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ပင္လယ္ေရလုပ္သား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
နည္းဥပေဒ ၂၅၅၇

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล 
พุทธศักราช 2557 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2561

စီစဥ္ထုတ္လုပ္သူ 

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း (အေစာင္ ၂) သာသနာသကၠရာဇ္ ၂၅၆၁
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นิยาม (ข้อ2)

ပင္လယ္ငါးဖမ္းေလ ွ ဆိုသည္မွာ ပင္လယ္
ငါးဖမ္းျခင္းအတြက္ သံုးေသာေလွကိုဆိုလို 
သည္။

เรือประมงทะเล คือ เรือที่ใช้สำาหรับ
งานประมงทะเล

งานประมงทะเล คือ งานที่ทำา 
ประมงในทะเลโดยใช้เรือประมง
ทะเล

ပင္လယ္ေရလုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ 
ပင္လယ္ငါးဖမ္းေလွကို အသုံးျပဳ၍ 
ငါးဖမ္းျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 

1. ဖြင့္ဆိုခ်က္ (အခ်က္၂)
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นายจ้าง คือ ผู้ที่รับลูกจ้างเข้าทำางานโดยจ่ายค่าจ้างให้ 
ผู้รับมอบหมายจากนายจ้าง ผู้กระทำาการแทนในกรณีเป็นนิติบุคคล 
และเจ้าของ เรือประมงที่ให้ผู้อื่นใช้เรือทำางานเพื่อแบ่งผลประโยชน์ 
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 အလုပ္သမားကိုေပးေသာေငြ
3) ဖမ္းဆီးရမိေသာ ေရသတၱ၀ါ၏ တန္ဖိုးကိုလိုက္၍ ခြဲေ၀ေပးေသာေငြ

ค่าจ้าง  
1. เงินที่ลูกจ้างและนายจ้างตกลงจ่ายกันเป็นค่าตอบแทนในการทำางาน 
2. เงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ในวันหยุด วันลา  
3. ส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้ลูกจ้างตามมูลค่าสัตว์น้ำาที่จับได้
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ค่าแรงขั้นต่ำาของประเทศที่แรงงานประมงจะต้องได้รับอยู่ที่ 308 -330 
บาทต่อวัน (ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด) โดยค่าแรงขั้นต่ำานี้อาจะมีการปรับขึ้น
ในแต่ละปี

ေရလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ရရွိမည့္ ႏိုင္ငံ၏အေျခခံလုပ္ခမွာ (ခရိုင္အလိုက္) 
တစ္ရက္လွ်င္ ၃၀၈-၃၃၀ ဘတ္ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဤအေျခခံလုပ္ခကို ႏွစ္စဥ္တိုး
၍ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ေျခရွိပါသည္။

Sea-Law (edit_Dec_2018).indd   5 1/4/2019   5:46:36 PM



 6

2. အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း การจ้างงาน

အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အလုပ္ရွင္သည္ အသက္၁၈ႏွစ္ထက္ မငယ္ေသာ
သူကိုသာ ခန္႔အပ္ရမည္။ (အခ်က္ ၄)

အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းနားခ်ိန ္ဆိုသည္မွာ ၂၄ နာရီအလုပ္ခ်ိန္အတြင္း အနည္းဆံုးနား
ခ်ိန္ ၁၀ နာရီ ရွိရမည္။ အလုပ္ခ်ိန္ ၇ ရက္အတြင္း နားခ်ိန္သည္ အနည္းဆံုး ၇၇ 
နာရီရွိရမည္။ (အခ်က္ ၅)

အလုပ္ရွင္သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား စစ္ေဆးရာတြင္ သက္ေသျပႏိုင္ရန္အတြက္ 
နားခ်ိန္ေပးျခင္းကို မွတ္တမ္းလုပ္ထားရမည္။

การจ้างงาน นายจ้างต้องจ้างลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำากว่า 18 ปีเท่านั้น(ข้อ4) 
เวลาพักระหว่างทำางาน ระยะเวลาในการทำางานจะต้องมีเวลาพักไม่
น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อระยะเวลา 24 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมง 
ต่อระยะเวลาทำางานเจ็ดวัน (ข้อ5)
นายจ้างต้องทำาหลักฐานเวลาพักไว้เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานสามารถ
ตรวจ สอบได้
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ႏွစ္စဥ္အနားယူရက္  အလုပ္ရွင္သည္ ၁ ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္စဥ္အနားယူရက္အျဖစ္ အ
နည္းဆံုး ရက္ ၃၀ ကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ေပးထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္သမား
ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူသတ္မွတ္ထားျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎နားရက္ 
မ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခထက္ မနည္းေသာလုပ္အားခခံစားခြင့္ကို ေပး 
ရမည္။ (အခ်က္ ၁၂)

