุมสภานิติบัญญัติ6 และต่อมาในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ฝ่ายกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาอนุมัติหลักการของร่างพระราชบัญญัติแรงงาน  
ทางทะเล พ.ศ. ....  แล้วส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป7 ซึ่งคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแรงงาน 
ทางทะเล พ.ศ. .... และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รับ  
ข้อสังเกตของกระทรวงแรงงานไปประกอบการพิจารณาด้วย และเมื่อมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว 
ให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป ตลอดจนให้กระทรวงแรงงานเร่งรัด 
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้สัตยาบันอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย8  
 หลังจากนั้นในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 25579 และอาศัยอ านาจตามมาตรา 6 แห่งรัฐธรรมนูญ 
ฉบับดังกล่าว จัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เพ่ือท าหน้าที่แทน 

                                                   
6 กระทรวงแรงงาน, (2557). หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0202.3/7037 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  

2557 ถึงรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง รายงานการด าเนินงานเร่งด่วน 
ที่ต้องการให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติผลักดัน. กระทรวงแรงงาน. 

7 ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กระทรวง 
ยุติธรรม), (2557). หนังสือ ที่ คสช. (กย.) /322 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... . ส านักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ. 

8 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, (2557). หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/11555 ลงวันที่  
17 กรกฎาคม 2557 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. .... . ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 

9 Wikipedia, “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557,”  

สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558, http://th.wikipedia.org/wiki/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_ 
(ฉบับชั่วคราว)_พุทธศักราช_2557 

http://th/
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สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา10 ตลอดจนอาศัยอ านาจตามมาตรา 19 แห่งรัฐธรรมนูญ 
ฉบับดังกล่าว แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยมีพลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี11 
 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์  2558  
ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดด าเนินการเสนออนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบันก่อนเสนออนุสัญญาดังกล่าวและร่างพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ .... ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาพร้อมกัน และมีมติเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ12  
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมกับอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ต่อไป 13  
ซึ่งต่อมาในวันที่ 9 มีนาคม 2558 กระทรวงแรงงานได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เห็นควร 
เสนอเรื่องการให้สัตยาบันอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

                                                   
10 Wikipedia, “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557,” สืบค้นเมื่อวันที่  

5 มกราคม 2558, http://th.wikipedia.org/wiki/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ_(ประเทศไทย)_พ.ศ._
2557 

11 Wikipedia, “คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61,” สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558, http://  
th.wikipedia.org/wiki/คณะรัฐมนตรีไทย_คณะที่_61 

12 จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่าง  
มีระเบียบแบบแผน ตลอดจนเพ่ือให้การประสานงานในด้านนิติบัญญัติด าเนินการไปอย่างราบรื่น  
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีในการเสนอร่างกฎหมาย  
และด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ ส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพและเรียบร้อย โปรดดู ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.),” สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558, http://www.cabinet. 
soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99310831 

13 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, (2558). หนังสือที่ นร 0503/5665 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์  

2558 ถึงประธานกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแรงงาน 
ทางทะเล พ.ศ. .... . ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th/
http://www.cabinet/
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เพ่ือให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 14 และต่อมาคณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่  31 มีนาคม 2558 เห็นชอบการให้สัตยาบันอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งอนุสัญญาดังกล่าวให้คณะกรรมการ 
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ต่อไป15 
 ต่อมาในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฎิบัติหน้าที่ส านักงาน  
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือส่งข้อสังเกตของ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ความเห็นชอบในคราวการประชุมครั้งที่  
45/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 255816 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่  
8 กันยายน 2558 รับทราบข้อสังเกตดังกล่าว และมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลัก 
รับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง 
คมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกต 
ดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
ต่อไป17 

                                                   
14 กระทรวงแรงงาน, (2558). หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0508/2023 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558  

ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 .  
กระทรวงแรงงาน. 

15 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, (2558). หนังสือที่ นร 0503/11899 ลงวันที่ 3 เมษายน  
2558 ถึงประธานกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วย 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 

16 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฎิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ,  
(2558). หนังสือที่ สว (สนช) 0007/4933 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....  .  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฎิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. 

17 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, (2558). หนังสือที่ นร 0503/31403 ลงวันที่ 9 กันยายน  
2557 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ..... . ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 
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 ในปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ได้รับการประกาศลง ใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยใช้ชื่อว่า “พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558” ซึ่งจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา18  
นั่นคือ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป โดยมีการระบุเหตุผลในการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ว่า “เนื่องจากสภาพการจ้างงาน การท างานบนเรือ 
เดินทะเลมีลักษณะและสภาพของงานซึ่งมีความแตกต่างจากการท างานของลูกจ้างทั่วไปที่ต้องท างาน 
บนเรือเดินทะเลที่มีความเสี่ยงภัยทางทะเลและมีระยะเวลาการท างานที่ต่อเนื่องยาวนาน ประกอบกับ 
ความสัมพันธ์ของคนท างานบนเรือกับเจ้าของเรือบางส่วนมิได้มีความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน  
และกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน คือ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไม่อาจให้ความคุ้มครอง 
แก่ลูกจ้างและคนประจ าเรือให้ได้รับความเป็นธรรมและมีมาตรฐานและสภาพการจ้าง การท างาน  
และความปลอดภัยและสุขอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล 
ขึ้นโดยเฉพาะ นอกจากนี้การท างานของลูกจ้างและคนประจ าเรือยังเกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางทะเล 
ระหว่างประเทศที่ต้องน ามาตรฐานสากล คือ อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ .ศ. ๒๕๔๙  
(Maritime Labour Convention, 2006) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International  
Labour Organization : ILO) มาปฏิบัติต่อแรงงานทางทะเลเป็นกรณีเฉพาะ สมควรที่ประเทศไทย 
จะต้องมีกฎหมายเพื่อก าหนดมาตรฐานการท างานของลูกจ้างและคนประจ าเรือ และการออกใบรับรอง 
ด้านแรงงานทางทะเลแก่เรือขนส่งทางทะเลที่ชักธงไทยเพ่ือคุ้มครองแรงงานทางทะเล  อันจะเป็นการ 
รับรองว่าแรงงานทางทะเลจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล เพ่ือป้องกันการใช้  
มาตรการของรัฐเจ้าของท่าเรือต่อเรือไทยที่เดินทางระหว่างประเทศ เช่น การกักเรือ การตรวจเรือ  
การสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง และเพ่ือประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม ก ากับ ดูแล และบริหารจัดการ 
ในการออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นการส่งเสริ ม 
การพัฒนากิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” 
 
4.2 ขอบเขตการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 
 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 มีขอบเขตการบังคับใช้กับเรือหรือ 
ยานพาหนะทางน้ าทุกชนิดที่ปกติใช้ในการเดินทะเลที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ แต่ไม่รวมถึงเรือ 

                                                   
18 มาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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ที่ใช้เพื่อท าการประมงหรือเรืออ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประมง เรือที่ต่อแบบประเพณีดั้งเดิม เรือของทาง 
ราชการทหาร และเรืออ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง19 ส่วนคนประจ าเรือที่จะได้รับการคุ้มครอง 
ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 นั้น จะต้องเป็นผู้ที่เจ้าของเรือจ้างหรือมอบหมายให้ 
ท าหน้าที่ประจ าอยู่ในเรือโดยได้รับค่าจ้าง แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งท างานในเรือเป็นการชั่วคราว20 โดยเจ้าของเรือ 
ก็คือ ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือ ผู้เช่าซื้อเรือ ผู้เช่าเรือเปล่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนผู้มีกรรมสิทธิ์ 
ในเรือ ผู้เช่าซื้อเรือ หรือผู้เช่าเรือเปล่า และผู้ที่บุคคลทั้ง 4 จ าพวกข้างต้นมอบหมายให้เป็นผู้จัดหา 
คนประจ าเรือเพ่ือประโยชน์ของตน ซึ่งมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแล 
การท างานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนประจ าเรือที่มาท างานนั้นหรือไม่ก็ตาม21 
 อย่างไรก็ตาม การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจ าเรือตามพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จะไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  

                                                   
19 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ าทุกชนิดที่ปกติใช้ในการเดินทะเลที่มีวัตถุประสงค์ 

ในเชิงพาณิชย์ แต่มิให้หมายความรวมถึง 
(1) เรือท่ีใช้เพื่อท าการประมงหรือเรืออ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประมง 
(2) เรือท่ีต่อแบบประเพณีดั้งเดิม 
(3) เรือของทางราชการทหาร 
(4) เรืออ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
20 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
“คนประจ าเรือ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าของเรือจ้างหรือมอบหมายให้ท าหน้าที่ประจ า 

อยู่ในเรือโดยได้รับค่าจ้าง แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งท างานในเรือเป็นการชั่วคราว 
21 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
“เจ้าของเรือ” หมายความว่า 
(1) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือ 
(2) ผู้เช่าซื้อเรือ 
(3) ผู้เช่าเรือเปล่า 
(4) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) 
(5) ผู้ซึ่งบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) มอบหมายให้เป็นผู้จัดหาคนประจ าเรือเพ่ือประโยชน์ 

ของบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ซึ่งมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแล 
การท างานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนประจ าเรือที่มาท างานนั้นหรือไม่ก็ตาม 
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และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ทั้งนี้ เจ้าของเรือจะต้องจัดให้มีการคุ้มครองด้านประกันสังคมและ 
เงินทดแทนโดยให้คนประจ าเรือได้รับสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ 
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนด22 
 นอกจากนี้ ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ยังก าหนดให้ 
ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเลที่ออกตามประกาศ  
กระทรวงแรงงานว่าด้วยเรื่องมาตรฐานแรงงานทางทะเล และใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน  
เพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528  
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ ก็ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่า  
จะสิ้นอายุใบรับรอง ใบประกาศ หรือใบอนุญาตนั้น23 อีกด้วย 
 
4.3 หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองแรงงานทางทะเลตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 

 
 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ประกอบไปด้วยบทบัญญัติทั้งหมด  
15 หมวด 125 มาตรา ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

                                                   
22 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 

การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจ าเรือตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่อยู่ภายใต้บังคับ 
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนโดยให้คนประจ าเรือ 
ได้รับสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
แรงงานก าหนด 

23 มาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 

ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเลที่ออกตาม 
ประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วยเรื่องมาตรฐานแรงงานทางทะเลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไป 
จนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 



59 
 

 

 4.3.1 หมวด 1 บททั่วไป 
 บทบัญญัติในหมวดนี้ประกอบไปด้วยมาตรา 6 ถึงมาตรา 14 ซึ่งก าหนดให้การเรียกร้อง 
หรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ของคนประจ าเรือหรือคนที่ท างานบนเรือตามพระราชบัญญัติ  
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ของคนประจ าเรือหรือคนที่ท างานบนเรือ 
ที่พึงได้ตามกฎหมายอ่ืน โดยในกรณีที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้เจ้าของเรือ 
ต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เจ้าของเรือจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้น ซึ่งหนี้ 
ที่เกิดจากการที่เจ้าของเรือต้องจ่ายเงินแก่คนประจ าเรือและหนี้ที่เจ้าของเรือต้องช าระตามพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเลพ.ศ. 2558 ให้มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้าของเรือในล าดับเดียวกับ 
บุริมสิทธิในมูลค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายที่จะน ามาปรับใช้ ให้น าหลักจารีตประเพณีในการท างานของคนประจ าเรือ จารีตประเพณี 
ในการเดินเรือทางทะเลหรือข้อก าหนดหรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง มาบังคับตามแต่ละกรณี 
 นอกจากนี้ยังก าหนดให้เจ้าของเรือต้องจัดให้มีส าเนาอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
และพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ไว้บนเรือ โดยต้องจัดท าเอกสารตามที่พระราชบัญญัติ 
แรงงานทะเล พ.ศ. 2558 ก าหนดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เจ้าของเรือจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนประจ าเรือเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด  เชื้อชาติ ภาษา เพศ  
อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
 
 4.3.2 หมวด 2 เงื่อนไขในการท างานบนเรือ 
 บทบัญญัติในหมวดนี้ประกอบไปด้วยมาตรา 15 ถึงมาตรา 19 ซึ่งก าหนดห้ามเจ้าของเรือ 
ให้บุคคลอายุต่ ากว่า 16 ปีบริบูรณ ์ท างานบนเรือ และห้ามให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ท างานที่อาจ 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของคนประจ าเรือ ตลอดจนห้ามให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ 
ท างานในเวลากลางคืน โดยเวลากลางคืนต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 9 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นก่อนเที่ยงคืน 
และสิ้นสุดหลังจากเวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไป เว้นแต่เป็นการฝึกอบรมที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า  
หรือเป็นการฝึกอบรมตามต าแหน่งหน้าที่ที่คนประจ าเรือต้องท าในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งต้องไม่ส่งผลร้าย 
ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนประจ าเรือ นอกจากนี้ยังก าหนดห้ามเจ้าของเรือให้คนประจ าเรือ 
ที่ไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงว่ามีความพร้อมด้านสุขภาพในการท างานบนเรือ และไม่ผ่านการฝึกอบรม 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนด ท างานบนเรือด้วย 
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 4.3.3 หมวด 3 การจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ าเรือ 
 บทบัญญัติในหมวดนี้ประกอบไปด้วยมาตรา 20 ถึงมาตรา 42 ซึ่งก าหนดห้ามมิให้ผู้ใด 
จัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน โดยผู้ขออนุญาต 
จัดหางานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 3. ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน 
ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็น 
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน และไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลอยู่ในขณะที่ 
นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 4. ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาต ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ไม่เคยถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาต ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต และไม่เป็น 
กรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลอยู่ในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
 5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 6. ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 7. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอา 
การกระท าโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
หรือในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหางานเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทยโดยมี 
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น  
มีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และมีผู้จัดการซึ่งเป็น 
ผู้แทนนิติบุคคลที่มคีุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างด้วย  
 ก่อนที่จะออกใบอนุญาตจัดหางาน ผู้ขออนุญาตจัดหางานต้องวางหลักประกันเป็น 
จ านวนเงินไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท ไว้กับนายทะเบียน เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 และในกรณีที่หลักประกันดังกล่าวลดลงเพราะถูกใช้จ่ายไปตาม 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ให้นายทะเบียนสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 
วางหลักประกันเพ่ิมจนครบจ านวนเงินที่ก าหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง ซึ่งใบอนุญาต 
จัดหางานจะมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตจัดหางานนั้น และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน 
จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตจัดหางานสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยในกรณีที่ใบอนุญาตจัดหางาน 
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ช ารุดในสาระส าคัญ สูญหาย หรือถูกท าลาย ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาต 
จัดหางานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลายนั้น 
 เมื่อได้รับใบอนุญาตจัดหางานแล้ว ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องแสดงใบอนุญาตจัดหางาน 
ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ ส านักงานตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจัดหางาน และต้องจัดให้มี 
สมุดทะเบียนคนหางาน บัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตน รวมทั้งจัดท าและส่งรายงานเกี่ยวกับ 
การจัดหางานประจ าเดือน และเก็บรักษาทะเบียนคนหางานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับบรรจุงานไว้ 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คนหางาน 
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของคนประจ าเรือตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือในช่วงก่อนหรือ 
ระหว่างการมอบหมายงาน และให้คนหางานได้ตรวจสอบข้อตกลงดังกล่าวของตนก่อนและหลัง 
ลงนามด้วย แต่ทั้งนี้  ห้ามไม่ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานเรียกหรือรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย 
จากคนหางาน เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายในการออกใบรับรองแพทย์ ค่าหนังสือคนประจ าเรือที่กรมเจ้าท่า 
ออกให้แก่คนประจ าเรือ ค่าหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้ส าหรับการเดินทาง แต่ไม่รวมถึงค่าตรวจ 
ลงตราเข้าประเทศ 
 
 4.3.4 หมวด 4 สภาพการจ้าง 
 บทบัญญัติในหมวดนี้ประกอบไปด้วยมาตรา 43 ถึงมาตรา 65 ซึ่งเป็นข้อก าหนด 
เกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ ค่าจ้าง สิทธิในการลา ชั่วโมงการท างาน และชั่วโมง 
การพักผ่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. บทบัญญัติเก่ียวกับข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือประกอบไปด้วยมาตรา 43  
ถึงมาตรา 45 ซึ่งก าหนดให้เจ้าของเรือต้องจัดให้มีข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือเป็นหนังสือ  
พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของเรือและคนประจ าเรือ โดยจัดท าเป็นคู่ฉบับเก็บไว้บนเรือ 1 ฉบับและเก็บไว้กับ 
คนประจ าเรืออีก 1 ฉบับ พร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจได้ตลอดเวลา โดยข้อตกลงการจ้างงาน 
ของคนประจ าเรือต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าข้อตกลงการจ้างงาน เรือ  
เจ้าของเรือ และคนประจ าเรือ เช่น สถานที่และวันที่ท าข้อตกลงการจ้างงาน ชื่อและสัญชาติของเรือ  
ชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าของเรือและคนประจ าเรือ เป็นต้น ซึ่งข้อตกลงการจ้างงาน 
ของคนประจ าเรือจะสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลาในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ  
หรือตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า   
แต่ทั้งนี้ เจ้าของเรือและคนประจ าเรืออาจตกลงเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือก่อนครบ  
ก าหนดระยะเวลาได้โดยต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน แต่หากเป็นกรณีที่ 
ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือไม่มีก าหนดระยะเวลาไว้ เจ้าของเรือหรือคนประจ าเรือ 
อาจบอกกล่าวเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  
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แต่ไม่เกิน 30 วัน แต่หากเป็นกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เหตุฉุกเฉิน หรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน 
ระหว่างคนประจ าเรือและเจ้าของเรือ หรือเหตุอ่ืน ๆ ตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ประกาศก าหนด คนประจ าเรือหรือเจ้าของเรืออาจบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานโดยมีก าหนด  
ระยะเวลาน้อยกว่า 7 วัน หรือไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเลยก็ได้ ซึ่งการบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงาน 
ของคนประจ าเรือในกรณีนี้ คนประจ าเรือจะไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม 
ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ 
 2. บทบัญญัติเกี่ยวกับค่าจ้างประกอบไปด้วยมาตรา 46 ถึงมาตรา 55 และมาตรา 64  
ซ่ึงก าหนดห้ามเจ้าของเรือจ่ายคา่จ้างให้แก่คนประจ าเรือในอัตราที่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่ประกาศ 
ก าหนด และเจ้าของเรือต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่คนประจ าเรือในอัตราไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของ 
อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงตามจ านวนชั่วโมงที่ท างานล่วงเวลา แต่ในกรณีที่เจ้าของเรือให้คนประจ าเรือ 
ท างานที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพ่ือความปลอดภัยของเรือเดินทะเล สินค้า หรือคนในเรือเดินทะเล หรือ 
งานที่ท าเพ่ือช่วยเหลือชีวิตหรือผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเล หรืองานพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
ระเบียบของศุลกากร การป้องกันโรคติดต่อ หรือการตรวจสุขภาพอ่ืน ๆ หรืองานในช่วงเวลาพิเศษ 
ที่ต้องใช้เพ่ือการเปลี่ยนเวรยามตามปกติ คนประจ าเรือจะไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาเพ่ือการนั้น ทั้งนี้ 
เจ้าของเรือต้องจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาแก่คนประจ าเรือ ณ สถานที่ท างานของคนประจ าเรือ  
เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน โดยต้องจ่ายให้ถูกต้องตามก าหนด เวลารายเดือน รายวัน รายชั่วโมง  
หรือตามที่ตกลงกัน และในกรณีที่เจ้าของเรือเลิกจ้างคนประจ าเรือ ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างและ 
ค่าล่วงเวลาตามที่คนประจ าเรือมีสิทธิได้รับ ให้แก่คนประจ าเรือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เลิกจ้าง  
ซึ่งหากเจ้าของเรือไม่จ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาภายในก าหนดเวลาข้างต้น เจ้าของเรือจะต้องจ่าย 
ดอกเบี้ยให้แก่คนประจ าเรือในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี และหากเป็นการกระท าโดยจงใจ  
เจ้าของเรือจะต้องจ่ายเงินเพ่ิมให้แก่คนประจ าเรือร้อยละ 25 ของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลา 7 วัน ด้วย  
 นอกจากนี้เจ้าของเรือยังต้องจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างหรือค่าล่วงเวลาให้แก่ 
คนประจ าเรือทุกครั้งที่มีการจ่าย ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันและเวลาท างาน ผลงานที่ 
คนประจ าเรือท าได้ในกรณีที่ค านวณค่าจ้างตามผลงาน อัตราค่าจ้าง จ านวนค่าจ้างและค่าล่วงเวลาที่ 
คนประจ าเรือแต่ละคนได้รับ ตลอดจนอัตราแลกเปลี่ยนกรณีที่ใช้เงินสกุลอ่ืน และยังต้องจัดให้ 
คนประจ าเรือสามารถด าเนินการโอนเงินที่ได้รับทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลที่คนประจ าเรือก าหนด  
ตามก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ โดยเจ้าของเรืออาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคนประจ าเรือได้ใน 
อัตราที่จ่ายไปจริง  
 3. บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการลาประกอบไปด้วยมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 63  
และมาตรา 64 ซึ่งก าหนดให้คนประจ าเรือมีสิทธิลาขึ้นฝั่งได้ตามที่ตกลงกับเจ้าของเรือ เว้นแต่กรณี 
ลาขึ้นฝั่งด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  และมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง 
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โดยได้รับค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 130 วัน และส าหรับคนประจ าเรือซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือการคลอด 
และเลี้ยงดูบุตร ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วันโดยได้รับค่าจ้างแต่ไม่เกิน 45 วัน นอกจากนี้ยังก าหนดให้ 
เจ้าของเรือต้องจัดให้มีวันหยุดประจ าปี ปีละไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยคนประจ าเรือมีสิทธิได้รับค่าจ้าง 
ในวันหยุดประจ าปีด้วย 
 4. บทบัญญัติเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานและชั่วโมงการพักผ่อนประกอบไปด้วยมาตรา 58  
ถึงมาตรา 62 ซึ่งก าหนดให้เจ้าของเรือประกาศเวลาท างานปกติให้คนประจ าเรือทราบ โดยก าหนดเวลา 
เริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการท างานแต่ละวัน ต้องไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง และเมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 
สัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง และเจ้าของเรืออาจให้คนประจ าเรือท างานล่วงเวลาได้เท่าที่จ าเป็น แต่เมื่อรวมกับ 
ระยะเวลาการท างานปกติแล้ว ต้องไม่เกิน 14 ชั่วโมงในรอบ 24 ชั่วโมง และไม่เกิน 72 ชั่วโมงในรอบ 7 วัน  
โดยในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือความปลอดภัยแก่เรือ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ  
แก่เรือล าอ่ืนหรือบุคคลที่ประสบภัยพิบัติในทะเล นายเรืออาจให้คนประจ าเรือท างานได้เท่าที่จ าเป็น 
จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ ซึ่งเมื่อสถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว นายเรือต้องจัดให้ 
คนประจ าเรือได้พักผ่อนชดเชยเวลาเหล่านั้นโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้เจ้าของเรือยังต้องจัดให้คนประจ าเรือ 
มีเวลาพักในระหว่างช่วงการท างานวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และมีชั่วโมงการพักผ่อนไม่น้อยกว่า  
10 ชั่วโมงในรอบ 24 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมงในรอบ 7 วัน โดยชั่วโมงการพักผ่อนสามารถ 
แบ่งออกได้ไม่เกิน 2 ช่วง ซึ่งหนึ่งในสองช่วงนั้นต้องมีระยะเวลานานอย่างน้อย 6 ชั่วโมง และต้องมี 
ระยะห่างระหว่างแต่ละช่วงเวลาพักไม่เกิน 14 ชั่วโมง 
 
 4.3.5 หมวด 5 การส่งตัวกลับ 
 บทบัญญัติในหมวดนี้ประกอบไปด้วยมาตรา 66 ถึงมาตรา 69 ซึ่งก าหนดให้คนประจ าเรือ 
มีสิทธิเดินทางกลับภูมิล าเนาหรือสถานที่อ่ืนตามที่ตกลงกัน โดยเจ้าของเรือเป็นผู้จัดการหรือเป็นออก 
ค่าใช้จ่ายในระหว่างการเดินทาง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 1. ครบก าหนดเวลาตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือในระหว่างเวลาที่คนประจ าเรือ 
ท างานอยู่ ณ สถานที่อ่ืนอันมิใช่สถานที่ท าข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ 
 2. เจ้าของเรือบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือก่อนครบก าหนดตามข้อตกลง 
การจ้างงานของคนประจ าเรือ 
 3. เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 
  (1) คนประจ าเรือเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือมีสภาพร่างกายหรือจิตใจที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติงานได ้
  (2) เมื่อเจ้าของเรือไม่สามารถด าเนินธุรกิจการเดินเรือต่อไป 
  (3) เรือเดินทะเลอับปางหรือไม่อาจใช้การได้โดยสิ้นเชิง 
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  (4) เมื่อเรือจะมุ่งหน้าเข้าสู่เขตสงคราม 
  (5) กรณีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
  นอกจากนี้เจ้าของเรือยังต้องจัดท าประกันภัยที่มีมาตรฐานไม่น้อยกว่าการประกันภัย 
ทางทะเลระหว่างประเทศ ให้แก่คนประจ าเรือทุกคนเกี่ยวกับการส่งตัวคนประจ าเรือกลับ โดยในกรณีที ่
พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าเจ้าของเรือไม่จัดให้มีการส่งตัวคนประจ าเรือกลับ ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่
ด าเนินการเพ่ือให้คนประจ าเรือได้เดินทางกลับ ซึ่งเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว  
มีสิทธิไล่เบี้ยเพ่ือค่าใช้จ่ายไปและค่าเสียหายใด ๆ คืนจากเจ้าของเรือ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี  
นับแต่วันที่ได้ออกค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งตัวคนประจ าเรือกลับ รวมทั้งเข้ารับช่วงสิทธิจากเจ้าของเรือ 
อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิซึ่งเป็นหลักประกันด้วย ทั้งนี้ สิทธิไล่เบี้ยหรือการรับช่วงสิทธิมีอายุความ  
10 ปี นับแต่วันที่ได้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวไป  
 อย่างไรก็ตาม หากการส่งตัวกลับเกิดขึ้นเนื่องจากคนประจ าเรือกระท าความผิด ต่อ 
กฎหมายของรัฐเจ้าของธงเรือ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือไม่ปฏิบัติตาม 
ข้อตกลงการจ้างงาน เจ้าของเรือจะไม่มีหน้าที่ต้องออกค่าใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางส่งตัวกลับนั้น 
 
 4.3.6 หมวด 6 ค่าสินไหมทดแทนกรณีเรือเสียหายหรือเรือจม 
 บทบัญญัติในหมวดนี้ประกอบไปด้วยมาตรา 70 เพียงมาตราเดียว โดยก าหนดให้ 
เจ้าของเรือต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่คนประจ าเรือที่ได้รับบาดเจ็บ ได้รับความเสียหาย หรือ 
ว่างงาน อันเป็นผลมาจากการที่เรือเสียหายหรือเรือจม ซึ่งหากเป็นกรณีที่คนประจ าเรือได้รับบาดเจ็บ 
หรือได้รับความเสียหาย คนประจ าเรือจะมีสิทธิเรียกเงินจากเจ้าของเรือได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น  
หรือเท่าท่ีเสียหายจริง แต่หากเป็นกรณีที่คนประจ าเรือว่างงาน คนประจ าเรือจะมีสิทธิได้รับค่าสินไหม 
ทดแทนเท่ากับค่าจ้างที่คนประจ าเรือจะได้รับภายใต้ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ แต่ทั้งนี้  
ต้องไม่เกิน 2 เดือน 
 
 4.3.7 หมวด 7 อัตราก าลัง 
 บทบัญญัติในหมวดนี้ประกอบไปด้วยมาตรา 71 เพียงมาตราเดียว โดยก าหนดให้ 
เจ้าของเรือมีหน้าที่จัดหาคนประจ าเรือมาท างานในต าแหน่งหน้าที่บนเรือในจ านวนที่เพียงพอและ  
เหมาะสมกับปริมาณงาน ระยะเวลาการเดินเรือ ระยะทาง ประเภทและขนาดของเรือ เพ่ือให้สามารถ 
เดินเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยค านึงถึงสภาพร่างกายของคนประจ าเรือและเส้นทาง 
การเดินเรือประกอบด้วย  
 
 



65 
 

 

 4.3.8 หมวด 8 มาตรฐานที่พักอาศัย สิ่งอ านวยความสะดวก อาหาร และโภชนาการบนเรือ 
 บทบัญญัติในหมวดนี้ประกอบไปด้วยมาตรา 72 ถึงมาตรา 77 ซึ่งก าหนดให้เจ้าของเรือ 
ต้องจัดให้มีที่พักอาศัยและสถานที่บนเรือทีม่ีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่า 
ประกาศก าหนด ประกอบไปด้วยห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร ห้องอาบน้ า ห้องสุขา ห้องนั่งเล่น  
ห้องพักผ่อนระหว่างการท างาน ห้องพยาบาล พ้ืนที่ว่างบนดาดฟ้าเรือ ห้องท างานส าหรับฝ่ายช่างกล  
ห้องท างานส าหรับฝ่ายเดินเรือ และห้องประกอบกิจกรรมทางศาสนา (หากจ าเป็น) รวมทั้งต้องจัดให้มี 
บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีได้มาตรฐาน เหมาะสม จ าเป็น และเพียงพอแก่คนประจ าเรือด้วย  
นอกจากนี้เจ้าของเรือยังต้องจัดหาอาหารและน้ าดื่มที่มีคุณภาพคุณค่าทางโภชนาการ และปริมาณ 
ที่เพียงพอต่อคนประจ าเรือ โดยค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม และศาสนาของคนประจ าเรือ  
โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคนประจ าเรือ และต้องจัดให้มีพ้ืนที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ 
จัดเตรียมอาหารเพ่ือให้สามารถจัดเตรียมอาหารได้อย่างถูกสุขลักษณะและถูกหลักโภชนาการ  
ตลอดจนต้องจัดให้คนประจ าเรือที่ท างานในต าแหน่งพ่อครัวและแผนกจัดหาอาหาร ต้องผ่าน 
การฝึกอบรมและมีคุณสมบัติทีเ่หมาะสมกับต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่า 
ประกาศก าหนด ทั้งนี้ คนประจ าเรือท่ีท างานในต าแหน่งพ่อครัวจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์
 
 4.3.9 หมวด 9 การจัดให้มีการรักษาพยาบาล และการคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย  
และอนามัยของคนประจ าเรือ 
 บทบัญญัติในหมวดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วยมาตรา 78 ถึงมาตรา 85 โดยมี 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  4.3.9.1 ส่วนที่ 1 การรักษาพยาบาลบนเรือและบนฝั่ง 
  บทบัญญัติในส่วนนี้ประกอบไปด้วยมาตรา 78 ถึงมาตรา 80 ซึ่งก าหนดให้เจ้าของเรือ    
ต้องจัดให้มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลบนเรือ 
การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และแพทย์หรือคนประจ าเรือที่ท าหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล  
ตลอดจนต้องจัดให้คนประจ าเรือที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตาม  
ความเหมาะสมแก่ความอันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น  โดยเจ้าของเรือต้องจัดให้มีมาตรฐาน 
การคุ้มครองสุขภาพของคนประจ าเรือเพ่ือให้ได้รับการรักษาสุขภาพบนเรือและบนฝั่งโดยทันที 
 4.3.9.2 ส่วนที่ 2 ความรับผิดของเจ้าของเรือต่อคนประจ าเรือ 
  บทบัญญัติในส่วนนี้ประกอบไปด้วยมาตรา 81 เพียงมาตราเดียว ซึ่งก าหนดให้ 
เจ้าของเรือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการได้รับบาดเจ็บของคนประจ าเรือ 
ที่ท างานบนเรือซึ่งเกิดขึ้นนับแต่วันที่เริ่มปฎิบัติหน้าที่จนถึงก าหนดวันส่งตัวกลับ  และค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การแพทย์ การจัดหายาที่จ าเป็น เครื่องมือในการบ าบัดโรค ค่าอาหาร  
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และการเช่าที่พักอาศัยในสถานที่อ่ืนนอกเหนือจากภูมิล าเนาของคนประจ าเรือ จนกว่าคนประจ าเรือ 
จะหายจากการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บ หรือจนกว่าจะมีการวินิจฉัยว่าการทุพพลภาพนั้น 
มีลักษณะถาวรจนไม่สามารถท างานได้อีก ตามที่เจ้าของเรือกับคนประจ าเรือได้ตกลงกันซึ่งต้อง 
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นับแต่วันที่ได้รับบาดเจ็บหรือเริ่มเจ็บป่วย จนกว่าคนประจ าเรือจะได้รับ 
การส่งตัวกลับ เว้นแต่การเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นนอกเหนือจากการปฏิบัติงานให้กับ 
เจ้าของเรือ หรือเกิดจากการกระท าอันมิชอบของคนประจ าเรือผู้นั้น หรือคนประจ าเรือนั้นได้จงใจ  
ปกปิดความเจ็บป่วยหรือสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ขณะที่ท าข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ  
นอกจากนี้เจ้าของเรือยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปลงศพและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในกรณีที่ 
คนประจ าเรือเสียชีวิตบนเรือหรือบนฝั่งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงการจ้างงานของ 
คนประจ าเรือ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดให้ท าประกันภัยทางทะเลในกรณีที่คนประจ าเรือ 
เสียชีวิต หรือทุพพลภาพเป็นเวลานาน อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือได้รับอันตราย 
จากการท างาน และในกรณีท่ีคนประจ าเรือถูกละทิ้งด้วย 
  4.3.9.3 ส่วนที่ 3 การป้องกันอุบัติเหตุและการคุ้มครองความปลอดภัยและ 
สุขภาพอนามัย 
  บทบัญญัติในส่วนนี้ประกอบไปด้วยมาตรา 82 ถึงมาตรา 85 ซึ่งก าหนดให้เจ้าของเรือ    
ต้องจัดให้มีการบริหาร จัดการ และการด าเนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือ และ 
ต้องจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยในการท างานบนเรือ  ตลอดจนต้องจัดให้ 
คนประจ าเรือได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมระหว่างที่อยู่บนเรือด้วย  
ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงจนท าให้คนประจ าเรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  
เจ้าของเรือหรือนายเรือจะต้องรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบในทันที 
 
 4.3.10 หมวด 10 ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้าน
แรงงานทางทะเล 
 บทบัญญัติในหมวดนี้ประกอบไปด้วยมาตรา 86 ถึงมาตรา 88 ซึ่งก าหนดให้เรือที่มี 
ขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป ต้องมีใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล เพ่ือแสดงว่าสภาพการจ้าง  
สภาพการท างาน และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจ าเรือบนเรือเป็นไปตามข้อก าหนดในใบประกาศ 
การปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล โดยการตรวจเรือ การออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล และ 
การสลักหลังใบรับรอง อาจกระท าโดยผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับจาก 
กรมเจ้าท่า ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขอรับใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและ 
ใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล แบบใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศ 
การปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล การออกใบรับรองชั่วคราว อายุและการต่ออายุใบรับรอง 
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ด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล การตรวจสอบ ติดตาม และ 
การเพิกถอนใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล  
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนด และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การอุทธรณ์การออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล   
การต่ออายุ และการเพิกถอนใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงาน  
ทางทะเล ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 4.3.11 หมวด 11 การร้องเรียนบนเรือ 
 บทบัญญัติในหมวดนี้ประกอบไปด้วยมาตรา 89 เพียงมาตราเดียว ซึ่งก าหนดให้เจ้าของเรือ 
ต้องจัดให้มีเอกสารที่มีขั้นตอนการร้องเรียนอันเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการท างาน และ 
สภาพความเป็นอยู่ของคนประจ าเรือ โดยเจ้าของเรือต้องด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและแจ้งผล 
การตรวจสอบให้คนประจ าเรือทราบโดยเปิดเผยและไม่ชักช้า ซึ่งการร้องเรียนดังกล่าวจะไม่เป็นการ 
ตัดสิทธิคนประจ าเรือที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐเจ้าของธงหรือรัฐเจ้าของท่าเรือที่เรือเทียบท่า  
หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งคนประจ าเรือนั้นมีสัญชาติ แต่ทั้งนี้ ห้ามมิให้เจ้าของเรือบอกเลิก 
การจ้างงานหรือกระท าการใด ๆ อันอาจเป็นผลร้าย หรือเป็นผลให้คนประจ าเรือหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ไม่สามารถทนท างานอยู่ต่อไปได้เพราะเหตุที่ได้ร้องเรียนหรือให้การเป็นพยานเกี่ยวกับการร้องเรียน 
  
 4.3.12 หมวด 12 สิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง 
 บทบัญญัติในหมวดนี้ประกอบไปด้วยมาตรา 90 ถึงมาตรา 94 ซึ่งก าหนดให้คนประจ าเรือ 
และเจา้ของเรือมีสิทธิรวมตัวกันเพ่ือเจรจาต่อรองหรือเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์เกี่ยวกับ  
สภาพการจ้างและสภาพการท างาน รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรเพ่ือแสวงหาและคุ้มครอง  
ประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการท างาน และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันด้วย  
ทั้งนี้ สิทธิในการรวมตัวเพ่ือเจรจาต่อรองและสิทธิในการรวมตัวเพ่ือจัดตั้งองค์กรดังกล่าว ให้น า 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 นอกจากนี้ยังก าหนดห้ามเจ้าของเรือเลิกจ้างหรือกระท าการใดๆ อันเป็นผลให้คนประจ าเรือ 
ไม่สามารถทนท างานอยู่ต่อไปได้เพราะเหตุที่คนประจ าเรือกระท าการ หรือก าลังจะกระท าการรวมตัวกัน 
เพ่ือเจรจาต่อรองหรือจัดตั้งองค์กร หรือได้กระท าหรือก าลังจะกระท าการชุมนุม ท าค าร้อง ยื่นข้อเรียกร้อง  
ด าเนินการฟ้องร้อง เป็นพยาน หรือให้พยานหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือต่อศาล และเมื่อได้ 
มีการแจ้งข้อเรียกร้องเพ่ือก าหนดให้มีหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของคนประจ าเรือ  
ถ้าข้อเรียกร้องนั้นยังอยู่ในระหว่างการเจรจา การไกล่เกลี่ย หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานแล้ว  
ห้ามมิให้เจ้าของเรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานคนประจ าเรือ ผู้แทนคนประจ าเรือ กรรมการ  
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อนุกรรมการ หรือสมาชิกองค์กรของคนประจ าเรือซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่บุคคลดังกล่าว 
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่เจ้าของเรือ หรือจงใจท าให้เจ้าของเรือได้รับ 
ความเสียหาย หรือละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันท างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือฝ่าฝืน 
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของเรือ โดยเจ้าของเรือได้ว่ากล่าวและ 
ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว แต่หากเป็นกรณีที่ร้ายแรง เจ้าของเรือก็ไม่จ าต้องว่ากล่าวและตักเตือน 
แต่อย่างใด และในขณะเดียวกันก็ก าหนดห้ามคนประจ าเรือ ผู้แทนคนประจ าเรือ กรรมการ  
อนุกรรมการ หรือสมาชิกองค์กรของคนประจ าเรือซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง ให้การสนับสนุนหรือ 
ก่อเหตุการณ์นัดหยุดงานด้วย 
  
 4.3.13 หมวด 13 พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 บทบัญญัติในหมวดนี้ประกอบไปด้วยมาตรา 95 ถึงมาตรา 98 ซึ่งก าหนดให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล 
กฎหมายอาญา และมีอ านาจหน้าที่ในการขึ้นไปบนเรือที่เข้ามาในน่านน้ าไทย หรือเข้าไปในส านักงาน 
ของเจ้าของเรือและสถานที่ท างาน เพ่ือสอบถามและตรวจสภาพการท างาน สภาพการจ้าง และ 
สภาพความเป็นอยู่ของคนประจ าเรือ ตลอดจนมีหนังสือสอบถามหรือเรียกเจ้าของเรือ คนประจ าเรือ  
หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาด้วย ซึ่งหากพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าเจ้าของเรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก็มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของเรือหรือคนประจ าเรือปฏิบัติ 
ให้ถูกต้อง หรือด าเนินการอ่ืนใดตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรได้ และหากเป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 อย่างร้ายแรง หรืออาจเป็นเหตุให้ 
คนประจ าเรือได้รับอันตราย หรือเป็นการฝ่าฝืนที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายแรง หรือเป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามท่ีเกิดข้ึนซ้ า พนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีอ านาจออกค าสั่งกักเรือไว้ รวมทั้งก าหนดเงื่อนไขใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควรจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือมีอ านาจให้นายเรือเสนอแผนแก้ไขได้ ซึ่งหาก 
นายเรือได้ปฎิบัติตามค าสั่งดังกล่าวและพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว หรือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้ความเห็นชอบกับแผนแก้ไขแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีอ านาจออกค าสั่ง 
อนุญาตให้ปล่อยเรือได้ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัว 
ต่อเจ้าของเรือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงจนท าให้ 
คนประจ าเรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พนักงานเจ้าหน้าที่ยังมีหน้าที่ต้องด าเนินการสอบสวน 
ข้อเท็จจริงและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการด าเนินการให้สาธารณชน 
ทราบอีกด้วย 
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 4.3.14 หมวด 14 คณะกรรมการแรงงานทางทะเล 
 บทบัญญัติในหมวดนี้ประกอบไปด้วยมาตรา 99 ถึงมาตรา 104 โดยก าหนดให้มี 
คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการแรงงานทางทะเล” ประกอบไปด้วยปลัดกระทรวง 
แรงงานเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการกงสุล อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดี 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เลขาธิการส านักงานประกันสังคม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทน 
แพทยสภา ผู้แทนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานทางทะเลซึ่งรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงแรงงานแต่งตั้ง จ านวน 2 คน ผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือและผู้แทนฝ่ายคนประจ าเรือซึ่งรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้ง จ านวนฝ่ายละ 5 คน เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมสวัสดิการและ 
คุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานทางทะเล 
 2. เสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 
 3. พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 4. ให้ความเห็นชอบการส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีพิเศษของ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
 5. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับคนประจ าเรือต่อรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงแรงงาน 
 6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการแรงงาน 
ทางทะเลมอบหมาย 
 7. ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานทางทะเลและการกระท าอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา  93 และ 
มาตรา 94 และ 
 8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 หรือ 
ที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานทางทะเล หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 4.3.15 หมวด 15 บทก าหนดโทษ 
 บทบัญญัติในหมวดนี้ประกอบไปด้วยมาตรา 105 ถึงมาตรา 123 ซึ่งก าหนดให้การฝ่าฝืน 
บทบัญญัติต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 มีโทษในทางอาญาโดยมีทั้ง 
ความผิดที่มีโทษปรับเพียงอย่างเดียวไปจนถึงความผิดที่มีทั้งโทษปรับและโทษจ าคุกด้วย ซึ่งอาจ 
แบ่งประเภทของผู้กระท าความผิดในกรณีต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
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 1. ความผิดส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ มีบัญญัติอยู่ในมาตรา 105 เพียงมาตราเดียว  
โดยก าหนดให้ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของเจ้าของเรืออันเป็น  
ข้อเท็จจริงตามปกติวิสัยของเจ้าของเรือจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย  ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการ 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์ 
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 หรือเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองแรงงาน  
การแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการท างานของคนประจ าเรือ หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี 
 2. ความผิดส าหรับเจ้าของเรือหรือนายเรือ มีบัญญัติอยู่ในมาตรา 107 มาตรา 108  
มาตรา 109 มาตรา 110 มาตรา 121 และมาตรา 122 โดยความผิดที่มีอัตราโทษสูงสุดบัญญัติอยู่ใน 
มาตรา 121 ซึ่งก าหนดให้เจ้าของเรือที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม 
มาตรา 82 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,00 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 3. ความผิดส าหรับผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้าง 
ซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน มีบัญญัติอยู่ในมาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 116  
มาตรา 117 มาตรา 118 มาตรา 119 และมาตรา 120 โดยความผิดที่มีอัตราโทษสูงสุดบัญญัติอยู่ใน 
มาตรา 119 ซ่ึงก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 4. ความผิดส าหรับคนประจ าเรือ มีบัญญัติอยู่ในมาตรา 122 เพียงมาตราเดียว  
โดยก าหนดให้คนประจ าเรือที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 95 (2) และ (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  
1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 5. ความผิดส าหรับบุคคลอ่ืน นอกเหนือจากบุคคลตามข้อ 1. ถึง 4. มีบัญญัติอยู่ใน 
มาตรา 111 มาตรา 115 และมาตรา 122 โดยความผิดที่มีอัตราโทษสูงสุดบัญญัติอยู่ในมาตรา 111  
ซึ่งก าหนดให้ผู้ที่จัดหางานโดยฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน  
60,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดนั้นเกิดจากการสั่งการ  
หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษ 
ตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 
 นอกจากนี้ หากเป็นการกระท าความผิดที่ไม่ใช่ความผิดตามมาตรา 105 มาตรา 111  
มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 119 พนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจ 
เปรียบเทียบได้ด้วย ซ่ึงเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 
ได้รับหนังสือแจ้งให้มาช าระค่าปรับแล้ว ก็ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 กับอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 

 
 4.4.1 ขอบเขตการบังคับใช้ 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
กับอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่า ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 มีลักษณะที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้ กล่าวคือ มีขอบเขตการบังคับใช้กับเรือทุกล าที่ปกติใช้ในการเดินทะเล  
แต่ไม่รวมถึงเรือที่ใช้เพ่ือท าการประมงหรือเรืออ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประมง เรือที่ต่อแบบประเพณีดั้งเดิม  
และเรือของทางราชการทหาร และคนประจ าเรือที่จะได้รับการคุ้มครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับการว่าจ้าง 
หรือมอบหมายให้ท างานบนเรือจากเจ้าของเรือไม่ว่าในต าแหน่งใด ๆ ด้วย 
 
 4.4.2 ข้อก าหนดขั้นต่ าในการท างานบนเรือของคนประจ าเรือ 
 1. อายุขั้นต่ า 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 2 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน A 1.1 (Standard A 1.1) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ห้ามเจ้าของเรือ 
ให้บุคคลอายุต่ ากว่า 16 ปี ท างานบนเรือ และห้ามให้คนประจ าเรือที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ท างานที่อาจ 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของคนประจ าเรือ ตลอดจนห้ามให้คนประจ าเรือที่มี 
อายุต่ ากว่า 18 ปี ท างานในเวลากลางคืน เว้นแต่เป็นการฝึกอบรมที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือ 
เป็นการฝึกอบรมตามต าแหน่งหน้าที่ที่คนประจ าเรือต้องท าในช่วงเวลาดังกล่ าว โดยต้องไม่ส่งผลร้าย 
ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนประจ าเรือ ทั้งนี้ การท างานในเวลากลางคืนต้องมีระยะเวลา 
อย่างน้อย 9 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นก่อนเที่ยงคืนและสิ้นสุดหลังจากเวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไป 
 2. ใบรับรองแพทย์ 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 2 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน A 1.2 (Standard A 1.2) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ห้ามเจ้าของเรือ 
ให้คนประจ าเรือท างานบนเรือ โดยที่คนประจ าเรือไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงว่ามีความพร้อม 
ด้านสุขภาพในการท างานบนเรือ  
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ 
รายละเอียดในใบรับรองแพทย์เป็นไปตามกฎหมายล าดับรองที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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ประกาศก าหนด ดังนั้น เพ่ือให้กฎหมายล าดับรองดังกล่าวมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 จึงควรก าหนดให้ใบรับรองแพทย์ต้องระบุเป็นการเฉพาะว่าการได้ยินและ 
การมองเห็นหรือการมองเห็นสีมีผลเป็นที่น่าพอใจ และคนประจ าเรือไม่มีอาการเจ็บป่วยใด ๆ ที่อาจ 
ทรุดหนักลงขณะท างานในทะเล หรือเป็นเหตุให้ขาดความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของบุคคลอ่ืนบนเรือ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดให้ใบรับรองแพทย์มีอายุสูงสุดไม่เกิน 2 ปี  
แต่หากเป็นคนประจ าเรือที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ใบรับรองแพทย์จะต้องมีอายุสูงสุดไม่เกิน 1 ปี และ 
ใบรับรองการมองเห็นสีต้องมีอายุสูงสุดไม่เกิน 6 ปี ทั้งนี้ หากใบรับรองแพทย์หมดอายุลงในระหว่าง 
การเดินเรือ ให้สามารถใช้ใบรับรองแพทย์เดิมต่อไปได้จนกว่าจะถึงท่าเรือถัดไปซึ่งคนประจ าเรือ 
สามารถขอใบรับรองแพทย์จากผู้ประกอบอาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมได้  
แต่ระยะเวลานั้นจะต้องไม่เกิน 3 เดือน   
 3. การฝึกอบรมและการมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 2 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับ 1.3 (Regulation 1.3) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ห้ามเจ้าของเรือ 
ให้คนประจ าเรือท างานบนเรือ เว้นแต่คนประจ าเรือได้รับการฝึกอบรมหรือการรับรองว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่บนเรือที่ออกทะเลแล้ว 
 4. การคัดเลือกและบรรจุคน 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 3 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน A 1.4 (Standard A 1.4) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์โดยส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
กล่าวคือ ก่อนการออกใบอนุญาตจัดหางาน ผู้ขออนุญาตจัดหางานต้องวางหลักประกันเพ่ือประกัน 
ความเสียหายที่อาจเกิดจากการด าเนินการของผู้ขออนุญาตจัดหางาน ซึ่งเมื่อผู้ขออนุญาตจัดหางาน 
ได้รับใบอนุญาตจัดหางานแล้วจะต้องจัดให้คนประจ าเรือที่มาขอรับบริการได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ 
ตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ โดยห้ามไม่ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานเรียกเก็บค่าบริการ 
หรือค่าใช้จ่ายจากคนประจ าเรือ เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายในการออกใบรับรองแพทย์ ค่าหนังสือแสดงสัญชาติ  
และค่าหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้ส าหรับการเดินทาง นอกจากนี้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานยังต้อง 
จัดให้มีการเก็บรักษาทะเบียนคนหางานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับบรรจุงาน รวมถึงต้องตรวจสอบด้วยว่า 
เจ้าของเรือได้จัดให้มีวิธีคุ้มครองคนประจ าเรือซึ่งอยู่ในสภาพล าบาก ณ เมืองท่าต่างประเทศหรือไม่ 
 อย่างไรก็ตาม กรณีที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดห้ามไม่ให้ 
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานกระท าการอันเป็นการกีดกันหรือขัดขวางการได้งานของคนประจ าเรือที่มี 
คุณสมบัติเหมาะสมนั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
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พ.ศ. 2558 แล้วจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ไม่มีการระบุถึงหลักเกณฑ์ 
ในเรื่องดังกล่าวไว้แตอ่ย่างใด 
 
 4.4.3 สภาพการจ้าง 
 1. ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 4 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน A 2.1 (Standard A 2.1) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าของเรือต้อง 
จัดให้มีข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือเป็นหนังสือท่ีลงลายมือชื่อเจ้าของเรือและคนประจ าเรือ  
โดยจัดท าเป็นคู่ฉบับเก็บไว้บนเรือ 1 ฉบับและเก็บไว้กับคนประจ าเรืออีก 1 ฉบับ พร้อมที่จะให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ตรวจได้ตลอดเวลา ซึ่งข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือจะต้องประกอบไปด้วย 
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าข้อตกลงการจ้างงาน เรือ เจ้าของเรือ และคนประจ าเรือ เช่น  
สถานที่และวันที่ท าข้อตกลงการจ้างงาน ชื่อและสัญชาติของเรือ ชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ปัจจุบันของ 
เจ้าของเรือและคนประจ าเรือ เป็นต้น โดยข้อตกลงการจ้างงานจะสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 
ในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือหรือตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงการจ้างงานของ 
คนประจ าเรือโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ เจ้าของเรือหรือ 
คนประจ าเรืออาจบอกกล่าวเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน แต่หากเป็นกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เหตุฉุกเฉิน หรือเป็นไปตาม 
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างคนประจ าเรือและเจ้าของเรือ เจ้าของเรือหรือคนประจ าเรืออาจบอกเลิก 
ข้อตกลงการจ้างงานโดยมีก าหนดระยะเวลาน้อยกว่า 7 วัน หรือไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเลยก็ได้ 
 2. ค่าจ้าง 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 4 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน A 2.2 (Standard A 2.2) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าของเรือต้อง 
จ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาให้แก่คนประจ าเรือไม่นานไปกว่ารอบรายเดือน ซึ่งต้องจัดให้คนประจ าเรือ 
สามารถโอนเงินที่ได้รับทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลที่คนประจ าเรือก าหนดตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้  
โดยเจ้าของเรืออาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคนประจ าเรือได้ในอัตราที่จ่ายไปจริง นอกจากนี้เจ้าของเรือ 
ยังต้องจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาให้แก่คนประจ าเรือทุกครั้งที่มีการจ่าย  
ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและค่าล่วงเวลาที่คนประจ าเรือได้รับ และอัตราแลกเปลี่ยน  
(หากมี) ด้วย 
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 3. ชั่วโมงการท างานและช่ัวโมงการพักผ่อน 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 4 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน A 2.3 (Standard A 2.3) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าของเรือต้อง 
ประกาศตารางเวลาท างานปกติให้คนประจ าเรือทราบ ซึ่งต้องมีชั่วโมงการท างานไม่เกิน 14 ชั่วโมง    
ในรอบ 24 ชั่วโมง และเมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงในรอบ 7 วัน และต้องมีชั่วโมงการพักผ่อน 
ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงในรอบ 24 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมงในรอบ 7 วัน โดยสามารถแบ่ง 
ชั่วโมงการพักผ่อนออกได้ไม่เกิน 2 ช่วง ซึ่งหนึ่งในสองช่วงนั้นต้องนานอย่างน้อย 6 ชั่วโมงและต้องมี 
ระยะห่างระหว่างกันไม่เกิน 14 ชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือความปลอดภัยแก่เรือ หรือ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือแก่เรือล าอ่ืนหรือบุคคลที่ประสบภัยพิบัติในทะเล นายเรือ  
อาจให้คนประจ าเรือท างานได้เท่าที่จ าเป็นจนกว่าสถานการณ์ได้กลับคืนสู่ภาวะปกติ ซึ่งเมื่อสถานการณ์ 
กลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว นายเรือต้องจัดให้คนประจ าเรือได้พักผ่อนชดเชยเวลาเหล่านั้นโดยเร็วที่สุด  
 4. สิทธิในการลา 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 4 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน A 2.4 (Standard A 2.4) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ คนประจ าเรือมีสิทธิ 
ลาได้ตามความเหมาะสม โดยเจ้าของเรือต้องจัดให้มีวันหยุดประจ าปีเดือนละไม่น้อยกว่า 2.5 วัน หรือ 
ปีละไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งคนประจ าเรือมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าปีด้วย 
 5. การส่งตัวกลับ 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 5 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน A 2.5 (Standard A 2.5) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์โดยส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
กล่าวคือ คนประจ าเรือมีสิทธิได้รับการส่งตัวกลับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ก. ครบก าหนดเวลาตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือในระหว่างเวลาที่ 
คนประจ าเรือท างานอยู่ ณ สถานที่อ่ืนอันมิใช่สถานที่ท าข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ 
 ข. เจ้าของเรือบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือก่อนครบก าหนดตาม  
ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ 
 ค. เมื่อคนประจ าเรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนตามข้อตกลงการจ้างงานได้อีกต่อไป  
เช่น กรณีคนประจ าเรือเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือมีสภาพร่างกายหรือจิตใจที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นต้น  
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ในบางสภาพการณ์ เช่น กรณีเจ้าของเรือไม่สามารถด าเนินธุรกิจ 
การเดินเรือต่อไป หรือกรณเีรือเดินทะเลอับปางหรือไม่อาจใช้การได้โดยสิ้นเชิง เป็นต้น 
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 ทั้งนี้ หากการส่งตัวกลับเกิดขึ้นเพราะคนประจ าเรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 
อย่างร้ายแรง เจ้าของเรือจะไม่มีหน้าที่ต้องออกค่าใช้จ่ายส าหรับการส่งตัวกลับของคนประจ าเรือนั้น  
แต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเจ้าของเรือไม่จัดเตรียมให้มีการส่งตัวคนประจ าเรือกลับ  
พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้คนประจ าเรือได้เดินทางกลับ ซึ่งเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ได้ด าเนินการดังกล่าวแล้วก็มีสิทธิไล่เบี้ยเพื่อค่าใช้จ่ายไปและค่าเสียหายใด ๆ คืนจากเจ้าของเรือได้ 
 อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 และอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 ยังมีความไม่สอดคล้องกันในเรื่องการได้รับสิทธิส่งตัวกลับกรณีที่คนประจ าเรือ 
บอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานก่อนครบก าหนด โดยตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะกรณีท่ีเจ้าของเรือบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานก่อนครบก าหนดเท่านั้น 
 6. ค่าสินไหมทดแทนกรณีเรือเสียหายหรือเรือจม 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 6 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ซ่ึงเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน A 2.6 (Standard A 2.6) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าของเรือต้องจ่าย 
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่คนประจ าเรือที่ว่างงานอันเนื่องมาจากการที่ เรือเสียหายหรือเรือจมในอัตรา 
เท่ากับค่าจ้างที่คนประจ าเรือจะได้รับภายใต้ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ แต่ต้องไม่เกิน 2 เดือน  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมโดยให้ 
เจ้าของเรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่คนประจ าเรือที่ได้รับบาดเจบ็หรือได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจาก 
การที่เรือเสียหายหรือเรือจมด้วย 
 7. ระดับการจัดอัตราก าลัง 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 7 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน A 2.7 (Standard A 2.7) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าของเรือมีหน้าที่ 
จัดหาคนประจ าเรือมาท างานในต าแหน่งหน้าที่บนเรือในจ านวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน  
ระยะเวลาการเดินเรือ ระยะทาง ประเภทและขนาดของเรือ เพ่ือให้สามารถเดินเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย โดยค านึงถึงสภาพร่างกายของคนประจ าเรือและเส้นทางการเดินเรือประกอบด้วย 
 8. โอกาสและการพัฒนาทักษะและอาชีพในการจ้างงานคนประจ าเรือ 
 เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เรื่องนี้ตามมาตรฐาน A 2.8 (Standard A 2.8) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดหลักเกณฑ ์
เรื่องนี้ไว้เพียงกว้าง ๆ มุ่งเน้นให้มีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและโอกาสในการ 
จ้างงานส าหรับคนประจ าเรือ ตลอดจนจัดการฝึกอบรม การศึกษาแนะแนวอาชีพ และจัดการฝึกอบรม 
ต่อเนื่องอ่ืน ๆ ให้แก่คนประจ าเรือผู้มีหน้าที่ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการน าร่องเรือและปฏิบัติการ 
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ด้านความปลอดภัยบนเรือที่ออกทะเลเท่านั้น ดังนั้น แม้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
จะไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้ ก็ไม่เป็นการท าให้ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แต่อย่างใด 
 
