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กฎกระทรวง 
ระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือ 

พ.ศ. ๒๕๕๙๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง และมาตรา ๓๗ แห1งพระราช

กําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว1าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ5ออกกฎกระทรวงไว7 
ดังต1อไปน้ี 

 
ข7อ ๑  ในกฎกระทรวงน้ี 
“ผู7ได7รับใบอนุญาต” หมายความว1า ผู7ได7รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย5หรือผู7

ได7รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน1านนํ้าไทย แล7วแต1กรณี 
 

หมวด ๑ 
ระบบความปลอดภัย 

   
 

ข7อ ๒  บทบัญญัติในหมวดน้ีใช7บังคับกับเรือประมงท่ีมีขนาดต้ังแต1สามสิบตันกรอส
ข้ึนไป 

 
ข7อ ๓  ผู7ได7รับใบอนุญาตต7องจัดให7มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช7และอุปกรณ5ประจําเรือ 

เคร่ืองชูชีพ และคนประจําเรือสําหรับเรือกลประมง ตามกฎข7อบังคับการตรวจเรือท่ีออกโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายว1าด7วยการเดินเรือในน1านนํ้าไทย 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช7และอุปกรณ5ประจําเรือต7องได7รับการบํารุงรักษาอย1างถูกต7องและ
ทดสอบอย1างสมํ่าเสมอและเก็บรักษาอยู1ในสถานท่ีพร7อมจะใช7การได7 

 
ข7อ ๔  ก1อนท่ีคนประจําเรือจะปฏิบัติหน7าท่ีบนเรือประมง ผู7ควบคุมเรือต7องให7

ความรู7 ดังต1อไปน้ี และให7คนประจําเรือลงลายมือช่ือบันทึกไว7เปCนหลักฐาน 
(๑) การใช7เคร่ืองมือ เคร่ืองใช7และอุปกรณ5ประจําเรือ 
(๒) การใช7เคร่ืองมือทําการประมง และหลักเกณฑ5การทําการประมงตามหน7าท่ีท่ีคน

ประจําเรือได7รับมอบหมาย 
(๓) ความปลอดภัยในการทํางานบนเรือประมง 
 
ข7อ ๕  ผู7ได7รับใบอนุญาตต7องจัดหาอุปกรณ5คุ7มครองความปลอดภัยส1วนบุคคล

สําหรับคนประจําเรือให7เหมาะสมกับหน7าท่ีที่รับผิดชอบและการทําการประมงแต1ละประเภท 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล1ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน7า ๒๐/๒๕ กุมภาพันธ5 ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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หมวด ๒ 
สุขอนามัยและสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือ 

   
 

ส1วนท่ี ๑ 
เรือประมงท่ีมีขนาดต้ังแต1สามสิบตันกรอสข้ึนไปแต1ไม1ถึงหกสิบตันกรอส 

   
 

ข7อ ๖  ผู7ได7รับใบอนุญาตต7องจัดให7มีอาหาร นํ้าด่ืม ท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและมี
ปริมาณท่ีเพียงพอ ให7เหมาะสมกับการทํางานและระยะเวลาการใช7ชีวิตบนเรือประมง 

 
ข7อ ๗  ผู7ได7 รับใบอนุญาตต7องจัดให7มีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการพักผ1อนบน

เรือประมง 
 
ข7อ ๘  ผู7ได7รับใบอนุญาตต7องจัดให7คนประจําเรือมีเวลาพักตามท่ีกําหนดไว7ใน

กฎกระทรวงว1าด7วยการคุ7มครองแรงงานในงานประมงทะเล 
 
ข7อ ๙  ผู7ได7รับใบอนุญาตต7องจัดให7มียาและเวชภัณฑ5ท่ีจําเปCนสําหรับการปฐม

พยาบาลเบ้ืองต7นท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานบนเรือประมง โดยให7คํานึงถึงจํานวนคนประจําเรือและ
ระยะเวลาในการออกไปทําการประมง 

