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อนุสัญญาฉบับที ่188 ว่าด้วยการทาํงานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 
 
  ท่ีประชุมใหญ่องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

ซ่ึงจดัข้ึน ณ นครเจนีวา  โดยคณะประศาสน์การขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ และประชุม 
   กนัเป็นสมยัท่ี 96 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และ 
  ไดต้ระหนกัวา่ โลกาภิวฒัน์ท่ีมีผลกระทบอยา่งยิง่ต่อภาคการประมง และ 
  ไดค้าํนึงถึง ปฏิญญาวา่ดว้ยหลกัการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทาํงาน พ.ศ. 2541 และ 

ได้พิจารณาถึง สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีบัญญัติไวใ้นอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ดังต่อไปน้ี: 
อนุสัญญาว่าดว้ย แรงงานบงัคบั พ.ศ. 2473 (ฉบบัท่ี 29) อนุสัญญาว่าดว้ยเสรีภาพในการ
สมาคมและการคุม้ครองสิทธิในการรวมตวั พ.ศ. 2491 (ฉบบัท่ี 87)  อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิ
ในการรวมตวัและการร่วมเจรจาต่อรอง พ.ศ. 2492  (ฉบบัท่ี 98)  อนุสัญญาว่าดว้ย 
ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกนั พ.ศ. 2494 (ฉบบัท่ี 100)   อนุสัญญาว่าดว้ยการยกเลิกแรงงาน
บงัคบั พ.ศ. 2500 (ฉบบัท่ี 105)  อนุสัญญาว่าดว้ยการเลือกปฏิบติั (การจา้งงานและอาชีพ) 
พ.ศ. 2501 (ฉบบัท่ี 111)  อนุสัญญาว่าดว้ยอายขุั้นตํ่า พ.ศ. 2516 (ฉบบัท่ี 138)   อนุสัญญา   
วา่ดว้ยรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดในการใชแ้รงงานเดก็ พ.ศ. 2542  (ฉบบัท่ี 182)  และ 

ไดค้าํนึงถึง ตราสารท่ีเก่ียวขอ้งขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาเร่ืองความ
ปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการทาํงาน (ฉบบัท่ี 155)  และขอ้แนะ (ฉบบัท่ี 164) พ.ศ. 
2524 และอนุสัญญาเร่ืองการบริการดา้นสุขภาพอนามยัในการทาํงาน (ฉบบัท่ี 161)   และ     
ขอ้แนะ (ฉบบัท่ี 171)  พ.ศ. 2528  และ 

ไดค้าํนึงเพิ่มเติมถึง อนุสัญญาว่าดว้ย การประกนัสังคม (มาตรฐานขั้นตํ่า) พ.ศ. 2495 (ฉบบัท่ี 102)  
และไดพ้ิจารณาว่า บทบญัญติัแห่งมาตรา 77 ของอนุสัญญาน้ีไม่ควรเป็นอุปสรรคในการ
ขยายความคุม้ครองดา้นโครงการการประกนัสงัคมไปสู่คนงานประมงโดยประเทศสมาชิก 

ไดต้ระหนกัวา่ องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศพิจารณาวา่ การทาํประมงเป็นอาชีพท่ีมีอนัตราย เม่ือ
เปรียบเทียบกนัอาชีพอ่ืน ๆ และ 

ไดค้าํนึงถึง มาตรา 1 วรรค 3 ของอนุสัญญาว่าดว้ย เอกสารประจาํตวัของคนประจาํเรือ (ฉบบัแกไ้ข) 
พ.ศ. 2546 (ฉบบัท่ี185)  และ 

ไดใ้ส่ใจถึง อาํนาจหนา้ท่ีหลกัขององคก์าร ซ่ึงกคื็อ การส่งเสริมสภาพการทาํงานท่ีมีคุณค่า และ 
ไดใ้ส่ใจถึง ความจาํเป็นในการคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิของคนงานประมงในเร่ืองดงักล่าวน้ีและ 
ไดร้ะลึกถึง อนุสญัญาองคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ย กฎหมายทางทะเล พ.ศ. 2525 และ 
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ไดไ้ตร่ตรองถึง ความจาํเป็นในการปรับปรุงแกไ้ขตราสารระหว่างประเทศ ซ่ึงรับรองโดยท่ีประชุม
ใหญ่แรงงานระหวา่งประเทศ เฉพาะท่ีเก่ียวกบัภาคการประมง ดงัน้ี  
อนุสัญญาว่าดว้ยอายุขั้นตํ่า (คนงานประมง) พ.ศ.2502 (ฉบบัท่ี 112) อนุสัญญาว่าดว้ย      
การตรวจสุขภาพ (คนงานประมง) พ.ศ. 2502 (ฉบบัท่ี 113) อนุสัญญาว่าดว้ยรายการใน
ขอ้ตกลงของคนงานประมง พ.ศ. 2502 (ฉบบัท่ี 114)  และอนุสัญญาว่าดว้ยท่ีพกัอาศยัของ
ลูกเรือ (คนงานประมง) พ.ศ. 2509 (ฉบบัท่ี 126)  เพื่อนาํมาปรับให้ทนัสมยั และเขา้ถึง
คนงานประมงจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้ทาํงานในเรือขนาดเลก็ และ  

ไดค้าํนึงว่า จุดประสงคข์องอนุสัญญาฉบบัน้ี คือ การทาํใหม้ัน่ใจไดว้่า คนงานประมงจะไดมี้สภาพ
การทาํงานท่ีมีคุณค่าบนเรือประมง ในเร่ืองขอ้กาํหนดขั้นตํ่าในการทาํงานบนเรือ สภาพการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีพกัอาศยัและอาหาร การคุม้ครองความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการ
ทาํงาน การดูแลทางการแพทย ์และการประกนัสงัคม และ 

ไดมี้มติเร่ือง การรับรองขอ้เสนอเฉพาะบางประการในเร่ือง การทาํงานในภาคการประมง ซ่ึงเป็น
หวัขอ้ท่ี 4 ของระเบียบวาระการประชุม และ 

ไดพ้ิจารณากาํหนดวา่ ขอ้เสนอเหล่าน้ีตอ้งอยูใ่นรูปของอนุสญัญาระหวา่งประเทศ 
จึงรับรองอนุสัญญาต่อไปน้ี เม่ือวันท่ีสิบส่ีของเดือนมิถุนายนในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบ            
ซ่ึงเรียกวา่อนุสญัญาวา่ดว้ย การทาํงานในภาคประมง พ.ศ. 2550 
 

ส่วนที ่1 คาํนิยามและขอบเขตการบงัคบัใช้ 
 

คาํนิยาม 
มาตรา 1 

  เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องอนุสัญญาฉบบัน้ี 
(ก) “การทาํประมงเพ่ือการคา้” หมายถึง การทาํประมงทุกรูปแบบ รวมทั้ง การทาํประมงในแม่นํ้ า ทะเลสาบ 

และลาํคลอง ยกเวน้ การทาํประมงเพ่ือยงัชีพ และการทาํประมงเพ่ือสนัทนาการ 
(ข) “หน่วยงานผูท้รงอาํนาจ” หมายถึง รัฐมนตรี หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอาํนาจในการออก

และบงัคบัใช้ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือคาํสั่งอ่ืนๆ ท่ีมีสภาพบงัคบัทางกฎหมาย ตามสาระสําคญัของ
บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) “การปรึกษาหารือ” หมายถึง การปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานผูท้รงอํานาจกับองค์กร 
อนัเป็นผูแ้ทนของนายจา้งและคนงานท่ีเก่ียวขอ้ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรอนัเป็นผูแ้ทนของ
เจา้ของเรือ และคนงานประมง หากมีองคก์รดงักล่าวอยู ่ 

(ง) “เจา้ของเรือประมง” หมายถึง เจา้ของเรือประมง หรือองคก์ร หรือบุคคลอ่ืน เช่น ผูจ้ดัการ ตวัแทน หรือ 
ผูเ้ช่าเรือ  ซ่ึงรับเอาความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัการของเรือมาจากเจา้ของเรือ รวมถึงผูซ่ึ้งไดรั้บเอา
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ความรับผิดชอบเช่นนั้นมา ไดต้กลงเขา้รับช่วงหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีกาํหนดให้เป็นเจา้ของเรือ
ตามอนุสัญญาน้ี ทั้งน้ี โดยไม่คาํนึงว่าองคก์รหรือบุคคลอ่ืนใดไดท้าํหน้าท่ีหรือรับผิดชอบไดส้ําเร็จ
หรือไม่กต็าม 

(จ) “คนงานประมง” หมายถึง บุคคลทุกคนท่ีไดรั้บการจา้งงาน หรือไดรั้บมอบหมายตามความสามารถไม่ว่า
ดา้นใด หรือใหป้ระกอบอาชีพบนเรือประมงใด ๆ กต็าม รวมถึง บุคคลท่ีทาํงานบนเรือโดยไดรั้บเงินตาม
ส่วนแบ่งของส่ิงท่ีจบัมาได ้แต่ไม่รวมถึง คนนาํร่อง กาํลงัพลของกองทพัเรือ หรือบุคคลอ่ืนในหน่วยงาน
บริการถาวรของรัฐบาล และบุคคลท่ีประจาํอยู่บนฝ่ัง ซ่ึงปฏิบติังานบนเรือประมง และผูส้ังเกตการณ์
ทางการประมง 

(ฉ) “ขอ้ตกลงการทาํงานของคนงานประมง” หมายถึง สัญญาการจา้งงาน ขอ้บทต่าง ๆ ของขอ้ตกลง หรือ
การจดัการอย่างอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือสัญญาอ่ืนใดท่ีกาํหนดเร่ือง สภาพความเป็นอยู่ และสภาพการ
ทาํงานบนเรือ 

(ช) “เรือประมง” หรือ “เรือ” หมายถึง เรือขนาดใหญ่ หรือเรือขนาดเลก็ ไม่ว่าจะมีลกัษณะเช่นใดก็ตาม ซ่ึง
นาํมาใช้ หรือมีเจตนาจะนาํมาใชท้าํการประมงเพ่ือการคา้ โดยไม่คาํนึงถึง รูปแบบการถือครองเป็น
เจา้ของเรือ 

(ซ)  “ตนักรอส” หมายถึง ขนาดตนักรอส ซ่ึงคาํนวณตามกฎวิธีการวดัขนาดตนั ท่ีมีปรากฏอยูใ่นภาคผนวก 1 
ของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการวดัขนาดตนัเรือ พ.ศ. 2512 หรือตราสารใด ๆ ท่ีออกตามมาเพ่ือ
แกไ้ขหรือใชแ้ทนท่ี 

(ฌ) “ความยาว” (L) ตอ้งเป็นความยาวร้อยละ 96 ของความยาวทั้งหมดของเสน้แนวนํ้า ท่ีความลึกของเรือเม่ือ
กินนํ้ าร้อยละ 85 เป็นอยา่งนอ้ย โดยวดัจากเส้นกระดูกงูเรือ หรือวดัจากความยาวจากหัวเรือถึงเพลาหาง
เสือเรือท่ีเส้นแนวนํ้ านั้น หากมีความยาวมากกว่า ทั้งน้ี ในเรือท่ีออกแบบมาให้กระดูกงูมีความลาดเอียง
นั้น เสน้แนวนํ้าท่ีใชว้ดัความยาวตอ้งขนานกบัเสน้แนวนํ้าท่ีกาํหนดไว ้

(ญ) “ความยาวตลอดลาํเรือ” (LOA) ตอ้งเป็นระยะเส้นตรงขนานไปกบัเส้นแนวนํ้ าท่ีกาํหนดไว ้จากจุดท่ีอยู่
หนา้สุดของหวัเรือถึงจุดหลงัสุดของทา้ยเรือ 

(ฎ) “บริการคดัเลือกและบรรจุคน” หมายถึง บุคคล บริษทั สถาบนั หน่วยงาน หรือองคก์รอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชน ซ่ึงมีขอ้ผกูพนัในการคดัเลือกคนงานประมงแทนเจา้ของเรือประมง หรือบรรจุคนงาน
ประมงใหก้บัเจา้ของเรือประมง 

(ฏ) “ไตก๋้ง” หมายถึง คนงานประมงท่ีมีอาํนาจสัง่การบนเรือประมง 
 

ขอบเขต 
มาตรา 2 

 1. อนุสัญญาฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบัคนงานประมงทุกคน และเรือประมงทุกลาํท่ีทาํการประมงเพ่ือ
การคา้ เวน้แต่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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 2. ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัวา่ เรือนั้นทาํการประมงเพื่อการคา้หรือไม่ ตอ้งใหห้น่วยงานผูท้รงอาํนาจเป็น
ผูท้าํการพิจารณาตดัสิน หลงัจากทาํการปรึกษาหารือแลว้ 
 3. ประเทศสมาชิกสามารถขยายความคุม้ครองท่ีใหแ้ก่คนงานประมงท่ีทาํงานบนเรือท่ีมีความยาว 24 
เมตรข้ึนไป ตามท่ีบญัญติัไวใ้นอนุสัญญาฉบบัน้ี ไปยงัคนงานประมงทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนท่ีทาํงาน
บนเรือท่ีเลก็กวา่ได ้ หลงัจากทาํการปรึกษาหารือแลว้ 

มาตรา 3 
 1. ประเทศสมาชิกอาจยกเวน้ขอ้กาํหนดหรือบทบัญญัติของอนุสัญญาได้ภายหลงัทาํการ
ปรึกษาหารือแลว้ กรณีท่ีการปฏิบติัตามอนุสัญญาไดก่้อให้เกิดปัญหาพิเศษในสาระสําคญัเก่ียวกบัสภาพ
เฉพาะของการปฏิบติังานของคนงานประมง หรือการปฏิบติัการของเรือประมงท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
(ก) เรือประมงท่ีทาํการประมงในแม่นํ้า ทะเลสาบ และลาํคลอง และ 
(ข) กลุ่มประเภทของคนงานประมงหรือเรือประมงตามประเภทท่ีจาํกดัไว ้

2. ในกรณีมีการยกเวน้ภายใตว้รรคก่อนหนา้น้ี หน่วยงานผูท้รงอาํนาจตอ้งดาํเนินมาตรการตามความ
เหมาะสม เพื่อขยายขอ้กาํหนดภายใต้อนุสัญญาฉบบัน้ีให้มีความคืบหน้า ตามท่ีสามารถกระทาํได้ให้
ครอบคลุมถึงกลุ่มประเภทต่าง ๆ ของคนงานประมงและเรือประมงท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  ประเทศสมาชิกท่ีใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาฉบบัน้ีตอ้ง 
(ก)  เสนอรายงานฉบบัแรกของการปฏิบติัตามอนุสญัญาตามมาตรา 22 แห่งธรรมนูญองคก์ารแรงงาน 
        ระหวา่งประเทศ โดย 

(1) จดัทาํรายช่ือกลุ่มประเภทของคนงานประมงหรือเรือประมงท่ีไดรั้บการยกเวน้ตามวรรค 1 
(2) ให้เหตุผลในการขอยกเวน้ โดยระบุตาํแหน่งตามลาํดับขององค์กรผูแ้ทนของนายจา้งและของ

คนงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรผูแ้ทนของเจ้าของเรือและคนงานประมง กรณีท่ี           
มีองคก์รดงักล่าวอยู ่

(3) อธิบายถึงมาตรการต่างๆ ท่ีนํามาดาํเนินการเพ่ือให้ความคุม้ครองท่ีทดัเทียมกนัแก่กลุ่มประเภท       
ท่ีไดรั้บการยกเวน้ 

(ข)  อธิบายถึงมาตรการต่าง ๆ ท่ีไดด้าํเนินการตามวรรค 2 ในรายงานการปฏิบติัตามอนุสญัญาในฉบบัต่อไป  
 