 4.4.4 ที่พักอาศัย สิ่งอ านวยความสะดวก อาหาร และโภชนาการ 
 1. ที่พักอาศัยและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 8 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน A 3.1 (Standard A 3.1) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าของเรือต้อง 
จัดให้มีที่พักอาศัยและสถานที่บนเรือประกอบด้วยห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร ห้องอาบน้ า ห้องสุขา  
ห้องนั่งเล่น ห้องพักผ่อนระหว่างการท างาน ห้องพยาบาล พ้ืนที่ว่างบนดาดฟ้าเรือ ห้องท างานส าหรับ 
ฝ่ายช่างกล ห้องท างานส าหรับฝ่ายเดินเรือ และห้องประกอบกิจกรรมทางศาสนา (หากจ าเป็น) และ 
ต้องจัดให้มีบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน เหมาะสม จ าเป็น และเพียงพอแก่ 
คนประจ าเรือด้วย 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้มาตรฐาน 
ที่พักอาศัยและสถานที่บนเรือเป็นไปตามกฎหมายล าดับรองที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนด  
ดังนั้น เพ่ือให้กฎหมายล าดับรองดังกล่าวมีเนื้อหาสอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
จึงควรก าหนดให้เรือมีมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับที่พักอาศัยและสถานที่บนเรือดังต่อไปนี้ 
 ก. ข้อก าหนดด้านที่พักอาศัยของคนประจ าเรือ 
  1) ต้องมีที่ว่างเหนือศีรษะไม่น้อยกว่า 203 เซนติเมตร เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควร 
และไมก่่อให้เกิดความไม่สะดวกสบายแก่คนประจ าเรือ แต่ทั้งนี้ อาจลดความสูงของที่ว่างเหนือศีรษะ 
ดังกล่าวในพ้ืนที่ใด ๆ ลงได้ 
  2) ต้องกันความร้อนได้อย่างเพียงพอ 
  3) ต้องมีแสงสว่างที่เหมาะสมและมีการระบายน้ าทิ้งที่เพียงพอ 
  4) ต้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เว้นแต่บริเวณที่เรือท าการค้าโดยปกติมี 
สภาพอุณหภูมิที่ไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ 
  5) ข้อก าหนดส าหรับห้องนอนมีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ต้องระบายอากาศได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนต้องมีแสงธรรมชาติเข้าถึง  
และมีแสงไฟประดิษฐ์อย่างเพียงพอ  

 (ข) ต้องไม่สามารถเปิดได้โดยตรงจากระวางสินค้า ห้องเครื่องจักร ห้องประกอบ 
อาหาร ห้องเสบียง ห้องอบแห้ง หรือพ้ืนที่สุขาภิบาลร่วม 
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 (ค) ส าหรับเรือที่ไม่ใช่เรือโดยสารตามค านิยามแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
เพ่ือความปลอดภัยของชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 (SOLAS) ห้องนอนต้องอยู่เหนือแนวบรรทุกที่กลางล าเรือ 
หรือท้ายเรือ เว้นแต่เป็นกรณีที่ขนาด ประเภท หรือการใช้งานของเรือท าให้ไม่สามารถจัดให้ห้องนอน 
อยู่ ณ ที่อ่ืนได ้ก็สามารถจัดให้ห้องนอนอยู่ในส่วนของหัวเรือได้ และต้องจัดให้มีห้องนอนเดี่ยวส าหรับ 
คนประจ าเรือแต่ละคน แต่ทั้งนี้ อาจยกเว้นข้อก าหนดนี้ส าหรับเรือที่มีขนาดต่ ากว่ า 3,000 ตันกรอส  
หรือเรือท่ีใช้ในกิจการพิเศษได้  

 (ง) ส าหรับเรือที่ไม่ใช่เรือโดยสารและเรือที่ใช้ในกิจการพิเศษ พ้ืนที่ห้องนอน  
ของคนประจ าเรือที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายเรือซึ่งไม่มีห้องนั่งเล่นหรือห้องพักผ่อนส่วนตัว ต้องมีพ้ืนที่  
ห้องนอนต่อคนไม่น้อยกว่า 7.5 ตารางเมตรส าหรับเรือที่มีขนาดต่ ากว่า 3,000 ตันกรอส หรือไม่น้อยกว่า  
8.5 ตารางเมตรส าหรับเรือที่มีขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 10,000 ตันกรอส หรือ 
ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตรส าหรับเรือที่มีขนาด 10,000 ตันกรอสหรือมากกว่า นอกจากนี้ส าหรับ 
เรือที่ไม่ใช่เรือโดยสารและเรือที่ใช้ในกิจการพิเศษ ที่มีขนาดต่ ากว่า 3,000 ตันกรอส สามารถให้ 
คนประจ าเรือเข้าพักได้สูงสุดสองคน และพ้ืนที่ห้องนอนนั้นต้องไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร 

 (จ) ส าหรับเรือโดยสารและเรือที่ใช้ในกิจการพิเศษ อาจอนุญาตให้ตั้งห้องนอน 
อยู่ใต้แนวบรรทุกได้ โดยต้องจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ตั้งอยู่ชิด 
ใต้ช่องทางเดินภายในตัวเรือ นอกจากนี้พ้ืนที่ห้องนอนของคนประจ าเรือที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายเรือ  
ต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7.5 ตารางเมตรส าหรับห้องที่พักสองคน หรือไม่น้อยกว่า 11.5 ตารางเมตร 
ส าหรับห้องที่พักสามคน หรือไม่น้อยกว่า 14.5 ตารางเมตรส าหรับห้องที่พักสี่คน โดยห้องนอนบนเรือ 
ที่ใช้ในกิจการพิเศษที่สามารถเข้าพักได้มากกว่าสี่คน ต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3.6 ตารางเมตรต่อคน  
ส่วนพ้ืนที่ห้องนอนของคนประจ าเรือที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายเรือซึ่งไม่มีห้องนั่งเล่นหรือห้องพักผ่อน 
ส่วนตัว นายเรือระดับล่าง (ระดับปฏิบัติการ) ต้องมีพ้ืนที่ห้องนอนต่อคนไม่น้อยกว่า 7.5 ตารางเมตร  
และนายเรือระดับอาวุโส (ระดับบริหาร) ต้องมีพ้ืนที่ห้องนอนต่อคนไม่น้อยกว่า 8.5 ตารางเมตร 

 (ฉ) ต้องจัดห้องนอนชายและหญิงแยกต่างหากจากกัน และมีขนาดที่เพียงพอ  
พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม โดยพ้ืนที่ของห้องนอนซึ่งมีเตียงเดี่ยวต้องมีพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 4.5 ตารางเมตรส าหรับเรือที่มีขนาดต่ ากว่า 3,000 ตันกรอส หรือไม่น้อยกว่า 5.5 ตารางเมตร 
ส าหรับเรือที่มีขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 10,000 ตันกรอส หรือไม่น้อยกว่า  
7 ตารางเมตรส าหรับเรือที่มีขนาด 10,000 ตันกรอสหรือมากกว่า แต่ทั้งนี้ ส าหรับเรือโดยสารและ 
เรือที่ใช้ในกิจการพิเศษที่มีขนาดต่ ากว่า 3,000 ตันกรอส ซึ่งมีห้องนอนที่มีเตียงนอนเดี่ยวบนเรือ  
อาจอนุญาตให้ลดขนาดของพ้ืนที่ลงได ้

 (ช) ต้องจัดเตียงนอนให้กับคนประจ าเรือแต่ละคนแยกต่างหากจากกัน และมี 
ขนาดอย่างน้อย 198 × 80 เซนติเมตร 
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 (ซ) ห้องนอนแต่ละห้องต้องจัดให้มีโต๊ะเขียนหนังสือ และอ่างล้างหน้าซึ่งมี 
ทั้งน้ าร้อนและน้ าเย็น เว้นแต่มีอ่างล้างหน้าในห้องน้ าส่วนตัวแล้ว 
 ข. ข้อก าหนดเกี่ยวกับห้องรับประทานอาหาร 
  1) ต้องมีการระบายอากาศ และมีแสงจากธรรมชาติและแสงไฟประดิษฐ์อย่างเพียงพอ 
  2) ต้องตั้งอยู่แยกออกจากห้องนอน แต่ใกล้กับห้องประกอบอาหารเท่าที่จะเป็นไปได้  
แต่ทั้งนี้ อาจยกเว้นข้อก าหนดนี้ส าหรับเรือท่ีมีขนาดต่ ากว่า 3,000 ตันกรอสได้ 
  3) ต้องมีขนาดที่เพียงพอ มีความสะดวกสบาย และได้รับการตกแต่งและติดตั้ง 
อุปกรณ์อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงจ านวนของคนประจ าเรือที่คาดว่าจะเข้ามาใช้งานในเวลาเดียวกัน  
ทั้งนี ้ต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมด้วย 
 ค. ข้อก าหนดด้านสุขภัณฑ ์
  1) คนประจ าเรือทุกคนต้องมีความสะดวกสบายในการใช้สุขภัณฑ์บนเรือ โดยสุขภัณฑ์ 
ส าหรับชายและหญิงควรจัดแยกต่างหากจากกัน  
  2) บริเวณสะพานเรือและพ้ืนที่ตั้งเครื่องจักรหรือพ้ืนที่ใกล้ห้องควบคุมเครื่องจักร  
ต้องมีสุขภัณฑ์ที่สามารถเข้าใช้ได้โดยง่าย แต่ทั้งนี้ อาจยกเว้นข้อก าหนดนี้ส าหรับเรือที่มีขนาดต่ ากว่า  
3,000 ตันกรอสได้ 
  3) เรือทุกล าต้องมีห้องน้ าอย่างน้อย 1 ห้อง อ่างล้างหน้าอย่างน้อย 1 อ่าง และ    
อ่างอาบน้ าหรือฝักบัวอาบน้ าอย่างน้อย 1 จุด ต่อคนหกคนหรือน้อยกว่า โดยต้องตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 
ที่สะดวกต่อการใช้ และทุกจุดช าระต้องมีทั้งน้ าร้อนและน้ าเย็น แต่ส าหรับเรือโดยสารซึ่งโดยปกติ 
ใช้เวลาในการเดินทางแต่ละครั้งไม่เกิน 4 ชั่วโมง อาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนได ้
  4) พ้ืนที่สุขาภิบาลต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอ และแยกออกจากส่วนที่พักอาศัย 
 ง. ข้อก าหนดด้านอื่น ๆ 
  1) เรือที่บรรทุกคนประจ าเรือตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป และต้องเดินทางแต่ละครั้งนานกว่า  
3 วัน ต้องจัดให้มีห้องรักษาพยาบาลแยกต่างหาก แต่ทั้งนี้ อาจผ่อนปรนข้อก าหนดนี้ส าหรับเรือที่ท า  
การค้าตามชายฝั่งได้ 
  2) เรือทุกล าต้องจัดให้มีพ้ืนที่ว่างหรือพ้ืนที่บนดาดฟ้าเพ่ือให้คนประจ าเรือสามารถ 
ใช้ได้หลังเลิกงาน โดยพื้นที่นั้นต้องมีเนื้อที่อย่างเพียงพอ 
  3) เรือทุกล าต้องจัดให้มีห้องท างานส าหรับฝ่ายช่างกลและฝ่ายเดินเรือ  แต่ทั้งนี้  
อาจยกเว้นข้อก าหนดนี้ส าหรับเรือท่ีมีขนาดต่ ากว่า 3,000 ตันกรอสได้ 
  4) เรือทุกล าต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการซักรีดเสื้อผ้า  
  5) เรือทุกล าต้องจัดให้มีเครื่องอ านวยความสะดวกและสิ่งสันทนาการที่เหมาะสม 
บนเรือที่ออกทะเลให้แก่คนประจ าเรือ 
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 2. อาหารและโภชนาการ 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 8 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน A 3.1 (Standard A 3.1) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าของเรือต้อง 
จัดหาอาหารและน้ าดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณที่เพียงพอบนเรือ โดยค านึงถึง 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนาของคนประจ าเรือ และไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคนประจ าเรือ  
ทั้งนี้ คนประจ าเรือที่ท างานในต าแหน่งพ่อครัวจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และผ่านการฝึกอบรม 
และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง ส่วนคนประจ าเรือที่ท างานในแผนกจัดหาอาหารต้องผ่าน 
การฝึกอบรมหรือมีคุณสมบัติตามหลักสูตร ซึ่งตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ก าหนดให้หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายล าดับรองที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศ 
ก าหนด ดังนั้น เพ่ือให้กฎหมายล าดับรองมีเนื้อหาสอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 จึงควรก าหนดยกเว้นการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึกอบรมในกรณีดังต่อไปนี้  
 ก. ส าหรับเรือที่มีอัตราก าลังน้อยกว่า 10 คน อาจก าหนดให้คนครัวไม่ต้องมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามหลักสูตรข้างต้นก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องได้รับการฝึกอบรมด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลและ 
อาหาร และการจัดเก็บอาหารบนเรือที่ออกทะเล 
 ข. กรณีที่มีสถานการณ์จ าเป็น อาจอนุญาตให้คนครัวที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนท างาน 
บนเรือได้ในระยะเวลาจ ากัดตามที่ก าหนดไว้จนกว่าจะถึงเมืองท่าถัดไป หรือในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน  
แต่ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลและอาหาร และการจั ดเก็บ 
อาหารบนเรือที่ออกทะเลแล้ว 
 
 4.4.5 การจัดให้มีการรักษาพยาบาล และการคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย 
ของคนประจ าเรือ 
 1. การรักษาพยาบาลบนเรือและบนฝั่ง 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 9 ส่วนที่ 1 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน A 4.1 (Standard A 4.1) ของ 
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าของเรือ 
ต้องจัดให้มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลบนเรือ  
การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และแพทย์หรือคนประจ าเรือที่ท าหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล  
ตลอดจนต้องจัดให้คนประจ าเรือที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตาม  
ความเหมาะสมแก่ความอันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น 
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 2. ความรับผิดชอบของเจ้าของเรือต่อคนประจ าเรือ 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 9 ส่วนที่ 2 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน A 4.2 (Standard A 4.2) ของ 
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์โดยส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
กล่าวคือ เจ้าของเรือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและบาดเจ็บของคนประจ าเรือ 
ที่ท างานบนเรือซึ่งเกิดขึ้นนับแต่วันที่เริ่มปฎิบัติหน้าที่จนถึงก าหนดวันส่งตัวกลับ  รวมถึงค่าใช้จ่าย 
ด้านการรักษาพยาบาล การแพทย์ การจัดหายาที่จ าเป็น เครื่องมือรักษาโรค ค่าอาหาร และการเช่า 
ที่พักอาศัยในสถานที่อ่ืนนอกเหนือจากภูมิล าเนา จนกว่าคนประจ าเรือจะหายจากการเจ็บป่วยหรือ 
อาการบาดเจ็บ หรือจนกว่าจะมีการวินิจฉัยว่าการเจ็บป่วยหรือการที่ไม่สามารถท างานได้นั้นมีลักษณะ 
เป็นการถาวร ทั้งนี้ สามารถจ ากัดความรับผิดในค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลการแพทย์ การจัดหา 
ยาที่จ าเป็น เครื่องมือรักษาโรค ค่าอาหาร และการเช่าที่พักอาศัยดังกล่าวได้ แต่ต้องเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นับแต่วันที่ได้รับบาดเจ็บหรือวันที่เริ่มเจ็บป่วย เว้นแต่การบาดเจ็บหรือ 
การเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่บนเรือ หรือเกิดจากการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
ของคนประจ าเรือผู้นั้น หรือคนประจ าเรือนั้นจงใจปกปิดความเจ็บป่วยหรือสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ 
ขณะท าข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ นอกจากนี้เจ้าของเรือยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ 
ปลงศพและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในกรณีที่คนประจ าเรือเสียชีวิตบนเรือหรือบนฝั่งในระหว่างการปฎิบัติหน้าที่ 
ตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ ตลอดจนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดให้มี 
การประกันทางการเงิน เช่น การท าประกันภัยทางทะเล เป็นต้น กรณีที่คนประจ าเรือเสียชีวิตหรือ 
ทุพพลภาพเป็นเวลานานอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือได้รับอันตรายจากการท างานด้วย  
 อย่างไรก็ตาม กรณีที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดให้เจ้าของเรือต้อง 
รับผิดชอบจ่ายค่าจ้างเต็มจ านวนตลอดระยะเวลาที่คนประจ าเรือซึ่งเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถ 
ท างานได้แล้วยังคงพักอยู่บนเรือ หรือจนกว่าคนประจ าเรือจะได้รับการส่งตัวกลับ และจ่ายค่าจ้างทั้งหมด 
หรือบางส่วนตามกฎหมายภายในประเทศหรือข้อตกลงร่วมกัน นับแต่เวลาที่คนประจ าเรือถูกส่งตัวกลับ 
หรือส่งขึ้นฝั่งจนกระทั่งหายเป็นปกติ โดยในกรณีที่คนประจ าเรือไม่ได้อยู่บนเรืออีกต่อไปสามารถ 
จ ากัดความรับผิดส าหรับค่าจ้างดังกล่าวได้ แต่ต้องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นับแต่วันที่ 
ได้รับบาดเจ็บหรือวันที่เริ่มเจ็บป่วย ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 แล้วจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ไม่ได้ 
ระบุหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้แต่อย่างใด 
 3. การป้องกันอุบัติเหตุและการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 9 ส่วนที่ 3 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน A 4.3 (Standard A 4.3) ของ 
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อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าของเรือ 
ต้องจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือและต้องจัดให้คนประจ าเรือได้รับ  
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมบนเรือเดินทะเล นอกจากนี้ในกรณีที่ 
เกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงจนท าให้คนประจ าเรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เจ้าของเรือหรือ  
นายเรือจะต้องรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบในทันทีด้วย 
 4. การได้รับการอ านวยความสะดวกอันเป็นสวัสดิการบนฝั่ง 
 เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เรื่องนี้ตามมาตรฐาน A 4.4 (Standard A 4.4) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดให้ 
ประเทศสมาชิกต้องก าหนดให้คนประจ าเรือทุกคนสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากสวัสดิการซึ่งตั้งอยู่ใน  
อาณาเขตของประเทศตนได้ โดยไม่ค านึงถึงสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ทัศนะทางการเมือง  
หรือพ้ืนฐานทางสังคม และไม่ค านึงถึงรัฐเจ้าของธงเรือที่คนประจ าเรือได้รับจากการจ้างงาน หรือ 
ได้รับมอบหมายงาน หรือท างานอยู่บนเรือ ซึ่งแม้ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
จะไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ แตเ่มื่อพิจารณาตามบทบัญญัติในมาตรา 13 แห่ง 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดห้ามเจ้าของเรือไม่ให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ต่อคนประจ าเรือ เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ  
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา  
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ครอบคลุม 
การให้ความคุ้มครองคนประจ าเรือในทุกเรื่อง รวมถึงเรื่องการได้รับการอ านวยความสะดวกอันเป็น  
สวัสดิการบนฝั่งด้วย ดังนั้น จึงถือได้ว่าบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้ว 
 5. การประกันสังคม 
 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 แล้ว 
จะเหน็ได้ว่า แม้การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจ าเรือตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558 จะไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่เจ้าของเรือก็ยังมีหน้าที่ต้องจัดให้มี 
การคุ้มครองด้านประกันสังคมแก่คนประจ าเรืออยู่ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนด ซึ่งเพ่ือให้กฎหมายล าดับรองที่จะออกมาดังกล่าวมีเนื้อหา 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน A 4.5 (Standard A 4.5) ของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
จึงควรก าหนดให้การคุ้มครองด้านประกันสังคมแก่คนประจ าเรือ ครอบคลุมรายการดังต่อไปนี้ด้วย  
 ก. การรักษาพยาบาล  
 ข. สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย  
 ค. สิทธิประโยชน์กรณีบาดเจ็บจากการจ้างงาน  
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 ง. สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ  
 จ. สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 
 ฉ. สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ 
 ช. สิทธิประโยชน์กรณีลาคลอดและเลี้ยงดูบุตร 
 ซ. สิทธิประโยชน์ของครอบครัว 
 ฌ. สิทธิประโยชน์ของทายาท 
 
 4.4.6 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้ 
 1. ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 10 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับ 5.1 (Regulation 5.1) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ก าหนดให้เรือ 
ที่มีขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป ต้องมีใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล เพ่ือแสดงว่าสภาพการจ้าง  
สภาพการท างาน และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจ าเรือบนเรือเป็นไปตามข้อก าหนดในใบประกาศ 
การปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขอรับใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติ  
ด้านแรงงานทางทะเล แบบใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงาน 
ทางทะเล การออกใบรับรองชั่วคราว อายุและการต่ออายุใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและ 
ใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล การตรวจสอบ ติดตาม และการเพิกถอนใบรับรอง 
ด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่า 
ประกาศก าหนด ดังนั้น เพ่ือให้กฎหมายล าดับรองดังกล่าวมีเนื้อหาสอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 จึงควรก าหนดให้ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลมีอายุครั้งละไม่เกิน 5 ปี และ 
ต้องมีการตรวจระหว่างอายุด้วย โดยในกรณีที่เป็นใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลที่มีอายุ 5 ปี และ 
มีการตรวจระหว่างอายุเพียงครั้งเดียว การตรวจระหว่างอายุนั้นต้องมีขึ้นในระหว่างวันครบรอบปีที่ 2  
กับปีที ่3 ของใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล และต้องมีการลงนามในใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล 
ภายหลังผ่านการตรวจแล้ว นอกจากนี้ ส าหรับเรือใหม่ที่อยู่ระหว่างการส่งมอบ หรือเรือที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงธงเรือ หรือกรณทีี่การปฏิบัติงานเรือเป็นเรื่องใหม่ของเจ้าของเรือ สามารถออกใบรับรอง 
ด้านแรงงานทางทะเลฉบับชั่วคราวซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือนให้ได้ โดยสามารถออกให้ได้เพียงครั้งเดียว  
และในระหว่างที่ใบรับรองฉบับชั่วคราวมีผลใช้บังคับก็ไม่จ าต้องมีการออกใบประกาศการปฏิบัติ 
ด้านแรงงานทางทะเลอีก ทั้งนี้ การออกใบรับรองฉบับชั่วคราวจะกระท าได้เฉพาะในกรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่า 
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 ก. เรือดังกล่าวได้รับการตรวจตามสมควรและสามารถด าเนินการตามรายการที่ต้อง 
ได้รับการตรวจตามท่ีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้ได้ 
 ข. เจ้าของเรือแสดงให้เห็นว่าเรือนั้นมีวิธีปฏิบัติตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
อย่างเพียงพอ 
 ค. นายเรือมีความคุ้นเคยกับข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 และ 
มีความรับผิดชอบในการน าไปปฏิบัติ  
 ง. มีการยื่นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานที่ทรงอ านาจหรือองค์กรที่ได้รับ 
การยอมรับเพ่ือให้ออกใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล 
 นอกจากนี้ยังควรก าหนดให้ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบรับรองด้านแรงงาน 
ทางทะเลฉบับชั่วคราวสิ้นสุดสภาพการใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ก. การตรวจระหว่างอายุใบรับรองไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด 
 ข. ใบรับรองไม่มีการลงนามรับรองการตรวจระหว่างอายุ 
 ค. เรือเปลี่ยนธงเรือ 
 ง. เจ้าของเรือสิ้นสุดการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเรือ 
 จ. มีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญเกี่ยวกับโครงสร้างหรืออุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับที่พัก  
อาศัย สิ่งสันทนาการ อาหารและการจัดหาอาหาร 
 ในกรณีที่มีหลักฐานเชื่อได้ว่าเรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของอนุสัญญาแรงงาน      
ทางทะเล ค.ศ. 2006 และไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่หน่วยงานที่ทรงอ านาจหรือองค์กร 
ที่ได้รับการยอมรับก าหนด หน่วยงานที่ทรงอ านาจหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับสามารถเพิกถอน 
ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลได้ โดยค านึงถึงความร้ายแรงหรือความถี่ของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่  
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 13 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับ 5.1 และ 5.2 (Regulation 5.1 and 5.2)  
ของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  กล่าวคือ  
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือที่ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เรียกว่า “พนักงานตรวจแรงงาน”  
หรือ “Inspector” มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

ก. ขึ้นไปบนเรือที่เข้ามาเทียบท่าเรือ 
ข. ตรวจสอบหรือไต่สวนเท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับสภาพการท างาน สภาพการจ้าง และ 

สภาพความเป็นอยู่ของคนประจ าเรือ  
ค. มีค าสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อข้อก าหนดเกี่ยวกับสภาพ 

การท างาน สภาพการจ้าง และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจ าเรืออย่างร้ายแรง หรือที่แสดงให้เห็นถึง 
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อันตรายอย่างมีนัยส าคัญถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัย หรือความมั่นคงของคนประจ าเรือ ตลอดจน 
ห้ามเรือออกจากท่าเรือจนกว่าจะมีการด าเนินการที่จ าเป็นเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องนั้น  
 นอกจากนี้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงจนท าให้คนประจ าเรือได้รับ 
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต พนักงานเจ้าหน้าที่ยังมีหน้าที่ต้องด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและรายงาน  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการด าเนินการให้สาธารณชนทราบอีกด้วย 
 3. การร้องเรียนบนเรือ 
 บทบัญญัติเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหมวด 11 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับ 5.1 (Regulation 5.1) ของอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าของเรือต้อง 
ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและแจ้งผลการตรวจสอบให้แก่คนประจ าเรือทราบโดยเปิดเผยและ 
ไม่ชักช้า และห้ามมิให้เจ้าของเรือการกระท าใด ๆ อันอาจเป็นผลร้าย หรือเป็นผลให้คนประจ าเรือ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อนจากการยื่นข้อร้องเรียนนั้น 
 
4.5 วิเคราะห์ความเหมาะสมของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 

 
 4.5.1 ความเหมาะสมด้านรูปแบบ 
 1. รูปแบบการออกกฎหมายภายในภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ 
 ความผูกพันในการด าเนินการทางด้านนิติบัญญัติของประเทศที่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา 
ระหว่างประเทศโดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ24 คือ รูปแบบแรกเป็นกรณีที่ประเทศสมาชิกถือว่า 
อนุสัญญาระหว่างประเทศมีฐานะเป็นกฎหมายของรัฐหรือเหนือกว่ากฎหมายของรัฐ ท าให้เมื่อมีการ 
ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีแล้ว อนุสัญญาระหว่างประเทศจะมีผลใช้บังคับทันทีโดยไม่ต้องมีการ 
ด าเนินการใด ๆ ภายหลังจากนั้นอีก ซึ่งทฤษฎีนี้เรียกว่า “ทฤษฎีเอกนิยม” (Monism) และรูปแบบที่สอง 
เป็นกรณีที่ประเทศสมาชิกต้องมีการด าเนินการบางอย่างเพ่ือเตรียมการให้อนุสัญญาระหว่างประเทศ      
มีผลใช้บังคับตามกฎหมายภายในภายหลังจากการให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี เช่น ต้องมีการออก 
กฎหมายภายในที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศก่อนการให้สัตยาบันเป็นภาคี 
อนุสัญญานั้น ๆ ซึ่งทฤษฎีนี้เรียกว่า “ทฤษฎีทวินิยม” (Dualism) 
 ส าหรับประเทศไทยมีรูปแบบการด าเนินการด้านนิติบัญญัติ เป็นแบบทฤษฎีทวินิยม  
ดังนั้น การเตรียมการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 จึงต้องมีการประกาศใช้ 

                                                   
24 My First Info.com, “ความผูกพันของสนธิสัญญา,” สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558,  

http://history.myfirstinfo.com/history10.aspx 
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พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ซึ่งตาม Article 5 1.25 แห่งอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 ก าหนดให้ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีมีความรับผิดชอบในการบังคับใช้ 
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการอ่ืน ๆ ตามที่ตนได้รับมาและน าไปปฏิบัติ เพ่ือท าให้พันธกรณีของตน 
ภายใต้อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 บรรลุผล ดังนี้ จะเห็นได้ว่าการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ไม่มีการก าหนดในเรื่องของรูปแบบวิธีการบังคับใช้หรือปฏิบัติตาม 
ภายหลังการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ไว้โดยเฉพาะ เพียงแต่ให้ความส าคัญ 
ในเรื่องของเนื้อหาและมาตรการคุ้มครองแรงงานทางทะเลที่ต้องครบถ้วนและครอบคลุมตามที่ 
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้เท่านั้น หากเนื้อหาตามพระราชบัญญัติแรงงาน 
ทางทะเล พ.ศ. 2558 มีความครบถ้วนและครอบคลุมตามที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
ก าหนดไว้แล้ว ไม่ว่าพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จะมีการบัญญัติในรูปแบบใด  
ก็ไม่กระทบต่อพันธกรณีของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ในส่วนความครบถ้วนและครอบคลุมของเนื้อหาตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558 ผู้เขียนจะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อ 4.5.2 ความเหมาะสมด้านเนื้อหา   
 2. ระบบการให้ความคุ้มครองคนประจ าเรือตามกฎหมายไทย  
 การพิจารณาระบบกฎหมายไทยที่ให้ความคุ้มครองคนประจ าเรือนั้น นอกจากจะต้อง 
พิจารณาถึงการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแล้ว ยังต้องพิจารณาถึง 
การให้ความคุ้มครองตามกฎหมายอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน กฎหมายว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนจัดหางาน กฎหมาย 
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย หรือแม้กระทั่งกฎหมายว่าด้วย 
การจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  
 ส าหรับแรงงานคนประจ าเรือที่มีสภาพความเป็นอยู่และสภาพการท างานที่แตกต่าง 
จากแรงงานบนบกทั่วไป กล่าวคือ ต้องใช้ชีวิตและท างานอยู่บนเรือเดินทะเลเป็นระยะเวลานาน  
ท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภยันตรายได้โดยง่าย และต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาแม้ในเวลาพักผ่อน 
จึงส่งผลให้มีชั่วโมงการท างานและชั่วโมงการพักผ่อนที่ไม่แน่นอน ดังนั้น การที่มาตรา 4 แห่ง 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจ าเรือ 

                                                   
25 Article 5 of Maritime Labour Convention 2006 
1. Each Member shall implement and enforce laws or regulations or  

other measures that it has adopted to fulfil its commitments under this Convention  
with respect to ships and seafarers under its jurisdiction. 
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ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 
แรงงานโดยทั่วไป นั่นคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานโดยทั่วไป นั่นคือ พระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมโดยทั่วไป  
นั่นคือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนโดยทั่วไป นั่นคือ  
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แต่ก าหนดให้การคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานของคนประจ าเรืออยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติแรงงาน 
ทางทะเล พ.ศ. 2558 และก าหนดให้การได้รับสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมและเงินทดแทนของ 
คนประจ าเรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนด  
ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และสภาพการท างานของคนประจ าเรือ  
จึงมคีวามเหมาะสมแล้ว 
 ส่วนกรณีของกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองคนประจ าเรือ นั่นคือ  
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย กฎหมายว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครอง 
คนจัดหางาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ นั้น แม้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
จะมิได้ก าหนดขอบเขตการน ามาปรับใช้ไว้เหมือนเช่นกรณีของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน กฎหมายว่าด้วย 
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนข้างต้น แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 แล้วจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 มีการ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องเหล่านี้ไว้โดยเฉพาะแล้ว และเมื่อพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ย่อมไม่จ าต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ 
ในเรื่องนั้น ๆ ตามหลักกฎหมายทั่วไปอีก ทั้งนี้ พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ได้ก าหนด 
หลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ในบทบัญญัติดังต่อไปนี้ 
 ก. บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย ปรากฏอยู่ใน 
หมวด 2 เงื่อนไขในการท างานบนเรือในส่วนของใบรับรองแพทย์และการฝึกอบรมของคนประจ าเรือ  
และหมวด 7 อัตราก าลัง    
 ข. บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนจัดหางาน 
ปรากฏอยู่ในหมวด 3 การจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือ   
 ค. บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ปรากฏอยู่ในหมวด 12  
สิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง   
 นอกจากนี้ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ยังก าหนดให้ 
สิทธิในการน าคดีไปฟ้องต่อศาลแรงงานได้ด้วย หากเป็นคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเรือกับ 
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คนประจ าเรือ หรือทายาท หรือระหว่างบุคคลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ อันเกี่ยวกับ 
สิทธิหรือหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
 3. รูปแบบการจัดเรียงบทบัญญัติในหมวด 4 สภาพการจ้าง 
 ตามที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.3.4 ว่าบทบัญญัติในหมวด 4 สภาพการจ้าง ประกอบไปด้วย 
มาตรา 43 ถึงมาตรา 65 ซึ่งแบ่งออกเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ  
ค่าจ้าง สิทธิในการลา ชั่วโมงการท างาน และชั่วโมงการพักผ่อน โดยข้อก าหนดแต่ละเรื่องประกอบไปด้วย 
บทบัญญัติดังต่อไปนี้ 
 ก. บทบัญญัติเกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ ประกอบไปด้วยมาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 45 
 ข. บทบัญญัติเกี่ยวกับค่าจ้าง ประกอบไปด้วยมาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49  
มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 64 
 ค. บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการลา ประกอบไปด้วยมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 63  
และมาตรา 64 
 ง. บทบัญญัติเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานและชั่วโมงการพักผ่อน ประกอบไปด้วยมาตรา 58  
มาตรา 59 มาตรา 60 มาตรา 61 และมาตรา 62 
 จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติเกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือและบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับชั่วโมงการท างานและชั่วโมงการพักผ่อนมีการจัดเรียงกลุ่มบทบัญญัติในเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน 
อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีบทบัญญัติในเรื่องอ่ืนมาคั่นกลาง กล่าวคือ บทบัญญัติเกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างงาน 
ของคนประจ าเรือประกอบไปด้วยมาตรา 43 ถึงมาตรา 45 และบทบัญญัติเกี่ยวกับชั่วโมงการท างาน 
และชั่วโมงการพักผ่อนประกอบไปด้วยมาตรา 58 ถึงมาตรา 62 ในขณะที่บทบัญญัติเกี่ยวกับค่าจ้าง 
และบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการลามีการจัดเรียงกลุ่มบทบัญญัติในเรื่องเดียวกันไว้อย่างไม่ต่อเนื่อง 
โดยมีบทบัญญัติในเรื่องอ่ืนมาคั่นกลาง กล่าวคือ บทบัญญัติเกี่ยวกับค่าจ้างประกอบไปด้วยมาตรา 46  
ถึงมาตรา 55 และมาตรา 64 โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการลาและบทบัญญัติเกี่ยวกับชั่วโมง 
การท างานและชั่วโมงการพักผ่อนคั่นกลางในระหว่างมาตรา 56 ถึงมาตรา 63 และบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
สิทธิในการลาประกอบไปด้วยมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 64 โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
ชั่วโมงการท างานและชั่วโมงการพักผ่อนคั่นกลางในระหว่างมาตรา 58 ถึงมาตรา 62 ซ่ึงแม้การจัดเรียง 
บทบัญญัติในลักษณะนี้จะสามารถสื่อความหมายได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ตาม แต่เพ่ือให้ผู้ที่สนใจศึกษา 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 สามารถอ่านและท าความเข้าใจบทบัญญัติในหมวด 4  
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และไม่เกิดความสับสน  
ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการปรับปรุงการจัดเรียงบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าจ้างและบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
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สิทธิในการลาให้ต่อเนื่องโดยไม่มีบทบัญญัติในเรื่องอ่ืนมาคั่นกลาง น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษา 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ในอนาคตต่อไป 
 4. รูปแบบของกฎหมายล าดับรอง 
 กฎหมายล าดับรอง26 (Subordinate Legislation) ได้แก่ บรรดากฎหมายที่องค์กร 
ฝ่ายปกครองตราขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด เพ่ือก าหนด  
รายละเอียดและบังคับการให้เป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหรือ 
พระราชก าหนดที่เป็นกฎหมายแม่บท (Parent Legislation) โดยกฎหมายล าดับรองจะมีค่าบังคับต่ ากว่า 
พระราชบัญญัติและพระราชก าหนด27 จึงไม่อาจขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดได้28  
หรืออาจกล่าวได้ว่า กฎหมายแม่บทได้สร้างเค้าโครงหรือโครงกระดูก (Skeleton of an Act) ขึ้นมา  
แล้วกฎหมายล าดับรองก็สร้างเนื้อหนัง (flesh and blood) ของกฎหมายให้เป็นตัวตนขึ้น29 ทั้งนี้  
การให้ความหมายของค าว่า “กฎหมายล าดับรอง” ทางวิชาการดังกล่าวสอดคล้องกับความหมายของ 
ค าว่า “กฎ” ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ 
ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่ งหมายให้ใช้บังคับ 
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ”30 

                                                   
26 ค าว่า “กฎหมายล าดับรอง” ไม่มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหรือรัฐธรรมนูญ แต่เป็น 

ค าที่นักวิชาการผู้บรรยายวิชากฎหมายปกครองในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ น ามาใช้อธิบายถึงกฎหมาย  
ที่ออกโดยฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครอง โปรดดู วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “การควบคุมการใช้ดุลพินิจ 
ทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ,” ใน หนังสือรวมบทความในโอกาสครบรอบ 60 ปี ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์,  
รวบรวมโดย สมยศ เชื้อไทย, (กรุงเทพมหานคร : พี. เค. พริ้นติ้ เฮ้าส์, 2531), น. 195. 

27 พรรษมน สิริกุลพัฒนสาร, “ปัญหาเกี่ยวกับการออกกฎหมายล าดับรองในทางภาษีอากร,”  
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), น. 70-71. 

28 รดาวรรณ เกื้อกูลเกียรติ์, “การตรากฎหมายล าดับรองในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์  
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523), น. 6. 

29 VCRAC, Legislative Drafting, (London : Cavendish Publishing Ltd, 1998), p. 214 
30 ข้อความที่ว่า “บทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ 

แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ” เป็นนิยามที่แท้จริงของกฎหรือกฎหมายล าดับรอง ส่วนข้อความ 
ที่ว่า “พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ” เป็นเพียง 
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 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 แล้วจะเห็นได้ว่า 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ให้อ านาจฝ่ายปกครองในการออกกฎหมายล าดับรอง 
เพ่ือก าหนดรายละเอียดและบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ในหลายเรื่อง ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ 
 (1) การก าหนดประเภทของเรือตามค านิยามค าว่า “เรือ” ในมาตรา 3 
 (2) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครอง 
คนประจ าเรือด้านประกันสังคมและเงินทดแทนตามมาตรา 4 วรรคสอง 
 (3) การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการด าเนินการแจ้งตามมาตรา 9 
 (4) การก าหนดประเภทของงานที่ห้ามให้คนประจ าเรือที่อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ท า 
ตามมาตรา 17 
 (5) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ตามมาตรา 18 
 (6) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการฝึกอบรมตามมาตรา 19 
 (7) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต  
และการออกใบอนุญาตจัดหางานตามมาตรา 20 วรรคสอง 
 (8) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอต่ออายุใบอนุญาต  
จัดหางานและการอนุญาตตามมาตรา 22 วรรคสาม 
 (9) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบแทน 
ใบอนุญาตจัดหางานตามมาตรา 23 วรรคสอง 
 (10) การก าหนดรายละเอียดของสถานที่ตั้งส านักงานตามมาตรา 25 
 (11) การก าหนดรายละเอียดของการขออนุญาตและการอนุญาตย้ายส านั กงาน 
หรือตั้งส านักงานชั่วคราวตามมาตรา 26 วรรคสอง 
 (12) การก าหนดรายละเอียดของการขออนุญาตและการอนุญาตเปลี่ยนผู้จัดการ 
ตามมาตรา 27 วรรคสอง 
 (13) การก าหนดรายละเอียดของจ านวนเงินตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง และ 
การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน  
การหักหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน การหักเงินจากหลักประกันชดใช้ให้แก่คนหางาน 
และเจ้าของเรือในกรณีที่เกิดความเสียหาย การเรียกหลักประกันเพ่ิม และการขอรับหลักประกันคืน 
ตามมาตรา 28 วรรคสอง 

                                                                                                                                                  
ตัวอย่างของกฎหรือกฎหมายล าดับรองเท่านั้น โปรดดู วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง,  
(กรุงเทพมหานคร : ส านักฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547), น. 15. 
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 (14) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบเกี่ยวกับการจดทะเบียนตัวแทนจัดหางาน 
และลูกจ้างจัดหางานตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง 
 (15) การก าหนดรายละเอียดของแบบบัตรประจ าตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  
ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างจัดหางานตามมาตรา 31 วรรคสอง และการก าหนดรายละเอียด 
ของการขอมีบัตร การออกบัตรประจ าตัว และการออกใบแทนบัตรประจ าตัวตามมาตรา 31 วรรคสี่ 
 (16) การก าหนดรายละเอียดของแบบสัญญาจัดหางานตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง  
และการก าหนดรายละเอียดของหลักฐานที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องจัดส่งตามมาตรา 33 วรรคสอง 
 (17) การก าหนดรายละเอียดของแบบหนังสือมอบอ านาจตามมาตรา 34 
 (18) การก าหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกหรือรับ 
จากคนหางานได้ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (4) และการก าหนดรายละเอียดของอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ตามมาตรา 35 วรรคสาม 
 (19) การก าหนดรายละเอียดของรายการที่ต้องมีในข้อตกลงการจ้างงานของ 
คนประจ าเรือตามมาตรา 43 วรรคสอง (18) 
 (20) การก าหนดรายละเอียดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับคนประจ าเรือตาม 
มาตรา 46 วรรคหนึ่ง 
 (21) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลาขึ้นฝั่งตามมาตรา 56 
 (22) การก าหนดรายละเอียดของเหตุที่คนประจ าเรือมีสิทธิได้รับการส่งตัวกลับ 
ตามมาตรา 66(3)(จ) 
 (23) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกันภัยตาม 
มาตรา 67 วรรคสอง 
 (24) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือให้ 
คนประจ าเรือได้เดินทางกลับตามมาตรา 69 วรรคหนึ่ง 
 (25) การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดอัตราก าลังตามมาตรา 71  
วรรคสอง 
 (26) การก าหนดรายละเอียดของที่พักอาศัยและสถานที่ซึ่งต้องจัดให้มีบนเรือตาม 
มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (11) และการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานที่พักอาศัย 
และสถานที่บนเรือตามมาตรา 72 วรรคสาม 
 (27) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดให้มีบริการและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกบนเรือตามมาตรา 73 
 (28) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดอาหารและ 
น้ าดื่มตามมาตรา 74 วรรคสอง 
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 (29) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานการฝึกอบรมและ 
คุณสมบัติของคนประจ าเรือในต าแหน่งคนครัวบนเรือตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง 
 (30) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานการฝึกอบรมหรือ 
คุณสมบัติของคนประจ าเรือที่ท างานในแผนกจัดหาอาหารตามมาตรา 76 
 (31) การก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับพ้ืนที่และอุปกรณ์การจัดเตรียม 
อาหารตามมาตรา 77 
 (32) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดให้มีอุปกรณ์  
สิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลบนเรือ การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล  
และแพทย ์หรือคนประจ าเรือผู้ท าหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาลตามมาตรา 78 
 (33) การก าหนดรายละเอียดของมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคนประจ าเรือ 
ตามมาตรา 80 วรรคสอง 
 (34) การก าหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่เจ้าของเรือต้องรับผิดชอบต่อคนประจ าเรือ 
ตามมาตรา 81 
 (35) การก าหนดรายละเอียดของมาตรฐานการบริหาร จัดการ และด าเนินการ 
ด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือตามมาตรา 82 
 (36) การก าหนดรายละเอียดของมาตรฐานเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และมาตรการ 
เพ่ือความปลอดภัยในการท างานบนเรือตามมาตรา 83 วรรคหนึ่ง 
 (37) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้าน 
ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมระหว่างที่อยู่บนเรือตามมาตรา 84 
 (38) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินการกรณีเกิด 
ภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงตามมาตรา 85 วรรคสอง 
 (39) การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขอรับใบรับรองด้านแรงงาน 
ทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล แบบใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและ 
ใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล การออกใบรับรองชั่วคราว อายุและการต่ออายุใบรับรอง 
ด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล การตรวจสอบ ติดตาม และ 
การเพิกถอนใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเลตาม 
มาตรา 87 วรรคหนึ่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์การออกใบรับรอง 
ด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล การต่ออายุ และการเพิกถอน 
ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล ตามมาตรา 87 วรรคสอง 
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 (40) การก าหนดรายละเอียดของคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ 
มอบอ านาจ การเพิกถอนการมอบอ านาจ วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน และการประกาศรายชื่อบุคคล 
ตามมาตรา 88 วรรคสอง 
 (41) การก าหนดรายละเอียดของการด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการรวมตัวและ 
การเจรจาต่อรอง และสิทธิในการรวมตัวเพื่อจัดตั้งองค์กรตามมาตรา 92 วรรคสี่ 
 (42) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงาน 
ทางทะเล การปิดงาน และการนัดหยุดงาน การกระท าอันไม่เป็นธรรม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับ 
คนประจ าเรือและเจ้าของเรือตามมาตรา 93 
 (43) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจ าตัว  
การออกบัตรประจ าตัว และแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 95 วรรคสาม และ 
การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 95  
วรรคสี่ 
 (44) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจเรือ การกักเรือ  
การเสนอแผนแก้ไข และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบตามมาตรา 96 วรรคสาม 
 (45) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินการกรณีเกิด 
ภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงตามมาตรา 97 วรรคสอง 
 (46) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม  
และการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือและผู้แทนฝ่ายคนประจ าเรือ 
ตามมาตรา 99 วรรคสาม 
 (47) การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานทางทะเล 
ตามมาตรา 100(8) 
 ทั้งนี้ กฎหมายล าดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ตามมาตรา 5 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ 255831 
 ด้วยเหตุที่บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้อ านาจ 
ฝ่ายปกครองในการออกกฎหมายล าดับรองในหลายเรื่องตามที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น ผู้เขียนจึง 
มีความเห็นว่าการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การตรากฎหมายล าดับรอง รวมถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ 

                                                   
31 มาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
“กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ให้ใช้บังคับได”้ 
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และขอบเขตเนื้อหาของกฎหมายล าดับรองแต่ละประเภทน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการออก 
กฎหมายล าดับรองเพ่ือบังคับตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ต่อไปในอนาคต  
เนื่องจากการบัญญัติกฎหมายโดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม นอกจากจะท าให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน 
มีความมั่นใจในวิธีการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อประชาชนจ านวนมากแล้ว ยังเป็นการขจัดหรือลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในอีกทางหนึ่งด้ วย32 โดยส าหรับ 
หลักเกณฑ์การตรากฎหมายล าดับรองของประเทศไทยเท่าที่ถือปฏิบัติกันอยู่นั้น อาจแยกพิจารณา 
ได้ทั้งสิ้น 3 ประการ33 ดังนี ้

 ประการที่หนึ่ง ฝ่ายบริหารจะมีอ านาจตรากฎหมายล าดับรองได้ต่อเมื่อมีกฎหมายแม่บท 
ให้อ านาจไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย โดยเนื้อหาสาระในกฎหมายล าดับรอง รวมถึงวิธีการออกและ 
วิธีใช้บังคับของกฎหมายล าดับรอง จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายแม่บทให้อ านาจไว้และเป็นไปตาม 
วิธีที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแม่บท 
 ประการที่สอง กฎหมายล าดับรองจะมีบทก าหนดโทษโดยตนเองไม่ได้ ผู้ฝ่าฝืนข้อก าหนด 
ของกฎหมายล าดับรองจะถูกลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายแม่บท เช่น กรณีที่มีการออก 
กฎหมายล าดับรองเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต  
และการออกใบอนุญาตจัดหางานตามมาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558 หากผู้ใดกระท าการจัดหางานให้คนหางานเ พ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือโดยฝ่าฝืน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวย่อมถือเป็นความผิดตามมาตรา 20 วรรคหนึ่ง ซึ่งต้องระวางโทษ 
จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 111 แห่ง 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เป็นต้น โดยหลักการในข้อนี้มีข้อยกเว้นส าหรับกรณีที่ 
เป็นการออกกฎหมายล าดับรองในระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะไม่ปกติ เช่น ช่วงภาวะสงคราม เป็นต้น  
แต่ในกรณีเช่นนี้ กฎหมายแม่บทจะต้องบัญญัติให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารโดยชัดแจ้งและโทษที่ก าหนด  
ในกฎหมายล าดับรองจะต้องไม่เกินกว่าโทษขั้นสูงตามกฎหมายแม่บท เช่น การออกพระราชกฤษฎีกา 
ควบคุมคนจรจัดและผู้ไม่ประกอบอาชีพ พุทธศักราช 2485 โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ  
มอบอ านาจให้รัฐบาลในภาวะคับขัน พุทธศักราช 2484 เป็นต้น 

                                                   
32 ยุทธพงศ์ ภูรีเสถียร, “กฎหมายล าดับรอง,” วารสารกฎหมายปกครอง, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2,  

น. 54, (2544). 
33 เพ่ิงอ้าง, น. 51-52. 
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 ประการที่สาม กฎหมายล าดับรองจะบัญญัติมอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารไปออก “กฎหมาย”  
ต่อไปอีกช่วงหนึ่งไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่วางระเบียบหรือข้อบังคับ เพ่ือการ 
ปฏิบัติการตามรายละเอียดปลีกย่อย34 โดยหลักการในข้อนี้มีข้อยกเว้นส าหรับกรณีที่ เป็นการออก 

กฎหมายล าดับรองในระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะไม่ปกติเช่นกัน 
 ส าหรับประเภทของกฎหมายล าดับรองที่จะออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงาน 
ทางทะเล พ.ศ. 2558 นั้น สามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้  
 ก. กฎกระทรวง 
 แต่เดิมในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์เรียกกฎกระทรวงว่า “กฎเสนาบดี” ต่อมาเมื่อมีการ 
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยและได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเทียบ 
ต าแหน่งรัฐมนตรีกับต าแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พุทธศักราช 2475 กฎเสนาบดีจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น  
“กฎกระทรวง” 35 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังคงมีกฎเสนาบดีที่มีผลใช้บังคับอยู่ คือ กฎเสนาบดี 
ว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลจ้าว พระพุทธศักราช 246336 
 กฎกระทรวงเป็นกฎหมายล าดับรองที่ตราขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดนั้น เช่น กรณีตามมาตรา 5 แห่ง 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสุข เป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการ เป็นต้น ซึ่งกฎกระทรวงอาจมีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่แตกต่างกันไป  
เช่น กฎทบวง กฎส านักนายกรัฐมนตรี กฎ ก.พ. เป็นต้น โดยบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงาน 
ทางทะเล พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนให้การตรากฎหมายล าดับรองตามความในบทบัญญัติ 
นั้น ๆ ต้องกระท าในรูปของกฎกระทรวง เช่น การก าหนดประเภทของเรือตามค านิยามค าว่า “เรือ”    
ในมาตรา 3 การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต และ 
การออกใบอนุญาตจัดหางานตามมาตรา 20 วรรคสอง การก าหนดรายละเอียดของมาตรฐาน 
การคุ้มครองสุขภาพของคนประจ าเรือตามมาตรา 80 วรรคสอง เป็นต้น 

                                                   
34 เป็นไปตามหลักกฎหมาย delegatus non potest gelegare ซึ่งเป็นหลักกฎหมายเอกชน  

แต่ได้ยอมรับมาใช้ในกฎหมายมหาชนด้วย โปรดดู เพ่ิงอ้าง, น. 52. 
35 รดาวรรณ เกื้อกูลเกียรติ์, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 28, น. 81-82.  
36 ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, “การจัดท ากฎหมายล าดับรองของฝ่ายปกครอง,” สืบค้น 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559, http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?option=  
com_content&task=view&id=8&Itemid=12 

http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?%20option=com_content&task
http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?%20option=com_content&task
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 ข. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด 
 ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดเป็นกฎหมายล าดับรองที่ใช้ในกรณีที่ฝ่ายบริหาร 
ต้องการก าหนดสิ่งที่เป็นรายละเอียดค่อนข้างมาก เป็นวิธีการในรายละเอียด หรือเป็นการประสานงานกัน 
ระหว่างหน่วยงานของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง โดยระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดไม่มีหลักเกณฑ์ 
การเสนอคณะรัฐมนตรีที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับว่ารัฐมนตรีผู้เสนอเห็นว่าระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนด 
นั้นเป็นหลักการส าคัญที่คณะรัฐมนตรีควรรับทราบเสียก่อนหรือไม่ หรือขึ้นอยู่กับว่าพระราชบัญญัติ 
แม่บทก าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ใดก่อนออกหรือไม่  
 ค. ประกาศกระทรวง 
 ประกาศกระทรวงเป็นกฎหมายล าดับรองที่กฎหมายแม่บทให้อ านาจแก่ส่วนราชการ 
หรือคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องดูแลการบั งคับใช้กฎหมายนั้นเป็นผู้ออก หากรัฐมนตรี 
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นผู้ออกจะเรียกว่า “ประกาศกระทรวง” เช่น ประกาศกระทรวงแรงงาน  
เรื่อง มาตรฐานแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2556 เป็นต้น หากคณะกรรมการเป็นผู้ออกจะเรียกว่า  
“ประกาศคณะกรรมการ” เช่น ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐาน 
ขัน้ต่ าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2549 เป็นต้น โดยเนื้อหาของประกาศจะเป็นการก าหนด 
รายละเอียดที่เก่ียวกับปัญหาทางเทคนิค หรือรายละเอียดที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญเป็นพิเศษ   
 
 4.5.2 ความเหมาะสมด้านเนื้อหา 
 ตามท่ีผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 4.5.1 ความเหมาะสมด้านรูปแบบ ว่าการเข้าเป็น 
ภาคีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ให้ความส าคัญในเรื่องของเนื้อหาและมาตรการคุ้มครอง  
แรงงานทางทะเลที่ต้องครบถ้วนและครอบคลุมตามที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้  
ดังนั้น การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเนื้อหาของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ในส่วนนี้  
ผู้เขียนจึงมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์ถึงความครบถ้วนและครอบคลุมหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่อนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้เป็นหลัก ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ 
 1. นิยามค าว่า “เรือ” 
 ตาม Article 2 1. (i) 37 และ Article 2 4.38 แห่งอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
ก าหนดให้เรือที่อยู่ภายใต้บังคับของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ต้องเป็น เรือที่มิได้เดิน 

                                                   
37 Article 2 of Maritime Labour Convention 2006 
1. For the purpose of this Convention and unless provided otherwise in  

particular provisions, the term: 
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เฉพาะในน่านน้ าภายในประเทศ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ต้องเป็นเรือที่เดินทางในระหว่างประเทศ 
และใช้เพ่ือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ แต่ต้องมิใช่เป็นเรือที่ใช้ท าการประมงหรือกิจกรรมต่อเนื่องที่คล้ายคลึงกัน  
เรือซึ่งต่อตามแบบประเพณีดั้งเดิม และเรือรบหรือเรือที่ใช้ทางการทหาร ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ 
นิยามค าว่า “เรือ” ตามมาตรา 339 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 แล้ว จะเห็นได้ว่า 
ตามมาตรา 3 ก าหนดให้เรือที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  พ.ศ. 2558  
ต้องเป็นยานพาหนะทางน้ าที่ปกติใช้ในการเดินทะเลที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ แต่ต้องมิใช่เป็น 
เรือที่ใช้เพ่ือท าการประมงหรือเรืออ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประมง เรือที่ต่อแบบประเพณีดั้งเดิม และ 
เรือของทางราชการทหาร โดยไม่มีการก าหนดว่าต้องเป็นเรือที่เดินทางในระหว่างประเทศไว้แต่อย่างใด 
 อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีความเห็นว่า แม้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
จะไม่มีการก าหนดนิยามค าว่า “เรือ” ในลักษณะดังกล่าวไว้ แต่เมื่อนิยามค าว่า “เรือ” ตามมาตรา 3  
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ครอบคลุมทั้งกรณีที่เป็นเรือที่เดินทางภายในประเทศ 
และเรือที่เดินทางในระหว่างประเทศ ประกอบกับตาม Article 2 1. แห่งอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 ได้เปิดช่องให้สามารถก าหนดนิยามค าว่า “เรือ” เป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือจากที่อนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้ได้ ดังนั้น การก าหนดนิยามค าว่า “เรือ” ตามมาตรา 3 แห่ง 

                                                                                                                                                  
(i) ship means a ship other than one which navigates exclusively in  

inland waters or waters within, or closely adjacent to, sheltered waters or areas  
where port regulations apply 

38 Article 2 of Maritime Labour Convention 2006 
4. Except as expressly provided otherwise, this Convention applies to all ships,  

whether publicly or privately owned, ordinarily engaged in commercial activities,  
other than ships engaged in fishing or in similar pursuits and ships of traditional build  
such as dhows and junks. This Convention does not apply to warships or naval auxiliaries. 

