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บทคัดย่อ 

 ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแรงงานทางทะเลอยู่ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 และพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 โดยกฎหมายทั งสองฉบับนี มี
ความสัมพันธ์กันในเรื่องของการควบคุมด้านการจ้างและการเลิกจ้างแรงงานทางทะเล รวมถึงการควบคุมสภาพการจ้าง 
สภาพการท้างาน และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจ้าเรือในระหว่างการมีผลของสัญญาจ้างแรงงาน อย่างไรก็ดี 
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ไม่ได้สร้างฐานอ้านาจในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเพียงแห่งหนึ่ง
แห่งใดเท่านั น หากแต่มีหน่วยงานของรัฐที่มีความเกี่ยวข้องกันอยู่จ้านวนหนึ่ง จึงอาจก่อให้เกิดสภาพแห่งความไม่แน่นอน
ชัดเจนว่าหน่วยงานของรัฐแห่งใดพึงเป็นหน่วยงานที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  
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ABSTRACT 
 In Thailand, there are two Acts on maritime labour control, namely, the Navigation in the Thai 
Waters Act B.E. 2456 and the Maritime Labour Act B.E. 2558. These two laws are related to the control 
of seafarers' employment and unemployment including the control over their working condition, working 
environment and living conditions during the period of the effective hire of service agreement.  However, 
the Maritime Labour Act B.E. 2558 has assigned such responsibilities to more than one state agencies 
and has resulted in an indeterminate situation under the question that which agency would be the 
appropriate one to be assigned.       
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 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่จัดท้าขึ นโดยเฉพาะด้วยเหตุที่กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานที่ใช้บังคับอยู่โดยทั่วไปนั นไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่คนประจ้าเรือที่อยู่ในฐานะลูกจ้างให้ได้รับความเป็นธรรมและ
มีมาตรฐานและสภาพการจ้าง การท้างาน และความปลอดภัยและสุขอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสภาพการจ้าง
งานและการท้างานบนเรือเดินทะเลนั นมีลักษณะและสภาพของงานที่แตกต่างจากการท้างานของลูกจ้างทั่วไปในลักษณะที่
การท้างานบนเรือนั นย่อมมีความเสี่ยงภัยทางทะเลและมีระยะเวลาการท้างานที่ต่อเนื่องยาวนาน1  ดังนั น ถ้าหากกล่าวถึง
การควบคุมการจ้างแรงงานทางทะเลแล้ว พระราชบัญญัติฉบับนี จึงน่าจะเป็นกฎหมายเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง  
อย่างไรก็ดี ในประเด็นดังกล่าวยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งมีผลใช้บังคับมาก่อนแล้วเป็นระยะเวลานาน กล่าวคือ 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 โดยมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี ได้ก้าหนดให้ 