มาตรา 4 
 1.  กรณีท่ีประเทศสมาชิกไม่สามารถท่ีจะนาํมาตรการทั้งหมดท่ีกาํหนดในอนุสัญญาไปปฏิบติัได้
ในทนัที เน่ืองมาจากปัญหาพิเศษอนัเก่ียวกับสภาพเฉพาะได้รับการพฒันาเร่ืองโครงสร้างพื้นฐานทาง
สาธารณูปโภคหรือสถาบนัยงัไม่เพียงพอ ประเทศสมาชิกอาจนําบทบญัญติัทั้งหมดหรือบางขอ้ต่อไปน้ี      
ไปปฏิบติัใหเ้กิดความกา้วหนา้ตามแผนท่ีไดจ้ากการปรึกษาหารือกนัแลว้  
(ก)   มาตรา 10 วรรค 1 
(ข)   มาตรา 10 วรรค 3 สาํหรับบงัคบัใชก้บัเรือท่ียงัอยูใ่นทะเลมากกวา่ 3 วนั 
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(ค)   มาตรา 15 
(ง)   มาตรา 20 
(จ)   มาตรา 33  และ 
(ฉ)   มาตรา 38   
       2.   ในวรรคแรกน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัเรือประมงซ่ึง 
(ก)   มีความยาว 24 เมตรข้ึนไป หรือ  
(ข)   อยูใ่นทะเลมากกวา่ 7 วนั หรือ 
(ค)   นาํร่องในระยะทางไม่เกิน 200 ไมลท์ะเลจากชายฝ่ังของรัฐเจา้ของธง หรือนาํร่องออกไปนอกไหล่ทวีป   
        ไม่วา่ระยะทางจากชายฝ่ังจะมากกวา่กต็าม หรือ 
(ง)   อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐท่าเรือตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 43 ของอนุสญัญาน้ี เวน้แต่เกิดเหตุการณ์ 
        สุดวิสยัข้ึนท่ีรัฐท่าเรือ และไม่ใหค้นงานประมงทาํงานบนเรือนั้น 
      3.   การปฏิบติัตามวรรคแรก ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะตอ้ง 
(ก)   เสนอรายงานฉบบัแรกของการปฏิบติัตามอนุสญัญาตามมาตรา 22 แห่งธรรมนูญองคก์ารแรงงาน 
        ระหวา่งประเทศ  โดย 
        (1)   ช้ีแจงบทบญัญติัของอนุสญัญาท่ีนาํไปปฏิบติัแลว้เกิดความกา้วหนา้ 
        (2)  ใหเ้หตุผลและระบุตาํแหน่งตามลาํดบัของผูแ้ทนองคก์รของนายจา้งและคนงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
               โดยเฉพาะ ผูแ้ทนองคก์รท่ีเป็นเจา้ของเรือประมงและคนงานประมงท่ีมีอยู ่ และ 
        (3)   บรรยายถึงแผนงานท่ีเก่ียวกบัการนาํไปปฏิบติัใหเ้กิดความกา้วหนา้ และ 
(ข)   รายงานการปฏิบติัตามอนุสญัญาในฉบบัต่อมาใหแ้สดงถึงมาตรการดาํเนินการโดยมีจุดมุ่งหมาย 
         เพื่อใหบ้ทบญัญติัของอนุสญัญาบงัเกิดผล 
 

มาตรา 5 
1. เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งอนุสญัญาฉบบัน้ี ภายหลงัทาํการปรึกษาหารือแลว้ หน่วยงาน

ผูท้รงอาํนาจสามารถตดัสินใจใชค้วามยาวตลอดลาํเรือ (LOA) เป็นพื้นฐานในการวดั แทนการใชค้วามยาว 
(L) โดยให้เป็นไปตามการปรับเทียบท่ีกาํหนดไวใ้นภาคผนวก I นอกเหนือจากน้ีแลว้ เพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ห่งวรรคต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นภาคผนวก III ของอนุสัญญาฉบบัน้ี ภายหลงัทาํการปรึกษาหารือ
แลว้ หน่วยงานผูท้รงอาํนาจสามารถตดัสินใจใชน้ํ้ าหนกัตนักรอส เป็นพื้นฐานในการวดัแทนการใชค้วามยาว
ตลอดลาํเรือ (LOA) หรือความยาว (L) โดยใหเ้ป็นไปตามการปรับเทียบท่ีกาํหนดไวใ้นภาคผนวก III 

2. ภายใตม้าตรา 22 แห่งธรรมนูญ ประเทศสมาชิกตอ้งแจง้ในรายงานฉบบัต่อมา ใหท้ราบถึง เหตุผล
ในการตดัสินใจภายใตม้าตราน้ี และขอ้คิดเห็นใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปรึกษาหารือ  
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ส่วนที ่2 หลกัการทัว่ไป 
 

การนําไปปฏิบัต ิ
มาตรา 6 

1. สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งปฏิบติัและบงัคบัใชก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรการอ่ืน ๆ ซ่ึงตรา
ข้ึนมา เพื่อใหบ้งัเกิดผลตามพนัธกิจภายใตอ้นุสญัญาฉบบัน้ี เก่ียวกบัคนงานประมง และเรือประมงภายใตเ้ขต
อาํนาจศาลของตน ทั้งน้ี มาตรการอ่ืน ๆ สามารถรวมถึง ขอ้ตกลงร่วม คาํตดัสินของศาล คาํตดัสินของ
อนุญาโตตุลาการ หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีสอดคลอ้งตามแนวปฏิบติั หรือกฎหมายภายในประเทศ 

2. ไม่มีส่ิงใดในอนุสัญญาฉบบัน้ีท่ีจะส่งผลต่อกฎหมาย คาํตดัสิน หรือธรรมเนียมปฏิบติั หรือ
ขอ้ตกลงใด ๆ ระหว่างเจา้ของเรือประมงกบัคนงานประมง ซ่ึงใหเ้ง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์มากกว่าท่ีบญัญติั
ไวใ้นอนุสญัญา 
  

หน่วยงานผู้ทรงอาํนาจและการประสานงาน 
มาตรา 7 

สมาชิกแต่ละประเทศตอ้ง 
(ก) แต่งตั้งหน่วยงานผูท้รงอาํนาจหรือหน่วยงานต่าง ๆ และ 
(ข) กาํหนดกลไกการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคการประมงในระดบัชาติและ

ระดบัทอ้งถ่ิน ตามความเหมาะสม และกาํหนดขอบเขตของการทาํหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่
หน่วยงานดังกล่าว  โดยให้คาํนึงถึงการส่งเสริมซ่ึงกันและกัน รวมทั้ ง เ ง่ือนไขและแนวปฏิบัติ
ภายในประเทศ 

 
ความรับผดิชอบของเจ้าของเรือ  ไต้ก๋ง และคนงานประมง 

มาตรา 8 
    1. เจา้ของเรือประมงมีความรับผิดชอบในภาพรวม ในการทาํให้มัน่ใจไดว้่า ไตก๋้งไดรั้บส่ิงอาํนวย
ความสะดวกและทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติัตามพนัธกิจแห่งอนุสญัญาฉบบัน้ี 
    2. ไตก๋้งมีความรับผดิชอบในเร่ืองความปลอดภยัของคนงานประมงบนเรือ และการปฏิบติัการดา้น
ความปลอดภยับนเรือ โดยรวมถึงเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงมิไดจ้าํกดัเฉพาะเพียงเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(ก) ให้มีการกาํกบัดูแลเท่าท่ีจะทาํให้มัน่ใจไดว้่า คนงานประมงจะปฏิบติังานของตนในสภาพท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ี

จะเป็นไปไดด้า้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั  
(ข) บริหารจดัการคนงานประมง โดยวิธีท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั รวมถึง การป้องกนั

ความเหน่ือยลา้  
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(ค) อาํนวยความสะดวกในการฝึกอบรม เพื่อสร้างจิตสาํนึกเร่ือง ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการ
ทาํงานบนเรือ 

(ง) ทาํให้มัน่ใจได้ถึง การปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัในการนําร่อง การเขา้ยาม และมาตรฐาน
ประกอบอ่ืน ๆ เพื่อการเป็นคนประจาํเรือทะเลท่ีดี  

   3. ไตก๋้งตอ้งไม่ถูกบีบบงัคบัจากเจา้ของเรือในการตดัสินใด ๆ ในการใชดุ้ลยพินิจทางวิชาชีพของ
ไตก๋้ง อนัมีความจาํเป็นต่อความปลอดภยัของเรือ และการนาํร่องอย่างปลอดภยั และการปฏิบติัการอย่าง
ปลอดภยั หรือความปลอดภยัของคนงานประมงบนเรือ 
    4. คนงานประมงตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายของไตก๋้ง และตามมาตรการต่าง ๆ ท่ี
ดาํเนินการเพื่อความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั 
 

ส่วนที ่3 ข้อกาํหนดขั้นตํ่าสําหรับการทาํงานบนเรือประมง 
 

อายุขั้นตํ่า 
มาตรา 9 

1. อายุขั้นตํ่าในการทาํงานบนเรือประมงตอ้งมีอายุ 16 ปี อย่างไรก็ตาม หน่วยงานผูท้รงอาํนาจ
สามารถอนุญาตให้มีอายุขั้นตํ่า 15 ปีได้ สําหรับบุคคลผูซ่ึ้งสําเร็จการศึกษาภาคบงัคบัตามท่ีบญัญติัโดย
กฎหมายภายในประเทศ และเป็นผูท่ี้ฝึกอาชีพในการทาํประมง 

2. หน่วยงานผูท้รงอาํนาจสามารถอนุญาตให้บุคคลท่ีมีอายุ 15 ปี ทาํงานเบาระหว่างวนัหยุดของ
โรงเรียนได้ โดยให้สอดคลอ้งตามแนวปฏิบัติและกฎหมายภายในประเทศ ในกรณีน้ี หลงัจากทาํการ
ปรึกษาหารือแลว้ ตอ้งมีการพิจารณากาํหนดประเภทของงานท่ีไดรั้บอนุญาต และตอ้งกาํหนดสภาพของงาน
ท่ีตอ้งทาํ และช่วงเวลาพกัท่ีตอ้งมี  
    3. อายุขั้นตํ่าสาํหรับการมอบหมายกิจการงานบนเรือประมง ซ่ึงโดยลกัษณะของกิจการงานหรือ
สภาพการณ์ท่ีดาํเนินงานอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภยั หรือศีลธรรมของผูเ้ยาวไ์ดน้ั้น ตอ้งมีอายุ
ไม่นอ้ยกวา่ 18 ปี   
    4. ประเภทของกิจการงานตามความในวรรค 3 แห่งมาตราน้ี ตอ้งไดรั้บการพิจารณากาํหนดโดย
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัภายในประเทศ หรือโดยหน่วยงานผูท้รงอาํนาจ หลงัจากทาํการปรึกษาหารือแลว้ โดย
คาํนึงถึงความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมาตรฐานระหวา่งประเทศท่ีมีผลใชบ้งัคบั 
  5. บุคคลอายุ 16 ปี สามารถกระทาํกิจการงานตามท่ีอา้งถึงในวรรค 3 ของมาตราน้ีได ้โดยการ
อนุญาตของกฎหมายหรือขอ้บังคบัภายในประเทศ หรือโดยการตัดสินใจของหน่วยงานผูท้รงอาํนาจ 
หลงัจากทาํการปรึกษาหารือแลว้ ภายใตเ้ง่ือนไขว่า สุขภาพอนามยั ความปลอดภยั หรือศีลธรรมของผูเ้ยาว ์   
ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บการคุม้ครองอย่างเตม็ท่ี และผูเ้ยาวน์ั้นตอ้งไดรั้บการฝึกวิชาชีพหรือคาํสอนเฉพาะทาง
อยา่งเพียงพอ และผา่นการฝึกอบรมความปลอดภยัขั้นพื้นฐานก่อนออกทะเล 
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    6. หา้มมอบหมายใหค้นงานประมงอายตุ ํ่ากว่า 18 ปี ทาํงานในเวลากลางคืน เพื่อวตัถุประสงคแ์ห่ง
มาตราน้ี คาํว่า “กลางคืน” ตอ้งไดรั้บการจาํกดัความตามกฎหมายและแนวปฏิบติัภายในประเทศ ซ่ึงตอ้ง
ครอบคลุมช่วงเวลาอยา่งนอ้ยเกา้ชัว่โมง โดยใหเ้ร่ิมตน้ก่อนเท่ียงคืน และใหส้ิ้นสุดก่อนตีหา้ หน่วยงานผูท้รง
อาํนาจสามารถยกเวน้การปฏิบติัโดยเคร่งครัดต่อขอ้จาํกดัดา้นการทาํงานในเวลากลางคืนได ้เม่ือ  
(ก) จะส่งผลเสียต่อการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพของคนงานประมงท่ีเก่ียวข้อง ตามแผนงานและ

กาํหนดการ  
(ข) ลกัษณะเฉพาะของหน้าท่ี หรือแผนงานการฝึกอบรมอนัเป็นท่ียอมรับได้กาํหนดให้คนงานประมง        

ท่ีไดรั้บการยกเวน้นั้น ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในเวลากลางคืน และภายหลงัจากการปรึกษาหารือ หน่วยงาน    
ผูท้รงอาํนาจพิจารณาแลว้ว่า งานดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือความเป็นอยู่
ท่ีดีของคนงานประมงนั้น  

7. บทบญัญติัในมาตราน้ีตอ้งไม่ส่งผลถึงพนัธกิจของประเทศสมาชิกท่ีเกิดจากการให้สัตยาบนั
อนุสญัญาแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัอ่ืน ๆ  
 

การตรวจสุขภาพ 
มาตรา 10 

    1. หา้มคนงานประมงทาํงานบนเรือ โดยไม่มีใบรับรองแพทย ์เพื่อพิสูจน์ถึงความพร้อมทางร่างกาย
ในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตน 
  2. หลงัจากทาํการปรึกษาหารือแลว้ หน่วยงานผูท้รงอาํนาจสามารถอนุญาตให้ทาํการยกเวน้การ
ปฏิบติัวรรค 1 ของมาตราน้ี โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัของคนงานประมง ขนาดของเรือ 
ความพร้อมในการช่วยเหลือทางการแพทยแ์ละการอพยพ ระยะเวลาในการเดินเรือ พื้นท่ีปฏิบติัการ และ
ประเภทของปฏิบติัการทางประมง 
    3. การยกเวน้ในวรรค 2 ของมาตราน้ี ไม่บงัคบัใชก้บัคนงานประมงท่ีทาํงานบนเรือประมงท่ีมีความ
ยาวตั้งแต่ 24 เมตรข้ึนไป หรือเรือประมงท่ีโดยปกติแลว้จะอยู่ในทะเลเกินกว่าสามวนั ในกรณีเร่งด่วนนั้น 
หน่วยงานผูท้รงอาํนาจสามารถอนุญาตใหค้นงานประมงทาํงานบนเรือดงักล่าวได ้ในระยะเวลาท่ีจาํกดัและมี
การกาํหนดช่วงเวลา จนกว่าจะไดรั้บใบรับรองแพทย ์ในกรณีดงักล่าวใหใ้ชก้บัคนงานประมงซ่ึงมีใบรับรอง
แพทยท่ี์เพิ่งจะหมดอาย ุ
 

มาตรา 11 
    สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งรับรองกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรการอ่ืนๆ ท่ีกาํหนดในเร่ือง 
(ก) ลกัษณะของการตรวจสุขภาพ 
(ข) รูปแบบ และเน้ือหาในใบรับรองแพทย ์
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(ค) การออกใบรับรองแพทย ์โดยผูป้ฏิบติังานทางการแพทยท่ี์มีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนด หรือโดยบุคคลท่ี
หน่วยงานผูท้รงอาํนาจยอมรับว่ามีคุณสมบติัในการออกใบรับรองแพทยเ์ก่ียวกบัสายตาเพียงอยา่งเดียว 
ทั้งน้ี บุคคลเหล่าน้ีตอ้งมีอิสระอยา่งเตม็ท่ีในการใชดุ้ลยพินิจทางวิชาชีพ 