39 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ าทุกชนิดที่ปกติใช้ในการเดินทะเลที่มีวัตถุประสงค์ 

ในเชิงพาณิชย์ แต่มิให้หมายความรวมถึง 
(1) เรือท่ีใช้เพื่อท าการประมงหรือเรืออ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประมง 
(2) เรือท่ีต่อแบบประเพณีดั้งเดิม 
(3) เรือของทางราชการทหาร 
(4) เรืออ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
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พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จึงมิได้เป็นการขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แต่อย่างใด 
 2. นิยามค าว่า “คนประจ าเรือ” 
 ตาม Article 2 1. (f) 40 แห่งอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดให้คนประจ าเรือ 
ที่อยู่ภายใต้บังคับของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการว่าจ้าง หรือ 
ได้รับมอบหมาย หรือท างานด้วยความสามารถไม่ว่าด้านใด ๆ บนเรือที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 ใช้บังคับ ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับนิยามค าว่า “คนประจ าเรือ” ตามมาตรา 341 แห่ง 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 แล้ว จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 3 ก าหนดให้คนประจ าเรือ 
ที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ต้องเป็นผู้ซึ่งเจ้าของเรือจ้างหรือ 
มอบหมายให้ท าหน้าที่ประจ าอยู่ในเรือโดยได้รับค่าจ้าง และยังได้ก าหนดเพ่ิมเติมอีกด้วยว่า จะต้อง 
มิได้เป็นผู้ซึ่งท างานในเรือเป็นการชั่วคราว  
 ผู้เขียนมีความเห็นว่า แม้การก าหนดนิยามค าว่า “คนประจ าเรือ” ในลักษณะดังกล่าว 
จะเป็นกรณีที่ตาม Article 2 1. แห่งอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เปิดช่องให้สามารถ 
กระท าได้ แต่การบัญญัตินิยามในลักษณะนี้เป็นการเพ่ิมเติมหลักการนอกเหนือจากที่อนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้ ซึ่งหลักการตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ดังกล่าว 
เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับระหว่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นประเทศภาคีอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 บางประเทศที่มีรูปแบบการด าเนินการทางด้านนิติบัญญัติตามทฤษฎีเอกนิยม  
(Monism) ย่อมถือเอาหลักการทั้งหมดตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เป็น 
กฎหมายภายในของประเทศตน จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ได้ว่า บุคคลใดบ้างที่อยู่ใน 
ความหมายของค าว่า “คนประจ าเรือ” ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ตัวอย่างเช่น กรณีของเรือ MV Sewol ซึ่งเป็นเรือข้ามฟากของประเทศ 
เกาหลีใต้ที่พลิกคว่ าลงเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557 ระหว่างที่บรรทุกผู้โดยสารจ านวน 475 คน  

                                                   
40 Article 2 of Maritime Labour Convention 2006 
1. For the purpose of this Convention and unless provided otherwise in  

particular provisions, the term: 
(f) seafarer means any person who is employed or engaged or works in  

any capacity on board a ship to which this Convention applies 
41 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
“คนประจ าเรือ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าของเรือจ้างหรือมอบหมายให้ท าหน้าที่ประจ า 

อยู่ในเรือโดยได้รับค่าจ้าง แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งท างานในเรือเป็นการชั่วคราว 
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จากเมืองอินชอนไปยังเกาะเชจูในประเทศเกาหลีใต้42 โดยภายหลังที่เรือดังกล่าวพลิกคว่ าลงแล้วมีการ 
แต่งตั้งกัปตันเรือขึ้นใหม่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ซึ่งหากพิจารณาตามนิยามค าว่า “คนประจ าเรือ”  
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 แล้ว กัปตันที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว 
ดังกล่าวย่อมไม่เข้าข่ายเป็นคนประจ าเรือ และเมื่อไม่เข้าข่ายเป็นคนประจ าเรือแล้ว ก็ย่อมไม่ได้รับ  
ความคุ้มครองตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ด้วย ทั้ง ๆ ที่กัปตัน 
ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความเสี่ยงภัยเหมือนเช่นกัปตันคนก่อน ๆ  
ที่ท าหน้าที่เป็นประจ าในเรือ จึงอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่กัปตันผู้นั้นได้ เช่น ในเรื่องของ 
สิทธิกรณีที่เรือเสียหายหรือจม หากเป็นกรณีกัปตันคนก่อน ๆ ที่ท าหน้าที่เป็นประจ าในเรือดังกล่าว 
ได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับความเสียหาย หรือต้องว่างงานอันเป็นผลมาจากการที่เรือเสียหายหรือจมแล้ว  
กัปตันผู้นั้นซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในความหมายของค าว่า “คนประจ าเรือ” ย่อมได้รับสิทธิตามที่บัญญัติ 
ไว้ในมาตรา 7043 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 
จากเจ้าของเรือ แต่หากเป็นกรณีกัปตันที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรือเป็นการชั่วคราวได้รับบาดเจ็บ หรือ 
ได้รับความเสียหาย หรือต้องว่างงานอันเป็นผลมาจากการที่เรือเสียหายหรือจมแล้ว สิทธิต่าง ๆ ที่ 
กัปตันดังกล่าวจะได้รับ กลับเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับแรงงานบนบกโดยทั่วไป นั่นคือ  
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซึ่งแม้กัปตัน 
ดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเช่นเดียวกัน แต่การจะได้รับสิทธิดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจน 
และมีความยุ่งยากมากกว่าตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เช่น  

                                                   
42 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “เหตุเอ็มวี เซว็อลจม,” สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559,  

https://th.wikipedia.org/wiki/เหตุเอ็มวี_เซว็อลจม 
43 มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
ในกรณีที่เรือเสียหายหรือเรือจม เจ้าของเรือต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคล  

ดังต่อไปนี้ 
(1) คนประจ าเรือได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม 
(2) คนประจ าเรือได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม 
(3) คนประจ าเรือว่างงานอันเป็นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม 
กรณีตาม (1) และ (2) ให้คนประจ าเรือเรียกเงินจากเจ้าของเรือได้เท่าที่จ่ายจริงตาม 

ความจ าเป็นหรือเท่าที่ได้รับความเสียหายจริง 
กรณีตาม (3) ให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเท่ากับค่าจ้างที่คนประจ าเรือจะได้รับภายใต้ 

ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ ทั้งนี ้ไม่เกินสองเดือน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%88%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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การได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ต้องเป็นกรณีที่มีการเลิกจ้างเท่านั้น ซึ่งความหมายของ  
ค าว่า “เลิกจ้าง” ตามกฎหมายไทย จะต้องพิจารณาจากเจตนาของนายจ้างเป็นรายกรณีไป44 เป็นต้น 
 นอกจากนี้ การก าหนดนิยามค าว่า “คนประจ าเรือ” ในลักษณะดังกล่าว ยังอาจ 
ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ได้อีกว่า ควรใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาว่าเป็นผู้ซึ่งท างานในเรือ 
เป็นการชั่วคราว เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าต้องมิได้เป็นบุคคลที่ท างานในเรือล านั้น 
เป็นประจ า หรือหลักเกณฑ์การพิจารณาจากอาชีพของบุคคล เป็นต้น อย่างกรณีของตัวอย่างข้างต้น  
หากใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากอาชีพของบุคคลแล้ว กัปตันที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวซึ่งเป็น 
ผู้มีอาชีพกัปตันเช่นเดียวกันกับกัปตันคนก่อน ๆ ที่ท าหน้าที่ในเรือนั้น ย่อมเป็นบุคคลที่อยู่ใน 
ความหมายของค าว่า “คนประจ าเรือ” ที่จะได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 แต่หากใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าต้องมิได้เป็น 
บุคคลที่ท างานในเรือล านั้นเป็นประจ าแล้ว กัปตันที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวดังกล่าวย่อม        
ไม่เข้าข่ายเป็นคนประจ าเรือที่จะได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติแรงงาน  
ทางทะเล พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่กัปตันผู้นั้นได้ ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 
 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติของการเดินเรือ เรือทุกล าจะมีบัญชีรายชื่อของลูกเรือที่เรียกว่า  
“Crew List” ซึ่งบุคคลที่จะถือว่าเป็นคนประจ าเรือของเรือนั้น ๆ ก็คือ บุคคลที่มีรายชื่ออยู่ใน Crew List  
เท่านั้น หากบุคคลใดที่แม้จะขึ้นมาบนเรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เช่น ผู้ที่รับจ้างมาท าการซ่อมแซม 
ดาดฟ้าเรือ หรือที่เรียกว่า Riding Gangs45 เป็นต้น แต่ไม่มีรายชื่ออยู่ใน Crew List ก็ย่อมต้องถือว่า 
บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่คนประจ าเรือของเรือนั้น ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า ความหมายของค าว่า “คนประจ าเรือ”  
เป็นที่รู้กันอยู่แล้วในทางปฏิบัติของการเดินเรือ ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า การตัดข้อความว่า  
“แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งท างานในเรือเป็นการชั่วคราว” ออกจากนิยามค าว่า “คนประจ าเรือ” ตามมาตรา 3  
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 โดยให้คงไว้เพียงว่า “ “คนประจ าเรือ” หมายความว่า  
ผู้ซึ่งเจ้าของเรือจ้างหรือมอบหมายให้ท าหน้าที่ประจ าอยู่ในเรือโดยได้รับค่าจ้าง” น่าจะเป็นทางออก 
ที่ดีที่สุดส าหรับเรื่องนี้ 
 
 

                                                   
44 ศศิกานต์ หยั่งสายชล, “ท่าทีของประเทศไทยต่ออนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006”,  

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), น. 140-142. 
45 Marine in sight, “Seafarers and the Issue of Riding Gangs,” Accessed  

Febuary 18, 2016, http://www.marineinsight.com/marine-safety/seafarers-and-the-issue- 
of-riding-gangs/ 
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 3. ความหมายของค าว่า “เวลากลางคืน” 
 แม้บทบัญญัติมาตรา 1646 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จะได้มีการ 
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขการท างานบนเรือของคนประจ าเรือไว้อย่างสอดคล้องกับหลักเกณฑ ์
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน A 1.147 (Standard A 1.1) แห่งอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  

                                                   
46 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจ าเรือซึ่งอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ท างานในเวลากลางคืน  

เว้นแต่เป็นการฝึกอบรมที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า หรือเป็นการฝึกอบรมตามต าแหน่งหน้าที่ที่ 
คนประจ าเรือต้องท าในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งต้องไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีข อง 
คนประจ าเรือ โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดี  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมาย ทั้งนี้ การท างานเวลากลางคืนต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 
เก้าชั่วโมง โดยเริ่มต้นก่อนเที่ยงคืนและสิ้นสุดหลังจากเวลาห้านาฬิกาเป็นต้นไป 

47 Standard A1.1 – Minimum age  
1. The employment, engagement or work on board a ship of any person  

under the age of 16 shall be prohibited.  
2. Night work of seafarers under the age of 18 shall be prohibited. For the  

purposes of this Standard, “night” shall be defined in accordance with national law  
and practice. It shall cover a period of at least nine hours starting no later than  
midnight and ending no earlier than 5 a.m.  

3. An exception to strict compliance with the night work restriction may be  
made by the competent authority when :  

(a) the effective training of the seafarers concerned, in accordance  
with established programmes and schedules, would be impaired; or  

(b) the specific nature of the duty or a recognized training programme  
requires that the seafarers covered by the exception perform duties at night and the  
authority determines, after consultation with the shipowners’ and seafarers’  
organizations concerned, that the work will not be detrimental to their health or  
well-being.  

4. The employment, engagement or work of seafarers under the age of 18  
shall be prohibited where the work is likely to jeopardize their health or safety.  
The types of such work shall be determined by national laws or regulations or by  
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แล้วก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาความหมายของค าว่า “เวลากลางคืน” ซึ่งบทบัญญัติทั้งสองข้างต้นก าหนด 
ไว้ในท านองเดียวกันว่าให้มีระยะเวลาอย่างน้อย 9 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นก่อนเที่ยงคืนและสิ้นสุดหลังจาก 
เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไป แล้ว จะเห็นได้ว่า การที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้ 
เช่นนั้นก็เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศสามารถใช้ดุลพินิจในการก าหนด 
ช่วงระยะเวลาที่จะถือว่าเป็นเวลากลางคืนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชน 
ในประเทศตนได้ โดยมีเงื่อนไขเพียงว่าการก าหนดช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย  
9 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นก่อนเที่ยงคืนและสิ้นสุดหลังจากเวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปเท่านั้น แต่การที่ 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 บัญญัติความหมายของค าว่า “เวลากลางคืน” ไว้ใน 
ท านองเดียวกันกับอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 อาจท าให้เกิดความสับสนและเกิดปัญหา 
ในการตีความได้ว่า “เวลากลางคืน” หมายความถึงช่วงระยะเวลาใด โดยอาจเป็นช่วงระยะเวลา  
19.00 – 06.00 นาฬิกา หรือ 20.00 – 05.00 นาฬิกา หรือ 20.00 – 06.00 นาฬิกา หรืออาจเป็น 
ช่วงระยะเวลาอ่ืนใดที่มีระยะเวลาอย่างน้อย 9 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นก่อนเที่ยงคืนและสิ้นสุดหลังจาก  
เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปก็ได้ และหากมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของเรือสามารถก าหนด 
ช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้เองแล้ว ก็จะท าให้การก าหนดช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีความแตกต่างกันไป  
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คนประจ าเรือได้ อันเป็นการ 
ขัดต่อหลักการ เหตุผล และความจ าเป็นของประกาศใช้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ในส่วนความหมายของค าว่า “เวลากลางคืน” โดยก าหนดช่วงระยะเวลา 
ที่จะถือว่าเป็นเวลากลางคืนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 4. ความหมายของค าว่า “สัญชาติของนิติบุคคล”  
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาตจัดหางานให้คนหางาน 
เพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือบัญญัติอยู่ในมาตรา 2148 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  

                                                                                                                                                  
the competent authority, after consultation with the shipowners’ and seafarers’  
organizations concerned, in accordance with relevant international standards. 

48 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
ผู้ขออนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือต้องมีคุณสมบัติและ 

ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
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โดยตามวรรคสองของมาตราดังกล่าวได้ก าหนดให้ผู้ขออนุญาตจัดหางานที่เป็นนิติบุคคลต้องเป็น 
นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ 
ทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น ต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
และมีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย 
 เมื่อพิจารณาความหมายของค าว่า “สัญชาติของนิติบุคคล” ตามกฎหมายไทยแล้ว  
จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การได้มา 
ซึ่งสัญชาติของนิติบุคคลไว้โดยเฉพาะ49 มีเพียงกฎหมายพิเศษบางฉบับเท่านั้นที่บัญญัติหลักเกณฑ์ 

ในเรื่องดังกล่าวไว้ ซึ่งกฎหมายพิเศษเหล่านั้นมีทั้งกฎหมายที่ใช้ในสถานการณ์ปกติ เช่น พระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็นต้น และกฎหมายที่ใช้ในสถานการณ์พิเศษ เช่น  
พระราชบัญญัติว่าด้วยชนชาติศัตรูและทรัพย์สินของชนศัตรู พุทธศักราช 2485 พระราชบัญญัติว่าด้วย 

                                                                                                                                                  
(3) ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน  

ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับ 
ใบอนุญาตจัดหางาน และไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลอยู่ในขณะที่นิติบุคคลนั้น 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(4) ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาต ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ไม่เคยถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาต ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต และไม่เป็น 
กรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลอยู่ในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม 
กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(6) ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(7) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอา 

การกระท าโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือในความผิดตาม 
กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหางานเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทยโดยมี 
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น  
ต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและมีผู้จัดการซึ่งเป็น 
ผู้แทนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย 

49 พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, “การก าหนดสัญชาติไทยของนิติบุคคล,” สืบค้น 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559, www.archanwell.org/office/download.php?id=567&file=530.pdf 
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การกักคุมตัวและการควบคุมจัดกิจการหรือทรัพย์สินของบุคคลที่เป็นสัตรูต่อสหประชาชาติ พ.ศ. 2488  
เป็นต้น50 โดยตามมาตรา 451 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็น 
กฎหมายที่ใช้ในสถานการณ์ปกตไิด้ก าหนดให้ “คนต่างด้าว” หมายความถึงนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
 ก. นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย  
 ข. นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย แต่มีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น 
ถือโดยบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย  
 ค. นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย แต่มีบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือ 
นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 
 ง. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ 
เป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย 
 จ. นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย แต่มีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น 
ถือโดยบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย หรือนิติบุคคล 
ตามข้อ ก. ข. ค. หรือ ง.  

                                                   
50 จิดาภา ลิกขนานนท์, “สัญชาติของนิติบุคคลตามกฎหมายไทย,” สืบค้นเมื่อวันที่  

19 กุมภาพันธ์ 2559, https://www.l3nr.org/posts/395889 
51 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
“คนต่างด้าว” หมายความว่า 
(1) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
(2) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 
(3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1)  
หรือ (2) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดใน 
นิติบุคคลนั้น 

(ข) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือ 
ผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (1) 

(4) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น 
ถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่ 
กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 

เพ่ือประโยชน์แห่งค านิยามนี้ให้ถือว่าหุ้นของบริษัทจ ากัดที่มีใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 
เป็นหุ้นของคนต่างด้าว เว้นแต่จะได้มีกฎกระทรวงก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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 ฉ. นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลธรรมดาซึง่ไม่มีสัญชาติไทย นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย  
หรือนิติบุคคลตามข้อ ก. ข. ค. หรือ ง. ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 
 จากนิยามข้างต้น จะเห็นได้ว่า ไม่ว่านิติบุคคลจะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย 
หรือไม่ก็ตาม แต่หากแท้จริงแล้วนิติบุคคลนั้นถูกครอบง าโดยคนต่างชาติ หรือผลประโยชน์ที่นิติบุคคลนั้น 
แสวงหาได้จะตกเป็นของคนต่างชาติแล้ว ย่อมถือได้ว่านิติบุคคลนั้นเป็นคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
 การที่บทบัญญัติตามมาตรา 21 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ก าหนดให้นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ขออนุญาตจัดหางานต้องเป็นนิติบุคคลที่ มีสัญชาติไทย ทั้งที่ประเทศไทย 
ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสัญชาติของนิติบุคคลไว้ 
โดยเฉพาะ อีกทั้งเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษที่บัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ ก็ไม่สามารถน าเรื่องการจดทะเบียน  
ของนิติบุคคลมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงสัญชาติของนิติบุคคลได้ ตามที่กล่าวมาข้างต้น  
ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า การเปลี่ยนข้อความในบทบัญญัติตามมาตรา 21 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จากเดิมที่ว่า “ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหางานเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้น 
ต้องมีสัญชาติไทย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของ 
ทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น ต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการ 
ทั้งหมดและมีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย”  
เป็นว่า “ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหางานเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียน 
ในประเทศไทย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของ 
ทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น ต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการ 
ทั้งหมดและมีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย”  
น่าจะเป็นทางออกท่ีดีที่สุดส าหรับเรื่องนี้ 
 5. บทบัญญัติในหมวด 3 การจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ าเรือ 
 บทบัญญัติในหมวด 3 การจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ าเรือ52 เป็น 

ส่วนที่มีการก าหนดหลักเกณฑ์นอกเหนือจากที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้ 

                                                   
52 การที่ผู้ยกร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 บัญญัติรายละเอียดของ 

บทบัญญัติในหมวด 3 ไว้ค่อนข้างมาก ทั้งที่อาจบัญญัติให้มีการออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือก าหนด 
รายละเอียดนั้น ๆ ได้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้ยกร่างต้องการให้ความส าคัญต่อบทบัญญัติดังกล่าว  
ซึ่งเป็นการให้หลักประกันเบื้องต้นแก่คนหางานที่จะไปท างานเป็นคนประจ าเรือ เนื่องจากการแก้ไข 
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ค่อนข้างมาก เช่น เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาตจัดหางาน เรื่องอายุของ 
ใบอนุญาตจัดหางาน เรื่องที่ตั้งของส านักงานหรือส านักงานชั่วคราวของผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  
เรื่องการวางหลักประกันเพ่ือประกันความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินการของผู้ขออนุญาตจัดหางาน  
เรื่องการจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน เป็นต้น แต่การก าหนด 
หลักเกณฑ์นอกเหนือจากที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้ดังกล่าวก็มิได้เป็นการ 
ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แต่อย่างใด  
เนื่องจากอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องนี้ไว้เพียงกว้าง ๆ มุ่งเน้นให้ 
ประเทศสมาชิกมีมาตรการที่ท าให้มั่นใจได้ว่าคนประจ าเรือจะสามารถเข้าถึงระบบการคัดเลือกและ  
การบรรจุคนประจ าเรือที่มีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอ และมีความน่าเชื่อถือเพ่ือแสวงหาการจ้างงาน 
บนเรือที่ออกทะเล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเท่านั้น  
 อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติในหมวด 3 ยังมีความไม่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ในบางเรื่อง นั่นคือ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามไม่ให้ผู้รับใบอนุญาต 
จัดหางานกระท าการอันเป็นการกีดกันหรือขัดขวางการได้งานของคนประจ าเรือที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
ตามมาตรฐาน A 1.4 5. (a) (Standard A 1.4 5. (a))53 ซึ่งแม้บทบัญญัติตามมาตรา 1354 แห่ง 

                                                                                                                                                  
เพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติต้องกระท าโดยรัฐสภา ในขณะที่การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ 
ในกฎหมายล าดับรองแค่กระท าโดยฝ่ายบริหารก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้ การที่ผู้ยกร่างบัญญัติ 
ไว้เช่นนั้น ก็น่าจะเพ่ือให้มีความเท่าเทียมกันในล าดับศักดิ์ของกฎหมาย ระหว่างบทบัญญัติในหมวด 3  
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแรงงาน  
คนประจ าเรือโดยเฉพาะ กับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  
พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแรงงานโดยทั่วไป  

53 Standard A1.4 – Recruitment and placement 
5. A Member adopting a system referred to in paragraph 2 of this Standard  

shall, in its laws and regulations or other measures, at a minimum: 
(a) prohibit seafarer recruitment and placement services from using  

means, mechanisms or lists intended to prevent or deter seafarers from gaining  
employment for which they are qualified 

54 มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
เจ้าของเรือต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนประจ าเรือเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง 

ในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล  
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
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พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จะมีการก าหนดเกี่ยวกับการห้ามมิให้เลือกปฎิบัติ      
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนประจ าเรือไว้ แต่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการห้ามเฉพาะเจ้าของเรือเท่านั้น  
แต่มิได้รวมถึงผู้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือด้วย และแม้ 
ความไม่ครอบคลุมของเนื้อหาตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ดังกล่าว จะไม่ร้ายแรง 
ถึงขนาดเป็นการขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศก็ตาม แต่ผู้เขียนกลับมีความเห็นว่า การเพ่ิมเติม 
เนื้อหาส่วนนี้ในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด  
อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่องความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองไว้ด้วย55 
 6. บทบัญญัติในหมวด 5 การส่งตัวกลับ 
 บทบัญญัติในหมวด 5 การส่งตัวกลับ เป็นเรื่องเฉพาะของการให้ความคุ้มครองแรงงาน 
ทางทะเลที่แตกต่างจากการให้ความคุ้มครองแรงงานประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งบทบัญญัติในเรื่องนี้ตาม 
พระราชบัญญัตแิรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 โดยส่วนใหญม่ีความสอดคล้องและครอบคลุมหลักเกณฑ์ 
ตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คนประจ ามีสิทธิได้รับ 
การส่งตัวกลับเมื่อครบก าหนดเวลาตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ หรือกรณีที่เจ้าของเรือ 
ต้องจัดท าประกันภัยให้แก่คนประจ าเรือทุกคน หรือแม้กระทั่งกรณีที่เจ้าของเรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย  
ระหว่างการส่งตัวคนประจ าเรือกลับหากคนประจ าเรือได้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่อย่างร้ายแรง 
 อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติในหมวด 5 ยังมีความไม่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ในบางเรื่อง นั่นคือ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้รับสิทธิส่งตัวกลับกรณีที่ 
คนประจ าเรือบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานก่อนครบก าหนด ตามมาตรฐาน A 2.5 1. (b)(ii) (Standard  
A 2.5 1. (b)(ii))56 ซึ่งแม้สิทธิการบอกเลิกข้อตกลงดังกล่าวสามารถน าหลักเกณฑ์เรื่องการเลิกสัญญา 

                                                   
55 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ,  

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2552), น. 154-159. และอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, สิทธิมนุษยชน,  
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2555), น. 166-182. 

56 Standard A2.5 – Repatriation 
1. Each Member shall ensure that seafarers on ships that fly its flag are  

entitled to repatriation in the following circumstances: 
(b) when the seafarers’ employment agreement is terminated 

(ii) by the seafarer for justified reasons 
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ทั่วไปตามที่บัญญัติอยู๋ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ได้57 และแม้ความไม่ครอบคลุม 
ของเนื้อหาตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ดังกล่าว จะไม่ร้ายแรงถึงขนาดเป็นการ 
ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศก็ตาม แต่ผู้เขียนกลับมีความเห็นว่า การเพ่ิมเติมเนื้อหาส่วนนี้ลงใน 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แต่อย่างใด อีกทั้งยังท าให้บทบัญญัติเรื่องการส่งตัวกลับซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะของการให้ความคุ้มครอง 
แรงงานทางทะเลตามที่กล่าวมาข้างต้นมีความครบถ้วนและครอบคลุมอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับ 
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ซึ่งท าให้เกิดข้อดีในประการที่จะท าให้หลักเกณฑ์การให้ 
ความคุ้มครองแรงงานทางทะเลของประเทศไทยมีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับของ 
นานาอารยประเทศมากขึ้นด้วย 
 7. บทบัญญัติในหมวด 9 การจัดให้มีการรักษาพยาบาล การคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย  
และอนามัยของคนประจ าเรือ 
 บทบัญญัติในหมวด 9 การจัดให้มีการรักษาพยาบาล การคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย และ 
อนามัยของคนประจ าเรือ เป็นบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 อีกหมวดหนึ่ง 
ที่ยังมีความไม่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ในบางเรื่อง นั่นคือ  
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าของเรือในการจ่ายค่าจ้าง เต็มจ านวนแก่คนประจ าเรือ 
ซึ่งเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถท างานได้แล้วยังคงพักอยู่บนเรือหรือจนกว่าคนประจ าเรือ 
จะได้รับการส่งตัวกลับ และความรับผิดชอบของเจ้าของเรือในการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนตาม 
กฎหมายภายในประเทศหรือข้อตกลงร่วมกัน นับแต่เวลาที่คนประจ าเรือถูกส่งตัวกลับหรือส่งขึ้นฝั่ง  
จนกระทั่งหายเป็นปกติ โดยในกรณีที่คนประจ าเรือไม่ได้อยู่บนเรืออีกต่อไปสามารถจ ากัดความรับผิด 
ส าหรับค่าจ้างดังกล่าวได้ แต่ต้องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นับแต่วันที่ได้รับบาดเจ็บหรือวันที่ 
เริ่มเจ็บป่วยตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน A 4.2 3. (Standard A 4.2 3.)58 และมาตรฐาน A 4.2 4.  

                                                   
57 สิทธิเลิกสัญญาตามที่บัญญัติไว้มาตรา 386 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

มีอยู่ด้วยกัน 2 ประการ คือ สิทธิเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติของกฎหมายและสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญา  
โปรดดู อัครวิทย์ สุมาวงศ์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา,  
(กรุงเทพมหานคร : ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2555), น. 333-357. 

58 Standard A4.2 – Shipowners’ liability 
3. Where the sickness or injury results in incapacity for work the shipowner  

shall be liable: 
(a) to pay full wages as long as the sick or injured seafarers remain on  

board or until the seafarers have been repatriated in accordance with this Convention; and 
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(Standard A 4.2 4.)59 ซึ่งแม้บทบัญญัติตามมาตรา 49 วรรคสอง60 แห่งพระราชบัญญัติแรงงาน 
ทางทะเล พ.ศ. 2558 จะมีการก าหนดให้เจ้าของเรือมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาตามที่ 
คนประจ าเรือมีสิทธิได้รับในกรณีที่เจ้าของเรือเลิกจ้างคนประจ าเรือก็ตาม แต่บทบัญญัติดังกล่าว 
ก็มิได้กล่าวถึงรายละเอียดของขอบเขตจ านวนค่าจ้างที่ เจ้าของเรือมีความรับผิดชอบต้องจ่ายให้แก่ 
คนประจ าเรือตามที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้ข้างต้นแต่อย่างใด ซึ่งผู้เขียน 
มีความเห็นว่าความไม่ครอบคลุมของเนื้อหาตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ดังกล่าว 
เป็นเรื่องที่มีความร้ายแรงถึงขนาดอาจท าให้เป็นการขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศได้ เนื่องจาก 
การให้ความคุ้มครองทางด้านการเงินแก่คนประจ าเรือ เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการยกร่างอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ที่ต้องการให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าแก่แรงงานทั่วโลก และต้องการ 
ให้การคุ้มครองแรงงานทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น  
จึงควรมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาส่วนนี้ลงในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นการ 
เพ่ิมความคุ้มครองทางด้านการเงินให้แก่แรงงานคนประจ าเรืออีกทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นหลักการ 
ที่สอดคล้องกับเหตุผลและความจ าเป็นในการประกาศใช้อนุสัญญาแรงงานทางเล ค.ศ. 2006  
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 อีกด้วย 
 8. สิทธิในการได้รับค่าชดเชยของคนประจ าเรือ 
 แต่เดิมก่อนที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จะมีผลใช้บังคับ การพิจารณา 
สิทธิในการได้รับค่าชดเชยของคนประจ าเรือกรณีที่เจ้าของเรือเลิกจ้างย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กล่าวคือ หากเจ้าของเรือเลิกจ้างคนประจ าเรือ 

                                                                                                                                                  
(b) to pay wages in whole or in part as prescribed by national laws or  

regulations or as provided for in collective agreements from the time when the  
seafarers are repatriated or landed until their recovery or, if earlier, until they are  
entitled to cash benefits under the legislation of the Member concerned. 

59 Standard A4.2 – Shipowners’ liability 
4. National laws or regulations may limit the liability of the shipowner to  

pay wages in whole or in part in respect of a seafarer no longer on board to a period  
which shall not be less than 16 weeks from the day of the injury or the commencement  
of the sickness. 

60 มาตรา 49 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
ในกรณีที่เจ้าของเรือเลิกจ้างคนประจ าเรือ ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลา  

ตามท่ีคนประจ าเรือมีสิทธิได้รับ ให้แก่คนประจ าเรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เลิกจ้าง 
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โดยที่คนประจ าเรือมิได้กระท าการใด ๆ ที่เข้าข่ายตามมาตรา 11961 และมิใช่กรณีที่คนประจ าเรือ 
สมัครใจลาออกเองแล้ว เจ้าของเรือมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่คนประจ าเรือซึ่งถูกเลิกจ้างดังกล่าว 
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 11862 ซึ่งจ านวนค่าชดเชยที่คนประจ าเรือดังกล่าวมีสิทธิได้รับ 

                                                   
61 มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
(2) จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย 

และเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีท่ีร้ายแรง นายจ้างไม่จ าเป็นต้องตักเตือน 
หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระท าผิด 

(5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่ม ี
เหตุอันสมควร 

(6) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
ในกรณี (6) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็นกรณีที่ 

เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็น 

เหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่เลิกจ้าง 
นายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้ 

62 มาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ดังต่อไปนี้ 
(1) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่า 

ค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสามสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้าง 
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(2) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา 
สุดท้ายเก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานเก้าสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง 
ตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(3) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา 
สุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้ายส าหรับ
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
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จะขึ้นอยู่กับจ านวนระยะเวลาการท างานของคนประจ าเรือนั้นนับจนถึงวันที่นายจ้างเลิกจ้าง  
หากคนประจ าเรือมีระยะเวลาการท างานมากก็จะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยในจ านวนที่มากตามไปด้วย  
โดยส าหรับกรณีของสัญญาจ้างแรงงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจ าเรือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญา 
ที่มีก าหนดระยะเวลาแน่นอนเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น  และมักเป็นการ 
ท าสัญญาหลายสัญญาที่มีระยะเวลาติดต่อเนื่องกันไป เช่น สัญญา A มีก าหนดระยะเวลาจ้าง 
ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 สัญญา B มีก าหนดระยะเวลาจ้างในระหว่าง 
วันที่ 31 มิถุนายน 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 และสัญญา C มีก าหนดระยะเวลาจ้างในระหว่าง 
วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 โดยทั้ง 3 สัญญามีคู่สัญญาเดียวกัน  เป็นต้น ศาลฎีกา 
ได้เคยมีค าพิพากษาในท านองที่ว่า การนับระยะเวลาการท างานของคนประจ าเรือตามสัญญา 
ในลักษณะดังกล่าวเพ่ือค านวณค่าชดเชยจะต้องน าระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาที่มีระยะเวลา 
ติดต่อเนื่องกันมารวมนับด้วย เช่น กรณีตัวอย่างข้างต้น หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา C แล้ว 
เจ้าของเรือเลิกจ้างคนประจ าเรือโดยคนประจ าเรือนั้นมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
แรงงาน พ.ศ. 2541 การนับระยะเวลาการท างานของคนประจ าเรือนั้นเพ่ือค านวณค่าชดเชยจะมิได้น า 
เฉพาะระยะเวลา 6 เดือน ตามสัญญา C มาคิดเท่านั้น แต่จะต้องน าระยะเวลาการท างานตามสัญญา A และ 

                                                                                                                                                  
(4) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา 

สุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้าง 
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(5) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 
สามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสามร้อยวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง  
ตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

การเลิกจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่า การกระท าใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างท างานต่อไป 
และไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอ่ืนใด และหมายความรวมถึง 
กรณีท่ีลูกจ้างไม่ได้ท างานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไป 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและ  
เลิกจ้างตามก าหนดระยะเวลานั้น 

การจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระท าได้ส าหรับการจ้างงานในโครงการเฉพาะ 
ที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน 
หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีก าหนดการสิ้นสุด หรือความส าเร็จของงานหรือในงานที่ 
เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 
สองปีโดยนายจ้างและลูกจ้างได้ท าสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เม่ือเริ่มจ้าง 
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สัญญา B มานับรวมด้วย ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะมีระยะเวลาทั้งหมด 18 เดือน เป็นต้น ทั้งนี้ การค านวณ 
ค่าชดเชยในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามนัยค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 11912/255363 ซึ่งพิพากษาในท านองที่ว่า 
“...จ าเลยจ้างโจทก์ท างานต าแหน่งนายเรือตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2543 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2547  
โดยท าสัญญาจ้างแรงงานช่วงเวลาละ 6 เดือนต่อเนื่องกันอีก 6 ช่วง ซึ่งการท าสัญญาจ้างแรงงาน 
ในลักษณะดังกล่าวท าให้โจทก์มีระยะเวลาการท างานไม่ติดต่อกัน สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง 
ก็จะได้ไม่เท่าสิทธิตามที่บัญญัติในมาตรา 118 จึงต้องนับระยะเวลาการท างานทุกช่วงเข้าด้วยกัน ...”  
 อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับแล้ว  
แม้บทบัญญัติตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง64 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จะ 
ก าหนดให้ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลา ซึ่งบทบัญญัติ 
ดังกล่าวไม่อาจแปลความได้อย่างชัดเจนเพียงพอว่าจะไม่สามารถน าระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญา 
ที่มีระยะเวลาติดต่อเนื่องกันมานับรวมกันได้ตามนัยค าพิพากษาศาลฎีกาข้างต้นก็ตาม แต่เมื่อพิจารณา 
บทบัญญัติตามมาตรา 665 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ 
อุดช่องว่างกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 มาปรับใช้ โดยให้ 
น าหลักจารีตประเพณีในการท างานของคนประจ าเรือและในการเดินเรือทางทะเลมามาบังคับใช้  
จะเห็นได้ว่า ตามหลักจารีตประเพณีข้างต้น การนับระยะเวลาการท างานของคนประจ าเรือเพ่ือค านวณ 

                                                   
63 ระบบสืบค้นค าพิพากษา ค าสั่งค าร้อง และค าวินิจฉัยศาลฎีกา, “ค าพิพากษาศาลฎีกา 

ที่ 11912/2553,” สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559, http://www.deka2007.supremecourt.or.th/  
deka/web/searchlist.jsp 

64 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลาใน 

ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ หรือสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงการจ้างงาน 
ของคนประจ าเรือ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

65 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
กรณีไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะน ามาปรับใช้ ให้น าหลักจารีตประเพณีในการ 

ท างานของคนประจ าเรือ จารีตประเพณีในการเดินเรือทางทะเลหรือข้อก าหนดหรือมาตรฐานระหว่าง 
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง มาบังคับตามแต่ละกรณ ี

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าของเรือต้องกระท าการทั้งปวงตามธรรมดา 
และตามสมควรที่จะต้องกระท าส าหรับผู้ประกอบอาชีพเดินเรือทางทะเล 

http://www.deka2007.supremecourt/
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ค่าชดเชยจะไม่น าระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาที่มีระยะเวลาติดต่อเนื่องกันมานับรวมกัน66 ดังนั้น  
ในปัจจุบัน แนวค าพิพากษาของศาลฎีกาข้างต้นที่วินิจฉัยในท านองว่าการนับระยะเวลาการท างาน  
ของคนประจ าเรือเพ่ือค านวณค่าชดเชยจะต้องน าระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาที่มีระยะเวลา  
ติดต่อเนื่องกันมารวมนับด้วยนั้น จึงไม่อาจน ามาเป็นบรรทัดฐานได้อีกต่อไป 
 9. รายละเอียดเนื้อหาในกฎหมายล าดับรอง 
 ด้วยเหตุที่วัตถุประสงค์หลักในการยกร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
คือเพ่ืออนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ประกอบกับบทบัญญัติตาม 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้อ านาจฝ่ายปกครองในการออกกฎหมาย 
ล าดับรองในหลายเรื่องตามที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น เพ่ือให้การอนุวัติการตามอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 เป็นไปโดยครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการพิจารณาถึงรายละเอียด 
เนื้อหาในกฎหมายล าดับรองในส่วนที่มีหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้  
น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการออกกฎหมายล าดับรองในอนาคต ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาดังกล่าว 
สามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ 
 ก. รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ควรก าหนดให้ใบรับรองแพทย์ต้องระบุเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับความพร้อม 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคนประจ าเรือ และควรก าหนดเกี่ยวกับอายุของใบรับรองแพทย์และใบรับรอง 
การมองเห็นสี ตลอดจนกรณีที่สามารถใช้ใบรับรองแพทย์เดิมต่อไปได้จนกว่าจะถึงท่าเรือถัดไป  
หากใบรับรองแพทย์เดิมหมดอายุลงในระหว่างการเดินเรือ67 
 ข. รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานที่พักอาศัย สถานที่บนเรือ การจัดให้มีบริการ  
และสิ่งอ านวยความสะดวกตามมาตรา 72 และมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558 ควรประกอบด้วยข้อก าหนดด้านที่พักอาศัยของคนประจ าเรือ เช่น ความสูงของที่ว่าง 

                                                   
66 Robert E. Rodes, “Workmen's Compensation for Maritime Employees :  

Obscurity in the Twilight Zone,” Accessed June 13, 2016, http://scholarship.law.nd.  
edu/law_faculty_scholarship/496 and TODD YOUNG LAW OFFICE, “Determining  
Compensation,” Accessed June 13, 2016, http://www.toddyounglawoffice.com/ 
admiralty-maritime-claims/longshore-harborworkers-act/.  

67 ทั้งนี้ รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ ผู้เขียนได้อธิบายโดยละเอียดแล้ว 
ในหัวข้อ 4.4.2 ข้อก าหนดขั้นต่ าในการท างานบนเรือของคนประจ าเรือ ข้อ 2. ใบรับรองแพทย์  
ผู้เขียนจึงไม่ขออธิบายซ้ าอีก 

http://scholarship.law/
http://www.toddyounglawoffice.com/%20admiralty-maritime-claims/
http://www.toddyounglawoffice.com/%20admiralty-maritime-claims/
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เหนือศีรษะ การระบายอากาศ การระบายความร้อน ต าแหน่งที่ตั้งและขนาดของห้องพักซึ่งก าหนดให้ 
แตกต่างกันไปตามขนาดของเรือและต าแหน่งหน้าที่ของคนประจ าเรือ เป็นต้น ข้อก าหนดเกี่ยวกับเห้
องรับประทานอาหาร เช่น การระบายอากาศ ต าแหน่งที่ตั้งของห้องประกอบอาหาร เป็นต้น ข้อก าหนด 
ด้านสุขภัณฑ ์เช่น การระบายอากาศ การจัดให้ชายและหญิงมีสุขภัณฑ์แยกต่างหากจากกัน ต าแหน่ง 
ที่ตั้งของห้องน้ า เป็นต้น และข้อก าหนดอ่ืน ๆ เช่น การจัดให้มีห้องรักษาพยาบาล การจัดให้มีพ้ืนที่ว่าง 
หรือพ้ืนที่ดาดฟ้าเรือ การจัดให้มีห้องท างานส าหรับฝ่ายช่างกลและฝ่ายเดินเรือ การจัดให้มีสิ่งอ านวย 
ความสะดวกด้านการซักรีดเสื้อผ้า การจัดให้มเีครื่องอ านวยความสะดวกและสิ่งสันทนาการ เป็นต้น68 
 อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ว่าง 
เหนือศีรษะ หรือ “headroom” ซึ่งเป็นรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานที่พักอาศัยของ 
คนประจ าเรือที่ตามมาตรฐาน A 3.1 6. (a) (Standard A 3.1 6. (a))69 ก าหนดให้ที่พักอาศัยของ 
คนประจ าเรือในเรือแต่ละล าต้องมีที่ว่างเหนือศีรษะไม่น้อยกว่า 203 เซนติเมตร ซึ่งเมื่อพิจารณาตาม 
หลักความเป็นจริงแล้ว คนประจ าเรือแต่ละคนย่อมมีความสูงที่แตกต่างกันไป หากใช้ความสูงของ 
คนประจ าเรือแต่ละคนเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวในกฎหมายล าดับรอง  
ก็อาจท าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายล าดับรองนั้น ๆ ได้ 
 ในประเด็นนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า การก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวในกฎหมายล าดับรอง 
ควรใช้เกณฑ์ที่มีความแน่นอนมากกว่าเกณฑ์ความสูงของคนประจ าเรือ เช่น เกณฑ์การวัดจากระดับ  
ของพ้ืนเรือ เป็นต้น โดยควรมีการศึกษาถึงความสูงเฉลี่ยของคนประจ าเรือซึ่งท างานในเรือซึ่งชักธงไทย 

                                                   
68 ทั้งนี้ รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานที่พักอาศัย สถานที่บนเรือ การจัดให้มี

บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้เขียนได้อธิบายโดยละเอียดแล้วในหัวข้อ 4.4.4 ที่พักอาศัย  
สิ่งอ านวยความสะดวก อาหาร และโภชนาการ ข้อ 1. ที่พักอาศัยและสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้เขียนจึง 
ไม่อธิบายซ้ าอีก 

69 Standard A3.1 – Accommodation and recreational facilities 
6. With respect to general requirements for accommodation:  

(a) there shall be adequate headroom in all seafarer accommodation;  
the minimum permitted headroom in all seafarer accommodation where full and  
free movement is necessary shall be not less than 203 centimetres; the competent  
authority may permit some limited reduction in headroom in any space, or part of  
any space, in such accommodation where it is satisfied that such reduction:  

(i) is reasonable; and  
(ii) will not result in discomfort to the seafarers 



114 
 

 

เสียก่อนแล้วจึงค่อยก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว เช่น กรณีของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
ผู้ชายจะมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 164 เซนติเมตร ในขณะที่ผู้หญิงจะมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 153 เซนติเมตร  
เป็นต้น70 ซึ่งแม้การก าหนดเกณฑ์ในลักษณะดังกล่าวอาจท าให้คนประจ าเรือที่มีความสูงมากกว่า 
ความสูงเฉลี่ย มีที่ว่างเหนือศีรษะน้อยกว่า 203 เซนติเมตร ก็ตาม แต่หากกรณีดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด 
ความไม่สะดวกสบายแก่คนประจ าเรือนั้นมากจนเกินสมควร ก็เข้าข้อยกเว้นที่ตามมาตรฐาน A 3.1 6. (a)  
(Standard A 3.1 6. (a)) เปิดช่องให้สามารถกระท าได้ 
 ค. รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึกอบรม  
ของคนประจ าเรือที่ท างานในแผนกจัดหาอาหารตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558 โดยควรก าหนดยกเว้นให้ส าหรับเรือที่มีอัตราก าลังน้อยกว่า 10 คน หรือกรณีที่มี 
ความจ าเป็นเร่งด่วน71 
 ง. ขอบเขตของการจัดให้มีการให้ความคุ้มครองคนประจ าเรือด้านประกันสังคมตาม 
มาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 โดยควรก าหนดให้ครอบคลุมถึง 
สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย สิทธิประโยชน์กรณีบาดเจ็บจากการจ้างงาน  
สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ สิทธิประโยชน์ 
กรณีลาคลอดและเลี้ยงดูบุตร สิทธิประโยชน์ของครอบครัว และสิทธิประโยชน์ของทายาทด้วย 
 อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองคนประจ าเรือ 
ด้านประกันสังคม ซึ่งตามมาตรา 472 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ 
การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจ าเรือไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติประกันสังคม  

                                                   
70 Arshanon, “ความสูงเฉลี่ยมาตรฐานชายหญิงใน ASEAN,” สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  

2559, http://www.thailandsusu.com/webboard/index.php?topic=329945.0 
71 ทั้งนี้ รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับการยกเว้นการมีคุณสมบัติครบถ้วนของคนประจ าเรือ 

ดังกล่าว ผู้เขียนได้อธิบายโดยละเอียดแล้วในหัวข้อ 4.4.4 ที่พักอาศัย สิ่งอ านวยความสะดวก อาหาร  
และโภชนาการ ข้อ 2. อาหารและโภชนาการ ผู้เขียนจึงไม่อธิบายซ้ าอีก 

72 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจ าเรือตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่อยู่ภายใต้บังคับ 

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนโดยให้คนประจ าเรือ 
ได้รับสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
แรงงานก าหนด 

http://www.thailandsusu.com/webboard/index.php?PHPSESSID=94840jto4tkus1mckhjoisriq1&topic=329945.msg6488032#msg6488032
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พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองด้านประกันสังคมแก่แรงงานโดยทั่วไป แต่ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด โดยไม่มีการก าหนด 
เงื่อนไขในท านองที่ว่า การประกาศก าหนดดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานไม่ต่ าไปกว่ามาตรฐานตามที่ 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ก าหนดไว้ ทั้งที่บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ. 2533 ได้ให้ความคุ้มครองแก่คนประจ าเรือครอบคลุมทุกสิทธิตามที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้แล้ว73 จึงอาจก่อให้เกิดความไม่ธรรมแก่คนประจ าเรือภายหลังที่มีการบังคับใช้ 
หลักเกณฑด์ังกล่าวได้ ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนประจ าเรือ 
และเพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันแก่คนประจ าเรือ กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงควรต้องน าเงื่อนไขในท านองดังกล่าวข้างต้นไปพิจารณา 
ประกอบการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองคนประจ าเรือด้านประกันสังคมด้วย 
 จ. รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติ 
ด้านแรงงานทางทะเล ตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 โดยควรก าหนด 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการออกและวิธีการเพิกถอนใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศ 
การปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล อายุและการตรวจระหว่างอายุของใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล  
ตลอดจนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการออกและการสิ้นสุดของใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล 
ฉบับชั่วคราว74 
 10. บทบัญญัติในหมวด 15 บทก าหนดโทษ 
 นอกจากการก าหนดให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกค าสั่งกักเรือที่ฝ่าฝืนต่อ 
ข้อก าหนดตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 อย่างร้ายแรงแล้ว อนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 ก็มิได้มีการก าหนดบทลงโทษในลักษณะอ่ืนไว้อีกแต่อย่างใด มีเพียงแต่การก าหนดให้ 
ประเทศภาคีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ต้องมีมาตรการบังคับที่ชัดเจนเพ่ือท าให้มั่นใจ 

                                                   
73 อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ยังมีความ 

ไม่เหมาะสมต่อการให้ความคุ้มครองแรงงานคนประจ าเรือบางประการ เช่น กรณีที่คนประจ าเรือเดินทาง 
ไปยังต่างประเทศ อาจท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาล  
ที่กฎหมายประกันสังคมก าหนด และเกิดความไม่คล่องตัวในการเบิกจ่ายกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษา 
พยาบาลในต่างประเทศ เป็นต้น โปรดดู ศศิกานต์ หยั่งสายชล, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 44, น.150-151. 

74 ทั้งนี้ รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศ 
การปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล ผู้เขียนได้อธิบายโดยละเอียดแล้วในหัวข้อ 4.4.6 การปฏิบัติตามและ 
การบังคับใช้ ข้อ 1. ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล  
ผู้เขียนจึงไม่อธิบายซ้ าอีก 
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ได้ว่าจะมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้เท่านั้น เช่น  
การก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องท าให้มั่นใจได้ว่าหน่วยบริการคัดเลือกและบรรจุคนประจ าเรือ  
ได้ด าเนินการโดยวิธีที่คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิการจ้างงานของคนประจ าเรือตามมาตรฐาน A 1.4 1.  
(Standard A 1.4 1.)75 การก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องท าให้มั่นใจได้ว่าคนประจ าเรือบนเรือที่ชักธง 
ของประเทศตนจะได้รับสิทธิในการส่วตัวกลับตามมาตรฐาน A 2.5 1. (Standard A 2.5 1.)76  
การก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องท าให้มั่นใจได้ว่าเจ้าของเรือจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่คนประจ าเรือ 
ทุกคนที่ต้องว่างงานจากการที่เรือได้รับความเสียหายหรือจมตามมาตรฐาน A 2.6 1. (Standard A  
2.6 1.)77 การก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องท าให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้มาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
เพ่ือคุ้มครองสุขภาพและการรักษาพยาบาลส าหรับคนประจ าเรือตามมาตรฐาน A 4.1 1. (Standard A  
4.1 1.)78 เป็นต้น ซ่ึงพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่อนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้ดังกล่าวด้วยการบัญญัติบทลงโทษส าหรับการฝ่าฝืน 
บทบัญญัติต่าง ๆ ไว้ ซึ่งบทลงโทษที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 บัญญัติไว้ในหมวด 15  
บทก าหนดโทษ ล้วนแต่เป็นโทษในทางอาญาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นโทษปรับเพียงอย่างเดียว โทษจ าคุก 
เพียงอย่างเดียว หรือแม้กระทั่งท้ังโทษปรับและโทษจ าคุก 

                                                   
75 Standard A1.4 – Recruitment and placement  
1. Each Member that operates a public seafarer recruitment and placement  

service shall ensure that the service is operated in an orderly manner that protects  
and promotes seafarers’ employment rights as provided in this Convention. 

76 Standard A2.5 – Repatriation  
1. Each Member shall ensure that seafarers on ships that fly its flag are  

entitled to repatriation in the following circumstances: ... 
77 Standard A2.6 – Seafarer compensation for the ship’s loss or foundering  
1. Each Member shall make rules ensuring that, in every case of loss or  

foundering of any ship, the shipowner shall pay to each seafarer on board an  
indemnity against unemployment resulting from such loss or foundering. 

78 Standard A4.1 – Medical care on board ship and ashore  
1. Each Member shall ensure that measures providing for health  

protection and medical care, including essential dental care, for seafarers working on  
board a ship that flies its flag are adopted which: ... 
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 การที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้การฝ่าฝืนบทบัญญัติต่าง ๆ  
มีโทษในทางอาญาดังกล่าว ผู้เขียนมีความเห็นว่า แม้การลงโทษในทางอาญาจะเป็นการลงโทษ 
ที่รุนแรงและกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สาสมกับความร้ายแรง (Retribution) เพ่ือดัดนิสัยของผู้กระท าความผิด  
(Reformation) เพ่ือป้องปรามมิให้ผู้อ่ืนเอาเป็นเยี่ยงอย่าง (Deterrence) และเพ่ือตัดผู้กระท าความผิด 
ออกไปจากสังคมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร79 แต่เมื่อบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558 เป็นบทบัญญัติที่มุ่งให้คุ้มครองประโยชน์ของแรงงานคนประจ าเรือโดยทั่วไปในเรื่องต่าง ๆ  
เช่น เรื่องสภาพการจ้าง เรื่องมาตรฐานที่พักอาศัย เรื่องการคุ้มครองสุขภาพและการรักษาพยาบาล  
เป็นต้น พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จึงเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย 
และศีลธรรมอันดีของประชาชน80 การไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558 ย่อมถือเป็นการกระท าที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าโทษในทางอาญาควรใช้กับการกระท าในลักษณะดังกล่าว81  
นอกจากนี้การที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้การฝ่าฝืนบทบัญญัติต่าง ๆ  
มีโทษในทางอาญา ยังเป็นการบัญญัติที่สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกฎหมาย 
คุ้มครองแรงงานโดยทั่วไป นั่นคือ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456  
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  
พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537  
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  
และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  
ซึ่งต่างบัญญัติให้บทก าหนดโทษมีโทษในทางอาญาทั้งสิ้น ดังนั้น การบัญญัติบทก าหนดโทษ 
ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ในลักษณะนี้ จึงมีความเหมาะสมแล้ว  
 

                                                   
79 อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล, “การใช้มาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณี 

ความผิดบางประเภท,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548) , น. 11-15. 
80 ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หมายถึง กรณีที่เกี่ยวข้องกับ 

ผลประโยชน์ทั่วไปของประเทศชาติหรือของประชาชนโดยส่วนรวม โปรดดู อัครวิทย์ สุมาวงศ์, อ้างแล้ว 
เชิงอรรถที่ 57, น. 33. 

