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ပင္လယ္ေရလုပ္သား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
နည္းဥပေဒ ၂၅၅၇

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล 
พุทธศักราช 2557

စီစဥ္ထုတ္လုပ္သူ 
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นิยาม (ข้อ2)

ပင္လယ္ငါးဖမ္းေလ ွ ဆိုသည္မွာ ပင္လယ္
ငါးဖမ္းျခင္းအတြက္ သံုးေသာေလွကိုဆို လို 
သည္။

เรือประมงทะเล คือ เรือที่ใช้สำหรับ
งานประมงทะเล

งานประมงทะเล คือ งานที่ทำ 
ประมงในทะเลโดยใช้เรือประมง
ทะเล

ပင္လယ္ေရလုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ 
ပင္လယ္ငါးဖမ္းေလွကို အသံုးျပဳ၍ 
ငါးဖမ္းျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 

1. ဖြင့္ဆိုခ်က္ (အခ်က္၂)
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นายจ้าง คือ ผู้ที่รับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ 
ผู้รับมอบหมายจากนายจ้าง ผู้กระทำการแทนในกรณีเป็นนิติบุคคล 
และเจ้าของ เรือประมงที่ให้ผู้อื่นใช้เรือทำงานเพื่อแบ่งผลประโยชน์ 
แต่เจ้าของเรือประมงที่ให้ผู้อื่นเช่าเรือเพื่อประกอบกิจการประมงโดยที่ไม่
มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ถือเป็นนายจ้างตามกฎกระทรวงฉบับนี้

အလုပ္ရွင ္ဆိုသည္မွာ အလုပ္သမားကို လက္ခံၿပီး 
လုပ္အားခ ေပးေသာသူ၊ အလုပ္ရွင္က လႊဲအပ္
ထားသူ၊ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပး 
ရသူႏွင့္ ေလွပိုင္ရွင္က အစုစပ္ခံစားခြင့္ေပး၍ အ
ျခားသူကို ေလွအသံုးျပဳခြင့္ေပးထားသူတို႔ကို ဆို 
လိုသည္။ 

သို႔ေသာ္ေလွပိုင္ရွင္က ပင္လယ္ေရ 
လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေလွ 
ကိုသီးသန္႔ အငွားခ်ထားၿပီး လုပ္ 
ငန္းအေပၚ မည္သည့္ခံစားခြင့္မွ ရယူ
ထားျခင္းမရွိလွ်င္ ဤဥပေဒအရ အ
လုပ္ရွင္ျဖစ္သည္ဟု မသတ္မွတ္ပါ။
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လုပ္အားခ  
1)အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား သေဘာတူ၍ ေပးေသာေငြ
2)နားရက္၊ ခြင့္ရက္မ်ားအတြက္ အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားကို ေပးေသာေငြ
3)ဖမ္းဆီးရမိေသာ ေရသတၱ၀ါ၏ တန္ဖိုးကိုလိုက္၍ ခြဲေ၀ေပးေသာေငြ

ค่าจ้าง  
1. เงินที่ลูกจ้างและนายจ้างตกลงจ่ายกันเป็นค่าตอบแทนในการทำงาน 
2. เงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ในวันหยุด วันลา  
3. ส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้ลูกจ้างตามมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้
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2.အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း การจ้างงาน

အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အလုပ္ရွင္ သည္ အသက္၁၈ႏွစ္ထက္ 
မငယ္ေသာ သူကိုသာ ခန္႔အပ္ရမည္။ (အခ်က္၄)

အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းနားခ်ိန ္ဆိုသည္မွာ ၂၄ နာရီအလုပ္ခ်ိန္အတြင္း အနည္းဆံုးနား
ခ်ိန္ ၁၀ နာရီ ရွိရမည္။ အလုပ္ခ်ိန္ ၇ ရက္အတြင္း နားခ်ိန္သည္ အနည္းဆံုး ၇၇ 
နာရီရွိရမည္။ (အခ်က္၅)