(ง) ความถ่ีของการตรวจสุขภาพ และระยะเวลาท่ีใบรับรองทางการแพทยมี์ผลใชบ้งัคบั 
(จ) สิทธิในการเขา้รับการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมจากผูป้ฏิบติังานทางดา้นแพทยค์นท่ีสองซ่ึงเป็นอิสระ ใน

กรณีท่ีบุคคลนั้นถูกปฏิเสธการออกใบรับรอง หรือออกใบรับรองโดยมีขอ้จาํกดัในเร่ือง การทาํงานท่ี
บุคคลนั้นสามารถกระทาํได ้และ 

(ฉ) ขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

มาตรา 12 
   โดยเพิ่มเติมจากขอ้กาํหนดท่ีกล่าวไวใ้นมาตรา 10 และมาตรา 11  บนเรือประมงท่ีมีความยาว 24 
เมตรข้ึนไป หรือเรือซ่ึงโดยปกติแลว้ อยูใ่นทะเลเกินกวา่สามวนั นั้น  

  1. ใบรับรองแพทยข์องคนงานประมงอยา่งนอ้ยตอ้งแจง้ใหท้ราบวา่ 
(ก) สายตาและโสตประสาทของคนงานประมงท่ีเก่ียวขอ้งมีความสมบูรณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  และ 
(ข) จากผลการตรวจสุขภาพของคนงานประมงไม่มีอาการท่ีเป็นปัญหาต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในทะเล หรือมี

สุขภาพท่ีไม่พร้อมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี หรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของบุคคลอ่ืนๆ บนเรือ 
  2. ใบรับรองแพทยต์อ้งมีอายุสูงสุดสองปี เวน้แต่ว่า คนงานประมงมีอายุต ํ่ากว่า 18 ปี ซ่ึงในกรณีน้ี
ใบรับรองแพทยมี์อายสูุงสุดหน่ึงปี 
  3. หากใบรับรองแพทยห์มดอายลุงระหว่างการเดินเรือ ให้ใบรับรองแพทยน์ั้นมีผลใชไ้ดจ้นกว่าจะ
ส้ินสุดการเดินทาง 

 
ส่วนที ่4 เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 

 
อตัรากาํลงั และ ช่ัวโมงการพกั 

มาตรา 13 
  สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งรับรองกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนดให้เจ้าของ
เรือประมงท่ีชกัธงของประเทศตน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ 
(ก) เรือเหล่านั้นมีการจดัอตัรากาํลงัคนอย่างเพียงพอและปลอดภยั ต่อการนาํร่อง และการเดินเรืออย่าง

ปลอดภยั ภายใตก้ารควบคุมของไตก๋้ง  และ 
(ข) คนงานประมงมีระยะเวลาพกัตามปกติ ในช่วงเวลาท่ีเพียงพอต่อสุขภาพและความปลอดภยั 

มาตรา 14 
   1. โดยเพิ่มเติมจากขอ้กาํหนดในมาตรา 13  หน่วยงานผูท้รงอาํนาจตอ้ง  
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(ก) กาํหนดระดบัขั้นตํ่าของอตัรากาํลงัในการนาํร่องสาํหรับเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไปอยา่งปลอดภยั 
โดยระบุจาํนวนและคุณสมบติัของคนงานประมงท่ีตอ้งการ  

(ข)       กาํหนดชัว่โมงพกัผอ่นขั้นตํ่าของคนงานประมงสาํหรับเรือประมงทุกขนาดท่ีอยูใ่นทะเลเกินกวา่  
            สามวนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเหน่ือยลา้ ทั้งน้ี หลงัจากทาํการปรึกษาหารือแลว้ ชัว่โมง 
            พกัผอ่นขั้นตํ่าตอ้งไม่นอ้ยกวา่  

(i)   10 ชัว่โมงในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง และ  
(ii)  77 ชัว่โมงในช่วงเวลา 7 วนั  

2.  หน่วยงานผูท้รงอาํนาจสามารถอนุญาตโดยมีเหตุผลเฉพาะและมีขอ้จาํกดั ให้ทาํการยกเวน้
ขอ้จาํกดัต่าง ๆ ในวรรค 1 (ข) ของมาตราน้ีไดเ้ป็นการชัว่คราว อยา่งไรก็ตาม ในสภาพการณ์เช่นนั้น ตอ้ง
กาํหนดใหค้นงานประมงมีช่วงเวลาพกัผอ่นชดเชย โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

3.  ภายหลงัทาํการปรึกษาหารือแลว้ หน่วยงานผูท้รงอาํนาจสามารถจดัทาํขอ้กาํหนดทางเลือกอ่ืน
เพิ่มเติมจากวรรค 1 และ 2 ของมาตราน้ีได ้อยา่งไรก็ตาม ขอ้กาํหนดทางเลือกดงักล่าวจะตอ้งมีความสาํคญั
เทียบเท่าและไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของคนงานประมง 

4. บทบญัญติัในมาตราน้ีตอ้งไม่ถือเป็นความเสียหายท่ีไตก๋้งใชสิ้ทธิกาํหนดให้คนงานประมง
ปฏิบติังานในชัว่โมงทาํงานท่ีจาํเป็นเพื่อให้ความปลอดภยัแก่เรือ หรือบุคคลบนเรือ  หรือมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เรือหรือเรือทะเลขนาดใหญ่ลาํอ่ืน หรือบุคคลท่ีตกอยู่ในความลาํบากอยู่ในทะเล
ในทนัทีได ้ ดงันั้น ไตก๋้งสามารถระงบัชัว่โมงพกัผ่อนไดเ้ป็นการชั่วคราว และกาํหนดให้คนงานประมง
ปฏิบติังานในชั่วโมงทาํงานท่ีจาํเป็นตามนั้นได้ไปจนกว่าสถานการณ์จะกลบัคืนสู่สภาพปกติ และทนัที        
ท่ีกลบัคืนสู่สถานการณ์ปกติ  ไตก๋้งตอ้งรับรองว่าไดจ้ดัเวลาพกัผ่อนชดเชยให้กบัคนงานประมงไดอ้ย่าง
เพียงพอ  

 
รายช่ือลูกเรือ 
มาตรา 15  

เรือประมงทุกลาํตอ้งมีรายช่ือลูกเรือ โดยตอ้งส่งสาํเนารายช่ือดงักล่าวให้แก่บุคคลผูมี้อาํนาจหนา้ท่ี
บนชายฝ่ังก่อนออกเรือ หรือแจง้ให้ชายฝ่ังไดท้ราบในทนัทีท่ีเรือออกจากฝ่ัง  ทั้งน้ี หน่วยงานผูท้รงอาํนาจ
ตอ้งพิจารณากาํหนดวา่ ขอ้มูลดงักล่าวนั้นตอ้แจง้ต่อผูใ้ด เวลาใด และเพื่อวตัถุประสงคใ์ด 

 
ข้อตกลงการทาํงานของคนงานประมง 

มาตรา 16 
สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งรับรองกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  หรือมาตรการอ่ืน ๆ 
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(ก) ท่ีกาํหนดให้คนงานประมงท่ีทาํงานบนเรือซ่ึงชกัธงของประเทศตนไดรั้บการคุม้ครองดา้นขอ้ตกลง
การทาํงานของคนงานประมง ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีคนงานประมงสามารถเขา้ใจได ้และมีความสอดคลอ้ง
กบับทบญัญติัของอนุสญัญาน้ี และ 

(ข) ท่ีระบุถึง รายการขอ้ตกลงขั้นตํ่าท่ีตอ้งมีอยูใ่นขอ้ตกลงการทาํงานของคนงานประมง ตามบทบญัญติัท่ี
ปรากฏในภาคผนวก II  

 
มาตรา 17 

 สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งรับรองกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรการอ่ืน ๆ เก่ียวกบั 
(ก) วิธีปฏิบติัเพื่อทาํให้มัน่ใจไดว้่า คนงานประมงมีโอกาสไดท้บทวน และไดรั้บคาํแนะนาํเร่ืองเง่ือนไข

ต่าง ๆ ในขอ้ตกลงการทาํงานของคนงานประมง ก่อนทาํการตกลงกนั 
(ข) การเก็บรักษาไวซ่ึ้งบนัทึกการทาํงานของคนงานประมงภายใตข้อ้ตกลงการทาํงานดังกล่าว หาก

สามารถกระทาํได ้และ 
(ค) วิธีการยติุขอ้พิพาทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขอ้ตกลงการทาํงานของคนงานประมง 
 

มาตรา 18 
 ขอ้ตกลงการทาํงานของคนงานประมงตอ้งเกบ็ไวบ้นเรือ และมีพร้อมไวใ้หค้นงานประมงและบุคคล
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามการร้องขอ ตามกฎหมายและแนวปฏิบติัภายในประเทศ โดยตอ้งทาํสาํเนาขอ้ตกลงมอบ
ใหแ้ก่คนงานประมงหน่ึงชุด 
 

มาตรา 19 
     มาตรา 16 ถึงมาตรา 18 และภาคผนวก II ไม่ใชบ้งัคบักบัเจา้ของเรือประมงผูซ่ึ้งเดินเรือโดยตนเองแต่
เพียงผูเ้ดียว 
 

มาตรา 20  
เจา้ของเรือประมงตอ้งมีความรับผดิชอบในการทาํใหม้ัน่ใจไดว้่า คนงานประมงแต่ละคนมีขอ้ตกลง

การทาํงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีมีการลงลายมือช่ือของทั้งคนงานประมงและเจ้าของเรือประมง หรือ          
ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากเจา้ของเรือประมง (หรือเจา้ของเรือจะตอ้งมีหลกัฐานสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ี
คลา้ยคลึงกนั กรณีท่ีเจา้ของเรือไม่ไดว้า่จา้งหรือใหค้นงานประมงเขา้ทาํงาน) โดยมีเง่ือนไขเก่ียวกบัสภาพการ
ทาํงานและความเป็นอยูท่ี่ดีบนเรือตามขอ้กาํหนดของอนุสญัญาน้ี 

การส่งตัวกลบั 
มาตรา 21 
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 1. สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งทาํใหม้ัน่ใจไดว้่า คนงานประมงบนเรือประมงท่ีชกัธงของประเทศตน 
และเดินเรือสู่ท่าเรือต่างประเทศ มีสิทธิไดรั้บการส่งตวักลบั ในกรณีท่ีขอ้ตกลงการทาํงานของคนงานประมง
หมดอายุลง หรือส้ินสุดลง ด้วยเหตุผลอนัควรของคนงานประมงหรือเจา้ของเรือประมง หรือในกรณีท่ี
คนงานประมงไม่สามารถทาํหนา้ท่ีตามขอ้ตกลงการทาํงานไดอี้กต่อไป หรือไม่เป็นท่ีคาดหวงัให้ทาํงานใน
สภาพการณ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะได ้ทั้งน้ี ใหบ้งัคบัใชก้บัคนงานประมงบนเรือท่ีถูกโอนยา้ยจากเรือดว้ยเหตุผล
เดียวกบัการยา้ยจากเรือไปสู่ท่าเรือต่างประเทศ 
 2. เจา้ของเรือประมงตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายในการส่งตวักลบั ตามท่ีอา้งถึงในวรรค 1 ของมาตราน้ี 
เวน้แต่ในกรณีท่ีพบว่า คนงานประมงไดก้ระทาํความผิดอยา่งร้ายแรงต่อเง่ือนไขในขอ้ตกลงการทาํงาน ตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรการอ่ืน ๆ ภายในประเทศ  

3. สมาชิกตอ้งกาํหนดไวใ้นวิธีการทางกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรการอ่ืน ๆ เก่ียวกบัสภาพการณ์ท่ี
ชดัเจนซ่ึงทาํให้คนงานประมงท่ีอยูภ่ายใตว้รรค 1 ของมาตราน้ี มีสิทธิไดรั้บการส่งตวักลบั ระยะเวลาสูงสุด
ในการปฏิบติังานบนเรือท่ีทาํให้คนงานประมงมีสิทธิไดรั้บการส่งตวักลบั และจุดหมายปลายทางท่ีสามารถ
ส่งตวัคนงานประมงได ้
 4. หากเจา้ของเรือประมงไม่ดาํเนินการส่งตวักลบั ตามท่ีอา้งถึงในมาตราน้ี ประเทศสมาชิกท่ีเป็น
เจา้ของธงเรือตอ้งดาํเนินการส่งตวัคนงานประมงท่ีเก่ียวขอ้งกลบั และตอ้งมีสิทธิเรียกคืนค่าใชจ่้ายจากเจา้ของ
เรือประมง 
 5.  กฎหมายและขอ้บงัคบัภายในประเทศตอ้งไม่มีอคติต่อสิทธิใดๆ ของเจา้ของเรือเพื่อเรียกค่าใชจ่้าย
ในการส่งตวักลบัคืนภายใตข้อ้ตกลงของบุคคลท่ีสาม  

 
การคดัเลอืกและการบรรจุ 

มาตรา 22  
การคดัเลือกและการบรรจุคนงานประมง 
 1. สมาชิกแต่ละประเทศท่ีมีหน่วยบริการของรัฐดา้นการคดัเลือกและการบรรจุคนงานประมงตอ้งทาํ
ให้มัน่ใจไดว้่า หน่วยบริการเป็นส่วนหน่ึงของ หรือเป็นการร่วมมือกบัหน่วยบริการจดัหางานของรัฐท่ีมี
ใหก้บัคนงานและนายจา้งทุกคน  
 2. หน่วยบริการใด ๆ ของเอกชนท่ีดาํเนินการคดัเลือกและการบรรจุคนงานประมงในเขตอาณาของ
ประเทศสมาชิกตอ้งดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัระบบอนัเป็นมาตรฐานดา้นการออกใบอนุญาต หรือการออก
ใบรับรอง หรือขอ้บงัคบัในรูปแบบอ่ืน ๆ ซ่ึงตอ้งมีการกาํหนดข้ึน เก็บรักษา หรือปรับเปล่ียน ภายหลงัจากท่ี
ไดท้าํการปรึกษาหารือแลว้เท่านั้น 
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3. ประเทศสมาชิกตอ้งกาํหนดโดยวิธีการทางกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรการอ่ืน ๆ ในการ 
(ก) ห้ามหน่วยบริการคดัเลือกและการบรรจุใชว้ิธีการ กลไก หรือบญัชีรายช่ือ เพื่อกีดกนัหรือขดัขวางคน

ประจาํเรือไม่ใหไ้ดรั้บมอบหมายงาน  
(ข) กาํหนดว่า ค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ในการคดัเลือกและบรรจุคนงานประมง ทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม ไม่วา่จะโดยทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน ตอ้งไม่เป็นภาระของคนงานประมง และ 
(ค) พิจารณากาํหนดเง่ือนไขในการพกัหรือเพิกถอนใบอนุญาต ใบรับรอง หรือการรับมอบอาํนาจอ่ืน ๆ ท่ี

คล้ายคลึงกันของหน่วยบริการคัดเลือกหรือบรรจุงานของเอกชน ในกรณีท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และระบุเง่ือนไขซ่ึงหน่วยบริการคดัเลือกและบรรจุงานสามารถดาํเนินการได ้

