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1. การใชแ้รงงานเด็ก 
 
หา้มมใิหม้กีารใชแ้รงงานเด็กอยา่งเด็ดขาด ซึง่ค าวา่ “เด็ก” หมายถงึบคุคลใดก็ตามทีม่อีายตุ ่ากวา่ 15 ปี หรอืต ่ากวา่อายเุมือ่จบการศกึษาภาค
บังคับ หรอืต ่ากวา่อายขุัน้ต ่าของการจา้งงานในประเทศ หรอืแลว้แตข่อ้ใดจะเขม้งวดกวา่  
 
เพือ่จัดการกับสถานการณ์ทีม่แีนวโนม้วา่อาจจะเกดิการใชแ้รงงานเด็กขึน้ได ้นายจา้ง และ ผูผ้ลติ ผูร้ับจา้งชว่ง หรอืตัวแทนทีท่ าหนา้ทีแ่ทน
นายจา้ง ตอ้งมนีโยบายและกระบวนการแกปั้ญหาการใชแ้รงงานเด็กซึง่ชว่ยสง่เสรมิการคุม้ครองแรงงานเด็กทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ 
 
การท างานในทะเล: ส าหรับการท างานในทะเล หา้มมใิหจ้า้งบคุคลทีม่อีายตุ ่ากวา่ 18 ปี หรอือายตุ ่ากวา่ทีก่ฎหมายก าหนด แลว้แตข่อ้ใดจะ
เขม้งวดกวา่   
 

 
 
2. การใชแ้รงงานบงัคบั 

 
หา้มมใิหใ้ชแ้รงงานบังคับ แรงงานทีถ่กูผูกมัด (รวมถงึแรงงานขัดหน้ี) หรอืแรงงานทีม่สีัญญาผูกมัด แรงงานนักโทษ แรงงานทาสหรอืการคา้
มนุษย ์ซึง่รวมถงึการขนสง่ การใหท้ีพั่กพงิ การรับเขา้ท างาน การขนยา้ย หรอืรับบคุคลอืน่ใดโดยวธิกีารขม่ขู ่การใชก้ าลังบังคับ การขูเ่ข็ญ การ
ลักพาตัว หรอืการหลอกลวงเพือ่ใชแ้รงงานหรอืบรกิาร งานทกุประเภทตอ้งเป็นไปดว้ยความสมัครใจ และผูใ้ชแ้รงงานตอ้งมเีสรภีาพในการยกเลกิ
การจา้งงานของตนในชว่งเวลาใดก็ไดโ้ดยไมม่โีทษ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีบั่งคับใชโ้ดยทั่วไป  
 
การท างานในทะเล: ผูใ้ชแ้รงงานมเีสรภีาพในการยกเลกิสญัญาจา้งงานเมือ่เรอืจอดเทยีบทา่ในครัง้ตอ่ไปตามก าหนดปกต ิ

 
Sea-Based Work: Freedom to terminate their contract is exercised at the next regularly scheduled port visit. 

 
3. สญัญาจา้งงาน 
 
ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไดร้ับสญัญาจา้งงานทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรและเขยีนในภาษาทีบ่คุคลดังกลา่วสามารถเขา้ใจได ้ซึง่ระบสุทิธแิละความรับผดิชอบ
ไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทัง้เงือ่นไขการจา้งงาน ตลอดจนคา่จา้ง สวัสดกิาร ชัว่โมงการท างาน สถานทีท่ างาน สภาพความเป็นอยู ่ทีพั่กอาศัย และ
คา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้ง อันตรายเกีย่วกับการท างาน และเงือ่นไขอืน่ ๆ  ในการท างานและการวา่จา้ง   
 
ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไดร้ับส าเนาสัญญาจา้งงานทีล่งลายมอืชือ่แลว้กอ่นการท างาน ผูใ้ชแ้รงงานทีไ่มเ่ขา้ใจขอ้เขยีนในสญัญา จะตอ้งไดร้ับการอธบิาย
ทางวาจาใหท้ราบถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของสัญญา 
 