วันหยุดประจำาปี ให้นายจ้างจัดวันหยุดประจำาปี ไม่น้อยกว่า 30 วันต่อหนึ่งปี 
โดยให้นายจ้างเป็นผู้กำาหนดล่วงหน้าหรือตามที่ตกลงกันระหว่าง 
นายจ้างและลูกจ้าง โดยให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำา 
(ข้อ12)
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วันลาป่วย ลูกจ้างมีสิทธิลาป่ วยได้เท่าที่ป่ วยจริง 
และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำางานตลอด
ระยะเวลาที่ลาแต่ต้องไม่
เกิน 30 วันต่อหนึ่งปี (ข้อ13)  

ဖ်ားနာခြင့္ရက ္ အလုပ္သမားသည္ မိမိက်န္းမာေရးအရ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ 
လွ်င္ ဖ်ားနာခြင့္ျဖင့္ နားခြင့္ရွိသည္။ အလုပ္ရွင္သည္ အမွန္တကယ္ဖ်ားနာေန
သည့္ အလုပ္သမားကို နားခြင့္ေပးရမည္။ အလုပ္သမားသည္ မိမိေနထိုင္မ
ေကာင္းသည့္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ဖ်ားနာခြင့္ျဖင့္ နားခြင့္ရွိၿပီး ၁ႏွစ္လွ်င္ ရက္ 
၃၀ ထက္ မေက်ာ္ေသာ လုပ္အားခကို ဖ်ားနာခြင့္ယူေနစဥ္ ခံစားခြင့္ရွိရမည္။ 
(အခ်က္ ၁၃)
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เอกสารการจ้างงาน3. အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း

สัญญาจ้าง (ข้อ6) นายจ้างต้องทำาสัญญาจ้างที่มีข้อความเหมือนกัน 2 
ฉบับ โดยให้กับลูกจ้างไว้ 1 ฉบับ

အလုပ္ခန္႔စာခ်ဳပ္ (အခ်က္ ၆) ေရးသားထားပံု တူညီေသာ အလုပ္ခန္႔စာခ်ဳပ္
၂ ေစာင္ကို အလုပ္ရွင္က ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁ ေစာင္ကုိ အလုပ္သမားအား 
ေပးအပ္ထားရမည္။
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ทะเบียนลูกจ้าง (ข้อ7) หากนายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป 
ให้นายจ้างทำาทะเบียนลูกจ้างเป็นภาษาไทย เก็บไว้ที่สถานที่ทำางาน และ
ส่งสำาเนาทะเบียนลูกจ้างให้กับอธิบดี ภายใน 30วัน และให้เก็บทะเบียน
ลูกจ้างไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันสิ้นสุดการจ้างแต่ละราย 

  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน ให้นายจ้างแก้ไขเพิ่มเติมให้
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่มีวันเปลี่ยนแปลงและแจ้งอธิบดีทุกครั้ง

အလုပ္သမားစာရင္း (အခ်က္ ၇) အလုပ္သမား ၁၀ ဦး အထက္ရွိေသာ အလုပ္ရွင္
သည္ အလုပ္သမားစာရင္းကိုျပဳလုပ္၍ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး မိတၱဴ
ကို ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္သို႔ပို႔ေပးရမည္။ အလုပ္သမား
တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အလုပ္မွရပ္စဲသည့္ေန႔မွ စတင္ေရတြက္လွ်င္ ေနာက္ေၾကာင္း
ျပန္အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္စာကို စာရင္းျပဳလုပ္ထားရမည္။ 