คนรับจ้างส้าหรับท้าการในเรือเดินทะเลคนใดที่จะเข้าท้าการงานหรือมีผู้จ้างท้าการงานในเรือก้าปั่นชาติไทย หรือเรือ
ก้าปั่นต่างประเทศชาติที่ไม่มีกงสุลประจ้าอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับอนุญาตเจ้าท่าก่อนจึงท้าได้ ทั งนี  เจ้าท่าย่อมมีหน้าที่
เรียกขอเอกสารที่แสดงถึงการเลิกจ้าง (ใบพยานเลิกจ้าง) ที่ผู้นั นได้รับมาจากเรือที่ตนได้ท้างานมาในครั งหลังสุด และถ้าไม่
สามารถน้าใบพยานเลิกจ้างมาแสดงได้ บุคคลนั นก็จะต้องชี แจงเหตุผลให้เป็นที่พอใจแก่เจ้าท่า และในกรณีของการเลิกจ้าง 
มาตรา 289 ก็วางหลักไว้ด้วยว่า การเลิกจ้างคนท้าการในเรือเดินทะเลจากเรือก้าปั่นชาติไทย หรือจากเรือก้าปั่น
ต่างประเทศที่ไม่มีกงสุลประจ้าอยู่ในประเทศไทยนั น ห้ามมิให้ท้าในที่อ่ืนนอกเหนือไปจากที่กรมเจ้าท่า  ดังนั น จะสังเกตได้
ว่าอ้านาจในการควบคุมเรื่องการจ้างแรงงานทางทะเลนั นเป็นอ้านาจของกรมเจ้าท่ามาตั งแต่ดั งเดิม แต่ต่อมาเมื่อมีการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้รักษาการร่วม2 และมี
บทบัญญัติในหมวดที่ 4 ว่าด้วยสภาพการจ้าง (มาตรา 43 - 65) อันมีสาระส้าคัญให้เจ้าของเรือท้าข้อตกลงการจ้างงานของ
คนประจ้าเรือเป็นหนังสือ ก้าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก้าหนดอัตราค่าจ้างขั นต่้า ก้าหนดจ้านวนวันลาป่วย
ที่คนประจ้าเรือมีสิทธิได้รับค่าจ้าง ก้าหนดระยะเวลาการท้างานในวันท้างานปกติและการท้างานล่วงเวลาของคนประจ้า
เรือ3 จึงส่งผลให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีอ้านาจในการเข้าตรวจสภาพการจ้างและสภาพ
การท้างาน ซึ่งในประเด็นนี ได้มีกรณีศึกษาเกิดขึ นโดยเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานได้ชี แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผิดนัดช้าระค่าจ้างกรณีหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมาจากคนประจ้าเรือ
ต่างชาติที่เป็นผู้ท้าการในเรือส้ารวจน ้ามันต่างประเทศที่ได้เดินเรือเข้ามาปฏิบัติการอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทย ในการ
นี  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้มอบหมายให้พนักงานตรวจแรงงานของส้านักงานสวัสดิการและคุ้มค รอง
แรงงานจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นส้านักงานเจ้าของพื นที่ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง จนพบว่ามีการผิดนัดช้าระค่าจ้างตามที่ได้มี
การร้องเรียนจริง โดยเจ้าหนี ในเงินค่าจ้างนั นเป็นคนประจ้าเรือต่างชาติจ้านวน 10 คน (คนประจ้าเรือสัญชาติฟิลิปปินส์ 
จ้านวน 8 คน และคนประจ้าเรือสัญชาติอินโดนีเซีย จ้านวน 2 คน) และมีระยะเวลาการผิดนัดช้าระหนี เป็นนานถึง 3 เดือน 
ดังนั น พนักงานตรวจแรงงานจึงได้มีค้าสั่งโดยอาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ให้นายจ้าง