หา้มมใิหม้กีารใชข้อ้ตกลงเพิม่เตมิและใชส้ญัญาทดแทน หรอืการทีน่ายจา้งใชข้อ้ตกลงเพิม่เตมิเพือ่ทดแทนสญัญาฉบับแทจ้รงิหรอืขอ้ก าหนดอืน่
ใดของสัญญาฉบับแทจ้รงิดว้ยสัญญาฉบับใหมห่รอืขอ้ก าหนดทีท่ าใหป้ระโยชน์ตอ่ผูใ้ชแ้รงงานลดลงกวา่เดมิ  
 
ระยะเวลาในการบอกกลา่วลว่งหนา้ส าหรับผูใ้ชแ้รงงานทีจ่ะยกเลกิสญัญาตอ้งไมเ่กนิกวา่ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดไวห้รอืไมเ่กนิกวา่หนึง่เดอืน
ในกรณีทีไ่มม่ขีอ้บงัคับในกฎหมายทอ้งถิน่  
 
ตอ้งไมล่งโทษผูใ้ชแ้รงงานกรณียกเลกิสัญญาการจา้งเมือ่มกีารบอกกลา่วลว่งหนา้ตามขอ้ก าหนด 
 
 
4. อสิรภาพในการเคลือ่นไหวและเสรภีาพสว่นบุคคล 
  
ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งสามารถเขา้ถงึสิง่จ าเป็นขัน้พืน้ฐานไดอ้ยา่งไมจ่ ากัด เชน่ น ้าดืม่ทีส่ะอาดและหอ้งน ้า ทัง้ในระหวา่งชัว่โมงท างานและนอกชัว่โมง
ท างาน ทัง้ในสถานทีท่ างานหรอืในทีพั่กอาศัยทีน่ายจา้งจัดไวใ้หห้รอืจัดเตรยีมไว ้ 
 
อสิรภาพในการเคลือ่นไหวของผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไมถ่กูจ ากัดอยา่งไมม่เีหตผุลอันควร โดยผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไมถ่กูจ ากดัเสรภีาพทางร่างกายใหอ้ยูใ่น
สถานทีท่ างานหรอืในบรเิวณ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเเพยีงทีพั่กอาศัยทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของนายจา้งหรอืผูส้รรหาพนักงานใหม ่นอกจากนี ้ตอ้ง
ไมม่กีารใชว้ธิบัีงคับขูเ่ข็ญอืน่ใดเพือ่จ ากัดอสิรภาพในการเคลือ่นไหวหรอืเสรภีาพสว่นบคุคลของผูใ้ชแ้รงงาน  
 
การสั่งใหผู้ใ้ชแ้รงงานพักอาศัยในสถานทีท่ีน่ายจา้งจัดไวใ้ห ้หรอืจัดเตรยีมไวเ้ทา่นัน้ ตอ้งไมถ่อืเป็นเงือ่นไขของการจา้ง เวน้แตจ่ะเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดไว ้
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5. การเก็บรกัษาเอกสารสว่นบุคคล 

 
ผูใ้ชแ้รงงานทกุคนตอ้งเก็บรักษาและดแูลตน้ฉบับเอกสารประจ าตัวบคุคลฉบับจรงิของตน หา้มมใิหน้ายจา้งรบิ ท าลาย ยดึหรอืปฏเิสธไมใ่หผู้ใ้ช ้

แรงงานเขา้ถงึเอกสารประจ าตัวหรอืเอกสารเขา้เมอืงของตน ตลอดจนใบอนุญาตท างานและเอกสารส าหรับการเดนิทาง (เชน่ หนังสอืเดนิทาง) 
อยา่งเด็ดขาด  
 
งานทีท่ าในทะเล: ในกรณีทีม่กีารสง่มอบเอกสารสว่นบคุคลแกห่ัวหนา้ผูค้วบคมุเรอืเพือ่เก็บรักษาใหป้ลอดภยัในขณะทีท่ างานในทะเล ผูใ้ช ้

แรงงานตอ้งไดร้ับเอกสารคนืเมือ่เรอืเขา้เทยีบทา่ หรอืเมือ่ใดก็ตามทีแ่จง้ความตอ้งการ 

 
 