81 บรรหาร ก าลา และศศิพรรณ พวงพันธ์, “สรุปสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูป 
ระบบโทษทางอาญาในประเทศไทย”,” จุลนิติ, ฉบับที่ 5, น. 35-40, (กันยายน – ตุลาคม 2548). 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เป็นผลสืบเนื่องจากการที่อนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 จะมีผลใช้บังคับ และเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการมีผลใช้บังคับของ 
อนุสัญญาดังกล่าว จึงได้มีการยกร่างบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ขึ้น 
โดยเทียบเคียงจากข้อก าหนดตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เป็นหลัก ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง 
ความเหมาะสมด้านรูปแบบและความเหมาะสมด้านเนื้อหาของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงาน 
ทางทะเล พ.ศ. 2558 แล้ว ผู้เขียนมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  
 ประการแรก เรื่องรูปแบบการออกพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
ภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ นั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรงงาน       
ทางทะเล ค.ศ. 2006 ไม่มีการก าหนดในเรื่องของรูปแบบวิธีการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามภายหลัง 
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ไว้โดยเฉพาะ เพียงแต่ให้ความส าคัญในเรื่อง 
ของเนื้อหาและมาตรการคุ้มครองแรงงานทางทะเลที่ต้องครบถ้วนและครอบคลุมตามที่อนุสัญญา  
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้เท่านั้น หากเนื้อหาตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558 มีความครบถ้วนและครอบคลุมตามที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้แล้ว  
ไม่ว่าพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จะมีการบัญญัติในรูปแบบใด ก็ไม่กระทบต่อ 
พันธกรณีของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แต่อย่างใด 
 ประการที่สอง เรื่องระบบการให้ความคุ้มครองคนประจ าเรือตามกฎหมายไทย นั้น  
ผู้เขียนมีความเห็นว่า การที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้การจ้างงาน 
ระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจ าเรือตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ไม่อยู่ภายใต้ 
บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานโดยทั่วไป นั่นคือ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  กฎหมายว่าด้วย 
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  ซึ่งแม้จะไม่มีการก าหนดขอบเขตการน ากฎหมาย 
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย กฎหมายว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนจัดหางาน  
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์มาปรับใช้ไว้เหมือนเช่นกรณีของกฎหมายข้างต้น แต่เมื่อก าหนดให้ 
การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจ าเรือดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติแรงงาน 
ทางทะเล พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และ 
สภาพการท างานของคนประจ าเรือ จึงมีความเหมาะสมแล้ว 
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 ประการที่สาม เรื่องนิยามค าว่า  “เรือ ” ซึ่งบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงาน      
ทางทะเล พ.ศ. 2558 ไม่มีการก าหนดว่าต้องเป็นเรือที่เดินทางในระหว่างประเทศ ทั้ง ๆ ที่อนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 มีการก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ นั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า เมื่อนิยาม 
ค าว่า “เรือ” ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ครอบคลุมทั้งกรณีที่เป็นเรือที่เดินทาง 
ภายในประเทศและเรือที่เดินทางในระหว่างประเทศ ประกอบกับตาม Article 2 1. แห่งอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เปิดช่องให้สามารถก าหนดนิยามค าว่า “เรือ” เป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือจากที ่
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้ได้ ดังนั้น การก าหนดนิยามค าว่า “เรือ” ตาม 
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จึงมิได้เป็ นการขัดหรือแย้งหรือ 
ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แต่อย่างใด   
 ประการที่สี่ เรื่องนิยามค าว่า “คนประจ าเรือ” ซึ่งบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 ว่าจะต้องมิได้เป็นผู้ซึ่งท างานในเรือเป็นการชั่วคราวด้วย นั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า  
แม้การก าหนดนิยามค าว่า “คนประจ าเรือ” ในลักษณะดังกล่าวจะเป็นกรณีที่ตาม Article 2 1. แห่ง 
อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เปิดช่องให้สามารถกระท าได้ ก็ตาม แต่การบัญญัตินิยาม 
ในลักษณะนี้เป็นการเพ่ิมเติมหลักการนอกเหนือจากที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้  
ซึ่งหลักการตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ดังกล่าวเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับ 
ในระดับระหว่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นประเทศภาคีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006  
บางประเทศที่มีรูปแบบการด าเนินการทางด้านนิติบัญญัติตามทฤษฎีเอกนิยม (Monism) ย่อมถือเอา 
หลักการทั้งหมดตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เป็นกฎหมายภายใน  
ของประเทศตน จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ได้ว่า บุคคลใดบ้างที่อยู่ในความหมายของค าว่า  
“คนประจ าเรือ” ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558 อีกทั้งความหมายของค าว่า “คนประจ าเรือ” ย่อมเป็นที่รู้กันอยู่แล้วในทางปฏิบัติของ 
การเดินเรือ ดังนั้น จึงควรตัดข้อความว่า “แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งท างานในเรือเป็นการชั่วคราว” ออกจาก 
นิยามค าว่า “คนประจ าเรือ” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 โดยให้ 
คงไว้เพียงว่า “ “คนประจ าเรือ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าของเรือจ้างหรือมอบหมายให้ท าหน้าที่ประจ า 
อยู่ในเรือโดยได้รับค่าจ้าง” เท่านั้น 
 ประการที่ห้า เรื่องความหมายของค าว่า “เวลากลางคืน” ซึ่งบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก าหนดไว้ในท านองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 ว่าให้มีระยะเวลาอย่างน้อย 9 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นก่อนเที่ยงคืนและสิ้นสุด 
หลังจากเวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไป แต่การที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 บัญญัติ 
ความหมายของค าว่า “เวลากลางคืน” ไว้เช่นนั้น อาจท าให้เกิดความสับสนและเกิดปัญหาในการ 
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ตีความได้ว่า “เวลากลางคืน” หมายความถึงช่วงระยะเวลาใด ซึ่งหากมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ 
เจ้าของเรือสามารถก าหนดช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้เองแล้ว ก็จะท าให้การก าหนดช่วงระยะเวลา 
ดังกล่าวมีความแตกต่างกันไปไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ 
คนประจ าเรือได้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในมาตรา 16 แห่ง  
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ในส่วนความหมายของค าว่า “เวลากลางคืน”  
โดยก าหนดช่วงระยะเวลาที่จะถือว่าเป็นเวลากลางคืนให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 ประการที่หก เรื่องความหมายของค าว่า “สัญชาติของนิติบุคคล” ซึ่งตามมาตรา 21  
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ขออนุญาต 
จัดหางานต้องเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย ทั้งที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติ  
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสัญชาติของนิติบุคคลไว้โดยเฉพาะ อีกทั้งเมื่อพิจารณาตาม  
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษที่บัญญัติ 
หลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ ก็ไม่สามารถน าเรื่องการจดทะเบียนของนิติบุคคลมาเป็นหลักเกณฑ์ 
ในการพิจารณาถึงสัญชาติของนิติบุคคลได้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ควรเปลี่ยนข้อความในบทบัญญัติ 
ตามมาตรา 21 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จากเดิมที่ว่า “ในกรณีที่ 
ผู้ขออนุญาตจัดหางานเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคล 
ผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น ต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทย 
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและมีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย” เป็นว่า “ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหางานเป็นนิติบุคคล  
นิติบุคคลนั้นต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคล 
ผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น ต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทย 
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและมีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติ  
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย” 
 ประการที่เจ็ด เรื่องบทบัญญัติในหมวด 3 การจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็น 
คนประจ าเรือ ซึ่งยังมีความไม่ครอบคลุมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามไม่ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 
กระท าการอันเป็นการกีดกันหรือขัดขวางการได้งานของคนประจ าเรือที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม  
มาตรฐาน A 1.4 5. (a) (Standard A 1.4 5. (a)) ของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 นั้น  
ผู้เขียนมีความเห็นว่า แม้ความไม่ครอบคลุมของเนื้อหาตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558 ดังกล่าว จะไม่ร้ายแรงถึงขนาดเป็นการขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศก็ตาม  
แต่การเพ่ิมเติมเนื้อหาส่วนนี้ในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก็ไ ม่ก่อให้เกิด 
ความเสียหายแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่องความเสมอภาค 
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และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลที่มีการบัญญัติรับรองไว้ใน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย 
 ประการที่แปด เรื่องรูปแบบการจัดเรียงบทบัญญัติในหมวด 4 สภาพการจ้าง ซึ่งมีการ 
จัดเรียงกลุ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าจ้างและบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการลาไว้อย่างไม่ต่อเนื่อง 
โดยมีบทบัญญัติในเรื่องอ่ืนมาคั่นกลาง ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงการจัดเรียง  
บทบัญญัติดังกล่าวใหม่ให้มีความต่อเนื่องโดยไม่มีบทบัญญัติในเรื่องอ่ืนมาคั่นกลาง เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ 
ศึกษาพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 สามารถอ่านและท าความเข้าใจบทบัญญัติ 
ในหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ได้อย่างเป็นระบบ มีความครบถ้วน  
และไม่เกิดความสับสน 
 ประการที่เก้า. เรื่องบทบัญญัติในหมวด 5 การส่งตัวกลับ ซึ่งยังมีความไม่ครอบคลุม 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้รับสิทธิส่งตัวกลับกรณีที่คนประจ าเรือบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานก่อนครบ 
ก าหนดตามมาตรฐาน A 2.5 1. (b)(ii) (Standard A 2.5 1. (b)(ii)) ของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 นั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า แม้สิทธิการบอกเลิกข้อตกลงดังกล่าวสามารถน าหลักเกณฑ์ 
เรื่องการเลิกสัญญาทั่วไปตามที่บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ได้ และแม ้
ความไม่ครอบคลุมของเนื้อหาตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ดังกล่าว  
จะไม่ร้ายแรงถึงขนาดเป็นการขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศก็ตาม แต่การเพ่ิมเติมเนื้อหาส่วนนี้ 
ในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แต่อย่างใด อีกทั้งยังท าให้บทบัญญัติเรื่องการส่งตัวกลับซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะของการให้ความคุ้มครอง 
แรงงานทางทะเลมีความครบถ้วนและครอบคลุมอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงาน 
ทางทะเล ค.ศ. 2006 ซึ่งท าให้เกิดข้อดีในประการที่จะท าให้หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองแรงงาน 
ทางทะเลของประเทศไทยมีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศมากข้ึนด้วย 

ประการที่สิบ เรื่องบทบัญญัติในหมวด 9 การจัดให้มีการรักษาพยาบาล การคุ้มครอง 
ต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของคนประจ าเรือ ซึ่งยังมีความไม่ครอบคลุมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
ความรับผิดชอบของเจ้าของเรือในการจ่ายค่าจ้างเต็มจ านวนแก่คนประจ าเรือซึ่งเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 
จนไม่สามารถท างานได้แล้ว แต่ยังคงพักอยู่บนเรือหรือจนกว่าคนประจ าเรือจะได้รับการส่งตัวกลับ  
และความรับผิดชอบของเจ้าของเรือในการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนตามกฎหมายภายใน  
ประเทศหรือข้อตกลงร่วมกันนับแต่เวลาที่คนประจ าเรือถูกส่งตัวกลับหรือส่งขึ้นฝั่งจนกระทั่งหาย 
เป็นปกติ โดยในกรณีที่คนประจ าเรือไม่ได้อยู่บนเรืออีกต่อไปสามารถจ ากัดความรับผิดส าหรับค่าจ้าง 
ดังกล่าวได้ แต่ต้องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นับแต่วันที่ได้รับบาดเจ็บหรือวันที่ 
เริ่มเจ็บป่วยตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน A 4.2 3.  (Standard A 4.2 3.) และมาตรฐาน A 4.2 4.  
(Standard A 4.2 4.) ของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 นั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า  
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ความไม่ครอบคลุมของเนื้อหาตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ดังกล่าว 
เป็นเรื่องที่มีความร้ายแรงถึงขนาดอาจท าให้เป็นการขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศได้ เนื่องจาก 
การให้ความคุ้มครองทางด้านการเงินแก่คนประจ าเรือ เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการยกร่างอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ที่ต้องการให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าแก่แรงงานทั่วโลก และต้องการ 
ให้การคุ้มครองแรงงานทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น   
จึงควรมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาส่วนนี้ลงในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นการ 
เพ่ิมความคุ้มครองทางด้านการเงินให้แก่แรงงานคนประจ าเรือ อีกทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นหลักการ 
ที่สอดคล้องกับเหตุผลและความจ าเป็นในการประกาศใช้อนุสัญญาแรงงานทางเล ค.ศ. 2006  
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 อีกด้วย 
 ประการที่สิบเอ็ด เรื่องสิทธิในการได้รับค่าชดเชยของคนประจ าเรือ ซึ่งแต่เดิมก่อนที่ 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จะมีผลใช้บังคับ ศาลฎีกาได้เคยมีค าพิพากษาโดยอาศัย 
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในท านองที่ว่า การนับระยะเวลาการท างาน 
ของคนประจ าเรือตามสัญญาจ้างแรงงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจ าเรือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญา 
ที่มีก าหนดระยะเวลาแน่นอนเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ และมักเป็นการท าสัญญาหลายสัญญาที่มีระยะเวลา 
ติดต่อเนื่องกันไป จะต้องน าระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาทุกสัญญาดังกล่าวมานับรวมกัน 
เพ่ือค านวณค่าชดเชยของคนประจ าเรือซึ่งถูกเลิกจ้าง แต่ต่อมาภายหลังที่พระราชบัญญัติแรงงาน 
ทางทะเล พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับแล้ว แม้บทบัญญัติตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จะก าหนดให้ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือสิ้นสุดลงเมื่อ 
ครบก าหนดระยะเวลา ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวไม่อาจแปลความได้อย่างชัดเจนเพียงพอว่าจะไม่สามารถ 
น าระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาที่มีระยะเวลาติดต่อเนื่องกันมานับรวมกันได้ตามนัยค าพิพากษา 
ศาลฎีกาข้างต้นก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่อุดช่องว่างกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558 มาปรับใช้ โดยให้น าหลักจารีตประเพณีในการท างานของคนประจ าเรือและในการเดินเรือ 
ทางทะเลมามาบังคับใช้ จะเห็นได้ว่า ตามหลักจารีตประเพณีข้างต้น การนับระยะเวลาการท างานของ 
คนประจ าเรือเพ่ือค านวณค่าชดเชยจะไม่น าระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาที่มีระยะเวลาติดต่อ 
เนื่องกันมานับรวมกัน ดังนั้น ในปัจจุบันแนวค าพิพากษาของศาลฎีกาข้างต้นจึงไม่อาจน ามาเป็น 
บรรทัดฐานได้อีกต่อไป 
 ประการที่สิบสอง เรื่องบทบัญญัติในหมวด 15 บทก าหนดโทษ ซึ่งพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้การฝ่าฝืนบทบัญญัติต่าง ๆ มีโทษในทางอาญา นั้น  
ผู้เขียนมีความเห็นว่า แม้การลงโทษในทางอาญาจะเป็นการลงโทษที่รุนแรงและกระทบต่อสิทธิและ 
เสรีภาพในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สาสมกับ 
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ความร้ายแรง (Retribution) เพ่ือดัดนิสัยของผู้กระท าความผิด (Reformation) เพ่ือป้องปราม 
มิให้ผู้ อ่ืนเอาเป็นเยี่ยงอย่าง (Deterrence) และเ พ่ือตัดผู้กระท าความผิดออกไปจากสังคม 
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร แต่เมื่อบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
เป็นบทบัญญัติที่มุ่งให้คุ้มครองประโยชน์ของแรงงานคนประจ าเรือโดยทั่วไปในเรื่องต่าง ๆ  
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จึงเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยและ 
ศีลธรรมอันดีของประชาชน การไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  
พ.ศ. 2558 ย่อมถือเป็นการกระท าที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ 
ประชาชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าโทษในทางอาญาควรใช้กับการกระท าในลักษณะ 
ดังกล่าว นอกจากนี้การที่พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก าหนดให้การฝ่าฝืน 
บทบัญญัติต่าง ๆ มีโทษในทางอาญา ยังเป็นการบัญญัติที่สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยทั่วไป ซึ่งต่างบัญญัติให้บทก าหนดโทษมีโทษในทางอาญาทั้งสิ้น  
ดังนั้น การบัญญัติบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ในลักษณะนี้  
จึงมีความเหมาะสมแล้ว 
 ประการที่สิบสาม เรื่องรูปแบบและรายละเอียดเนื้อหาของกฎหมายล าดับรอง  
ซึ่งบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  ได้บัญญัติให้อ านาจฝ่ายปกครอง 
ในการออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือก าหนดรายละเอียดและบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ในหลายเรื่อง ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า การพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ 
การตรากฎหมายล าดับรอง  รวมถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และขอบเขตเนื้อหาของกฎหมายล าดับรอง 
แต่ละประเภท ตลอดจนรายละเอียดเนื้อหาของกฎหมายล าดับรองในส่วนที่มีหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้ น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการออกกฎหมายล าดับรอง 
เพ่ือบังคับตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ต่อไปในอนาคต โดยประเภทของ 
กฎหมายล าดับรองท่ีจะออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จะจ ากัดอยู่ใน 
รูปของการออกเป็นกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด และประกาศกระทรวงเท่านั้น  
ส่วนรายละเอียดเนื้อหาของกฎหมายล าดับรองในส่วนที่มีหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้ มีทั้งรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ 
มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับที่หลักสูตรการฝึกอบรมของคนประจ าเรือที่ท างานในแผนกจัดหาอาหาร  
รายละเอียดเนื้อหาด้านที่พักอาศัยและสถานที่บนเรือ รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับการยกเว้นการมี 
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออก การต่ออายุ การเพิกถอนใบรับรอง 
ด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล  
 ทั้งนี้ ผู้เขียนมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ว่างเหนือศีรษะ  
หรือ “headroom” ซึ่งเป็นรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานที่พักอาศัยของคนประจ าเรือตาม 
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มาตรฐาน A 3.1 6. (a) (Standard A 3.1 6. (a)) ของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ว่า  
การก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวในกฎหมายล าดับรองควรใช้เกณฑ์ที่มีความแน่นอนมากกว่า 
เกณฑ์ความสูงของคนประจ าเรือ เช่น เกณฑ์การวัดจากระดับของพ้ืนเรือ เป็นต้น โดยควรมีการศึกษาถึง 
ความสูงเฉลี่ยของคนประจ าเรือซึ่งท างานในเรือซึ่งชักธงไทยเสียก่อนแล้วจึงค่อยก าหนดหลักเกณฑ์ 
ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งแม้การก าหนดเกณฑ์ในลักษณะดังกล่าวอาจท าให้คนประจ าเรือที่มีความสูง 
มากกว่าความสูงเฉลี่ย มีที่ว่างเหนือศีรษะน้อยกว่า 203 เซนติเมตร แต่หากกรณีดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด 
ความไม่สะดวกสบายแก่คนประจ าเรือนั้นมากจนเกินสมควร ก็เข้าข้อยกเว้นที่ตามมาตรฐาน A 3.1 6. (a)  
(Standard A 3.1 6. (a)) เปิดช่องให้สามารถกระท าได้ 
 นอกจากนี้ ผู้เขียนยังมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองคนประจ าเรือ 
ด้านประกันสังคม ซึ่งตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ไม่มีการก าหนด 
เงื่อนไขในท านองที่ว่า การออกกฎหมายล าดับรองด้านการประกันสังคมของคนประจ าเรือดังกล่าว 
จะต้องมีมาตรฐานไม่ต่ าไปกว่ามาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ก าหนดไว้  
ทั้งที่บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้ให้ความคุ้มครองแก่คนประจ าเรือ 
ครอบคลุมทุกสิทธิตามที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ก าหนดไว้แล้ว จึงอาจก่อให้เกิด 
ความไม่ธรรมแก่คนประจ าเรือภายหลังที่มีการบังคับใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ดังนั้น กระทรวงแรงงาน 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงควรต้องน าเงื่อนไข 
ในท านองข้างต้นไปพิจารณาประกอบการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครอง 
คนประจ าเรือด้านประกันสังคมด้วย 
 ดังนี้ อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
โดยส่วนใหญ่มีหลักการที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 แล้ว มีเพียงรายละเอียดในบางเรื่องเท่านั้นที่ยังมีความไม่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 อย่างไรก็ตามการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติแรงงาน 
ทางทะเล พ.ศ. 2558 ให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 ย่อมก่อให้เกิดข้อดีในประการที่จะท าให้หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองแรงงานทางทะเล  
ของประเทศไทยมีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศมากขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลดีต่อ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างแน่นอน อีกทั้งเมื่อมีการรับรองกฎหมาย 
ภายในทั้งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 และกฎหมายล าดับรองซึ่งออกตามความใน 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามอนุสัญญา 
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้ว ก็ควรเร่งด าเนินการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรงงานทางทะเล  
ค.ศ. 2006 ด้วย เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยที่สามารถยกระดับมาตรฐาน  
ด้านแรงงานทางทะเลให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล อันจะน ามาซึ่งการขยายตัวของอุตสาหกรรม  
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การขนส่งสินค้าทางทะเลของไทยทั้งในด้านกองเรือพาณิชย์และคนประจ าเรือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต  
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MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006

 

P

 

REAMBLE

 

Maritime Labour Convention, 2006

 

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the Inter-
national Labour Office, and having met in its Ninety-fourth Session on 7 Feb-
ruary 2006, and

Desiring to create a single, coherent instrument embodying as far as poss-
ible all up-to-date standards of existing international maritime labour Conven-
tions and Recommendations, as well as the fundamental principles to be found in
other international labour Conventions, in particular:
– the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29);
– the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise

Convention, 1948 (No. 87);
– the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949

(No. 98);
– the Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100);
– the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105);
– the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958

(No. 111);
– the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138);
– the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182); and

Mindful of the core mandate of the Organization, which is to promote decent
conditions of work, and

Recalling the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at
Work, 1998, and

Mindful also that seafarers are covered by the provisions of other ILO
instruments and have other rights which are established as fundamental rights
and freedoms applicable to all persons, and

Considering that, given the global nature of the shipping industry, seafarers
need special protection, and

Mindful also of the international standards on ship safety, human security
and quality ship management in the International Convention for the Safety of
Life at Sea, 1974, as amended, the Convention on the International Regulations
for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended, and the seafarer training and
competency requirements in the International Convention on Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, and
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Recalling that the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982,
sets out a general legal framework within which all activities in the oceans and
seas must be carried out and is of strategic importance as the basis for national,
regional and global action and cooperation in the marine sector, and that its
integrity needs to be maintained, and

Recalling that Article 94 of the United Nations Convention on the Law of
the Sea, 1982, establishes the duties and obligations of a flag State with regard to,
inter alia, labour conditions, crewing and social matters on ships that fly its flag,
and

Recalling paragraph 8 of article 19 of the Constitution of the International
Labour Organisation which provides that in no case shall the adoption of any Con-
vention or Recommendation by the Conference or the ratification of any Conven-
tion by any Member be deemed to affect any law, award, custom or agreement
which ensures more favourable conditions to the workers concerned than those
provided for in the Convention or Recommendation, and

Determined that this new instrument should be designed to secure the widest
possible acceptability among governments, shipowners and seafarers committed to
the principles of decent work, that it should be readily updateable and that it
should lend itself to effective implementation and enforcement, and

Having decided upon the adoption of certain proposals for the realization
of such an instrument, which is the only item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an inter-
national Convention;

adopts this twenty-third day of February of the year two thousand and six the following
Convention, which may be cited as the Maritime Labour Convention, 2006.

 

G

 

ENERAL

 

 

 

OBLIGATIONS

 

Article I

 

1. Each Member which ratifies this Convention undertakes to give complete
effect to its provisions in the manner set out in Article VI in order to secure the right
of all seafarers to decent employment.

2. Members shall cooperate with each other for the purpose of ensuring the
effective implementation and enforcement of this Convention.

 

D

 

EFINITIONS

 

 

 

AND

 

 

 

SCOPE

 

 

 

OF

 

 

 

APPLICATION

 

Article II

 

1. For the purpose of this Convention and unless provided otherwise in par-
ticular provisions, the term:
(a)

 

competent authority 

 

means the minister, government department or other author-
ity having power to issue and enforce regulations, orders or other instructions hav-
ing the force of law in respect of the subject matter of the provision concerned; 
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(b)

 

declaration of maritime labour compliance

 

 means the declaration referred to in
Regulation 5.1.3;

(c)

 

gross tonnage

 

 means the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage
measurement regulations contained in Annex I to the International Convention
on Tonnage Measurement of Ships, 1969, or any successor Convention; for
ships covered by the tonnage measurement interim scheme adopted by the Inter-
national Maritime Organization, the gross tonnage is that which is included in
the REMARKS column of the International Tonnage Certificate (1969);

(d)

 

maritime labour certificate

 

 means the certificate referred to in Regulation 5.1.3;
(e)

 

requirements of this Convention

 

 refers to the requirements in these Articles and
in the Regulations and Part A of the Code of this Convention;

(f)

 

seafarer

 

 means any person who is employed or engaged or works in any capacity
on board a ship to which this Convention applies;

(g)

 

seafarers’ employment agreement

 

 includes both a contract of employment and
articles of agreement;

(h)

 

seafarer recruitment and placement service

 

 means any person, company, institu-
tion, agency or other organization, in the public or the private sector, which is en-
gaged in recruiting seafarers on behalf of shipowners or placing seafarers with
shipowners;

(i)

 

ship 

 

means a ship other than one which navigates exclusively in inland waters or
waters within, or closely adjacent to, sheltered waters or areas where port regu-
lations apply;

(j)

 

shipowner

 

 means the owner of the ship or another organization or person, such
as the manager, agent or bareboat charterer, who has assumed the responsibility
for the operation of the ship from the owner and who, on assuming such respon-
sibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on ship-
owners in accordance with this Convention, regardless of whether any other or-
ganization or persons fulfil certain of the duties or responsibilities on behalf of the
shipowner.

2. Except as expressly provided otherwise, this Convention applies to all seafarers.

3. In the event of doubt as to whether any categories of persons are to be
regarded as seafarers for the purpose of this Convention, the question shall be deter-
mined by the competent authority in each Member after consultation with the ship-
owners’ and seafarers’ organizations concerned with this question.

4. Except as expressly provided otherwise, this Convention applies to all ships,
whether publicly or privately owned, ordinarily engaged in commercial activities, other
than ships engaged in fishing or in similar pursuits and ships of traditional build such
as dhows and junks. This Convention does not apply to warships or naval auxiliaries.

5. In the event of doubt as to whether this Convention applies to a ship or par-
ticular category of ships, the question shall be determined by the competent authority
in each Member after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations
concerned.

6. Where the competent authority determines that it would not be reasonable
or practicable at the present time to apply certain details of the Code referred to in
Article VI, paragraph 1, to a ship or particular categories of ships flying the flag of the
Member, the relevant provisions of the Code shall not apply to the extent that the
subject matter is dealt with differently by national laws or regulations or collective
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bargaining agreements or other measures. Such a determination may only be made
in consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned and may
only be made with respect to ships of less than 200 gross tonnage not engaged in inter-
national voyages.

7. Any determinations made by a Member under paragraph 3 or 5 or 6 of this
Article shall be communicated to the Director-General of the International Labour
Office, who shall notify the Members of the Organization.

8. Unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention consti-
tutes at the same time a reference to the Regulations and the Code.

 

F

 

UNDAMENTAL

 

 

 

RIGHTS

 

 

 

AND

 

 

 

PRINCIPLES

 

Article III

 

Each Member shall satisfy itself that the provisions of its law and regulations
respect, in the context of this Convention, the fundamental rights to:
(a) freedom of association and the effective recognition of the right to collective

bargaining;
(b) the elimination of all forms of forced or compulsory labour;
(c) the effective abolition of child labour; and
(d) the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

 

S

 

EAFARERS

 

’ 

 

EMPLOYMENT

 

 

 

AND

 

 

 

SOCIAL

 

 

 

RIGHTS

 

Article IV

 

1. Every seafarer has the right to a safe and secure workplace that complies
with safety standards.

2. Every seafarer has a right to fair terms of employment.

3. Every seafarer has a right to decent working and living conditions on board
ship.

4. Every seafarer has a right to health protection, medical care, welfare meas-
ures and other forms of social protection.

5. Each Member shall ensure, within the limits of its jurisdiction, that the sea-
farers’ employment and social rights set out in the preceding paragraphs of this Article
are fully implemented in accordance with the requirements of this Convention. Unless
specified otherwise in the Convention, such implementation may be achieved through
national laws or regulations, through applicable collective bargaining agreements or
through other measures or in practice.

 

I

 

MPLEMENTATION

 

 

 

AND

 

 

 

ENFORCEMENT

 

 

 

RESPONSIBILITIES

 

Article V

 

1. Each Member shall implement and enforce laws or regulations or other
measures that it has adopted to fulfil its commitments under this Convention with
respect to ships and seafarers under its jurisdiction.
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2. Each Member shall effectively exercise its jurisdiction and control over ships
that fly its flag by establishing a system for ensuring compliance with the requirements
of this Convention, including regular inspections, reporting, monitoring and legal pro-
ceedings under the applicable laws.

3. Each Member shall ensure that ships that fly its flag carry a maritime labour
certificate and a declaration of maritime labour compliance as required by this
Convention.

4. A ship to which this Convention applies may, in accordance with inter-
national law, be inspected by a Member other than the flag State, when the ship is in
one of its ports, to determine whether the ship is in compliance with the requirements
of this Convention.

5. Each Member shall effectively exercise its jurisdiction and control over sea-
farer recruitment and placement services, if these are established in its territory.

6. Each Member shall prohibit violations of the requirements of this Conven-
tion and shall, in accordance with international law, establish sanctions or require the
adoption of corrective measures under its laws which are adequate to discourage such
violations.

7. Each Member shall implement its responsibilities under this Convention in
such a way as to ensure that the ships that fly the flag of any State that has not ratified
this Convention do not receive more favourable treatment than the ships that fly the
flag of any State that has ratified it.

 

R

 

EGULATIONS

 

 

 

AND

 

 P

 

ARTS

 

 A 

 

AND

 

 B 

 

OF

 

 

 

THE

 

 C

 

ODE

 

Article VI

 

1. The Regulations and the provisions of Part A of the Code are mandatory.
The provisions of Part B of the Code are not mandatory.

2. Each Member undertakes to respect the rights and principles set out in the
Regulations and to implement each Regulation in the manner set out in the cor-
responding provisions of Part A of the Code. In addition, the Member shall give due
consideration to implementing its responsibilities in the manner provided for in Part B
of the Code.

3. A Member which is not in a position to implement the rights and principles
in the manner set out in Part A of the Code may, unless expressly provided otherwise
in this Convention, implement Part A through provisions in its laws and regulations or
other measures which are substantially equivalent to the provisions of Part A.

4. For the sole purpose of paragraph 3 of this Article, any law, regulation, col-
lective agreement or other implementing measure shall be considered to be sub-
stantially equivalent, in the context of this Convention, if the Member satisfies itself
that:
(a) it is conducive to the full achievement of the general object and purpose of the

provision or provisions of Part A of the Code concerned; and
(b) it gives effect to the provision or provisions of Part A of the Code concerned.
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C

 

ONSULTATION

 

 

 

WITH

 

 

 

SHIPOWNERS

 

’ 

 

AND

 

 

 

SEAFARERS

 

’ 

 

ORGANIZATIONS

 

Article VII

 

Any derogation, exemption or other flexible application of this Convention for
which the Convention requires consultation with shipowners’ and seafarers’ organiza-
tions may, in cases where representative organizations of shipowners or of seafarers do
not exist within a Member, only be decided by that Member through consultation with
the Committee referred to in Article XIII.

 

E

 

NTRY

 

 

 

INTO

 

 

 

FORCE

 

Article VIII

 

1. The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the
Director-General of the International Labour Office for registration.

2. This Convention shall be binding only upon those Members of the Inter-
national Labour Organization whose ratifications have been registered by the Director-
General.

3. This Convention shall come into force 12 months after the date on which
there have been registered ratifications by at least 30 Members with a total share in the
world gross tonnage of ships of a 33 per cent.

4. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months
after the date on which its ratification has been registered. 

 

D

 

ENUNCIATION

 

Article IX

 

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the ex-
piration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by
an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for
registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on
which it is registered.

2. Each Member which does not, within the year following the expiration of the
period of ten years mentioned in paragraph 1 of this Article, exercise the right of
denunciation provided for in this Article, shall be bound for another period of ten
years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each new
period of ten years under the terms provided for in this Article.

 

E

 

FFECT

 

 

 

OF

 

 

 

ENTRY

 

 

 

INTO

 

 

 

FORCE

 

Article X

 

This Convention revises the following Conventions:

Minimum Age (Sea) Convention, 1920 (No. 7)

Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention, 1920 (No. 8)
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Placing of Seamen Convention, 1920 (No. 9)

Medical Examination of Young Persons (Sea) Convention, 1921 (No. 16)

Seamen’s Articles of Agreement Convention, 1926 (No. 22)

Repatriation of Seamen Convention, 1926 (No. 23)

Officers’ Competency Certificates Convention, 1936 (No. 53)

Holidays with Pay (Sea) Convention, 1936 (No. 54)

Shipowners’ Liability (Sick and Injured Seamen) Convention, 1936 (No. 55)

Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56)

Hours of Work and Manning (Sea) Convention, 1936 (No. 57)

Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936 (No. 58)

Food and Catering (Ships’ Crews) Convention, 1946 (No. 68)

Certification of Ships’ Cooks Convention, 1946 (No. 69)

Social Security (Seafarers) Convention, 1946 (No. 70)

Paid Vacations (Seafarers) Convention, 1946 (No. 72)

Medical Examination (Seafarers) Convention, 1946 (No. 73)

Certification of Able Seamen Convention, 1946 (No. 74)

Accommodation of Crews Convention, 1946 (No. 75)

Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention, 1946 (No. 76)

Paid Vacations (Seafarers) Convention (Revised), 1949 (No. 91)

Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92)

Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention (Revised), 1949 (No. 93)

Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention (Revised), 1958 (No. 109)

Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention, 1970 (No. 133)

Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134)

Continuity of Employment (Seafarers) Convention, 1976 (No. 145)

Seafarers’ Annual Leave with Pay Convention, 1976 (No. 146)

Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147)

Protocol of 1996 to the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention,
1976 (No. 147)

Seafarers’ Welfare Convention, 1987 (No. 163)

Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention, 1987 (No. 164)

Social Security (Seafarers) Convention (Revised), 1987 (No. 165)

Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987 (No. 166)

Labour Inspection (Seafarers) Convention, 1996 (No. 178)

Recruitment and Placement of Seafarers Convention, 1996 (No. 179)

Seafarers’ Hours of Work and the Manning of Ships Convention, 1996 (No. 180).
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D

 

EPOSITARY

 

 

 

FUNCTIONS

 

Article XI

 

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all
Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifica-
tions, acceptances and denunciations under this Convention.

2. When the conditions provided for in paragraph 3 of Article VIII have been
fulfilled, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organ-
ization to the date upon which the Convention will come into force.

 

Article XII

 

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to
the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Art-
icle 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, accept-
ances and denunciations registered under this Convention.

 

S

 

PECIAL

 

 T

 

RIPARTITE

 

 C

 

OMMITTEE

Article XIII

1. The Governing Body of the International Labour Office shall keep the work-
ing of this Convention under continuous review through a committee established by it
with special competence in the area of maritime labour standards.

2. For matters dealt with in accordance with this Convention, the Committee
shall consist of two representatives nominated by the Government of each Member
which has ratified this Convention, and the representatives of Shipowners and Sea-
farers appointed by the Governing Body after consultation with the Joint Maritime
Commission.

3. The Government representatives of Members which have not yet ratified
this Convention may participate in the Committee but shall have no right to vote on
any matter dealt with in accordance with this Convention. The Governing Body may
invite other organizations or entities to be represented on the Committee by observers.

4. The votes of each Shipowner and Seafarer representative in the Committee
shall be weighted so as to ensure that the Shipowners’ group and the Seafarers’ group
each have half the voting power of the total number of governments which are rep-
resented at the meeting concerned and entitled to vote.

AMENDMENT OF THIS CONVENTION

Article XIV

1. Amendments to any of the provisions of this Convention may be adopted by
the General Conference of the International Labour Organization in the framework
of article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation and the rules
and procedures of the Organization for the adoption of Conventions. Amendments to
the Code may also be adopted following the procedures in Article XV.
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2. In the case of Members whose ratifications of this Convention were regis-
tered before the adoption of the amendment, the text of the amendment shall be com-
municated to them for ratification.

3. In the case of other Members of the Organization, the text of the Convention
as amended shall be communicated to them for ratification in accordance with art-
icle 19 of the Constitution.

4. An amendment shall be deemed to have been accepted on the date when
there have been registered ratifications, of the amendment or of the Convention as
amended, as the case may be, by at least 30 Members with a total share in the world
gross tonnage of ships of at least 33 per cent.

5. An amendment adopted in the framework of article 19 of the Constitution
shall be binding only upon those Members of the Organization whose ratifications
have been registered by the Director-General of the International Labour Office.

6. For any Member referred to in paragraph 2 of this Article, an amendment
shall come into force 12 months after the date of acceptance referred to in paragraph
4 of this Article or 12 months after the date on which its ratification of the amendment
has been registered, whichever date is later.

7. Subject to paragraph 9 of this Article, for Members referred to in paragraph
3 of this Article, the Convention as amended shall come into force 12 months after the
date of acceptance referred to in paragraph 4 of this Article or 12 months after the date
on which their ratifications of the Convention have been registered, whichever date is
later.

8. For those Members whose ratification of this Convention was registered
before the adoption of an amendment but which have not ratified the amendment, this
Convention shall remain in force without the amendment concerned.

9. Any Member whose ratification of this Convention is registered after the
adoption of the amendment but before the date referred to in paragraph 4 of this
Article may, in a declaration accompanying the instrument of ratification, specify that
its ratification relates to the Convention without the amendment concerned. In the
case of a ratification with such a declaration, the Convention shall come into force for
the Member concerned 12 months after the date on which the ratification was regis-
tered. Where an instrument of ratification is not accompanied by such a declaration, or
where the ratification is registered on or after the date referred to in paragraph 4, the
Convention shall come into force for the Member concerned 12 months after the date
on which the ratification was registered and, upon its entry into force in accordance
with paragraph 7 of this Article, the amendment shall be binding on the Member con-
cerned unless the amendment provides otherwise.

AMENDMENTS TO THE CODE

Article XV

1. The Code may be amended either by the procedure set out in Article XIV
or, unless expressly provided otherwise, in accordance with the procedure set out in the
present Article.
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2. An amendment to the Code may be proposed to the Director-General of the
International Labour Office by the government of any Member of the Organization or
by the group of Shipowner representatives or the group of Seafarer representatives
who have been appointed to the Committee referred to in Article XIII. An amend-
ment proposed by a government must have been proposed by, or be supported by, at
least five governments of Members that have ratified the Convention or by the group
of Shipowner or Seafarer representatives referred to in this paragraph.

3. Having verified that the proposal for amendment meets the requirements of
paragraph 2 of this Article, the Director-General shall promptly communicate the pro-
posal, accompanied by any comments or suggestions deemed appropriate, to all Mem-
bers of the Organization, with an invitation to them to transmit their observations or
suggestions concerning the proposal within a period of six months or such other period
(which shall not be less than three months nor more than nine months) prescribed by
the Governing Body.

4. At the end of the period referred to in paragraph 3 of this Article, the pro-
posal, accompanied by a summary of any observations or suggestions made under that
paragraph, shall be transmitted to the Committee for consideration at a meeting. An
amendment shall be considered adopted by the Committee if:
(a) at least half the governments of Members that have ratified this Convention are

represented in the meeting at which the proposal is considered; and
(b) a majority of at least two-thirds of the Committee members vote in favour of the

amendment; and
(c) this majority comprises the votes in favour of at least half the government voting

power, half the Shipowner voting power and half the Seafarer voting power of
the Committee members registered at the meeting when the proposal is put to
the vote.

5. Amendments adopted in accordance with paragraph 4 of this Article shall be
submitted to the next session of the Conference for approval. Such approval shall re-
quire a majority of two-thirds of the votes cast by the delegates present. If such major-
ity is not obtained, the proposed amendment shall be referred back to the Committee
for reconsideration should the Committee so wish.

6. Amendments approved by the Conference shall be notified by the Director-
General to each of the Members whose ratifications of this Convention were registered
before the date of such approval by the Conference. These Members are referred to
below as “the ratifying Members”. The notification shall contain a reference to the
present Article and shall prescribe the period for the communication of any formal dis-
agreement. This period shall be two years from the date of the notification unless, at
the time of approval, the Conference has set a different period, which shall be a period
of at least one year. A copy of the notification shall be communicated to the other
Members of the Organization for their information.

7. An amendment approved by the Conference shall be deemed to have been
accepted unless, by the end of the prescribed period, formal expressions of disagreement
have been received by the Director-General from more than 40 per cent of the Members
which have ratified the Convention and which represent not less than 40 per cent of the
gross tonnage of the ships of the Members which have ratified the Convention.

8. An amendment deemed to have been accepted shall come into force six
months after the end of the prescribed period for all the ratifying Members except those
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which had formally expressed their disagreement in accordance with paragraph 7 of this
Article and have not withdrawn such disagreement in accordance with paragraph 11.
However:
(a) before the end of the prescribed period, any ratifying Member may give notice to

the Director-General that it shall be bound by the amendment only after a sub-
sequent express notification of its acceptance; and

(b) before the date of entry into force of the amendment, any ratifying Member may
give notice to the Director-General that it will not give effect to that amendment
for a specified period.

9. An amendment which is the subject of a notice referred to in paragraph 8(a)
of this Article shall enter into force for the Member giving such notice six months after
the Member has notified the Director-General of its acceptance of the amendment or
on the date on which the amendment first comes into force, whichever date is later.

10. The period referred to in paragraph 8(b) of this Article shall not go beyond
one year from the date of entry into force of the amendment or beyond any longer
period determined by the Conference at the time of approval of the amendment.

11. A Member that has formally expressed disagreement with an amendment
may withdraw its disagreement at any time. If notice of such withdrawal is received by
the Director-General after the amendment has entered into force, the amendment
shall enter into force for the Member six months after the date on which the notice was
registered.

12. After entry into force of an amendment, the Convention may only be rati-
fied in its amended form.

13. To the extent that a maritime labour certificate relates to matters covered
by an amendment to the Convention which has entered into force:
(a) a Member that has accepted that amendment shall not be obliged to extend the

benefit of the Convention in respect of the maritime labour certificates issued to
ships flying the flag of another Member which:
(i) pursuant to paragraph 7 of this Article, has formally expressed disagree-

ment to the amendment and has not withdrawn such disagreement; or
(ii) pursuant to paragraph 8(a) of this Article, has given notice that its accept-

ance is subject to its subsequent express notification and has not accepted
the amendment; and

(b) a Member that has accepted the amendment shall extend the benefit of the Con-
vention in respect of the maritime labour certificates issued to ships flying the
flag of another Member that has given notice, pursuant to paragraph 8(b) of this
Article, that it will not give effect to that amendment for the period specified in
accordance with paragraph 10 of this Article. 

AUTHORITATIVE LANGUAGES

Article XVI

The English and French versions of the text of this Convention are equally
authoritative.
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EXPLANATORY NOTE TO THE REGULATIONS AND CODE
OF THE MARITIME LABOUR CONVENTION

1. This explanatory note, which does not form part of the Maritime Labour
Convention, is intended as a general guide to the Convention.

2. The Convention comprises three different but related parts: the Articles, the
Regulations and the Code.

3. The Articles and Regulations set out the core rights and principles and the
basic obligations of Members ratifying the Convention. The Articles and Regulations
can only be changed by the Conference in the framework of article 19 of the Constitu-
tion of the International Labour Organisation (see Article XIV of the Convention).

4. The Code contains the details for the implementation of the Regulations. It
comprises Part A (mandatory Standards) and Part B (non-mandatory Guidelines).
The Code can be amended through the simplified procedure set out in Article XV of
the Convention. Since the Code relates to detailed implementation, amendments to it
must remain within the general scope of the Articles and Regulations.

5. The Regulations and the Code are organized into general areas under five
Titles:

Title 1: Minimum requirements for seafarers to work on a ship

Title 2: Conditions of employment

Title 3: Accommodation, recreational facilities, food and catering

Title 4: Health protection, medical care, welfare and social security protection

Title 5: Compliance and enforcement

6. Each Title contains groups of provisions relating to a particular right or prin-
ciple (or enforcement measure in Title 5), with connected numbering. The first group
in Title 1, for example, consists of Regulation 1.1, Standard A1.1 and Guideline B1.1,
relating to minimum age.

7. The Convention has three underlying purposes:
(a) to lay down, in its Articles and Regulations, a firm set of rights and principles;
(b) to allow, through the Code, a considerable degree of flexibility in the way Mem-

bers implement those rights and principles; and
(c) to ensure, through Title 5, that the rights and principles are properly complied with

and enforced.

8. There are two main areas for flexibility in implementation: one is the pos-
sibility for a Member, where necessary (see Article VI, paragraph 3), to give effect to the
detailed requirements of Part A of the Code through substantial equivalence (as defined
in Article VI, paragraph 4).
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9. The second area of flexibility in implementation is provided by formulating
the mandatory requirements of many provisions in Part A in a more general way,
thus leaving a wider scope for discretion as to the precise action to be provided for
at the national level. In such cases, guidance on implementation is given in the non-
mandatory Part B of the Code. In this way, Members which have ratified this Con-
vention can ascertain the kind of action that might be expected of them under the
corresponding general obligation in Part A, as well as action that would not neces-
sarily be required. For example, Standard A4.1 requires all ships to provide prompt
access to the necessary medicines for medical care on board ship (paragraph 1(b))
and to “carry a medicine chest” (paragraph 4(a)). The fulfilment in good faith of this
latter obligation clearly means something more than simply having a medicine chest
on board each ship. A more precise indication of what is involved is provided in the
corresponding Guideline B4.1.1 (paragraph 4) so as to ensure that the contents of
the chest are properly stored, used and maintained.

10. Members which have ratified this Convention are not bound by the guid-
ance concerned and, as indicated in the provisions in Title 5 on port State control, in-
spections would deal only with the relevant requirements of this Convention (Articles,
Regulations and the Standards in Part A). However, Members are required under
paragraph 2 of Article VI to give due consideration to implementing their responsibil-
ities under Part A of the Code in the manner provided for in Part B. If, having duly
considered the relevant Guidelines, a Member decides to provide for different
arrangements which ensure the proper storage, use and maintenance of the contents
of the medicine chest, to take the example given above,  as required by the Standard
in Part A, then that is acceptable. On the other hand, by following the guidance pro-
vided in Part B, the Member concerned, as well as the ILO bodies responsible for
reviewing implementation of international labour Conventions, can be sure without
further consideration that the arrangements the Member has provided for are ad-
equate to implement the responsibilities under Part A to which the Guideline relates.

Explanatory note to the Regulations and Code
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TITLE 1.  MINIMUM REQUIREMENTS FOR SEAFARERS TO WORK ON A SHIP
Minimum requirements for seafarers to work on a ship

Regulation 1.1 – Minimum age

Purpose: To ensure that no under-age persons work on a ship

1. No person below the minimum age shall be employed or engaged or work on
a ship.

2. The minimum age at the time of the initial entry into force of this Convention
is 16 years.

3. A higher minimum age shall be required in the circumstances set out in the
Code.

Standard A1.1 – Minimum age

1. The employment, engagement or work on board a ship of any person under
the age of 16 shall be prohibited.

2. Night work of seafarers under the age of 18 shall be prohibited. For the pur-
poses of this Standard, “night” shall be defined in accordance with national law and
practice. It shall cover a period of at least nine hours starting no later than midnight
and ending no earlier than 5 a.m.

3. An exception to strict compliance with the night work restriction may be
made by the competent authority when:

(a) the effective training of the seafarers concerned, in accordance with established
programmes and schedules, would be impaired; or

(b) the specific nature of the duty or a recognized training programme requires that
the seafarers covered by the exception perform duties at night and the authority
determines, after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations
concerned, that the work will not be detrimental to their health or well-being.

4. The employment, engagement or work of seafarers under the age of 18 shall
be prohibited where the work is likely to jeopardize their health or safety. The types of
such work shall be determined by national laws or regulations or by the competent
authority, after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations con-
cerned, in accordance with relevant international standards.

Guideline B1.1 – Minimum age

1. When regulating working and living conditions, Members should give special
attention to the needs of young persons under the age of 18.
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Regulation 1.2 – Medical certificate

Purpose: To ensure that all seafarers are medically fit to perform their duties at sea

1. Seafarers shall not work on a ship unless they are certified as medically fit to
perform their duties.

2. Exceptions can only be permitted as prescribed in the Code.

Standard A1.2 – Medical certificate

1. The competent authority shall require that, prior to beginning work on a
ship, seafarers hold a valid medical certificate attesting that they are medically fit to
perform the duties they are to carry out at sea.

2. In order to ensure that medical certificates genuinely reflect seafarers’ state
of health, in light of the duties they are to perform, the competent authority shall, after
consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned, and giving
due consideration to applicable international guidelines referred to in Part B of this
Code, prescribe the nature of the medical examination and certificate.

3. This Standard is without prejudice to the International Convention on Stand-
ards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended
(“STCW”). A medical certificate issued in accordance with the requirements of STCW
shall be accepted by the competent authority, for the purpose of Regulation 1.2. A
medical certificate meeting the substance of those requirements, in the case of sea-
farers not covered by STCW, shall similarly be accepted.

4. The medical certificate shall be issued by a duly qualified medical practi-
tioner or, in the case of a certificate solely concerning eyesight, by a person recognized
by the competent authority as qualified to issue such a certificate. Practitioners must
enjoy full professional independence in exercising their medical judgement in under-
taking medical examination procedures.

5. Seafarers that have been refused a certificate or have had a limitation im-
posed on their ability to work, in particular with respect to time, field of work or trad-
ing area, shall be given the opportunity to have a further examination by another in-
dependent medical practitioner or by an independent medical referee.

6. Each medical certificate shall state in particular that:
(a) the hearing and sight of the seafarer concerned, and the colour vision in the case

of a seafarer to be employed in capacities where fitness for the work to be per-
formed is liable to be affected by defective colour vision, are all satisfactory; and 

(b) the seafarer concerned is not suffering from any medical condition likely to be
aggravated by service at sea or to render the seafarer unfit for such service or to
endanger the health of other persons on board.

7. Unless a shorter period is required by reason of the specific duties to be per-
formed by the seafarer concerned or is required under STCW:
(a) a medical certificate shall be valid for a maximum period of two years unless the

seafarer is under the age of 18, in which case the maximum period of validity shall
be one year;

(b) a certification of colour vision shall be valid for a maximum period of six years.
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8. In urgent cases the competent authority may permit a seafarer to work with-
out a valid medical certificate until the next port of call where the seafarer can obtain
a medical certificate from a qualified medical practitioner, provided that:
(a) the period of such permission does not exceed three months; and
(b) the seafarer concerned is in possession of an expired medical certificate of recent

date.

9. If the period of validity of a certificate expires in the course of a voyage, the
certificate shall continue in force until the next port of call where the seafarer can
obtain a medical certificate from a qualified medical practitioner, provided that the
period shall not exceed three months.

10. The medical certificates for seafarers working on ships ordinarily engaged on
international voyages must as a minimum be provided in English.

Guideline B1.2 – Medical certificate

Guideline B1.2.1 – International guidelines

1. The competent authority, medical practitioners, examiners, shipowners, sea-
farers’ representatives and all other persons concerned with the conduct of medical fit-
ness examinations of seafarer candidates and serving seafarers should follow the ILO/
WHO Guidelines for Conducting Pre-sea and Periodic Medical Fitness Examinations
for Seafarers, including any subsequent versions, and any other applicable international
guidelines published by the International Labour Organization, the International Mari-
time Organization or the World Health Organization.

Regulation 1.3 – Training and qualifications

Purpose: To ensure that seafarers are trained or qualified to carry out
their duties on board ship

1. Seafarers shall not work on a ship unless they are trained or certified as com-
petent or otherwise qualified to perform their duties.

2. Seafarers shall not be permitted to work on a ship unless they have success-
fully completed training for personal safety on board ship.

3. Training and certification in accordance with the mandatory instruments
adopted by the International Maritime Organization shall be considered as meeting
the requirements of paragraphs 1 and 2 of this Regulation.

4. Any Member which, at the time of its ratification of this Convention, was
bound by the Certification of Able Seamen Convention, 1946 (No. 74), shall continue
to carry out the obligations under that Convention unless and until mandatory provi-
sions covering its subject matter have been adopted by the International Maritime
Organization and entered into force, or until five years have elapsed since the entry
into force of this Convention in accordance with paragraph 3 of Article VIII, which-
ever date is earlier.
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Regulation 1.4 – Recruitment and placement

Purpose: To ensure that seafarers have access to an efficient and well-regulated
seafarer recruitment and placement system

1. All seafarers shall have access to an efficient, adequate and accountable sys-
tem for finding employment on board ship without charge to the seafarer.

2. Seafarer recruitment and placement services operating in a Member’s ter-
ritory shall conform to the standards set out in the Code.

3. Each Member shall require, in respect of seafarers who work on ships that fly
its flag, that shipowners who use seafarer recruitment and placement services that are
based in countries or territories in which this Convention does not apply, ensure that
those services conform to the requirements set out in the Code.

Standard A1.4 – Recruitment and placement

1. Each Member that operates a public seafarer recruitment and placement
service shall ensure that the service is operated in an orderly manner that protects and
promotes seafarers’ employment rights as provided in this Convention.

2. Where a Member has private seafarer recruitment and placement services
operating in its territory whose primary purpose is the recruitment and placement of
seafarers or which recruit and place a significant number of seafarers, they shall be
operated only in conformity with a standardized system of licensing or certification or
other form of regulation. This system shall be established, modified or changed only
after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned. In the
event of doubt as to whether this Convention applies to a private recruitment and
placement service, the question shall be determined by the competent authority in
each Member after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations con-
cerned. Undue proliferation of private seafarer recruitment and placement services
shall not be encouraged.

3. The provisions of paragraph 2 of this Standard shall also apply – to the extent
that they are determined by the competent authority, in consultation with the ship-
owners’ and seafarers’ organizations concerned, to be appropriate – in the context of
recruitment and placement services operated by a seafarers’ organization in the ter-
ritory of the Member for the supply of seafarers who are nationals of that Member to
ships which fly its flag. The services covered by this paragraph are those fulfilling the
following conditions:
(a) the recruitment and placement service is operated pursuant to a collective bar-

gaining agreement between that organization and a shipowner;
(b) both the seafarers’ organization and the shipowner are based in the territory of

the Member;
(c) the Member has national laws or regulations or a procedure to authorize or reg-

ister the collective bargaining agreement permitting the operation of the recruit-
ment and placement service; and

(d) the recruitment and placement service is operated in an orderly manner and
measures are in place to protect and promote seafarers’ employment rights com-
parable to those provided in paragraph 5 of this Standard.

4. Nothing in this Standard or Regulation 1.4 shall be deemed to:
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(a) prevent a Member from maintaining a free public seafarer recruitment and
placement service for seafarers in the framework of a policy to meet the needs of
seafarers and shipowners, whether the service forms part of or is coordinated
with a public employment service for all workers and employers; or

(b) impose on a Member the obligation to establish a system for the operation of pri-
vate seafarer recruitment or placement services in its territory.

5. A Member adopting a system referred to in paragraph 2 of this Standard
shall, in its laws and regulations or other measures, at a minimum:
(a) prohibit seafarer recruitment and placement services from using means, mech-

anisms or lists intended to prevent or deter seafarers from gaining employment
for which they are qualified;

(b) require that no fees or other charges for seafarer recruitment or placement or for
providing employment to seafarers are borne directly or indirectly, in whole or in
part, by the seafarer, other than the cost of the seafarer obtaining a national
statutory medical certificate, the national seafarer’s book and a passport or other
similar personal travel documents, not including, however, the cost of visas,
which shall be borne by the shipowner; and

(c) ensure that seafarer recruitment and placement services operating in its territory:
(i) maintain an up-to-date register of all seafarers recruited or placed through

them, to be available for inspection by the competent authority;
(ii) make sure that seafarers are informed of their rights and duties under their

employment agreements prior to or in the process of engagement and that
proper arrangements are made for seafarers to examine their employment
agreements before and after they are signed and for them to receive a copy
of the agreements;

(iii) verify that seafarers recruited or placed by them are qualified and hold the
documents necessary for the job concerned, and that the seafarers’ employ-
ment agreements are in accordance with applicable laws and regulations
and any collective bargaining agreement that forms part of the employment
agreement;

(iv) make sure, as far as practicable, that the shipowner has the means to protect
seafarers from being stranded in a foreign port;

(v) examine and respond to any complaint concerning their activities and ad-
vise the competent authority of any unresolved complaint; 

(vi) establish a system of protection, by way of insurance or an equivalent ap-
propriate measure, to compensate seafarers for monetary loss that they
may incur as a result of the failure of a recruitment and placement service
or the relevant shipowner under the seafarers’ employment agreement to
meet its obligations to them.

6. The competent authority shall closely supervise and control all seafarer re-
cruitment and placement services operating in the territory of the Member concerned.
Any licences or certificates or similar authorizations for the operation of private ser-
vices in the territory are granted or renewed only after verification that the seafarer re-
cruitment and placement service concerned meets the requirements of national laws
and regulations.

7. The competent authority shall ensure that adequate machinery and proce-
dures exist for the investigation, if necessary, of complaints concerning the activities of
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seafarer recruitment and placement services, involving, as appropriate, representatives
of shipowners and seafarers.

8. Each Member which has ratified this Convention shall, in so far as practic-
able, advise its nationals on the possible problems of signing on a ship that flies the flag
of a State which has not ratified the Convention, until it is satisfied that standards equi-
valent to those fixed by this Convention are being applied. Measures taken to this ef-
fect by the Member that has ratified this Convention shall not be in contradiction with
the principle of free movement of workers stipulated by the treaties to which the two
States concerned may be parties.

9. Each Member which has ratified this Convention shall require that ship-
owners of ships that fly its flag, who use seafarer recruitment and placement services
based in countries or territories in which this Convention does not apply, ensure, as far
as practicable, that those services meet the requirements of this Standard.

10. Nothing in this Standard shall be understood as diminishing the obligations
and responsibilities of shipowners or of a Member with respect to ships that fly its flag.

Guideline B1.4 – Recruitment and placement

Guideline B1.4.1 – Organizational and operational guidelines

1. When fulfilling its obligations under Standard A1.4, paragraph 1, the compe-
tent authority should consider:
(a) taking the necessary measures to promote effective cooperation among seafarer

recruitment and placement services, whether public or private;
(b) the needs of the maritime industry at both the national and international levels,

when developing training programmes for seafarers that form the part of the
ship’s crew that is responsible for the ship’s safe navigation and pollution preven-
tion operations, with the participation of shipowners, seafarers and the relevant
training institutions;

(c) making suitable arrangements for the cooperation of representative shipowners’
and seafarers’ organizations in the organization and operation of the public sea-
farer recruitment and placement services, where they exist;

(d) determining, with due regard to the right to privacy and the need to protect con-
fidentiality, the conditions under which seafarers’ personal data may be pro-
cessed by seafarer recruitment and placement services, including the collection,
storage, combination and communication of such data to third parties;

(e) maintaining an arrangement for the collection and analysis of all relevant inform-
ation on the maritime labour market, including the current and prospective sup-
ply of seafarers that work as crew classified by age, sex, rank and qualifications,
and the industry’s requirements, the collection of data on age or sex being admis-
sible only for statistical purposes or if used in the framework of a programme to
prevent discrimination based on age or sex;

(f) ensuring that the staff responsible for the supervision of public and private sea-
farer recruitment and placement services for ship’s crew with responsibility for
the ship’s safe navigation and pollution prevention operations have had adequate
training, including approved sea-service experience, and have relevant know-
ledge of the maritime industry, including the relevant maritime international in-
struments on training, certification and labour standards;
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(g) prescribing operational standards and adopting codes of conduct and ethical
practices for seafarer recruitment and placement services; and

(h) exercising supervision of the licensing or certification system on the basis of a sys-
tem of quality standards.