                                                 
1 ดู หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 98 ก วันที่ 8 ตุลาคม 2558 หน้า 50 , 
สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561, จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law98-081058-21.pdf 
2 ดู พระราชบญัญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 มาตรา 5  
3 กลุ่มงานพัฒนาและยกร่างกฎหมาย กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, “สรุปสาระส้าคัญของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 
2558,” น. 3, สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558, จาก www.labour.go.th/th/attachments/article/27852/27852-2.pdf 
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ปฏิบัติการช้าระหนี ดังกล่าวก่อนที่จะสรุปคดีต่อสื่อมวลชนว่าการด้าเนินการเช่นว่านั นเป็นการปฏิบัติตามอ้านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 25584  

จากสภาพการณ์ข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ในเรื่องของการควบคุมการจ้างแรงงานทางทะเลนั น มีหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 กรม ได้แก่ (1) กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมการเกิดและการระงับลง
ซึ่งสัญญาจ้างแรงงานทางทะเล ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 และ (2) กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมสภาพการจ้างและสภาพการท้างานของคน
ประจ้าเรือภายหลังจากที่สัญญาจ้างแรงงานได้กระท้าขึ นจนถึงเวลาที่สัญญาจ้างแรงงานนั นสิ นสุดลง ทั งนี  ตาม
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เพราะฉะนั น โดยผลบังคับใช้ของกฎหมายฉบับหลัง จึงก่อให้เกิดหน้าที่แก่
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในอันที่จะต้องปฏิบัติการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการท้างานบนเรือ ทั งเรือไทย 
(ในฐานะรัฐเจ้าของธง) และเรือต่างประเทศ (ในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ) ซึ่งหากพิจารณาตามสภาพแห่งความเป็นจริงแล้ว 
โดยปกติทั่วไปกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมักจะมิได้ตั งอยู่ในบริเวณท่าเรือ และพนักงานตรวจแรงงานก็มิใช่
บุคลากรที่จะพ้านักอยู่ในบริเวณท่าเรือตลอดเวลา ดังนั น ลักษณะการควบคุมการจ้างแรงงานทางทะเลของกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจึงมักจะขึ นอยู่กับการยื่นค้าร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่คนประจ้าเรือนั นไม่
สามารถกระท้าได้โดยสะดวกเพราะเป็นลูกจ้างที่จะต้องท้าการอยู่ในเรือตลอดเวลา ประกอบกับการที่เรือนั นเข้าเทียบท่าก็
อาจจะมิได้ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอที่จะด้าเนินการส่งเรื่องให้พนักงานตรวจแรงงานมีโอกาสเข้ามาตรวจสอบได้
ทันเวลา  ดังนั น หากอ้างอิงตามลักษณะแห่งการควบคุมการจ้างแรงงานทางทะเลของรัฐตามข้อเท็จจริงเก่ียวกับการผิดนัด
ช้าระค่าจ้างดังที่ปรากฏเป็นข่าว ผู้เขียนจึงอาจสรุปด้วยเหตุผลประการทั งปวงดังที่ได้น้าเสนอมาข้างต้นว่า การควบคุมการ
จ้างแรงงานที่มีขอบเขตครอบคลุมถึงการตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการท้างานให้เป็นไปตามข้อก้าหนดแห่ง
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 และอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour 
Convention: MLC 2006) นั นยังไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมที่เพียงพอ  

อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะสรุปผลตามลักษณะการบังคับใช้กฎหมายและข้อเท็จจริงดังที่ได้น้าเสนอมาข้างต้น ผู้ เขียน
พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2561 ได้มีพฤติการณ์บางประการในทางบริหารที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอ้านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานรัฐในประเด็นนี อย่างมีนัยส้าคัญ อันได้แก่การออกกฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ด้าเนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือ พ.ศ. 2561  ทั งนี  ในการท้าความเข้าใจประเด็นดังกล่าว ผู้อ่าน
พึงต้องพิจารณามาตรการในการควบคุมด้านแรงงานทางทะเลตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เสียก่อน 
กล่าวคือ ในเรื่องของการควบคุมด้านแรงงานทางทะเลตามกฎหมายฉบับนี  นอกจากการควบคุมด้วยระบบการออก
ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเลแล้ว5 ยังมีกระบวนการอีกประการหนึ่งคือ 
การให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจหน้าที่ในการขึ นไปบนเรือเพื่อตรวจสภาพการท้างาน สภาพการจ้าง และสภาพความ
เป็นอยู่ของลูกจ้างที่เป็นแรงงานทางทะเล โดยกฎหมายฉบับนี แบ่งอ้านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพันธกิจของรัฐ
ทั งในฐานะที่เป็นรัฐเจ้าของธงและรัฐเจ้าของท่าเรือ กล่าวคือ 