အေျပာင္းအလဲရွိပါက ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း စာရင္းကိုျပဳျပင္၍ ညႊန္ၾကားေရးမႉး
ခ်ဳပ္ထံသို႔ ျပန္ပို႔ေပးရမည္။
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လုပ္အားခေပးေခ်သည့္စာရြက္စာတမ္း (အခ်က္ ၈) အလုပ္ရွင္သည္ လုပ္အားခႏွင့္
နားရက္တြင္ လုပ္ရသည့္လုပ္အားခ ေပးေခ်ထားေသာစာရြက္ကို ထိုင္းဘာသာ
ျဖင့္ျပဳလုပ္၍ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရး 
အရာရွိမွ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္၏လုပ္ငန္းခြင္တြင္းႏွင့္ အလုပ္သမား
ထံတြင္ သိမ္းဆည္းထားရမည္။

၎စာရြက္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ ပါ၀င္ရမည္-
 
 (၁) အမည္။
 (၂) ပင္လယ္ေရလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ရသည့္ ရာထူးတာ၀န္
 (၃) သေဘာတူညီထားေသာ လုပ္အားခႏွင့္ နားရက္တြင္လုပ္သည့္
                လပုအ္ားခသတ္မွတ္ခ်က္၊ အလုပ္သမားတစ္ဦးျခင္းစီမွ ရရွိေသာ 
                အလုပ္ပိတ္ရက္လုပ္အားခႏွင့္ လုပ္ခပမာဏ
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เอกสารการจ่ายค่าจ้าง (ข้อ 8) ให้นายจ้างจัดทำาเอกสารการจ่ายค่จ้าง 
และค่าทำางานในวันหยุดเป็นภาษาไทย และเก็บไว้ ณ 
สถานที่ทำางานของนายจ้างและลูกจ้าง และเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงาน 
ตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
 (1) ชื่อตัวและชื่อสกุล
 (2) ตำาแหน่งหน้าที่ในงานประมงทะเล
 (3) อัตราค่าจ้างและค่าทำางานในวันหยุดที่นายจ้างตกลงจ่ายให้
แก่ลูกจ้าง และจำานวนค่าจ้าง และค่าทำางานในวันหยุดที่ลูกจ้างแต่ละคน
ได้รับ

အလုပ္ရွင္မွ လုပ္ခႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္လုပ္အားခတို႔ အလုပ္သမားအားေပးေခ်
ေသာအခါတြင္ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမားအား သက္ေသခံအျဖင့္ လက္မွတ္ထိုး
ေစၿပီး ထိုလုပ္ခေပးေျခေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လုပ္ခေပးေခ်ေသာေန႔မွစ၍ 
၂ ႏွစ္ထိသိမ္းဆည္းထားရမည္။

เมื่อมีการจ่ายค่าจ้างและค่าทำางานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง ให้นายจ้างจัด
ให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อ ในเอกสาร ไว้เป็นหลักฐาน  และให้นายจ้างเก็บ
รักษาเอกสาร ไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจ่ายเงิน”
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မည္သို႔ဆိုေစ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ (သို႔မဟုတ္) ဤနည္းဥပေဒ
ကို မလုိက္နာမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားစာရင္းမွတ္တမ္း၊ လုပ္ 
အားခေပးေခ်မႈမွတ္တမ္းမ်ားကို တရားစီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ ၿပီးေျမာက္သည္အထိ 
ထိန္းသိမ္းထားရွိေပးရမည္။ (အခ်က္ ၉)

ทั้งนี้ในกรณีมีข้อพิพาทตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี้ ให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างและเอกสารเกี่ยวกับ
การจ่ายค่าจ้างแ ละค่าทำางานในวันหยุดจนกว่าจะมีคำาสั่งหรือคำาพิพากษา
ถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว (ข้อ 9)
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4. လုပ္အားခေပးေခ်ျခင္း การจ่ายค่าจ้าง  

အလုပ္ရွင္သည္  အလုပ္သမား၏ ပုံမွနအ္လုပ္လုပ္ေသာရက္လုပ္အားခ ႏွင့္  အလုပ္ 
ပိတ္ရက္လုပ္အားခတို ့ကိုမွန္ကန္စြာေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားႏွင့္သေဘာ
တူထားသည့္အတိုင္း ၄င္းလုပ္အားခမ်ားကို တစ္လလွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ 
ေပးေခ်ရမည္။  (အခ်က္ ၁၀)

ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าทำางานในวันหยุดให้ถูกต้อง และตามกำาหนด
เวลาที่ตกลงกัน แต่ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง (ข้อ 10)