2. In establishing the system referred to in Standard A1.4, paragraph 2, each
Member should consider requiring seafarer recruitment and placement services, estab-
lished in its territory, to develop and maintain verifiable operational practices. These
operational practices for private seafarer recruitment and placement services and, to
the extent that they are applicable, for public seafarer recruitment and placement ser-
vices should address the following matters:
(a) medical examinations, seafarers’ identity documents and such other items as may

be required for the seafarer to gain employment;
(b) maintaining, with due regard to the right to privacy and the need to protect con-

fidentiality, full and complete records of the seafarers covered by their recruit-
ment and placement system, which should include but not be limited to:
(i) the seafarers’ qualifications;
(ii) record of employment;
(iii) personal data relevant to employment; and
(iv) medical data relevant to employment;

(c) maintaining up-to-date lists of the ships for which the seafarer recruitment and
placement services provide seafarers and ensuring that there is a means by which
the services can be contacted in an emergency at all hours;

(d) procedures to ensure that seafarers are not subject to exploitation by the seafarer
recruitment and placement services or their personnel with regard to the offer of
engagement on particular ships or by particular companies;

(e) procedures to prevent the opportunities for exploitation of seafarers arising from
the issue of joining advances or any other financial transaction between the ship-
owner and the seafarers which are handled by the seafarer recruitment and place-
ment services;

(f) clearly publicizing costs, if any, which the seafarer will be expected to bear in the
recruitment process;

(g) ensuring that seafarers are advised of any particular conditions applicable to the
job for which they are to be engaged and of the particular shipowner’s policies
relating to their employment;

(h) procedures which are in accordance with the principles of natural justice for deal-
ing with cases of incompetence or indiscipline consistent with national laws and
practice and, where applicable, with collective agreements;

(i) procedures to ensure, as far as practicable, that all mandatory certificates and
documents submitted for employment are up to date and have not been fraudu-
lently obtained and that employment references are verified;

(j) procedures to ensure that requests for information or advice by families of sea-
farers while the seafarers are at sea are dealt with promptly and sympathetically
and at no cost; and

(k) verifying that labour conditions on ships where seafarers are placed are in con-
formity with applicable collective bargaining agreements concluded between a
shipowner and a representative seafarers’ organization and, as a matter of policy,
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supplying seafarers only to shipowners that offer terms and conditions of em-
ployment to seafarers which comply with applicable laws or regulations or collec-
tive agreements.

3. Consideration should be given to encouraging international cooperation
between Members and relevant organizations, such as:
(a) the systematic exchange of information on the maritime industry and labour mar-

ket on a bilateral, regional and multilateral basis;
(b) the exchange of information on maritime labour legislation;
(c) the harmonization of policies, working methods and legislation governing re-

cruitment and placement of seafarers;
(d) the improvement of procedures and conditions for the international recruitment

and placement of seafarers; and
(e) workforce planning, taking account of the supply of and demand for seafarers

and the requirements of the maritime industry.
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TITLE 2.  CONDITIONS OF EMPLOYMENT
Conditions of employment

Regulation 2.1 – Seafarers’ employment agreements

Purpose: To ensure that seafarers have a fair employment agreement

1. The terms and conditions for employment of a seafarer shall be set out or re-
ferred to in a clear written legally enforceable agreement and shall be consistent with
the standards set out in the Code.

2. Seafarers’ employment agreements shall be agreed to by the seafarer under
conditions which ensure that the seafarer has an opportunity to review and seek advice
on the terms and conditions in the agreement and freely accepts them before signing.

3. To the extent compatible with the Member’s national law and practice, sea-
farers’ employment agreements shall be understood to incorporate any applicable col-
lective bargaining agreements.

Standard A2.1 – Seafarers’ employment agreements

1. Each Member shall adopt laws or regulations requiring that ships that fly its
flag comply with the following requirements:
(a) seafarers working on ships that fly its flag shall have a seafarers’ employment

agreement signed by both the seafarer and the shipowner or a representative of the
shipowner (or, where they are not employees, evidence of contractual or similar
arrangements) providing them with decent working and living conditions on board
the ship as required by this Convention;

(b) seafarers signing a seafarers’ employment agreement shall be given an opportun-
ity to examine and seek advice on the agreement before signing, as well as such
other facilities as are necessary to ensure that they have freely entered into an
agreement with a sufficient understanding of their rights and responsibilities;

(c) the shipowner and seafarer concerned shall each have a signed original of the
seafarers’ employment agreement;

(d) measures shall be taken to ensure that clear information as to the conditions of
their employment can be easily obtained on board by seafarers, including the
ship’s master, and that such information, including a copy of the seafarers’ em-
ployment agreement, is also accessible for review by officers of a competent
authority, including those in ports to be visited; and

(e) seafarers shall be given a document containing a record of their employment on
board the ship.

2. Where a collective bargaining agreement forms all or part of a seafarers’ em-
ployment agreement, a copy of that agreement shall be available on board. Where the
language of the seafarers’ employment agreement and any applicable collective bargain-
ing agreement is not in English, the following  shall  also  be  available  in  English
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(a) a copy of a standard form of the agreement; and
(b) the portions of the collective bargaining agreement that are subject to a port

State inspection under Regulation 5.2.

3. The document referred to in paragraph 1(e) of this Standard shall not con-
tain any statement as to the quality of the seafarers’ work or as to their wages. The form
of the document, the particulars to be recorded and the manner in which such particu-
lars are to be entered, shall be determined by national law.

4. Each Member shall adopt laws and regulations specifying the matters that
are to be included in all seafarers’ employment agreements governed by its national
law. Seafarers’ employment agreements shall in all cases contain the following particu-
lars:
(a) the seafarer’s full name, date of birth or age, and birthplace;
(b) the shipowner’s name and address;
(c) the place where and date when the seafarers’ employment agreement is entered

into;
(d) the capacity in which the seafarer is to be employed;
(e) the amount of the seafarer’s wages or, where applicable, the formula used for cal-

culating them;
(f) the amount of paid annual leave or, where applicable, the formula used for cal-

culating it;
(g) the termination of the agreement and the conditions thereof, including:

(i) if the agreement has been made for an indefinite period, the conditions en-
titling either party to terminate it, as well as the required notice period,
which shall not be less for the shipowner than for the seafarer;

(ii) if the agreement has been made for a definite period, the date fixed for its
expiry; and

(iii) if the agreement has been made for a voyage, the port of destination and
the time which has to expire after arrival before the seafarer should be dis-
charged;

(h) the health and social security protection benefits to be provided to the seafarer
by the shipowner;

(i) the seafarer’s entitlement to repatriation;
(j) reference to the collective bargaining agreement, if applicable; and
(k) any other particulars which national law may require.

5. Each Member shall adopt laws or regulations establishing minimum notice
periods to be given by the seafarers and shipowners for the early termination of a sea-
farers’ employment agreement. The duration of these minimum periods shall be deter-
mined after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned,
but shall not be shorter than seven days.

6. A notice period shorter than the minimum may be given in circumstances
which are recognized under national law or regulations or applicable collective bar-
gaining agreements as justifying termination of the employment agreement at shorter
notice or without notice. In determining those circumstances, each Member shall en-
sure that the need of the seafarer to terminate, without penalty, the employment agree-
ment on shorter notice or without notice for compassionate or other urgent reasons is
taken into account.
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Guideline B2.1 – Seafarers’ employment agreements

Guideline B2.1.1 – Record of employment

1. In determining the particulars to be recorded in the record of employment
referred to in Standard A2.1, paragraph 1(e), each Member should ensure that this
document contains sufficient information, with a translation in English, to facilitate the
acquisition of further work or to satisfy the sea-service requirements for upgrading or
promotion. A seafarers’ discharge book may satisfy the requirements of paragraph
1(e) of that Standard.

Regulation 2.2 – Wages

Purpose: To ensure that seafarers are paid for their services

1. All seafarers shall be paid for their work regularly and in full in accordance
with their employment agreements.

Standard A2.2 – Wages

1. Each Member shall require that payments due to seafarers working on ships
that fly its flag are made at no greater than monthly intervals and in accordance with
any applicable collective agreement.

2. Seafarers shall be given a monthly account of the payments due and the
amounts paid, including wages, additional payments and the rate of exchange used
where payment has been made in a currency or at a rate different from the one agreed
to.

3. Each Member shall require that shipowners take measures, such as those set
out in paragraph 4 of this Standard, to provide seafarers with a means to transmit all
or part of their earnings to their families or dependants or legal beneficiaries.

4. Measures to ensure that seafarers are able to transmit their earnings to their
families include:
(a) a system for enabling seafarers, at the time of their entering employment or dur-

ing it, to allot, if they so desire, a proportion of their wages for remittance at
regular intervals to their families by bank transfers or similar means; and

(b) a requirement that allotments should be remitted in due time and directly to the
person or persons nominated by the seafarers.

5. Any charge for the service under paragraphs 3 and 4 of this Standard shall be
reasonable in amount, and the rate of currency exchange, unless otherwise provided,
shall, in accordance with national laws or regulations, be at the prevailing market rate
or the official published rate and not unfavourable to the seafarer.

6. Each Member that adopts national laws or regulations governing seafarers’
wages shall give due consideration to the guidance provided in Part B of the Code.

Guideline B2.2 – Wages

Guideline B2.2.1 – Specific definitions

1. For the purpose of this Guideline, the term:
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(a) able seafarer means any seafarer who is deemed competent to perform any duty
which may be required of a rating serving in the deck department, other than the
duties of a supervisory or specialist rating, or who is defined as such by national
laws, regulations or practice, or by collective agreement;

(b) basic pay or wages means the pay, however composed, for normal hours of work;
it does not include payments for overtime worked, bonuses, allowances, paid
leave or any other additional remuneration;

(c) consolidated wage means a wage or salary which includes the basic pay and other
pay-related benefits; a consolidated wage may include compensation for all over-
time hours which are worked and all other pay-related benefits, or it may include
only certain benefits in a partial consolidation;

(d) hours of work means time during which seafarers are required to do work on ac-
count of the ship;

(e) overtime means time worked in excess of the normal hours of work.

Guideline B2.2.2 – Calculation and payment

1. For seafarers whose remuneration includes separate compensation for over-
time worked:
(a) for the purpose of calculating wages, the normal hours of work at sea and in port

should not exceed eight hours per day;
(b) for the purpose of calculating overtime, the number of normal hours per week

covered by the basic pay or wages should be prescribed by national laws or regu-
lations, if not determined by collective agreements, but should not exceed
48 hours per week; collective agreements may provide for a different but not less
favourable treatment;

(c) the rate or rates of compensation for overtime, which should be not less than one
and one-quarter times the basic pay or wages per hour, should be prescribed by
national laws or regulations or by collective agreements, if applicable; and

(d) records of all overtime worked should be maintained by the master, or a person
assigned by the master, and endorsed by the seafarer at no greater than monthly
intervals.

2. For seafarers whose wages are fully or partially consolidated:
(a) the seafarers’ employment agreement should specify clearly, where appropriate,

the number of hours of work expected of the seafarer in return for this remuner-
ation, and any additional allowances which might be due in addition to the con-
solidated wage, and in which circumstances;

(b) where hourly overtime is payable for hours worked in excess of those covered by
the consolidated wage, the hourly rate should be not less than one and one-
quarter times the basic rate corresponding to the normal hours of work as de-
fined in paragraph 1 of this Guideline; the same principle should be applied to the
overtime hours included in the consolidated wage;

(c) remuneration for that portion of the fully or partially consolidated wage repre-
senting the normal hours of work as defined in paragraph 1(a) of this Guideline
should be no less than the applicable minimum wage; and

(d) for seafarers whose wages are partially consolidated, records of all overtime
worked should be maintained and endorsed as provided for in paragraph 1(d) of
this Guideline.
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3. National laws or regulations or collective agreements may provide for com-
pensation for overtime or for work performed on the weekly day of rest and on public
holidays by at least equivalent time off duty and off the ship or additional leave in lieu
of remuneration or any other compensation so provided.

4. National laws and regulations adopted after consulting the representative
shipowners’ and seafarers’ organizations or, as appropriate, collective agreements
should take into account the following principles:
(a) equal remuneration for work of equal value should apply to all seafarers em-

ployed on the same ship without discrimination based upon race, colour, sex,
religion, political opinion, national extraction or social origin;

(b) the seafarers’ employment agreement specifying the applicable wages or wage
rates should be carried on board the ship; information on the amount of wages or
wage rates should be made available to each seafarer, either by providing at least
one signed copy of the relevant information to the seafarer in a language which
the seafarer understands, or by posting a copy of the agreement in a place acces-
sible to seafarers or by some other appropriate means;

(c) wages should be paid in legal tender; where appropriate, they may be paid by
bank transfer, bank cheque, postal cheque or money order;

(d) on termination of engagement all remuneration due should be paid without un-
due delay;

(e) adequate penalties or other appropriate remedies should be imposed by the com-
petent authority where shipowners unduly delay, or fail to make, payment of all
remuneration due;

(f) wages should be paid directly to seafarers’ designated bank accounts unless they
request otherwise in writing;

(g) subject to subparagraph (h) of this paragraph, the shipowner should impose no
limit on seafarers’ freedom to dispose of their remuneration;

(h) deduction from remuneration should be permitted only if:
(i) there is an express provision in national laws or regulations or in an applic-

able collective agreement and the seafarer has been informed, in the man-
ner deemed most appropriate by the competent authority, of the conditions
for such deductions; and

(ii) the deductions do not in total exceed the limit that may have been estab-
lished by national laws or regulations or collective agreements or court de-
cisions for making such deductions;

(i) no deductions should be made from a seafarer’s remuneration in respect of ob-
taining or retaining employment;

(j) monetary fines against seafarers other than those authorized by national laws or
regulations, collective agreements or other measures should be prohibited;

(k) the competent authority should have the power to inspect stores and services
provided on board ship to ensure that fair and reasonable prices are applied for
the benefit of the seafarers concerned; and

(l) to the extent that seafarers’ claims for wages and other sums due in respect of
their employment are not secured in accordance with the provisions of the Inter-
national Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993, such claims should
be protected in accordance with the Protection of Workers’ Claims (Employer’s
Insolvency) Convention, 1992 (No. 173).
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5. Each Member should, after consulting with representative shipowners’ and
seafarers’ organizations, have procedures to investigate complaints relating to any mat-
ter contained in this Guideline.

Guideline B2.2.3 – Minimum wages

1. Without prejudice to the principle of free collective bargaining, each Mem-
ber should, after consulting representative shipowners’ and seafarers’ organizations,
establish procedures for determining minimum wages for seafarers. Representative
shipowners’ and seafarers’ organizations should participate in the operation of such
procedures.

2. When establishing such procedures and in fixing minimum wages, due regard
should be given to international labour standards concerning minimum wage fixing, as
well as the following principles:
(a) the level of minimum wages should take into account the nature of maritime em-

ployment, crewing levels of ships, and seafarers’ normal hours of work; and
(b) the level of minimum wages should be adjusted to take into account changes in

the cost of living and in the needs of seafarers.

3. The competent authority should ensure:
(a) by means of a system of supervision and sanctions, that wages are paid at not less

than the rate or rates fixed; and
(b) that any seafarers who have been paid at a rate lower than the minimum wage are

enabled to recover, by an inexpensive and expeditious judicial or other proce-
dure, the amount by which they have been underpaid.

Guideline B2.2.4 – Minimum monthly basic pay or wage figure for able seafarers

1. The basic pay or wages for a calendar month of service for an able seafarer
should be no less than the amount periodically set by the Joint Maritime Commission
or another body authorized by the Governing Body of the International Labour
Office. Upon a decision of the Governing Body, the Director-General  shall notify any
revised amount to the Members of the Organization.

2. Nothing in this Guideline should be deemed to prejudice arrangements
agreed between shipowners or their organizations and seafarers’ organizations with re-
gard to the regulation of standard minimum terms and conditions of employment, pro-
vided such terms and conditions are recognized by the competent authority.

Regulation 2.3 – Hours of work and hours of rest

Purpose: To ensure that seafarers have regulated hours of work or hours of rest

1. Each Member shall ensure that the hours of work or hours of rest for sea-
farers are regulated.

2. Each Member shall establish maximum hours of work or minimum hours of
rest over given periods that are consistent with the provisions in the Code.

Standard A2.3 – Hours of work and hours of rest

1. For the purpose of this Standard, the term:
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(a) hours of work means time during which seafarers are required to do work on ac-
count of the ship;

(b) hours of rest means time outside hours of work; this term does not include short
breaks.

2. Each Member shall within the limits set out in paragraphs 5 to 8 of this Stand-
ard fix either a maximum number of hours of work which shall not be exceeded in a
given period of time, or a minimum number of hours of rest which shall be provided in
a given period of time.

3. Each Member acknowledges that the normal working hours’ standard for
seafarers, like that for other workers, shall be based on an eight-hour day with one day
of rest per week and rest on public holidays. However, this shall not prevent the
Member from having procedures to authorize or register a collective agreement which
determines seafarers’ normal working hours on a basis no less favourable than this
standard.

4. In determining the national standards, each Member shall take account of the
danger posed by the fatigue of seafarers, especially those whose duties involve naviga-
tional safety and the safe and secure operation of the ship.

5. The limits on hours of work or rest shall be as follows:
(a) maximum hours of work shall not exceed:

(i) 14 hours in any 24-hour period; and
(ii) 72 hours in any seven-day period;
or

(b) minimum hours of rest shall not be less than:
(i) ten hours in any 24-hour period; and
(ii) 77 hours in any seven-day period.

6. Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which
shall be at least six hours in length, and the interval between consecutive periods of rest
shall not exceed 14 hours.

7. Musters, fire-fighting and lifeboat drills, and drills prescribed by national
laws and regulations and by international instruments, shall be conducted in a manner
that minimizes the disturbance of rest periods and does not induce fatigue.

8. When a seafarer is on call, such as when a machinery space is unattended, the
seafarer shall have an adequate compensatory rest period if the normal period of rest
is disturbed by call-outs to work.

9. If no collective agreement or arbitration award exists or if the competent
authority determines that the provisions in the agreement or award in respect of para-
graph 7 or 8 of this Standard are inadequate, the competent authority shall determine
such provisions to ensure the seafarers concerned have sufficient rest.

10. Each Member shall require the posting, in an easily accessible place, of a
table with the shipboard working arrangements, which shall contain for every position
at least:
(a) the schedule of service at sea and service in port; and
(b) the maximum hours of work or the minimum hours of rest required by national

laws or regulations or applicable collective agreements.
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11. The table referred to in paragraph 10 of this Standard shall be established in
a standardized format in the working language or languages of the ship and in English.

12. Each Member shall require that records of seafarers’ daily hours of work or
of their daily hours of rest be maintained to allow monitoring of compliance with para-
graphs 5 to 11 inclusive of this Standard. The records shall be in a standardized format
established by the competent authority taking into account any available guidelines of
the International Labour Organization or shall be in any standard format prepared by
the Organization. They shall be in the languages required by paragraph 11 of this Stand-
ard. The seafarers shall receive a copy of the records pertaining to them which shall be
endorsed by the master, or a person authorized by the master, and by the seafarers.

13. Nothing in paragraphs 5 and 6 of this Standard shall prevent a Member from
having national laws or regulations or a procedure for the competent authority to
authorize or register collective agreements permitting exceptions to the limits set out.
Such exceptions shall, as far as possible, follow the provisions of this Standard but may
take account of more frequent or longer leave periods or the granting of compensatory
leave for watchkeeping seafarers or seafarers working on board ships on short voyages.

14. Nothing in this Standard shall be deemed to impair the right of the master
of a ship to require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immedi-
ate safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving assistance
to other ships or persons in distress at sea. Accordingly, the master may suspend the
schedule of hours of work or hours of rest and require a seafarer to perform any hours
of work necessary until the normal situation has been restored. As soon as practicable
after the normal situation has been restored, the master shall ensure that any seafarers
who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate
period of rest.

Guideline B2.3 – Hours of work and hours of rest

Guideline B2.3.1 – Young seafarers

1. At sea and in port the following provisions should apply to all young sea-
farers under the age of 18:
(a) working hours should not exceed eight hours per day and 40 hours per week and

overtime should be worked only where unavoidable for safety reasons;
(b) sufficient time should be allowed for all meals, and a break of at least one hour

for the main meal of the day should be assured; and
(c) a 15-minute rest period as soon as possible following each two hours of continu-

ous work should be allowed.

2. Exceptionally, the provisions of paragraph 1 of this Guideline need not be
applied if:
(a) they are impracticable for young seafarers in the deck, engine room and catering

departments assigned to watchkeeping duties or working on a rostered shift-
work system; or

(b) the effective training of young seafarers in accordance with established pro-
grammes and schedules would be impaired.

3. Such exceptional situations should be recorded, with reasons, and signed by
the master.
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4. Paragraph 1 of this Guideline does not exempt young seafarers from the gen-
eral obligation on all seafarers to work during any emergency as provided for in Stand-
ard A2.3, paragraph 14.

Regulation 2.4 – Entitlement to leave

Purpose: To ensure that seafarers have adequate leave

1. Each Member shall require that seafarers employed on ships that fly its flag
are given paid annual leave under appropriate conditions, in accordance with the pro-
visions in the Code.

2. Seafarers shall be granted shore leave to benefit their health and well-being
and with the operational requirements of their positions.

Standard A2.4 – Entitlement to leave

1. Each Member shall adopt laws and regulations determining the minimum
standards for annual leave for seafarers serving on ships that fly its flag, taking proper
account of the special needs of seafarers with respect to such leave.

2. Subject to any collective agreement or laws or regulations providing for an
appropriate method of calculation that takes account of the special needs of seafarers
in this respect, the annual leave with pay entitlement shall be calculated on the basis of
a minimum of 2.5 calendar days per month of employment. The manner in which the
length of service is calculated shall be determined by the competent authority or
through the appropriate machinery in each country. Justified absences from work shall
not be considered as annual leave.

3. Any agreement to forgo the minimum annual leave with pay prescribed in
this Standard, except in cases provided for by the competent authority, shall be
prohibited.

Guideline B2.4 – Entitlement to leave

Guideline B2.4.1 – Calculation of entitlement

1. Under conditions as determined by the competent authority or through the
appropriate machinery in each country, service off-articles should be counted as part
of the period of service.

2. Under conditions as determined by the competent authority or in an applic-
able collective agreement, absence from work to attend an approved maritime voca-
tional training course or for such reasons as illness or injury or for maternity should be
counted as part of the period of service.

3. The level of pay during annual leave should be at the seafarer’s normal level
of remuneration provided for by national laws or regulations or in the applicable sea-
farers’ employment agreement. For seafarers employed for periods shorter than one
year or in the event of termination of the employment relationship, entitlement to
leave should be calculated on a pro-rata basis.

4. The following should not be counted as part of annual leave with pay:
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(a) public and customary holidays recognized as such in the flag State, whether or
not they fall during the annual leave with pay;

(b) periods of incapacity for work resulting from illness or injury or from maternity,
under conditions as determined by the competent authority or through the ap-
propriate machinery in each country;

(c) temporary shore leave granted to a seafarer while under an employment agree-
ment; and

(d) compensatory leave of any kind, under conditions as determined by the compe-
tent authority or through the appropriate machinery in each country.

Guideline B2.4.2 – Taking of annual leave

1. The time at which annual leave is to be taken should, unless it is fixed by
regulation, collective agreement, arbitration award or other means consistent with
national practice, be determined by the shipowner after consultation and, as far as pos-
sible, in agreement with the seafarers concerned or their representatives.

2. Seafarers should in principle have the right to take annual leave in the place
with which they have a substantial connection, which would normally be the same as the
place to which they are entitled to be repatriated. Seafarers should not be required with-
out their consent to take annual leave due to them in another place except under the pro-
visions of a seafarers’ employment agreement or of national laws or regulations.

3. If seafarers are required to take their annual leave from a place other than
that permitted by paragraph 2 of this Guideline, they should be entitled to free trans-
portation to the place where they were engaged or recruited, whichever is nearer their
home; subsistence and other costs directly involved should be for the account of the
shipowner; the travel time involved should not be deducted from the annual leave with
pay due to the seafarer.

4. A seafarer taking annual leave should be recalled only in cases of extreme
emergency and with the seafarer’s consent.

Guideline B2.4.3 – Division and accumulation

1. The division of the annual leave with pay into parts, or the accumulation of
such annual leave due in respect of one year together with a subsequent period of leave,
may be authorized by the competent authority or through the appropriate machinery in
each country.

2. Subject to paragraph 1 of this Guideline and unless otherwise provided in an
agreement applicable to the shipowner and the seafarer concerned, the annual leave
with pay recommended in this Guideline should consist of an uninterrupted period.

Guideline B2.4.4 – Young seafarers

1. Special measures should be considered with respect to young seafarers under
the age of 18 who have served six months or any other shorter period of time under a col-
lective agreement or seafarers’ employment agreement without leave on a foreign-going
ship which has not returned to their country of residence in that time, and will not return
in the subsequent three months of the voyage. Such measures could consist of their re-
patriation at no expense to themselves to the place of original engagement in their coun-
try of residence for the purpose of taking any leave earned during the voyage.
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Regulation 2.5 – Repatriation

Purpose: To ensure that seafarers are able to return home

1. Seafarers have a right to be repatriated at no cost to themselves in the cir-
cumstances and under the conditions specified in the Code.

2. Each Member shall require ships that fly its flag to provide financial security
to ensure that seafarers are duly repatriated in accordance with the Code.

Standard A2.5 – Repatriation

1. Each Member shall ensure that seafarers on ships that fly its flag are entitled
to repatriation in the following circumstances:
(a) if the seafarers’ employment agreement expires while they are abroad;
(b) when the seafarers’ employment agreement is terminated:

(i) by the shipowner; or
(ii) by the seafarer for justified reasons; and also

(c) when the seafarers are no longer able to carry out their duties under their
employment agreement or cannot be expected to carry them out in the specific
circumstances.

2. Each Member shall ensure that there are appropriate provisions in its laws
and regulations or other measures or in collective bargaining agreements, prescribing:
(a) the circumstances in which seafarers are entitled to repatriation in accordance

with paragraph 1(b) and (c) of this Standard;
(b) the maximum duration of service periods on board following which a seafarer is

entitled to repatriation – such periods to be less than 12 months; and
(c) the precise entitlements to be accorded by shipowners for repatriation, including

those relating to the destinations of repatriation, the mode of transport, the items
of expense to be covered and other arrangements to be made by shipowners.

3. Each Member shall prohibit shipowners from requiring that seafarers make an
advance payment towards the cost of repatriation at the beginning of their employment,
and also from recovering the cost of repatriation from the seafarers’ wages or other en-
titlements except where the seafarer has been found, in accordance with national laws or
regulations or other measures or applicable collective bargaining agreements, to be in
serious default of the seafarer’s employment obligations.

4. National laws and regulations shall not prejudice any right of the shipowner
to recover the cost of repatriation under third-party contractual arrangements.

5. If a shipowner fails to make arrangements for or to meet the cost of repatri-
ation of seafarers who are entitled to be repatriated:
(a) the competent authority of the Member whose flag the ship flies shall arrange for

repatriation of the seafarers concerned; if it fails to do so, the State from which
the seafarers are to be repatriated or the State of which they are a national may
arrange for their repatriation and recover the cost from the Member whose flag
the ship flies;

(b) costs incurred in repatriating seafarers shall be recoverable from the shipowner
by the Member whose flag the ship flies;

(c) the expenses of repatriation shall in no case be a charge upon the seafarers, ex-
cept as provided for in paragraph 3 of this Standard.
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6. Taking into account applicable international instruments, including the Inter-
national Convention on Arrest of Ships, 1999, a Member which has paid the cost of re-
patriation pursuant to this Code may detain, or request the detention of, the ships of
the shipowner concerned until the reimbursement has been made in accordance with
paragraph 5 of this Standard.

7. Each Member shall facilitate the repatriation of seafarers serving on ships
which call at its ports or pass through its territorial or internal waters, as well as their
replacement on board.

8. In particular, a Member shall not refuse the right of repatriation to any sea-
farer because of the financial circumstances of a shipowner or because of the ship-
owner’s inability or unwillingness to replace a seafarer.

9. Each Member shall require that ships that fly its flag carry and make avail-
able to seafarers a copy of the applicable national provisions regarding repatriation
written in an appropriate language.

Guideline B2.5 – Repatriation

Guideline B2.5.1 – Entitlement

1. Seafarers should be entitled to repatriation:
(a) in the case covered by Standard A2.5, paragraph 1(a), upon the expiry of the

period of notice given in accordance with the provisions of the seafarers’ employ-
ment agreement;

(b) in the cases covered by Standard A2.5, paragraph 1(b) and (c):
(i) in the event of illness or injury or other medical condition which requires

their repatriation when found medically fit to travel;
(ii) in the event of shipwreck;
(iii) in the event of the shipowner not being able to continue to fulfil their legal

or contractual obligations as an employer of the seafarers by reason of in-
solvency, sale of ship, change of ship’s registration or any other similar
reason;

(iv) in the event of a ship being bound for a war zone, as defined by national
laws or regulations or seafarers’ employment agreements, to which the sea-
farer does not consent to go; and

(v) in the event of termination or interruption of employment in accordance
with an industrial award or collective agreement, or termination of employ-
ment for any other similar reason.

2. In determining the maximum duration of service periods on board following
which a seafarer is entitled to repatriation, in accordance with this Code, account
should be taken of factors affecting the seafarers’ working environment. Each Member
should seek, wherever possible, to reduce these periods in the light of technological
changes and developments and might be guided by any recommendations made on the
matter by the Joint Maritime Commission.

3. The costs to be borne by the shipowner for repatriation under Standard A2.5
should include at least the following:
(a) passage to the destination selected for repatriation in accordance with para-

graph 6 of this Guideline;
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(b) accommodation and food from the moment the seafarers leave the ship until they
reach the repatriation destination;

(c) pay and allowances from the moment the seafarers leave the ship until they reach
the repatriation destination, if provided for by national laws or regulations or col-
lective agreements;

(d) transportation of 30 kg of the seafarers’ personal luggage to the repatriation
destination; and

(e) medical treatment when necessary until the seafarers are medically fit to travel
to the repatriation destination.

4. Time spent awaiting repatriation and repatriation travel time should not be
deducted from paid leave accrued to the seafarers.

5. Shipowners should be required to continue to cover the costs of repatriation
until the seafarers concerned are landed at a destination prescribed pursuant to this
Code or are provided with suitable employment on board a ship proceeding to one of
those destinations.

6. Each Member should require that shipowners take responsibility for repatri-
ation arrangements by appropriate and expeditious means. The normal mode of trans-
port should be by air. The Member should prescribe the destinations to which seafarers
may be repatriated. The destinations should include the countries with which seafarers
may be deemed to have a substantial connection including:
(a) the place at which the seafarer agreed to enter into the engagement;
(b) the place stipulated by collective agreement;
(c) the seafarer’s country of residence; or
(d) such other place as may be mutually agreed at the time of engagement.

7. Seafarers should have the right to choose from among the prescribed desti-
nations the place to which they are to be repatriated.

8. The entitlement to repatriation may lapse if the seafarers concerned do not
claim it within a reasonable period of time to be defined by national laws or regulations
or collective agreements.

Guideline B2.5.2 – Implementation by Members

1. Every possible practical assistance should be given to a seafarer stranded in
a foreign port pending repatriation and in the event of delay in the repatriation of the
seafarer, the competent authority in the foreign port should ensure that the consular
or local representative of the flag State and the seafarer’s State of nationality or State
of residence, as appropriate, is informed immediately.

2. Each Member should have regard to whether proper provision is made:
(a) for the return of seafarers employed on a ship that flies the flag of a foreign country

who are put ashore in a foreign port for reasons for which they are not responsible:
(i) to the port at which the seafarer concerned was engaged; or
(ii) to a port in the seafarer’s State of nationality or State of residence, as ap-

propriate; or
(iii) to another port agreed upon between the seafarer and the master or ship-

owner, with the approval of the competent authority or under other appro-
priate safeguards;
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(b) for medical care and maintenance of seafarers employed on a ship that flies the
flag of a foreign country who are put ashore in a foreign port in consequence of
sickness or injury incurred in the service of the ship and not due to their own wil-
ful misconduct.

3. If, after young seafarers under the age of 18 have served on a ship for at least
four months during their first foreign-going voyage, it becomes apparent that they are
unsuited to life at sea, they should be given the opportunity of being repatriated at no
expense to themselves from the first suitable port of call in which there are consular
services of the flag State, or the State of nationality or residence of the young seafarer.
Notification of any such repatriation, with the reasons therefor, should be given to the
authority which issued the papers enabling the young seafarers concerned to take up
seagoing employment.

Regulation 2.6 – Seafarer compensation for the ship’s loss or foundering

Purpose: To ensure that seafarers are compensated when a ship is lost
or has foundered

1. Seafarers are entitled to adequate compensation in the case of injury, loss or
unemployment arising from the ship’s loss or foundering.

Standard A2.6 – Seafarer compensation for the ship’s loss or foundering

1. Each Member shall make rules ensuring that, in every case of loss or found-
ering of any ship, the shipowner shall pay to each seafarer on board an indemnity
against unemployment resulting from such loss or foundering.

2. The rules referred to in paragraph 1 of this Standard shall be without preju-
dice to any other rights a seafarer may have under the national law of the Member con-
cerned for losses or injuries arising from a ship’s loss or foundering.

Guideline B2.6 – Seafarer compensation for the ship’s loss or foundering

Guideline B2.6.1 – Calculation of indemnity against unemployment

1. The indemnity against unemployment resulting from a ship’s foundering or
loss should be paid for the days during which the seafarer remains in fact unemployed
at the same rate as the wages payable under the employment agreement, but the total
indemnity payable to any one seafarer may be limited to two months’ wages.

2. Each Member should ensure that seafarers have the same legal remedies for
recovering such indemnities as they have for recovering arrears of wages earned during
the service.

Regulation 2.7 – Manning levels

Purpose: To ensure that seafarers work on board ships with sufficient personnel
for the safe, efficient and secure operation of the ship

1. Each Member shall require that all ships that fly its flag have a sufficient
number of seafarers employed on board to ensure that ships are operated safely, effi-
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ciently and with due regard to security under all conditions, taking into account con-
cerns about seafarer fatigue and the particular nature and conditions of the voyage.

Standard A2.7 – Manning levels

1. Each Member shall require that all ships that fly its flag have a sufficient
number of seafarers on board to ensure that ships are operated safely, efficiently and
with due regard to security. Every ship shall be manned by a crew that is adequate, in
terms of size and qualifications, to ensure the safety and security of the ship and its per-
sonnel, under all operating conditions, in accordance with the minimum safe manning
document or an equivalent issued by the competent authority, and to comply with the
standards of this Convention.

2. When determining, approving or revising manning levels, the competent
authority shall take into account the need to avoid or minimize excessive hours of work
to ensure sufficient rest and to limit fatigue, as well as the principles in applicable
international instruments, especially those of the International Maritime Organiza-
tion, on manning levels.

3. When determining manning levels, the competent authority shall take into
account all the requirements within Regulation 3.2 and Standard A3.2 concerning food
and catering.

Guideline B2.7 – Manning levels

Guideline B2.7.1 – Dispute settlement

1. Each Member should maintain, or satisfy itself that there is maintained, effi-
cient machinery for the investigation and settlement of complaints or disputes con-
cerning the manning levels on a ship.

2. Representatives of shipowners’ and seafarers’ organizations should partici-
pate, with or without other persons or authorities, in the operation of such machinery.

Regulation 2.8 – Career and skill development and opportunities
for seafarers’ employment

Purpose: To promote career and skill development and employment opportunities
for seafarers

1. Each Member shall have national policies to promote employment in the
maritime sector and to encourage career and skill development and greater employ-
ment opportunities for seafarers domiciled in its territory.

Standard A2.8 – Career and skill development and employment opportunities
for seafarers

1. Each Member shall have national policies that encourage career and skill de-
velopment and employment opportunities for seafarers, in order to provide the mari-
time sector with a stable and competent workforce.

2. The aim of the policies referred to in paragraph 1 of this Standard shall be to help
seafarers strengthen their competencies, qualifications and employment opportunities.
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3. Each Member shall, after consulting the shipowners’ and seafarers’ organ-
izations concerned, establish clear objectives for the vocational guidance, education
and training of seafarers whose duties on board ship primarily relate to the safe oper-
ation and navigation of the ship, including ongoing training.

Guideline B2.8 – Career and skill development and employment opportunities
for seafarers

Guideline B2.8.1 – Measures to promote career and skill development and employment
opportunities for seafarers

1. Measures to achieve the objectives set out in Standard A2.8 might include:
(a) agreements providing for career development and skills training with a ship-

owner or an organization of shipowners; or
(b) arrangements for promoting employment through the establishment and mainten-

ance of registers or lists, by categories, of qualified seafarers; or
(c) promotion of opportunities, both on board and ashore, for further training and

education of seafarers to provide for skill development and portable competen-
cies in order to secure and retain decent work, to improve individual employment
prospects and to meet the changing technology and labour market conditions of
the maritime industry.

Guideline B2.8.2 – Register of seafarers

1. Where registers or lists govern the employment of seafarers, these registers
or lists should include all occupational categories of seafarers in a manner determined
by national law or practice or by collective agreement.

2. Seafarers on such a register or list should have priority of engagement for
seafaring.

3. Seafarers on such a register or list should be required to be available for work
in a manner to be determined by national law or practice or by collective agreement.

4. To the extent that national laws or regulations permit, the number of sea-
farers on such registers or lists should be periodically reviewed so as to achieve levels
adapted to the needs of the maritime industry.

5. When a reduction in the number of seafarers on such a register or list
becomes necessary, all appropriate measures should be taken to prevent or minimize
detrimental effects on seafarers, account being taken of the economic and social situa-
tion of the country concerned.
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Accommodation, recreational facilities, food and catering

Regulation 3.1 – Accommodation and recreational facilities

Purpose: To ensure that seafarers have decent accommodation and recreational
facilities on board

1. Each Member shall ensure that ships that fly its flag provide and maintain
decent accommodations and recreational facilities for seafarers working or living on
board, or both, consistent with promoting the seafarers’ health and well-being.

2. The requirements in the Code implementing this Regulation which relate to
ship construction and equipment apply only to ships constructed on or after the date
when this Convention comes into force for the Member concerned. For ships con-
structed before that date, the requirements relating to ship construction and equip-
ment that are set out in the Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949
(No. 92), and the Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention,
1970 (No. 133), shall continue to apply to the extent that they were applicable, prior to
that date, under the law or practice of the Member concerned. A ship shall be deemed
to have been constructed on the date when its keel is laid or when it is at a similar stage
of con truction.

3. Unless expressly provided otherwise, any requirement under an amendment
to the Code relating to the provision of seafarer accommodation and recreational
facilities shall apply only to ships constructed on or after the amendment takes effect
for the Member concerned.

Standard A3.1 – Accommodation and recreational facilities

1. Each Member shall adopt laws and regulations requiring that ships that fly
its flag:
(a) meet minimum standards to ensure that any accommodation for seafarers, work-

ing or living on board, or both, is safe, decent and in accordance with the relevant
provisions of this Standard; and

(b) are inspected to ensure initial and ongoing compliance with those standards.

2. In developing and applying the laws and regulations to implement this Stand-
ard, the competent authority, after consulting the shipowners’ and seafarers’ organiza-
tions concerned, shall:
(a) take into account Regulation 4.3 and the associated Code provisions on health

and safety protection and accident prevention, in light of the specific needs of
seafarers that both live and work on board ship, and

(b) give due consideration to the guidance contained in Part B of this Code.

3. The inspections required under Regulation 5.1.4 shall be carried out when:
(a) a ship is registered or re-registered; or
(b) the seafarer accommodation on a ship has been substantially altered.
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4. The competent authority shall pay particular attention to ensuring imple-
mentation of the requirements of this Convention relating to:
(a) the size of rooms and other accommodation spaces;
(b) heating and ventilation;
(c) noise and vibration and other ambient factors;
(d) sanitary facilities;
(e) lighting; and
(f) hospital accommodation.

5. The competent authority of each Member shall require that ships that fly its
flag meet the minimum standards for on-board accommodation and recreational facil-
ities that are set out in paragraphs 6 to 17 of this Standard.

6. With respect to general requirements for accommodation:
(a) there shall be adequate headroom in all seafarer accommodation; the minimum

permitted headroom in all seafarer accommodation where full and free move-
ment is necessary shall be not less than 203 centimetres; the competent authority
may permit some limited reduction in headroom in any space, or part of any
space, in such accommodation where it is satisfied that such reduction:
(i) is reasonable; and
(ii) will not result in discomfort to the seafarers;

(b) the accommodation shall be adequately insulated;
(c) in ships other than passenger ships, as defined in Regulation 2(e) and (f) of the

International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (the
“SOLAS Convention”), sleeping rooms shall be situated above the load line
amidships or aft, except that in exceptional cases, where the size, type or intended
service of the ship renders any other location impracticable, sleeping rooms may
be located in the fore part of the ship, but in no case forward of the collision bulk-
head;

(d) in passenger ships, and in special ships constructed in compliance with the IMO
Code of Safety for Special Purpose Ships, 1983, and subsequent versions (herein-
after called “special purpose ships”), the competent authority may, on condition
that satisfactory arrangements are made for lighting and ventilation, permit the
location of sleeping rooms below the load line, but in no case shall they be located
immediately beneath working alleyways; 

(e) there shall be no direct openings into sleeping rooms from cargo and machinery
spaces or from galleys, storerooms, drying rooms or communal sanitary areas;
that part of a bulkhead separating such places from sleeping rooms and external
bulkheads shall be efficiently constructed of steel or other approved substance
and be watertight and gas-tight;

(f) the materials used to construct internal bulkheads, panelling and sheeting, floors
and joinings shall be suitable for the purpose and conducive to ensuring a healthy
environment;

(g) proper lighting and sufficient drainage shall be provided;  and
(h) accommodation and recreational and catering facilities shall meet the require-

ments in Regulation 4.3, and the related provisions in the Code, on health and
safety protection and accident prevention, with respect to preventing the risk of
exposure to hazardous levels of noise and vibration and other ambient factors
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and chemicals on board ships, and to provide an acceptable occupational and on-
board living environment for seafarers.

7. With respect to requirements for ventilation and heating:
(a) sleeping rooms and mess rooms shall be adequately ventilated;
(b) ships, except those regularly engaged in trade where temperate climatic con-

ditions do not require this, shall be equipped with air conditioning for seafarer
accommodation, for any separate radio room and for any centralized machinery
control room;

(c) all sanitary spaces shall have ventilation to the open air, independently of any
other part of the accommodation; and

(d) adequate heat through an appropriate heating system shall be provided, except
in ships exclusively on voyages in tropical climates.

8. With respect to requirements for lighting, subject to such special arrange-
ments as may be permitted in passenger ships, sleeping rooms and mess rooms shall be
lit by natural light and provided with adequate artificial light.

9. When sleeping accommodation on board ships is required, the following re-
quirements for sleeping rooms apply:
(a) in ships other than passenger ships, an individual sleeping room shall be provided

for each seafarer; in the case of ships of less than 3,000 gross tonnage or special
purpose ships, exemptions from this requirement may be granted by the compe-
tent authority after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organiza-
tions concerned;

(b) separate sleeping rooms shall be provided for men and for women;
(c) sleeping rooms shall be of adequate size and properly equipped so as to ensure

reasonable comfort and to facilitate tidiness;
(d) a separate berth for each seafarer shall in all circumstances be provided;
(e) the minimum inside dimensions of a berth shall be at least 198 centimetres by

80 centimetres;
(f) in single berth seafarers’ sleeping rooms the floor area shall not be less than:

(i) 4.5 square metres in ships of less than 3,000 gross tonnage;
(ii) 5.5 square metres in ships of 3,000 gross tonnage or over but less than 10,000

gross tonnage;
(iii) 7 square metres in ships of 10,000 gross tonnage or over;

(g) however, in order to provide single berth sleeping rooms on ships of less than
3,000 gross tonnage, passenger ships and special purpose ships, the competent
authority may allow a reduced floor area;

(h) in ships of less than 3,000 gross tonnage other than passenger ships and special
purpose ships, sleeping rooms may be occupied by a maximum of two seafarers;
the floor area of such sleeping rooms shall not be less than 7 square metres;

(i) on passenger ships and special purpose ships the floor area of sleeping rooms for
seafarers not performing the duties of ships’ officers shall not be less than:
(i) 7.5 square metres in rooms accommodating two persons;
(ii) 11.5 square metres in rooms accommodating three persons;
(iii) 14.5 square metres in rooms accommodating four persons;
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(j) on special purpose ships sleeping rooms may accommodate more than four per-
sons; the floor area of such sleeping rooms shall not be less than 3.6 square metres
per person;

(k) on ships other than passenger ships and special purpose ships, sleeping rooms for
seafarers who perform the duties of ships’ officers, where no private sitting room
or day room is provided, the floor area per person shall not be less than:
(i) 7.5 square metres in ships of less than 3,000 gross tonnage;
(ii) 8.5 square metres in ships of 3,000 gross tonnage or over but less than 10,000

gross tonnage;
(iii) 10 square metres in ships of 10,000 gross tonnage or over;

(l) on passenger ships and special purpose ships the floor area for seafarers perform-
ing the duties of ships’ officers where no private sitting room or day room is pro-
vided, the floor area per person for junior officers shall not be less than 7.5 square
metres and for senior officers not less than 8.5 square metres; junior officers are
understood to be at the operational level, and senior officers at the management
level;

(m) the master, the chief engineer and the chief navigating officer shall have, in addi-
tion to their sleeping rooms, an adjoining sitting room, day room or equivalent
additional space; ships of less than 3,000 gross tonnage may be exempted by the
competent authority from this requirement after consultation with the ship-
owners’ and seafarers’ organizations concerned;

(n) for each occupant, the furniture shall include a clothes locker of ample space
(minimum 475 litres) and a drawer or equivalent space of not less than 56 litres;
if the drawer is incorporated in the clothes locker then the combined minimum
volume of the clothes locker shall be 500 litres; it shall be fitted with a shelf and
be able to be locked by the occupant so as to ensure privacy;

(o) each sleeping room shall be provided with a table or desk, which may be of the
fixed, drop-leaf or slide-out type, and with comfortable seating accommodation
as necessary.

10. With respect to requirements for mess rooms:
(a) mess rooms shall be located apart from the sleeping rooms and as close as practic-

able to the galley; ships of less than 3,000 gross tonnage may be exempted by the
competent authority from this requirement after consultation with the ship-
owners’ and seafarers’ organizations concerned; and

(b) mess rooms shall be of adequate size and comfort and properly furnished and
equipped (including ongoing facilities for refreshment), taking account of the
number of seafarers likely to use them at any one time;  provision shall be made
for separate or common mess room facilities as appropriate.

11. With respect to requirements for sanitary facilities:
(a) all seafarers shall have convenient access on the ship to sanitary facilities meeting

minimum standards of health and hygiene and reasonable standards of comfort,
with separate sanitary facilities being provided for men and for women;

(b) there shall be sanitary facilities within easy access of the navigating bridge and
the machinery space or near the engine room control centre; ships of less than
3,000 gross tonnage may be exempted by the competent authority from this re-
quirement after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations
concerned;
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(c) in all ships a minimum of one toilet, one wash basin and one tub or shower or
both for every six persons or less who do not have personal facilities shall be pro-
vided at a convenient location;

(d) with the exception of passenger ships, each sleeping room shall be provided with
a washbasin having hot and cold running fresh water, except where such a wash-
basin is situated in the private bathroom provided;

(e) in passenger ships normally engaged on voyages of not more than four hours’
duration, consideration may be given by the competent authority to special
arrangements or to a reduction in the number of facilities required; and

(f) hot and cold running fresh water shall be available in all wash places.

12. With respect to requirements for hospital accommodation, ships carrying 15
or more seafarers and engaged in a voyage of more than three days’ duration shall pro-
vide separate hospital accommodation to be used exclusively for medical purposes; the
competent authority may relax this requirement for ships engaged in coastal trade; in
approving on-board hospital accommodation, the competent authority shall ensure
that the accommodation will, in all weathers, be easy of access, provide comfortable
housing for the occupants and be conducive to their receiving prompt and proper
attention.

13. Appropriately situated and furnished laundry facilities shall be available.

14. All ships shall have a space or spaces on open deck to which the seafarers
can have access when off duty, which are of adequate area having regard to the size of
the ship and the number of seafarers on board.

15. All ships shall be provided with separate offices or a common ship’s office
for use by deck and engine departments; ships of less than 3,000 gross tonnage may be
exempted by the competent authority from this requirement after consultation with
the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned.

16. Ships regularly trading to mosquito-infested ports shall be fitted with appro-
priate devices as required by the competent authority.

17. Appropriate seafarers’ recreational facilities, amenities and services, as
adapted to meet the special needs of seafarers who must live and work on ships, shall
be provided on board for the benefit of all seafarers, taking into account Regulation
4.3 and the associated Code provisions on health and safety protection and accident
prevention.

18. The competent authority shall require frequent inspections to be carried
out on board ships, by or under the authority of the master, to ensure that seafarer ac-
commodation is clean, decently habitable and maintained in a good state of repair. The
results of each such inspection shall be recorded and be available for review.

19. In the case of ships where there is need to take account, without discrimin-
ation, of the interests of seafarers having differing and distinctive religious and social
practices, the competent authority may, after consultation with the shipowners’ and
seafarers’ organizations concerned, permit fairly applied variations in respect of this
Standard on condition that such variations do not result in overall facilities less favour-
able than those which would result from the application of this Standard.

20. Each Member may, after consultation with the shipowners’ and seafarers’
organizations concerned, exempt ships of less than 200 gross tonnage where it is
reasonable to do so, taking account of the size of the ship and the number of persons
on board in relation to the requirements of the following provisions of this Standard:
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(a) paragraphs 7(b), 11(d) and 13; and
(b) paragraph 9(f) and (h) to (l) inclusive, with respect to floor area only.

21. Any exemptions with respect to the requirements of this Standard may be
made only where they are expressly permitted in this Standard and only for particular
circumstances in which such exemptions can be clearly justified on strong grounds and
subject to protecting the seafarers’ health and safety.

Guideline B3.1 – Accommodation and recreational facilities

Guideline B3.1.1 – Design and construction

1. External bulkheads of sleeping rooms and mess rooms should be adequately
insulated. All machinery casings and all boundary bulkheads of galleys and other
spaces in which heat is produced should be adequately insulated where there is a pos-
sibility of resulting heat effects in adjoining accommodation or passageways. Measures
should also be taken to provide protection from heat effects of steam or hot-water
service pipes or both.

2. Sleeping rooms, mess rooms, recreation rooms and alleyways in the accommo-
dation space should be adequately insulated to prevent condensation or overheating.

3. The bulkhead surfaces and deckheads should be of material with a surface
easily kept clean. No form of construction likely to harbour vermin should be used.

4. The bulkhead surfaces and deckheads in sleeping rooms and mess rooms
should be capable of being easily kept clean and light in colour with a durable, non-
toxic finish.

5. The decks in all seafarer accommodation should be of approved material and
construction and should provide a non-slip surface impervious to damp and easily kept
clean.

6. Where the floorings are made of composite materials, the joints with the
sides should be profiled to avoid crevices.

Guideline B3.1.2 – Ventilation

1. The system of ventilation for sleeping rooms and mess rooms should be con-
trolled so as to maintain the air in a satisfactory condition and to ensure a sufficiency
of air movement in all conditions of weather and climate.

2. Air-conditioning systems, whether of a centralized or individual unit type,
should be designed to:
(a) maintain the air at a satisfactory temperature and relative humidity as compared

to outside air conditions, ensure a sufficiency of air changes in all air-conditioned
spaces, take account of the particular characteristics of operations at sea and not
produce excessive noises or vibrations; and

(b) facilitate easy cleaning and disinfection to prevent or control the spread of
disease.

3. Power for the operation of the air conditioning and other aids to ventilation
required by the preceding paragraphs of this Guideline should be available at all times
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when seafarers are living or working on board and conditions so require. However, this
power need not be provided from an emergency source.

Guideline B3.1.3 – Heating

1. The system of heating the seafarer accommodation should be in operation at
all times when seafarers are living or working on board and conditions require its use.

2. In all ships in which a heating system is required, the heating should be by
means of hot water, warm air, electricity, steam or equivalent. However, within the ac-
commodation area, steam should not be used as a medium for heat transmission. The
heating system should be capable of maintaining the temperature in seafarer accom-
modation at a satisfactory level under normal conditions of weather and climate likely
to be met within the trade in which the ship is engaged. The competent authority
should prescribe the standard to be provided.

3. Radiators and other heating apparatus should be placed and, where neces-
sary, shielded so as to avoid risk of fire or danger or discomfort to the occupants.

Guideline B3.1.4 – Lighting

1. In all ships, electric light should be provided in the seafarer accommodation.
If there are not two independent sources of electricity for lighting, additional lighting
should be provided by properly constructed lamps or lighting apparatus for emergency
use.

2. In sleeping rooms an electric reading lamp should be installed at the head of
each berth.

3. Suitable standards of natural and artificial lighting should be fixed by the
competent authority.

Guideline B3.1.5 – Sleeping rooms

1. There should be adequate berth arrangements on board, making it as com-
fortable as possible for the seafarer and any partner who may accompany the seafarer.

2. Where the size of the ship, the activity in which it is to be engaged and its lay-
out make it reasonable and practicable, sleeping rooms should be planned and
equipped with a private bathroom, including a toilet, so as to provide reasonable com-
fort for the occupants and to facilitate tidiness.

3. As far as practicable, sleeping rooms of seafarers should be so arranged that
watches are separated and that no seafarers working during the day share a room with
watchkeepers.

4. In the case of seafarers performing the duty of petty officers there should be
no more than two persons per sleeping room.

5. Consideration should be given to extending the facility referred to in Stand-
ard A3.1, paragraph 9(m), to the second engineer officer when practicable.

6. Space occupied by berths and lockers, chests of drawers and seats should be
included in the measurement of the floor area. Small or irregularly shaped spaces
which do not add effectively to the space available for free movement and cannot be
used for installing furniture should be excluded.
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7. Berths should not be arranged in tiers of more than two; in the case of berths
placed along the ship’s side, there should be only a single tier where a sidelight is situ-
ated above a berth.

8. The lower berth in a double tier should be not less than 30 centimetres above
the floor; the upper berth should be placed approximately midway between the bottom
of the lower berth and the lower side of the deckhead beams.

9. The framework and the lee-board, if any, of a berth should be of approved
material, hard, smooth, and not likely to corrode or to harbour vermin.

10. If tubular frames are used for the construction of berths, they should be
completely sealed and without perforations which would give access to vermin.

11. Each berth should be fitted with a comfortable mattress with cushioning
bottom or a combined cushioning mattress, including a spring bottom or a spring mat-
tress. The mattress and cushioning material used should be made of approved material.
Stuffing of material likely to harbour vermin should not be used.

12. When one berth is placed over another, a dust-proof bottom should be fit-
ted beneath the bottom mattress or spring bottom of the upper berth.

13. The furniture should be of smooth, hard material not liable to warp or
corrode.

14. Sleeping rooms should be fitted with curtains or equivalent for the side-
lights.

15. Sleeping rooms should be fitted with a mirror, small cabinets for toilet
requisites, a book rack and a sufficient number of coat hooks.

Guideline B3.1.6 – Mess rooms

1. Mess room facilities may be either common or separate. The decision in this
respect should be taken after consultation with seafarers’ and shipowners’ represent-
atives and subject to the approval of the competent authority. Account should be taken
of factors such as the size of the ship and the distinctive cultural, religious and social
needs of the seafarers.

2. Where separate mess room facilities are to be provided to seafarers, then sep-
arate mess rooms should be provided for:
(a) master and officers; and
(b) petty officers and other seafarers.

3. On ships other than passenger ships, the floor area of mess rooms for sea-
farers should be not less than 1.5 square metres per person of the planned seating
capacity.

4. In all ships, mess rooms should be equipped with tables and appropriate
seats, fixed or movable, sufficient to accommodate the greatest number of seafarers
likely to use them at any one time.

5. There should be available at all times when seafarers are on board:
(a) a refrigerator, which should be conveniently situated and of sufficient capacity

for the number of persons using the mess room or mess rooms;
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(b) facilities for hot beverages; and
(c) cool water facilities.

6. Where available pantries are not accessible to mess rooms, adequate lockers
for mess utensils and proper facilities for washing utensils should be provided.

7. The tops of tables and seats should be of damp-resistant material.

Guideline B3.1.7 – Sanitary accommodation

1. Washbasins and tub baths should be of adequate size and constructed of ap-
proved material with a smooth surface not liable to crack, flake or corrode.

2. All toilets should be of an approved pattern and provided with an ample
flush of water or with some other suitable flushing means, such as air, which are avail-
able at all times and independently controllable.

3. Sanitary accommodation intended for the use of more than one person
should comply with the following:
(a) floors should be of approved durable material, impervious to damp, and should

be properly drained;
(b) bulkheads should be of steel or other approved material and should be watertight

up to at least 23 centimetres above the level of the deck;
(c) the accommodation should be sufficiently lit, heated and ventilated;
(d) toilets should be situated convenient to, but separate from, sleeping rooms and

wash rooms, without direct access from the sleeping rooms or from a passage
between sleeping rooms and toilets to which there is no other access; this require-
ment does not apply where a toilet is located in a compartment between two
sleeping rooms having a total of not more than four seafarers; and

(e) where there is more than one toilet in a compartment, they should be sufficiently
screened to ensure privacy.

4. The laundry facilities provided for seafarers’ use should include:
(a) washing machines;
(b) drying machines or adequately heated and ventilated drying rooms; and
(c) irons and ironing boards or their equivalent.

Guideline B3.1.8 – Hospital accommodation

1. The hospital accommodation should be designed so as to facilitate con-
sultation and the giving of medical first aid and to help prevent the spread of infectious
diseases.

2. The arrangement of the entrance, berths, lighting, ventilation, heating and
water supply should be designed to ensure the comfort and facilitate the treatment of
the occupants. 

3. The number of hospital berths required should be prescribed by the compe-
tent authority.

4. Sanitary accommodation should be provided for the exclusive use of the oc-
cupants of the hospital accommodation, either as part of the accommodation or in
close proximity thereto. Such sanitary accommodation should comprise a minimum of
one toilet, one washbasin and one tub or shower.
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Guideline B3.1.9 – Other facilities

1. Where separate facilities for engine department personnel to change their
clothes are provided, they should be:
(a) located outside the machinery space but with easy access to it; and
(b) fitted with individual clothes lockers as well as with tubs or showers or both and

washbasins having hot and cold running fresh water.

Guideline B3.1.10 – Bedding, mess utensils and miscellaneous provisions

1. Each Member should consider applying the following principles:
(a) clean bedding and mess utensils should be supplied by the shipowner to all sea-

farers for use on board during service on the ship, and such seafarers should be
responsible for their return at times specified by the master and on completion of
service in the ship;

(b) bedding should be of good quality, and plates, cups and other mess utensils
should be of approved material which can be easily cleaned; and

(c) towels, soap and toilet paper for all seafarers should be provided by the shipowner.

