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เอกสารฉบับนี้ประกอบดว้ยจรรยาบรรณในการด าเนนิงานของคณะท างานร่วมเพือ่สง่เสรมิความย่ังยนืในหว่งโซอ่ปุทานอาหารทะเล (Seafood Task Force: STF) และมาตรฐานการ
ตรวจสอบเรอื ซึง่เป็นเอกสารอา้งองิทีเ่ป็นความลับของ STF เกีย่วกับมาตรฐานการตรวจสอบซึง่ใชก้ับเรอื และจัดท าขึน้ส าหรับใหส้มาชกิ STF และผูส้อบบัญชทีีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมใน
การด าเนนิการตรวจสอบ STF และสมาชกิ STF 
 

จรรยาบรรณของคณะท างานร่วมเพือ่สง่เสรมิความย่ังยนืในหว่งโซอ่ปุทานอาหารทะเล (STF Code) 
จรรยาบรรณของ STF เป็นนโยบายหลักของ STF และจะใชก้ับทกุสว่นในหว่งโซอ่ปุทานอาหารทะเลของสมาชกิ STF จรรยาบรรณของ STF ไดร้ับการเปิดเผยสูส่าธารณะและเขยีนอยู่
ในเว็บไซตข์อง STF  
 
มาตรฐานการตรวจสอบเรอื (Vessel Auditable Standard: VAS) 
มาตรฐานการตรวจสอบเรอื หรอื VAS นี้ ก าหนดขึน้เพือ่ใชต้รวจสอบการปฏบัิตติามจรรยาบรรณของ STF ในการตรวจสอบหรอืส าหรับกจิกรรมอืน่ ๆ ที ่STF หรอืสมาชกิ STF อาจ
ด าเนนิการส าหรับเรอืในหว่งโซอ่ปุทานของตน 
 

จรรยาบรรณ มาตรฐานการตรวจสอบเรอื 

 
1. การใชแ้รงงานเด็ก 
 
หา้มมใิหม้กีารใชแ้รงงานเด็กอยา่งเด็ดขาด ซึง่ค าวา่ “เด็ก” หมายถงึบคุคลใดก็ตามทีม่อีายตุ ่า
กวา่ 15 ปี หรอืต ่ากวา่อายเุมือ่จบการศกึษาภาคบังคับ หรอืต ่ากวา่อายขัุน้ต ่าของการจา้งงานใน
ประเทศ หรอืแลว้แตข่อ้ใดจะเขม้งวดกวา่  
 
เพือ่จัดการกับสถานการณท์ีม่แีนวโนม้วา่อาจจะเกดิการใชแ้รงงานเด็กขึน้ได ้นายจา้ง และ ผูผ้ลติ 
ผูร้ับจา้งชว่ง หรอืตัวแทนทีท่ าหนา้ทีแ่ทนนายจา้ง ตอ้งมนีโยบายและกระบวนการแกปั้ญหาการ
ใชแ้รงงานเด็กซึง่ชว่ยสง่เสรมิการคุม้ครองแรงงานเด็กทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ 
 
การท างานในทะเล: ส าหรับการท างานในทะเล หา้มมใิหจ้า้งบคุคลทีม่อีายตุ ่ากวา่ 18 ปี หรอือายุ
ต ่ากวา่ทีก่ฎหมายก าหนด แลว้แตข่อ้ใดจะเขม้งวดกวา่   
 
 

 
1. สถานทีท่ างานปราศจากการใชแ้รงงานเด็กในทกุรูปแบบ 
2. ตอ้งไมม่เีด็กในสถานทีท่ างาน 
3. นายจา้งตอ้งมนีโยบายหา้มการใชแ้รงงานเด็กทีก่ าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 
4. นายจา้งตอ้งมกีระบวนการตรวจสอบอายทุีช่ดัเจน โปร่งใส และมเีอกสารยนืยนั ตาม

เอกสารอา้งองิของทางราชการทีม่อียู ่และไมเ่ป็นการลดคณุคา่หรอืดหูมิน่ผูใ้ชแ้รงงาน 
5. มนีโยบายและกระบวนการแกปั้ญหาแรงงานเด็กเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่เด็กทกุคนตอ้งไดร้ับการคุม้ครอง 

6. การจา้งผูใ้ชแ้รงงานทีม่อีายนุอ้ยจะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายทอ้งถิน่ โดยใหส้ถานประกอบการ/
เรอื/เจา้ของเรอืจัดท าบันทกึประวัต ิและตอ้งไมใ่หบ้คุคลดังกลา่วท างานทีจ่ะสง่ผลเสยีตอ่
พัฒนาการดา้นร่างกาย จติใจ และอารมณ์  

 
2. การใชแ้รงงานบงัคบั 

 
หา้มมใิหใ้ชแ้รงงานบังคับ แรงงานทีถ่กูผูกมัด (รวมถงึแรงงานขัดหน้ี) หรอืแรงงานทีม่สีัญญา
ผูกมัด แรงงานนักโทษ แรงงานทาสหรอืการคา้มนุษย ์ซึง่รวมถงึการขนสง่ การใหท้ีพั่กพงิ การ
รับเขา้ท างาน การขนยา้ย หรอืรับบคุคลอืน่ใดโดยวธิกีารขม่ขู ่การใชก้ าลังบังคับ การขูเ่ข็ญ การ
ลักพาตัว หรอืการหลอกลวงเพือ่ใชแ้รงงานหรอืบรกิาร งานทกุประเภทตอ้งเป็นไปดว้ยความ
สมัครใจ และผูใ้ชแ้รงงานตอ้งมเีสรภีาพในการยกเลกิการจา้งงานของตนในชว่งเวลาใดก็ไดโ้ดย
ไมม่โีทษ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีบั่งคับใชโ้ดยทั่วไป  
 

 
1. สถานประกอบการตอ้งปราศจากรูปแบบใด ๆ ของแรงงานทีถ่กูฝืนใจ ถกูบังคับ ถกูผูกมัด หรอื

แรงงานขัดหนี้ หรอืแรงงานนักโทษ หรอื แรงงานทีเ่ป็นเหยือ่ของการคา้มนุษย ์
2. งานทกุประเภท รวมถงึงานใดก็ตามทีเ่กนิกวา่กจิกรรมในงานและชัว่โมงท างานทีต่กลงกันไวใ้น

สัญญา จะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมัครใจ 
3. ตอ้งไมข่ม่ขูแ่รงงานยา้ยถิน่ (หรอืสมาชกิครอบครัวของบคุคลนัน้) วา่จะกลา่วโทษตอ่เจา้หนา้ทีร่ัฐ

เพือ่บังคับขูเ่ข็ญใหผู้นั้น้ตอ้งเขา้ท างานหรอืตอ้งท างานตอ่ไป 
4. นายจา้งตอ้งมนีโยบายทีก่ าหนดเป็นลายลักษณ์อกัษรหา้มการใชแ้รงงานทีถ่กูบังคับ แรงงานที่

ถกูผูกมัด แรงงานทีม่สีัญญาผูกมัด แรงงานนักโทษ แรงงานทาสหรอืแรงงานทีเ่ป็นเหยือ่ของ
การคา้มนุษย ์
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การท างานในทะเล: ผูใ้ชแ้รงงานมเีสรภีาพในการยกเลกิสญัญาจา้งงานเมือ่เรอืจอดเทยีบทา่ใน
ครัง้ตอ่ไปตามก าหนดปกต ิ

 

  

5. นายจา้ง หรอืผูร้ับจา้งชว่งทีท่ าการแทน ตอ้งแสดงขอ้หา้มโดยชดัแจง้มใิหม้กีารขม่ขูว่า่จะ
กลา่วโทษตอ่เจา้หนา้ทีร่ัฐเพือ่ใชเ้ป็นวธิบัีงคับขูเ่ข็ญแรงงาน 

6. นายจา้งและผูร้ับจา้งชว่งตอ้งด าเนนินโยบายดา้นทรัพยากรมนุษยท์ีช่ดัเจนและโปร่งใสในการสรร
หาบคุคลเขา้ท างาน การท าสัญญา คา่จา้ง และชัว่โมงท างาน เพือ่ลดความเสีย่งของการใช ้

แรงงานบังคับ 
7. ผูใ้ชแ้รงงานเขา้สูก่ารจา้งงานอยา่งเป็นอสิระ และมกีารตกลงเกีย่วกับลักษณะงาน ขอ้ก าหนดและ

เงือ่นไขการจา้งงานโดยปราศจากการหลอกลวง การขูเ่ขญ็ การขูก่รรโชก หรอืการขม่ขูว่า่จะ
ลงโทษ ซึง่ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไดร้ับการแจง้เกีย่วกับขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการจา้งกอ่นลงลายมอื
ชือ่ในสัญญา 

8. ผูใ้ชแ้รงงานมเีสรภีาพในการยกเลกิการจา้งงานของตนเมือ่เรอืเขา้เทยีบทา่ตามทีก่ าหนดปกตใิน
คราวถัดไป โดยตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเขา้เทยีบทา่ดังกลา่ว  

9. ตอ้งไมม่กีารเรยีกขอเงนิมัดจ า หลักประกัน การวางเงนิประกัน หรอืสัญญาค ้าประกัน (โดยทั่วไป
จะออกโดยนายจา้ง) ไมว่า่จะในขณะสรรหาบคุคลเขา้ท างานหรอืในชว่งเวลาใดก็ตามระหวา่งการ
จา้งงาน 