အလုပ္ရွင္သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား စစ္ေဆး ရာတြင္ သက္ေသျပႏိုင္ရန္အတြက္ 
နားခ်ိန္ေပးျခင္းကို မွတ္တမ္းလုပ္ထားရမည္။

การจ้างงาน นายจ้างต้องจ้างลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น(ข้อ4) 
เวลาพักระหว่างทำงาน ระยะเวลาในการทำงานจะต้องมีเวลาพักไม่
น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อระยะเวลา 24 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมง 
ต่อระยะเวลาทำงานเจ็ดวัน (ข้อ5)
นายจ้างต้องทำหลักฐานเวลาพักไว้เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานสามารถ
ตรวจ สอบได้
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ႏွစ္စဥ္အနားယူရက္  အလုပ္ရွင္သည္ ၁ ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္စဥ္အနားယူရက္အျဖစ္ အ
နည္းဆံုး ရက္ ၃၀ ကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ ေပးထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္သမား
ႏွင့္ ၂ ဖက္ သေဘာတူသတ္မွတ္ထားျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎နားရက္ 
မ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခထက္ မနည္းေသာ လုပ္အားခခံစားခြင့္ကိုေပး 
ရမည္။ (အခ်က္၁၂)

วันหยุดประจำปี ให้นายจ้างจัดวันหยุดประจำปี ไม่น้อยกว่า 30 วันต่อหนึ่งปี 
โดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดล่วงหน้าหรือตามที่ตกลงกันระหว่าง 
นายจ้างและลูกจ้าง โดยให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำ 
(ข้อ12)
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วันลาป่วย ลูกจ้างมีสิทธิลาป่ วยได้เท่าที่ป่ วยจริง 
และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง
ให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ต้องไม่
เกิน 30 วันต่อหนึ่งปี (ข้อ13)  

ဖ်ားနာခြင့္ရက ္ အလုပ္သမားသည္ မိမိက်န္းမာေရးအရ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ 
လွ်င္ ဖ်ားနာခြင့္ျဖင့္ နားခြင့္ရွိသည္။ အလုပ္ရွင္သည္ အမွန္တကယ္ဖ်ားနာေန
သည့္ အလုပ္သမားကို နားခြင့္ေပးရမည္။ အလုပ္သမားသည္ မိမိေနထိုင္ မ
ေကာင္း သည့္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ဖ်ားနာခြင့္ျဖင့္ နားခြင့္ရွိၿပီး ၁ႏွစ္လွ်င္ ရက္ 
၃၀ ထက္ မေက်ာ္ေသာ လုပ္အားခကို ဖ်ားနာခြင့္ယူေနစဥ္ ခံစားခြင့္ရွိရမည္။ 
(အခ်က္၁၃)
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เอกสารการจ้างงาน3.အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း

สัญญาจ้าง (ข้อ6) นายจ้างต้องทำสัญญาจ้างที่มีข้อความเหมือนกัน 2 
ฉบับ โดยให้กับลูกจ้างไว้ 1 ฉบับ

ပုံ - အလုပ္ခန္႔ စာခ်ဳပ္

အလုပ္ခန္႔စာခ်ဳပ္ (အခ်က္၆) ေရးသားထားပံုတူညီေသာ အလုပ္ခန္႔စာခ်ဳပ္
၂ ေစာင္ကို အလုပ္ရွင္က ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁ေစာင္ကုိ အလုပ္သမားအား 
ေပးအပ္ထားရမည္။
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ပုံ - အလုပ္ခန္႔ စာခ်ဳပ္ (ကေမၻာဒီးယား, Cambodia) 
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 ပုံ - ေလွသား မွတ္ပုံတင္စာအုပ္ (SEAMAN BOOK)