6. คา่ธรรมเนยีมการสรรหาบุคคลเขา้ท างาน 
  
ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไมถ่กูรอ้งขอใหม้กีารจ่ายคา่ธรรมเนียมการสรรหาบคุคลเขา้ท างานและคา่ธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจา้งใหแ้กน่ายจา้ง 
ตัวแทน หรอืนายหนา้จัดหาแรงงาน นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมทีก่ฎหมายอนุญาต โดยคา่ธรรมเนียมทัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากผูใ้ชแ้รงงานตอ้งมี
การเปิดเผยลว่งหนา้และจัดท าเอกสารเป็นภาษาทีผู่ใ้ชแ้รงงานเขา้ใจได ้ 

 
 
7. การปฏบิตัติอ่เพือ่นมนุษย ์
 

ผูใ้ชแ้รงงานทกุคนตอ้งไดร้ับการปฏบัิตดิว้ยความเคารพและอยา่งมศัีกดิศ์ร ีหา้มมใิหม้กีารคกุคาม การละเมดิ การใชค้วามรุนแรง หรอืการขม่ขูใ่ด ๆ 

ไมว่า่จะทางกาย ทางเพศ ทางจติใจ หรอืทางวาจา หา้มโดยเด็ดขาดมใิหน้ าการด าเนนิการอืน่ใดทีเ่กนิกวา่ขอ้ก าหนดของกฎหมายมาใชเ้ป็น

บทลงโทษทางวนัิย เชน่ การบังคับใชง้าน การเก็บคา่ปรับทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย การลดคา่จา้งและการลดสวัสดกิาร 

 
 
8. ความเสมอภาคในสถานทีท่ างาน 
 
ผูใ้ชแ้รงงานทกุคนตอ้งไดร้ับการปฏบัิตอิยา่งเป็นธรรมและเสมอภาคกนั โดยไมค่ านงึถงึสัญชาต ิสถานะทางกฎหมาย หรอืลักษณะสว่นบคุคลอืน่
ใด เวน้แตจ่ะมกีฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ แรงงานยา้ยถิน่ตอ้งไดร้ับประโยชน์จากเงือ่นไขในการท างานทีไ่มน่อ้ยหรอืไมม่ากกวา่บคุคลอืน่ทีม่ี
สัญชาตขิองประเทศนัน้ ๆ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงแคค่า่จา้ง สวัสดกิาร และทีอ่ยูอ่าศัย  

  
 
 
9. เสรภีาพในการสมาคม 

 
นายจา้งตอ้งเคารพสทิธขิองผูใ้ชแ้รงงานในการสมาคมและรวมกลุม่เจรจาตอ่รอง ทัง้ยังตอ้งใหผู้ใ้ชแ้รงงานสามารถใชส้ทิธิข์องตนเองทีส่อดคลอ้ง
กับกฎหมายทีบั่งคับใช ้เวน้แตจ่ะมขีอ้จ ากัดอยา่งอืน่ทางกฎหมาย นายจา้งตอ้งอนุญาตใหผู้ใ้ชแ้รงงานทกุคนเขา้ร่วมในการสมาคมและการ
รวมกลุม่เจรจาตอ่รองอยา่งเป็นอสิระและปราศจากการควบคมุโดยอาจเขา้ร่วมกจิกรรมกลุม่ในบทบาทตา่ง ๆ  เชน่ เป็นตัวแทนผูใ้ชแ้รงงาน และ
คณะกรรมการสวัสดกิารลกูจา้ง  
 
10. กระบวนการรอ้งทกุข ์

 
ตอ้งมกีารจัดตัง้กระบวนการรอ้งทกุขท์ีเ่ป็นความลับและมปีระสทิธภิาพเพือ่เป็นชอ่งทางทีผู่ใ้ชแ้รงงานคนใดคนหนึง่สามารถกระท าไดเ้ป็น
รายบคุคลหรอืร่วมกับผูใ้ชแ้รงงานอืน่ในการรอ้งทกุข ์โดยปราศจากการถกูปฏบัิตดิว้ยความมอีคตหิรอืการตอบโตค้นืไมว่า่ในรูปแบบใด 
กระบวนการรอ้งทกุขต์อ้งประกอบดว้ยกระบวนการอทุธรณ์ทีป่ราศจากการตอบโตค้นืตอ่ผูใ้ชแ้รงงานทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับการแกปั้ญหาเรือ่งทีม่กีารรอ้ง
ทกุข ์