10. หา้มมใิหม้กีารเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมใด ๆ ในการไดเ้ขา้ท างาน หรอืการไดท้ างานตอ่ 
(โดยทั่วไปมักจะก าหนดโดยผูส้รรหาวา่จา้ง)  
ก. อาจมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมตามสดัสว่นของคา่ใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้ในการสง่ลกูจา้งที่

ยกเลกิการจา้งงานกอ่นสิน้สดุสญัญาตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญาทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรกลับ
ประเทศ และตามทีก่ าหนดไวใ้นค าแนะน าเกีย่วกับความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ่้ายในการสรร
หาวา่จา้ง (Guidance on Responsibility for  Recruitment Related Costs) 

ข. อาจเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายจากผูใ้ชแ้รงงานไดต้ามทีก่ าหนดไวใ้นค าแนะน าเกีย่วกับความ
รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ่้ายในการสรรหาวา่จา้ง (Guidance on Responsibility for  
Recruitment Related Costs)  

11. หา้มมใิหใ้ช ้ความรุนแรง หรอืการขม่ขู ่ มาบังคับผูใ้ชแ้รงงานไมว่า่จะในกรณีใด ๆ รวมถงึกรณี
การบังคับใหท้ างานตอ่ไป  

12. นายจา้ง หรอืผูร้ับจา้งชว่งทีท่ าการแทน อาจหักเงนิทีต่อ้งจ่ายแกผู่ใ้ชแ้รงงานไวต้ามทีก่ฎหมาย
ก าหนดเทา่นัน้ 

13. ในกรณีทีผู่ใ้ชแ้รงงานสมัครใจทีจ่ะเขา้รว่มแผนการออมเงนิทีด่ าเนนิการโดยนายจา้ง ใหน้ายจา้ง
อธบิายเกีย่วกับเงือ่นไขและขอ้จ ากัดของแผนการออมเงนิดังกลา่วลว่งหนา้ และไมขั่ดขวางผูใ้ช ้

แรงงานนัน้ในการเขา้ถงึและควบคมุเงนิออมทัง้หมดและเงนิทีเ่ป็นหนี ้ตามกฎระเบยีบของ
แผนการออมเงนิ 

14. ตอ้งไมม่กีารหลอกลวงเกีย่วกับการจ่ายคา่จา้ง  
 

 
3. สญัญาจา้งงาน 
 
ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไดร้ับสญัญาจา้งงานทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรและเขยีนในภาษาทีบ่คุคลดังกลา่ว
สามารถเขา้ใจได ้ซึง่ระบสุทิธแิละความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทัง้เงือ่นไขการจา้งงาน 
ตลอดจนคา่จา้ง สวัสดกิาร ชัว่โมงการท างาน สถานทีท่ างาน สภาพความเป็นอยู ่ทีพั่กอาศัย 
และคา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้ง อันตรายเกีย่วกับการท างาน และเงือ่นไขอืน่ ๆ  ในการท างานและการ
วา่จา้ง   
 

 
1. ผูส้มัครงานตอ้งไดร้ับแจง้เกีย่วกับสทิธแิละความรับผดิชอบ ตลอดจนขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการ

จา้ง โดยผูท้ีไ่ดร้ับเลอืกใหเ้ขา้ท างานจะไดร้ับส าเนาสัญญาจา้งกอ่นการท างาน 
2. ผูใ้ชแ้รงงานทกุคนจะไดร้ับสญัญาฉบับจรงิทีม่กีารลงลายมอืชือ่แลว้เป็นภาษาทีต่นเขา้ใจกอ่นการ

ท างาน โดยนายจา้งและผูใ้ชแ้รงงานตอ้งเก็บรักษาสัญญาจา้งฉบับจรงิทีม่กีารลงลายมอืชือ่ไว ้ 
3. ใหน้ายจา้งอธบิายถงึสทิธแิละความรับผดิชอบ ตลอดจนขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของสญัญาเป็น

ภาษาทีผู่ใ้ชแ้รงงานเขา้ใจ และมวีธิกีารในการพสิจูน์วา่ผูใ้ชแ้รงงานเขา้ใจอยา่งชดัเจนและตกลง
เห็นดว้ยกับขอ้ก าหนดทกุประการ 
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ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไดร้ับส าเนาสัญญาจา้งงานทีล่งลายมอืชือ่แลว้กอ่นการท างาน ผูใ้ชแ้รงงานทีไ่ม่
เขา้ใจขอ้เขยีนในสญัญา จะตอ้งไดร้ับการอธบิายทางวาจาใหท้ราบถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ
สัญญา 
 
หา้มมใิหม้กีารใชข้อ้ตกลงเพิม่เตมิและใชส้ญัญาทดแทน หรอืการทีน่ายจา้งใชข้อ้ตกลงเพิม่เตมิ
เพือ่ทดแทนสัญญาฉบับแทจ้รงิหรอืขอ้ก าหนดอืน่ใดของสัญญาฉบับแทจ้รงิดว้ยสัญญาฉบับใหม่
หรอืขอ้ก าหนดทีท่ าใหป้ระโยชน์ตอ่ผูใ้ชแ้รงงานลดลงกวา่เดมิ  
 
ระยะเวลาในการบอกกลา่วลว่งหนา้ส าหรับผูใ้ชแ้รงงานทีจ่ะยกเลกิสญัญาตอ้งไมเ่กนิกวา่
ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดไวห้รอืไมเ่กนิกวา่หนึง่เดอืนในกรณีทีไ่มม่ขีอ้บังคับในกฎหมาย
ทอ้งถิน่  
 
ตอ้งไมล่งโทษผูใ้ชแ้รงงานกรณียกเลกิสัญญาการจา้งเมือ่มกีารบอกกลา่วลว่งหนา้ตามขอ้ก าหนด  

4. สัญญาจา้งตอ้งระบคุวามรับผดิชอบของนายจา้งทีจ่ะใหห้รอืจ่ายเงนิคา่เดนิทางกลับประเทศตน้
ทางแกล่กูจา้งตา่งดา้วเเมือ่สิน้สดุการจา้งงาน  

5. สัญญาจา้งตอ้งระบคุวามรับผดิชอบของนายจา้งทีจ่ะใหห้รอืจ่ายเงนิคา่เดนิทางกลับเมือ่สิน้สดุ
การจา้งงานส าหรับลกูจา้งทีน่ าเขา้มาในประเทศเพือ่ท างานโดยทีล่กูจา้งไมม่สีัญชาตขิอง
ประเทศดังกลา่วทีม่กีารจา้งงานเกดิขึน้ และลกูจา้งเลอืกทีจ่ะเดนิทางกลับ  

6. สัญญาจา้งตอ้งระบอุยา่งชดัแจง้เกีย่วกบัสถานการณ์ทีผู่ใ้ชแ้รงงานสามารถยกเลกิสัญญาของตน

ไดโ้ดยไมม่โีทษ หากมกีารบอกกลา่วลว่งหนา้อยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบักฎหมายทีใ่ช ้

บังคับ ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่มม่ขีอ้บังคับในกฎหมายทอ้งถิน่ ระยะเวลาส าหรับการบอกกลา่วทีก่ าหนด

ไวส้ าหรับผูใ้ชแ้รงงานทีจ่ะยกเลกิสัญญาจา้งตอ้งไมเ่กนิกวา่หนึง่เดอืน ส าหรับเรอืในทะเลหลวง: 

ระยะเวลาส าหรับการบอกกลา่วลว่งหนา้ทีก่ าหนดไวส้ าหรับผูใ้ชแ้รงงานทีจ่ะยกเลกิสัญญาของตน

คอืไมน่อ้ยกวา่ 10 วัน กอ่นทีจ่ะสิน้สดุการเดนิทางครัง้ลา่สดุ  

7. ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไมถ่กูลงโทษเน่ืองจากยกเลกิสัญญาจา้งของตนเมือ่ไดบ้อกกลา่วลว่งหนา้ตาม
ขอ้ก าหนด 

8. รายละเอยีดของเงือ่นไขการท างานทีร่ะบไุวใ้นขณะทีส่รรหาบคุคลเขา้ท างานตอ้งตรงกนักับ
รายละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นสัญญาจา้งในขณะทีว่า่จา้ง และตรงกับเงือ่นไขการท างานและความ
รับผดิชอบทีแ่ทจ้รงิ 

9. หา้มนายจา้งมใิหส้ับเปลีย่นขอ้ก าหนดสัญญาฉบับจรงิกับขอ้ก าหนดทีเ่ป็นประโยชน์นอ้ยกวา่ตอ่
ผูใ้ชแ้รงงาน ทัง้น้ีการแกไ้ขใด ๆ ตอ่ขอ้ก าหนดตอ้งเป็นทีร่ับทราบและไดร้ับความยนิยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผูใ้ชแ้รงงานทกุครัง้ 

10. การเปลีย่นแปลงแกไ้ขสภาพการท างานตอ้งเป็นทีร่ับทราบและไดร้ับความยนิยอมจากผูใ้ช ้