ပုံ - အလုပ္ခန္႔ စာခ်ဳပ္ (ေလာ, Laos) 
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အလုပ္သမားစာရင္း (အခ်က္၇) အလုပ္သမား ၁၀ ဦး အထက္ရွိေသာ အလုပ္ရွင္
သည္ အလုပ္သမားစာရင္းကိုျပဳလုပ္၍ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး မိတၱဴ
ကို ရက္ေပါင္း၃၀အတြင္း ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္သို႔ ပို႔ေပးရမည္။ အလုပ္သမား
တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အလုပ္မွရပ္စဲသည့္ေန႔မွ စတင္ေရတြက္လွ်င္ ေနာက္ေၾကာင္း
ျပန္အနည္းဆံုး ၂ႏွစ္စာကို စာရင္းျပဳလုပ္ထားရမည္။ 

အေျပာင္းအလဲရွိပါက ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း စာရင္းကိုျပဳျပင္၍ ညႊန္ၾကားေရးမႉး
ခ်ဳပ္ထံသို႔ ျပန္ပို႔ေပးရမည္။

ทะเบียนลูกจ้าง (ข้อ7) หากนายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้นาย
จ้างทำทะเบียนลูกจ้างเป็นภาษาไทย เก็บไว้ที่สถานที่ทำงาน และส่ง
สำเนาทะเบียนลูกจ้างให้กับอธิบดี ภายใน 30วัน และให้เก็บทะเบียนลูกจ้าง
ไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันสิ้นสุดการจ้างแต่ละราย 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน ให้นายจ้างแก้ไขเพิ่มเติมให้
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่มีวันเปลี่ยนแปลงและแจ้งอธิบดีทุกครั้ง
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လုပ္အားခေပးေခ်သည့္စာရြက္စာတမ္း (အခ်က္၈) အလုပ္ရွင္သည္ လုပ္အားခ
ႏွင့္နားရက္တြင္ လုပ္ရသည့္လုပ္အားခ ေပးေခ်ထားေသာစာရြက္ကို ထိုင္းဘာသာ
ျဖင့္ျပဳလုပ္၍ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎စာရြက္တြင္ ေအာက္ပါ
အခ်က္တို႔ ပါ၀င္ရမည္။
 (၁) အမည္။
 (၂) ပင္လယ္ေရလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ရသည့္ ရာထူးတာ၀န္
 (၃) သေဘာတူညီထားေသာ လုပ္အားခႏွင့္ နားရက္တြင္ လုပ္သည့္ လုပ္       
      အားခ သတ္မွတ္ခ်က္

เอกสารการจ่ายค่าจ้าง (ข้อ8) ให้นายจ้างทำเอกสารการจ่ายค่าจ้าง 
และค่าทำงานในวันหยุด เป็นภาษาไทยเก็บไว้ที่สถานที่ทำงาน 
โดยต้องมีรายการต่อไปนี้
 (1) ชื่อตัวและชื่อสกุล
 (2) ตำแหน่งหน้าที่ในงานประมงทะเล
 (3) อัตราและจำนวนค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดที่ตกลงกัน
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အလုပ္ရွင္သည္ လုပ္အားခ ရွင္းေပးၿပီးပါက သက္ေသအျဖစ္ အလုပ္သမားကို 
လက္မွတ္ထိုးထားေစရမည္။ အကယ္၍ ဘဏ္စာရင္းမွတဆင့္ ေငြလႊဲၿပီးေပးေခ်
သည္ဆိုပါက ၎ဘဏ္ေငြလႊဲမွတ္တမ္းသည္ လုပ္အားခ ေပးေခ်သည့္ သက္ေသ
အေထာက္အထားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

เมื่อนายจ้างจ่ายค่าจ้างแล้วให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
หากนายจ้างจ่ายค่าจ้างโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ของธนาคาร 
ให้ถือว่าหลักฐานการโอน เงินเป็นเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินดังกล่าว 
ทั้งนี้ในกรณีมีข้อพิพาทตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างและ
เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างแ ละค่าทำงานในวันหยุดจนกว่าจะมีคำสั่ง
หรือคำพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว (ข้อ9)