 
11. คา่จา้งและสวสัดกิาร 
 
 
ผูใ้ชแ้รงงานทกุคนตอ้งไดร้ับคา่จา้งอยา่งนอ้ยทีส่ดุตามขัน้ต ่าทีก่ฎหมายก าหนด และตอ้งไดร้ับสวัสดกิารทกุประเภททีก่ฎหมายบัญญัตไิว ้ 
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ตอ้งมกีารจ่ายคา่จา้งเป็นชว่งระยะเวลา แตไ่มน่อ้ยกวา่หนึง่ครัง้ตอ่เดอืน และจ่ายใหแ้กผู่ใ้ชแ้รงงานโดยตรง ตามกฎหมายทีบั่งคับใช ้และตอ้งไม่
ชกัชา้ ยดืระยะเวลา หรอืมกีารระงับไว ้
 
ในขณะทีม่กีารจ่ายคา่จา้ง ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไดร้ับใบแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับคา่จา้งหรอืใบแจง้รายได ้
 
การหักเงนิ การจ่ายเงนิลว่งหนา้ และการใหเ้งนิกูเ้ฉพาะตามทีก่ฎหมายอนญุาตเทา่นัน้จงึจะสามารถกระท าได ้ และในกรณีดังกลา่ว ตอ้งเป็นไป
โดยความยนิยอมและการรับทราบของผูใ้ชแ้รงงานดว้ย ทัง้น้ี ตอ้งใหข้อ้มลูแกผู่ใ้ชแ้รงงานเป็นภาษาทีบ่คุคลนัน้เขา้ใจไดเ้กีย่วกับชัว่โมงการ
ท างาน อัตราคา่จา้ง และการค านวณการหักเงนิตามกฎหมาย และตอ้งมกีารระบเุป็นลายลักษณ์อกัษรในสัญญาหรอืขอ้ตกลงการจา้งของบคุคลนัน้ 
 
ผูใ้ชแ้รงงานทกุคนตอ้งมสีทิธิเ์ก็บรกัษาและควบคมุรายไดข้องตน ตอ้งไมใ่ชก้ารหักคา่จา้งเพือ่ใหผู้ใ้ชแ้รงงานถกูผูกมัดกับนายจา้งหรอืงานของตน 
โดยผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไมถ่กูผูกมัดดว้ยหน้ีสนิหรอืถกูบังคับใหท้ างานเพือ่ใชห้น้ี 
 
หา้มมใิหม้กีารหลอกลวงเกีย่วกับค าสญัญาเรือ่งคา่จา้ง การจ่ายคา่จา้ง เงนิจ่ายลว่งหนา้ และเงนิกู ้
 
ตอ้งไมม่กีารจ ากัดเสรภีาพไมว่า่ในทางใด ๆ ของผูใ้ชแ้รงงานในการใชจ่้ายคา่จา้งของตนตามทีต่นตอ้งการ 

 
 
12. ช ัว่โมงการท างาน 
 
ตอ้งไมใ่หผู้ใ้ชแ้รงงานท างานเกนิกวา่ชัว่โมงท างานทีก่ฎหมายอนุญาต และ/หรอืขอ้ตกลงร่วมกัน แลว้แตว่า่ขอ้ใดจะปกป้องผูใ้ชแ้รงงานได ้
มากกวา่  
 
ส าหรับการท างานบนบก: ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งมชีว่งเวลาหยดุพักในแตล่ะสัปดาหต์ามทีก่ฎหมายก าหนด ในกรณีทีไ่มม่ขีอ้ก าหนดในกฎหมาย ชัว่โมง
การท างานโดยปกตจิะตอ้งไมเ่กนิกวา่แปดชัว่โมงตอ่วันและ 48 ชัว่โมงตอ่สัปดาห ์รวมชัว่โมงท างานทัง้หมดซึง่รวมชัว่โมงท างานลว่งเวลาแลว้
ตอ้งไมเ่กนิ 60 ชัว่โมง และใหม้วัีนหยดุพักผ่อนหนึง่วันตอ่ระยะเวลาท างานเจ็ดวัน 
 
การท างานลว่งเวลาทัง้หมดตอ้งเป็นไปดว้ยความสมัครใจ หา้มมใิหใ้ชผู้ใ้ชแ้รงงานท างานลว่งเวลาดว้ยการขูว่า่จะลงโทษ ไลอ่อก หรอืจะ
กลา่วโทษตอ่เจา้หนา้ทีร่ัฐ หา้มมใิหใ้ชก้ารสั่งใหท้ างานลว่งเวลาเป็นมาตรการลงโทษทางวนัิย หรอืเป็นการลงโทษเน่ืองจากไมส่ามารถท างานได ้
ตามปรมิาณงานทีก่ าหนด 
 