แรงงาน โดยทีค่วามยนิยอมเชน่วา่นัน้ตอ้งเป็นไปดว้ยความสมัครใจและปราศจากการขม่ขูว่า่จะ
ลงโทษ หา้มมใิหเ้ปลีย่นแปลงแกไ้ขไปในทางทีเ่ป็นการลดคา่จา้ง สวัสดกิาร หรอืเงือ่นไขการ
ท างานอืน่ทีผู่ใ้ชแ้รงงานพงึคาดหวังไวก้อ่นหนา้น้ี หรอืใหผู้ใ้ชแ้รงงานท างานในต าแหน่งทีถ่อืวา่มี
ความเสีย่งตอ่ร่างกายสงู หรอืเป็นเหตใุหเ้กดิอันตรายตอ่จติใจหรอือารมณ์ หรอืในสภาพทีแ่ยล่ง
หรอืในภาวะทีม่คีวามเสีย่งในรูปแบบอืน่ใด 

11. ในสญัญาจะตอ้งแจง้ใหพ้นักงานทราบวา่การท างานบนเรอืประมงนัน้ไมม่ตีารางเวลาทีเ่ป็น
มาตรฐาน กจิกรรมในงานประมงมคีวามผันผวนขึน้อยูก่ับการจับแตล่ะครัง้ และการท างานประมง
เป็นงานทีต่อ้งยนื ตอ้งใชแ้รงมาก และท างานหนักเป็นเวลาหลายชัว่โมงตดิตอ่กัน ผูส้มัครท างาน
ประมงจะตอ้งไดร้ับการอธบิายใหท้ราบเกีย่วกับความหนักของงานทีจ่ะตอ้งท าบนเรอืประมง  
 

 
4. อสิรภาพในการเคลือ่นไหวและเสรภีาพสว่นบุคคล 
  
ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งสามารถเขา้ถงึสิง่จ าเป็นขัน้พืน้ฐานไดอ้ยา่งไมจ่ ากัด เชน่ น ้าดืม่ทีส่ะอาดและ
หอ้งน ้า ทัง้ในระหวา่งชัว่โมงท างานและนอกชัว่โมงท างาน ทัง้ในสถานทีท่ างานหรอืในทีพั่ก
อาศัยทีน่ายจา้งจัดไวใ้หห้รอืจัดเตรยีมไว ้ 
 
อสิรภาพในการเคลือ่นไหวของผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไมถ่กูจ ากัดอยา่งไมม่เีหตผุลอันควร โดยผูใ้ช ้

แรงงานตอ้งไมถ่กูจ ากัดเสรภีาพทางร่างกายใหอ้ยูใ่นสถานทีท่ างานหรอืในบรเิวณ ซึง่รวมถงึแต่
ไมจ่ ากัดเเพยีงทีพั่กอาศัยทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของนายจา้งหรอืผูส้รรหาพนักงานใหม ่นอกจากน้ี 
ตอ้งไมม่กีารใชว้ธิบัีงคับขูเ่ข็ญอืน่ใดเพือ่จ ากัดอสิรภาพในการเคลือ่นไหวหรอืเสรภีาพสว่นบคุคล
ของผูใ้ชแ้รงงาน  

 
1. ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไมถ่กูจ ากัดเสรภีาพทางร่างกายทีข่ัดตอ่เจตนาของตนภายในเรอื หรอืสถานที่

อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ หอพัก และอสิรภาพในการเคลือ่นไหวจะตอ้งไมถ่กูจ ากัดโดยไมม่เีหตอุนั
ควร การเขา้ไปในพืน้ทีบ่างสว่นของเรอือาจถกูจ ากัดดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภัยของแรงงาน
ประมง ลกูเรอืคนอืน่ ๆ ตลอดถงึความปลอดภัยของเรอืหรอืผลผลติ 

2. ผูใ้ชแ้รงงานสามารถเขา้ถงึสิง่จ าเป็นขัน้พืน้ฐานไดอ้ยา่งไมจ่ ากัด (น ้าดืม่ หอ้งน ้า) ทัง้ในขณะ
ชัว่โมงท างานและนอกเวลางานเมือ่อยูใ่นสถานทีท่ างาน 

3. การมรีะบบการเฝ้าระวังอยา่งตอ่เน่ืองในสถานทีท่ างานหรอืทีพั่กอาศัยทีน่ายจา้งหรอืผูส้รรหา
พนักงานใหมจั่ดไวใ้หห้รอืเตรยีมไวใ้ห ้ตอ้งมใิชเ่พือ่ใชเ้ป็นวธิจี ากัดอสิรภาพในการเคลือ่นไหว
ของผูใ้ชแ้รงงานโดยไมม่เีหตอุันควร   
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การสั่งใหผู้ใ้ชแ้รงงานพักอาศัยในสถานทีท่ีน่ายจา้งจัดไวใ้ห ้หรอืจัดเตรยีมไวเ้ทา่นัน้ ตอ้งไมถ่อื
เป็นเงือ่นไขของการจา้ง เวน้แตจ่ะเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้
   
 

4. หา้มมใิหใ้ชว้ธิบัีงคับขูเ่ข็ญอืน่ใดเพือ่จ ากัดอสิรภาพในการเคลือ่นไหวหรอืเสรภีาพสว่นบคุคลของ
ผูใ้ชแ้รงงาน ซึง่รวมถงึการยดึเอกสารสว่นบคุคล การเรยีกคา่ปรับหรอืการค ้าประกัน (ดว้ยเงนิหรอื
หลักประกนัอืน่) หรอืการหลอกลวงเกีย่วกับการจ่ายคา่จา้งและการหักคา่จา้ง 

5. ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไมถ่กูสั่งใหอ้าศัยอยูใ่นทีพั่กอาศัยทีด่ าเนนิการโดยนายจา้งหรอืผูส้รรหา
พนักงานใหม ่โดยใชเ้ป็นเงือ่นไขของการจา้งงาน เวน้แตจ่ะเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้

6. ผูใ้ชแ้รงงานมอีสิระทีจ่ะเดนิทางกลับประเทศของตนในขณะทีล่าหยดุโดยไดร้ับอนุญาต ซึง่ตอ้ง
ไมม่กีารลงโทษหรอืการขูว่า่จะเลกิจา้ง 
 

 
5. การเก็บรกัษาเอกสารสว่นบุคคล 

 
ผูใ้ชแ้รงงานทกุคนตอ้งเก็บรักษาและดแูลตน้ฉบับเอกสารประจ าตัวบคุคลฉบับจรงิของตน หา้มมิ
ใหน้ายจา้งรบิ ท าลาย ยดึหรอืปฏเิสธไมใ่หผู้ใ้ชแ้รงงานเขา้ถงึเอกสารประจ าตัวหรอืเอกสารเขา้
เมอืงของตน ตลอดจนใบอนุญาตท างานและเอกสารส าหรับการเดนิทาง (เชน่ หนังสอืเดนิทาง) 
อยา่งเด็ดขาด  
 
งานทีท่ าในทะเล: ในกรณีทีม่กีารสง่มอบเอกสารสว่นบคุคลแกห่ัวหนา้ผูค้วบคมุเรอืเพือ่เก็บรักษา
ใหป้ลอดภัยในขณะทีท่ างานในทะเล ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไดร้ับเอกสารคนืเมือ่เรอืเขา้เทยีบทา่ หรอื
เมือ่ใดก็ตามทีแ่จง้ความตอ้งการ 
 
 

 
1. หนังสอืส าคัญประจ าตัวหรอืเอกสารตรวจคนเขา้เมอืงของผูส้มัครงานหรอืผูใ้ชแ้รงงาน รวมถงึ

หนังสอืเดนิทาง ใบอนุญาตใหอ้ยูอ่าศัยหรอืท างาน หรอืเอกสารสว่นบคุคลอืน่ ๆ เชน่ สมดุบัญชี

ธนาคารหรอืบัตรเอทเีอ็ม (ATM) ตอ้งไมถ่กูท าลาย ซอ่นเรน้ รบิไว ้หรอืปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ถงึ ไมว่า่
ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 

2. ในเวลาทีเ่อกสารสว่นบคุคลถกูนายจา้งหรอืผูร้ับจา้งชว่งถอืไวเ้น่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
นายจา้งหรอืผูร้ับจา้งชว่งตอ้ง 
ก. คนืเอกสารสว่นบคุคลแกผู่ใ้ชแ้รงงานทนัททีีต่อ้งการ และโดยปราศจากเงือ่นไขทีต่อ้ง

ปฏบัิตติามกอ่น 
ข. มอบส าเนาเอกสารสว่นบคุคลทีถ่กูตอ้งแกผู่ใ้ชแ้รงงาน เมือ่เอกสารฉบับจรงิไมอ่ยูใ่นความ

ครอบครองของพวกเขา 
ค. เขยีนนโยบายและกระบวนการทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรเพือ่ป้องกนัการละเมดิ 
ง. เสนอบคุคลใดบคุคลหนึง่เป็นผูร้ับผดิชอบเพือ่รับรองวา่ผูใ้ชแ้รงงานจะไมถ่กูกดีกันในการ

เขา้ถงึเอกสารของตนเมือ่ตอ้งการ และ 
จ. แจง้ตอ่ผูใ้ชแ้รงงานเกีย่วกับกระบวนการเหลา่น้ี 

3. ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งมพีืน้ทีส่ าหรับเก็บของสว่นบคุคลทีป่ลอดภยัเพือ่เก็บรกัษาเอกสารและของมคีา่
สว่นตัวในทีพั่กทีน่ายจา้งจัดไวใ้หแ้ละในสถานทีท่ างาน 