 
หน่วยบริการจดัหางานของเอกชน 
 4.  ตามอนุสัญญาน้ี ประเทศสมาชิกท่ีให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับท่ี 181 ว่าด้วยหน่วยบริการ     
จดัหางานของเอกชน พ.ศ. 2540 อาจแบ่งความรับผิดชอบไปให้หน่วยบริการจดัหางานของเอกชน               
ท่ีให้บริการตาม วรรค 1 (ข) ของมาตรา 1 ของอนุสัญญาฉบบันั้น เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
อนุสัญญาฉบบันั้นตอ้งกาํหนดและจดัแบ่งลาํดบัของความรับผดิชอบของหน่วยบริการจดัหางานของเอกชน
และของเจา้ของเรือประมง ซ่ึงเป็น “ผูใ้ชป้ระโยชน์ในกิจการ”  ตามท่ีจดัให้ไวใ้นมาตรา 12 ของอนุสัญญา
ฉบบันั้น ประเทศสมาชิกตอ้งยอมรับกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรการอ่ืนๆ เพื่อทาํให้มัน่ใจว่าไม่มีการแบ่ง
ลาํดบัความรับผดิชอบหรือขอ้ผกูพนัให้กบัหน่วยบริการจดัหางานของเอกชน และผูใ้ชป้ระโยชน์ในกิจการ
ตามอนุสญัญาน้ีตอ้งป้องกนัคนงานประมงออกจากการถือสิทธ์ิในการยดึทรัพยท่ี์เกิดข้ึนกบัเรือประมง 
 5.  แมว้่าบทบญัญติัในวรรค 4 เจา้ของเรือประมงตอ้งรับผิดชอบในเหตุการณ์ท่ีหน่วยบริการจดัหา
งานของเอกชนกระทาํผิดสัญญาต่อคนงานประมง ในบริบทของอนุสัญญาฉบบัท่ี 181 ว่าดว้ยหน่วยบริการ
จดัหางานของเอกชน พ.ศ. 2540 เจา้ของเรือประมง คือ ผูใ้ชป้ระโยชยใ์นกิจการ 
 6.  บทบญัญติัในมาตราน้ี ตอ้งไม่ถือเป็นการบงัคบัใหป้ระเทศสมาชิกยนิยอมใหห้น่วยบริการจดัหา
งานของเอกชนทาํขอ้ตกลงเพื่อเขา้ดาํเนินงานในภาคประมงตามวรรค 4 ของมาตราน้ี  
 

การจ่ายเงินให้แก่คนงานประมง 
มาตรา 23 

 ภายหลงัจากทาํการปรึกษาหารือแลว้ สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งรับรองกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือ
มาตรการอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนดใหค้นงานประมงตอ้งไดรั้บการจ่ายค่าจา้งทุกเดือน หรือเป็นประจาํ 
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มาตรา 24 
 สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งกาํหนดให้ คนงานประมงทุกคนท่ีทาํงานบนเรือประมงตอ้งมีวิธีการโอน
เงินท่ีไดรั้บมา โดยทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน รวมทั้ง ค่าจา้งล่วงหนา้ของตน ใหแ้ก่ครอบครัว โดยไม่ตอ้ง
เสียค่าใชจ่้าย 
 

ส่วนที ่5 ทีพ่กัอาศัยและอาหาร 
มาตรา 25 

 สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งรับรองกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรการอ่ืน ๆ ในเร่ืองท่ีพกัอาศยั อาหาร 
และนํ้าด่ืมบนเรือประมงท่ีชกัธงของประเทศตน 
 

มาตรา 26 
 สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งรับรองกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนดใหท่ี้พกัอาศยับน
เรือประมงท่ีชกัธงของประเทศตนตอ้งมีขนาดและคุณภาพท่ีเพียงพอ และมีอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัการทาํงาน
บนเรือและระยะเวลาการใชชี้วิตบนเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการต่าง ๆ ดงักล่าว ซ่ึงตอ้งกล่าวถึงเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี ตามความเหมาะสม 
(ก) การอนุมติัแผนสาํหรับการก่อสร้างหรือดดัแปลงเรือประมง ในส่วนท่ีเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั 
(ข) การบาํรุงรักษาท่ีพกัอาศยั และพื้นท่ีประกอบอาหาร โดยคาํนึงถึง สุขลกัษณะ ความปลอดภยัโดยรวม 

และสภาพท่ีมีความสะดวกสบายและส่งผลดีต่อสุขภาพอนามยั 
(ค) การระบายอากาศ ความร้อน ความเยน็ และแสงสวา่ง 
(ง) การลดความสัน่สะเทือนและเสียงท่ีดงัมากเกินไป 
(จ) ท่ีตั้ง ขนาด วสัดุในการก่อสร้าง เคร่ืองเรือนและอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร 

และบริเวณท่ีพกัอาศยัอ่ืน ๆ  
(ฉ) อุปกรณ์สุขภณัฑ ์รวมถึง หอ้งสุขา และส่ิงอาํนวยความสะดวกในการซกัลา้ง และการจดัใหมี้นํ้ าร้อนและ      

นํ้าเยน็ท่ีเพียงพอ และ 
(ช) วิธีปฏิบติัเพื่อตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั ท่ีพกัอาศยัท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของอนุสญัญาน้ี 
 

มาตรา 27 
 สมาชิกตอ้งรับรองกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนดให ้
(ก) อาหารท่ีจดัหาและใหบ้ริการบนเรือตอ้งมีปริมาณ คุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการท่ีเพียงพอ 
(ข) นํ้าด่ืมตอ้งมีคุณภาพและปริมาณท่ีเพยีงพอ และ 
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(ค) เจา้ของเรือประมงตอ้งจดัอาหารและนํ้ าด่ืมให้แก่คนงานประมง โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย อย่างไรก็ตาม ตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัภายในประเทศสามารถเรียกคืนค่าใชจ่้ายนั้นเป็นค่าใชจ่้ายในการประกอบการได ้
หากขอ้ตกลงร่วมวา่ดว้ย ระบบส่วนแบ่ง หรือขอ้ตกลงในการทาํงานของคนงานประมงกาํหนดไว ้

 
มาตรา 28 

 1. กฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีประเทศสมาชิกไดบ้ญัญติัข้ึน ตามมาตรา 25 – 27 ตอ้ง
ทาํใหบ้งัเกิดผลอยา่งเตม็ท่ีตามภาคผนวก III ว่าดว้ยท่ีพกัอาศยับนเรือประมง ทั้งน้ี สามารถแกไ้ขภาคผนวก 
III ไดต้ามวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 45 
  2. ประเทศสมาชิกท่ีไม่อยูใ่นสถานะท่ีจะนาํบทบญัญติัตามภาคผนวก III ไปปฏิบติัไดน้ั้น หลงัจาก
ไดมี้การปรึกษาหารือแลว้ ใหส้ามารถรับรองกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรการอ่ืน ๆ ของตนซ่ึงเทียบเคียงกนั
ไดใ้นสาระสาํคญักบับทบญัญติัท่ีกาํหนดไวใ้นภาคผนวก III โดยยกเวน้บทบญัญติัท่ีเก่ียวพนัถึงมาตรา 27   
 

ส่วนที ่6 การดูแลทางการแพทย์ การคุ้มครองสุขภาพ และการประกนัสังคม 
 

การดูแลทางการแพทย์ 
มาตรา 29 

 สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งรับรองกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนดให ้
(ก) เรือประมงตอ้งมีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานบนเรือ โดยให้

คาํนึงถึงจาํนวนของคนงานประมงบนเรือ พื้นท่ีปฏิบติัการ และระยะทางในการเดินเรือ 
(ข) เรือประมงตอ้งมีบุคคลบนเรืออยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมหรือผา่นการอบรมเร่ือง การปฐม

พยาบาล และการดูแลทางการแพทยใ์นรูปแบบอ่ืน ๆ และเป็นผูมี้ความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการใชอุ้ปกรณ์ทาง
การแพทยแ์ละเวชภณัฑ ์โดยใหค้าํนึงถึง จาํนวนของคนงานประมงบนเรือ พื้นท่ีปฏิบติัการ และระยะทาง
ในการเดินเรือ 

(ค) อุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละเวชภณัฑ์ตอ้งมีคู่มือการใชแ้ละขอ้มูลต่าง ๆ ในภาษาและรูปแบบซ่ึงบุคคล 
ตามท่ีอา้งถึงในอนุวรรค (ข) สามารถเขา้ใจได ้

(ง) เรือประมงตอ้งมีการติดตั้งวิทยหุรืออุปกรณ์ส่ือสารทางดาวเทียมกบับุคคลหรือหน่วยบริการบนชายฝ่ังท่ี
สามารถใหค้าํปรึกษาทางการแพทยไ์ด ้โดยคาํนึงถึงพื้นท่ีปฏิบติัการ และระยะทางในการเดินเรือ 

(จ) คนงานประมงตอ้งมีสิทธิท่ีไดรั้บการรักษาทางการแพทยบ์นฝ่ัง และมีสิทธิถูกนาํตวัข้ึนบนฝ่ังใหท้นัเวลา 
เพื่อรับการรักษาพยาบาล ในกรณีไดรั้บบาดเจบ็สาหสัหรือเจบ็ป่วยร้ายแรง   
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มาตรา 30 
สาํหรับเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งรับรองกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือ

มาตรการอ่ืน ๆ โดยให้คาํนึงถึง จาํนวนของคนงานประมงบนเรือ พื้นท่ีปฏิบติัการ และระยะทางในการ
เดินเรือ เพื่อกาํหนดให ้
(ก) หน่วยงานผูท้รงอาํนาจตอ้งกาํหนดรายละเอียดของอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละเวชภณัฑ์ท่ีจะนาํไปใช ้  

บนเรือ 
(ข) อุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละเวชภณัฑ์บนเรือตอ้งได้รับการบาํรุงรักษาอย่างเหมาะสม และได้รับการ

ตรวจสอบเป็นประจาํตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดโดยหน่วยงานผูท้รงอาํนาจ และโดยบุคคลผูรั้บผดิชอบ  
(ค) เรือตอ้งมีคู่มือทางการแพทยท่ี์ไดรั้บการรับรอง หรือไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงานผูท้รงอาํนาจ 

หรือคู่มือทางการแพทย์ระหว่างประเทศสาํหรับเรือของ ILO/IMO/WHO 
(ง) เรือต้องสามารถใช้ระบบเตรียมการล่วงหน้าตามคาํแนะนําทางการแพทย์ รวมถึง คาํแนะนําจาก

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ท่ีมีถึงเรือท่ีอยู่ในทะเล ผา่นทางวิทยุหรือการส่ือสารผา่นดาวเทียม ซ่ึงตอ้งพร้อม
ใชง้านไดต้ลอดเวลา 

(จ) เรือตอ้งมีรายช่ือสถานีวิทยแุละดาวเทียม ท่ีสามารถขอรับคาํแนะนาํทางการแพทยไ์ด ้และ 
(ฉ) การจดัให้คนงานประมงไดรั้บการดูแลรักษาทางการแพทยใ์นขณะท่ีอยู่บนเรือหรือบนฝ่ัง ณ ท่าเรือ

ต่างประเทศ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้ งน้ี  ให้มีขอบเขตท่ีสอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติ
ภายในประเทศของประเทศสมาชิก  

 
ความปลอดภยัและสุขภาพอนามัยในการทาํงาน และการป้องกนัอุบัติเหตุ 

มาตรา 31  
 สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งรับรองกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรการอ่ืน ๆ เก่ียวกบั 
(ก) การป้องกนัอุบติัเหตุจากการทาํงาน โรคจากการทาํงาน และความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการทาํงานบน

เรือประมง รวมถึง การประเมินและการบริหารจดัการความเส่ียง การฝึกอบรม และการใหค้วามรู้บนเรือ
แก่คนงานประมง 

(ข) การฝึกอบรมของคนงานประมงดา้นการควบคุมเคร่ืองมือทาํการประมงประเภทต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งใช ้และ
ดา้นความรู้ในการทาํประมง ซ่ึงจะไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั 

(ค) พนัธกิจของเจา้ของเรือประมง คนงานประมง และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง ความปลอดภยัและ
สุขภาพอนามยัของคนงานประมงท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี 

(ง) การรายงานและการสอบขอ้เทจ็จริง กรณีการเกิดอุบติัเหตุบนเรือประมงท่ีชกัธงของประเทศตน  
(จ) การจดัตั้งคณะกรรมการร่วมดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการทาํงาน หรือองคค์ณะอ่ืน ๆ 

ตามความเหมาะสม หลงัจากทาํการปรึกษาหารือแลว้ 
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มาตรา 32 
    1. ขอ้กาํหนดของมาตราน้ีตอ้งบงัคบัใชก้บัเรือประมงท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป ซ่ึงโดยปกติแลว้
จะอยู่ในทะเลเกินกว่าสามวนั และเรืออ่ืน ๆ หลงัจากทาํการปรึกษาหารือแลว้ โดยให้คาํนึงถึง จาํนวนของ
คนงานประมงบนเรือ พื้นท่ีปฏิบติัการ และระยะทางในการเดินเรือ 
 2. หน่วยงานผูท้รงอาํนาจตอ้ง 
(ก) กาํหนดให้เจา้ของเรือประมงจดัทาํวิธีปฏิบติับนเรือเพื่อป้องกนัการเกิดโรค การไดรั้บบาดเจ็บ และ

อุบติัเหตุจากการทาํงาน โดยใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลงจากการร่วมเจรจาต่อรอง และ
แนวปฏิบติัภายในประเทศ หลงัจากทาํการปรึกษาหารือแลว้ โดยคาํนึงถึง อนัตรายและความเส่ียงเฉพาะ
ดา้นบนเรือประมง และ  

(ข) กาํหนดให้เจา้ของเรือประมง ไตก๋้ง คนงานประมง และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บคู่มือ การ
ฝึกอบรม วตัถุ หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการประเมินและการจดัการความเส่ียงดา้น
ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยับนเรือประมง   

 3. เจา้ของเรือประมงตอ้ง 
(ก) ทาํให้มัน่ใจไดว้่า คนงานประมงทุกคนบนเรือจะไดรั้บการจดัหาให้ ซ่ึงอุปกรณ์และชุดป้องกนัภยัส่วน

บุคคลท่ีเหมาะสม 
(ข) ทาํให้มัน่ใจไดว้่า คนงานประมงทุกคนบนเรือไดรั้บการฝึกอบรมความปลอดภยัพื้นฐานท่ีผ่านความ

เห็นชอบของหน่วยงานผูท้รงอาํนาจ โดยหน่วยงานผูท้รงอาํนาจสามารถอนุญาตเป็นหนงัสือให้ทาํการ
ยกเวน้ขอ้กาํหนดน้ีกบัคนงานประมงท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีทดัเทียมกนัได ้

(ค) ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ คนงานประมงมีความคุน้เคยกบัอุปกรณ์และวิธีการทาํงานของอุปกรณ์เป็นอยา่งดีและ
เพียงพอ รวมถึง มาตรการด้านความปลอดภัยท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีจะใช้อุปกรณ์ หรือมีส่วนในการ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาตรา 33 
  การประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการประมงตอ้งดาํเนินการตามความเหมาะสม โดยใหค้นงานประมง 
หรือผูแ้ทนของคนงานประมงมีส่วนร่วมดว้ย 

 
การประกนัสังคม 

มาตรา 34 
สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งทาํใหม้ัน่ใจไดว้่า คนงานประมงท่ีโดยปกติแลว้พาํนกัอยูใ่นเขตอาณาของ

ตน และผูอ้ยู่ในความอุปการะตามความหมายท่ีบญัญติัโดยกฎหมายภายในประเทศ เป็นผูมี้สิทธิในสิทธิ
ประโยชน์จากการคุม้ครองดา้นการประกนัสังคม ภายใตส้ภาพท่ีเป็นคุณไม่น้อยกว่าท่ีใชบ้งัคบักบัคนงาน
อ่ืนๆ รวมถึง บุคคลท่ีไดรั้บการจา้งงาน ผูป้ระกอบกิจการส่วนตวั ผูมี้ถ่ินพาํนักโดยปกติในเขตอาณาของ
ประเทศสมาชิก 
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มาตรา 35 
 สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งดาํเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ตามสภาพการณ์ภายในประเทศ เพื่อให้
บรรลุผลถึงการคุม้ครองทางการประกนัสังคมแบบครอบคลุมท่ีมีความคืบหนา้ แก่คนงานประมงทุกคนท่ีมี
ถ่ินพาํนกัในเขตอาณาของตน 