(၁) ေရသတၱ၀ါေရာင္းရေငြမွ်ေ၀ခံစားခြင့္အတြက္ အကယ္၍အလုပ္ရွင္သည္ အ
လုပ္သမားႏွင့္သေဘာတူညီထားလွ်င္ ဖမ္းဆီးရမိေသာေရသတၱ၀ါ၏ တန္ဖိုးကို
လိုက္၍ သေဘာတူထားသည့္အတိုင္း အခ်ိန္မွန္ကန္စြာ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
၄င္းေငြေၾကးမ်ားေပးေခ်ရာတြင္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္   ၃ လထက္ မေက်ာ္ေစရ။ 
(အခ်က္ ၁၀)

(1)ในกรณีที่เป็นเงินส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามมูลค่า
สัตว์น้ำาที่จับได้ ให้จ่ายตาม กำาหนดเวลาที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกินสาม
เดือนต่อหนึ่งครั้ง (ข้อ 10)
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(၂) အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမားအားလခစားျဖင့္ လုပ္ခသတ္မွတ္လွ်င္ လုပ္ခ
သတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည့္ ေန႔စားလုပ္ခကို 
၃၀ ႏွင့္ေျမွာက္၍ရေသာ လုပ္ခထက္မနည္းေသာလုပ္ခကုိ အလုပ္သမားမွရ 
ရွိေစရမည္။ (အခ်က္ ၁၀/၁)

(2) ให้นายจ้างกำาหนดค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าจ้างรายเดือน โดยให้
ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง ไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำารายวันตามที่คณะ
กรรมการค่าจ้างประกาศกำาหนดคูณด้วยสามสิบ (ข้อ 10/1)

(၃) အလုပ္ရွင္မွအလုပ္သမားအား လုပ္ခပိတ္ရက္လုပ္အားခမ်ား ေပးေခ်ရာ
တြင္ အလုပ္သမား၏ဘဏ္ေငြစုစာရင္းသို႔ ေပးေျခရမည့္အျပင္ အလုပ္သမား၏
ဘဏ္ေငြစုစာရင္းသို႔ ေငြလြဲပို႔ရာတြင္ ေပးေဆာင္ရေသာဝန္ေဆာင္ခကို က်ခံေပး
ရမည္။ (အခ်က္ ၁၀/၂)

(3) ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าทำางานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างผ่านบัญชี
ธนาคาร ของลูกจ้างโดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของลูกจ้าง (ข้อ 10/2)
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(၄) ႏွစ္စဥ္နားရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ရလွ်င္ အလုပ္ရွင္သည္ လုပ္အားခကို အနည္း
ဆံုး ၁ ဆ ျဖည့္ေပးရမည္။ (အခ်က္ ၁၂ ၏ ၂)

(4) ค่าทำางานในวันหยุดประจำาปี ให้นายจ้างจ่ายค่าทำางานในวันหยุดให้
แก่ลูกจ้างเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าจ้าง (ข้อ 12 วรรค 2) 

นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและค่าทำางานในวันหยุด(ข้อ11) ให้นายจ้าง
จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างระหว่างผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี

အလုပ္ရွင္က လုပ္အားခႏွင့္ နားရက္အလုပ္ဆင္းခတို႔ကို မေပးလွ်င ္(အခ်က္ ၁၁) 
အလုပ္ရွင္က က်ဴးလြန္ေသာ ကာလကိုလိုက္ၿပီး ရရွိမည့္ေငြကုိ ၁ ႏွစ္လွ်င္ ၁၅% 
အတိုးျဖင့္ ျဖည့္ေဆာင္းေပးရမည္။
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အလုပ္ရွင္ကလုပ္အားခႏွင့္နားရက္လုပ္ခကို တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္မေပးလွ်င္ 
(အခ်က္၁၁ အပိုဒ္၂) အက်ိဳးေၾကာင္းမဲ့က်ဴးလြန္လွ်င္ ရရွိမည့္ေငြကို ၇ ရက္ျပည့္ 
တိုင္း ၅၀%ႏႈန္း အတိုးျဖင့္ ျဖည့္ေဆာင္းေပးရမည္။

นายจ้างจงใจไม่จ่ายเงินค่าจ้างและค่าทำางานในวันหยุด 
(ข้อ11 วรรค2) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 
50 ของเงินที่ค้างทุก 7 วัน