Guideline B3.1.11 – Recreational facilities, mail and ship visit arrangements

1. Recreational facilities and services should be reviewed frequently to ensure
that they are appropriate in the light of changes in the needs of seafarers resulting from
technical, operational and other developments in the shipping industry.

2. Furnishings for recreational facilities should as a minimum include a book-
case and facilities for reading, writing and, where practicable, games.

3. In connection with the planning of recreation facilities, the competent author-
ity should give consideration to the provision of a canteen.

4. Consideration should also be given to including the following facilities at no
cost to the seafarer, where practicable:
(a) a smoking room;
(b) television viewing and the reception of radio broadcasts;
(c) showing of films, the stock of which should be adequate for the duration of the

voyage and, where necessary, changed at reasonable intervals;
(d) sports equipment including exercise equipment, table games and deck games;
(e) where possible, facilities for swimming;
(f) a library containing vocational and other books, the stock of which should be

adequate for the duration of the voyage and changed at reasonable intervals;
(g) facilities for recreational handicrafts;
(h) electronic equipment such as a radio, television, video recorders, DVD/CD

player, personal computer and software and cassette recorder/player;
(i) where appropriate, the provision of bars on board for seafarers unless these are

contrary to national, religious or social customs; and
(j) reasonable access to ship-to-shore telephone communications, and email and

Internet facilities, where available, with any charges for the use of these services
being reasonable in amount.
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5. Every effort should be given to ensuring that the forwarding of seafarers’
mail is as reliable and expeditious as possible. Efforts should also be considered for
avoiding seafarers being required to pay additional postage when mail has to be re-
addressed owing to circumstances beyond their control.

6. Measures should be considered to ensure, subject to any applicable national
or international laws or regulations, that whenever possible and reasonable seafarers
are expeditiously granted permission to have their partners, relatives and friends as
visitors on board their ship when in port. Such measures should meet any concerns for
security clearances.

7. Consideration should be given to the possibility of allowing seafarers to be
accompanied by their partners on occasional voyages where this is practicable and
reasonable. Such partners should carry adequate insurance cover against accident
and illness; the shipowners should give every assistance to the seafarer to effect such
insurance.

Guideline B3.1.12 – Prevention of noise and vibration

1. Accommodation and recreational and catering facilities should be located as
far as practicable from the engines, steering gear rooms, deck winches, ventilation,
heating and air-conditioning equipment and other noisy machinery and apparatus.

2. Acoustic insulation or other appropriate sound-absorbing materials should
be used in the construction and finishing of bulkheads, deckheads and decks within the
sound-producing spaces as well as self-closing noise-isolating doors for machinery
spaces.

3. Engine rooms and other machinery spaces should be provided, wherever
practicable, with soundproof centralized control rooms for engine-room personnel.
Working spaces, such as the machine shop, should be insulated, as far as practicable,
from the general engine-room noise and measures should be taken to reduce noise in
the operation of machinery.

4. The limits for noise levels for working and living spaces should be in con-
formity with the ILO international guidelines on exposure levels, including those in the
ILO code of practice entitled Ambient factors in the workplace, 2001, and, where
applicable, the specific protection recommended by the International Maritime
Organization, and with any subsequent amending and supplementary instruments for
acceptable noise levels on board ships. A copy of the applicable instruments in English
or the working language of the ship should be carried on board and should be acces-
sible to seafarers.

5. No accommodation or recreational or catering facilities should be exposed to
excessive vibration.

Regulation 3.2 – Food and catering

Purpose: To ensure that seafarers have access to good quality food and drinking water
provided under regulated hygienic conditions

1. Each Member shall ensure that ships that fly its flag carry on board and serve
food and drinking water of appropriate quality, nutritional value and quantity that
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adequately covers the requirements of the ship and takes into account the differing cul-
tural and religious backgrounds.

2. Seafarers on board a ship shall be provided with food free of charge during
the period of engagement.

3. Seafarers employed as ships’ cooks with responsibility for food preparation
must be trained and qualified for their position on board ship.

Standard A3.2 – Food and catering

1. Each Member shall adopt laws and regulations or other measures to provide
minimum standards for the quantity and quality of food and drinking water and for the
catering standards that apply to meals provided to seafarers on ships that fly its flag,
and shall undertake educational activities to promote awareness and implementation
of the standards referred to in this paragraph.

2. Each Member shall ensure that ships that fly its flag meet the following min-
imum standards:
(a) food and drinking water supplies, having regard to the number of seafarers on

board, their religious requirements and cultural practices as they pertain to food,
and the duration and nature of the voyage, shall be suitable in respect of quantity,
nutritional value, quality and variety;

(b) the organization and equipment of the catering department shall be such as to
permit the provision to the seafarers of adequate, varied and nutritious meals
prepared and served in hygienic conditions; and

(c) catering staff shall be properly trained or instructed for their positions.

3. Shipowners shall ensure that seafarers who are engaged as ships’ cooks are
trained, qualified and found competent for the position in accordance with require-
ments set out in the laws and regulations of the Member concerned.

4. The requirements under paragraph 3 of this Standard shall include a comple-
tion of a training course approved or recognized by the competent authority, which
covers practical cookery, food and personal hygiene, food storage, stock control, and
environmental protection and catering health and safety.

5. On ships operating with a prescribed manning of less than ten which, by vir-
tue of the size of the crew or the trading pattern, may not be required by the competent
authority to carry a fully qualified cook, anyone processing food in the galley shall be
trained or instructed in areas including food and personal hygiene as well as handling
and storage of food on board ship.

6. In circumstances of exceptional necessity, the competent authority may issue
a dispensation permitting a non-fully qualified cook to serve in a specified ship for a
specified limited period, until the next convenient port of call or for a period not ex-
ceeding one month, provided that the person to whom the dispensation is issued is
trained or instructed in areas including food and personal hygiene as well as handling
and storage of food on board ship.

7. In accordance with the ongoing compliance procedures under Title 5, the
competent authority shall require that frequent documented inspections be carried out
on board ships, by or under the authority of the master, with respect to:

16x24cmE  Page 52  Monday, April 10, 2006  1:51 PM



53

Accommodation, recreational facilities, food and catering

(a) supplies of food and drinking water;
(b) all spaces and equipment used for the storage and handling of food and drinking

water; and
(c) galley and other equipment for the preparation and service of meals.

8. No seafarer under the age of 18 shall be employed or engaged or work as a
ship’s cook.

Guideline B3.2 – Food and catering

Guideline B3.2.1 – Inspection, education, research and publication

1. The competent authority should, in cooperation with other relevant agencies
and organizations, collect up-to-date information on nutrition and on methods of pur-
chasing, storing, preserving, cooking and serving food, with special reference to the re-
quirements of catering on board a ship. This information should be made available,
free of charge or at reasonable cost, to manufacturers of and traders in ships’ food sup-
plies and equipment, masters, stewards and cooks, and to shipowners’ and seafarers’
organizations concerned. Appropriate forms of publicity, such as manuals, brochures,
posters, charts or advertisements in trade journals, should be used for this purpose.

2. The competent authority should issue recommendations to avoid wastage of
food, facilitate the maintenance of a proper standard of hygiene, and ensure the max-
imum practicable convenience in working arrangements.

3. The competent authority should work with relevant agencies and organiza-
tions to develop educational materials and on-board information concerning methods
of ensuring proper food supply and catering services.

4. The competent authority should work in close cooperation with the ship-
owners’ and seafarers’ organizations concerned and with national or local authorities
dealing with questions of food and health, and may where necessary utilize the services
of such authorities.

Guideline B3.2.2 – Ships’ cooks

1. Seafarers should only be qualified as ships’ cooks if they have:
(a) served at sea for a minimum period to be prescribed by the competent authority,

which could be varied to take into account existing relevant qualifications or
experience;

(b) passed an examination prescribed by the competent authority or passed an
equivalent examination at an approved training course for cooks.

2. The prescribed examination may be conducted and certificates granted either
directly by the competent authority or, subject to its control, by an approved school for
the training of cooks.

3. The competent authority should provide for the recognition, where appro-
priate, of certificates of qualification as ships’ cooks issued by other Members, which
have ratified this Convention or the Certification of Ships’ Cooks Convention, 1946
(No. 69), or other approved body.
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TITLE 4.  HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE, WELFARE
AND SOCIAL SECURITY PROTECTION

Health protection, medical care, welfare and social security protection

Regulation 4.1 – Medical care on board ship and ashore

Purpose: To protect the health of seafarers and ensure their prompt access
to medical care on board ship and ashore

1. Each Member shall ensure that all seafarers on ships that fly its flag are
covered by adequate measures for the protection of their health and that they have ac-
cess to prompt and adequate medical care whilst working on board.

2. The protection and care under paragraph 1 of this Regulation shall, in prin-
ciple, be provided at no cost to the seafarers.

3. Each Member shall ensure that seafarers on board ships in its territory who
are in need of immediate medical care are given access to the Member’s medical facil-
ities on shore.

4. The requirements for on-board health protection and medical care set out in
the Code include standards for measures aimed at providing seafarers with health pro-
tection and medical care as comparable as possible to that which is generally available
to workers ashore.

Standard A4.1 – Medical care on board ship and ashore

1. Each Member shall ensure that measures providing for health protection and
medical care, including essential dental care, for seafarers working on board a ship that
flies its flag are adopted which:
(a) ensure the application to seafarers of any general provisions on occupational

health protection and medical care relevant to their duties, as well as of special
provisions specific to work on board ship;

(b) ensure that seafarers are given health protection and medical care as comparable
as possible to that which is generally available to workers ashore, including
prompt access to the necessary medicines, medical equipment and facilities for
diagnosis and treatment and to medical information and expertise;

(c) give seafarers the right to visit a qualified medical doctor or dentist without delay
in ports of call, where practicable;

(d) ensure that, to the extent consistent with the Member’s national law and practice,
medical care and health protection services while a seafarer is on board ship or
landed in a foreign port are provided free of charge to seafarers; and

(e) are not limited to treatment of sick or injured seafarers but include measures of a
preventive character such as health promotion and health education programmes.

2. The competent authority shall adopt a standard medical report form for use
by the ships’ masters and relevant onshore and on-board medical personnel. The form,
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when completed, and its contents shall be kept confidential and shall only be used to
facilitate the treatment of seafarers.

3. Each Member shall adopt laws and regulations establishing requirements for
on-board hospital and medical care facilities and equipment and training on ships that
fly its flag.

4. National laws and regulations shall as a minimum provide for the following
requirements:
(a) all ships shall carry a medicine chest, medical equipment and a medical guide, the

specifics of which shall be prescribed and subject to regular inspection by the com-
petent authority; the national requirements shall take into account the type of ship,
the number of persons on board and the nature, destination and duration of
voyages and relevant national and international recommended medical standards;

(b) ships carrying 100 or more persons and ordinarily engaged on international
voyages of more than three days’ duration shall carry a qualified medical doctor
who is responsible for providing medical care; national laws or regulations shall
also specify which other ships shall be required to carry a medical doctor, taking
into account, inter alia, such factors as the duration, nature and conditions of the
voyage and the number of seafarers on board;

(c) ships which do not carry a medical doctor shall be required to have either at least
one seafarer on board who is in charge of medical care and administering medi-
cine as part of their regular duties or at least one seafarer on board competent to
provide medical first aid; persons in charge of medical care on board who are not
medical doctors shall have satisfactorily completed training in medical care that
meets the requirements of the International Convention on Standards of Train-
ing, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended (“STCW”);
seafarers designated to provide medical first aid shall have satisfactorily com-
pleted training in medical first aid that meets the requirements of STCW;
national laws or regulations shall specify the level of approved training required
taking into account, inter alia, such factors as the duration, nature and conditions
of the voyage and the number of seafarers on board; and

(d) the competent authority shall ensure by a prearranged system that medical ad-
vice by radio or satellite communication to ships at sea, including specialist
advice, is available 24 hours a day;  medical advice, including the onward trans-
mission of medical messages by radio or satellite communication between a ship
and those ashore giving the advice, shall be available free of charge to all ships
irrespective of the flag that they fly.

Guideline B4.1 – Medical care on board ship and ashore

Guideline B4.1.1 – Provision of medical care

1. When determining the level of medical training to be provided on board ships
that are not required to carry a medical doctor, the competent authority should require
that:
(a) ships which ordinarily are capable of reaching qualified medical care and medical

facilities within eight hours should have at least one designated seafarer with the
approved medical first-aid training required by STCW which will enable such
persons to take immediate, effective action in case of accidents or illnesses likely
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to occur on board a ship and to make use of medical advice by radio or satellite
communication; and

(b) all other ships should have at least one designated seafarer with approved train-
ing in medical care required by STCW, including practical training and training
in life-saving techniques such as intravenous therapy, which will enable the per-
sons concerned to participate effectively in coordinated schemes for medical as-
sistance to ships at sea, and to provide the sick or injured with a satisfactory
standard of medical care during the period they are likely to remain on board.

2. The training referred to in paragraph 1 of this Guideline should be based on
the contents of the most recent editions of the International Medical Guide for Ships,
the Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods, the
Document for Guidance – An International Maritime Training Guide, and the medical
section of the International Code of Signals as well as similar national guides.

3. Persons referred to in paragraph 1 of this Guideline and such other seafarers
as may be required by the competent authority should undergo, at approximately five-
year intervals, refresher courses to enable them to maintain and increase their knowl-
edge and skills and to keep up-to-date with new developments.

4. The medicine chest and its contents, as well as the medical equipment and
medical guide carried on board, should be properly maintained and inspected at regu-
lar intervals, not exceeding 12 months, by responsible persons designated by the com-
petent authority, who should ensure that the labelling, expiry dates and conditions of
storage of all medicines and directions for their use are checked and all equipment
functioning as required. In adopting or reviewing the ship’s medical guide used nation-
ally, and in determining the contents of the medicine chest and medical equipment, the
competent authority should take into account international recommendations in this
field, including the latest edition of the International Medical Guide for Ships, and
other guides mentioned in paragraph 2 of this Guideline.

5. Where a cargo which is classified dangerous has not been included in the most
recent edition of the Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous
Goods, the necessary information on the nature of the substances, the risks involved, the
necessary personal protective devices, the relevant medical procedures and specific an-
tidotes should be made available to the seafarers. Such specific antidotes and personal
protective devices should be on board whenever dangerous goods are carried. This infor-
mation should be integrated with the ship’s policies and programmes on occupational
safety and health described in Regulation 4.3 and related Code provisions.

6. All ships should carry a complete and up-to-date list of radio stations through
which medical advice can be obtained; and, if equipped with a system of satellite com-
munication, carry an up-to-date and complete list of coast earth stations through which
medical advice can be obtained. Seafarers with responsibility for medical care or
medical first aid on board should be instructed in the use of the ship’s medical guide
and the medical section of the most recent edition of the International Code of Signals
so as to enable them to understand the type of information needed by the advising doc-
tor as well as the advice received.

Guideline B4.1.2 – Medical report form

1. The standard medical report form for seafarers required under Part A of this
Code should be designed to facilitate the exchange of medical and related information
concerning individual seafarers between ship and shore in cases of illness or injury.
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Guideline B4.1.3 – Medical care ashore

1. Shore-based medical facilities for treating seafarers should be adequate for
the purposes. The doctors, dentists and other medical personnel should be properly
qualified.

2. Measures should be taken to ensure that seafarers have access when in port
to:
(a) outpatient treatment for sickness and injury;
(b) hospitalization when necessary; and
(c) facilities for dental treatment, especially in cases of emergency.

3. Suitable measures should be taken to facilitate the treatment of seafarers suf-
fering from disease. In particular, seafarers should be promptly admitted to clinics and
hospitals ashore, without difficulty and irrespective of nationality or religious belief,
and, whenever possible, arrangements should be made to ensure, when necessary, con-
tinuation of treatment to supplement the medical facilities available to them.

Guideline B4.1.4 – Medical assistance to other ships and international cooperation

1. Each Member should give due consideration to participating in international
cooperation in the area of assistance, programmes and research in health protection
and medical care. Such cooperation might cover:
(a) developing and coordinating search and rescue efforts and arranging prompt

medical help and evacuation at sea for the seriously ill or injured on board a ship
through such means as periodic ship position reporting systems, rescue coordina-
tion centres and emergency helicopter services, in conformity with the Inter-
national Convention on Maritime Search and Rescue, 1979, as amended, and the
International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual;

(b) making optimum use of all ships carrying a doctor and stationing ships at sea
which can provide hospital and rescue facilities;

(c) compiling and maintaining an international list of doctors and medical care facil-
ities available worldwide to provide emergency medical care to seafarers;

(d) landing seafarers ashore for emergency treatment;
(e) repatriating seafarers hospitalized abroad as soon as practicable, in accordance

with the medical advice of the doctors responsible for the case, which takes into
account the seafarer’s wishes and needs;

(f) arranging personal assistance for seafarers during repatriation, in accordance
with the medical advice of the doctors responsible for the case, which takes into
account the seafarer’s wishes and needs;

(g) endeavouring to set up health centres for seafarers to:
(i) conduct research on the health status, medical treatment and preventive

health care of seafarers; and
(ii) train medical and health service staff in maritime medicine;

(h) collecting and evaluating statistics concerning occupational accidents, diseases
and fatalities of seafarers and integrating and harmonizing the statistics with any
existing national system of statistics on occupational accidents and diseases
covering other categories of workers;

(i) organizing international exchanges of technical information, training material
and personnel, as well as international training courses, seminars and working
groups;
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(j) providing all seafarers with special curative and preventive health and medical
services in port, or making available to them general health, medical and re-
habilitation services; and

(k) arranging for the repatriation of the bodies or ashes of deceased seafarers, in ac-
cordance with the wishes of the next of kin and as soon as practicable.

2. International cooperation in the field of health protection and medical care
for seafarers should be based on bilateral or multilateral agreements or consultations
among Members.

Guideline B4.1.5 – Dependants of seafarers

1. Each Member should adopt measures to secure proper and sufficient medi-
cal care for the dependants of seafarers domiciled in its territory pending the develop-
ment of a medical care service which would include within its scope workers generally
and their dependants where such services do not exist and should inform the Inter-
national Labour Office concerning the measures taken for this purpose.

Regulation 4.2 – Shipowners’ liability

Purpose: To ensure that seafarers are protected from the financial consequences
of sickness, injury or death occurring in connection with their employment

1. Each Member shall ensure that measures, in accordance with the Code, are in
place on ships that fly its flag to provide seafarers employed on the ships with a right to
material assistance and support from the shipowner with respect to the financial conse-
quences of sickness, injury or death occurring while they are serving under a seafarers’
employment agreement or arising from their employment under such agreement.

2. This Regulation does not affect any other legal remedies that a seafarer may
seek.

Standard A4.2 – Shipowners’ liability

1. Each Member shall adopt laws and regulations requiring that shipowners of
ships that fly its flag are responsible for health protection and medical care of all sea-
farers working on board the ships in accordance with the following minimum standards:
(a) shipowners shall be liable to bear the costs for seafarers working on their ships in

respect of sickness and injury of the seafarers occurring between the date of com-
mencing duty and the date upon which they are deemed duly repatriated, or aris-
ing from their employment between those dates;

(b) shipowners shall provide financial security to assure compensation in the event
of the death or long-term disability of seafarers due to an occupational injury, ill-
ness or hazard, as set out in national law, the seafarers’ employment agreement
or collective agreement;

(c) shipowners shall be liable to defray the expense of medical care, including med-
ical treatment and the supply of the necessary medicines and therapeutic appli-
ances, and board and lodging away from home until the sick or injured seafarer
has recovered, or until the sickness or incapacity has been declared of a perma-
nent character; and
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(d) shipowners shall be liable to pay the cost of burial expenses in the case of death
occurring on board or ashore during the period of engagement.

2. National laws or regulations may limit the liability of the shipowner to defray
the expense of medical care and board and lodging to a period which shall not be less
than 16 weeks from the day of the injury or the commencement of the sickness.

3. Where the sickness or injury results in incapacity for work the shipowner
shall be liable:
(a) to pay full wages as long as the sick or injured seafarers remain on board or until

the seafarers have been repatriated in accordance with this Convention; and
(b) to pay wages in whole or in part as prescribed by national laws or regulations or

as provided for in collective agreements from the time when the seafarers are re-
patriated or landed until their recovery or, if earlier, until they are entitled to cash
benefits under the legislation of the Member concerned.

4. National laws or regulations may limit the liability of the shipowner to pay
wages in whole or in part in respect of a seafarer no longer on board to a period which
shall not be less than 16 weeks from the day of the injury or the commencement of the
sickness.

5. National laws or regulations may exclude the shipowner from liability in re-
spect of:
(a) injury incurred otherwise than in the service of the ship;
(b) injury or sickness due to the wilful misconduct of the sick, injured or deceased

seafarer; and
(c) sickness or infirmity intentionally concealed when the engagement is entered

into.

6. National laws or regulations may exempt the shipowner from liability to de-
fray the expense of medical care and board and lodging and burial expenses in so far
as such liability is assumed by the public authorities.

7. Shipowners or their representatives shall take measures for safeguarding
property left on board by sick, injured or deceased seafarers and for returning it to
them or to their next of kin.

Guideline B4.2 – Shipowners’ liability

1. The payment of full wages required by Standard A4.2, paragraph 3(a), may
be exclusive of bonuses.

2. National laws or regulations may provide that a shipowner shall cease to be
liable to bear the costs of a sick or injured seafarer from the time at which that seafarer
can claim medical benefits under a scheme of compulsory sickness insurance, com-
pulsory accident insurance or workers’ compensation for accidents.

3. National laws or regulations may provide that burial expenses paid by the
shipowner shall be reimbursed by an insurance institution in cases in which funeral
benefit is payable in respect of the deceased seafarer under laws or regulations relating
to social insurance or workers’ compensation.
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Regulation 4.3 – Health and safety protection and accident prevention

Purpose: To ensure that seafarers’ work environment on board ships promotes
occupational safety and health

1. Each Member shall ensure that seafarers on ships that fly its flag are pro-
vided with occupational health protection and live, work and train on board ship in a
safe and hygienic environment.

2. Each Member shall develop and promulgate national guidelines for the man-
agement of occupational safety and health on board ships that fly its flag, after con-
sultation with representative shipowners’ and seafarers’ organizations and taking into
account applicable codes, guidelines and standards recommended by international
organizations, national administrations and maritime industry organizations.

3. Each Member shall adopt laws and regulations and other measures addres-
sing the matters specified in the Code, taking into account relevant international in-
struments, and set standards for occupational safety and health protection and acci-
dent prevention on ships that fly its flag.

Standard A4.3 – Health and safety protection and accident prevention

1. The laws and regulations and other measures to be adopted in accordance
with Regulation 4.3, paragraph 3, shall include the following subjects:
(a) the adoption and effective implementation and promotion of occupational safety

and health policies and programmes on ships that fly the Member’s flag, includ-
ing risk evaluation as well as training and instruction of seafarers;

(b) reasonable precautions to prevent occupational accidents, injuries and diseases
on board ship, including measures to reduce and prevent the risk of exposure to
harmful levels of ambient factors and chemicals as well as the risk of injury or dis-
ease that may arise from the use of equipment and machinery on board ships;

(c) on-board programmes for the prevention of occupational accidents, injuries and
diseases and for continuous improvement in occupational safety and health pro-
tection, involving seafarers’ representatives and all other persons concerned in
their implementation, taking account of preventive measures, including engi-
neering and design control, substitution of processes and procedures for collec-
tive and individual tasks, and the use of personal protective equipment; and

(d) requirements for inspecting, reporting and correcting unsafe conditions and for
investigating and reporting on-board occupational accidents.

2. The provisions referred to in paragraph 1 of this Standard shall:
(a) take account of relevant international instruments dealing with occupational

safety and health protection in general and with specific risks, and address all
matters relevant to the prevention of occupational accidents, injuries and dis-
eases that may be applicable to the work of seafarers and particularly those which
are specific to maritime employment;

(b) clearly specify the obligation of shipowners, seafarers and others concerned to
comply with the applicable standards and with the ship’s occupational safety
and health policy and programme with special attention being paid to the safety and
health of seafarers under the age of 18;
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(c) specify the duties of the master or a person designated by the master, or both, to
take specific responsibility for the implementation of and compliance with the
ship’s occupational safety and health policy and programme; and

(d) specify the authority of the ship’s seafarers appointed or elected as safety rep-
resentatives to participate in meetings of the ship’s safety committee. Such a
committee shall be established on board a ship on which there are five or more
seafarers.

3. The laws and regulations and other measures referred to in Regulation 4.3,
paragraph 3, shall be regularly reviewed in consultation with the representatives of the
shipowners’ and seafarers’ organizations and, if necessary, revised to take account of
changes in technology and research in order to facilitate continuous improvement in
occupational safety and health policies and programmes and to provide a safe occupa-
tional environment for seafarers on ships that fly the Member’s flag.

4. Compliance with the requirements of applicable international instruments
on the acceptable levels of exposure to workplace hazards on board ships and on the
development and implementation of ships’ occupational safety and health policies and
programmes shall be considered as meeting the requirements of this Convention.

5. The competent authority shall ensure that:
(a) occupational accidents, injuries and diseases are adequately reported, taking into

account the guidance provided by the International Labour Organization with
respect to the reporting and recording of occupational accidents and diseases;

(b) comprehensive statistics of such accidents and diseases are kept, analysed and
published and, where appropriate, followed up by research into general trends
and into the hazards identified; and

(c) occupational accidents are investigated.

6. Reporting and investigation of occupational safety and health matters shall
be designed to ensure the protection of seafarers’ personal data, and shall take account
of the guidance provided by the International Labour Organization on this matter.

7. The competent authority shall cooperate with shipowners’ and seafarers’
organizations to take measures to bring to the attention of all seafarers information
concerning particular hazards on board ships, for instance, by posting official notices
containing relevant instructions.

8. The competent authority shall require that shipowners conducting risk eval-
uation in relation to management of occupational safety and health refer to appropri-
ate statistical information from their ships and from general statistics provided by the
competent authority.

Guideline B4.3 – Health and safety protection and accident prevention

Guideline B4.3.1 – Provisions on occupational accidents, injuries and diseases

1. The provisions required under Standard A4.3 should take into account the
ILO code of practice entitled Accident prevention on board ship at sea and in port,
1996, and subsequent versions and other related ILO and other international standards
and guidelines and codes of practice regarding occupational safety and health protec-
tion, including any exposure levels that they may identify.
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2. The competent authority should ensure that the national guidelines for the
management of occupational safety and health address the following matters, in
particular:
(a) general and basic provisions;
(b) structural features of the ship, including means of access and asbestos-related

risks;
(c) machinery;
(d) the effects of the extremely low or high temperature of any surfaces with which

seafarers may be in contact;
(e) the effects of noise in the workplace and in shipboard accommodation;
(f) the effects of vibration in the workplace and in shipboard accommodation;
(g) the effects of ambient factors, other than those referred to in subparagraphs (e)

and (f), in the workplace and in shipboard accommodation, including tobacco
smoke;

(h) special safety measures on and below deck;
(i) loading and unloading equipment;
(j) fire prevention and fire-fighting;
(k) anchors, chains and lines;
(l) dangerous cargo and ballast;
(m) personal protective equipment for seafarers;
(n) work in enclosed spaces;
(o) physical and mental effects of fatigue;
(p) the effects of drug and alcohol dependency;
(q) HIV/AIDS protection and prevention; and
(r) emergency and accident response.

3. The assessment of risks and reduction of exposure on the matters referred to
in paragraph 2 of this Guideline should take account of the physical occupational
health effects, including manual handling of loads, noise and vibration, the chemical
and biological occupational health effects, the mental occupational health effects, the
physical and mental health effects of fatigue, and occupational accidents. The neces-
sary measures should take due account of the preventive principle according to which,
among other things, combating risk at the source, adapting work to the individual, es-
pecially as regards the design of workplaces, and replacing the dangerous by the non-
dangerous or the less dangerous, have precedence over personal protective equipment
for seafarers.

4. In addition, the competent authority should ensure that the implications for
health and safety are taken into account, particularly in the following areas:
(a) emergency and accident response;
(b) the effects of drug and alcohol dependency; and
(c) HIV/AIDS protection and prevention.

Guideline B4.3.2 – Exposure to noise

1. The competent authority, in conjunction with the competent international
bodies and with representatives of shipowners’ and seafarers’ organizations concerned,
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should review on an ongoing basis the problem of noise on board ships with the objective
of improving the protection of seafarers, in so far as practicable, from the adverse effects
of exposure to noise.

2. The review referred to in paragraph 1 of this Guideline should take account
of the adverse effects of exposure to excessive noise on the hearing, health and comfort
of seafarers and the measures to be prescribed or recommended to reduce shipboard
noise to protect seafarers. The measures to be considered should include the following:
(a) instruction of seafarers in the dangers to hearing and health of prolonged ex-

posure to high noise levels and in the proper use of noise protection devices and
equipment;

(b) provision of approved hearing protection equipment to seafarers where neces-
sary; and

(c) assessment of risk and reduction of exposure levels to noise in all accommodation
and recreational and catering facilities, as well as engine rooms and other machin-
ery spaces.

Guideline B4.3.3 – Exposure to vibration

1. The competent authority, in conjunction with the competent international
bodies and with representatives of shipowners’ and seafarers’ organizations con-
cerned, and taking into account, as appropriate, relevant international standards,
should review on an ongoing basis the problem of vibration on board ships with the ob-
jective of improving the protection of seafarers, in so far as practicable, from the ad-
verse effects of vibration.

2. The review referred to in paragraph 1 of this Guideline should cover the ef-
fect of exposure to excessive vibration on the health and comfort of seafarers and the
measures to be prescribed or recommended to reduce shipboard vibration to protect
seafarers. The measures to be considered should include the following:
(a) instruction of seafarers in the dangers to their health of prolonged exposure to

vibration;
(b) provision of approved personal protective equipment to seafarers where neces-

sary; and
(c) assessment of risks and reduction of exposure to vibration in all accommodation

and recreational and catering facilities by adopting measures in accordance with
the guidance provided by the ILO code of practice  entitled Ambient factors in
the workplace, 2001, and any subsequent revisions, taking account of the differ-
ence between exposure in those areas and in the workplace.

Guideline B4.3.4 – Obligations of shipowners

1. Any obligation on the shipowner to provide protective equipment or other
accident prevention safeguards should, in general, be accompanied by provisions re-
quiring their use by seafarers and by a requirement for seafarers to comply with the
relevant accident prevention and health protection measures.

2. Account should also be taken of Articles 7 and 11 of the Guarding of Machin-
ery Convention, 1963 (No. 119), and the corresponding provisions of the Guarding of
Machinery Recommendation, 1963 (No. 118), under which the obligation to ensure
compliance with the requirement that machinery in use is properly guarded, and its use
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without appropriate guards prevented, rests on the employer, while there is an obligation
on the worker not to use machinery without the guards being in position nor to make in-
operative the guards provided.

Guideline B4.3.5 – Reporting and collection of statistics

1. All occupational accidents and occupational injuries and diseases should be
reported so that they can be investigated and comprehensive statistics can be kept,
analysed and published, taking account of protection of the personal data of the sea-
farers concerned. Reports should not be limited to fatalities or to accidents involving
the ship.

2. The statistics referred to in paragraph 1 of this Guideline should record the
numbers, nature, causes and effects of occupational accidents and occupational in-
juries and diseases, with a clear indication, as applicable, of the department on board
a ship, the type of accident and whether at sea or in port.

3. Each Member should have due regard to any international system or model
for recording accidents to seafarers which may have been established by the Inter-
national Labour Organization.

Guideline B4.3.6 – Investigations

1. The competent authority should undertake investigations into the causes and
circumstances of all occupational accidents and occupational injuries and diseases re-
sulting in loss of life or serious personal injury, and such other cases as may be specified
in national laws or regulations.

2. Consideration should be given to including the following as subjects of
investigation:
(a) working environment, such as working surfaces, layout of machinery, means of

access, lighting and methods of work;
(b) incidence in different age groups of occupational accidents and occupational in-

juries and diseases;
(c) special physiological or psychological problems created by the shipboard

environment;
(d) problems arising from physical stress on board a ship, in particular as a conse-

quence of increased workload;
(e) problems arising from and effects of technical developments and their influence

on the composition of crews; and
(f) problems arising from any human failures.

Guideline B4.3.7 – National protection and prevention programmes

1. In order to provide a sound basis for measures to promote occupational
safety and health protection and prevention of accidents, injuries and diseases which
are due to particular hazards of maritime employment, research should be undertaken
into general trends and into such hazards as are revealed by statistics. 

2. The implementation of protection and prevention programmes for the promo-
tion of occupational safety and health should be so organized that the competent author-
ity, shipowners and seafarers or their representatives and other appropriate bodies may
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play an active role, including through such means as information sessions, on-board
guidelines on maximum exposure levels to potentially harmful ambient workplace fac-
tors and other hazards or outcomes of a systematic risk evaluation process. In particular,
national or local joint occupational safety and health protection and accident prevention
committees or ad hoc working parties and on-board committees, on which shipowners’
and seafarers’ organizations concerned are represented, should be established.

3. Where such activity takes place at company level, the representation of sea-
farers on any safety committee on board that shipowner’s ships should be considered.

Guideline B4.3.8 – Content of protection and prevention programmes

1. Consideration should be given to including the following in the functions of
the committees and other bodies referred to in Guideline B4.3.7, paragraph 2:
(a) the preparation of national guidelines and policies for occupational safety and

health management systems and for accident prevention provisions, rules
and manuals;

(b) the organization of occupational safety and health protection and accident pre-
vention training and programmes;

(c) the organization of publicity on occupational safety and health protection and ac-
cident prevention, including films, posters, notices and brochures; and

(d) the distribution of literature and information on occupational safety and health
protection and accident prevention so that it reaches seafarers on board ships.

2. Relevant provisions or recommendations adopted by the appropriate
national authorities or organizations or international organizations should be taken
into account by those preparing texts of occupational safety and health protection and
accident prevention measures or recommended practices.

3. In formulating occupational safety and health protection and accident pre-
vention programmes, each Member should have due regard to any code of practice
concerning the safety and health of seafarers which may have been published by the
International Labour Organization.

Guideline B4.3.9 – Instruction in occupational safety and health protection
and the prevention of occupational accidents

1. The curriculum for the training referred to in Standard A4.3, paragraph 1(a),
should be reviewed periodically and brought up to date in the light of development in
types and sizes of ships and in their equipment, as well as changes in manning practices,
nationality, language and the organization of work on board ships.

2. There should be continuous occupational safety and health protection and
accident prevention publicity. Such publicity might take the following forms:
(a) educational audiovisual material, such as films, for use in vocational training cen-

tres for seafarers and where possible shown on board ships;
(b) display of posters on board ships;
(c) inclusion in periodicals read by seafarers of articles on the hazards of maritime

employment and on occupational safety and health protection and accident pre-
vention measures; and

(d) special campaigns using various publicity media to instruct seafarers, including
campaigns on safe working practices.
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3. The publicity referred to in paragraph 2 of this Guideline should take ac-
count of the different nationalities, languages and cultures of seafarers on board ships.

Guideline B4.3.10 – Safety and health education of young seafarers

1. Safety and health regulations should refer to any general provisions on medi-
cal examinations before and during employment and on the prevention of accidents
and the protection of health in employment, which may be applicable to the work of
seafarers. Such regulations should specify measures which will minimize occupational
dangers to young seafarers in the course of their duties.

2. Except where a young seafarer is recognized as fully qualified in a pertinent
skill by the competent authority, the regulations should specify restrictions on young
seafarers undertaking, without appropriate supervision and instruction, certain types
of work presenting special risk of accident or of detrimental effect on their health or
physical development, or requiring a particular degree of maturity, experience or skill.
In determining the types of work to be restricted by the regulations, the competent
authority might consider in particular work involving:
(a) the lifting, moving or carrying of heavy loads or objects;
(b) entry into boilers, tanks and cofferdams;
(c) exposure to harmful noise and vibration levels;
(d) operating hoisting and other power machinery and tools, or acting as signallers

to operators of such equipment;
(e) handling mooring or tow lines or anchoring equipment;
(f) rigging;
(g) work aloft or on deck in heavy weather;
(h) nightwatch duties;
(i) servicing of electrical equipment;
(j) exposure to potentially harmful materials, or harmful physical agents such as

dangerous or toxic substances and ionizing radiations;
(k) the cleaning of catering machinery; and
(l) the handling or taking charge of ships’ boats.

3. Practical measures should be taken by the competent authority or through
the appropriate machinery to bring to the attention of young seafarers information
concerning the prevention of accidents and the protection of their health on board
ships. Such measures could include adequate instruction in courses, official accident
prevention publicity intended for young persons and professional instruction and
supervision of young seafarers.

4. Education and training of young seafarers both ashore and on board ships
should include guidance on the detrimental effects on their health and well-being of
the abuse of alcohol and drugs and other potentially harmful substances, and the risk
and concerns relating to HIV/AIDS and of other health risk related activities.

Guideline B4.3.11 – International cooperation

1. Members, with the assistance as appropriate of intergovernmental and other
international organizations, should endeavour, in cooperation with each other, to
achieve the greatest possible uniformity of action for the promotion of occupational
safety and health protection and prevention of accidents.

16x24cmE  Page 66  Monday, April 10, 2006  1:51 PM



67

Health protection, medical care, welfare and social security protection

2. In developing programmes for promoting occupational safety and health
protection and prevention of accidents under Standard A4.3, each Member should
have due regard to relevant codes of practice published by the International Labour
Organization and the appropriate standards of international organizations.

3. Members should have regard to the need for international cooperation in the
continuous promotion of activity related to occupational safety and health protection
and prevention of occupational accidents. Such cooperation might take the form of:
(a) bilateral or multilateral arrangements for uniformity in occupational safety and

health protection and accident prevention standards and safeguards;
(b) exchange of information on particular hazards affecting seafarers and on means of

promoting occupational safety and health protection and preventing accidents;
(c) assistance in testing of equipment and inspection according to the national regu-

lations of the flag State;
(d) collaboration in the preparation and dissemination of occupational safety and

health protection and accident prevention provisions, rules or manuals;
(e) collaboration in the production and use of training aids; and
(f) joint facilities for, or mutual assistance in, the training of seafarers in occupational

safety and health protection, accident prevention and safe working practices.

Regulation 4.4 – Access to shore-based welfare facilities

Purpose: To ensure that seafarers working on board a ship have access
to shore-based facilities and services to secure their health and well-being

1. Each Member shall ensure that shore-based welfare facilities, where they
exist, are easily accessible. The Member shall also promote the development of welfare
facilities, such as those listed in the Code, in designated ports to provide seafarers on
ships that are in its ports with access to adequate welfare facilities and services.

2. The responsibilities of each Member with respect to shore-based facilities,
such as welfare, cultural, recreational and information facilities and services, are set
out in the Code.

Standard A4.4 – Access to shore-based welfare facilities

1. Each Member shall require, where welfare facilities exist on its territory, that
they are available for the use of all seafarers, irrespective of nationality, race, colour,
sex, religion, political opinion or social origin and irrespective of the flag State of the
ship on which they are employed or engaged or work.

2. Each Member shall promote the development of welfare facilities in appro-
priate ports of the country and determine, after consultation with the shipowners’ and
seafarers’ organizations concerned, which ports are to be regarded as appropriate.

3. Each Member shall encourage the establishment of welfare boards which
shall regularly review welfare facilities and services to ensure that they are appropriate
in the light of changes in the needs of seafarers resulting from technical, operational
and other developments in the shipping industry.
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Guideline B4.4 – Access to shore-based welfare facilities

Guideline B4.4.1 – Responsibilities of Members

1. Each Member should:
(a) take measures to ensure that adequate welfare facilities and services are provided

for seafarers in designated ports of call and that adequate protection is provided to
seafarers in the exercise of their profession; and

(b) take into account, in the implementation of these measures, the special needs of
seafarers, especially when in foreign countries and when entering war zones, in
respect of their safety, health and spare-time activities.

2. Arrangements for the supervision of welfare facilities and services should in-
clude participation by representative shipowners’ and seafarers’ organizations concerned.

3. Each Member should take measures designed to expedite the free circulation
among ships, central supply agencies and welfare establishments of welfare materials
such as films, books, newspapers and sports equipment for use by seafarers on board
their ships and in welfare centres ashore.

4. Members should cooperate with one another in promoting the welfare of
seafarers at sea and in port. Such cooperation should include the following:
(a) consultations among competent authorities aimed at the provision and improve-

ment of seafarers’ welfare facilities and services, both in port and on board ships;
(b) agreements on the pooling of resources and the joint provision of welfare facil-

ities in major ports so as to avoid unnecessary duplication;
(c) organization of international sports competitions and encouragement of the par-

ticipation of seafarers in sports activities; and
(d) organization of international seminars on the subject of welfare of seafarers at

sea and in port.

Guideline B4.4.2 – Welfare facilities and services in ports

1. Each Member should provide or ensure the provision of such welfare facil-
ities and services as may be required, in appropriate ports of the country.

2. Welfare facilities and services should be provided, in accordance with national
conditions and practice, by one or more of the following:
(a) public authorities;
(b) shipowners’ and seafarers’ organizations concerned under collective agreements

or other agreed arrangements; and
(c) voluntary organizations.

3. Necessary welfare and recreational facilities should be established or devel-
oped in ports. These should include:
(a) meeting and recreation rooms as required;
(b) facilities for sports and outdoor facilities, including competitions;
(c) educational facilities; and
(d) where appropriate, facilities for religious observances and for personal counselling.

4. These facilities may be provided by making available to seafarers in accord-
ance with their needs facilities designed for more general use.
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5. Where large numbers of seafarers of different nationalities require facilities
such as hotels, clubs and sports facilities in a particular port, the competent authorities or
bodies of the countries of origin of the seafarers and of the flag States, as well as the
international associations concerned, should consult and cooperate with the competent
authorities and bodies of the country in which the port is situated and with one another,
with a view to the pooling of resources and to avoiding unnecessary duplication.

6. Hotels or hostels suitable for seafarers should be available where there is
need for them. They should provide facilities equal to those found in a good-class
hotel, and should wherever possible be located in good surroundings away from the
immediate vicinity of the docks. Such hotels or hostels should be properly supervised,
the prices charged should be reasonable in amount and, where necessary and possible,
provision should be made for accommodating seafarers’ families.

7. These accommodation facilities should be open to all seafarers, irrespective of
nationality, race, colour, sex, religion, political opinion or social origin and irrespective
of the flag State of the ship on which they are employed or engaged or work. Without in
any way infringing this principle, it may be necessary in certain ports to provide several
types of facilities, comparable in standard but adapted to the customs and needs of dif-
ferent groups of seafarers.

8. Measures should be taken to ensure that, as necessary, technically competent
persons are employed full time in the operation of seafarers’ welfare facilities and ser-
vices, in addition to any voluntary workers.

Guideline B4.4.3 – Welfare boards

1. Welfare boards should be established, at the port, regional and national levels,
as appropriate. Their functions should include:
(a) keeping under review the adequacy of existing welfare facilities and monitoring

the need for the provision of additional facilities or the withdrawal of under-
utilized facilities; and

(b) assisting and advising those responsible for providing welfare facilities and ensur-
ing coordination between them.

2. Welfare boards should include among their members representatives of ship-
owners’ and seafarers’ organizations, the competent authorities and, where appropri-
ate, voluntary organizations and social bodies.

3. As appropriate, consuls of maritime States and local representatives of foreign
welfare organizations should, in accordance with national laws and regulations, be asso-
ciated with the work of port, regional and national welfare boards.

Guideline B4.4.4 – Financing of welfare facilities

1. In accordance with national conditions and practice, financial support for
port welfare facilities should be made available through one or more of the following:
(a) grants from public funds;
(b) levies or other special dues from shipping sources;
(c) voluntary contributions from shipowners, seafarers, or their organizations; and
(d) voluntary contributions from other sources.

2. Where welfare taxes, levies and special dues are imposed, they should be
used only for the purposes for which they are raised.
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Guideline B4.4.5 – Dissemination of information and facilitation measures

1. Information should be disseminated among seafarers concerning facilities
open to the general public in ports of call, particularly transport, welfare, entertain-
ment and educational facilities and places of worship, as well as facilities provided spe-
cifically for seafarers.

2. Adequate means of transport at moderate prices should be available at any
reasonable time in order to enable seafarers to reach urban areas from convenient
locations in the port.

3. All suitable measures should be taken by the competent authorities to make
known to shipowners and to seafarers entering port any special laws and customs, the
contravention of which may jeopardize their freedom.

4. Port areas and access roads should be provided by the competent authorities
with adequate lighting and signposting and regular patrols for the protection of seafarers.

Guideline B4.4.6 – Seafarers in a foreign port

1. For the protection of seafarers in foreign ports, measures should be taken to
facilitate:
(a) access to consuls of their State of nationality or State of residence; and
(b) effective cooperation between consuls and the local or national authorities.

2. Seafarers who are detained in a foreign port should be dealt with promptly
under due process of law and with appropriate consular protection.

3. Whenever a seafarer is detained for any reason in the territory of a Member,
the competent authority should, if the seafarer so requests, immediately inform the
flag State and the State of nationality of the seafarer. The competent authority should
promptly inform the seafarer of the right to make such a request. The State of nation-
ality of the seafarer should promptly notify the seafarer’s next of kin. The competent
authority should allow consular officers of these States immediate access to the sea-
farer and regular visits thereafter so long as the seafarer is detained.

4. Each Member should take measures, whenever necessary, to ensure the
safety of seafarers from aggression and other unlawful acts while ships are in their ter-
ritorial waters and especially in approaches to ports.

5. Every effort should be made by those responsible in port and on board a ship
to facilitate shore leave for seafarers as soon as possible after a ship’s arrival in port.

Regulation 4.5 – Social security

Purpose: To ensure that measures are taken with a view to providing seafarers
with access to social security protection

1. Each Member shall ensure that all seafarers and, to the extent provided
for in its national law, their dependants have access to social security protection in ac-
cordance with the Code without prejudice however to any more favourable conditions
referred to in paragraph 8 of article 19 of the Constitution.
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2. Each Member undertakes to take steps, according to its national circum-
stances, individually and through international cooperation, to achieve progressively
comprehensive social security protection for seafarers.

3. Each Member shall ensure that seafarers who are subject to its social security
legislation, and, to the extent provided for in its national law, their dependants, are en-
titled to benefit from social security protection no less favourable than that enjoyed by
shoreworkers.

Standard A4.5 – Social security

1. The branches to be considered with a view to achieving progressively com-
prehensive social security protection under Regulation 4.5 are: medical care, sickness
benefit, unemployment benefit, old-age benefit, employment injury benefit, family
benefit, maternity benefit, invalidity benefit and survivors’ benefit, complementing the
protection provided for under Regulations 4.1, on medical care, and 4.2, on ship-
owners’ liability, and under other titles of this Convention.

2. At the time of ratification, the protection to be provided by each Member in
accordance with Regulation 4.5, paragraph 1, shall include at least three of the nine
branches listed in paragraph 1 of this Standard.

3. Each Member shall take steps according to its national circumstances to pro-
vide the complementary social security protection referred to in paragraph 1 of this
Standard to all seafarers ordinarily resident in its territory. This responsibility could be
satisfied, for example, through appropriate bilateral or multilateral agreements or
contribution-based systems. The resulting protection shall be no less favourable than
that enjoyed by shoreworkers resident in their territory.

4. Notwithstanding the attribution of responsibilities in paragraph 3 of this
Standard, Members may determine, through bilateral and multilateral agreements and
through provisions adopted in the framework of regional economic integration organ-
izations, other rules concerning the social security legislation to which seafarers are
subject.

5. Each Member’s responsibilities with respect to seafarers on ships that fly its
flag shall include those provided for by Regulations 4.1 and 4.2 and the related provi-
sions of the Code, as well as those that are inherent in its general obligations under
international law.

6. Each Member shall give consideration to the various ways in which compar-
able benefits will, in accordance with national law and practice, be provided to sea-
farers in the absence of adequate coverage in the branches referred to in paragraph 1
of this Standard.

7. The protection under Regulation 4.5, paragraph 1, may, as appropriate, be
contained in laws or regulations, in private schemes or in collective bargaining agree-
ments or in a combination of these.

8. To the extent consistent with their national law and practice, Members shall
cooperate, through bilateral or multilateral agreements or other arrangements, to
ensure the maintenance of social security rights, provided through contributory or
non-contributory schemes, which have been acquired, or are in the course of acquisi-
tion, by all seafarers regardless of residence.
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9. Each Member shall establish fair and effective procedures for the settlement
of disputes.

10. Each Member shall at the time of ratification specify the branches for which
protection is provided in accordance with paragraph 2 of this Standard. It shall subse-
quently notify the Director-General of the International Labour Office when it pro-
vides social security protection in respect of one or more other branches stated in para-
graph 1 of this Standard. The Director-General shall maintain a register of this
information and shall make it available to all interested parties.

11. The reports to the International Labour Office pursuant to article 22 of the
Constitution, shall also include information regarding steps taken in accordance with
Regulation 4.5, paragraph 2, to extend protection to other branches.

Guideline B4.5 – Social security

1. The protection to be provided at the time of ratification in accordance with
Standard A4.5, paragraph 2, should at least include the branches of medical care, sick-
ness benefit and employment injury benefit.

2. In the circumstances referred to in Standard A4.5, paragraph 6, comparable
benefits may be provided through insurance, bilateral and multilateral agreements or
other effective means, taking into consideration the provisions of relevant collective
bargaining agreements. Where such measures are adopted, seafarers covered by such
measures should be advised of the means by which the various branches of social secur-
ity protection will be provided.

3. Where seafarers are subject to more than one national legislation covering
social security, the Members concerned should cooperate in order to determine by
mutual agreement which legislation is to apply, taking into account such factors as the
type and level of protection under the respective legislations which is more favourable
to the seafarer concerned as well as the seafarer’s preference.

4. The procedures to be established under Standard A4.5, paragraph 9, should
be designed to cover all disputes relevant to the claims of the seafarers concerned,
irrespective of the manner in which the coverage is provided.

5. Each Member which has national seafarers, non-national seafarers or both
serving on ships that fly its flag should provide the social security protection in the Con-
vention as applicable, and should periodically review the branches of social security
protection in Standard A4.5, paragraph 1, with a view to identifying any additional
branches appropriate for the seafarers concerned.

6. The seafarers’ employment agreement should identify the means by which
the various branches of social security protection will be provided to the seafarer by
the shipowner as well as any other relevant information at the disposal of the ship-
owner, such as statutory deductions from the seafarers’ wages and shipowners’ contri-
butions which may be made in accordance with the requirements of identified author-
ized bodies pursuant to relevant national social security schemes.

7. The Member whose flag the ship flies should, in effectively exercising its
jurisdiction over social matters, satisfy itself that the shipowners’ responsibilities con-
cerning social security protection are met, including making the required contributions
to social security schemes.
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TITLE 5.  COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

Compliance and enforcement1. The Regulations in this Title specify each Member’s responsibility to fully
implement and enforce the principles and rights set out in the Articles of this Conven-
tion as well as the particular obligations provided for under its Titles 1, 2, 3 and 4.

2. Paragraphs 3 and 4 of Article VI, which permit the implementation of Part
A of the Code through substantially equivalent provisions, do not apply to Part A of
the Code in this Title.

3. In accordance with paragraph 2 of Article VI, each Member shall implement
its responsibilities under the Regulations in the manner set out in the corresponding
Standards of Part A of the Code, giving due consideration to the corresponding Guide-
lines in Part B of the Code.

4. The provisions of this Title shall be implemented bearing in mind that sea-
farers and shipowners, like all other persons, are equal before the law and are entitled
to the equal protection of the law and shall not be subject to discrimination in their ac-
cess to courts, tribunals or other dispute resolution mechanisms. The provisions of this
Title do not determine legal jurisdiction or a legal venue.

Regulation 5.1 – Flag State responsibilities

Purpose: To ensure that each Member implements its responsibilities
under this Convention with respect to ships that fly its flag

Regulation 5.1.1 – General principles

1. Each Member is responsible for ensuring implementation of its obligations
under this Convention on ships that fly its flag.

2. Each Member shall establish an effective system for the inspection and cer-
tification of maritime labour conditions, in accordance with Regulations 5.1.3 and 5.1.4
ensuring that the working and living conditions for seafarers on ships that fly its flag
meet, and continue to meet, the standards in this Convention.

3. In establishing an effective system for the inspection and certification of
maritime labour conditions, a Member may, where appropriate, authorize public insti-
tutions or other organizations (including those of another Member, if the latter agrees)
which it recognizes as competent and independent to carry out inspections or to issue
certificates or to do both. In all cases, the Member shall remain fully responsible for
the inspection and certification of the working and living conditions of the seafarers
concerned on ships that fly its flag.

4. A maritime labour certificate, complemented by a declaration of maritime
labour compliance, shall constitute prima facie evidence that the ship has been duly in-
spected by the Member whose flag it flies and that the requirements of this Convention
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relating to working and living conditions of the seafarers have been met to the extent
so certified.

5. Information about the system referred to in paragraph 2 of this Regulation, in-
cluding the method used for assessing its effectiveness, shall be included in the Member’s
reports to the International Labour Office pursuant to article 22 of the Constitution.

Standard A5.1.1 – General principles

1. Each Member shall establish clear objectives and standards covering the ad-
ministration of its inspection and certification systems, as well as adequate overall pro-
cedures for its assessment of the extent to which those objectives and standards are be-
ing attained.

2. Each Member shall require all ships that fly its flag to have a copy of this
Convention available on board.

Guideline B5.1.1 – General principles

1. The competent authority should make appropriate arrangements to promote
effective cooperation between public institutions and other organizations, referred to
in Regulations 5.1.1 and 5.1.2, concerned with seafarers’ shipboard working and living
conditions.

2. In order to better ensure cooperation between inspectors and shipowners,
seafarers and their respective organizations, and to maintain or improve seafarers’
working and living conditions, the competent authority should consult the represent-
atives of such organizations at regular intervals as to the best means of attaining these
ends. The manner of such consultation should be determined by the competent author-
ity after consulting with shipowners’ and seafarers’ organizations.

Regulation 5.1.2 – Authorization of recognized organizations

1. The public institutions or other organizations referred to in paragraph 3 of
Regulation 5.1.1 (“recognized organizations”) shall have been recognized by the com-
petent authority as meeting the requirements in the Code regarding competency and
independence. The inspection or certification functions which the recognized organi-
zations may be authorized to carry out shall come within the scope of the activities that
are expressly mentioned in the Code as being carried out by the competent authority
or a recognized organization.

2. The reports referred to in paragraph 5 of Regulation 5.1.1 shall contain infor-
mation regarding any recognized organization, the extent of authorizations given and
the arrangements made by the Member to ensure that the authorized activities are car-
ried out completely and effectively.

Standard A5.1.2 – Authorization of recognized organizations

1. For the purpose of recognition in accordance with paragraph 1 of Regulation
5.1.2, the competent authority shall review the competency and independence of the
organization concerned and determine whether the organization has demonstrated, to
the extent necessary for carrying out the activities covered by the authorization con-
ferred on it, that the organization:
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(a) has the necessary expertise in the relevant aspects of this Convention and an ap-
propriate knowledge of ship operations, including the minimum requirements
for seafarers to work on a ship, conditions of employment, accommodation, rec-
reational facilities, food and catering, accident prevention, health protection,
medical care, welfare and social security protection;

(b) has the ability to maintain and update the expertise of its personnel;
(c) has the necessary knowledge of the requirements of this Convention as well as of

applicable national laws and regulations and relevant international instruments;
and

(d) is of the appropriate size, structure, experience and capability commensurate
with the type and degree of authorization.

2. Any authorizations granted with respect to inspections shall, as a minimum,
empower the recognized organization to require the rectification of deficiencies that it
identifies in seafarers’ working and living conditions and to carry out inspections in this
regard at the request of a port State.

3. Each Member shall establish:
(a) a system to ensure the adequacy of work performed by recognized organizations,

which includes information on all applicable national laws and regulations and
relevant international instruments; and

(b) procedures for communication with and oversight of such organizations.

4. Each Member shall provide the International Labour Office with a current
list of any recognized organizations authorized to act on its behalf and it shall keep this
list up to date. The list shall specify the functions that the recognized organizations
have been authorized to carry out. The Office shall make the list publicly available.

Guideline B5.1.2 – Authorization of recognized organizations

1. The organization seeking recognition should demonstrate the technical, ad-
ministrative and managerial competence and capacity to ensure the provision of timely
service of satisfactory quality.

2. In evaluating the capability of an organization, the competent authority
should determine whether the organization:
(a) has adequate technical, managerial and support staff;
(b) has sufficient qualified professional staff to provide the required service, repre-

senting an adequate geographical coverage;
(c) has proven ability to provide a timely service of satisfactory quality; and
(d) is independent and accountable in its operations.

3. The competent authority should conclude a written agreement with any
organization that it recognizes for purposes of an authorization. The agreement should
include the following elements:
(a) scope of application;
(b) purpose;
(c) general conditions;
(d) the execution of functions under authorization;
(e) legal basis of the functions under authorization;
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(f) reporting to the competent authority;
(g) specification of the authorization from the competent authority to the recognized

organization; and
(h) the competent authority’s supervision of activities delegated to the recognized

organization.

4. Each Member should require the recognized organizations to develop a sys-
tem for qualification of staff employed by them as inspectors to ensure the timely up-
dating of their knowledge and expertise.

5. Each Member should require the recognized organizations to maintain records
of the services performed by them such that they are able to demonstrate achievement
of the required standards in the items covered by the services.

6. In establishing the oversight procedures referred to in Standard A5.1.2, para-
graph 3(b), each Member should take into account the Guidelines for the Authoriza-
tion of Organizations Acting on Behalf of the Administration, adopted in the frame-
work of the International Maritime Organization.

Regulation 5.1.3 – Maritime labour certificate and declaration of maritime labour
compliance

1. This Regulation applies to ships of:
(a) 500 gross tonnage or over, engaged in international voyages; and
(b) 500 gross tonnage or over, flying the flag of a Member and operating from a port,

or between ports, in another country.

For the purpose of this Regulation, “international voyage” means a voyage from a coun-
try to a port outside such a country.