4. เจา้ของเรอืจะมอบหมายบคุคลใดบคุคลหนึง่ (เชน่ ผูค้วบคมุการจับปลาหรอืเจา้หนา้ทีว่ทิย)ุ ซึง่
อาจเก็บรักษาหนังสอืเดนิทางของลกูเรอื และ/หรอืสญัญาไวเ้พือ่ความปลอดภยั และเพือ่ให ้
สะดวกตอ่การปลอ่ยเรอืออกจากทา่ ซึง่ถอืเป็น “แนวปฏบัิตทิีด่”ี โดยทั่วไปบนเรอืประมง แตใ่ห ้
ถอืวา่เป็นไปตามความสมัครใจ 
 

  
6. คา่ธรรมเนยีมการสรรหาบุคคลเขา้ท างาน 
  
ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไมถ่กูรอ้งขอใหม้กีารจ่ายคา่ธรรมเนียมการสรรหาบคุคลเขา้ท างานและ
คา่ธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจา้งใหแ้กน่ายจา้ง ตัวแทน หรอืนายหนา้จัดหาแรงงาน 
นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมทีก่ฎหมายอนุญาต โดยคา่ธรรมเนียมทัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากผูใ้ช ้

แรงงานตอ้งมกีารเปิดเผยลว่งหนา้และจัดท าเอกสารเป็นภาษาทีผู่ใ้ชแ้รงงานเขา้ใจได ้ 
. 
  

 
1. ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไมถ่กูเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสรรหาบคุคลเขา้ท างานหรอืคา่ธรรมเนียมใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจา้ง นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมทีก่ฎหมายอนญุาต 
2. นายจา้งตอ้งมนีโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรทีช่ดัเจนวา่ผูใ้ชแ้รงงานจะช าระคา่ธรรมเนียมเพือ่

ประกันการท างานกับนายจา้งหรอืกับผูจั้ดหาหรอืผูร้ับจา้งชว่งเฉพาะทีก่ฎหมายอนุญาตเทา่นัน้  
3. การโฆษณางานจากนายจา้งและผูร้ับจา้งชว่งและผูจั้ดหาประกอบดว้ยขอ้ความทีว่า่ไมม่กีารเรยีก

เก็บคา่ธรรมเนียมในทกุระยะของการสรรหาบคุคลเขา้ท างานและขัน้ตอนการจา้ง นอกเหนอืจาก
คา่ธรรมเนียมทีก่ฎหมายอนญุาต  

4. นายจา้งตอ้งรับผดิชอบอยา่งเต็มจ านวนส าหรับคา่เดนิทางกลับไปยงัประเทศของผูใ้ชแ้รงงาน 
เมือ่สิน้สดุสัญญาจา้ง 
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5. นายจา้งตอ้งมกีลไกในการตดิตามดแูลอยา่งตอ่เนื่องและท าใหม้ั่นใจวา่ผูใ้ชแ้รงงานจะไมถ่กูเรยีก
เก็บจ านวนเงนิใด ๆ เพือ่รับประกัน และ/หรอืคงงานไว ้นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมทีก่ฎหมาย
อนุญาต โดยตอ้งมกีารตดิตามดแูลอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

6. นายจา้ง หรอืผูร้ับจา้งชว่งทีก่ระท าการแทนตอ้งมวีธิใีนการแจง้ผูห้างานในขณะทีม่กีารสรรหา
บคุคลเขา้ท างานวา่ผูใ้ชแ้รงงานไมจ่ าเป็นตอ้งจ่ายคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายส าหรับบรกิารใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับการไดง้านท า นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมทีก่ฎหมายอนุญาต 

7. นายจา้งหรอืผูส้รรหาพนักงานใหมข่องประเทศทีร่ับแรงงานตอ้งมกีระบวนการตรวจสอบเพือ่
รับรองวา่ผูใ้ชแ้รงงานจะไมถ่กูเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสรรหาบคุคลเขา้ท างานและทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการจา้งอืน่ใด นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมทีก่ฎหมายอนุญาต  

8. ตอ้งมกีลไกในการคนืเงนิแกผู่ใ้ชแ้รงงาน หากพบวา่ผูใ้ชแ้รงงานถกูเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม 
นอกเหนอืจากคา่ธรรมเนียมทีก่ฎหมายอนุญาต 

 

 
7. การปฏบิตัติอ่เพือ่นมนุษย ์
 
ผูใ้ชแ้รงงานทกุคนตอ้งไดร้ับการปฏบัิตดิว้ยความเคารพและอยา่งมศัีกดิศ์ร ีหา้มมใิหม้กีารคกุคาม 
การละเมดิ การใชค้วามรุนแรง หรอืการขม่ขูใ่ด ๆ ไมว่า่จะทางกาย ทางเพศ ทางจติใจ หรอืทาง
วาจา หา้มโดยเด็ดขาดมใิหน้ าการด าเนนิการอืน่ใดทีเ่กนิกวา่ขอ้ก าหนดของกฎหมายมาใชเ้ป็น
บทลงโทษทางวนัิย เชน่ การบังคับใชง้าน การเก็บคา่ปรับทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย การลดคา่จา้ง
และการลดสวัสดกิาร 
 

 
1. สถานทีท่ างานตอ้งปราศจากการคกุคาม การละเมดิ การใชค้วามรุนแรง หรอืการขม่ขูใ่นรูปแบบ

ใด ๆ 
2. นายจา้ง หรอืผูร้ับจา้งเหมาชว่งทีท่ าการแทน ตอ้งไมใ่ชก้ารด าเนนิการทางวนัิยทีข่ัดตอ่กฎหมาย 

เชน่ การบังคับใชง้าน การเก็บคา่ปรับทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย การลดคา่จา้ง หรอืการลดสวัสดกิาร
เพือ่ใชเ้ป็นวธิกีารลงโทษทางวนัิย 

3. นายจา้ง หรอืผูร้ับจา้งชว่งทีท่ าการแทน ตอ้งมนีโยบายทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรทีห่า้มอยา่ง
เด็ดขาดเกีย่วกับการใชห้รอืขูว่า่จะใชค้วามรุนแรงทางกายหรอืทางเพศ การคกุคาม และการขม่ขู ่
ผูใ้ชแ้รงงาน โดยผูบ้รหิารระดับสงูไดแ้สดงความตัง้ใจอยา่งชดัแจง้ทีจ่ะปฏบัิตติามนโยบายน้ี 

4. นายจา้งตอ้งมนีโยบายทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรหา้มการลงโทษทีเ่ป็นการด าเนนิการทางวนัิยทีข่ัด
ตอ่กฎหมาย เชน่ การบังคับใชง้าน การเรยีกเก็บคา่ปรับทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย การลดคา่จา้ง 
และการลดสวัสดกิารเพือ่เป็นการลงโทษทางวนัิยแกผู่ใ้ชแ้รงงาน  

5. มกีารก าหนดมาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพ ในการน าไปใชป้ฏบัิต ิตดิตามดแูล และท าใหใ้หม้ั่นใจวา่
นายจา้งจะปฏบัิตใิหส้อดคลอ้งกับนโยบายเหลา่นี้ 

.  

 
8. ความเสมอภาคในสถานทีท่ างาน 
 
ผูใ้ชแ้รงงานทกุคนตอ้งไดร้ับการปฏบัิตอิยา่งเป็นธรรมและเสมอภาคกนั โดยไมค่ านงึถงึสัญชาต ิ
สถานะทางกฎหมาย หรอืลักษณะสว่นบคุคลอืน่ใด เวน้แตจ่ะมกีฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ 
แรงงานยา้ยถิน่ตอ้งไดร้ับประโยชน์จากเงือ่นไขในการท างานทีไ่มน่อ้ยหรอืไมม่ากกวา่บคุคลอืน่ที่
มสีัญชาตขิองประเทศนัน้ ๆ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงแคค่า่จา้ง สวัสดกิาร และทีอ่ยูอ่าศัย  
  

 
1. ผูใ้ชแ้รงงานทกุคนตอ้งไดร้ับการปฏบัิตอิยา่งเทา่เทยีมกันในสถานทีท่ างาน โดยไมค่ านงึถงึ

สัญชาต ิชาตพัินธุ ์เชือ้ชาต ิสถานะทางกฎหมาย หรอืลักษณะสว่นบคุคลอืน่ใด  
2. ตอ้งไมม่กีารเลอืกปฏบัิตใินการจา้ง การจ่ายคา่ตอบแทน การเขา้รับการฝึกอบรม การเลือ่น

ต าแหน่ง การเลกิจา้ง หรอืการเกษียณอายเุน่ืองดว้ยสญัชาต ิชาตพัินธุ ์เชือ้ชาต ิหรอืลักษณะ
สว่นบคุคลอืน่ใด 

3. แรงงานตา่งดา้วตอ้งไดร้ับการปฏบัิตทิีไ่มด่อ้ยไปกวา่บคุคลทีม่สีัญชาตขิองประเทศนัน้ ๆ ในทกุ
ดา้นของการจา้งงาน ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงแค:่ 
ก. คา่ตอบแทน ชัว่โมงการท างาน การจัดใหท้ างานลว่งเวลา และวันหยดุทีไ่ดร้ับคา่จา้ง 
ข. โอกาสในการเขา้ฝึกอบรม  
ค. การมสีทิธทิีจ่ะไดเ้ลือ่นต าแหน่งและขึน้คา่จา้ง 
ง. การเป็นสมาชกิในสหภาพแรงงานหรอืองคก์รลกูจา้งอืน่ใด 
จ. ทีอ่ยูอ่าศัย และ 
ฉ. สวัสดกิารและการประกันสงัคม รวมถงึประกันสงัคม ลาคลอด ลาดแูลบตุร ลาป่วย การ