มาตรา 36 
 สมาชิกตอ้งร่วมมือกนั โดยความตกลงแบบทวิภาคี หรือพหุภาคี หรือการตกลงอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลอ้ง
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือแนวปฏิบติัภายในประเทศ 
(ก) เพื่อบรรลุถึงการให้ความคุม้ครองจากประกันสังคมแบบครอบคลุมแก่คนงานประมงอย่างมีความ

คืบหนา้ โดยคาํนึงถึง หลกัการแห่งการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะถือสญัชาติใด และ 
(ข) เพื่อทาํใหม้ัน่ใจไดถึ้ง การธาํรงไวซ่ึ้ง สิทธิจากการประกนัสงัคมท่ีมีมาแต่เดิม หรือท่ีมีในระหวา่งท่ีเป็น

คนงานประมง ไม่วา่จะมีถ่ินพาํนกัอยูท่ี่ใด 
 

มาตรา 37 
 สมาชิกสามารถพิจารณากาํหนดกฎอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับกฎมายการประกันสังคม ซ่ึงใช้กับคนงาน
ประมงท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบั โดยความตกลงแบบทวิภาคีและพหุภาคี และบทบญัญติัอ่ืน ๆ ท่ีรับรองในกรอบ
งานขององค์กรทางเศรษฐกิจเชิงบูรณาการในภูมิภาค โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึง ความรับผิดชอบตามความใน
มาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 36  
 

การคุ้มครองในกรณกีารเสียชีวติ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอนัเกีย่วเน่ืองกบังานทีท่าํ 
 มาตรา 38 

  1. สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งดาํเนินมาตรการ ซ่ึงสอดคลอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือแนวปฏิบติั
ภายในประเทศ เพื่อให้ความคุม้ครองคนงานประมงในกรณีการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอนั
เก่ียวเน่ืองกบังานท่ีทาํ   
  2. ในกรณีท่ีเกิดการประสบอนัตราย เน่ืองจากอุบติัเหตุหรือโรคจากการทาํงาน คนงานประมงตอ้งไดรั้บ 
(ก) การดูแลรักษาทางการแพทยท่ี์เหมาะสม และ 
(ข) เงินทดแทน ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัภายในประเทศ 
  3. เม่ือคาํนึงคุณลกัษณะเฉพาะของภาคการประมงแลว้ สามารถทาํใหม้ัน่ใจไดถึ้ง การคุม้ครองตามท่ี
อา้งถึงในวรรค 1 ของมาตราน้ี โดย 
(ก) ระบบสาํหรับภาระรับผดิของเจา้ของเรือ และ 
(ข) การประกนัภาคบงัคบั เงินทดแทนสาํหรับลูกจา้ง หรือโครงงานอ่ืน ๆ  
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มาตรา 39 
  1. ในกรณีท่ีไม่มีบทบญัญติัภายในประเทศสาํหรับคนงานประมง สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งรับรอง
กฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรการอ่ืน ๆ ภายในประเทศ เพื่อทาํให้มั่นใจได้ว่า เจ้าของเรือประมงได้
รับผดิชอบในการจดัใหค้นงานประมงบนเรือท่ีชกัธงของประเทศตน ไดรั้บการคุม้ครองสุขภาพอนามยั และ
การดูแลรักษาทางการแพทย ์ขณะไดรั้บการจา้งงาน หรือไดรั้บการมอบหมายงาน หรือทาํงานบนเรือท่ีอยู่
กลางทะเล หรือในท่าเรือต่างประเทศ กฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรการอ่ืน ๆ ดงักล่าวตอ้งทาํใหม้ัน่ใจไดว้่า 
เจา้ของเรือประมงรับผดิชอบออกค่าใชจ่้ายในการดูแลทางการแพทย ์รวมถึง การส่งเสริมและความช่วยเหลือ
เป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ระหว่างรับการรักษาทางการแพทยใ์นต่างประเทศ จนกระทัง่คนงานประมงนั้น
ไดรั้บการส่งตวักลบั 
  2. กฎหมาย หรือขอ้บงัคบัภายในประเทศสามารถอนุญาตให้มีการยกเวน้ภาระรับผิดของเจา้ของ
เรือประมงได ้หากเกิดการบาดเจบ็นอกเหนือจากการปฏิบติังานบนเรือ หรือมีการปกปิดการเจบ็ป่วยหรือการ
มีร่างกายอ่อนแอ ระหว่างการจา้งงาน หรือเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เน่ืองจาก การกระทาํโดยประมาท
ของคนงานประมง  

ส่วนที ่7 การปฏิบัติตามและการบังคบัใช้ 
มาตรา 40  

  สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งใชอ้าํนาจศาลและการควบคุมเหนือเรือท่ีชักธงของประเทศตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการสร้างระบบเพ่ือทาํให้มัน่ใจได้ถึง การปฏิบติัตามมาตรฐานของอนุสัญญาฉบบัน้ี 
รวมถึง   การตรวจ การรายงาน การติดตามควบคุม วิธีปฏิบติัในการร้องทุกข ์การลงโทษท่ีเหมาะสม และ
มาตรการปรับปรุงแกไ้ข ตามความเหมาะสม โดยใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย หรือขอ้บงัคบัภายในประเทศ  

มาตรา 41 
 1.  สมาชิกตอ้งกาํหนดใหเ้รือประมงซ่ึงอยูใ่นทะเลเกินกวา่สามวนั ซ่ึง 
(ก)  เป็นเรือจะมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป หรือ 
(ข)   นาํร่องในระยะทางไม่เกิน 200 ไมลท์ะเลจากชายฝ่ังของรัฐเจา้ของธง หรือนาํร่องออกไปนอกไหล่ทวีป   
        ไม่วา่ระยะทางจากชายฝ่ังจะมากกวา่กต็าม 
ตอ้งมีเอกสารท่ียงัไม่หมดอายุ ซ่ึงออกโดยหน่วยงานผูท้รงอาํนาจหรือบุคคลผูก้ระทาํการในนามของ
หน่วยงานผูท้รงอาํนาจ เพื่อระบุว่าเรือลาํน้ีผา่นการตรวจในเร่ือง การปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งอนุสัญญาน้ี
ในส่วนท่ีวา่ดว้ย สภาพการทาํงานและความเป็นอยู ่ 
 2.  ระยะเวลาท่ีออกเอกสารอาจเป็นระยะเวลาเดียวกนักบัใบรับรองความปลอดภยัของเรือประมง
ของประเทศหรือของต่างชาติกไ็ด ้แต่ไม่วา่จะกรณีใดกต็ามเอกสารดงักล่าวตอ้งมีอายไุม่เกิน 5 ปี 
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มาตรา 42 
 1. หน่วยงานผูท้รงอาํนาจตอ้งแต่งตั้งพนกังานตรวจท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในจาํนวนท่ีเพียงพอต่อ
การปฏิบติัการตามความรับผดิชอบท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 41 
 2. ในการจดัทาํระบบการตรวจท่ีมีประสิทธิภาพในเร่ืองสภาพการทาํงานและความเป็นอยู่บน
เรือประมง นั้น สมาชิกสามารถมอบอาํนาจตามความเหมาะสมให้แก่สถาบนัของรัฐ หรือองคก์รอ่ืน ๆ ซ่ึง
เป็นท่ีตระหนกัแลว้ว่า มีความสามารถและเป็นอิสระในการดาํเนินการตรวจและออกเอกสารดงักล่าว ในทุก
กรณีสมาชิกตอ้งคงไวซ่ึ้งความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีในการตรวจและการออกเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพ
การทาํงานและความเป็นอยูข่องคนงานประมงบนเรือประมงท่ีชกัธงของประเทศตน  
 

มาตรา 43 
1. สมาชิกซ่ึงไดรั้บขอ้ร้องเรียน หรือมีหลกัฐานท่ีแสดงว่า เรือประมงท่ีชกัธงของประเทศตนกระทาํ

การอนัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของอนุสัญญาน้ี สมาชิกตอ้งดาํเนินขั้นตอนท่ีจาํเป็น เพื่อสอบขอ้เทจ็จริง
และเพื่อทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ ไดก้ระทาํการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบ     

2. หากสมาชิกซ่ึงเป็นรัฐเจา้ของท่าเรือท่ีเรือประมงไดจ้อดเทียบท่าดว้ยเหตุผลทัว่ไปทางธุรกิจ หรือ
เหตุผลทางปฏิบติัการอ่ืน ๆ ได้รับขอ้ร้องเรียนหรือมีหลกัฐานว่า เรือประมงดังกล่าวกระทาํการอนัไม่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของอนุสัญญาน้ี ให้สมาชิกสามารถรายงานต่อรัฐบาลของประเทศเจา้ของธงเรือ 
พร้อมกบัสาํเนาแจง้ให้ผูอ้าํนวยการใหญ่องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศไดท้ราบดว้ย และสามารถดาํเนิน
มาตรการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น เพื่อเปล่ียนแปลงสภาพใด ๆ บนเรือท่ีเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัหรือสุขภาพ
อนามยั 

3. ในการดาํเนินมาตรการต่าง ๆ ตามท่ีอา้งถึงในวรรค 2 ของมาตราน้ีนั้น สมาชิกตอ้งแจง้ต่อผูแ้ทนท่ี
อยู่ใกลท่ี้สุดของรัฐเจา้ของธงเรือโดยทนัที และถา้เป็นไปได ้ตอ้งเรียกผูแ้ทนดงักล่าวเขา้พบ สมาชิกตอ้งไม่
กกัหรือหน่วงเรือไวโ้ดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร 

4. ตามวตัถุประสงคข์องมาตราน้ี คนงานประมง องคค์ณะทางวิชาชีพ สมาคม สหภาพแรงงาน หรือ
บุคคลใด ๆ ท่ีมีผลประโยชน์ในเร่ืองความปลอดภยัของเรือ รวมถึง ผลประโยชน์ในเร่ืองอนัตรายต่อสุขภาพ 
หรือความปลอดภยัของคนงานประมงบนเรือ สามารถยืน่ขอ้ร้องเรียนได ้

5. มาตราน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัขอ้ร้องเรียนท่ีสมาชิกพิจารณาแลว้วา่ ไม่มีมูล 
 

มาตรา 44 
 สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งบงัคบัใชอ้นุสญัญาน้ีในแนวทางท่ีจะทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่  เรือประมงท่ีชกัธง
ของประเทศท่ียงัไม่ไดใ้หส้ตัยาบนัอนุสญัญา จะไม่ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นคุณยิง่กวา่เรือประมงท่ีชกัธงของ
ประเทศท่ีใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาแลว้ 
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ส่วนที ่8 การแก้ไขภาคผนวก I  II และ III 
มาตรา 45 

1. ภายใตบ้ทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งของอนุสัญญาน้ี ท่ีประชุมแรงงานระหว่างประเทศสามารถแกไ้ข
ภาคผนวก I II และ III ได ้โดยคณะประศาสน์การของสาํนกังานแรงงานระหว่างประเทศสามารถบรรจุเร่ือง
ดงักล่าวเขา้เป็นหัวขอ้หน่ึงในวาระการประชุมเก่ียวกบั การเสนอขอแกไ้ข ซ่ึงจดัโดยท่ีประชุมไตรภาคีของ
คณะผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งน้ี การลงมติรับรองขอ้เสนอดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากสองในสามของผูมี้
สิทธิออกเสียงท่ีอยูแ่สดงตนในท่ีประชุม ทั้งยงัเป็นจาํนวนเสียงอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิกท่ีไดใ้ห้
สตัยาบนัอนุสญัญาน้ี 

2. การแกไ้ขใด ๆ ท่ีไดรั้บการรับรองแลว้ตามวรรค 1 ของมาตราน้ี ตอ้งมีผลใชบ้งัคบักบัประเทศ
สมาชิกท่ีไดใ้ห้สัตยาบนัอนุสัญญาน้ี นบัจากวนัท่ีมีการรับรองการแกไ้ขล่วงไปแลว้หกเดือน เวน้เสียแต่ว่า 
สมาชิกนั้นไดแ้จง้เป็นหนังสือต่อผูอ้าํนวยการใหญ่ว่า การแกไ้ขดงักล่าวตอ้งไม่มีผลใชบ้งัคบักบัประเทศ
สมาชิกนั้น หรือตอ้งมีผลใช้บงัคบักับประเทศสมาชิกนับถดัจากวนัท่ีระบุไวใ้นหนังสือประกาศแจง้ใน
ภายหลงั 

ส่วนที ่9 บทบัญญตัิท้ายบท 
มาตรา 46 

  อนุสัญญาน้ีทาํการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วย อายุขั้นตํ่า (ชาวประมง) พ.ศ. 2502  (ฉบับท่ี 112)
อนุสญัญาวา่ดว้ยการตรวจสุขภาพ (ชาวประมง) พ.ศ. 2502 (ฉบบัท่ี 113) อนุสัญญาว่าดว้ย ขอ้บทในขอ้ตกลง
ของชาวประมง พ.ศ. 2502  (ฉบบัท่ี 114) และอนุสญัญาวา่ดว้ย ท่ีพกัอาศยัของลูกเรือ (ชาวประมง) พ.ศ. 2509 
(ฉบบัท่ี 126) 

มาตรา 47 
 การให้สัตยาบันอนุสัญญาน้ีอย่างเป็นทางการตอ้งแจ้งต่อผูอ้าํนวยการใหญ่สํานักงานแรงงาน
ระหวา่งประเทศ เพื่อการลงทะเบียน  
 

มาตรา 48 
  1. อนุสัญญาน้ีตอ้งผกูพนัเฉพาะสมาชิกขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศท่ีผูอ้าํนวยการใหญ่ได้
ลงทะเบียนการใหส้ตัยาบนัแลว้เท่านั้น 
  2. อนุสัญญาน้ีตอ้งมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือพน้ 12 เดือน นบัจากวนัท่ีผูอ้าํนวยการใหญ่ไดล้งทะเบียนการ
ให้สัตยาบนัของประเทศสมาชิกอย่างนอ้ย 10 ประเทศ โดยในจาํนวนน้ีตอ้งเป็นประเทศชายฝ่ังจาํนวน 8 
ประเทศ    
 3. หลงัจากนั้น อนุสัญญาน้ีตอ้งมีผลบงัคบัใชก้บัประเทศสมาชิกเม่ือพน้ 12 เดือน นบัจากวนัท่ีการ
ใหส้ตัยาบนัของประเทศสมาชิกรายนั้น ไดรั้บการลงทะเบียน  
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มาตรา 49 
  1. ประเทศสมาชิกซ่ึงไดใ้ห้สัตยาบนัอนุสัญญาน้ีแลว้ สามารถประกาศบอกเลิกการให้สัตยาบนัได ้
ภายหลงัครบกาํหนดสิบปีนับจากวนัท่ีอนุสัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบัเป็นคร้ังแรก โดยแจง้ต่อผูอ้าํนวยการใหญ่
สาํนกังานแรงงานระหวา่งประเทศเพ่ือทาํการลงทะเบียน การบอกเลิกดงักล่าวจะไม่มีผลจนกว่าจะพน้หน่ึงปี
นบัจากการลงทะเบียนบอกเลิก 
 2. แต่ละประเทศสมาชิกท่ีใหส้ตัยาบนัอนุสัญญาฉบบัน้ี และไม่ไดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกในปีหลงัจากครบ
กาํหนดสิบปีตามความในวรรค 1 ของมาตราน้ี ตอ้งผกูพนัตามอนุสัญญาน้ีต่อไปอีกเป็นระยะเวลาสิบปี และ
หลงัจากนั้นก็สามารถประกาศบอกเลิกอนุสัญญาน้ีได ้ภายในปีแรกของการครบสิบปีอีกรอบหน่ึงตามความ
ท่ีบญัญติัไวใ้นมาตราน้ี  