หากนายจ้างสามารถจ่ายเงินค่าจ้างที่ค้างกับลูกจ้างได้โดยนำาเงินไปให้แก่
พนักงานตรวจแรงงานท้องถิ่นที่ทำาสัญญาจ้าง และให้ถือว่าดอกเบี้ยและ
เงินเพิ่มเป็นอันระงับ

အကယ္၍ ေပးေဆာင္ရမည့္လုပ္အားခေငြကို အလုပ္ရွင္သည္ နယ္ေျမအလုပ္
သမားစစ္ေဆးေရးအရာရွိထံတြင္ ေပးေဆာင္အပ္ႏွံထားသည္ဆိုပါက ၎အတိုး
ႏႈန္းမ်ားထပ္ေဆာင္းျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားရမည္။
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အလုပ္သြားလုပ္ရင္း အလုပ္သမားသည္ ႏိုင္ငံျခားတြင္က်န္ေနခဲ့လွ်င ္(အခ်က္၁၄) 
အလုပ္ရွင္သည္ ၎အလုပ္သမားႏိုင္ငံျခားတြင္ က်န္ေနခဲ့သည့္ကာလတစ္
ေလွ်ာက္လံုးကို အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခႏႈန္းထား၏ ၅၀%ႏႈန္းထက္မနည္း ေပးေဆာင္
ရမည္။ ဆႏၵရွိပါက ၎ႏႈန္းထားထက္ ပိုမိုေပးေဆာင္ႏိုင္သည္။

ลูกจ้างติดค้างอยู่ต่างประเทศเนื่องจากการทำางาน (ข้อ 14)ให้นาย
จ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่า 50 เปอเซนต์ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำา
ตลอดเวลาที่ติดค้างอยู่ต่างประเทศ เว้นแต่ตกลงจ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูง
กว่า
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5. အျခားအခ်က္မ်ား อื่นๆ

အလုပ္သမားသည္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ေရာက္ရွိေနပါက (အခ်က္ ၁၅) အလုပ္ရွင္သည္
ေအာက္ပါကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားတြင္ အလုပ္သမားကို လုပ္ငန္းခြင္ျပန္လာႏိုင္ေရး 
စားရိတ္ခံေပးရမည္။
- ေလွပ်က္ၿပီး ဆက္၍အသံုးျပဳမရျခင္း
- လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း
- အလုပ္စာခ်ဳပ္သတ္မွတ္သည့္ ကာလမတိုင္ခင္ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
အလုပ္သမားသေဘာမတူႏိုင္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စာခ်ဳပ္ကိုျပင္ဆင္ျခင္း
- အျခားေဒသသို႔အလုပ္လုပ္ရင္း ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ စာခ်ဳပ္သတ္မွတ္ကာလ
ျပည့္သြားျခင္း

กรณีลูกจ้างอยู่ต่างประเทศ (ข้อ15) ให้นายจ้างออกค่าใช้จ่ายในการ
ส่งลูกจ้างกลับสถานที่ทำางาน ในกรณีต่อไปนี้ 
 - เรืออับปางและไม่สามารถใช้การได้
 - ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากการทำางาน
 - นายจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำาหนดสัญญา 
            หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาที่ลูกจ้างไม่ยินยอม
 - สัญญาครบกำาหนดในระหว่างเวลาที่ลูกจ้างทำางานอยู่ที่อื่น
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လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ စီမံေပးျခင္း
(အခ်က္ ၁၆/၁၇) အလုပ္ရွင္သည္ သန္႔ရွင္း၍လံုေလာက္ေသာ အစားအစာ၊ 
ေသာက္ေရ၊ အိမ္သာႏွင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳဆိုင္ရာ ေဆး၀ါးအသုံးအေဆာင္တို႔ကို စီ
စဥ္ထားရွိေပးရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အေၾကာင္း၊ စက္ကိရိယာမ်ားအေၾကာင္း၊ အေျခခံ
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေနထိုင္မႈ၊ ေလွေပၚေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစသည့္ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပထားေပးရမည္။