ประกันการพกิารและการบาดเจ็บจากการท างานซึง่เป็นไปตามกฎหมาย 
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4. นายจา้งตอ้งมนีโยบายเป็นลายลักษณอ์ักษรหา้มมใิหเ้ลอืกปฏบัิต ิ
5. หา้มมใิหท้ าการตรวจสอบทางการแพทยห์รอืการตรวจร่างกายของผูใ้ชแ้รงงานหรอืผูส้มัครเขา้

ท างานในลักษณะทีอ่าจจะมกีารน าไปใชเ้พือ่เลอืกปฏบัิต ิ 
6. การบังคับใชม้าตรการความปลอดภัยตอ้งกระท าในลักษณะทีไ่มม่กีารเลอืกปฏบัิต ิ

 

 
9. เสรภีาพในการสมาคม 

 
นายจา้งตอ้งเคารพสทิธขิองผูใ้ชแ้รงงานในการสมาคมและรวมกลุม่เจรจาตอ่รอง ทัง้ยังตอ้งให ้
ผูใ้ชแ้รงงานสามารถใชส้ทิธิข์องตนเองทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายทีบั่งคับใช ้เวน้แตจ่ะมขีอ้จ ากัด
อยา่งอืน่ทางกฎหมาย นายจา้งตอ้งอนญุาตใหผู้ใ้ชแ้รงงานทกุคนเขา้ร่วมในการสมาคมและการ
รวมกลุม่เจรจาตอ่รองอยา่งเป็นอสิระและปราศจากการควบคมุโดยอาจเขา้ร่วมกจิกรรมกลุม่ใน
บทบาทตา่ง ๆ  เชน่ เป็นตัวแทนผูใ้ชแ้รงงาน และคณะกรรมการสวัสดกิารลกูจา้ง  

 
1. นายจา้งปฏบัิตติามกฎหมายทกุประเภททีบั่งคับใช ้ซึง่เกีย่วขอ้งกับเสรภีาพในการเขา้ร่วมสมาคม

และการรวมกลุม่เจรจาตอ่รอง  
2. นายจา้งไมเ่ลอืกปฏบัิตดิว้ยเหตผุลดา้นการมหีรอืไมม่คีวามสัมพันธก์ับผูใ้ชแ้รงงาน  
3. นายจา้งไมย่นิยอมใหฝ่้ายบรหิารแทรกแซงในองคก์รของผูใ้ชแ้รงงาน 
4. นายจา้งตอ้งไมม่กีารคกุคาม ขม่ขู ่หรอืตอบโตค้นืตอ่ความพยายามของผูใ้ชแ้รงงานในการเขา้

ร่วมสมาคมอยา่งเป็นอสิระหรอืการรวมกลุม่เจรจาตอ่รอง 
 

 
10. กระบวนการรอ้งทกุข ์

 
ตอ้งมกีารจัดตัง้กระบวนการรอ้งทกุขท์ีเ่ป็นความลับและมปีระสทิธภิาพเพือ่เป็นชอ่งทางทีผู่ใ้ช ้

แรงงานคนใดคนหนึง่สามารถกระท าไดเ้ป็นรายบคุคลหรอืร่วมกับผูใ้ชแ้รงงานอืน่ในการรอ้งทกุข ์
โดยปราศจากการถกูปฏบัิตดิว้ยความมอีคตหิรอืการตอบโตค้นืไมว่า่ในรูปแบบใด กระบวนการรอ้ง
ทกุขต์อ้งประกอบดว้ยกระบวนการอทุธรณ์ทีป่ราศจากการตอบโตค้นืตอ่ผูใ้ชแ้รงงานทีไ่มเ่ห็นดว้ย
กับการแกปั้ญหาเรือ่งทีม่กีารรอ้งทกุข ์
 
 
 

 
1. มกีลไกในการรอ้งเรยีนหรอืการรอ้งทกุขท์ีไ่มเ่ปิดเผยชือ่ผูร้อ้ง และเป็นความลับ ทัง้ตอ้งจัดท า

เป็นภาษาทีผู่ใ้ชแ้รงงานเขา้ใจได ้
2. นายจา้งตอ้งมกีระบวนการรอ้งทกุขท์ีร่ะบถุงึ: 
  

ก. ชอ่งทางในการแจง้เรือ่งรอ้งทกุข ์
ข. กลไกทีจ่ะท าใหผู้ใ้ชแ้รงงานสามารถแจง้เรือ่งตอ่บคุคลใดบคุคลหนึง่นอกเหนอืจากหัวหนา้

งาน  
ค. กระบวนการส าหรับฝ่ายบรหิารทีจ่ะตดิตามเรือ่งรอ้งทกุขท์ีแ่จง้มา 
ง. กระบวนการส าหรับผูใ้ชแ้รงงานทีจ่ะตดิตามสถานะเรือ่งรอ้งเรยีน 
จ. ระบบอทุธรณ์ส าหรับขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัการแกปั้ญหาแลว้แตย่ังเป็นทีไ่มพ่งึพอใจหรอืการ

ด าเนนิการทางวนัิยทีผู่ใ้ชแ้รงงานไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไดม้กีารแจง้เกีย่วกับกระบวนการรอ้งทกุขแ์กผู่ใ้ชแ้รงงานตัง้แตแ่รกจา้ง  
4. มมีาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ผูใ้ชแ้รงงานทราบวธิกีารปฏบัิต ิรูส้กึเป็นอสิระและ

ปลอดภัยวา่จะไมม่กีารตอบโตค้นื หากไดท้ าการรอ้งทกุข ์
5. ในกรณีทีม่กีารรอ้งเรยีนหรอืรอ้งทกุข ์ตอ้งมหีลักฐานทีแ่สดงใหเ้หน็วา่มกีารจัดการกับขอ้รอ้งเรยีน 

หรอืรอ้งทกุขท์ีร่วดเร็วและโปร่งใส 
6. ตอ้งจัดเก็บเอกสารส าหรับกระบวนการสอบสวนและผลการสอบสวนในแฟ้มเอกสาร  
7. มกีารฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการแกผู่ด้ าเนนิการแกปั้ญหาเพือ่ใหท้ราบวธิกีารจัดการกับขอ้รอ้ง

ทกุข ์
8. มกีระบวนการทีแ่สดงรายละเอยีดเพือ่ปกป้องผูแ้จง้เบาะแสทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการ

สอบสวน 
 

 
11. คา่จา้งและสวสัดกิาร 
 
 
ผูใ้ชแ้รงงานทกุคนตอ้งไดร้ับคา่จา้งอยา่งนอ้ยทีส่ดุตามขัน้ต ่าทีก่ฎหมายก าหนด และตอ้งไดร้ับ
สวัสดกิารทกุประเภททีก่ฎหมายบัญญตัไิว ้ 

 
1. คา่จา้งทีร่ะบไุวใ้นสญัญาจา้งงานเป็นคา่จา้งขัน้ต ่าตามกฎหมาย  
2. หากมกีารแบง่สว่นก าไรให ้ตอ้งไมน่ ามาใชเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตามคา่จา้งขัน้ต ่าตามกฎหมาย 
3. ตอ้งไมย่ดึระยะเวลาจ่ายคา่จา้ง ท าใหล้า่ชา้ หรอืระงับการจ่ายคา่จา้ง เพือ่เป็นวธิกีารผูกมัดผูใ้ช ้

แรงงานกบัการจา้งงาน โดยผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไดร้ับคา่จา้งตามชว่งระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 
แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่หนึง่ครัง้ตอ่เดอืน 
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ตอ้งมกีารจ่ายคา่จา้งเป็นชว่งระยะเวลา แตไ่มน่อ้ยกวา่หนึง่ครัง้ตอ่เดอืน และจ่ายใหแ้กผู่ใ้ช ้

แรงงานโดยตรง ตามกฎหมายทีบั่งคับใช ้และตอ้งไมช่กัชา้ ยดืระยะเวลา หรอืมกีารระงับไว ้
 
ในขณะทีม่กีารจ่ายคา่จา้ง ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไดร้ับใบแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับคา่จา้งหรอืใบแจง้
รายได ้
 
การหักเงนิ การจ่ายเงนิลว่งหนา้ และการใหเ้งนิกูเ้ฉพาะตามทีก่ฎหมายอนญุาตเทา่นัน้จงึจะ
สามารถกระท าได ้ และในกรณีดังกลา่ว ตอ้งเป็นไปโดยความยนิยอมและการรับทราบของผูใ้ช ้

แรงงานดว้ย ทัง้น้ี ตอ้งใหข้อ้มลูแกผู่ใ้ชแ้รงงานเป็นภาษาทีบ่คุคลนัน้เขา้ใจไดเ้กีย่วกับชัว่โมงการ
ท างาน อัตราคา่จา้ง และการค านวณการหักเงนิตามกฎหมาย และตอ้งมกีารระบเุป็นลายลักษณ์
อักษรในสัญญาหรอืขอ้ตกลงการจา้งของบคุคลนัน้ 
 