มาตรา 50 
 1. ผูอ้าํนวยการใหญ่ของสาํนกังานแรงงานระหว่างประเทศตอ้งแจง้ใหป้ระเทศสมาชิกทั้งปวงของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศทราบถึง การลงทะเบียนการให้สัตยาบนั และการบอกเลิกทั้งปวงของ
ประเทศสมาชิกขององคก์าร 
  2. เม่ือไดป้ระกาศแจง้ให้สมาชิกขององคก์ารไดท้ราบถึงการลงทะเบียนให้สัตยาบนัของประเทศ
หลังสุดท่ีจะทาํให้อนุสัญญาน้ีมีผลบังคับใช้ ผูอ้าํนวยการใหญ่ต้องทาํให้ประเทศสมาชิกขององค์การ
ตระหนกัถึงวนัท่ีอนุสญัญาน้ีจะเร่ิมมีผลบงัคบัใช ้ 
 

มาตรา 51 
 ผูอ้าํนวยการใหญ่สาํนักงานแรงงานระหว่างประเทศตอ้งแจง้ต่อเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อการ
ลงทะเบียนตามมาตรา 102 แห่งกฎบตัรสหประชาชาติ ถึงรายละเอียดโดยสมบูรณ์ของการให้สัตยาบนั
อนุสญัญา การยอมรับ และการบอกเลิกการใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาน้ี  
 

มาตรา 52 
  เม่ือใดก็ตามท่ีพิจารณาแลว้ เห็นว่ามีความจาํเป็น คณะประศาสน์การของสาํนกังานแรงงานระหว่าง
ประเทศตอ้งนาํเสนอรายงานเร่ือง การมีผลปฏิบติัของอนุสัญญาน้ีต่อท่ีประชุมใหญ่ และตอ้งตรวจสอบถึง
ความเหมาะสมท่ีจะบรรจุเร่ืองการพิจารณาแกไ้ขอนุสญัญาเขา้ไวใ้นระเบียบวาระของการประชุมใหญ่ 
 

มาตรา 53 
 1. ท่ีประชุมใหญ่ควรรับรองอนุสัญญาฉบบัใหม่ท่ีแกไ้ขอนุสัญญาฉบบัน้ี เวน้เสียแต่ว่าอนุสัญญา
ฉบบัใหม่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนวา่ 
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ก.  การให้สัตยาบนัอนุสัญญาท่ีแกไ้ขใหม่ของประเทศสมาชิกตอ้งมีผลเป็นการประกาศยกเลิกอนุสัญญา
ฉบบัน้ีโดยทนัที โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงบทบญัญติัของมาตรา 49 ขา้งตน้ เม่ืออนุสัญญาท่ีแกไ้ขใหม่ไดมี้
ผลใชบ้งัคบัแลว้ และ  

ข.  นับแต่วนัท่ีอนุสัญญาท่ีแก้ไขใหม่มีผลใช้บงัคบั อนุสัญญาฉบบัน้ีตอ้งยุติการเปิดให้สัตยาบนัโดย
ประเทศสมาชิก 

 2. ไม่วา่กรณีใดๆ อนุสัญญาฉบบัน้ี ตอ้งมีผลใชบ้งัคบัตามปกติ ทั้งดา้นรูปแบบและเน้ือหา ในประเทศ
สมาชิกทั้งหลายท่ีไดใ้หส้ตัยาบนัอนุสญัญาฉบบัน้ีแลว้ แต่ยงัไม่ไดใ้หส้ตัยาบนัอนุสญัญาท่ีแกไ้ขใหม่ 
 

มาตรา 54 
 ตวับทอนุสญัญาฉบบัน้ีทั้งท่ีเป็นภาษาองักฤษและฝร่ังเศสมีผลเท่าเทียมกนั 
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ภาคผนวก I  
 

การปรับเทียบหน่วยการวดั 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องอนุสัญญาน้ี ในกรณีท่ีหน่วยงานผูท้รงอาํนาจตดัสินใจใชห้น่วย
ความยาวตลอดลาํเรือ (LOA) เป็นพื้นฐานในการวดั แทนความยาว (L) ใหเ้ทียบมาตรวดั ดงัน้ี 
(ก) ความยาวตลอดลาํเรือ (LOA) 16.5 เมตร เทียบไดก้บัความยาว (L) 15 เมตร 
(ข) ความยาวตลอดลาํเรือ (LOA) 26.5 เมตร เทียบไดก้บัความยาว (L) 24 เมตร 
(ค) ความยาวตลอดลาํเรือ (LOA) 50 เมตร เทียบไดก้บัความยาว (L) 45 เมตร 
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ภาคผนวก II 
 

ข้อตกลงการทาํงานของคนงานประมง 
 ขอ้ตกลงการทาํงานของคนงานประมงตอ้งมีรายการหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ ในกรณีท่ีไม่มีความ
จาํเป็นตอ้งใส่หวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึง หรือหลายหวัขอ้ เน่ืองมาจากมีการกาํหนดไวใ้นทางอ่ืนแลว้ โดยกฎหมาย 
หรือขอ้บงัคบัภายในประเทศ หรือขอ้ตกลงร่วมจากการเจรจาต่อรอง  
(ก) นามสกลุ และช่ืออ่ืน ๆ ของคนงานประมง  วนัเดือนปีเกิดหรืออาย ุและสถานท่ีเกิด 
(ข) สถานท่ีและวนัท่ีทาํขอ้ตกลง 
(ค) ช่ือ และเลขทะเบียนของเรือประมง หรือเรือซ่ึงคนงานประมงทาํงานบนเรือ 
(ง) ช่ือนายจา้ง หรือเจา้ของเรือประมง หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีทาํขอ้ตกลงกบัคนงานประมง 
(จ) การเดินเรือหรือเสน้ทางการเดินเรือ หากสามารถกาํหนดไดใ้นขณะทาํขอ้ตกลง 
(ฉ) ความสามารถในตาํแหน่งท่ีคนงานประมงไดรั้บการจา้งงาน หรือมอบหมายใหท้าํงาน 
(ช) สถานท่ี และวนัท่ีคนงานประมงไดรั้บการกาํหนดใหร้ายงานตวัเขา้ทาํงานบนเรือ ถา้ระบุได ้
(ซ) การจดัหาส่ิงต่าง ๆ ใหแ้ก่คนงานประมง เวน้เสียแต่ ไดมี้ระบบอ่ืนไวเ้ป็นทางเลือกแลว้ ตามกฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบัภายในประเทศ 
(ฌ) จาํนวนค่าจา้ง หรือจาํนวนส่วนแบ่ง และวิธีการคาํนวณส่วนแบ่งดงักล่าว หากใชส่้วนแบ่งเป็นพื้นฐานใน

การจ่ายค่าตอบแทน หรือจาํนวนค่าจา้งและส่วนแบ่ง และวิธีคาํนวณส่วนแบ่ง หากใชส่้วนทั้งค่าจา้งและ
ส่วนแบ่งเป็นพื้นฐานในการจ่ายค่าตอบแทน และค่าจา้งขั้นตํ่าตามขอ้ตกลง  

(ญ) การส้ินสุดขอ้ตกลง และเง่ือนไขในการส้ินสุดขอ้ตกลง 
(i)  หากขอ้ตกลงทาํข้ึนโดยมีกาํหนดระยะเวลา ใหก้าํหนดวนัส้ินสุดของขอ้ตกลง 
(ii) หากขอ้ตกลงทาํข้ึนโดยกาํหนดเส้นทางการเดินเรือ ให้กาํหนดท่าเรือปลายทาง และเวลาท่ีขอ้ตกลง

ตอ้งส้ินสุดลง ภายหลงัจากเรือเทียบท่า ก่อนท่ีคนงานประมงจะถูกเลิกจา้ง  
(iii) หากขอ้ตกลงทาํข้ึนโดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาส้ินสุด ให้กาํหนดเง่ือนไขท่ีแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิก

ขอ้ตกลง ตลอดจน ระยะเวลาแจง้การบอกเลิกขอ้ตกลง โดยระยะเวลานั้นตอ้งไม่นอ้ยเกินไปสาํหรับ
นายจา้ง หรือเจา้ของเรือประมง หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีทาํขอ้ตกลงกบัคนงานประมง 

(ฎ) การคุม้ครองท่ีครอบคลุมถึงคนงานประมง ในกรณีเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยอนัเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังาน 

(ฏ) จาํนวนวนัลาประจาํปีโดยไดรั้บค่าจา้ง หรือสูตรท่ีใชใ้นการคาํนวณวนัลา เท่าท่ีจะสามารถปฏิบติัได ้
(ฐ) ขอบเขตของการประกนัสังคมและสุขภาพ และสิทธิประโยชน์ท่ีนายจา้ง เจา้ของเรือประมง หรือบุคคล

อ่ืน ๆ ท่ีไดจ้ดัใหแ้ก่คนงานประมงตามขอ้ตกลงกบัคนงานประมง ตามท่ีจะพึงปฏิบติั 
(ฑ) สิทธิของคนงานประมงท่ีจะไดรั้บการส่งตวักลบั 
(ฒ) ส่ิงอา้งอิงในการทาํขอ้ตกลงจากการร่วมเจรจาต่อรอง เท่าท่ีจะสามารถปฏิบติัได ้
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(ณ) ช่วงเวลาในการพกัขั้นตํ่า ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือมาตรการอ่ืน ๆ ภายในประเทศ และ 
(ด) รายการหวัขอ้อ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย และขอ้บงัคบัภายในประเทศกาํหนด 
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ภาคผนวก III 
ทีพ่กัอาศัยบนเรือประมง 

 
บททัว่ไป 

 

 1.  เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องอนุสญญาน้ี 
(ก)  “เรือประมงใหม่” หมายถึง เรือประมงซ่ึง 

(i) มีการทาํสัญญาการต่อเรือหรือดดัแปลงส่วนใหญ่ของเรือ ณ วนัท่ี หรือหลงัจากวนัท่ีอนุสัญญามีผล
ใชบ้งัคบักบัประเทศสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 

(ii) ไดมี้การทาํสัญญาการต่อเรือหรือดดัแปลงส่วนใหญ่ของเรือมาก่อนวนัท่ีอนุสัญญาฉบบัมีผลใช้
บงัคบักบัประเทศสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้ง และทาํการส่งมอบเรือภายในระยะเวลา 3 ปีข้ึนไป นบัจากวนัท่ี
อนุสญัญามีผลใชบ้งัคบั หรือ 

(iii) ในกรณีท่ีไม่มีการทาํสัญญาการต่อเรือ ให้ถือเอา ณ วนัท่ี หรือหลงัจากวนัท่ีอนุสัญญาฉบบัน้ีมีผลใช้
บงัคบักบัประเทศสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดท้าํการ 
- วางกระดูกงูของเรือ 
- ข้ึนโครงก่อสร้างท่ีสามารถบ่งช้ีวา่ ไดเ้ร่ิมต่อเรือประเภทนั้น หรือ 
- เร่ิมประกอบช้ินส่วนอยา่งนอ้ย 50 ตนั หรือร้อยละ 1 ของวสัดุก่อสร้างทั้งหมดท่ีไดป้ระมาณการ 

แลว้แต่วา่อยา่งใดอยา่งหน่ึงจะนอ้ยกวา่ 
(ข)  “เรือท่ีมีอยูแ่ลว้” หมายถึง เรือซ่ึงไม่ใช่เรือประมงใหม่ 
 2. บทบญัญติัต่อจากน้ีตอ้งใชบ้งัคบักบัเรือประมงใหม่ เรือประมงท่ีมีดาดฟ้า ภายใตข้อ้ยกเวน้ใด ๆ ท่ี
มีตามมาตรา 3 ของอนุสญัญาน้ี หน่วยงานผูท้รงอาํนาจสามารถบงัคบัใชข้อ้กาํหนดในภาคผนวกน้ี กบัเรือท่ีมี
อยูแ่ลว้ หากไดพ้ิจารณาแลว้วา่ มีเหตุผลสมควร และสามารถปฏิบติัได ้ทั้งน้ี ภายหลงัจากการปรึกษาหารือกนั
แลว้ 
 3. ภายหลงัจากการปรึกษาหารือ หน่วยงานผูท้รงอาํนาจสามารถอนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลง
บทบญัญติัในภาคผนวกน้ี ในการใชบ้งัคบักบัเรือประมงท่ีโดยปกติอยู่ในทะเลน้อยกว่า 24 ชัว่โมง โดย
คนงานประมงไม่ไดอ้าศยัอยูบ่นเรือในขณะเรือเทียบท่า ในกรณีของเรือดงักล่าว หน่วยงานผูท้รงอาํนาจตอ้ง
ทาํให้มั่นใจได้ว่า คนงานประมงท่ีเก่ียวขอ้งมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเพียงพอ เพื่อการพกัผ่อน การ
รับประทานอาหาร และการสุขาภิบาล 
 4. การเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีสมาชิกไดก้ระทาํภายใตว้รรค 2 ของภาคผนวกน้ี ตอ้งรายงานต่อองคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศ ตามมาตรา 22 แห่งธรรมนูญขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
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 5. ขอ้กาํหนดสาํหรับเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไปสามารถนาํมาบงัคบัใชก้บั เรือท่ีมีความยาว
ระหว่าง 15 เมตรถึง 24 เมตร หากหน่วยงานผูท้รงอาํนาจไดพ้ิจารณาแลว้ว่า มีเหตุผลสมควร และสามารถ
ปฏิบติัได ้ทั้งน้ี ภายหลงัจากการปรึกษาหารือกนัแลว้ 
 6. คนงานประมงท่ีทาํงานบนเรือลาํเลียงส่ิงของ ซ่ึงมีท่ีพกัอาศยั และเคร่ืองสุขภณัฑท่ี์ไม่เพียงพอ 
ตอ้งจดัใหค้นงานประมงเหล่านั้นไดใ้ชท่ี้พกัอาศยั และส่ิงอาํนวยความสะดวกดงักล่าว บนเรือแม่ 
  7. สมาชิกสามารถขยายขอบเขตของขอ้กาํหนดในภาคผนวกน้ีในเร่ือง เสียง ความสั่นสะเทือน     
การระบายอากาศ การทาํความร้อน การปรับอากาศ และการให้แสงสว่างในพ้ืนท่ีทาํงาน และพื้นท่ีเก็บของ 
หากพิจารณาแลว้ว่าเหมาะสม และจะไม่ส่งผลในทางลบต่อหนา้ท่ีของกระบวนการทาํงาน หรือสภาพการ
ทาํงาน หรือคุณภาพในการจบัปลา 
  8. การใชน้ํ้ าหนกัตนักรอสตามท่ีอา้งถึงในมาตรา 5 ของอนุสัญญาน้ีใหจ้าํกดัเฉพาะวรรค14, 37, 38, 
41, 43, 46, 49, 53, 55, 61, 64, 65 และ 67 ของภาคผนวกน้ีเท่านั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคเ์หล่าน้ี 
หลงัจากไดป้รึกษาหารือกนัแลว้ ให้หน่วยงานผูท้รงอาํนาจตดัสินใจใชน้ํ้ าหนกัตนักรอส (gt) เป็นพื้นฐาน    
ในการวดั 
(ก) 75 ตนักรอสตอ้งพิจารณาเทียบไดก้บัความยาว (L) 15 เมตร หรือความยาวตลอดลาํเรือ 16.5 เมตร 
(ข) 300 ตนักรอสตอ้งพิจารณาเทียบไดก้บัความยาว (L) 24 เมตร หรือความยาวตลอดลาํเรือ 26.5 เมตร 
(ค) 950 ตนักรอสตอ้งพิจารณาเทียบไดก้บัความยาว (L) 45 เมตร หรือความยาวตลอดลาํเรือ 50 เมตร 
 