 
ข7อ ๑๐  ผู7ควบคุมเรือต7องดําเนินการให7คนประจําเรือได7รับการปฐมพยาบาล

เบ้ืองต7นเม่ือบาดเจ็บหรือเจ็บปKวยและต7องส1งต1อผู7ปKวยไปยังสถานพยาบาลบนฝMNงทันทีในกรณีท่ี
บาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บปKวยร7ายแรง 

 
ข7อ ๑๑  ผู7ได7รับใบอนุญาตต7องจัดให7มีการตรวจสุขภาพของคนประจําเรือโดยแพทย5

แผนปMจจุบันช้ันหน่ึงท่ีได7รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และได7รับใบรับรองว1าสามารถทํางาน
บนเรือประมงได7ก1อนออกไปทําการประมงคร้ังแรก และจัดให7มีการตรวจสุขภาพของคนประจําเรือ
คร้ังต1อไปอย1างน7อยปOละหน่ึงคร้ัง 

ในกรณีท่ีได7มีการตรวจสุขภาพคนประจําเรือเพ่ือขอรับใบอนุญาตทํางานตาม
กฎหมายว1าด7วยการทํางานของคนต1างด7าวแล7ว ให7สามารถนํามาใช7เปCนหลักฐานว1าได7มีการตรวจ
สุขภาพและได7รับใบรับรองก1อนออกไปทําการประมงคร้ังแรกตามวรรคหน่ึงได7 

 
ส1วนท่ี ๒ 

เรือประมงท่ีมีขนาดต้ังแต1หกสิบตันกรอสข้ึนไป 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ข7อ ๑๒  ผู7ได7รับใบอนุญาตต7องจัดสุขอนามัยและสวัสดิภาพในการทํางานของคน
ประจําเรือตามท่ีกําหนดไว7ในส1วนท่ี ๑ 

 
ข7อ ๑๓  ผู7ได7รับใบอนุญาตต7องจัดให7มีพ้ืนท่ีสําหรับการพักผ1อน การรับประทาน

อาหารและการสันทนาการ ให7เหมาะสมกับจํานวนคนประจําเรือและระยะเวลาในการออกไปทําการ
ประมง 

 
ข7อ ๑๔  ผู7ได7รับใบอนุญาตต7องจัดให7มีห7องส7วมอย1างน7อยจํานวนหน่ึงห7องซึ่งมีพ้ืนท่ี

ไม1น7อยกว1าหน่ึงตารางเมตร 
 
ข7อ ๑๕  ผู7ได7รับใบอนุญาต ต7องจัดให7มีคนประจําเรืออย1างน7อยหน่ึงคนซึ่งผ1านการ

อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองต7นจากสถาบันหรือหน1วยงานท่ีได7รับการรับรองจากหน1วยงาน
ของรัฐ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ข7อ ๑๖  เรือประมงท่ีมีขนาดต้ังแต1หกสิบตันกรอสข้ึนไป ซึ่งได7จดทะเบียนก1อนวันท่ี
กฎกระทรวงน้ีใช7บังคับต7องจัดให7มีพ้ืนท่ีสําหรับการพักผ1อน การรับประทานอาหาร และการสันทนา
การ ตามท่ีกําหนดไว7ในข7อ ๑๓ และต7องจัดให7มีห7องส7วมอย1างน7อยจํานวนหน่ึงห7องซึ่งมีพ้ืนท่ีตามความ
เหมาะสมภายในหน่ึงปOนับแต1วันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช7บังคับ 

 
 

ให7ไว7 ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ5 พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว1าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ5 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช7กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๓๗ แห1งพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให7ผู7ได7รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย5ต7องจัดให7มีระบบ
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือ เพ่ือให7คนประจําเรือมี
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานท่ีเหมาะสม  จึงจําเปCนต7องออกกฎกระทรวงน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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