ผูใ้ชแ้รงงานทกุคนตอ้งมสีทิธิเ์ก็บรกัษาและควบคมุรายไดข้องตน ตอ้งไมใ่ชก้ารหักคา่จา้งเพือ่ให ้
ผูใ้ชแ้รงงานถกูผูกมัดกับนายจา้งหรอืงานของตน โดยผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไมถ่กูผูกมัดดว้ยหน้ีสนิ
หรอืถกูบังคับใหท้ างานเพือ่ใชห้น้ี 
 
หา้มมใิหม้กีารหลอกลวงเกีย่วกับค าสญัญาเรือ่งคา่จา้ง การจ่ายคา่จา้ง เงนิจ่ายลว่งหนา้ และเงนิกู ้
 
ตอ้งไมม่กีารจ ากัดเสรภีาพไมว่า่ในทางใด ๆ ของผูใ้ชแ้รงงานในการใชจ่้ายคา่จา้งของตนตามที่
ตนตอ้งการ 
 

4. หา้มใชส้ิง่ทีไ่มใ่ชเ่งนิสด คปูอง ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ หรอื “สิง่ของอืน่ ๆ” แทนคา่จา้ง 
5. ตอ้งมกีารค านวณอัตราคา่จา้งและการจ่ายคา่จา้งดว้ยความโปร่งใส 
6. การค านวณและการจ่ายคา่จา้ง รวมถงึการหักคา่จา้งตามกฎหมาย ตอ้งมกีารอธบิายอยา่งชดัเจน

ใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจตอ่ผูใ้ชแ้รงงานทกุคน ทัง้น้ี ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไดร้ับใบแสดงรายละเอยีดคา่จา้งหรอื
ใบแจง้รายได ้

7. หา้มมใิหม้กีารหักเงนิจากคา่จา้งของผูใ้ชแ้รงงานโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายหรอืโดยไมไ่ดร้ับ
อนุญาต การหักเงนิใด ๆ จากคา่จา้งตอ้งระบไุวอ้ยา่งชดัเจนในสญัญาจา้งและไดร้ับความยนิยอม
จากผูใ้ชแ้รงงานเป็นลายลักษณ์อักษร นายจา้งหรอืตัวแทนนายจา้งจะตอ้งไมส่ามารถถอนเงนิ
จากบัญชขีองผูใ้ชแ้รงงานตามอ าเภอใจ  

8. การหักคา่จา้งเน่ืองดว้ยมาท างานสายหรอืขาดงานตอ้งไดส้ัดสว่นกับระยะเวลาทีแ่ทจ้รงิของการ
มาท างานสายหรอืขาดงาน และตอ้งไมเ่กนิไปกวา่เวลาขาดงาน 

9. การจ่ายคา่จา้งลว่งหนา้หรอืเงนิกูท้ีใ่หแ้กผู่ใ้ชแ้รงงาน ตลอดจนดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ้ง
สอดคลอ้งกับกฎหมายตามอัตราขัน้ต ่า นอกจากนัน้ ยังมใีนสว่นทีเ่พิม่เตมิดังนี้: 
ก. อัตราดอกเบีย้และระยะเวลาช าระเงนิคนืตอ้งมคีวามเป็นธรรม โดยทีก่ารช าระเงนิตอ้งไมเ่กนิ

กวา่ 10 เปอรเ์ซ็นตข์องคา่จา้งรายเดอืนของผูใ้ชแ้รงงาน ซึง่เงนิกูดั้งกลา่วตอ้งมกีารช าระ
คนืภายในก าหนดเวลาทีไ่มเ่กนิหกเดอืน  

ข. การค านวณอัตราดอกเบีย้ส าหรับเงนิกูแ้ละเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ และการหักคา่จา้งเพือ่ช าระ
เงนิคนืตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใสตอ่ผูใ้ชแ้รงงาน 

ค. อัตราดอกเบีย้ตอ้งไมเ่กนิกวา่อัตราตามตลาดของดอกเบีย้ธนาคารทอ้งถิน่ในขณะนัน้  
ง. ขอ้ตกลงเกีย่วกับการจ่ายคา่จา้งลว่งหนา้และการช าระเงนิคนืตอ้งมกีารตกลงกันลว่งหนา้

เป็นลายลักษณ์อักษรระหวา่งทัง้สองฝ่าย 
10. ผูห้างาน ผูส้มัครงาน หรอืผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไมถ่กูสั่งใหเ้ขา้ร่วมในโปรแกรมออมเงนิใด ๆ ทีเ่ป็น

การบังคับ เพือ่หักกลบลบหน้ีกับคา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการสรรหาบคุคลเขา้ท างานหรอืบรกิาร
อืน่ ๆ 

11. หากแรงงานตา่งดา้วช าระเงนิเพือ่เป็นคา่ใชจ่้ายทีพั่กอาศัยและอาหารทีน่ายจา้งจัดไวใ้หห้รอื
จัดเตรยีมไว ้คา่บรกิารดังกลา่วจะตอ้ง:  
ก. ไมเ่กนิกวา่อัตราตามภาวะตลาดหรอือัตราทีแ่รงงานในทอ้งถิน่ตอ้งช าระ 
ข. ไมเ่ป็นการชว่ยใหน้ายจา้งหรอืผูร้ับจา้งชว่งไดร้ับผลก าไรจากคา่ใชจ่้ายของผูใ้ชแ้รงงาน 

และ 
ค. ไมเ่ป็นสว่นหนึง่ของความพยายามทีจ่ะเรยีกคนืคา่ธรรมเนียมการบรรจุเขา้ท างานหรอื

คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ ทีน่ายจา้งไดจ่้ายใหแ้กเ่จา้หนา้ทีส่รรหาพนักงานใหม ่  
12. ไมห่ลอกลวงเกีย่วกับการจ่ายคา่จา้ง 
13. ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งมสีทิธิอ์ยา่งเต็มทีแ่ละโดยสมบรูณ์ในการจัดการรายไดข้องตน และมอีสิระทีจ่ะ

ใชจ่้ายรายไดข้องตนตามตอ้งการ 
14. ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไดร้ับสวัสดกิารทกุประเภททีก่ฎหมายบัญญัตไิว ้

 

  
12. ช ัว่โมงการท างาน 
 
ตอ้งไมใ่หผู้ใ้ชแ้รงงานท างานเกนิกวา่ชัว่โมงท างานทีก่ฎหมายอนุญาต และ/หรอืขอ้ตกลงร่วมกัน 
แลว้แตว่า่ขอ้ใดจะปกป้องผูใ้ชแ้รงงานไดม้ากกวา่  
 

 
1. ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไมถ่กูบังคับใหท้ างานเกนิกวา่จ านวนชัว่โมงทีก่ฎหมายอนุญาต  
2. การท างานลว่งเวลาทัง้หมดตอ้งเป็นไปดว้ยความสมัครใจ 
3. ผูใ้ชแ้รงงานมอีสิระในการปฏเิสธไมท่ างานลว่งเวลาโดยปราศจากการขูห่รอืความกลัววา่จะถกู

ลงโทษหรอืการโตต้อบคนื 
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ส าหรับการท างานบนบก: ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งมชีว่งเวลาหยดุพักในแตล่ะสัปดาหต์ามทีก่ฎหมาย
ก าหนด ในกรณีทีไ่มม่ขีอ้ก าหนดในกฎหมาย ชัว่โมงการท างานโดยปกตจิะตอ้งไมเ่กนิกวา่แปด
ชัว่โมงตอ่วันและ 48 ชัว่โมงตอ่สัปดาห ์รวมชัว่โมงท างานทัง้หมดซึง่รวมชัว่โมงท างานลว่งเวลา
แลว้ตอ้งไมเ่กนิ 60 ชัว่โมง และใหม้วัีนหยดุพักผ่อนหนึง่วันตอ่ระยะเวลาท างานเจ็ดวัน 
 
การท างานลว่งเวลาทัง้หมดตอ้งเป็นไปดว้ยความสมัครใจ หา้มมใิหใ้ชผู้ใ้ชแ้รงงานท างาน
ลว่งเวลาดว้ยการขูว่า่จะลงโทษ ไลอ่อก หรอืจะกลา่วโทษตอ่เจา้หนา้ทีร่ัฐ หา้มมใิหใ้ชก้ารสั่งให ้
ท างานลว่งเวลาเป็นมาตรการลงโทษทางวนัิย หรอืเป็นการลงโทษเนื่องจากไมส่ามารถท างานได ้
ตามปรมิาณงานทีก่ าหนด 
มทีี ่

4. แรงงานประมงจะตอ้งมเีวลาพักทีเ่พยีงพอและอยา่งสม ่าเสมอเพือ่ความปลอดภัยและสขุอนามัย
ของตน  

5. ส าหรับเรอืทีต่อ้งอยูใ่นทะเลนานเกนิสามวัน จ านวนชัว่โมงพักขัน้ต ่าจะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 10 ชัว่โมง
ในทกุชว่งเวลา 24 ชัว่โมง และเฉลีย่ 77 ชัว่โมงตอ่สัปดาหต์ลอดระยะเวลาการออกเรอื  