မည္သို႔ဆိုေစ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ (သို႔မဟုတ္) ဤနည္းဥပေဒ
ကို မလိုက္နာမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားစာရင္းမွတ္တမ္း၊ လုပ္ 
အားခေပးေခ်မႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို တရားစီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ ၿပီးေျမာက္သည္အထိ 
ထိန္းသိမ္းထားရွိေပးရမည္။ (အခ်က္၉)
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အလုပ္ရွင္သည္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း အလုပ္သမားကို လုပ္အားခ ေပး
ေခ်ရမည္။

ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างตามกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

4. လုပ္အားခေပးေခ်ျခင္း (အခ်က္၁၀) การจ่ายค่าจ้าง (ข้อ10) 

(၁) အလုပ္သမားအက်ိဳးအတြက္ အျခားပံုစံမ်ိဳးသတ္မွတ္ၿပီး သေဘာတူညီထား
ခ်က္မွလြဲ၍ လခစား ၊ေန႔စား ၊နာရီစား မည္သို႔ပင္သတ္မွတ္ထားသည္ျဖစ္ေစ အ
လုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမား၏ လုပ္အားခ ကို ၁ လ လွ်င္ အနည္းဆံုး ၁ ႀကိမ္ ေပး
ေခ်ရမည္။  

(1)ค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือระยะเวลาอย่างอื่นที่ไม่เกิน 
    1 เดือน ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่ง
    ครั้ง เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง

(၂) ဖမ္းဆီးရမိေသာ ေရသတၱ၀ါ၏ တန္ဖိုးကိုလိုက္၍ သေဘာတူညီၿပီး ခြဲေ၀ခံစား 
ခြင့္ေပးထားလွ်င္ ၃ လလွ်င္ အနည္းဆံုး ၁ ႀကိမ္ ေပးေခ်ရမည္။

(2)เงินส่วนแบ่งจากมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้ ให้จ่ายตามที่ตกลงกันแต่ต้องไม่
    เกิน 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง
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(၄) ႏွစ္စဥ္နားရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ရလွ်င္ အလုပ္ရွင္သည္ လုပ္အားခကို အနည္း
ဆံုး ၁ ဆ ျဖည့္ေပးရမည္။ (အခ်က္၂ အပိုဒ္၂)

(4) ค่าทำงานในวันหยุดประจำปี ให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่
ลูกจ้างเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าจ้าง

(၃) အလုပ္နားရက္တြင္ လုပ္ရေသာလုပ္အားခကို ၁ လလွ်င္ အနည္းဆံုး ၁ ႀကိမ္ 
ေပးေခ်ရမည္။
(3) ค่าทำงานในวันหยุดให้นายจ้างจ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง

นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุด(ข้อ11) ให้นายจ้าง
จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างระหว่างผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี

အလုပ္ရွင္က လုပ္အားခႏွင့္ နားရက္အလုပ္ဆင္းခတို႔ကို မေပးလွ်င ္(အခ်က္၁၁) 
အလုပ္ရွင္က က်ဴးလြန္ေသာ ကာလကိုလိုက္ၿပီး ရရွိမည့္ေငြကို ၁ႏွစ္လွ်င္ ၁၅% 
အတိုးျဖင့္ ျဖည့္ေဆာင္းေပးရမည္။

အလုပ္ရွင္ကလုပ္အားခႏွင့္နားရက္လုပ္ခကို တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္မေပးလွ်င္ 
(အခ်က္၁၁ အပိုဒ္၂) အက်ိဳးေၾကာင္းမဲ့က်ဴးလြန္လွ်င္ ရရွိမည့္ေငြကို ၇ ရက္ျပည့္ 
တိုင္း ၅၀%ႏႈန္း အတိုးျဖင့္ ျဖည့္ေဆာင္းေပး ရမည္။