13. ความตระหนกัของผูใ้ชแ้รงงานและการฝึกอบรม 

 
ตอ้งท าใหผู้ใ้ชแ้รงงานตระหนักถงึสทิธแิละความรับผดิชอบของตนในขณะทีม่กีารจา้งงาน ซึง่รวมถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของสัญญาจา้ง 
บทบัญญัตขิองจรรยาบรรณน้ีและกฎหมายทีบั่งคับใช ้ตลอดจนกฎระเบยีบของประเทศของตน ประเทศทีป่ฏบัิตงิาน ประเทศอืน่ และเขตอ านาจรัฐ
ทีม่กีารท าสญัญาจา้งงาน 
 
ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งไดร้ับการฝึกอบรมเมือ่เดนิทางมาถงึยังประเทศทีร่ับแรงงานเพือ่ใหท้ราบถงึกฎระเบยีบและกระบวนการของนายจา้ง กระบวนการ
รอ้งทกุข ์การจัดหาทีพั่กอาศัย (หากนายจา้งจัดไวใ้หห้รอืจัดเตรยีมให)้ และเงือ่นไขการท างาน ซึง่รวมถงึอันตรายตอ่สขุภาพและความปลอดภัย 
ตลอดทัง้ค าเตอืนทีจ่ าเป็นตอ่การรักษาความปลอดภัยสว่นบคุคล 

 
14. หนว่ยงานจดัหางานของเอกชนและผูส้รรหาพนกังานใหม ่

  
นายจา้งควรวา่จา้งผูใ้ชแ้รงงานโดยตรงเมือ่ใดก็ตามทีส่ามารถท าได ้เมือ่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารจา้งชว่ง นายจา้งตอ้งม่ันใจไดว้า่
หน่วยงานจัดหางานหรอืสรรหาแรงงานทีผู่ว้า่จา้งใชบ้รกิารมกีารด าเนนิการถกูตอ้งตามกฎหมาย ไดร้ับการรับรองหรอืมใีบอนุญาตเปิด
ด าเนนิการจากเจา้หนา้ทีร่ัฐในประเทศทีด่ าเนนิกจิการอยู ่และจะตอ้งไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสรรหาบคุคลเขา้ท างานโดยมชิอบดว้ย
กฎหมาย ใชเ้ฉพาะบคุคลทีไ่ดร้ับการฝึกอบรมเกีย่วกับจรรยาบรรณและสทิธติามกฎหมาย และไมม่พีฤตกิรรมในการลอ่ลวงแฝงกับการสรรหา
บคุคลเพือ่เขา้ท างาน ซึง่เป็นเหตทุ าใหผู้ใ้ชแ้รงงานมคีวามเสีย่งตอ่การถกูแสวงหาประโยชน์จากการท างานและการถกูละเมดิ 

 
 
15. สุขภาพและความปลอดภยั 

 
นายจา้งตอ้งจัดสภาพทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัยใหป้ลอดภยัและถกูสขุลักษณะ สอดคลอ้งกับมาตรฐานอตุสาหกรรมนัน้ โดยเนน้ทีก่ารป้องกัน
อบัุตเิหตแุละการเกดิเหตกุารณ์อืน่ใด การจัดการกับสิง่ทีพ่บวา่เป็นอันตราย ความปลอดภัยจากอัคคภีัย ขัน้ตอนปฏบัิตกิรณีฉุกเฉนิ การฝึกอบรม
ผูใ้ชแ้รงงาน การปฐมพยาบาล และการเขา้ถงึบรกิารทางการแพทย ์อปุกรณ์ป้องกันอนัตรายสว่นบคุคล ความปลอดภัยในการใชอ้ปุกรณ์และการ
ท างานเกีย่วกับไฟฟ้า เสยีงดัง แสงสวา่งและการระบายอากาศ สขุอนามัย การมนี ้าดืม่ทีส่ะอาด และสขุอนามัยในการจัดเตรยีมอาหาร 

 
 