การวางแผนและการควบคุม 
 9. ในทุกกรณีท่ีมีการต่อเรือใหม่ หรือมีการบูรณะท่ีพกัอาศยัของลูกเรือบนเรือ หน่วยงานผูท้รง
อาํนาจตอ้งกระทาํจนเป็นพอใจไดว้่า เรือเหล่านั้นตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของภาคผนวกน้ี และหน่วยงาน 
ผูท้รงอาํนาจตอ้งกาํหนดให้เรือท่ีเปล่ียนธงมาชกัธงของประเทศสมาชิก และเรือท่ีมีการดดัแปลงท่ีพกัอาศยั
ของคนงานประมงบนเรืออยา่งมาก ตอ้งปฏิบติัตามภาคผนวกน้ี ตามขอบเขตซ่ึงปฏิบติัได ้ทั้งน้ี ขอ้กาํหนดน้ี
ใหบ้งัคบัใชต้ามวรรค 2 ของภาคผนวกน้ี 
  10. ในกรณีตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรค 9 ของภาคผนวกน้ี ตอ้งส่งแผนงานโดยละเอียดและขอ้มูล
เก่ียวกบัท่ีพกัอาศยัสาํหรับเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป ใหห้น่วยงานผูท้รงอาํนาจหรือหน่วยท่ีไดรั้บมอบ
อาํนาจ เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 11.  ในทุกกรณีท่ีเรือมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป เม่ือมีการบูรณะหรือดดัแปลงท่ีพกัอาศยัของลูกเรือ
ประมงบนเรือเป็นอยา่งมาก หน่วยงานผูท้รงอาํนาจตอ้งเขา้ตรวจท่ีพกัอาศยัเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
อนุสัญญาฉบบัน้ี และเม่ือเรือไดท้าํการเปล่ียนธงมาชกัธงของประเทศสมาชิก หน่วยงานผูท้รงอาํนาจอาจเขา้
ไปตรวจท่ีพกัอาศยัของลูกเรือประมงเพ่ิมเติมไดต้ามดุลพินิจ ทั้งน้ี เพื่อให้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเป็นไป
ตามการบงัคบัใชใ้นวรรค 2 ของภาคผนวกน้ี 
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 12.  หากเรือมีการเปล่ียนธง หน่วยงานผูท้รงอาํนาจของประเทศสมาชิกซ่ึงเป็นเจา้ของธงเรือตอ้งรับ
เอาขอ้กาํหนดทางเลือก วรรคท่ี 15, 39, 47 และ 62 ของภาคผนวกน้ีไประงบัการบงัคบัใชก้บัเรือได ้
 

การออกแบบและการต่อเรือ 
ความสูงของห้อง  

13. ในบริเวณท่ีพกัอาศยัทุกท่ีตอ้งมีความสูงเหนือศีรษะท่ีเพียงพอ ในบริเวณท่ีคนงานประมงอาจ
ตอ้งยนืเป็นระยะเวลานาน หน่วยงานผูท้รงอาํนาจตอ้งกาํหนดความสูงขั้นตํ่าของหอ้ง 

14.  สาํหรับเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป ความสูงขั้นต่าของหอ้งในบริเวณท่ีพกัอาศยัทุกท่ีตอ้งมี
ความสูงไม่นอ้ยกวา่ 200 เซนติเมตร 

15.   แมจ้ะมีบทบญัญติัของ paragraph 14 หน่วยงานผูท้รงอาํนาจสามารถตดัสินว่า ความสูงขั้นตํ่า
ของห้องท่ีอนุญาตไดต้อ้งไม่นอ้ยกว่า 190 เซนติเมตร ในบางพื้นท่ี หรือบางส่วนของพื้นท่ีในบริเวณท่ีพกั
อาศัยซ่ึงตอ้งเป็นท่ีพอใจแลว้ว่าพื้นท่ีน้ีมีความเหมาะสมและไม่เป็นเหตุให้คนงานประมงเกิดความไม่
สะดวกสบาย หลงัจากท่ีไดมี้การปรึกษาหรือกนัแลว้   
  
การเข้าสู่บริเวณท่ีพักอาศัย และไปมาระหว่างบริเวณท่ีพักอาศัย 
 16. ห้ามมิให้มีการเขา้สู่ห้องนอนไดโ้ดยตรง จากห้องเก็บปลาและพ้ืนท่ีตั้งเคร่ืองยนต ์เวน้แต่มีไว้
เพื่อเป็นทางออกฉุกเฉิน โดยตอ้งหลีกเล่ียงการเขา้สู่ห้องนอนไดโ้ดยตรงจากห้องประกอบอาหาร ห้องเก็บ
ของ หอ้งอบแห้ง หรือพื้นท่ีสุขาภิบาลส่วนรวม ตามเหตุผลสมควรและสามารถกระทาํได ้เวน้แต่ไดก้าํหนด
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 17. สาํหรับเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป ตอ้งไม่มีการเขา้สู่หอ้งนอนไดโ้ดยตรงจากหอ้งเก็บปลา
และพ้ืนท่ีตั้ งเคร่ืองยนต์ หรือจากห้องประกอบอาหาร ห้องเก็บของ ห้องอบแห้ง หรือพื้นท่ีสุขาภิบาล
ส่วนรวม เวน้แต่มีไวเ้พื่อเป็นทางออกฉุกเฉิน บทบญัญติัน้ีไม่ไดย้กเวน้ การใชพ้ื้นท่ีสุขาภิบาลร่วมกนัระหวา่ง
สองเคบิน 
ฉนวนกันความร้อน 
 18. บริเวณท่ีพกัอาศยัตอ้งมีฉนวนกนัความร้อนอยา่งเพียงพอ วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างผนงักั้นดา้นใน 
แผ่นและวสัดุบุฝาผนงั พื้นและส่วนเช่ือมต่อ ตอ้งมีความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารใชง้าน และช่วยให้
เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพ โดยตอ้งมีการระบายนํ้าอยา่งเพียงพอในบริเวณท่ีพกัอาศยั 
  

เร่ืองอ่ืนๆ 
 19. ตอ้งดาํเนินมาตรการท่ีสามารถกระทาํไดท้ั้งปวง เพื่อปกป้องท่ีพกัอาศยัของลูกเรือบนเรือประมง
จากแมลงวนัและแมลงอ่ืนๆ เม่ือเรือนั้นทาํการประมงในบริเวณท่ีมียงุรบกวน 
 20. ตอ้งจดัใหมี้ทางออกฉุกเฉินจากบริเวณท่ีพกัอาศยัของลูกเรือ ตามความจาํเป็น 
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เสียงและความส่ันสะเทอืน 
 21. หน่วยงานผูท้รงอาํนาจตอ้งมีมาตรการท่ีจาํกดัเสียงและความสั่นเทือนไม่ให้มากเกินไปใน
บริเวณท่ีพกัอาศยั และเท่าท่ีจะสามารถกระทาํได ้ตามมาตรฐานระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 22. หน่วยงานผูท้รงอาํนาจตอ้งรับรองมาตรฐานดา้นเสียงและความสั่นเทือนในบริเวณท่ีพกัอาศยัใน
เรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป ซ่ึงตอ้งทาํให้มัน่ใจไดว้่า คนงานประมงไดรั้บการคุม้ครองท่ีเพียงพอจาก
ผลกระทบของเสียงและความสัน่สะเทือนดงักล่าว รวมทั้ง ความเหน่ือยลา้ท่ีเกิดจากผลของเสียงและความสัน่
เทือนนั้น 

 
การระบายอากาศ 

 23. ตอ้งมีการระบายอากาศในบริเวณท่ีพกัอาศยั โดยคาํนึงถึงสภาพภูมิอากาศ ระบบการระบาย
อากาศตอ้งทาํใหอ้ากาศอยูใ่นสภาพท่ีพึงพอใจของคนงานประมงในขณะท่ีอยูบ่นเรือ 
 24. การระบายอากาศ หรือมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีมีตอ้งสามารถปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีจากควนัของ
บุหร่ีได ้
 25. เรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไปตอ้งมีการติดตั้งระบบระบายอากาศสาํหรับท่ีพกัอาศยั ซ่ึงตอ้งมี
การควบคุมให้มีการรักษาสภาพอากาศให้เป็นท่ีพอใจ และตอ้งทาํให้มัน่ใจไดถึ้ง การเคล่ือนท่ีของอากาศท่ี
เพียงพอในทุกสภาพภูมิอากาศและฤดูกาล ระบบการระบายอากาศตอ้งทาํงานตลอดเวลาท่ีคนงานประมงอยู่
บนเรือ 

การทาํความร้อนและการปรับอากาศ 
 26. ตอ้งมีการทาํความร้อนท่ีเพียงพอในบริเวณท่ีพกัอาศยั โดยคาํนึงถึงสภาพภูมิอากาศ 
 27. ตอ้งมีความร้อนท่ีเพียงพอในเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป โดยผา่นระบบการทาํความร้อน 
ยกเวน้เรือประมงท่ีทาํการประมงเฉพาะในเขตร้อน ระบบการทาํความร้อนตอ้งให้ความร้อนในทุกสภาพ
อากาศ ตามความจาํเป็น และตอ้งทาํงานเม่ือคนงานประมงอาศยัหรือทาํงานอยูบ่นเรือ และเม่ือมีสภาพอากาศ
ท่ีตอ้งการความร้อน 
 28. เรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป ซ่ึงไดรั้บการยกเวน้เน่ืองจากทาํการอยู่ในบริเวณท่ีสภาพ
อุณหภูมิไม่ตอ้งการระบบทาํความร้อน ตอ้งจดัให้มีการปรับอากาศในบริเวณท่ีพกัอาศยั หอบงัคบัการเรือ 
หอ้งวิทย ุและหอ้งควบคุมเคร่ืองจกัรส่วนกลาง  
 

แสงสว่าง 
 29. บริเวณท่ีพกัอาศยัทุกแห่งตอ้งมีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ 
 30. ท่ีพกัอาศยัตอ้งมีแสงธรรมชาติเพิ่มเติมจากแสงประดิฐ เท่าท่ีจะสามารถกระทาํได ้ในกรณีท่ีมี
แสงจากธรรมชาติในหอ้งนอน ตอ้งมีวิธีการในการกนัแสงดงักล่าวดว้ย 



 

 

กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ   สาํนกัพฒันามาตรฐานแรงงาน   กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน         

31

 31. ตอ้งจดัให้มีแสงสว่างสาํหรับอ่านหนงัสือสาํหรับทุกเตียงนอน เพิ่มเติมจากแสงธรรมชาติใน
หอ้งนอน    
 32. ตอ้งจดัใหมี้ไฟฉุกเฉินในหอ้งนอน 
  33. ในกรณีท่ีเรือไม่มีการติดตั้งไฟฉุกเฉินในหอ้งรับประทานอาหาร ทางเดิน และบริเวณใด ๆ ท่ีอาจ
ใชเ้ป็นทางออกฉุกเฉินแลว้ ตอ้งมีการติดตั้งแสงสวา่งถาวรในเวลากลางคืนในบริเวณต่าง ๆ ดงักล่าว  
 34. แสงสว่างในบริเวณท่ีพกัอาศยับนเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
หน่วยงานผูท้รงอาํนาจกาํหนด ทั้งน้ี ในบริเวณท่ีพกัอาศยัซ่ึงสามารถเคล่ือนไหวไดโ้ดยอิสระ มาตรฐานขั้น
ตํ่าดา้นแสงสว่างดงักล่าวตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีบุคคลสายตาปกติสามารถอ่านหนงัสือพิมพโ์ดยทัว่ไปไดใ้นวนัท่ี
อากาศแจ่มใส   

ห้องนอน 
เร่ืองท่ัวไป 
 35. ห้องนอนตอ้งตั้งอยูใ่นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุดจากการเคล่ือนท่ีและการเร่งความเร็วของ
เรือ ในกรณีท่ีการออกแบบ ปริมาตร หรือวตัถุประสงคข์องเรือเอ้ือใหท้าํได ้แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ตอ้งตั้งอยู่
บริเวณส่วนหนา้ของผนงักนัชน 

 
พืน้ท่ี 
 36.  จาํนวนของบุคคลต่อห้องนอน และพ้ืนท่ีต่อบุคคล ยกเวน้ พื้นท่ีวางเตียงและตูเ้ก็บของ  ตอ้งมี
การจดัพื้นท่ีท่ีเพียงพอและใหส้ะดวกสบายแก่คนงานประมงท่ีอยูบ่นเรือ โดยคาํนึงถึง การปฏิบติัการของเรือ 
 37. ในเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป แต่ไม่เกิน 45 เมตร นั้น พื้นท่ีของหอ้งนอนสาํหรับบุคคลหน่ึง
คน โดยไม่รวมเตียงและตูเ้กบ็ของ ตอ้งมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1.5 ตารางเมตร 
 38. ในเรือท่ีมีความยาว 45 เมตรข้ึนไป นั้น พื้นท่ีในหอ้งนอนสาํหรับบุคคลหน่ึงคน โดยไม่รวมเตียง
และตูเ้กบ็ของ ตอ้งมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 2 ตารางเมตร 
 39.  แมว้่าบทบญัญติัในวรรค 37 และ 38 หน่วยงานผูท้รงอาํนาจสามารถตดัสินว่าพื้นท่ีอยา่งนอ้ย     
ท่ีกาํหนดในห้องนอนต่อคน โดยไม่รวมเตียงหรือท่ีเก็บของ จะตอ้งไม่นอ้ยกว่า1.0  และ 1.5 ตารางเมตร
ตามลาํดบั ภายหลงัจากท่ีไดป้รึกษาหารือกนัแลว้ หน่วยงานผูท้รงอาํนาจตอ้งทาํใหพ้อใจไดว้่าพื้นท่ีท่ีจดัใหน้ี้
มีความเหมาะสมและจะไม่มีผลก่อใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่คนงานประมง   
 
จาํนวนคนต่อหน่ึงห้องนอน 
 40. ในกรณีไม่ไดก้าํหนดขอบเขตไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน จาํนวนคนท่ีอนุญาตใหอ้ยูใ่นหอ้งนอนแต่ละหอ้ง
ไดต้อ้งไม่เกิน 6 คน 
 41. ในเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป จาํนวนคนท่ีอนุญาตใหอ้ยูใ่นหอ้งนอนแต่ละหอ้งไดต้อ้งไม่
เกิน 4 คน หน่วยงานผูท้รงอาํนาจสามารถอนุญาตให้ยกเวน้ขอ้กาํหนดน้ีไดเ้ป็นบางกรณี หากพิจารณาจาก
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ขนาด ประเภท หรือวตัถุประสงคก์ารปฏิบติัการของเรือแลว้ เห็นว่า ขอ้กาํหนดไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
สามารถจะกระทาํได ้ 
 42. ในกรณีไม่ไดก้าํหนดขอบเขตไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ตอ้งจดัห้องนอนเด่ียว หรือห้องนอนให้กบั       
นายประจาํเรือ เท่าท่ีจะสามารถกระทาํได ้
 43. หอ้งนอนของนายประจาํเรือในเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป ตอ้งเป็นหอ้งนอนสาํหรับบุคคล
คนเดียว หากเป็นไปได ้และไม่วา่กรณีใดก็ตาม หอ้งนอนหน่ึงหอ้งตอ้งไม่มีเตียงมากกว่า 2 เตียง หน่วยงานผู ้
ทรงอาํนาจสามารถอนุญาตให้มียกเวน้ขอ้กาํหนดของวรรคน้ีได้เป็นบางกรณี หากพิจารณาจากขนาด 
ประเภท หรือวตัถุประสงคก์ารปฏิบติัการของเรือแลว้ เห็นว่า ขอ้กาํหนดไม่มีความเหมาะสมและไม่สามารถ
จะกระทาํได ้ 
 