                                                 
4 คม ชัด ลึก, “จี !จ่ายค่าจ้างลูกเรือส้ารวจน ้ามันฯ กว่า 7 แสนบาท,” 21 กันยายน 2560, สืบค้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561, จาก www.komchadluek. 
net/news/regional/296409 
5 ดู มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 และประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 116/2560 เรื่อง ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล และใบ
ประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 182 ง วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 หน้า 46 – 52, สืบค้น
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561, จาก www.md.go.th/app/mdadmin/images/upload/news/6211-001.PDF 
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(1) อ้านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพันธกิจของรัฐในฐานะที่เป็นรัฐเจ้าของธง (Flag State) มาตรา 95 
(1) ก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจหน้าที่ในการขึ นไปบนเรือหรือเข้าไปในส้านักงานของเจ้าของเรือ 
และสถานที่ท้างานเพื่อตรวจสภาพการท้างาน สภาพการจ้าง และสภาพความเป็นอยู่ สอบถามข้อเท็จจริง 
ถ่ายภาพ ถ่ายส้าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และทะเบียนคนประจ้าเรือ ปูมเรือ 
เอกสารทะเบียน หนังสือรับรอง และข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เก็บตัวอย่างวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท้างาน และกระท้าการอ่ืนใดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี  

(2) อ้านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพันธกิจของรัฐในฐานะที่เป็นรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State) มาตรา 
96 วรรคแรก ก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจขึ นไปบนเรือและตรวจเรือต่างประเทศที่เข้ามาในนา่นน า้
ไทย เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  รวมทั งสิทธิของคนประจ้าเรือที่เกี่ยวข้องกับสภาพการ
จ้าง สภาพการท้างาน และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจ้าเรือบนเรือ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า
เจ้าของเรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี  อันเกี่ยวกับสิทธิของคนประจ้าเรือที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
การจ้าง สภาพการท้างาน และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจ้าเรือบนเรือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ
ออกค้าสั่งเป็นหนังสือให้นายเรือแก้ไขให้ถูกต้อง หรือด้าเนินการอ่ืนใดตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร 

จากบทบัญญัติมาตรา 95 (1) และมาตรา 96 วรรคแรก ข้างต้น มีประเด็นที่น่าพิจารณาเก่ียวกับค้าว่า “พนักงาน
เจ้าหน้าที่” ซึ่งปฏิบัติงานในพันธกิจแห่งรัฐในฐานะรัฐเจ้าของธงและรัฐเจ้าของท่าเรือนั น หมายถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดใด เพราะตามบทนิยามในมาตรา 3 ได้ก้าหนดให้ค้าว่า “หนักงานเจ้าหน้าที่” มีหมายความว่า “ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั ง
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ” จึงเป็นเหตุให้ต้องมาพิจารณาในส่วนของค้าว่า “รัฐมนตรี” ว่าหมายถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด เพราะมาตรา 5 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ก้าหนดต้าแหน่งที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  ได้
ก้าหนดรัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ไว้สี่ต้าแหน่ง ได้แก่ (1) รัฐมนตรีว่าก ารกระทรวงคมนาคม (2) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ (4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยรัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงนั นมีอ้านาจหน้าที่ในการออกระเบียบ กฎกระทรวง หรือก้าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขในเร่ืองต่าง ๆ ในขอบเขตที่แตกต่างกันออกไปโดยมีตัวอย่างดังนี  

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีอ้านาจในการก้าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นการให้
ความคุ้มครองแก่คนประจ้าเรือในด้านปฏิบัติการทางทะเล6 เช่น มาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคน
ประจ้าเรือเพื่อให้ได้รับการรักษาสุขภาพบนเรือและบนฝั่งโดยทันที การด้าเนินการด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยบนเรือ การจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการท้างานบนเรือและการ
ก้าหนดมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการท้างานบนเรือ การออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบ
ประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล การสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่าง
ร้ายแรงจนท้าให้คนประจ้าเรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

                                                 
6 อ้านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติดังต่อไปนี  มาตรา 80, 82, 83, 
87, 88, 95, 96 และ 97 