6. ชัว่โมงพักขัน้ต ่า 10 ชัว่โมงตอ่วันอาจลดลงโดยจะตอ้งไมต่ ่ากวา่ 6 ชัว่โมงระหวา่งชว่งการจับ
ปลาและการจัดการกับปลา อยา่งไรก็ตาม แรงงานประมงจะตอ้งไดเ้วลาพักชดเชยทันททีี่
สามารถท าได ้

7. ในบางครัง้ เป็นทีท่ราบดวีา่การท างานบนเรอือาจจ าเป็นตอ้งท างานในเวลาทีผั่นแปรไมแ่น่นอน
ตา่งจากตารางเวลาท างานอืน่ทั่วไปทีม่กี าหนดเวลาพักไดอ้ยา่งแน่นอน ภายใตค้วามจ าเป็น
ดังกลา่ว ความไมแ่น่นอนของเวลาท างานจะตอ้งเป็นไปอยา่งพอเหมาะพอควร และจะตอ้งจัด
เวลาพักชดเชยใหแ้รงงานประมงทันททีีส่ามารถท าได ้ 
 

 
13. ความตระหนกัของผูใ้ชแ้รงงานและการฝึกอบรม 

 
ตอ้งท าใหผู้ใ้ชแ้รงงานตระหนักถงึสทิธแิละความรับผดิชอบของตนในขณะทีม่กีารจา้งงาน ซึง่
รวมถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของสัญญาจา้ง บทบัญญัตขิองจรรยาบรรณน้ีและกฎหมายทีบั่งคับ
ใช ้ตลอดจนกฎระเบยีบของประเทศของตน ประเทศทีป่ฏบัิตงิาน ประเทศอืน่ และเขตอ านาจรัฐที่
มกีารท าสัญญาจา้งงาน 
 
ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไดร้ับการฝึกอบรมเมือ่เดนิทางมาถงึยังประเทศทีร่ับแรงงานเพือ่ใหท้ราบถงึ
กฎระเบยีบและกระบวนการของนายจา้ง กระบวนการรอ้งทกุข ์การจัดหาทีพั่กอาศัย (หาก
นายจา้งจัดไวใ้หห้รอืจัดเตรยีมให)้ และเงือ่นไขการท างาน ซึง่รวมถงึอันตรายตอ่สขุภาพและ
ความปลอดภัย ตลอดทัง้ค าเตอืนทีจ่ าเป็นตอ่การรกัษาความปลอดภัยสว่นบคุคล 
 

 
1. การฝึกอบรมและขอ้มลูตา่ง ๆ ตอ้งจัดท าไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาทีผู่ใ้ชแ้รงงานเขา้ใจได ้
2. แจง้ผูใ้ชแ้รงงานใหท้ราบเกีย่วกับสทิธแิละความรับผดิชอบของตน ทัง้ทางวาจาและเป็นลาย

ลักษณ์อักษร ในขณะทีม่กีารจา้งงาน ซึง่รวมถงึบทบัญญัตขิองจรรยาบรรณน้ีและกฎหมายที่
บังคับใช ้กฎระเบยีบของประเทศตน ของประเทศทีม่กีารปฏบัิตงิาน ของประเทศอืน่ และเขต
อ านาจรัฐทีม่กีารท าสญัญาจา้งงาน 

3. จัดใหม้กีารปฐมนเิทศผูใ้ชแ้รงงานกอ่นออกเดนิทางเพือ่ทบทวนขอ้ผูกพันตามสัญญา ขอ้ก าหนด
และเงือ่นไขของการท างานและเรือ่งอืน่ ๆ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะสภาพความเป็นอยู ่
นโยบายของนายจา้ง และกลไกการรอ้งทกุขส์ าหรับผูใ้ชแ้รงงาน  

4. เมือ่เดนิทางมาถงึประเทศทีร่ับแรงงาน ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไดร้ับการฝึกอบรมเกีย่วกับกฎระเบยีบ
และกระบวนการท างานของนายจา้ง กระบวนการรอ้งทกุข ์การจัดหาทีพั่กอาศัย (หากนายจา้งจัด
ไวใ้หห้รอืจัดเตรยีมให)้ และสภาพการท างาน ซึง่รวมถงึอันตรายตอ่สขุภาพและความปลอดภัย 
ตลอดทัง้ค าเตอืนทีส่ าคัญและจ าเป็นตอ้งทราบ เพือ่ใหม้ั่นใจในความปลอดภยัสว่นบคุคล 

5. นายจา้งตอ้งประเมนิประสทิธภิาพของการฝึกอบรมและการสรา้งความตระหนัก โดยวัดความรู ้
ของผูใ้ชแ้รงงานเมือ่สิน้สดุการฝึกอบรมและหลังจากนัน้เป็นระยะ ๆ โดยใชว้ธิกีารส ารวจความ
คดิเห็น การสัมภาษณ์และวธิอีืน่ ๆ  
 

14. หนว่ยงานจดัหางานของเอกชนและผูส้รรหาพนกังานใหม ่
  
นายจา้งควรวา่จา้งผูใ้ชแ้รงงานโดยตรงเมือ่ใดก็ตามทีส่ามารถท าได ้เมือ่มคีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งมกีารจา้งชว่ง นายจา้งตอ้งมั่นใจไดว้า่หน่วยงานจัดหางานหรอืสรรหาแรงงานทีผู่ ้
วา่จา้งใชบ้รกิารมกีารด าเนนิการถกูตอ้งตามกฎหมาย ไดร้ับการรับรองหรอืมใีบอนุญาตเปิด
ด าเนนิการจากเจา้หนา้ทีร่ัฐในประเทศทีด่ าเนนิกจิการอยู ่และจะตอ้งไมเ่รยีกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการสรรหาบคุคลเขา้ท างานโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ใชเ้ฉพาะบคุคลทีไ่ดร้ับ
การฝึกอบรมเกีย่วกับจรรยาบรรณและสทิธติามกฎหมาย และไมม่พีฤตกิรรมในการลอ่ลวง
แฝงกับการสรรหาบคุคลเพือ่เขา้ท างาน ซึง่เป็นเหตทุ าใหผู้ใ้ชแ้รงงานมคีวามเสีย่งตอ่การถกู
แสวงหาประโยชน์จากการท างานและการถกูละเมดิ 
 

 
1. นายจา้งและผูจั้ดหาสนิคา้หรอืบรกิารของนายจา้งควรจา้งผูใ้ชแ้รงงานโดยตรงเมือ่ใดก็ตามที่

สามารถท าได ้ 
2. เมือ่มกีารสรรหาบคุคลเขา้ท างาน การคัดเลอืก และการจา้งผูใ้ชแ้รงงานโดยหน่วยงานจัดหางาน

เอกชนหรอืบคุคลทีส่ามอืน่ใด ผูจั้ดหาสนิคา้หรอืบรกิารตอ้งท าใหม้ัน่ใจไดว้า่หน่วยงานดังกลา่ว
ด าเนนิการโดยถกูกฎหมาย ไดร้ับการรบัรองหรอืมใีบอนญุาตจากเจา้หนา้ทีร่ัฐ ใชเ้ฉพาะบคุคลที่
ไดร้ับการฝึกอบรมเกีย่วกับจรรยาบรรณและสทิธติามกฎหมาย และไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการ
สรรหาบคุคลเขา้ท างานโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย หรอืเขา้ไปเกีย่วขอ้งกับพฤตกิรรมหลอกลวงที่
ท าใหผู้ใ้ชแ้รงงานมคีวามเสีย่งตอ่การคา้มนุษยเ์พือ่แสวงหาประโยชน์จากแรงงาน 

3. นายจา้งตอ้งลงลายมอืชือ่ในสัญญาทีเ่ป็นทางการกับหน่วยงานทีร่ับจา้งชว่ง และมกีารตรวจสอบ
เป็นประจ าเกีย่วกับสถานะของหน่วยงานนัน้และหุน้สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการจา้งงานและการบรรจุ
บคุคลเขา้ท างาน  
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4. นายจา้งตอ้งก าหนดมาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่รับประกันวา่ผูร้ับจา้งชว่งจะปฏบัิตติาม
กฎหมายในแตล่ะเขตอ านาจรัฐทีผู่ร้ับจา้งชว่งด าเนนิธรุกจิอยู ่

5. นายจา้งและผูจั้ดหาสนิคา้หรอืบรกิารของนายจา้งตอ้งสามารถแสดงไดว้า่หน่วยงานทีร่ับจา้งชว่ง
มใีบอนญุาตทีไ่มห่มดอายหุรอืไดร้ับอนญุาตใหด้ าเนนิการในประเทศตา่ง ๆ ทีต่นเปิดด าเนนิธรุกจิ 
หรอืการลงทะเบยีนในรปูแบบอืน่ใดทีก่ฎหมายก าหนดส าหรับหน่วยงานทีร่ับจา้งชว่ง และหุน้สว่น
หรอืตัวแทนทีด่ าเนนิการแทนหน่วยงานนัน้ ๆ จะตอ้งมหีนังสอือนุญาตหรอืใบอนุญาตหรอืการ
ลงทะเบยีนตา่ง ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนดเชน่กัน  