2. This Regulation also applies to any ship that flies the flag of a Member and
is not covered by paragraph 1 of this Regulation, at the request of the shipowner to the
Member concerned.

3. Each Member shall require ships that fly its flag to carry and maintain a mari-
time labour certificate certifying that the working and living conditions of seafarers on
the ship, including measures for ongoing compliance to be included in the declaration
of maritime labour compliance referred to in paragraph 4 of this Regulation, have been
inspected and meet the requirements of national laws or regulations or other measures
implementing this Convention.

4. Each Member shall require ships that fly its flag to carry and maintain a
declaration of maritime labour compliance stating the national requirements imple-
menting this Convention for the working and living conditions for seafarers and setting
out the measures adopted by the shipowner to ensure compliance with the require-
ments on the ship or ships concerned.

5. The maritime labour certificate and the declaration of maritime labour com-
pliance shall conform to the model prescribed by the Code.

6. Where the competent authority of the Member or a recognized organization
duly authorized for this purpose has ascertained through inspection that a ship that
flies the Member’s flag meets or continues to meet the standards of this Convention, it
shall issue or renew a maritime labour certificate to that effect and maintain a publicly
available record of that certificate.
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7. Detailed requirements for the maritime labour certificate and the declara-
tion of maritime labour compliance, including a list of the matters that must be in-
spected and approved, are set out in Part A of the Code.

Standard A5.1.3 – Maritime labour certificate and declaration of maritime labour
compliance

1. The maritime labour certificate shall be issued to a ship by the competent
authority, or by a recognized organization duly authorized for this purpose, for a
period which shall not exceed five years. A list of matters that must be inspected and
found to meet national laws and regulations or other measures implementing the re-
quirements of this Convention regarding the working and living conditions of seafarers
on ships before a maritime labour certificate can be issued is found in Appendix A5-I.

2. The validity of the maritime labour certificate shall be subject to an inter-
mediate inspection by the competent authority, or by a recognized organization duly
authorized for this purpose, to ensure continuing compliance with the national require-
ments implementing this Convention. If only one intermediate inspection is carried out
and the period of validity of the certificate is five years, it shall take place between the
second and third anniversary dates of the certificate. Anniversary date means the day
and month of each year which will correspond to the date of expiry of the maritime
labour certificate. The scope and depth of the intermediate inspection shall be equal to
an inspection for renewal of the certificate. The certificate shall be endorsed following
satisfactory intermediate inspection.

3. Notwithstanding paragraph 1 of this Standard, when the renewal inspection
has been completed within three months before the expiry of the existing maritime
labour certificate, the new maritime labour certificate shall be valid from the date of
completion of the renewal inspection for a period not exceeding five years from the
date of expiry of the existing certificate.

4. When the renewal inspection is completed more than three months before
the expiry date of the existing maritime labour certificate, the new maritime labour
certificate shall be valid for a period not exceeding five years starting from the date of
completion of the renewal inspection.

5. A maritime labour certificate may be issued on an interim basis:
(a) to new ships on delivery;
(b) when a ship changes flag; or
(c) when a shipowner assumes responsibility for the operation of a ship which is new

to that shipowner.

6. An interim maritime labour certificate may be issued for a period not ex-
ceeding six months by the competent authority or a recognized organization duly
authorized for this purpose.

7. An interim maritime labour certificate may only be issued following verifica-
tion that:
(a) the ship has been inspected, as far as reasonable and practicable, for the matters

listed in Appendix A5-I, taking into account verification of items under subpara-
graphs (b), (c) and (d) of this paragraph;

(b) the shipowner has demonstrated to the competent authority or recognized organ-
ization that the ship has adequate procedures to comply with this Convention;
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(c) the master is familiar with the requirements of this Convention and the respon-
sibilities for implementation; and

(d) relevant information has been submitted to the competent authority or recog-
nized organization to produce a declaration of maritime labour compliance.

8. A full inspection in accordance with paragraph 1 of this Standard shall be car-
ried out prior to expiry of the interim certificate to enable issue of the full-term mari-
time labour certificate. No further interim certificate may be issued following the initial
six months referred to in paragraph 6 of this Standard. A declaration of mari-
time labour compliance need not be issued for the period of validity of the interim
certificate.

9. The maritime labour certificate, the interim maritime labour certificate and
the declaration of maritime labour compliance shall be drawn up in the form corre-
sponding to the models given in Appendix A5-II.

10. The declaration of maritime labour compliance shall be attached to the
maritime labour certificate. It shall have two parts:
(a) Part I shall be drawn up by the competent authority which shall: (i) identify the

list of matters to be inspected in accordance with paragraph 1 of this Standard;
(ii) identify the national requirements embodying the relevant provisions of this
Convention by providing a reference to the relevant national legal provisions as
well as, to the extent necessary, concise information on the main content of the
national requirements; (iii) refer to ship-type specific requirements under
national legislation; (iv) record any substantially equivalent provisions adopted
pursuant to paragraph 3 of Article VI; and (v) clearly indicate any exemption
granted by the competent authority as provided in Title 3; and

(b) Part II shall be drawn up by the shipowner and shall identify the measures adopted
to ensure ongoing compliance with the national requirements between inspections
and the measures proposed to ensure that there is continuous improvement.

The competent authority or recognized organization duly authorized for this purpose
shall certify Part II and shall issue the declaration of maritime labour compliance.

11. The results of all subsequent inspections or other verifications carried out
with respect to the ship concerned and any significant deficiencies found during any
such verification shall be recorded, together with the date when the deficiencies were
found to have been remedied. This record, accompanied by an English-language trans-
lation where it is not in English, shall, in accordance with national laws or regulations,
be inscribed upon or appended to the declaration of maritime labour compliance or
made available in some other way to seafarers, flag State inspectors, authorized offi-
cers in port States and shipowners’ and seafarers’ representatives.

12. A current valid maritime labour certificate and declaration of maritime
labour compliance, accompanied by an English-language translation where it is not in
English, shall be carried on the ship and a copy shall be posted in a conspicuous place on
board where it is available to the seafarers. A copy shall be made available in accordance
with national laws and regulations, upon request, to seafarers, flag State inspectors,
authorized officers in port States, and shipowners’ and seafarers’ representatives.

13. The requirement for an English-language translation in paragraphs 11 and
12 of this Standard does not apply in the case of a ship not engaged in an international
voyage.
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14. A certificate issued under paragraph 1 or 5 of this Standard shall cease to be
valid in any of the following cases:
(a) if the relevant inspections are not completed within the periods specified under

paragraph 2 of this Standard;
(b) if the certificate is not endorsed in accordance with paragraph 2 of this Standard;
(c) when a ship changes flag;
(d) when a shipowner ceases to assume the responsibility for the operation of a ship;

and
(e) when substantial changes have been made to the structure or equipment covered

in Title 3.

15. In the case referred to in paragraph 14(c), (d) or (e) of this Standard, a new
certificate shall only be issued when the competent authority or recognized organiza-
tion issuing the new certificate is fully satisfied that the ship is in compliance with the
requirements of this Standard.

16. A maritime labour certificate shall be withdrawn by the competent author-
ity or the recognized organization duly authorized for this purpose by the flag State, if
there is evidence that the ship concerned does not comply with the requirements of this
Convention and any required corrective action has not been taken.

17. When considering whether a maritime labour certificate should be with-
drawn in accordance with paragraph 16 of this Standard, the competent authority or
the recognized organization shall take into account the seriousness or the frequency of
the deficiencies.

Guideline B5.1.3 – Maritime labour certificate and declaration of maritime labour
compliance

1. The statement of national requirements in Part I of the declaration of mari-
time labour compliance should include or be accompanied by references to the legis-
lative provisions relating to seafarers’ working and living conditions in each of the mat-
ters listed in Appendix A5-I. Where national legislation precisely follows the
requirements stated in this Convention, a reference may be all that is necessary. Where
a provision of the Convention is implemented through substantial equivalence as pro-
vided under Article VI, paragraph 3, this provision should be identified and a concise
explanation should be provided. Where an exemption is granted by the competent
authority as provided in Title 3, the particular provision or provisions concerned should
be clearly indicated.

2. The measures referred to in Part II of the declaration of maritime labour
compliance, drawn up by the shipowner, should, in particular, indicate the occasions
on which ongoing compliance with particular national requirements will be verified,
the persons responsible for verification, the records to be taken, as well as the proce-
dures to be followed where non-compliance is noted. Part II may take a number of
forms. It could make reference to other more comprehensive documentation covering
policies and procedures relating to other aspects of the maritime sector, for example
documents required by the International Safety Management (ISM) Code or the infor-
mation required by Regulation 5 of the SOLAS Convention, Chapter XI-1 relating to
the ship’s Continuous Synopsis Record.

3. The measures to ensure ongoing compliance should include general inter-
national requirements for the shipowner and master to keep themselves informed of the
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latest advances in technology and scientific findings concerning workplace design, taking
into account the inherent dangers of seafarers’ work, and to inform the seafarers’ repre-
sentatives accordingly, thereby guaranteeing a better level of protection of the seafarers’
working and living conditions on board.

4. The declaration of maritime labour compliance should, above all, be drafted
in clear terms designed to help all persons concerned, such as flag State inspectors,
authorized officers in port States and seafarers, to check that the requirements are be-
ing properly implemented.

5. An example of the kind of information that might be contained in a declar-
ation of maritime labour compliance is given in Appendix B5-I.

6. When a ship changes flag as referred to in Standard A5.1.3, paragraph 14(c),
and where both States concerned have ratified this Convention, the Member whose
flag the ship was formerly entitled to fly should, as soon as possible, transmit to the
competent authority of the other Member copies of the maritime labour certificate and
the declaration of maritime labour compliance carried by the ship before the change
of flag and, if applicable, copies of the relevant inspection reports if the competent
authority so requests within three months after the change of flag has taken place.

Regulation 5.1.4 – Inspection and enforcement

1. Each Member shall verify, through an effective and coordinated system of
regular inspections, monitoring and other control measures, that ships that fly its flag
comply with the requirements of this Convention as implemented in national laws and
regulations.

2. Detailed requirements regarding the inspection and enforcement system re-
ferred to in paragraph 1 of this Regulation are set out in Part A of the Code.

Standard A5.1.4 – Inspection and enforcement

1. Each Member shall maintain a system of inspection of the conditions for sea-
farers on ships that fly its flag which shall include verification that the measures relat-
ing to working and living conditions as set out in the declaration of maritime labour
compliance, where applicable, are being followed, and that the requirements of this
Convention are met.

2. The competent authority shall appoint a sufficient number of qualified in-
spectors to fulfil its responsibilities under paragraph 1 of this Standard. Where recog-
nized organizations have been authorized to carry out inspections, the Member shall
require that personnel carrying out the inspection are qualified to undertake these
duties and shall provide them with the necessary legal authority to perform their
duties.

3. Adequate provision shall be made to ensure that the inspectors have the
training, competence, terms of reference, powers, status and independence necessary
or desirable so as to enable them to carry out the verification and ensure the compli-
ance referred to in paragraph 1 of this Standard.

4. Inspections shall take place at the intervals required by Standard A5.1.3,
where applicable. The interval shall in no case exceed three years.
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5. If a Member receives a complaint which it does not consider manifestly un-
founded or obtains evidence that a ship that flies its flag does not conform to the re-
quirements of this Convention or that there are serious deficiencies in the implement-
ation of the measures set out in the declaration of maritime labour compliance, the
Member shall take the steps necessary to investigate the matter and ensure that action
is taken to remedy any deficiencies found.

6. Adequate rules shall be provided and effectively enforced by each Member
in order to guarantee that inspectors have the status and conditions of service to ensure
that they are independent of changes of government and of improper external influ-
ences.

7. Inspectors, issued with clear guidelines as to the tasks to be performed and
provided with proper credentials, shall be empowered:
(a) to board a ship that flies the Member’s flag;
(b) to carry out any examination, test or inquiry which they may consider necessary

in order to satisfy themselves that the standards are being strictly observed; and
(c) to require that any deficiency is remedied and, where they have grounds to be-

lieve that deficiencies constitute a serious breach of the requirements of this Con-
vention (including seafarers’ rights), or represent a significant danger to sea-
farers’ safety, health or security, to prohibit a ship from leaving port until
necessary actions are taken.

8. Any action taken pursuant to paragraph 7(c) of this Standard shall be subject
to any right of appeal to a judicial or administrative authority.

9. Inspectors shall have the discretion to give advice instead of instituting or
recommending proceedings when there is no clear breach of the requirements of this
Convention that endangers the safety, health or security of the seafarers concerned
and where there is no prior history of similar breaches.

10. Inspectors shall treat as confidential the source of any grievance or com-
plaint alleging a danger or deficiency in relation to seafarers’ working and living con-
ditions or a violation of laws and regulations and give no intimation to the shipowner,
the shipowner’s representative or the operator of the ship that an inspection was made
as a consequence of such a grievance or complaint.

11. Inspectors shall not be entrusted with duties which might, because of their
number or nature, interfere with effective inspection or prejudice in any way their author-
ity or impartiality in their relations with shipowners, seafarers or other interested par-
ties. In particular, inspectors shall:
(a) be prohibited from having any direct or indirect interest in any operation which

they are called upon to inspect; and
(b) subject to appropriate sanctions or disciplinary measures, not reveal, even after

leaving service, any commercial secrets or confidential working processes or in-
formation of a personal nature which may come to their knowledge in the course
of their duties.

12. Inspectors shall submit a report of each inspection to the competent author-
ity. One copy of the report in English or in the working language of the ship shall be fur-
nished to the master of the ship and another copy shall be posted on the ship’s notice
board for the information of the seafarers and, upon request, sent to their representatives.
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13. The competent authority of each Member shall maintain records of inspec-
tions of the conditions for seafarers on ships that fly its flag. It shall publish an annual
report on inspection activities within a reasonable time, not exceeding six months, after
the end of the year.

14. In the case of an investigation pursuant to a major incident, the report shall
be submitted to the competent authority as soon as practicable, but not later than one
month following the conclusion of the investigation. 

15. When an inspection is conducted or when measures are taken under this
Standard, all reasonable efforts shall be made to avoid a ship being unreasonably de-
tained or delayed.

16. Compensation shall be payable in accordance with national laws and regu-
lations for any loss or damage suffered as a result of the wrongful exercise of the in-
spectors’ powers. The burden of proof in each case shall be on the complainant.

17. Adequate penalties and other corrective measures for breaches of the re-
quirements of this Convention (including seafarers’ rights) and for obstructing inspec-
tors in the performance of their duties shall be provided for and effectively enforced
by each Member.

Guideline B5.1.4 – Inspection and enforcement

1. The competent authority and any other service or authority wholly or partly
concerned with the inspection of seafarers’ working and living conditions should have
the resources necessary to fulfil their functions. In particular:
(a) each Member should take the necessary measures so that duly qualified technical

experts and specialists may be called upon, as needed, to assist in the work of in-
spectors; and

(b) inspectors should be provided with conveniently situated premises, equipment
and means of transport adequate for the efficient performance of their duties.

2. The competent authority should develop a compliance and enforcement pol-
icy to ensure consistency and otherwise guide inspection and enforcement activities re-
lated to this Convention. Copies of this policy should be provided to all inspectors and
relevant law-enforcement officials and should be made available to the public and
shipowners and seafarers.

3. The competent authority should establish simple procedures to enable it to re-
ceive information in confidence concerning possible breaches of the requirements of this
Convention (including seafarers’ rights) presented by seafarers directly or by represent-
atives of the seafarers, and permit inspectors to investigate such matters promptly,
including:
(a) enabling masters, seafarers or representatives of the seafarers to request an in-

spection when they consider it necessary; and
(b) supplying technical information and advice to shipowners and seafarers and or-

ganizations concerned as to the most effective means of complying with the re-
quirements of this Convention and of bringing about a continual improvement in
seafarers’ on-board conditions.

4. Inspectors should be fully trained and sufficient in numbers to secure the ef-
ficient discharge of their duties with due regard to:
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(a) the importance of the duties which the inspectors have to perform, in particular
the number, nature and size of ships subject to inspection and the number and
complexity of the legal provisions to be enforced;

(b) the resources placed at the disposal of the inspectors; and
(c) the practical conditions under which inspections must be carried out in order to

be effective.

5. Subject to any conditions for recruitment to the public service which may be
prescribed by national laws and regulations, inspectors should have qualifications and
adequate training to perform their duties and where possible should have a maritime
education or experience as a seafarer. They should have adequate knowledge of sea-
farers’ working and living conditions and of the English language.

6. Measures should be taken to provide inspectors with appropriate further
training during their employment.

7. All inspectors should have a clear understanding of the circumstances in
which an inspection should be carried out, the scope of the inspection to be carried out
in the various circumstances referred to and the general method of inspection.

8. Inspectors provided with proper credentials under the national law should at
a minimum be empowered:
(a) to board ships freely and without previous notice; however, when commencing

the ship inspection, inspectors should provide notification of their presence to
the master or person in charge and, where appropriate, to the seafarers or their
representatives;

(b) to question the master, seafarer or any other person, including the shipowner or the
shipowner’s representative, on any matter concerning the application of the re-
quirements under laws and regulations, in the presence of any witness that the per-
son may have requested;

(c) to require the production of any books, log books, registers, certificates or other
documents or information directly related to matters subject to inspection, in
order to verify compliance with the national laws and regulations implementing
this Convention;

(d) to enforce the posting of notices required under the national laws and regulations
implementing this Convention;

(e) to take or remove, for the purpose of analysis, samples of products, cargo, drink-
ing water, provisions, materials and substances used or handled; 

(f) following an inspection, to bring immediately to the attention of the shipowner,
the operator of the ship or the master, deficiencies which may affect the health
and safety of those on board ship;

(g) to alert the competent authority and, if applicable, the recognized organization
to any deficiency or abuse not specifically covered by existing laws or regulations
and submit proposals to them for the improvement of the laws or regulations; and

(h) to notify the competent authority of any occupational injuries or diseases affect-
ing seafarers in such cases and in such manner as may be prescribed by laws and
regulations.

9. When a sample referred to in paragraph 8(e) of this Guideline is being taken
or removed, the shipowner or the shipowner’s representative, and where appropriate
a seafarer, should be notified or should be present at the time the sample is taken or
removed. The quantity of such a sample should be properly recorded by the inspector.
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10. The annual report published by the competent authority of each Member,
in respect of ships that fly its flag, should contain:
(a) a list of laws and regulations in force relevant to seafarers’ working and living

conditions and any amendments which have come into effect during the year;
(b) details of the organization of the system of inspection;
(c) statistics of ships or other premises subject to inspection and of ships and other

premises actually inspected;
(d) statistics on all seafarers subject to its national laws and regulations;
(e) statistics and information on violations of legislation, penalties imposed and cases

of detention of ships; and
(f) statistics on reported occupational injuries and diseases affecting seafarers.

Regulation 5.1.5 – On-board complaint procedures

1. Each Member shall require that ships that fly its flag have on-board proce-
dures for the fair, effective and expeditious handling of seafarer complaints alleging
breaches of the requirements of this Convention (including seafarers’ rights).

2. Each Member shall prohibit and penalize any kind of victimization of a sea-
farer for filing a complaint.

3. The provisions in this Regulation and related sections of the Code are with-
out prejudice to a seafarer’s right to seek redress through whatever legal means the
seafarer considers appropriate.

Standard A5.1.5 – On-board complaint procedures

1. Without prejudice to any wider scope that may be given in national laws or
regulations or collective agreements, the on-board procedures may be used by sea-
farers to lodge complaints relating to any matter that is alleged to constitute a breach
of the requirements of this Convention (including seafarers’ rights).

2. Each Member shall ensure that, in its laws or regulations, appropriate on
board complaint procedures are in place to meet the requirements of Regulation 5.1.5.
Such procedures shall seek to resolve complaints at the lowest level possible. However,
in all cases, seafarers shall have a right to complain directly to the master and, where
they consider it necessary, to appropriate external authorities.

3. The on-board complaint procedures shall include the right of the seafarer to
be accompanied or represented during the complaints procedure, as well as safeguards
against the possibility of victimization of seafarers for filing complaints. The term “vic-
timization” covers any adverse action taken by any person with respect to a seafarer
for lodging a complaint which is not manifestly vexatious or maliciously made.

4. In addition to a copy of their seafarers’ employment agreement, all seafarers
shall be provided with a copy of the on-board complaint procedures applicable on the
ship. This shall include contact information for the competent authority in the flag
State and, where different, in the seafarers’ country of residence, and the name of a
person or persons on board the ship who can, on a confidential basis, provide seafarers
with impartial advice on their complaint and otherwise assist them in following the
complaint procedures available to them on board the ship.
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Guideline B5.1.5 – On-board complaint procedures

1. Subject to any relevant provisions of an applicable collective agreement, the
competent authority should, in close consultation with shipowners’ and seafarers’
organizations, develop a model for fair, expeditious and well-documented on-board
complaint-handling procedures for all ships that fly the Member’s flag. In developing
these procedures the following matters should be considered:
(a) many complaints may relate specifically to those individuals to whom the com-

plaint is to be made or even to the master of the ship. In all cases seafarers should
also be able to complain directly to the master and to make a complaint ex-
ternally; and

(b) in order to help avoid problems of victimization of seafarers making complaints
about matters under this Convention, the procedures should encourage the nom-
ination of a person on board who can advise seafarers on the procedures avail-
able to them and, if requested by the complainant seafarer, also attend any meet-
ings or hearings into the subject matter of the complaint.

2. At a minimum the procedures discussed during the consultative process re-
ferred to in paragraph 1 of this Guideline should include the following:
(a) complaints should be addressed to the head of the department of the seafarer

lodging the complaint or to the seafarer’s superior officer;
(b) the head of department or superior officer should then attempt to resolve the

matter within prescribed time limits appropriate to the seriousness of the issues
involved;

(c) if the head of department or superior officer cannot resolve the complaint to the
satisfaction of the seafarer, the latter may refer it to the master, who should han-
dle the matter personally;

(d) seafarers should at all times have the right to be accompanied and to be repre-
sented by another seafarer of their choice on board the ship concerned;

(e) all complaints and the decisions on them should be recorded and a copy provided
to the seafarer concerned;

(f) if a complaint cannot be resolved on board, the matter should be referred ashore
to the shipowner, who should be given an appropriate time limit for resolving the
matter, where appropriate, in consultation with the seafarers concerned or any
person they may appoint as their representative; and

(g) in all cases seafarers should have a right to file their complaints directly with the
master and the shipowner and competent authorities.

Regulation 5.1.6 – Marine casualties

1. Each Member shall hold an official inquiry into any serious marine casualty,
leading to injury or loss of life, that involves a ship that flies its flag. The final report of
an inquiry shall normally be made public.

2. Members shall cooperate with each other to facilitate the investigation of
serious marine casualties referred to in paragraph 1 of this Regulation.

Standard A5.1.6 – Marine casualties

(No provisions)

16x24cmE  Page 85  Monday, April 10, 2006  1:51 PM



86

Maritime Labour Convention, 2006

Guideline B5.1.6 – Marine casualties

(No provisions)

Regulation 5.2 – Port State responsibilities

Purpose: To enable each Member to implement its responsibilities 
under this Convention regarding international cooperation
in the implementation and enforcement of the Convention standards
on foreign ships

Regulation 5.2.1 – Inspections in port

1. Every foreign ship calling, in the normal course of its business or for oper-
ational reasons, in the port of a Member may be the subject of inspection in accordance
with paragraph 4 of Article V for the purpose of reviewing compliance with the re-
quirements of this Convention (including seafarers’ rights) relating to the working and
living conditions of seafarers on the ship.

2. Each Member shall accept the maritime labour certificate and the declar-
ation of maritime labour compliance required under Regulation 5.1.3 as prima facie
evidence of compliance with the requirements of this Convention (including seafarers’
rights). Accordingly, the inspection in its ports shall, except in the circumstances
specified in the Code, be limited to a review of the certificate and declaration.

3. Inspections in a port shall be carried out by authorized officers in accordance
with the provisions of the Code and other applicable international arrangements
governing port State control inspections in the Member. Any such inspection shall be
limited to verifying that the matter inspected is in conformity with the relevant require-
ments set out in the Articles and Regulations of this Convention and in Part A only of
the Code.

4. Inspections that may be carried out in accordance with this Regulation shall
be based on an effective port State inspection and monitoring system to help ensure
that the working and living conditions for seafarers on ships entering a port of the
Member concerned meet the requirements of this Convention (including seafarers’
rights).

5. Information about the system referred to in paragraph 4 of this Regulation,
including the method used for assessing its effectiveness, shall be included in the Mem-
ber’s reports pursuant to article 22 of the Constitution.

Standard A5.2.1 – Inspections in port

1. Where an authorized officer, having come on board to carry out an inspec-
tion and requested, where applicable, the maritime labour certificate and the declara-
tion of maritime labour compliance, finds that:
(a) the required documents are not produced or maintained or are falsely main-

tained or that the documents produced do not contain the information required
by this Convention or are otherwise invalid; or

(b) there are clear grounds for believing that the working and living conditions on
the ship do not conform to the requirements of this Convention; or
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(c) there are reasonable grounds to believe that the ship has changed flag for the pur-
pose of avoiding compliance with this Convention; or

(d) there is a complaint alleging that specific working and living conditions on the
ship do not conform to the requirements of this Convention;

a more detailed inspection may be carried out to ascertain the working and living con-
ditions on board the ship. Such inspection shall in any case be carried out where the
working and living conditions believed or alleged to be defective could constitute a
clear hazard to the safety, health or security of seafarers or where the authorized of-
ficer has grounds to believe that any deficiencies constitute a serious breach of the re-
quirements of this Convention (including seafarers’ rights).

2. Where a more detailed inspection is carried out on a foreign ship in the port
of a Member by authorized officers in the circumstances set out in subparagraph (a),
(b) or (c) of paragraph 1 of this Standard, it shall in principle cover the matters listed
in Appendix A5-III.

3. In the case of a complaint under paragraph 1(d) of this Standard, the inspec-
tion shall generally be limited to matters within the scope of the complaint, although a
complaint, or its investigation, may provide clear grounds for a detailed inspection in
accordance with paragraph 1(b) of this Standard. For the purpose of paragraph 1(d) of
this Standard, “complaint” means information submitted by a seafarer, a professional
body, an association, a trade union or, generally, any person with an interest in the
safety of the ship, including an interest in safety or health hazards to seafarers on
board.

4. Where, following a more detailed inspection, the working and living condi-
tions on the ship are found not to conform to the requirements of this Convention, the
authorized officer shall forthwith bring the deficiencies to the attention of the master
of the ship, with required deadlines for their rectification. In the event that such defi-
ciencies are considered by the authorized officer to be significant, or if they relate to a
complaint made in accordance with paragraph 3 of this Standard, the authorized of-
ficer shall bring the deficiencies to the attention of the appropriate seafarers’ and ship-
owners’ organizations in the Member in which the inspection is carried out, and may:
(a) notify a representative of the flag State;
(b) provide the competent authorities of the next port of call with the relevant

information.

5. The Member in which the inspection is carried out shall have the right to
transmit a copy of the officer’s report, which must be accompanied by any reply re-
ceived from the competent authorities of the flag State within the prescribed deadline,
to the Director-General of the International Labour Office with a view to such action
as may be considered appropriate and expedient in order to ensure that a record is kept
of such information and that it is brought to the attention of parties which might be in-
terested in availing themselves of relevant recourse procedures.

6. Where, following a more detailed inspection by an authorized officer, the
ship is found not to conform to the requirements of this Convention and:
(a) the conditions on board are clearly hazardous to the safety, health or security of

seafarers; or
(b) the non-conformity constitutes a serious or repeated breach of the requirements

of this Convention (including seafarers’ rights);
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the authorized officer shall take steps to ensure that the ship shall not proceed to sea
until any non-conformities that fall within the scope of subparagraph (a) or (b) of this
paragraph have been rectified, or until the authorized officer has accepted a plan of ac-
tion to rectify such non-conformities and is satisfied that the plan will be implemented
in an expeditious manner. If the ship is prevented from sailing, the authorized officer
shall forthwith notify the flag State accordingly and invite a representative of the flag
State to be present, if possible, requesting the flag State to reply within a prescribed
deadline. The authorized officer shall also inform forthwith the appropriate ship-
owners’ and seafarers’ organizations in the port State in which the inspection was car-
ried out.

7. Each Member shall ensure that its authorized officers are given guidance, of
the kind indicated in Part B of the Code, as to the kinds of circumstances justifying de-
tention of a ship under paragraph 6 of this Standard.

8. When implementing their responsibilities under this Standard, each Member
shall make all possible efforts to avoid a ship being unduly detained or delayed. If a
ship is found to be unduly detained or delayed, compensation shall be paid for any loss
or damage suffered. The burden of proof in each case shall be on the complainant.

Guideline B5.2.1 – Inspections in port

1. The competent authority should develop an inspection policy for authorized
officers carrying out inspections under Regulation 5.2.1. The objective of the policy
should be to ensure consistency and to otherwise guide inspection and enforcement ac-
tivities related to the requirements of this Convention (including seafarers’ rights).
Copies of this policy should be provided to all authorized officers and should be avail-
able to the public and shipowners and seafarers.

2. When developing a policy relating to the circumstances warranting a deten-
tion of the ship under Standard A5.2.1, paragraph 6, of the competent authority should
consider that, with respect to the breaches referred to in Standard A5.2.1, paragraph
6(b), the seriousness could be due to the nature of the deficiency concerned. This
would be particularly relevant in the case of the violation of fundamental rights and
principles or seafarers’ employment and social rights under Articles III and IV. For ex-
ample, the employment of a person who is under age should be considered as a serious
breach even if there is only one such person on board. In other cases, the number of
different defects found during a particular inspection should be taken into account: for
example, several instances of defects relating to accommodation or food and catering
which do not threaten safety or health might be needed before they should be consid-
ered as constituting a serious breach.

3. Members should cooperate with each other to the maximum extent possible
in the adoption of internationally agreed guidelines on inspection policies, especially
those relating to the circumstances warranting the detention of a ship.

Regulation 5.2.2 – Onshore seafarer complaint-handling procedures

1. Each Member shall ensure that seafarers on ships calling at a port in the
Member’s territory who allege a breach of the requirements of this Convention (in-
cluding seafarers’ rights) have the right to report such a complaint in order to facilitate
a prompt and practical means of redress.
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Standard A5.2.2 – Onshore seafarer complaint-handling procedures

1. A complaint by a seafarer alleging a breach of the requirements of this Con-
vention (including seafarers’ rights) may be reported to an authorized officer in the
port at which the seafarer’s ship has called. In such cases, the authorized officer shall
undertake an initial investigation.

2. Where appropriate, given the nature of the complaint, the initial investiga-
tion shall include consideration of whether the on-board complaint procedures pro-
vided under Regulation 5.1.5 have been explored. The authorized officer may also con-
duct a more detailed inspection in accordance with Standard A5.2.1.

3. The authorized officer shall, where appropriate, seek to promote a resolution
of the complaint at the ship-board level.

4. In the event that the investigation or the inspection provided under this
Standard reveals a non-conformity that falls within the scope of paragraph 6 of Stand-
ard A5.2.1, the provisions of that paragraph shall be applied.

5. Where the provisions of paragraph 4 of this Standard do not apply, and the
complaint has not been resolved at the ship-board level, the authorized officer shall
forthwith notify the flag State, seeking, within a prescribed deadline, advice and a cor-
rective plan of action.

6. Where the complaint has not been resolved following action taken in accord-
ance with paragraph 5 of this Standard, the port State shall transmit a copy of the
authorized officer’s report to the Director-General. The report must be accompanied
by any reply received within the prescribed deadline from the competent authority of
the flag State. The appropriate shipowners’ and seafarers’ organizations in the port
State shall be similarly informed. In addition, statistics and information regarding com-
plaints that have been resolved shall be regularly submitted by the port State to the
Director-General. Both such submissions are provided in order that, on the basis of
such action as may be considered appropriate and expedient, a record is kept of such
information and is brought to the attention of parties, including shipowners’ and sea-
farers’ organizations, which might be interested in availing themselves of relevant re-
course procedures.

7. Appropriate steps shall be taken to safeguard the confidentiality of com-
plaints made by seafarers.

Guideline B5.2.2 – Onshore seafarer complaint-handling procedures

1. Where a complaint referred to in Standard A5.2.2 is dealt with by an author-
ized officer, the officer should first check whether the complaint is of a general nature
which concerns all seafarers on the ship, or a category of them, or whether it relates
only to the individual case of the seafarer concerned.

2. If the complaint is of a general nature, consideration should be given to under-
taking a more detailed inspection in accordance with Standard A5.2.1.

3. If the complaint relates to an individual case, an examination of the results of
any on-board complaint procedures for the resolution of the complaint concerned
should be undertaken. If such procedures have not been explored, the authorized of-
ficer should suggest that the complainant take advantage of any such procedures avail-
able. There should be good reasons for considering a complaint before any on-board
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complaint procedures have been explored. These would include the inadequacy of, or
undue delay in, the internal procedures or the complainant’s fear of reprisal for lodging
a complaint.

4. In any investigation of a complaint, the authorized officer should give the
master, the shipowner and any other person involved in the complaint a proper oppor-
tunity to make known their views.

5. In the event that the flag State demonstrates, in response to the notification
by the port State in accordance with paragraph 5 of Standard A5.2.2, that it will handle
the matter, and that it has in place effective procedures for this purpose and has sub-
mitted an acceptable plan of action, the authorized officer may refrain from any fur-
ther involvement with the complaint.

Regulation 5.3 – Labour-supplying responsibilities

Purpose: To ensure that each Member implements its responsibilities
under this Convention as pertaining to seafarer recruitment
and placement and the social protection of its seafarers

1. Without prejudice to the principle of each Member’s responsibility for the
working and living conditions of seafarers on ships that fly its flag, the Member also has
a responsibility to ensure the implementation of the requirements of this Convention
regarding the recruitment and placement of seafarers as well as the social security pro-
tection of seafarers that are its nationals or are resident or are otherwise domiciled in
its territory, to the extent that such responsibility is provided for in this Convention.

2. Detailed requirements for the implementation of paragraph 1 of this Regu-
lation are found in the Code.

3. Each Member shall establish an effective inspection and monitoring system
for enforcing its labour-supplying responsibilities under this Convention.

4. Information about the system referred to in paragraph 3 of this Regulation,
including the method used for assessing its effectiveness, shall be included in the Mem-
ber’s reports pursuant to article 22 of the Constitution.

Standard A5.3 – Labour-supplying responsibilities

1. Each Member shall enforce the requirements of this Convention applicable
to the operation and practice of seafarer recruitment and placement services estab-
lished on its territory through a system of inspection and monitoring and legal proceed-
ings for breaches of licensing and other operational requirements provided for in
Standard A1.4.

Guideline B5.3 – Labour-supplying responsibilities

1. Private seafarer recruitment and placement services established in the Mem-
ber’s territory and securing the services of a seafarer for a shipowner, wherever
located, should be required to assume obligations to ensure the proper fulfilment by
shipowners of the terms of their employment agreements concluded with seafarers.
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The working and living conditions of seafarers that must be inspected and ap-
proved by the flag State before certifying a ship in accordance with Standard A5.1.3,
paragraph 1:

Minimum age

Medical certification

Qualifications of seafarers

Seafarers’ employment agreements

Use of any licensed or certified or regulated private recruitment and placement service

Hours of work or rest

Manning levels for the ship

Accommodation

On-board recreational facilities

Food and catering

Health and safety and accident prevention

On-board medical care

On-board complaint procedures

Payment of wages
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Maritime Labour Certificate

(Note: This Certificate shall have a Declaration
of Maritime Labour Compliance attached)

Appendix A5-II

Issued under the provisions of Article V and Title 5 of the
Maritime Labour Convention, 2006

(referred to  below as “the Convention”)
under the authority of the Government of:

................................................................................................................................

(full designation of the State whose flag the ship is entitled to fly)

by ................................................................................................................................

(full designation and address of the competent authority or recognized organization
duly authorized under the provisions of the Convention)

Particulars of the ship

Name of ship ...........................................................................................................................

Distinctive number or letters ................................................................................................

Port of registry ........................................................................................................................

Date of registry .......................................................................................................................

Gross tonnage 1 .......................................................................................................................

IMO number ...........................................................................................................................

Type of ship .............................................................................................................................

Name and address of the shipowner 2 ...................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

1 For ships covered by the tonnage measurement interim scheme adopted by the IMO, the gross ton-
nage is that which is included in the REMARKS column of the International Tonnage Certificate (1969).
See Article II(1)(c) of the Convention.

2 Shipowner means the owner of the ship or another organization or person, such as the manager, agent
or bareboat charterer, who has assumed the responsibility for the operation of the ship from the owner and
who, on assuming such responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on ship-
owners in accordance with this Convention, regardless of whether any other organizations or persons fulfil cer-
tain of the duties or responsibilities on behalf of the shipowner. See Article II(1)(j) of the Convention.
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This is to certify:

1.    That this ship has been inspected and verified to be in compliance with the
requirements of the Convention, and the provisions of the attached Declaration of
Maritime Labour Compliance.

2.    That the seafarers’ working and living conditions specified in Appendix A5-I
of the Convention were found to correspond to the abovementioned country’s national
requirements implementing the Convention. These national requirements are sum-
marized in the Declaration of Maritime Labour Compliance, Part I.

This Certificate is valid until .................................... subject to inspections in accord-
ance with Standards A5.1.3 and A5.1.4 of the Convention.

This Certificate is valid only when the Declaration of Maritime Labour Compliance
issued

at ................................................................. on ................................................... is attached.

Completion date of the inspection on which this Certificate is based was .............................

Issued at  .................................................... on ........................................................................

Signature of the duly authorized official issuing the Certificate

(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate)

Endorsements for mandatory intermediate inspection and, if required,
any additional inspection

This is to certify that the ship was inspected in accordance with Standards A5.1.3
and A5.1.4 of the Convention and that the seafarers’ working and living conditions
specified in Appendix A5-I of the Convention were found to correspond to the above-
mentioned country’s national requirements implementing the Convention.

Intermediate inspection: Signed .................................................................
(to be completed between the second (Signature of authorized official)
and third anniversary dates)

Place ...................................................................

Date ....................................................................
(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)

Additional endorsements (if required)

This is to certify that the ship was the subject of an additional inspection for the
purpose of verifying that the ship continued to be in compliance with the national re-
quirements implementing the Convention, as required by Standard A3.1, paragraph 3,
of the Convention (re-registration or substantial alteration of accommodation) or for
other reasons.
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Additional inspection: Signed .................................................................
(if required) (Signature of authorized official)

Place ...................................................................

Date ....................................................................
(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)

Additional inspection: Signed .................................................................
(if required) (Signature of authorized official)

Place ...................................................................

Date ....................................................................
(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)

Additional inspection: Signed .................................................................
(if required) (Signature of authorized official)

Place ...................................................................

Date ....................................................................
(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)
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Declaration of Maritime Labour Compliance – Part I

(Note: This Declaration must be attached
to the ship’s Maritime Labour Certificate)

Issued under the authority of: ................... (insert name of competent 
authority as defined in Article II, paragraph 1(a), of the Convention)

With respect to the provisions of the Maritime Labour Convention, 2006, the fol-
lowing referenced ship:

is maintained in accordance with Standard A5.1.3 of the Convention.

The undersigned declares, on behalf of the abovementioned competent authority, that:

(a) the provisions of the Maritime Labour Convention are fully embodied in the
national requirements referred to below;

(b) these national requirements are contained in the national provisions referenced
below; explanations concerning the content of those provisions are provided
where necessary;

(c) the details of any substantial equivalencies under Article VI, paragraphs 3 and 4,
are provided <under the corresponding national requirement listed below> <in
the section provided for this purpose below> (strike out the statement which is not
applicable);

(d) any exemptions granted by the competent authority in accordance with Title 3
are clearly indicated in the section provided for this purpose below; and

(e) any ship-type specific requirements under national legislation are also referenced
under the requirements concerned.

 1. Minimum age (Regulation 1.1) 

 2. Medical certification (Regulation 1.2) ........................................................................

 3. Qualifications of seafarers (Regulation 1.3) ..............................................................

 4. Seafarers’ employment agreements (Regulation 2.1) ..............................................

 5. Use of any licensed or certified or regulated private recruitment and placement 
service (Regulation 1.4) ...............................................................................................

 6. Hours of work or rest (Regulation 2.3) ......................................................................

 7. Manning levels for the ship (Regulation 2.7) ............................................................

 8. Accommodation (Regulation 3.1) ..............................................................................

 9. On-board recreational facilities (Regulation 3.1) .....................................................

10. Food and catering (Regulation 3.2) ............................................................................

11. Health and safety and accident prevention (Regulation 4.3) ..................................

Name of ship IMO number Gross tonnage
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12. On-board medical care (Regulation 4.1) ...................................................................

13. On-board complaint procedures (Regulation 5.1.5) .................................................

14. Payment of wages (Regulation 2.2) ............................................................................

Name: .................................................................

Title: ...................................................................

Signature: ...........................................................

Place: ..................................................................

Date: ...................................................................

(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)

Substantial equivalencies

(Note: Strike out the statement which is not applicable)

The following substantial equivalencies, as provided under Article VI, para-
graphs 3 and 4, of the Convention, except where stated above, are noted (insert de-
scription if applicable):

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

No equivalency has been granted.

Name: .................................................................

Title: ...................................................................

Signature: ...........................................................

Place: ..................................................................

Date: ...................................................................

(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)

Exemptions

(Note: Strike out the statement which is not applicable)

The following exemptions granted by the competent authority as provided in
Title 3 of the Convention are noted:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

No exemption  has been granted.

Name: .................................................................

Title: ...................................................................
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Signature: ...........................................................

Place: ..................................................................

Date: ...................................................................

(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)
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Declaration of Maritime Labour Compliance – Part II

Measures adopted to ensure ongoing compliance between inspections

The following measures have been drawn up by the shipowner, named in the
Maritime Labour Certificate to which this Declaration is attached, to ensure ongoing
compliance between inspections:

(State below the measures drawn up to ensure compliance with each of the items in Part I)

 1. Minimum age (Regulation 1.1) ❑
................................................................................................................................

2. Medical certification (Regulation 1.2) ❑
................................................................................................................................

3. Qualifications of seafarers (Regulation 1.3) ❑
................................................................................................................................

4. Seafarers’ employment agreements (Regulation 2.1) ❑
................................................................................................................................

5. Use of any licensed or certified or regulated private recruitment
and placement service (Regulation 1.4) ❑
................................................................................................................................

6. Hours of work or rest (Regulation 2.3) ❑
................................................................................................................................

7. Manning levels for the ship (Regulation 2.7) ❑
................................................................................................................................

8. Accommodation (Regulation 3.1) ❑
................................................................................................................................

9. On-board recreational facilities (Regulation 3.1) ❑
................................................................................................................................

10. Food and catering (Regulation 3.2) ❑
................................................................................................................................

11. Health and safety and accident prevention (Regulation 4.3) ❑
................................................................................................................................

12. On-board medical care (Regulation 4.1) ❑
................................................................................................................................

13. On-board complaint procedures (Regulation 5.1.5) ❑
................................................................................................................................

14. Payment of wages (Regulation 2.2) ❑
................................................................................................................................
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I hereby certify that the above measures have been drawn up to ensure ongoing com-
pliance, between inspections, with the requirements listed in Part I.

Name of shipowner: 1 ........................................

.............................................................................

Company address: ............................................

.............................................................................

Name of the authorized signatory: .................

.............................................................................

Title: ...................................................................

Signature of the authorized signatory:

.............................................................................

Date: ...................................................................

(Stamp or seal of the shipowner1)

The above measures have been reviewed by (insert name of competent authority or
duly recognized organization) and, following inspection of the ship, have been deter-
mined as meeting the purposes set out under Standard A5.1.3, paragraph 10(b), re-
garding measures to ensure initial and ongoing compliance with the requirements set
out in Part I of this Declaration.

Name: .................................................................

Title: ...................................................................

Address: .............................................................

.............................................................................

.............................................................................

Signature: ...........................................................

Place: ..................................................................

Date: ...................................................................

(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)

1 Shipowner means the owner of the ship or another organization or person, such as the manager, agent
or bareboat charterer, who has assumed the responsibility for the operation of the ship from the owner and
who, on assuming such responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on ship-
owners in accordance with this Convention, regardless of whether any other organizations or persons fulfil cer-
tain of the duties or responsibilities on behalf of the shipowner. See Article II(1)(j) of the Convention.
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Interim Maritime Labour Certificate

Issued under the provisions of Article V and Title 5 of the
Maritime Labour Convention, 2006 

(referred to below as “the Convention”)
under the authority of the Government of:

................................................................................................................................

(full designation of the State whose flag the ship is entitled to fly)

by ................................................................................................................................

(full designation and address of the competent authority or recognized organization
duly authorized under the provisions of the Convention)

Particulars of the ship

Name of ship ...........................................................................................................................

Distinctive number or letters ................................................................................................

Port of registry ........................................................................................................................

Date of registry .......................................................................................................................

Gross tonnage 1 .......................................................................................................................

IMO number ...........................................................................................................................

Type of ship .............................................................................................................................

Name and address of the shipowner 2 ..................................................................................

...................................................................................................................................................

This is to certify, for the purposes of  Standard A5.1.3, paragraph 7, of the Convention,
that:
(a) this ship has been inspected, as far as reasonable and practicable, for the matters

listed in Appendix A5-I to the Convention, taking into account verification of
items under (b), (c) and (d) below;

(b) the shipowner has demonstrated to the competent authority or recognized organ-
ization that the ship has adequate procedures to comply with the Convention;

(c) the master is familiar with the requirements of the Convention and the responsi-
bilities for implementation; and

(d) relevant information has been submitted to the competent authority or recog-
nized organization to produce a Declaration of Maritime Labour Compliance.

1 For ships covered by the tonnage measurement interim scheme adopted by the IMO, the gross ton-
nage is that which is included in the REMARKS column of the International Tonnage Certificate (1969).
See Article II(1)(c) of the Convention.

2 Shipowner means the owner of the ship or another organization or person, such as the manager, agent
or bareboat charterer, who has assumed the responsibility for the operation of the ship from the owner and
who, on assuming such responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on ship-
owners in accordance with this Convention, regardless of whether any other organizations or persons fulfil cer-
tain of the duties or responsibilities on behalf of the shipowner. See Article II(1)(j) of the Convention.
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This Certificate is valid until .................................... subject to inspections in accordance
with Standards A5.1.3 and A5.1.4.

Completion date of the inspection referred to under (a) above was  ...................................

Issued at ..................................................... on ........................................................................

Signature of the duly authorized official
issuing the interim certificate ................................................................................................

(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate)
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General areas that are subject to a detailed inspection by an authorized officer in
a port of a Member carrying out a port State inspection pursuant to Standard A5.2.1:

Minimum age

Medical certification

Qualifications of seafarers

Seafarers’ employment agreements

Use of any licensed or certified or regulated private recruitment and placement service

Hours of work or rest

Manning levels for the ship

Accommodation

On-board recreational facilities

Food and catering

Health and safety and accident prevention

On-board medical care

On-board complaint procedures

Payment of wages
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APPENDIX B5-I – EXAMPLE OF A NATIONAL DECLARATION

See Guideline B5.1.3, paragraph 5

Maritime Labour Convention, 2006
Declaration of Maritime Labour Compliance – Part I

(Note: This Declaration must be attached
to the ship’s Maritime Labour Certificate)

Issued under the authority of: The Ministry of Maritime Transport of Xxxxxx

With respect to the provisions of the Maritime Labour Convention, 2006, the fol-
lowing referenced ship:

is maintained in accordance with Standard A5.1.3 of the Convention.

The undersigned declares, on behalf of the abovementioned competent author-
ity, that:
(a) the provisions of the Maritime Labour Convention are fully embodied in the

national requirements referred to below;
(b) these national requirements are contained in the national provisions referenced

below; explanations concerning the content of those provisions are provided
where necessary;

(c) the details of any substantial equivalencies under Article VI, paragraphs 3 and 4,
are provided <under the corresponding national requirement listed below> <in
the section provided for this purpose below> (strike out the statement which is not
applicable);

(d) any exemptions granted by the competent authority in accordance with Title 3
are clearly indicated in the section provided for this purpose below; and

(e) any ship-type specific requirements under national legislation are also referenced
under the requirements concerned.

1. Minimum age (Regulation 1.1)
Shipping Law, No. 123 of 1905, as amended (“Law”), Chapter X; Shipping Regu-
lations (“Regulations”), 2006, Rules 1111-1222.
Minimum ages are those referred to in the Convention.
“Night” means 9 p.m. to 6 a.m. unless the Ministry of Maritime Transport (“Min-
istry”) approves a different period. 
Examples of hazardous work restricted to 18-year-olds or over are listed in Sched-
ule A hereto. In the case of cargo ships, no one under 18 may work in the areas
marked on the ship’s plan (to be attached to this Declaration) as “hazardous area”.

Name of ship IMO number Gross tonnage

M.S. EXAMPLE 12345 1,000
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2. Medical certification (Regulation 1.2)
Law, Chapter XI; Regulations, Rules 1223-1233.
Medical certificates shall conform to the STCW requirements, where applicable; in
other cases, the STCW requirements are applied with any necessary adjustments.
Qualified opticians on list approved by Ministry may issue certificates concerning
eyesight.
Medical examinations follow the ILO/WHO Guidelines referred to in Guideline
B1.2.1

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
Appendix B5-I
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Declaration of Maritime Labour Compliance – Part II

Measures adopted to ensure ongoing compliance
between inspections

The following measures have been drawn up by the shipowner, named in the
Maritime Labour Certificate to which this Declaration is attached, to ensure ongoing
compliance between inspections:

(State below the measures drawn up to ensure compliance with each of the items in Part I)

1. Minimum age (Regulation 1.1)
Date of birth of each seafarer is noted against his/her name on the crew list.
The list is checked at the beginning of each voyage by the master or officer acting on
his or her behalf (“competent officer”), who records the date of such verification.
Each seafarer under 18 receives, at the time of engagement, a note prohibiting him/
her from performing night work or the work specifically listed as hazardous (see
Part I, section 1, above) and any other hazardous work, and requiring him/her to
consult the competent officer in case of doubt. A copy of the note, with the sea-
farer’s signature under “received and read”, and the date of signature, is kept by
the competent officer.