อ้านาจของอธิบดีกรมเจ้าท่า ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติดังต่อไปนี  มาตรา 19, 67, 71, 72, 
73, 76, 84, 85 และ 87 
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(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีอ้านาจในการก้าหนดกฎเกณฑ์ในเร่ืองต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นการควบคุม
และให้ความคุ้มครองแก่คนประจ้าเรือในเรื่องการได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอ่ืน ๆ7 เช่น การจัดให้มี
ประกันสังคมและเงินทดแทน การจัดหางานเพื่อไปท้างานเป็นคนประจ้าเรือ การก้าหนดอัตราค่าจ้างขั นต่้า
ส้าหรับคนประจ้าเรือ การควบคุมให้เจ้าของเรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดให้ท้าประกันภัยทาง
ทะเลส้าหรับกรณีที่คนประจ้าเรือเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ หรือถูกละทิ ง การมีสิทธิในการรวมตัวและการ
เจรจาต่อรอง การระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล 

(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีอ้านาจในการก้าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นการ
ควบคุมด้านสุขภาพในการท้างานบนเรือ8 เช่น การห้ามมิให้คนประจ้าเรือท้างานบนเรือโดยปราศจาก
ใบรับรองแพทย์ที่แสดงถึงความพร้อมด้านสุขภาพในการท้างานบนเรือ การควบคุมให้เจ้าของเรือต้องจัดให้มี
อุปกรณ์ สิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลบนเรือ การฝึกอบรมการปฐม
พยาบาล และแพทย์หรือคนประจ้าเรือผู้ท้าหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล 

(4) กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล มีอ้านาจในการก้าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับการส่ง
ตัวคนประจ้าเรือกลับภูมิล้าเนาหรือสถานที่อ่ืน9 เช่น การจัดให้เจ้าของเรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่าง
การเดินทาง การจัดให้มีประกันภัยแก่คนประจ้าเรือเกี่ยวกับการส่งตัวกลับ อ้านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
การด้าเนินการเพื่อให้คนประจ้าเรือได้เดินทางกลับในกรณีที่พบว่าเจ้าของเรือไม่ด้าเนินการให้ 

จากอ้านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีและอธิบดีกรมในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ดังที่ได้น้าเสนอมาข้างต้น จะพบว่า
บทบัญญัติโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการแบ่งอ้านาจหน้าที่ของกระทรวงต่าง ๆ ในการก้าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องเฉพาะภายใต้
ขอบเขตที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี มีบทบัญญัติหนึ่งของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ที่อาจ
ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าเป็นอ้านาจหน้าที่ของกระทรวงใด คือ มาตรา 82 ซึ่งบัญญัติว่า “เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการ
บริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก้าหนดในกฎกระทรวง 
แล้วแต่กรณ”ี 

บทบัญญัติมาตรา 82 ข้างต้นมีลักษณะเป็นการมอบอ้านาจให้แก่รัฐมนตรี 3 กระทรวง คือกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข ในการก้าหนดมาตรฐานว่าด้วยการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือ ซึ่งเหตุที่บทบัญญัติก้าหนดหลักเกณฑ์เช่นนี น่าจะเกิดขึ นจากการที่ประเด็นในเรื่อง
ดังกล่าวนั นเข้าข่ายอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของทั งสามกระทรวง เพราะหากพิจารณาตามพระราชบัญญัติ
                                                 
7 อ้านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติดังต่อไปนี  มาตรา 4, 20, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 30, 46, 47, 81, 82, 92, 93, 99, 101 และ 102 

อ้านาจของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติดังต่อไปนี  
มาตรา 9, 16, 17, 45 และ 46 

อ้านาจของอธิบดีกรมการจัดหางาน ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติดังต่อไปนี  มาตรา 31, 33, 34, 
36 และ 37 

อ้านาจของอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติมาตรา 75 
8 อ้านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติดังต่อไปนี  มาตรา 18, 78 
และ 82 

อ้านาจของอธิบดีกรมอนามัย ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติดังต่อไปนี  มาตรา 74 และ 77 
9 อ้านาจของอธิบดีกรมการกงสุล ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติมาตรา 69 