6. นายจา้งและผูจั้ดหาสนิคา้หรอืบรกิารของนายจา้งตอ้งสามารถแสดงไดว้า่หน่วยงานทีร่ับจา้งชว่ง
ไมไ่ดถ้กูหมายเรยีก ถกูกลา่วหา หรอืถกูลงโทษประการใดอันเนือ่งมาจากการไมป่ฏบัิตติาม
กฎหมายในประเทศทีต่นเปิดด าเนนิธรุกจิ หรอืในกรณีทีม่หีมายเรยีกเนื่องจากการไมป่ฏบัิตติาม
กฎหมาย หน่วยงานนัน้ตอ้งสามารถแสดงวา่ไดแ้กไ้ขปัญหาการไมป่ฏบัิตติามกฎหมายนัน้
เรยีบรอ้ยแลว้   

7. นายจา้งตอ้งมกีลไกทีจ่ะตดิตามดแูลการท างานของตัวแทนและผูส้รรหาพนักงานใหมเ่พือ่ให ้
มั่นใจวา่จะไมม่กีารหลอกลวง การฉอ้โกง และ/หรอืการบังคับขูเ่ขญ็ในการสรรหาบคุคล การบรรจุ
บคุคลเขา้ท างาน การขนสง่หรอืการจัดการเกีย่วกับผูใ้ชแ้รงงาน 

8. นายจา้งหรอืผูร้ับจา้งชว่งกระท าการแทนตอ้งใหร้ายละเอยีดทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับเงือ่นไขการท างาน
แกผู่ห้างานในขณะทีม่กีารสรรหาบคุคลเขา้ท างาน ซึง่รวมถงึลักษณะของงาน คา่จา้ง สวัสดกิาร 
และระยะเวลาการวา่จา้งตามสัญญา และตอ้งมกีารก ากับดแูลเงือ่นไขการท างานของแตล่ะบคุคล
อยูเ่สมอ 

9. มกีารแจง้รายละเอยีดการท างานและสภาพการจา้งแกผู่ห้างานเป็นภาษาทีบ่คุคลนัน้เขา้ใจ 
10. ลักษณะของงาน คา่ตอบแทน สถานทีป่ฏบัิตงิาน และ/หรอืสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ จะตอ้งโปร่งใส 

ถกูตอ้ง และเป็นทีเ่ขา้ใจอยา่งชดัเจนกอ่นทีจ่ะเริม่ท างานหรอืมกีารจา้งงาน 
11. หน่วยงานทีร่ับจา้งชว่งตอ้งมโีครงสรา้งในการด าเนนิงาน มเีจา้หนา้ทีผู่ร้ับผดิชอบ และ

กระบวนการทีช่ดัเจนเพือ่รับรองวา่นโยบายตา่ง ๆ นัน้สอดคลอ้งกับกฎหมายและระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึกฎหมายฉบับปัจจุบันของทกุประเทศทีต่นด าเนนิธรุกจิ และมกีลไกทีท่ าให ้
มั่นใจไดว้า่หน่วยงานดังกลา่วจะไดร้ับแจง้อยา่งสม ่าเสมอเกีย่วกับกฎหมาย/ระเบยีบทีอ่อกใหม ่ 
หรอืการเปลีย่นแปลงกฎหมาย/ระเบยีบตา่ง ๆ  

12. หน่วยงานทีร่ับจา้งชว่งตอ้งมบีทจรรยาบรรณทีห่า้มมใิหใ้ชแ้รงงานบังคับและก าหนดมาตรการเชงิ
ป้องกันส าหรับผูใ้ชแ้รงงาน  

13. หน่วยงานทีร่ับจา้งชว่งตอ้งก าหนดกลไกเพือ่การรอ้งเรยีนอยา่งเป็นความลับเกีย่วกับการไมป่ฏบัิติ
ตามกฎระเบยีบหรอืขอ้ก าหนดตา่ง ๆ มกีลไกการรอ้งทกุข ์กระบวนการในการสอบสวน และการ
รายงานเกีย่วกับการรอ้งทกุข ์และการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส (เชน่ การปกป้องการแสดงตน ความ
มั่นคงในงาน ฯลฯ) 

14. หน่วยงานทีร่ับจา้งชว่งตอ้งก าหนดกระบวนการแกไ้ขทีม่ปีระสทิธภิาพในกรณีทีม่รีายงานเกีย่วกับ
การไมป่ฏบัิตติามกฎหมายทีไ่ดร้ับการตรวจสอบแลว้ ซึง่รวมถงึกลไกทีท่ าใหม้ั่นใจไดว้า่มกีาร
ช าระเงนิคนืแกผู่ใ้ชแ้รงงานทีไ่ดจ่้ายคา่ธรรมเนียมทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายในการสรรหาบคุคลเขา้
ท างาน  
 

 
15. สุขภาพและความปลอดภยั 

 

 
1. สถานทีท่ างานตอ้งมคีวามปลอดภยัใหม้ากทีส่ดุ และผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไดร้ับการฝึกอบรมและใช ้

อปุกรณ์ป้องกันอนัตรายสว่นบคุคล โดยไมม่คีา่ใชจ่้าย 
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นายจา้งตอ้งจัดสภาพทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัยใหป้ลอดภยัและถกูสขุลักษณะ สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานอตุสาหกรรมนัน้ โดยเนน้ทีก่ารป้องกันอบัุตเิหตแุละการเกดิเหตกุารณ์อืน่ใด การจัดการ
กับสิง่ทีพ่บวา่เป็นอันตราย ความปลอดภัยจากอัคคภีัย ขัน้ตอนปฏบัิตกิรณีฉุกเฉนิ การฝึกอบรม
ผูใ้ชแ้รงงาน การปฐมพยาบาล และการเขา้ถงึบรกิารทางการแพทย ์อปุกรณ์ป้องกันอนัตรายสว่น
บคุคล ความปลอดภัยในการใชอ้ปุกรณ์และการท างานเกีย่วกับไฟฟ้า เสยีงดัง แสงสวา่งและการ
ระบายอากาศ สขุอนามัย การมนี ้าดืม่ทีส่ะอาด และสขุอนามยัในการจัดเตรยีมอาหาร 
 

2. จัดใหม้ชีดุปฐมพยาบาลและบคุลากรทีไ่ดร้ับการฝึกอบรมดา้นการปฐมพยาบาล ทัง้ตอ้งใหก้าร
ดแูลรักษาทางการแพทยส์ าหรับการบาดเจ็บ และตอ้งบันทกึอบัุตเิหตเุน่ืองจากการท างาน
ทัง้หมด 

3. หา้มมใิหผู้ท้ีอ่ายตุ ่ากวา่ 18 ปี หญงิทีตั่ง้ครรภห์รอืทีใ่หน้มบตุร หรอืผูท้ีม่คีวามบกพร่องทางจติใจ 
ผูท้ีป่่วยโรคทางเดนิหายใจ หรอืโรคเรือ้รังเกีย่วกับตับหรอืไต ท างานทีอ่ันตราย 

4. ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไดร้ับอปุกรณ์ป้องกันอนัตรายสว่นบคุคลทีจ่ าเป็น (personal protective 
equipment: PPE) และชดุส าหรับใสท่ างาน 

5. ผูใ้ชแ้รงงานสามารถเขา้ถงึน ้าดืม่ทีส่ะอาดและปลอดภัยส าหรับร่างกาย 
6. เรอืเล็กทีม่ผูีใ้ชแ้รงงานชายและหญงิตอ้งมพีืน้ทีส่ขุาภบิาลทีเ่ป็นสว่นตัวและปลอดภัย และในเรอื

ขนาดใหญ่จะตอ้งมสี ิง่อ านวยความสะดวกดา้นสขุาภบิาล 
7. ตอ้งมรีะบบการดแูลรกัษาสถานทีท่ างาน 
8. ตอ้งมกีารบง่ชีใ้หท้ราบจุดอันตรายอยา่งชดัเจนโดยใชป้้ายและการเขยีนค าแนะน าก ากับไว ้ 
9. ตอ้งมนีโยบายดา้นความปลอดภยัและบคุคลทีร่ับผดิชอบการฝึกอบรมเรือ่งความปลอดภัยและ

นโยบาย โดยผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไดร้ับการฝึกอบรมเกีย่วกับนโยบาย และมกีารฝึกซอ้มปฏบัิตเิป็น
ระยะ ๆ ในภาษาทีต่นเขา้ใจ 

10. สิง่อ านวยความสะดวกดา้นสขุาภบิาลในทีท่ างานและทีพั่กตอ้งสะอาดและจัดไวแ้ยกกันตา่งหาก
ส าหรับชายและหญงิ 

11. แรงงานประมงบนเรอืทีอ่ยูใ่นทะเลเกนิกวา่ 3 วัน ตอ้งมใีบรับรองแพทยป์ระกอบการท างาน 
12. เรอืทกุล าตอ้งมกีารสือ่สารจากเรอืไปยงัชายฝ่ัง 
13. ตอ้งมเีสือ้ชชูพีทีเ่พยีงพอส าหรับลกูเรอืทัง้หมดบนเรอื 
14. ตอ้งมอีปุกรณ์ดับเพลงิประจ าบนเรอื 
15. สถานทีท่ างานตอ้งเก็บรักษาประวัตดิา้นสขุภาพและการประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภัย 

บันทกึเกีย่วกับอบัุตเิหตแุละเหตกุารณท์ีเ่กอืบจะเกดิอบัุตเิหตขุึน้ พรอ้มกับการวเิคราะหค์วาม
สอดคลอ้ง การควบคมุผล แผนปฏบัิตกิารและแผนการปรับปรุงแกไ้ข   
 

 