นายจ้างจงใจไม่จ่ายเงินค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุด (ข้อ11 
วรรค2) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 50 
ของเงินที่ค้างทุก 7 วัน
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หากนายจ้างสามารถจ่ายเงินค่าจ้างที่ค้างกับลูกจ้างได้โดยนำเงินไปให้แก่
พนักงานตรวจแรงงานท้องถิ่นที่ทำสัญญาจ้าง และให้ถือว่าดอกเบี้ยและ
เงินเพิ่มเป็นอันระงับ

အကယ္၍ ေပးေဆာင္ရမည့္လုပ္အားခေငြကို အလုပ္ရွင္သည္ နယ္ေျမအလုပ္
သမားစစ္ေဆးေရးအရာရွိထံတြင္ ေပးေဆာင္အပ္ႏွံထားသည္ဆိုပါက ၎အတိုး
ႏႈန္းမ်ားထပ္ေဆာင္းျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားရမည္။

အလုပ္သြားလုပ္ရင္း အလုပ္သမားသည္ ႏိုင္ငံျခားတြင္က်န္ေနခဲ့လွ်င ္(အခ်က္၁၄) 
အလုပ္ရွင္သည္ ၎အလုပ္သမားႏိုင္ငံျခားတြင္ က်န္ေနခဲ့သည့္ကာလတစ္
ေလွ်ာက္လံုးကို အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခႏႈန္းထား၏ ၅၀%ႏႈန္းထက္မနည္း ေပးေဆာင္
ရမည္။ ဆႏၵရွိပါက ၎ႏႈန္းထားထက္ ပိုမိုေပးေဆာင္ႏိုင္သည္။

ลูกจ้างติดค้างอยู่ต่างประเทศเนื่องจากการทำงาน (ข้อ 14)ให้นาย
จ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่า 50 เปอเซนต์ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ตลอดเวลาที่ติดค้างอยู่ต่างประเทศ เว้นแต่ตกลงจ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูง
กว่า
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5. အျခားအခ်က္မ်ား อื่นๆ

အလုပ္သမားသည္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ေရာက္ရွိေနပါက (အခ်က္၁၅) အလုပ္ရွင္သည္
ေအာက္ပါကဲ့သို႔အေျခအေနမ်ားတြင္ အလုပ္သမားကို လုပ္ငန္းခြင္ျပန္လာႏိုင္ေရး 
စားရိတ္ခံေပးရမည္။
- ေလွပ်က္ၿပီး ဆက္၍အသံုးျပဳမရျခင္း
- လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း
- အလုပ္စာခ်ဳပ္သတ္မွတ္သည့္ ကာလမတိုင္ခင္ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
အလုပ္သမားသေဘာမတူႏိုင္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စာခ်ဳပ္ကိုျပင္ဆင္ျခင္း
- အျခားေဒသသို႔ အလုပ္လုပ္ရင္း ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ စာခ်ဳပ္သတ္မွတ္ကာလ
ျပည့္သြားျခင္း

กรณีลูกจ้างอยู่ต่างประเทศ (ข้อ15) ให้นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการ
ส่งลูกจ้างกลับสถานที่ทำงาน ในกรณีต่อไปนี้ 
 - เรืออับปางและไม่สามารถใช้การได้
 - ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากการทำงาน
 - นายจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดสัญญา 
            หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาที่ลูกจ้างไม่ยินยอม
 - สัญญาครบกำหนดในระหว่างเวลาที่ลูกจ้างทำงานอยู่ที่อื่น
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လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ စီမံေပးျခင္း
(အခ်က္ ၁၇/၁၈) အလုပ္ရွင္သည္ သန္႔ရွင္း၍လံုေလာက္ေသာ အစားအစာ၊ 
ေသာက္ေရ၊ အိမ္သာႏွင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳဆိုင္ရာ ေဆး၀ါးအသုံးအေဆာင္တို႔ကို စီ
စဥ္ထားရွိေပးရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အေၾကာင္း၊ စက္ကိရိယာမ်ားအေၾကာင္း၊ အေျခခံ
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေနထိုင္မႈ၊ ေလွေပၚေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစသည့္ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပထားေပးရမည္။

အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒႏွင့္ အညီရပုိင္ခြင့္ (အခ်က္၃) အ
လုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ ၂၅၄၁ ၏ ပုဒ္မ၂၂တြင္ ပင္လယ္ေရ
လုပ္ငန္းလုပ္သားမ်ားကို နည္းဥပေဒအတိုင္း ခံစားခြင့္ေပးရမည္ဟု ျပဌာန္းထား
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူလအလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ကြဲ
ျပားျခားနားေသာ ခံစားခြင့္မ်ားျဖစ္ေပၚလာရသည္။

การจัดการความปลอดภัย อาชีวะ อนามัย (ข้อ16,17) นายจ้างต้อง
จัดให้มีอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดห้องส้วมเวชภัณฑ์และยาปฐม
พยาบาล เบื้องต้นในจำนวนที่เพียงพอและต้องให้ความรู้เกี่ยวกับ
สภาพการทำงานการใช้เครื ่องมือสุขภาพอนามัยสภาพความเป็นอยู ่ 
และความปลอดภัยบนเรือ

การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ข้อ3) 
เนื่องด้วยมาตราที่ 22 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
กำหนดให้งานประมงทะเล เป็นงานที่คุ้มครองตามกฎกระทรวง จึงมีผล
ให้การคุ้มครองแรงงานแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
และให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนด

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤပင္လယ္ေရလုပ္သား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္း 
ဥပေဒ ၂၅၅၇ သည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို မူလအလုပ္သမားကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ၂၅၄၁ ရွိ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ခံစား
ခြင့္ ျပဳထားေပးသည္။
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အခန္း၁ အေထြေထြအေၾကာင္းအရာမ်ား ပုဒ္မ ၇-၂၁
အခန္း၅ လုပ္အားခ၊ အခ်ိန္ပိုခ၊ နားရက္တြင္အလုပ္ဆင္းခႏွင့္ နားရက္တြင္အခ်ိန္
            ပိုလုပ္ခ ပုဒ္မ ၇၆-၇၇
အခန္း၆ လုပ္အားခေကာ္မတီ ပုဒ္မ ၈၉-၉၀
အခန္း၁၂ ေတာင္းဆိုခ်က္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ လက္ခံစဥ္းစားျခင္း   
           ပုဒ္မ၁၂၃-၁၂၅
အခန္း၁၃ အလုပ္သမားေထာက္ပံ့ေရး ရံပံုေငြ ပုဒ္မ ၁၃၄-၁၃၇
အခန္း၁၄ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရး အရာရွိ ပုဒ္မ ၁၃၉-၁၄၂
အခန္း၁၅ စာပို႔ျခင္း ပုဒ္မ ၁၄၃
အခန္း၁၃ အလုပ္သမားေထာက္ပံ့ေရး ရံပံုေငြ ပုဒ္မ ၁၃၄-၁၃၇
အခန္း၁၄ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရး အရာရွိ ပုဒ္မ ၁၃၉-၁၄၂
အခန္း၁၅ စာပို႔ျခင္း ပုဒ္မ ၁၄၃

อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 
2557 ได้กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตามบางมาตราของพระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังต่อไปนี้

หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7-21
หมวด 5 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาเวลาใน
            วันหยุด มาตรา 76-77
หมวด 6 คณะกรรมการค่าจ้าง มาตรา 89-90
หมวด 12 การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง มาตรา 123-125
หมวด 13 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง มาตรา 134-137
หมวด 14 พนักงานตรวจแรงงาน มาตรา 139-142
หมวด 15 การส่งหนังสือ มาตรา 143
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