การจัดการความปลอดภัย อาชีวะ อนามัย (ข้อ16,17) นายจ้างต้อง
จัดให้มีอาหารและน้ำาดื่มที่สะอาดห้องส้วมเวชภัณฑ์และยาปฐม
พยาบาล เบื้องต้นในจำานวนที่เพียงพอและต้องให้ความรู้เกี่ยวกับ
สภาพการทำางานการใช้เครื่องมือสุขภาพอนามัยสภาพความเป็นอยู่ 
และความปลอดภัยบนเรือ
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ေရလုပ္ငန္းဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၆/၁ ၏ ၁ ) ႏွင့္အညီ ထိုင္းေရပိုင္နက္ျပင္ပတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေသာအလုပ္ရွင္ 
အလုပ္သမားမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခင္ပြန္း  ဇနီး ေဆြမ်ဳိး 
တို႔ႏွင့္အခ်ိန္တိုင္း ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ လက္လွမ္းမီွေစရန္အတြက္ ေလွေပၚတြင္ 
ရွိေသာအလုပ္သမားအားလံုးတြင္  ေလးဦးလွ်င္တစ္ဦးထက္မနည္းေသာ အလုပ္ 
သမားတစ္ဦးအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၿဂိဳလ္တုကိုျဖတ္၍ ၁ မီဂါဗိုက္ထက္မနည္း 
ေသာ ေၾကးနန္းစာမ်ားအျပန္လွန္ပို႔ႏိုင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာ (သို႔မဟုတ္) 
စနစ္ကို အလုပ္ရွင္မွ ကုန္က်စရိတ္ခံကာထားရွိေပးရမည္။  

นายจ้างซึ่งทำาการประมงนอกน่านน้ำาไทยตามกฎหมายว่าด้วย
การประมง (มาตรา 16/1วรรค1)
นายจ้างต้องจัดให้มีการอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่
รองรับการรับส่งข้อความได้ไม่ต่ำากว่า 1 เมกะไบต์ (MB) ต่อคนต่อเดือน 
เพื่อให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของลูกจ้างท้ังหมดบนเรือสามารถเข้า
ถึงและใช้ ในการติดต่อหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของ
รัฐ สามี ภริยา หรือญาติ ได้ตลอดเวลา โดยให้นายจ้าง เป็นผู้ออกค่าใช้
จ่าย
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အလုပ္မွထြက္ျခင္း
အလုပ္သမားကိုယ္တုိင္မွ မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ အလုပ္မွထြက္ႏိုင္သည္ အလုပ္
ရွင္အေနျဖင့္ မိမိထံမွအလုပ္သမားအလုပ္ထြက္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပိုင္ခြင့္ (တားျမစ္ 
ပိုင္ခြင့္) မရွိေပ။ အလုပ္မွထြက္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စားရိတ္မရွိပါ။

การออกจากงาน 
ลูกจ้างสามารถลาออกจากงานโดยความสมัครใจแต่เพียงฝ่ายเดียว 
นายจ้างไม่มีสิทธิไม่อนุญาตให้ลูกจ้างไม่ลาออกจากตนได้
การลาออกจากงานไม่มีค่าใช้จ่าย
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         အေရးႀကီးစာရြက္စာတမ္း
အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမား၏အေရးႀကီးစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ အလုပ္သမားမွ
သေဘာဆႏၵအရမဟုတ္လွ်င္ သိမ္းဆည္းပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ အလုပ္သမား၏ဆႏၵ 
အေလွ်ာက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အလုပ္ရွင္ထံအပ္ႏွံထားလွ်င္ ထိုစာရြက္စာတမ္း
ရွိရာသို႔ အလုပ္သမားမွအခ်ိန္ျပည့္ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိေစရမည္။ အလုပ္သမား၏ 
အေရးႀကီးစာရြက္စာတမ္းမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပစ္မွဳ
ျဖစ္သည္။ 

เอกสารสำาคัญประจำาตน
นายจ้างไม่มีสิทธิยึดเอกสารสำาคัญประจำาตันของลูกจ้างไว้ เว้นแต่ลูกจ้าง
สมัครใจ หากลูกจ้างสมัครใจจะฝากเอกสารไว้กับนายจ้าง ลูกจ้างจะต้อง
มีสิทธิเข้าถึงเอกสารได้ทุกเมื่อ
การยึดเอกสารสำาคัญของลูกจ้างไว้เป็นความผิดตามกฎหมาย
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