2. Medical certification (Regulation 1.2)
The medical certificates are kept in strict confidence by the competent officer, to-
gether with a list, prepared under the competent officer’s responsibility and stating
for each seafarer on board: the functions of the seafarer, the date of the current
medical certificate(s) and the health status noted on the certificate concerned.
In any case of possible doubt as to whether the seafarer is medically fit for a par-
ticular function or functions, the competent officer consults the seafarer’s doctor or
another qualified practitioner and records a summary of the practitioner’s conclu-
sions, as well as the practitioner’s name and telephone number and the date of the
consultation.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

X

X
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พระราชบัญญัติ 
แรงงานทางทะเล 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เรือ”  หมายความว่า  ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดที่ปกติใช้ในการเดินทะเลที่มีวัตถุประสงค์ 

ในเชิงพาณิชย์  แต่มิให้หมายความรวมถึง 
(๑) เรือที่ใช้เพื่อทําการประมงหรือเรืออื่นที่เก่ียวข้องกับการประมง 
(๒) เรือที่ต่อแบบประเพณีดั้งเดิม 
(๓) เรือของทางราชการทหาร 
(๔) เรืออื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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“คนประจําเรือ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งเจ้าของเรือจ้างหรือมอบหมายให้ทําหน้าที่ประจําอยู่ในเรือ
โดยได้รับค่าจ้าง  แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งทํางานในเรือเป็นการชั่วคราว 

“เจ้าของเรือ”  หมายความว่า 
(๑) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือ 
(๒) ผู้เช่าซื้อเรือ 
(๓) ผู้เช่าเรือเปล่า 
(๔) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทําการแทนบุคคลตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
(๕) ผู้ซึ่งบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มอบหมายให้เป็นผู้จัดหาคนประจําเรือเพื่อประโยชน์

ของบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ซึ่งมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน  ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแล 
การทํางานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนประจําเรือที่มาทํางานนั้นหรือไม่ก็ตาม 

“นายเรือ”  หมายความว่า  ผู้ทําหน้าที่ควบคุมสูงสุดในเรือ 
“ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ”  หมายความว่า  สัญญาจ้างงานหรือข้อตกลงซึ่งกําหนด

รายละเอียดตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนด  และให้หมายความรวมถึงข้อตกลงที่เกิดจากการเจรจาต่อรอง
ของคนประจําเรือและเจ้าของเรือ 

“ตันกรอสส์”  หมายความว่า  หน่วยที่ใช้กําหนดขนาดของเรือที่คํานวณได้ตามกฎข้อบังคับ
สําหรับการตรวจเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 

“ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล”  หมายความว่า  เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
จากรัฐมนตรีเพื่อรับรองสภาพการจ้าง  สภาพการทํางาน  และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจําเรือ   
ว่าได้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล”  หมายความว่า  เอกสารที่จัดทําข้ึนเพื่อแสดงข้อกําหนด
และมาตรการปฏิบัติของเจ้าของเรือเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการแรงงานทางทะเล 
“เวลาทํางานปกติ”  หมายความว่า  เวลาที่กําหนดให้คนประจําเรือทํางานตามปกติ 
“วันหยุด”  หมายความว่า  วันที่กําหนดให้คนประจําเรือหยุดประจําสัปดาห์  หยุดตามประเพณี  

หรือหยุดประจําปี 
“วันลา”  หมายความว่า  วันที่คนประจําเรือลาตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ค่าจ้าง”  หมายความว่า  เงินที่เจ้าของเรือและคนประจําเรือตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

ในการทํางานตามสัญญาสําหรับเวลาการทํางานปกติเป็นรายชั่วโมง  รายวัน  รายสัปดาห์  รายเดือน   
หรือระยะเวลาอื่น  หรือจ่ายให้โดยคํานวณตามผลงานที่คนประจําเรือทําได้ในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน  
และให้หมายความรวมถึงเงินที่เจ้าของเรือจ่ายให้แก่คนประจําเรือในวันหยุดและวันลาที่คนประจําเรือ 
มิได้ทํางาน  แต่มีสิทธิได้รบัตามพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

“ค่าจ้างในวันทํางาน”  หมายความว่า  ค่าจ้างที่จ่ายสําหรับการทํางานเต็มเวลาการทํางานปกติ 
“อัตราค่าจ้างขั้นต่ําสําหรับคนประจําเรือ”  หมายความว่า  อัตราค่าตอบแทนขั้นต่ําสําหรับ 

คนประจําเรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 
“ชั่วโมงการทํางาน”  หมายความว่า  เวลาในช่วงที่คนประจําเรือได้รับการกําหนดให้ทํางาน   

ซึ่งหมายความรวมถึง  เวลาทํางานปกติ  การทํางานล่วงเวลา  การทํางานในวันหยุด  และการทํางานล่วงเวลา
ในวันหยุด 

“ชั่วโมงการพักผ่อน”  หมายความว่า  เวลานอกเหนือจากชั่วโมงการทํางาน  ซึ่งไม่รวมถึงการหยุดพัก
ในระยะเวลาสั้น ๆ  จากการทํางาน 

“การทํางานล่วงเวลา”  หมายความว่า  การทํางานนอกหรือเกินชั่วโมงการทํางานปกติ  หรือ 
เกินชั่วโมงทํางานในแต่ละวันที่เจ้าของเรือและคนประจําเรือตกลงกันตามพระราชบัญญัตินี้ในวันทํางาน 
หรือวันหยุด  แล้วแต่กรณี 

“ค่าล่วงเวลา”  หมายความว่า  เงินที่เจ้าของเรือจ่ายให้แก่คนประจําเรือเป็นการตอบแทน 
การทํางานล่วงเวลาในวันที่ได้ทํางาน 

“จัดหางาน”  หมายความว่า  ประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางานเพื่อคัดเลือกและบรรจุ 
คนประจําเรือ  หรือหาคนประจําเรือให้แก่เจ้าของเรือ  โดยจะเรียกหรือรับค่าบริการหรือไม่ก็ตาม  และ 
ให้หมายรวมถึงการเรียกเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อคัดเลือกและบรรจุคนประจําเรือ 

“ค่าบริการ”  หมายความว่า  เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้เป็นค่าตอบแทนการจัดหางาน 
“ค่าใช้จ่าย”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน 
“ใบอนุญาตจัดหางาน”  หมายความว่า  ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 
“ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน”  หมายความว่า  ผู้จัดหางานซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน

เพื่อทํางานเป็นคนประจําเรือ 
“ตัวแทนจัดหางาน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งผู้รับใบอนุญาตจัดหางานจดทะเบียนให้เป็นตัวแทน

จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานจัดหางานของผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 
“คนหางาน”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งประสงค์จะทํางานเป็นคนประจําเรือ 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนจัดหางานกลางตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน

และคุ้มครองคนหางาน 
“ท่าเรือ”  หมายความว่า  ธุรกิจเก่ียวกับท่าเรือ  และให้หมายความรวมถึงอู่เรือและกิจการอื่น 

ที่เก่ียวเนื่องหรือเป็นส่วนประกอบกับท่าเรือ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๔ การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจําเรือตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่อยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนโดยให้คนประจําเรือ 
ได้รับสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
กําหนด 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ  
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ กรณีไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะนํามาปรับใช้  ให้นําหลักจารีตประเพณี
ในการทํางานของคนประจําเรือ  จารีตประเพณีในการเดินเรือทางทะเลหรือข้อกําหนดหรือมาตรฐาน
ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง  มาบังคับตามแต่ละกรณี 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  เจ้าของเรือต้องกระทําการทั้งปวงตามธรรมดา 
และตามสมควรที่จะต้องกระทําสําหรับผู้ประกอบอาชีพเดินเรือทางทะเล 

มาตรา ๗ การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็น
การตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่คนประจําเรือหรือคนที่ทํางานบนเรือพึงได้ตามกฎหมายอื่น 

มาตรา ๘ หนี้ที่เกิดจากการที่เจ้าของเรือต้องจ่ายเงินแก่คนประจําเรือและหนี้ที่เจ้าของเรือ
ต้องชําระตามพระราชบัญญัตินี้  ให้มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้าของเรือในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิ
ในมูลค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา ๙ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดให้เจ้าของเรือต้องแจ้งการดําเนินการอย่างหน่ึง
อย่างใดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เจ้าของเรือแจ้งด้วยตนเอง  โดยทางไปรษณีย์  โทรสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
หรือวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าของเรือต้องจัดให้มีเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าของเรือจัดทํา
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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มาตรา ๑๑ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดให้เจ้าของเรือดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด 
ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ให้เจ้าของเรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น 

มาตรา ๑๒ ให้เจ้าของเรือจัดให้มีสําเนาอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
และพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ไว้บนเรือ 

มาตรา ๑๓ เจ้าของเรือต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนประจําเรือเพราะเหตุ 
แห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  
สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็น
ทางการเมือง 

มาตรา ๑๔ บรรดาคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจําเรือ  หรือทายาท  
หรือระหว่างบุคคลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ  อันเก่ียวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้อยู่ในเขตอํานาจของศาลแรงงาน 

หมวด  ๒ 
เง่ือนไขในการทํางานบนเรือ 

 
 

มาตรา ๑๕ ห้ามเจ้าของเรือให้บุคคลอายุต่ํากว่าสิบหกปีบริบูรณ์ทํางานบนเรือ 
มาตรา ๑๖ ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจําเรือซึ่งอายุต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ทํางาน 

ในเวลากลางคืน  เว้นแต่เป็นการฝึกอบรมที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า  หรือเป็นการฝึกอบรมตามตําแหน่งหน้าที่
ที่คนประจําเรือต้องทําในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งต้องไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนประจําเรือ  
โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มอบหมาย  ทั้งนี้  การทํางานเวลากลางคืนต้องมีระยะเวลาอย่างน้อยเก้าชั่วโมง  โดยเริ่มต้นก่อนเที่ยงคืน
และสิ้นสุดหลังจากเวลาห้านาฬิกาเป็นต้นไป 

มาตรา ๑๗ ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจําเรือซึ่งอายุต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ทํางานที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของคนประจําเรือตามประเภทของงานท่ีอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๘ ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจําเรือทํางานบนเรือ  โดยที่คนประจําเรือไม่มี
ใบรับรองแพทย์มาแสดงว่ามีความพร้อมด้านสุขภาพในการทํางานบนเรือ  หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ใบรับรองแพทย์แสดงว่าคนประจําเรือมีความพร้อมด้านสุขภาพในการทํางานบนเรือให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๙ ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจําเรือทํางานบนเรือ  เว้นแต่คนประจําเรือได้รับ 
การฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด 



หน้า   ๒๖ 
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หมวด  ๓ 
การจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือ 

 
 

มาตรา ๒๐ ห้ามผู้ใดจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาต  การอนุญาต  และการออกใบอนุญาตจัดหางาน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๑ ผู้ขออนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน   

ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน  ไม่เป็นกรรมการ  หุ้นส่วน  หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับ
ใบอนุญาตจัดหางาน  และไม่เป็นกรรมการ  หุ้นส่วน  หรือผู้จัดการของนิติบุคคลอยู่ในขณะที่นิติบุคคลนั้น
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาต  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
ไม่เป็นกรรมการ  หุ้นส่วน  หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้รับใบอนุญาต  และไม่เป็นกรรมการ  หุ้นส่วน  
หรือผู้จัดการของนิติบุคคลอยู่ในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน 

(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทํา

โดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ  หรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือในความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหางานเป็นนิติบุคคล  นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทยโดยมีสัดส่วน 
การถือหุ้นโดยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลน้ัน  ต้องมีกรรมการ
ที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและมีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหน่ึงด้วย 

มาตรา ๒๒ ใบอนุญาตจัดหางานให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตจัดหางาน 
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน  ให้ยื่นคําขอก่อนใบอนุญาต

จัดหางานสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เม่ือได้ยื่นคําขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า 
นายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานน้ัน 



หน้า   ๒๗ 
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การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตจัดหางานชํารุดในสาระสําคัญ  สูญหาย  หรือถูกทําลาย   
ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานย่ืนคําขอใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการชํารุด  สูญหาย  
หรือถูกทําลาย 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๔ ผู้ รับใบอนุญาตจัดหางานต้องแสดงใบอนุญาตจัดหางานไว้ ในที่ เปิดเผย 
และเห็นได้ง่าย  ณ  สํานักงานตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจัดหางาน 

มาตรา ๒๕ สํานักงานจะต้องอยู่ในที่ตั้งที่เป็นสัดส่วน  เปิดเผย  มีหลักแหล่งที่แน่นอน   
และไม่เป็นสถานที่ต้องห้ามตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนด 

มาตรา ๒๖ ห้ามผู้รับใบอนุญาตจัดหางานย้ายสํานักงานหรือตั้งสํานักงานชั่วคราว  เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนด 
มาตรา ๒๗ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่เป็นนิติบุคคลประสงค์จะเปลี่ยนผู้จัดการ  

ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนด 
มาตรา ๒๘ ก่อนที่จะออกใบอนุญาตจัดหางาน  ผู้ขออนุญาตต้องวางหลักประกันอันสมควร  

เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการดําเนินการของผู้ขออนุญาต  เป็นจํานวนเงินตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง  แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าล้านบาทวางไว้กับนายทะเบียน  เพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

การวางหลักประกัน  การเก็บรักษาหลักประกัน  การหักหลักประกัน  การเปล่ียนแปลงหลักประกัน  
การหักเงินจากหลักประกันชดใช้ให้แก่คนหางานและเจ้าของเรือในกรณีที่เกิดความเสียหาย  การเรียก
หลักประกันเพิ่ม  และการขอรับหลักประกันคืน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่หลักประกันที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานวางไว้ตามวรรคหน่ึงลดลงเพราะถูกใช้จ่ายไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายทะเบียนสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานวางหลักประกันเพิ่ม 
จนครบจํานวนเงินที่กําหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง 

มาตรา ๒๙ หลักประกันที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานวางไว้ตามมาตรา  ๒๘  ไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดีตราบเท่าที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานยังมิได้เลิกประกอบธุรกิจจัดหางานที่ได้รับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเลิกประกอบธุรกิจจัดหางานแล้ว  แต่ยังไม่พ้นจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานไม่ขอรับหลักประกันคืนภายในห้าปีนับแต่วันที่เลิกประกอบธุรกิจ
จัดหางาน  ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน 

มาตรา ๓๐ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานจะต้องย่ืนคําขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจ้าง
ซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางานต่อนายทะเบียน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานกําหนดในกฎกระทรวง 

ตัวแทนจัดหางานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๑  (๑)  ถึง  (๗)  และลูกจ้าง
ซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางานต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๑  (๓)  ถึง  (๗)  ทั้งนี้  ตัวแทน
จัดหางานและลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางานต้องไม่เป็นตัวแทนจัดหางานหรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่
เก่ียวกับการจัดหางานของผู้รับใบอนุญาตจัดหางานอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
ในขณะเดียวกัน 

ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องแสดงทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับ 
การจัดหางาน  ณ  สํานักงาน  เพื่อให้คนหางานสามารถตรวจสอบความเป็นตัวแทนจัดหางานและลูกจ้าง
ดังกล่าวได้ 

ใบอนุญาตจัดหางานที่ออกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานผู้ใด  ให้คุ้มถึงตัวแทนจัดหางานและลูกจ้าง
ซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางานซึ่งผู้รับใบอนุญาตจัดหางานผู้นั้นได้จดทะเบียนไว้ด้วย 

การกระทําที่เก่ียวกับการจัดหางานของตัวแทนจัดหางานและลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน
ซึ่งผู้รับใบอนุญาตจัดหางานได้จดทะเบียนไว้  ให้ถือว่าเป็นการกระทําของผู้รับใบอนุญาตจัดหางานด้วย 

มาตรา ๓๑ เม่ือออกไปปฏิบัติงานนอกสํานักงาน  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  ผู้จัดการ  ตัวแทน
จัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางานต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อผู้ซึ่งเก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  ผู้จัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับ
การจัดหางาน  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด  และให้มีอายุสองปีนับแต่ 
วันที่ออกบัตร 

ในกรณีที่บัตรประจําตัวชํารุดในสาระสําคัญ  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  
ผู้จัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางานย่ืนคําขอใบแทนบัตรประจําตัว
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลาย 

การขอมีบัตร  การออกบัตรประจําตัว  และการออกใบแทนบัตรประจําตัว  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด 

มาตรา ๓๒ ผู้จัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน   
ซึ่งพ้นจากความเป็นผู้จัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน  ต้องส่งคืน
บัตรประจําตัวแก่นายทะเบียนหรือผู้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นจากความเป็นผู้จัดการ  
ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการจัดหางาน 
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ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานซึ่งได้รับบัตรประจําตัวคืนตามวรรคหน่ึง  ต้องส่งบัตรประจําตัวนั้น 
แก่นายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับบัตรประจําตัวคืน 

มาตรา ๓๓ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานต้องทําสัญญาจัดหางานกับ
เจ้าของเรือ  ตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด 

ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานส่งสัญญาจัดหางานที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางาน
ทํากับเจ้าของเรือต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน  ตลอดจนตัวอย่างข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ 
ที่เจ้าของเรือจะทํากับคนหางาน  และหลักฐานอื่นที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนดก่อนคนหางาน
ไปทํางานบนเรือ 

มาตรา ๓๔ ห้ามตัวแทนจัดหางานทําสัญญาจัดหางานกับเจ้าของเรือแทนผู้รับใบอนุญาต
จัดหางาน  เว้นแต่จะได้รับมอบอํานาจเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนดจาก
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  และผู้รับใบอนุญาตจัดหางานได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบแล้ว 

การที่ตัวแทนจัดหางานมิได้รับมอบอํานาจจากผู้รับใบอนุญาตจัดหางานหรือได้รับมอบอํานาจ 
แต่หนังสือมอบอํานาจมิได้เป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด  ไม่เป็นเหตุให้เจ้าของเรือ
หรือบุคคลภายนอกที่สุจริตเสื่อมสิทธิเพราะเหตุนั้น 

มาตรา ๓๕ ห้ามผู้รับใบอนุญาตจัดหางานเรียกหรือรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากคนหางาน  
เว้นแต่ค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการออกใบรับรองแพทย์ 
(๒) ค่าหนังสือคนประจําเรือที่กรมเจ้าท่าออกให้แก่คนประจําเรือ 
(๓) ค่าหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารที่ใช้สําหรับการเดินทาง  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงค่าตรวจลงตราเข้าประเทศ 
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้เจ้าของเรือเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการจัดหางานตามวรรคหน่ึง 
ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่น  นอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคสอง  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานเรียก

หรือรับได้ไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๖ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสมุดทะเบียนคนหางาน  บัญชี  และเอกสารเก่ียวกับธุรกิจของตนตามแบบและรายการ

ที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด 
(๒) จัดทําและส่งรายงานเก่ียวกับการจัดหางานประจําเดือนตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางาน

ประกาศกําหนดต่อนายทะเบียนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป 
(๓) เก็บรักษาทะเบียนคนหางานท่ีผ่านการคัดเลือกและได้รับบรรจุงานไว้ไม่น้อยกว่าสองปี  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 
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(๔) แจ้งเป็นหนังสือให้คนหางานทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของคนประจําเรือตามข้อตกลงการจ้างงาน
ของคนประจําเรือ  ในช่วงก่อนหรือระหว่างการมอบหมายงานและให้คนหางานได้ตรวจสอบข้อตกลงดังกล่าว
ของตนก่อนและหลังลงนาม  พร้อมทั้งส่งสําเนาอย่างน้อยจํานวนหนึ่งชุดให้ด้วย 

เม่ือมีเหตุที่จะต้องลงในสมุดทะเบียนคนหางาน  บัญชี  หรือเอกสารเก่ียวกับธุรกิจของตน   
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องลงรายการเกี่ยวกับเหตุนั้นในสมุดทะเบียน  บัญชี  หรือเอกสารเช่นว่านั้น
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุจะต้องลงรายการนั้น 

มาตรา ๓๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานตรวจสอบว่าเจ้าของเรือได้จัดให้มีวิธีคุ้มครอง 
คนประจําเรือซึ่งอยู่ในสภาพลําบาก  ณ  เมืองท่าต่างประเทศ  ตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศกําหนด 

กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานตรวจสอบและชี้แจงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่คนหางานไม่ได้ทํางานตรงตามที่กําหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างงาน 
ของคนประจําเรือและคนหางานไม่ประสงค์ที่จะทํางานนั้น  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานจัดการให้คนหางาน
เดินทางกลับภูมิลําเนา  โดยออกค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางกลับ
ของคนหางาน  พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีหน้าที่จะต้อง
จัดการดังกล่าว 

ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ได้คนหางานตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจัดหางานหรือได้คนหางานแต่มี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน  และเจ้าของเรือไม่ประสงค์ที่จะจ้างคนหางานน้ัน  
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  ให้แก่เจ้าของเรือ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าของเรือขอรับคืน  และจัดการให้คนหางานเดินทางกลับภูมิลําเนา  โดยออก
ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางกลับของคนหางาน  พร้อมทั้ง 
แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว 

ในกรณีที่คนหางานไม่ได้ทํางานตรงตามที่กําหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ 
แต่คนหางานไม่ประสงค์จะเดินทางกลับ  หรือกรณีที่เจ้าของเรือได้คนหางานท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม 
ที่กําหนดไว้ในสัญญาจัดหางานแต่เจ้าของเรือประสงค์จะจ้างคนหางานต่อไป  ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน 
ไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดการให้คนหางานดังกล่าวเดินทางกลับภูมิลําเนาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง   
แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว 

มาตรา ๓๙ เม่ือนายทะเบียนทราบว่ามีเหตุที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานจะต้องจัดการให้
คนหางานเดินทางกลับตามมาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึง  หรือวรรคสอง  แต่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานยังมิได้
ดําเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว  ให้นายทะเบียนประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ในการให้ความช่วยเหลือคนหางานนั้น 
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการให้คนหางานเดินทางกลับตามวรรคหน่ึงเป็นจํานวนเท่าใด   
ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่กําหนด  ถ้าผู้รับใบอนุญาต
จัดหางานมิได้ชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่กําหนด  ให้นายทะเบียนหักเงินจํานวนดังกล่าวจากหลักประกัน 
ที่วางไว้ตามมาตรา  ๒๘  เพื่อคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือคนหางานดังกล่าวได้ 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานมิได้ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึง   
และวรรคสอง  และคนหางานได้ใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
ที่จําเป็นในการจัดการให้ตนเดินทางกลับภูมิลําเนา  คนหางานมีสิทธิยื่นคําขอต่อนายทะเบียนเพื่อขอรับ 
เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่ตนต้องจ่ายไปได้  และถ้านายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าคนหางานไม่ได้ทํางาน 
ตรงตามที่กําหนดไว้ในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ  และคนหางานนั้นได้ใช้จ่ายเงินเพื่อจัดการให้ตน
เดินทางกลับภูมิลําเนาแล้ว  ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานชดใช้เงินคืนภายใน
เวลาที่กําหนด  ถ้าผู้รับใบอนุญาตจัดหางานมิได้ชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่กําหนด  ให้นายทะเบียนหักเงิน
จํานวนดังกล่าวจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา  ๒๘  เพื่อคืนให้แก่คนหางาน 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานมิได้คืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของเรือ
ตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานชดใช้เงินคืนภายในเวลา
ที่กําหนด  ถ้าผู้รับใบอนุญาตจัดหางานมิได้ชดใช้เงินคืนภายในเวลาที่กําหนดให้นายทะเบียนหักค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา  ๒๘  คืนให้แก่เจ้าของเรือ 

มาตรา ๔๒ ให้นําบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
ในส่วนที่เก่ียวกับคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  การควบคุม  และอัตราค่าธรรมเนียม  
มาใช้บังคับแก่การจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือโดยอนุโลม  โดยให้ถือว่าอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ   
และให้ถือว่าอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
เป็นอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  รวมทั้งให้นําบทกําหนดโทษที่เก่ียวข้องกับการควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานมาใช้บังคับกับการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๔ 
สภาพการจ้าง 

 
 

มาตรา ๔๓ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือเป็นหนังสือ  
พร้อมลายมือชื่อของเจ้าของเรือและคนประจําเรือ  โดยจัดทําเป็นคู่ฉบับจัดเก็บไว้บนเรือหนึ่งฉบับ  และ 
อีกฉบับหนึ่งให้คนประจําเรือเก็บไว้  พร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 

ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ชื่อและชื่อสกุล  พร้อมคํานําหน้านามของคนประจําเรือ 
(๒) วันเดือนปีเกิด  และอายุของคนประจําเรือ 
(๓) สถานที่เกิดของคนประจําเรือ 
(๔) ที่อยู่ปัจจุบันของคนประจําเรือ 
(๕) สถานที่และวันที่ทําข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ 
(๖) สถานที่และวันที่ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือมีผลบังคับ 
(๗) ตําแหน่งหรืองานในหน้าที่ที่คนประจําเรือได้รับมอบหมาย 
(๘) ชื่อและชื่อสกุล  พร้อมคํานําหน้านามของเจ้าของเรือ  กรณีเจ้าของเรือเป็นนิติบุคคล   

ต้องระบุชื่อของกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลด้วย 
(๙) ที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าของเรือ 
(๑๐) ชื่อเรือ  และสัญชาติของเรือ 
(๑๑) เส้นทางหลักและท่าเรือปลายทางของการเดินเรือ  ในกรณีที่ทําการตกลงไว้ว่าเป็นการเดินเรือ

เที่ยวเดียว 
(๑๒) วันเร่ิมทํางาน  อัตราค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  หรือวิธีการคํานวณ 
(๑๓) จํานวนวันหยุดประจําปีที่ได้รับค่าตอบแทน  หรือวิธีการคํานวณ 
(๑๔) สิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองการประกันสังคมและสุขภาพที่เจ้าของเรือเป็นผู้จัดหาให้กับ

คนประจําเรือ 
(๑๕) สิทธิของคนประจําเรือในการได้รับการส่งตัวกลับ 
(๑๖) ข้อตกลงที่ได้มาจากการร่วมเจรจาต่อรอง 
(๑๗) วันสิ้นสุดหรือเง่ือนไขการสิ้นสุดของข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ 
(๑๘) อื่น ๆ  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๔ ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือย่อมสิ้นสุดลงเม่ือครบกําหนดระยะเวลา

ในข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ  หรือสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงการจ้างงาน
ของคนประจําเรือ  โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

ในกรณีที่ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือไม่มีกําหนดระยะเวลา  เจ้าของเรือหรือคนประจําเรือ
อาจบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือโดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ทั้งนี้   
ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  แต่ไม่เกินสามสิบวัน 

การเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามข้อตกลงการจ้างงาน
ของคนประจําเรือ  ให้เป็นไปตามที่คนประจําเรือและเจ้าของเรือตกลงกัน  ทั้งนี้  ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   
แต่ไม่เกินสามสิบวัน 



หน้า   ๓๓ 
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มาตรา ๔๕ หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน  เหตุฉุกเฉิน  หรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
คนประจําเรือและเจ้าของเรือ  หรือเหตุอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกําหนด  
คนประจําเรือหรือเจ้าของเรืออาจบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือน้อยกว่าเจ็ดวันหรือ 
ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

การบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือตามวรรคหนึ่ง  คนประจําเรือไม่ต้องรับผิด 
ในค่าเสียหายใด ๆ  ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ 

มาตรา ๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจประกาศ
กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําสําหรับคนประจําเรือเพื่อใช้บังคับแก่เรือที่ชักธงไทย  เพื่อให้คนประจําเรือได้รับ
อัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

การพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําสําหรับคนประจําเรือ  ให้คํานึงถึงมาตรฐานการครองชีพ  
ต้นทุนการประกอบกิจการ  ราคาของสินค้าและบริการ  ความสามารถทางธุรกิจ  ผลิตภาพแรงงาน   
และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติในการจ้างงานของคนประจําเรือด้วย 

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
ตามมาตรา  ๔๖  แล้ว  ห้ามเจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างต่ํากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่ประกาศกําหนดให้แก่คนประจําเรือ 

มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์แก่การคํานวณค่าล่วงเวลา  ในกรณีที่คนประจําเรือได้รับค่าจ้าง
เป็นรายเดือน  อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานหมายถึง  ค่าจ้างรายเดือนหารด้วยผลคูณของสามสิบ 
และจํานวนชั่วโมงที่ทํางานต่อวันโดยเฉลี่ย 

มาตรา ๔๙ ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาให้ถูกต้อง  และตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่มีการคํานวณค่าจ้างเป็นรายเดือน  รายวัน  รายชั่วโมง  หรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่น 

ที่ไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย  ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งคร้ัง  เว้นแต่จะมี
การตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่คนประจําเรือ 

(๒) ในกรณีที่มีการคํานวณค่าจ้าง  นอกจาก  (๑)  ให้จ่ายตามกําหนดเวลาที่เจ้าของเรือและ 
คนประจําเรือตกลงกัน 

(๓) ค่าล่วงเวลา  ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งคร้ัง 
ในกรณีที่เจ้าของเรือเลิกจ้างคนประจําเรือ  ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาตามท่ีคนประจําเรือ

มีสิทธิได้รับ  ให้แก่คนประจําเรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เลิกจ้าง 
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่จ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในเวลา

ที่กําหนดตามมาตรา  ๔๙  ให้เจ้าของเรือจ่ายดอกเบ้ียให้แก่คนประจําเรือในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี 
ในกรณีที่เจ้าของเรือจงใจไม่จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งเม่ือพ้นกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ถึงกําหนดจ่าย  

เจ้าของเรือต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แก่คนประจําเรือร้อยละสิบห้าของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 



หน้า   ๓๔ 
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มาตรา ๕๑ เจ้าของเรือต้องจัดให้คนประจําเรือสามารถดําเนินการโอนเงินที่ได้รับทั้งหมด
หรือบางส่วนให้กับบุคคลตามที่คนประจําเรือกําหนด  ตามกําหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน  โดยเจ้าของเรือ
อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคนประจําเรือได้ในอัตราที่จ่ายจริง 

มาตรา ๕๒ เจ้าของเรือต้องจัดทําเอกสารเก่ียวกับการจ่ายค่าจ้างหรือค่าล่วงเวลาให้แก่ 
คนประจําเรือทุกคร้ังที่มีการจ่าย  โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วันและเวลาทํางาน 
(๒) ผลงานที่ทําได้สําหรับคนประจําเรือซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย 
(๓) อัตราค่าจ้าง  จํานวนค่าจ้าง  และค่าล่วงเวลา  ที่คนประจําเรือแต่ละคนได้รับ 
(๔) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  กรณีที่ใช้เงินสกุลอื่นซึ่งแตกต่างจากที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงการจ้างงาน

ของคนประจําเรือ  ให้เป็นไปตามอัตราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่งประเทศไทย 
มาตรา ๕๓ การจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาแก่คนประจําเรือ  ให้เจ้าของเรือจ่าย  ณ  สถานที่

ทํางานของคนประจําเรือ  เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น 
มาตรา ๕๔ ห้ามเจ้าของเรือหักค่าจ้างและค่าล่วงเวลา  เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ 
(๑) ชําระภาษีเงินได้ตามจํานวนที่คนประจําเรือต้องจ่ายหรือชําระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดไว้ 
(๒) ชําระค่าบํารุงสหภาพแรงงานหรือองค์กรของคนประจําเรือ 
(๓) ชําระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์  หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์  

หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการท่ีเป็นประโยชน์แก่คนประจําเรือฝ่ายเดียว  โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้า
จากคนประจําเรือ 

(๔) เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเก่ียวกับกองทุนเงินสะสม 
การหักตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ในแต่ละกรณีห้ามหักเกินร้อยละสิบและจะหักรวมกันได้ไม่เกิน

หนึ่งในห้าของเงินที่คนประจําเรือมีสิทธิได้รับตามกําหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา  ๔๙  เว้นแต่ได้รับ 
ความยินยอมเป็นหนังสือจากคนประจําเรือ 

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่เจ้าของเรือให้คนประจําเรือทํางานล่วงเวลา  ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าล่วงเวลา
ให้แก่คนประจําเรือในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดสองห้าเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงตามจํานวนชั่วโมง 
ที่ทํางานล่วงเวลา 

มาตรา ๕๖ คนประจําเรือมีสิทธิลาขึ้นฝั่งได้ตามที่ได้ตกลงกับเจ้าของเรือ  เว้นแต่กรณีลาขึ้นฝั่ง
ด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๗ ให้คนประจําเรือมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้างแต่ไม่เกิน 
หนึ่งร้อยสามสิบวัน 



หน้า   ๓๕ 
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มาตรา ๕๘ ให้เจ้าของเรือประกาศเวลาทํางานปกติให้คนประจําเรือทราบโดยกําหนดเวลาเร่ิมต้น
และเวลาสิ้นสุดของการทํางานแต่ละวันของคนประจําเรือซึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง  และเม่ือรวมเวลาทั้งสิ้นแล้ว
สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง 

มาตรา ๕๙ เจ้าของเรืออาจให้คนประจําเรือทํางานล่วงเวลาได้เท่าที่จําเป็น  แต่เม่ือรวมกับ
ระยะเวลาการทํางานปกติตามมาตรา  ๕๘  แล้วต้องไม่เกินวันละสิบสี่ชั่วโมงในรอบย่ีสิบสี่ชั่วโมง  และไม่เกิน
เจ็ดสิบสองชั่วโมงในรอบเจ็ดวัน 

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อความปลอดภัยแก่เรือ  หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้
ความช่วยเหลือแก่เรือลําอื่นหรือบุคคลที่ประสบภัยพิบัติทางทะเล  นายเรืออาจให้คนประจําเรือทํางานได้
เท่าที่จําเป็นจนกว่าสถานการณ์ได้กลับคืนสู่ภาวะปกติ 

กรณีตามวรรคหน่ึง  ถ้านายเรือให้คนประจําเรือทํางานในชั่วโมงการพักผ่อนให้จัดให้คนประจําเรือ
ได้พักผ่อนชดเชยเวลาเหล่าน้ันโดยเร็วที่สุด  ทั้งนี้  ให้นายเรือบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน  เหตุผล  และลงชื่อ
รับรองทุกคร้ัง 

มาตรา ๖๑ ในวันที่มีการทํางาน  ให้เจ้าของเรือจัดให้คนประจําเรือมีเวลาพักระหว่าง 
ช่วงการทํางานในวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง  ทั้งนี้  เจ้าของเรือกับคนประจําเรืออาจตกลงกันล่วงหน้า 
ให้มีเวลาพักคร้ังหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้  แต่เม่ือรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 

เวลาพักระหว่างช่วงการทํางานไม่ถือเป็นชั่วโมงการทํางาน  และไม่นับรวมเป็นชั่วโมงการพักผ่อน
ตามมาตรา  ๖๒ 

มาตรา ๖๒ เจ้าของเรือต้องจัดให้คนประจําเรือมีชั่วโมงการพักผ่อนไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมง 
ในรอบย่ีสิบส่ีชั่วโมง  และไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเจ็ดชั่วโมงในรอบเจ็ดวัน 

ชั่วโมงการพักผ่อนสามารถแบ่งออกได้ไม่เกินสองช่วง  หนึ่งในสองช่วงนี้ต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย
หกชั่วโมง  และต้องมีระยะห่างระหว่างกันแต่ละช่วงไม่เกินสิบสี่ชั่วโมง 

มาตรา ๖๓ คนประจําเรือซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อการคลอดและเลี้ยงดูบุตรครรภ์หนึ่ง
ไม่เกินเก้าสิบวัน 

ให้เจ้าของเรือจ่ายค่าจ้างในระหว่างที่คนประจําเรือลาเพื่อการคลอดและเลี้ยงดูบุตรตลอดระยะเวลาที่ลา  
แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน 

มาตรา ๖๔ คนประจําเรือที่เจ้าของเรือให้ทํางานอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้  ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าล่วงเวลา 

(๑) งานที่จําเป็นและเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของเรือเดินทะเล  สินค้า  หรือคนในเรือเดินทะเล 
(๒) งานท่ีทําเพื่อช่วยเหลือชีวิตหรือผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเล 
(๓) งานพิเศษเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบของศุลกากร  การป้องกันโรคติดต่อ  หรือ 

การตรวจสุขภาพอื่น ๆ 
(๔) งานในช่วงเวลาพิเศษที่ต้องใช้เพื่อการเปลี่ยนเวรยามตามปกติ 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๖๕ ให้เจ้าของเรือจัดวันหยุดประจําปีให้แก่คนประจําเรือ  ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยได้รับค่าจ้าง  ทั้งนี้  ให้เจ้าของเรือเป็นผู้กําหนดล่วงหน้า 

ห้ามเจ้าของเรือให้คนประจําเรือทํางานในวันหยุดประจําปี  เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินโดยได้รับ 
ความยินยอมจากคนประจําเรือ  เจ้าของเรืออาจให้คนประจําเรือทํางานในวันหยุดดังกล่าวได้  โดยเจ้าของเรือ
ต้องจ่ายค่าทํางานในวันหยุดแก่คนประจําเรือเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างในส่วนที่คํานวณจ่าย
ตามระยะเวลา 

กรณีที่ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือมีระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี  ให้เจ้าของเรือคํานวณ
วันหยุดประจําปีให้ตามส่วน 

หมวด  ๕ 
การส่งตัวกลับ 

 
 

มาตรา ๖๖ คนประจําเรือมีสิทธิเดินทางกลับภูมิลําเนาหรือสถานที่อื่นตามที่ตกลงกัน   
โดยให้เจ้าของเรือจัดการหรือออกค่าใช้จ่ายใด ๆ  ระหว่างการเดินทาง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบกําหนดเวลาตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือในระหว่างเวลาที่คนประจําเรือ
ทํางานอยู่  ณ  สถานที่อื่นอันมิใช่สถานที่ทําข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ 

(๒) เจ้าของเรือบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือก่อนครบกําหนดตามข้อตกลง
การจ้างงานของคนประจําเรือ 

(๓) เม่ือมีเหตุดังต่อไปนี้เกิดข้ึน 
 (ก) คนประจําเรือเจ็บป่วย  บาดเจ็บ  หรือมีสภาพร่างกายหรือจิตใจที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 (ข) เม่ือเจ้าของเรือไม่สามารถดําเนินธุรกิจการเดินเรือต่อไป 
 (ค) เรือเดินทะเลอับปางหรือไม่อาจใช้การได้โดยสิ้นเชิง 
 (ง) เม่ือเรือจะมุ่งหน้าเข้าสู่เขตสงคราม 
 (จ) กรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๖๗ เจ้าของเรือต้องจัดทําประกันภัยให้แก่คนประจําเรือทุกคนเก่ียวกับการส่งตัว 

คนประจําเรือกลับตามมาตรา  ๖๖  โดยมีมาตรฐานไม่น้อยกว่าการประกันภัยทางทะเลระหว่างประเทศ 
การประกันภัยตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่า

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๖๘ เจ้าของเรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางตามมาตรา  ๖๖  ในกรณี

เลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ  เนื่องจากคนประจําเรือได้กระทําความผิดต่อกฎหมายของรัฐ
เจ้าของธง  หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่อย่างร้ายแรง  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้างงาน 
ของคนประจําเรือ 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าเจ้าของเรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๖๖   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้คนประจําเรือได้เดินทางกลับตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่อธิบดีกรมการกงสุลประกาศกําหนด 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้กรมการกงสุลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
มีสิทธิไล่เบ้ียเพื่อค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปตามวรรคหน่ึงและค่าเสียหายใด ๆ  จากเจ้าของเรือพร้อมดอกเบ้ีย 
ร้อยละสิบห้าต่อปี  นับแต่วันที่ได้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อส่งตัวคนประจําเรือกลับตามมาตรา  ๖๖  รวมทั้งเข้ารับ
ช่วงสิทธิจากเจ้าของเรืออันเก่ียวกับทรัพย์หรือสิทธิซึ่งเป็นหลักประกันตามมาตรา  ๖๗ 

สิทธิไล่เบ้ียหรือการรับช่วงสิทธิตามวรรคสอง  ให้มีอายุความสิบปีนับแต่วันที่ได้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

หมวด  ๖ 
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเรือเสียหายหรือเรือจม 

 
 

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่เรือเสียหายหรือเรือจม  เจ้าของเรือต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคล  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) คนประจําเรือได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม 
(๒) คนประจําเรือได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม 
(๓) คนประจําเรือว่างงานอันเป็นผลมาจากเรือเสียหายหรือเรือจม 
กรณีตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้คนประจําเรือเรียกเงินจากเจ้าของเรือได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น  

หรือเท่าที่ได้รับความเสียหายจริง 
กรณีตาม  (๓)  ให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเท่ากับค่าจ้างที่คนประจําเรือจะได้รับภายใต้ข้อตกลง 

การจ้างงานของคนประจําเรือ  ทั้งนี้  ไม่เกินสองเดือน 

หมวด  ๗ 
อัตรากําลัง 

 
 

มาตรา ๗๑ ให้เจ้าของเรือจัดหาคนประจําเรือมาทํางานในตําแหน่งหน้าที่บนเรือ  ในจํานวน
ที่เพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงาน  ระยะเวลาการเดินเรือ  ระยะทาง  ประเภท  และขนาดของเรือ  เพื่อให้
สามารถเดินเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  โดยคํานึงถึงสภาพร่างกายของคนประจําเรือ  และเส้นทาง
การเดินเรือ 

การจัดอัตรากําลังสําหรับเรือเดินทะเลในแต่ละประเภทและขนาด  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๘ 
มาตรฐานที่พักอาศัย  สิ่งอํานวยความสะดวก  อาหาร  และโภชนาการบนเรือ 

 
 

มาตรา ๗๒ ให้เจ้าของเรือจัดให้มีที่พักอาศัยและสถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ห้องนอน 
(๒) ห้องรับประทานอาหาร 
(๓) ห้องอาบน้ํา 
(๔) ห้องสุขา 
(๕) ห้องนั่งเล่น 
(๖) ห้องพักผ่อนระหว่างการทํางาน 
(๗) ห้องพยาบาล 
(๘) พื้นที่ว่างบนดาดฟ้าเรือ 
(๙) ห้องทํางานสําหรับฝ่ายช่างกล 
(๑๐) ห้องทํางานสําหรับฝ่ายเดนิเรือ 
(๑๑) อื่น ๆ  ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด 
นอกจากวรรคหน่ึงแล้ว  ให้เจ้าของเรือจัดให้มีห้องประกอบศาสนกิจ  หากมีความจําเป็นตามข้อกําหนด

ทางศาสนาของคนประจําเรือ 
มาตรฐานที่พักอาศัยและสถานที่ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด 
มาตรา ๗๓ ให้เจ้าของเรือจัดให้มีบริการ  และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีได้มาตรฐาน  เหมาะสม  

จําเป็น  และเพียงพอแก่คนประจําเรือ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๗๔ ให้เจ้าของเรือจัดอาหารและน้ําดื่มที่มีคุณภาพ  คุณค่าทางโภชนาการ  และปริมาณ
ที่เพียงพอต่อคนประจําเรือ  โดยคํานึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม  และศาสนาของคนประจําเรือ   
โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคนประจําเรือ 

มาตรฐานการจัดอาหารและนํ้าดื่มตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกําหนด 

มาตรา ๗๕ ให้เจ้าของเรือจ้างงานคนประจําเรือในตําแหน่งคนครัวบนเรือที่รับผิดชอบ 
ในการจัดเตรียมอาหาร  ซึ่งผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่ง  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศกําหนด 

ห้ามเจ้าของเรือมอบหมาย  หรือจ้างงานคนประจําเรือในตําแหน่งคนครัวที่มีอายุต่ํากว่าสิบแปดปี
บริบูรณ์ 



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๗๖ ให้เจ้าของเรือจัดให้คนประจําเรือที่ได้รับมอบหมายให้ทํางานในแผนกจัดหาอาหาร
ต้องผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมที่เหมาะสม  หรือมีคุณสมบัติ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดี
กรมเจ้าท่าประกาศกําหนด 

มาตรา ๗๗ ให้เจ้าของเรือจัดให้มีพื้นที่และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดเตรียมอาหาร
เพื่อให้สามารถจัดเตรียมอาหารได้อย่างถูกสุขลักษณะและถูกหลักโภชนาการ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกําหนด 

หมวด  ๙ 
การจัดให้มีการรักษาพยาบาล  การคุ้มครองต่อชีวิต  ร่างกาย  และอนามัยของคนประจําเรือ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การรักษาพยาบาลบนเรือและบนฝั่ง 

 
 

มาตรา ๗๘ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีอุปกรณ์  สิ่งอํานวยความสะดวกทางด้านการรักษาพยาบาล
ในห้องพยาบาลบนเรือ  การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล  และแพทย์  หรือคนประจําเรือผู้ทําหน้าที่ 
ด้านการรักษาพยาบาล  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๗๙ ในกรณีที่คนประจําเรือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  ให้เจ้าของเรือจัดให้ 
คนประจําเรือได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น 

มาตรา ๘๐ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคนประจําเรือเพื่อให้ได้รับ
การรักษาสุขภาพบนเรือและบนฝั่งโดยทันที 

มาตรฐานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกําหนดในกฎกระทรวง 
ส่วนที่  ๒ 

ความรับผิดชอบของเจ้าของเรือต่อคนประจําเรือ 
 

 

มาตรา ๘๑ เจ้าของเรือต้องรับผิดชอบต่อคนประจําเรือในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการได้รับบาดเจ็บของคนประจําเรือที่ทํางานบนเรือซึ่งเกิดขึ้น

นับแต่วันที่เร่ิมปฏิบัติหน้าที่จนถึงกําหนดวันส่งตัวกลับ 
(๒) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดให้ทําประกันภัยทางทะเล  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีที่คนประจําเรือเสียชีวิต  หรือทุพพลภาพเป็นเวลานาน  อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ  

การเจ็บป่วย  หรือได้รับอันตรายจากการทํางาน  เพื่อให้มีหลักประกันการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
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 (ข) กรณีที่คนประจําเรือถูกละทิ้ง 
 (ค) กรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 
(๓) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  การแพทย์  การจัดหายาที่จําเป็น  เคร่ืองมือในการบําบัดโรค  

ค่าอาหาร  และการเช่าที่พักอาศัยในสถานที่อื่นนอกเหนือจากภูมิลําเนาของคนประจําเรือ  จนกว่าคนประจําเรือ
จะหายจากการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บ  หรือจนกว่าจะมีการวินิจฉัยว่าการทุพพลภาพน้ันมีลักษณะถาวร
จนไม่สามารถทํางานได้อีก  ตามที่เจ้าของเรือกับคนประจําเรือได้ตกลงกัน  ทั้งนี้  ไม่น้อยกว่าสิบหกสัปดาห์
นับแต่วันที่ได้รับบาดเจ็บหรือเร่ิมเจ็บป่วย  จนกว่าคนประจําเรือจะได้รับการส่งตัวกลับ  เว้นแต่การเจ็บป่วย
หรือได้รับบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นนอกเหนือจากการปฏิบัติงานให้กับเจ้าของเรือ  หรือเกิดจากการกระทําอันมิชอบ
ของคนประจําเรือผู้นั้น  หรือคนประจําเรือนั้นได้จงใจปกปิดความเจ็บป่วยหรือสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ขณะท่ี
ทําข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ 

(๔) ค่าใช้จ่ายในการปลงศพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในกรณีที่คนประจําเรือเสียชีวิตบนเรือหรือบนฝั่ง
ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจําเรือ 

(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ส่วนที่  ๓ 

การป้องกันอุบัติเหตุและการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 
 

 

มาตรา ๘๒ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยบนเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน  หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกําหนดในกฎกระทรวง  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๘๓ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทํางานบนเรือ
และกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานบนเรือ  ทั้งนี้  ตามมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมกําหนดในกฎกระทรวง 

คนประจําเรือต้องใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติตามมาตรการ
เพื่อความปลอดภัยในการทํางานบนเรือที่เจ้าของเรือกําหนดไว้ 

มาตรา ๘๔ เจ้าของเรือต้องจัดให้คนประจําเรือได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  
สุขภาพอนามัย  และสิ่งแวดล้อม  ระหว่างที่อยู่บนเรือ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๘๕ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงจนทําให้คนประจําเรือได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต  ให้เจ้าของเรือหรือนายเรือรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในทันทีที่ทราบ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศกําหนด 
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หมวด  ๑๐ 
ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล 

 
 

มาตรา ๘๖ เรือที่มีขนาดตั้งแต่ห้าร้อยตันกรอสส์ขึ้นไปที่เป็นเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ
ต้องมีใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล  เพื่อแสดงว่าสภาพการจ้าง  สภาพการทํางาน  และสภาพความเป็นอยู่
ของคนประจําเรือบนเรือเป็นไปตามข้อกําหนดในใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเลซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๗ หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนคําขอรับใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล 
และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล  แบบใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติ
ด้านแรงงานทางทะเล  การออกใบรับรองชั่วคราว  อายุและการต่ออายุใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล 
และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล  การตรวจสอบ  ติดตาม  และการเพิกถอนใบรับรอง 
ด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศกําหนด 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์การออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล 
และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล  การต่ออายุ  และการเพิกถอนใบรับรองด้านแรงงาน 
ทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๘๘ การตรวจเรือ  การออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล  และการสลักหลังใบรับรอง  
อาจกระทําโดยผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากกรมเจ้าท่า 

การกําหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการมอบอํานาจ  การเพิกถอน 
การมอบอํานาจ  วิธีการประเมินผลการดําเนินงาน  และการประกาศรายชื่อบุคคลตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด  ๑๑ 
การร้องเรียนบนเรือ 

 
 

มาตรา ๘๙ ให้เจ้าของเรือจัดให้มีเอกสารที่มีขั้นตอนการร้องเรียนอันเก่ียวกับสภาพการจ้าง  
สภาพการทํางาน  และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจําเรือตามพระราชบัญญัตินี้แก่คนประจําเรือ 

ในกรณีที่คนประจําเรือได้ร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าของเรือดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
และแจ้งผลการตรวจสอบให้แก่คนประจําเรือทราบโดยเปิดเผยและไม่ชักช้า 

การร้องเรียนดังกล่าวไม่ตัดสิทธิคนประจําเรือที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐ  เจ้าของธงหรือ
รัฐเจ้าของท่าเรือที่เรือเทียบท่าหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซึ่งคนประจําเรือนั้นมีสัญชาติ 
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ห้ามเจ้าของเรือบอกเลิกการจ้างงานหรือกระทําการใด ๆ  อันอาจเป็นผลร้าย  หรือเป็นผลให้ 
คนประจําเรือหรือผู้ที่เก่ียวข้องไม่สามารถทนทํางานอยู่ต่อไปได้  เพราะเหตุที่ได้ร้องเรียน  หรือให้การเป็นพยาน
ตามวรรคสอง  และวรรคสาม 

หมวด  ๑๒ 
สิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง 

 
 

มาตรา ๙๐ คนประจําเรือหรือเจ้าของเรือมีสิทธิรวมตัวกัน  เพื่อเจรจาต่อรองหรือเรียกร้อง
ให้ได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์เก่ียวกับสภาพการจ้างและสภาพการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๑ คนประจําเรือหรือเจ้าของเรือมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรของตนเพื่อแสวงหา
และคุ้มครองประโยชน์เก่ียวกับสภาพการจ้าง  สภาพการทํางาน  และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

มาตรา ๙๒ สิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองตามมาตรา  ๙๐  และสิทธิในการรวมตัว
เพื่อจัดตั้งองค์กรตามมาตรา  ๙๑  ให้นํากฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม  แล้วแต่กรณี 

การจัดให้มีหรือเปลี่ยนแปลงและดําเนินการเร่ืองข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง  และอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้อง  ให้นํากฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้ถือว่าคนประจําเรือเป็นลูกจ้าง  เจ้าของเรือเป็นนายจ้าง  
และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน  แล้วแต่กรณี 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกประกาศ  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ 
สภาพการจ้างตามมาตรานี้  หมายความว่า  เง่ือนไขการจ้างหรือการทํางาน  ที่พักอาศัย  สิ่งนันทนาการ  

อาหารและการจัดหาอาหาร  กําหนดวันและเวลาทํางาน  ค่าจ้าง  การเลิกจ้าง  หรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าของเรือหรือคนประจําเรืออันเก่ียวกับการจ้างหรือการทํางาน 

มาตรา ๙๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล  การปิดงาน  และการนัดหยุดงาน  การกระทํา
อันไม่เป็นธรรม  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องสําหรับคนประจําเรือและเจ้าของเรือ 

มาตรา ๙๔ ห้ามเจ้าของเรือเลิกจ้างหรือกระทําการใด ๆ  อันเป็นผลให้คนประจําเรือไม่สามารถ
ทนทํางานอยู่ต่อไปได้เพราะเหตุที่คนประจําเรือกระทําการ  หรือกําลังจะกระทําการตามมาตรา  ๙๐   
และมาตรา  ๙๑  หรือได้กระทําการหรือกําลังจะกระทําการชุมนุม  ทําคําร้อง  ยื่นข้อเรียกร้อง  ดําเนินการ
ฟ้องร้อง  เป็นพยาน  หรือให้หลกัฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือต่อศาล 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

เม่ือได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อกําหนดให้มีหรือเปล่ียนแปลงข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง 
ของคนประจําเรือ  ถ้าข้อเรียกร้องนั้นยังอยู่ในระหว่างการเจรจา  การไกล่เกลี่ย  หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน  
ห้ามมิให้เจ้าของเรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานคนประจําเรือ  ผู้แทนคนประจําเรือ  กรรมการ  อนุกรรมการ  
หรือสมาชิกองค์กรของคนประจําเรือ  ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง  เว้นแต่บุคคลดังกล่าว 

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่เจ้าของเรือ 
(๒) จงใจทําให้เจ้าของเรือได้รับความเสียหาย 
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของเรือ  โดยเจ้าของเรือ 

ได้ว่ากล่าวและตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว  เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง  เจ้าของเรือไม่จําต้องว่ากล่าวและตักเตือน  
ทั้งนี้  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่งนั้นต้องมิได้ออกเพื่อขัดขวางมิให้บุคคลดังกล่าวดําเนินการเก่ียวกับ 
ข้อเรียกร้อง 

(๔) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ห้ามคนประจําเรือ  ผู้แทนคนประจําเรือ  กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือสมาชิกองค์กรของคนประจําเรือ  

ซึ่งเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้อง  ให้การสนับสนุน  หรือก่อเหตุการณ์นัดหยุดงาน 
หมวด  ๑๓ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 

มาตรา ๙๕ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขึ้นไปบนเรือหรือเข้าไปในสํานักงานของเจ้าของเรือ  และสถานที่ทํางานเพื่อตรวจสภาพ 
การทํางาน  สภาพการจ้าง  และสภาพความเป็นอยู่  สอบถามข้อเท็จจริง  ถ่ายภาพ  ถ่ายสําเนาเอกสาร 
ที่เก่ียวกับการจ้าง  การจ่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  และทะเบียนคนประจําเรือ  ปูมเรือ  เอกสารทะเบียน  
หนังสือรับรอง  และข้อมูลใด ๆ  ที่เก่ียวข้อง  เก็บตัวอย่างวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์เก่ียวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน  และกระทําการอื่นใดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเจ้าของเรือ  คนประจําเรือ  หรือบุคคลซึ่งเก่ียวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง  
หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓) มีคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของเรือหรือคนประจําเรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจําตัวต่อเจ้าของเรือ 

หรือผู้ที่เก่ียวข้อง  และให้เจ้าของเรือหรือผู้ที่เก่ียวข้องอํานวยความสะดวกและไม่ขัดขวางการปฏิบัติตามหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การขอมีบัตรประจําตัว  การออกบัตรประจําตัว  และแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกําหนด 



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

การปฏิบัติการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 

มาตรา ๙๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจข้ึนไปบนเรือและตรวจเรือต่างประเทศท่ีเข้ามา
ในน่านน้ําไทย  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งสิทธิของคนประจําเรือที่เก่ียวข้องกับ
สภาพการจ้าง  สภาพการทํางาน  และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจําเรือบนเรือ  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจพบว่าเจ้าของเรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้  อันเก่ียวกับสิทธิของคนประจําเรือที่เก่ียวข้อง
กับสภาพการจ้าง  สภาพการทํางาน  และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจําเรือบนเรือ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้นายเรือแก้ไขให้ถูกต้อง  หรือดําเนินการอื่นใดตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่
เห็นสมควร 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้อย่างร้ายแรง  
หรืออาจเป็นเหตุให้คนประจําเรือได้รับอันตราย  หรือเป็นการฝ่าฝืนที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายแรง  หรือเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามที่เกิดข้ึนซ้ํา  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกคําสั่งกักเรือไว้  รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควรจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง  หรือมีอํานาจให้นายเรือเสนอแผนแก้ไขได้  เม่ือนายเรือ 
ได้แก้ไขให้ถูกต้องหรือจัดทําแผนแก้ไขแล้ว  ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ  โดยเจ้าของเรือต้องออก
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบดังกล่าว  หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วหรือให้ความเห็นชอบ
กับแผนแก้ไข  ก็ออกคําสั่งอนุญาตให้ปล่อยเรือได้ 

การตรวจเรือ  การกักเรือ  การเสนอแผนแก้ไข  และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๙๗ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงจนทําให้คนประจําเรือได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วรายงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ  
และเปิดเผยผลการดําเนินการให้สาธารณชนทราบ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 

มาตรา ๙๘ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๑๔ 
คณะกรรมการแรงงานทางทะเล 

 
 

มาตรา ๙๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการแรงงานทางทะเล”  
ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ  อธิบดีกรมการกงสุล  อธิบดีกรมการจัดหางาน  
อธิบดีกรมเจ้าท่า  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ผู้แทนแพทยสภา  ผู้แทนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานทางทะเล  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานแต่งตั้ง  จํานวนสองคน  ผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือ  และผู้แทนฝ่ายคนประจําเรือ  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานแต่งตั้ง  จํานวนฝ่ายละห้าคน  เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานแต่งตั้งข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จํานวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  และการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน 
ฝ่ายเจ้าของเรือและผู้แทนฝ่ายคนประจําเรือ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนด 

มาตรา ๑๐๐ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายด้านแรงงานทางทะเล 
(๒) เสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงาน

ทางทะเล 
(๓) พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ให้ความเห็นชอบการส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีพิเศษขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ 
(๕) เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําสําหรับคนประจําเรือต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน 
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๗) ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานทางทะเลและการกระทําอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา  ๙๓  และมาตรา  ๙๔ 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่

ของคณะกรรมการ  หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๐๑ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือ  และกรรมการผู้แทน

ฝ่ายคนประจําเรือ  มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
แต่งตั้งกรรมการแทน  และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แตง่ตั้งกรรมการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือหรือกรรมการผู้แทนฝ่ายคนประจําเรือพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งกรรมการในประเภทเดียวกันเป็นกรรมการแทน   



หน้า   ๔๖ 
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และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  เว้นแต่วาระของ
กรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ขึ้นใหม่  ให้กรรมการน้ันปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๐๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการผู้แทน
ฝ่ายเจ้าของเรือ  และกรรมการผู้แทนฝ่ายคนประจําเรือพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ออกเพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่  มีความประพฤติ

เสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๐๓ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  โดยต้องมีกรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือและกรรมการ
ผู้แทนฝ่ายคนประจําเรืออย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวน้ัน 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๐๔ การประชุมของคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง  
จึงจะเป็นองค์ประชุม  และให้นํามาตรา  ๑๐๓  มาใช้บังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

หมวด  ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของเจ้าของเรือ
อันเป็นข้อเท็จจริงตามปกติวิสัยของเจ้าของเรือจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย  ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจาก 
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
หรือเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองแรงงาน  การแรงงานสัมพันธ์  ความปลอดภัยในการทํางานของคนประจําเรือ  
หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี 
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มาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งจะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใดหรือไม่สั่งการ  
หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใด  ซึ่งต้องรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๑๐๗ เจ้าของเรือที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
มาตรา ๑๐๘ เจ้าของเรือหรือนายเรือที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๒  

มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๕๒  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๑  
มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๓  มาตรา  ๗๔  มาตรา  ๗๕  มาตรา  ๗๖  
มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๗๙  มาตรา  ๘๐  หรือมาตรา  ๘๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๐๙ เจ้าของเรือที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๔๙  
มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๗๐  หรือมาตรา  ๘๑  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๐ เจ้าของเรือที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๔๓  หรือมาตรา  ๔๗  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดจัดหางานโดยฝ่าฝืนมาตรา  ๒๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี   
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๒ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน  ผู้จัดการ  ตัวแทนจัดหางาน  หรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่
เก่ียวกับการจัดหางาน  ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  วรรคหน่ึง   
มาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๑  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  หรือมาตรา  ๓๔  วรรคหน่ึง   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๑๓ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๓๐  
วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๑๑๔ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนตามมาตรา  ๒๘  วรรคสาม  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  และปรับสองเท่าของจํานวนเงินที่ต้องส่งเพิ่มจนครบวงเงินหลักประกัน 

มาตรา ๑๑๕ บุคคลที่แสดงตนเป็นตัวแทนจัดหางานหรือลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่ เ ก่ียวกับ 
การจัดหางานของผู้รับใบอนุญาตจัดหางานอันเป็นเท็จ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปีหรือปรับ 
ตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๖ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ฝ่าฝืนมาตรา  ๓๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
และปรับห้าเท่าของค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกไว้ 

มาตรา ๑๑๗ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา   ๓๖   หรือมาตรา   ๓๗   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๑๑๘ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ลงรายการหรือทํารายงานตามมาตรา  ๓๖  อันเป็นเท็จ  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๙ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๐ ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๘  วรรคสาม  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๑๒๑ เจ้าของเรือที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘๒  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๒ เจ้าของเรือ  คนประจําเรือ  หรือบุคคลซึ่งเก่ียวข้องที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙๕  (๒)  
และ  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บุคคลที่ขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามมาตรา  ๙๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่ความผิดตามมาตรา  ๑๐๕  
มาตรา  ๑๑๑  มาตรา  ๑๑๕  มาตรา  ๑๑๖  และมาตรา  ๑๑๙  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือคณะกรรมการ
เปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือความผิดที่มี
โทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๒) คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดอื่น  นอกจากที่กําหนดไว้ใน  (๑) 
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็น

ประธานกรรมการ  ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ผู้แทนกรมการจัดหางาน  ผู้แทนกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการ  และผู้แทนกรมเจ้าท่าเป็นกรรมการและเลขานุการ   โดยให้มีทั้งใน 
เขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตามที่คณะกรรมการกําหนดตามความเหมาะสม 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งให้มาชําระค่าปรับแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๒๔ ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล 
ที่ออกตามประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วยเรื่องมาตรฐานแรงงานทางทะเลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 
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มาตรา ๑๒๕ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานเป็นคนประจําเรือที่ออกตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  พ.ศ.  ๒๕๒๘  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากสภาพการจ้างงาน  การทํางาน 
บนเรือเดินทะเลมีลักษณะและสภาพของงานซึ่งมีความแตกต่างจากการทํางานของลูกจ้างทั่วไปท่ีต้องทํางาน 
บนเรือเดินทะเลที่มีความเสี่ยงภัยทางทะเลและมีระยะเวลาการทํางานที่ต่อเน่ืองยาวนาน  ประกอบกับความสัมพันธ์
ของคนทํางานบนเรือกับเจ้าของเรือบางส่วนมิได้มีความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน  และกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบัน  คือ  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและคนประจําเรือ 
ให้ได้รับความเป็นธรรมและมีมาตรฐานและสภาพการจ้าง  การทํางาน  และความปลอดภัยและสุขอนามัย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จําเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเลข้ึนโดยเฉพาะ  นอกจากน้ีการทํางานของลูกจ้าง
และคนประจําเรือยังเก่ียวข้องกับกิจการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศที่ต้องนํามาตรฐานสากล  คือ  อนุสัญญา
ว่าด้วยแรงงานทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๔๙  (Maritime  Labour  Convention,  ๒๐๐๖)  ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ  (International  Labour  Organization  :  ILO)  มาปฏิบัติต่อแรงงานทางทะเลเป็นกรณีเฉพาะ  
สมควรที่ประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายเพ่ือกําหนดมาตรฐานการทํางานของลูกจ้างและคนประจําเรือ   
และการออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลแก่เรือขนส่งทางทะเลที่ชักธงไทยเพ่ือคุ้มครองแรงงานทางทะเล 
อันจะเป็นการรับรองว่าแรงงานทางทะเลจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล  เพ่ือป้องกัน 
การใช้มาตรการของรัฐเจ้าของท่าเรือต่อเรือไทยที่เดินทางระหว่างประเทศ  เช่น  การกักเรือ  การตรวจเรือ   
การสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง  และเพ่ือประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม  กํากับ  ดูแล  และบริหารจัดการ 
ในการออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และเป็นการส่งเสริมการพัฒนากิจการ
พาณิชยนาวีของประเทศไทยอีกทางหน่ึงด้วย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ช่ือ นางสาวพิไลพร เตือนวีระเดช 
วันเดือนปีเกิด 25 ตุลาคม 2531 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2552 : รัฐศาสตรบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ปีการศึกษา 2553 : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปีการศึกษา 2554 : เนติบัณฑิตไทย สมัยท่ี 64 
 ส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดล้อม 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
พิไลพร เตือนวีระเดช. “กฎหมายแรงงานทางทะเล : อีกก้าวของกฎหมายพาณิชยนาวีไทย.” วารสาร 

กฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีท่ี 9. ฉบับท่ี 9. (พฤศจิกายน 2557) : 54-63. 
 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2555 ทนายความอิสระ 
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