อ่ืน ๆ  

44. จาํนวนสูงสุดท่ีคนจะอาศยัอยูใ่นหอ้งนอนได ้ตอ้งเขียนติดไวใ้นหอ้งแบบถาวร ในท่ีท่ีเห็นไดง่้าย 
45. ตอ้งจดัใหลู้กเรือนอนเตียงเด่ียวท่ีมีขนาดเหมาะสม โดยฟกูตอ้งทาํจากวสัดุท่ีเหมาะสม 
46. เตียงในเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป ตอ้งมีขนาดขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ 198 X 80 เซนติเมตร 
47.  แมว้่าบทบญัญติัในวรรค 46 ภายหลงัจากท่ีไดป้รึกษาหารือกนัแลว้ หน่วยงานผูท้รงอาํนาจ

สามารถตดัสินว่าขนาดของเตียงนอนตอ้งไม่นอ้ยกว่า 190 X 70 เซนติเมตร โดยตอ้งทาํใหพ้อใจไดว้่าเตียง    
ท่ีจดัใหน้ี้มีความเหมาะสมและจะไม่มีผลก่อใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่คนงานประมง   

48. หอ้งนอนตอ้งมีการวางผงัและติดตั้งอุปกรณ์ท่ีทาํใหม้ัน่ใจไดถึ้ง ความสะดวกสบายตามสมควร
ของผูพ้กัอาศยั และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยอุปกรณ์นั้นตอ้งรวมถึง เตียง ตูเ้ก็บของส่วนตวั         
ท่ีเพียงพอต่อการเกบ็เส้ือผา้และของใชส่้วนตวัอ่ืนๆ และวสัดุแบบราบท่ีเหมาะสมในการเขียนหนงัสือ 

49. ในเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป ตอ้งจดัใหมี้โตะ๊ท่ีเหมาะสาํหรับการเขียนหนงัสือ และเกา้อ้ี 
50. ท่ีพกัอาศยัส่วนท่ีใชส้าํหรับการนอนตอ้งมีทาํเลท่ีตั้ง และไดรั้บการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความเป็น

ส่วนตวัสาํหรับชายและหญิง เท่าท่ีจะสามารถกระทาํได ้
 

ห้องรับประทานอาหาร 
51. หอ้งรับประทานตอ้งอยูใ่กลก้บัหอ้งประกอบอาหารใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้แต่ไม่ว่ากรณี

ใด ๆ ตอ้งไม่อยูส่่วนหนา้ของผนงักนัชน 
52. ตอ้งจดัให้มีพื้นท่ีห้องรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมต่อการบริการ ในกรณีท่ีไม่ไดก้าํหนด

ขอบเขตไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน พื้นท่ีหอ้งรับประทานตอ้งแยกจากพื้นท่ีส่วนท่ีเป็นหอ้งนอน หากสามารถปฏิบติัได ้
53. ห้องรับประทานอาหารในเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป ตอ้งแยกออกจากพื้นท่ีส่วนท่ีเป็น

หอ้งนอน 
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54. ขนาดและอุปกรณ์ในห้องรับประทานอาหารตอ้งเพียงพอตามจาํนวนคนท่ีจะใชง้านในเวลา
เดียวกนั 

55. ในเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป ตอ้งจดัใหมี้ตูเ้ยน็ท่ีมีขนาดบรรจุเพียงพอ และอุปกรณ์ในการ
ทาํนํ้าร้อนและนํ้าเยน็ ไวพ้ร้อมใหค้นงานประมงสามารถไดใ้ชต้ลอดเวลา 

 
อ่างอาบนํ้าหรือฝักบวั หอ้งสว้ม และอ่างลา้งหนา้ 

   56. ตอ้งจดัให้มีเคร่ืองสุขภณัท ์ซ่ึงรวมถึง ห้องสุขา อ่างลา้งหนา้ และอ่างอาบนํ้ าหรือฝักบวั ให้กบั
บุคคลทุกคนท่ีอยูบ่นเรือ ตามความเหมาะสมกบัการทาํงานของเรือ โดยอุปกรณ์ดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานขั้นตํ่าดา้นสุขภาพอนามยัและสุขลกัษณะ และมาตรฐานดา้นคุณภาพอ่ืนๆ ตามสมควร 

57. ตอ้งจาํกดัการปนเป้ือนจากพ้ืนท่ีสุขาภิบาลไม่ใหเ้ขา้สู่พื้นท่ีอ่ืน ๆ เท่าท่ีจะสามารถปฏิบติัได ้ทั้งน้ี 
เคร่ืองสุขภณัฑส์าํหรับผูห้ญิงตอ้งมีความเป็นส่วนตวัตามสมควร 

58. ตอ้งจดัให้มีนํ้ าเยน็และนํ้ าร้อนให้แก่คนงานประมงทุกคนและบุคคลอ่ืนๆ บนเรือในปริมาณท่ี
เหมาะสมเพื่อใหถู้กตอ้งตามหลกัสุขลกัษณะ โดยหน่วยงานผูท้รงอาํนาจสามารถกาํหนดปริมาณนํ้ าด่ืมขั้นตํ่า
ท่ีจะตอ้งจดัให ้หลงัจากทาํการปรึกษาหารือแลว้  

59. ในกรณีท่ีจดัให้มีเคร่ืองสุขภณัฑ ์ตอ้งมีการระบายอากาศสู่ภายนอก โดยแยกต่างหากจากส่วน
อ่ืนๆ ของท่ีพกัอาศยั 

60. พื้นผวิของพื้นท่ีสุขาภิบาลตอ้งทาํความสะอาดไดง่้าย โดยตอ้งติดวสัดุกนัล่ืนท่ีพื้น 
61. ในเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป ตอ้งจดัให้มีอ่างอาบนํ้ าหรือฝักบวั หรือทั้งสองอย่าง             

โถสุขภณัท ์และอ่างลา้งหนา้อย่างละหน่ึงท่ีต่อคนงานประมง 4 คนหรือนอ้ยกว่านั้น หากคนงานประมง     
ทุกคนไม่มีเคร่ืองสุขภณัฑใ์นหอ้ง 

62.  แมว้่าบทบญัญติัในวรรค 61 ภายหลงัจากท่ีไดป้รึกษาหารือกนัแลว้ หน่วยงานผูท้รงอาํนาจอาจ
ตดัสินใจว่าตอ้งจดัให้มีอ่างอาบหรือฝักบวัอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่ง และอ่างลา้งหนา้ จาํนวน 1 ท่ี 
ต่อคนงาน 6 คนหรือมากกว่า  และจดัให้มีห้องส้วมอย่างนอ้ย 1 ห้อง ต่อคนงาน 8 คนหรือมากกว่าโดย
หน่วยงานผูท้รงอาํนาจตอ้งทาํให้พอใจไดว้่าส่ิงท่ีจดัให้น้ีมีความเหมาะสมและจะไม่มีผลก่อให้เกิดความไม่
สะดวกแก่คนงานประมง   

 
ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการซักรีด 

63. ตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์สาํหรับการซกัและตากเส้ือผา้ ตามความจาํเป็น โดยคาํนึงถึงการทาํงานของ
เรือ หากไม่ไดมี้การกาํหนดขอบเขตไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

64. ตอ้งจดัให้มีส่ิงอาํนวยความสะดวกสบายในการซกั ตาก และรีดเส้ือผา้ ในเรือท่ีมีความยาว 24 
เมตรข้ึนไป 
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65. สาํหรับเรือท่ีมีความยาว 45 เมตรข้ึนไป ตอ้งจดัใหมี้ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการซกั ตาก และ
รีดเส้ือผา้ ในส่วนท่ีแยกต่างหากจาก หอ้งนอน หอ้งรับประทานอาหาร หอ้งสุขา และตอ้งมีการระบายอากาศ
และความร้อนท่ีเพียงพอ และตอ้งมีการติดเชือกหรือกระทาํวิธีอ่ืน ๆ เพื่อทาํใหเ้ส้ือผา้แหง้ 
 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับคนงานประมงทีเ่จ็บป่วยและได้รับบาดเจ็บ 
 66. เม่ือมีความจาํเป็น ตอ้งมีเคบินท่ีพร้อมสาํหรับคนงานประมงท่ีเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็  
 67. ในเรือท่ีมีความยาว 45 เมตรข้ึนไป ตอ้งจดัใหมี้พื้นท่ีแยกเฉพาะสาํหรับคนป่วย ซ่ึงตอ้งมีอุปกรณ์
ท่ีเหมาะสม และไดรั้บการบาํรุงรักษาใหถู้กสุขลกัษณะ 
 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกอืน่ ๆ 
68. ตอ้งมีท่ีสาํหรับแขวนชุดกนันํ้า และอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลอ่ืน ๆ อยูภ่ายนอก

หอ้งนอน แต่สะดวกต่อการใชง้าน 
 

การจัดให้มีเคร่ืองนอน อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร และอืน่ๆ 
69. ตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เคร่ืองนอน และผา้ลินินอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

ใหแ้ก่คนงานประมงทุกคน อยา่งไรก็ตาม สามารถเรียกคืนค่าผา้ลินิน เป็นค่าปฏิบติัการได ้หากขอ้ตกลงร่วม 
หรือขอ้ตกลงในการทาํงานของคนงานประมงกาํหนดไว ้

 
ส่ิงอาํนวยความสะดวกด้านสันทนาการ 

70. ตอ้งจดัให้มีส่ิงอาํนวยความสะดวก เคร่ืองใช ้และบริการต่าง ๆ ดา้นสันทนาการ ใหแ้ก่คนงาน
ประมงทุกคนบนเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป โดยสามารถใชห้้องรับประทานกระทาํกิจกรรมดา้น
สนัทนาการได ้ตามความเหมาะสม 

 
ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

71. คนงานประมงทุกคนตอ้งมีช่องทางในการติดต่อส่ือสาร ตามขอบเขตท่ีสามารถกระทาํได ้โดย
เสียค่าใชจ่้ายตามสมควร และไม่เกินจาํนวนทั้งหมดท่ีเจา้ของเรือประมงตอ้งจ่าย 

 
ห้องประกอบอาหาร และส่ิงอาํนวยความสะดวกในการจัดเกบ็อาหาร 

72. ตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารบนเรือ อุปกรณ์ดงักล่าวตอ้งติดตั้งไวใ้นหอ้งประกอบ
อาหารท่ีถูกแยกต่างหาก ตามท่ีจะสามารถกระทาํได ้ในกรณีท่ีไม่ไดก้าํหนดขอบเขตไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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73. ห้องประกอบอาหาร หรือพื้นท่ีประกอบอาหาร ในกรณีไม่ได้แยกห้องประกอบอาหาร          
ออกต่างหาก ตอ้งมีขนาดท่ีเพียงพอต่อการประกอบอาหาร มีแสงสว่างและการระบายอากาศ มีการติดตั้งและ
การบาํรุงรักษาท่ีถูกตอ้ง 

74. สาํหรับเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป ตอ้งจดัใหมี้หอ้งประกอบอาหารท่ีแยกต่างหาก 
75. ถงับรรจุก๊าซบิวเทน หรือก๊าซโปรเพน ซ่ึงใชใ้นการประกอบอาหารในหอ้งประกอบอาหารตอ้ง

ไดรั้บการจดัเกบ็บนดาดฟ้า และมีท่ีกาํบงั เพื่อป้องกนัความร้อนจากภายนอก และส่ิงกระทบภายนอก 
76. ตอ้งจดัใหมี้สถานท่ีท่ีเหมาะสมและมีปริมาณความจุท่ีเพียงพอ ซ่ึงสามารถกนัความช้ืน เก็บความ

เยน็ และมีการระบายอากาศท่ีดี เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ือมสภาพจากการจดัเก็บ และตอ้งให้มีตูเ้ยน็หรือตูเ้ก็บ
ความเยน็อ่ืน ๆ ไวใ้ช ้หากเป็นไปได ้และหากไม่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

77. ในเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป ตอ้งจดัใหมี้หอ้งเกบ็ของ ตูเ้ยน็ หรือตูเ้กบ็ความเยน็อ่ืนๆ ไวใ้ช ้ 
 

อาหาร และนํา้ดื่ม 
78. อาหารและนํ้ าด่ืมตอ้งมีอยา่งเพียงพอ โดยคาํนึงถึงจาํนวนของคนงานประมง และระยะเวลาและ

ลกัษณะของการเดินทาง นอกจากน้ี ตอ้งมีความเหมาะสมในดา้นคุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพ ปริมาณ และ
ความหลากหลาย ตลอดจน ขอ้กาํหนดทางศาสนา และแนวปฏิบติัทางวฒันธรรมเก่ียวกบัอาหาร  

79. หน่วยงานผูท้รงอาํนาจสามารถตั้งขอ้กาํหนดเก่ียวกบัมาตรฐานขั้นตํ่า และปริมาณของอาหาร
และนํ้าด่ืมท่ีนาํข้ึนบนเรือได ้

 
ความสะอาด และสภาพทีเ่หมาะสมต่อการอยู่อาศัย 

80. ท่ีพกัอาศยัตอ้งไดรั้บการบาํรุงรักษาให้มีความสะอาดและมีสภาพท่ีเหมาะต่อการอยูอ่าศยั และ
ตอ้งไม่มีการเก็บสินคา้และส่ิงของอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ใช่ทรัพยสิ์นส่วนตวัของผูพ้กัอาศยั หรืออุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภยัหรือเพื่อช่วยชีวิต 

81. หอ้งประกอบอาหาร และท่ีจดัเกบ็อาหารตอ้งไดรั้บการบาํรุงรักษาใหถู้กสุขลกัษณะ 
82. ตอ้งเก็บขยะไวใ้นท่ีท่ีปิดมิดชิด มีภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท และนาํออกจากพื้นท่ีท่ีมีอาหาร       

เม่ือจาํเป็น 
 

การตรวจโดยไต้ก๋ง หรือภายใต้อาํนาจของไต้ก๋ง 
83. สาํหรับเรือท่ีมีความยาว 24 เมตรข้ึนไป นั้น หน่วยงานผูท้รงอาํนาจตอ้งกาํหนดใหมี้การตรวจ

เป็นประจาํ โดยไตก๋้งหรือภายใตอ้าํนาจของไตก๋้ง เพื่อทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่  
(ก) ท่ีพกัอาศยัมีความสะอาด ความปลอดภยั และมีสภาพเหมาะสมต่อการอยูอ่าศยั และไดรั้บการบาํรุงรักษา

ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี  
(ข) อาหารและนํ้าด่ืมมีอยา่งเพียงพอ และ 
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(ค) หอ้งประกอบอาหาร ท่ีเกบ็อาหาร และอุปกรณ์อยูใ่นสภาพท่ีถูกสุขลกัษณะ และอยูใ่นสภาพท่ีดี 
ทั้งน้ี ผลการตรวจ และการกระทาํใดท่ีกระทาํเม่ือพบขอ้บกพร่อง ตอ้งไดรั้บการบนัทึกไว ้และมีพร้อมไว้
สาํหรับการทบทวน 

 
ข้อยกเว้น 

84. หลงัจากทาํการปรึกษาหารือแลว้ หน่วยงานผูท้รงอาํนาจสามารถอนุญาตให้ทาํการลดทอน
บทบญัญติัของภาคผนวกน้ีได ้โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั และใหค้าํนึงถึง ผลประโยชน์ของคนงานประมงท่ีมี
ความแตกต่าง และมีลกัษณะเฉพาะของศาสนาและแนวปฏิบติัทางสังคม ทั้งน้ี มีเง่ือนไขว่า การลดทอน
ดงักล่าวตอ้งไม่เป็นผลใหส้ภาพต่าง ๆ เป็นคุณนอ้ยกวา่การปฏิบติัตามภาคผนวกน้ี  
 

************************* 
 
 
 