วารสารกฎหมายขนสง่และพาณิชยนาว ีปีที ่13 ฉบบัที ่17  7 

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 254510 แล้ว จะพบว่า กระทรวงคมนาคมมีอ้านาจหน้าที่เก่ียวกับการขนส่ง ธุรกิจการ
ขนส่ง11 ในขณะที่กระทรวงแรงงานมีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและคุ้มครองแรงงาน12 และกระทรวงสาธารณสุขมี
อ้านาจหน้าที่เก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย13 ด้วยเหตุนี ฝ่ายนิติบัญญัติจึงไม่
อาจก้าหนดได้อย่างชัดเจนแน่นอนว่าจะให้เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงใด อันน้ามาสู่การก้าหนดหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่ก้าหนดให้หน่วยงานทั งสามกระทรวงนั นมีอ้านาจหน้าที่ด้วยกันทั งหมดภายใต้ความคาดหมายว่ากระทรวงต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องนี จะไปประชุมหารือกันว่าจะให้กระทรวงใดมีอ้านาจหน้าที่ในการก้าหนดมาตรฐานดังกล่าว 

ในที่สุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ออกกฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือ พ.ศ. 256114 อันเป็นกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอ้านาจตามมาตรา 82 แห่ง
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  เพราะฉะนั น ประเด็นปัญหาที่ว่ากระทรวงใดจะเป็นผู้มีอ้านาจหน้าที่ในการ
ก้าหนดมาตรฐานว่าด้วยการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือ จึงน่าจะเป็นที่
ยุติว่าให้เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมโดยผลของการมีกฎกระทรวงฉบับนี  อีกทั งยังมีการก้าหนดด้วยว่าใน
กรณีที่มีโรคที่เกิดจากการท้างานบนเรือ ให้เจ้าของเรือจัดให้มีการรายงานในเรื่องดังกล่าวโดยไม่ชักช้าต่อกองมาตรฐานคน
ประจ้าเรือ กรมเจ้าท่า15 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าถึงแม้จะมีประเด็นที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรมเจ้าท่า เช่น การป้องกัน 
ควบคุม และรักษาโรคภัย ซึ่งโดยปกติแล้วจะอยู่ในอ้านาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข16 แต่กฎกระทรวงฯ ก็ก้าหนดให้
กรมเจ้าท่าเป็นผู้ท้าหน้าที่รับเรื่องจากเจ้าของเรือ  

เพราะฉะนั น กล่าวโดยสรุปแล้วจากเดิมที่กรมเจ้าท่ามีอ้านาจเพียงการควบคุมดูแลการจ้างแรงงานทางทะเลเพียง
แค่ในขอบเขตของการเกิดและการระงับลงซึ่งสัญญาจ้างแรงงานเท่านั น17 การมีผลของกฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือ พ.ศ. 2561 ซึ่งออกโดยอาศัยอ้านาจตาม
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก็ได้ส่งผลให้กรมเจ้าท่าซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคมอันเป็นผู้
ออกกฎกระทรวงดังกล่าวมีอ้านาจหน้าที่ที่ขยายความครอบคลุมไปถึงการควบคุมสภาพการจ้าง สภาพการท้างาน และ
สภาพความเป็นอยู่ของคนประจ้าเรือในระหว่างการมีผลของสัญญาจ้างแรงงานด้วย 

 

                                                 
10 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 99 ก หน้า 14 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545, สืบค้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561, จาก www.opdc.go.th/ 
uploads/files/law/law_ministry_2545(5).pdf  
11 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 20  
12 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 34  
13 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 42  
14 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 8 ก หน้า 13-15 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, สืบค้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561, จาก 
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/008/13.PDF 
15 กฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือ พ.ศ. 2561 ข้อ 7 
16 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 42 
17 พระราชบัญญัตกิารเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 มาตรา 285 และมาตรา 289  


