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อกัษรยอ่

FAO องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

GPS ระบบระบุตาํแหน่งบนพ้ืนโลก 

GT ระวางนํ้าหนกัเรือรวม 

ILO องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ   

ILO C188 อนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ซี188 – วา่ดว้ยงานในภาคประมง 

(ฉบบัท่ี 188)   

IMO องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ   

ITF สหพนัธ์แรงงานขนส่งระหวา่งประเทศ 

IUU [การประมง] ท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม 

PIPO เรือเขา้ – เรือออก 

PPE อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

RFMO องคก์ารบริหารจดัการประมงในระดบัภูมิภาค  

US ประเทศสหรัฐอเมริกา 

UVI เอกลกัษณ์ของเรือประมง 

VCoC แนวปฏิบติัดา้นแรงงานบนเรือประมง [ของไทยยเูน่ียน] 

VIP โครงการพฒันาเรือประมง 

คาํศพัทแ์ละนิยาม 

สาํหรับความมุ่งหมายในการใช ้VCoC น้ี ใหใ้ชนิ้ยามต่อไปน้ี 

ผูต้รวจสอบ บุคคลท่ีทาํการตรวจสอบ 

กปัตนั บุคคลท่ีรับผดิชอบเรือประมง 

แรงงานเดก็ การจา้งเดก็ทาํงาน ซ่ึงปกติส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงต่อช่วงวยัเดก็ การศึกษา 
ความมีเกียรติและความปลอดภยั  

สัญญา ขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีมีผลผกูมดั 

ยนิยอม เม่ือบุคคลเห็นชอบ หรืออนุญาต สาํหรับบางส่ิงบางอยา่งใหเ้กิดข้ึนได ้

ท่ีปรึกษา บุคคลท่ีใหบ้ริการตามความเช่ียวชาญ 

การร่วมเจรจาต่อรอง กระบวนการท่ีกลุ่มของลูกจา้งซ่ึงจดัตั้งข้ึนเจรจาในขอ้กาํหนดและเง่ือนไขกบัผูว้า่จา้ง

การปฏิบติัตาม (ปฏิบติัตาม); 
ไม่ปฏิบติัตาม 

สอดคลอ้งกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง; ไม่สอดคลอ้งกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง

ลูกเรือ ลูกจา้งของบริษทัเรือประมงและบุคคลใดท่ีทาํงานบนเรือประมง รวมถึงวศิวกร 

ชาวประมง คนปรุงอาหาร ลูกเรือบนดาดฟ้า 



iii 

การดาํเนินการทางวนิยั กระบวนการท่ีจะดาํเนินการเม่ือการกระทาํหรือประสิทธิภาพของลูกจา้งไม่เป็นไป

ตามมาตรฐาน  ท่ีคาดหวงัไว ้

รัฐเจา้ของธงเรือ รัฐท่ีเรือประมงจดทะเบียนและมีเขตอาํนาจเหนือในรัฐนั้น

เหตุสุดวสิัย บางส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดห้รือไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้

แรงงานบงัคบั สถานการณ์ท่ีบางบุคคลข่มขู่หรือชกัใยกบัแรงงานเพ่ือบีบบงัคบัพวกเขาใหท้าํงาน 

เสรีภาพในการรวมตวัเป็น

สมาคม 
สิทธิในการรวมกลุ่มเพ่ือประทว้ง ปกป้อง ต่อรอง จดัตั้งใหเ้ป็นสหภาพแรงงานหรือ

สมาคมในประเดน็ปัญหาโดยทัว่ไปโดยปราศจากการแทรกแซง

เสรีภาพในการเคล่ือนไหว การท่ีบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตในการเคล่ือนยา้ยตาํแหน่งตามเจตจาํนงโดยเสรี 

สามารถทวนสอบแหล่งท่ีมา

ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ความสามารถในการติดตามอาหารทะเลตั้งแต่ผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคไปจนถึงการ 
ทาํประมง  

กระบวนการร้องทุกข ์ กระบวนการอยา่งเป็นทางการในการร้องทุกข ์ ความกงัวล หรือประเดน็ปัญหา 

อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั 

การคิดพิจารณาและการกระทาํท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหแ้น่ใจวา่สถานท่ีทาํงานถูกสุขลกัษณะ 
สามารถป้องกนัอุบติัเหตุ และปกป้องสุขภาพของลูกจา้ง  

การปฏิบติัอยา่งไร้

มนุษยธรรม 
ไร้มนุษยธรรม ทาํใหเ้กิดความทนทุกข ์อนัตราย และปราศจากความเห็นอกเห็นใจ 

อุปกรณ์ช่วยชีวติ  อุปกรณ์ท่ีใชเ้พื่อช่วยชีวิตหรือช่วยคน 

อุปกรณ์ทางการแพทย ์ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรักษา วินิจฉยั หรือติดตามสุขภาพของบุคคล 

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน

บุคคล 

อุปกรณ์ทั้งหมดสาํหรับลูกเรือในการป้องกนัตนเองในขณะทาํงานและในกรณี

ฉุกเฉินดว้ย เช่น อุปกรณ์ลอยตวัส่วนบุคคล  

การส่งกลบัประเทศเดิม การขนส่งลูกจา้งจากบนเรือประมงไปยงับา้นเกิดหรือสถานท่ีท่ีระบุบนบก 

การลาออก เม่ือลูกจา้งสมคัรใจท่ีจะยืน่ขอการส้ินสุดสัญญา 

ความเส่ียง บางส่ิงบางอยา่งท่ีอาจก่อใหเ้กิดการคุกคาม ภยั หรืออนัตราย 

การประเมินความเส่ียง  การประเมินเพ่ือตรวจสอบความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดใ้นสถานท่ีทาํงาน

อาหารทะเล ส่ิงมีชีวติในนํ้าท่ีสามารถบริโภคได ้

ห่วงโซ่อุปทาน การเดินทางในแต่ละขั้นตอนท่ีแตกต่างกนัท่ีอาหารทะเลเดินทางจากเรือประมงไปยงั

ผูบ้ริโภค  

การเปล่ียนถ่ายสินคา้ การเคล่ือนยา้ยอาหารทะเลจากเรือลาํหน่ึงไปยงัเรืออีกลาํหน่ึงในทะเล 

เอกลกัษณ์ของเรือประมง เลขท่ีกาํหนดข้ึนโดยเฉพาะสาํหรับเรือลาํหน่ึงเม่ือสร้างเรือลาํนั้น และจะอยูก่บัเรือลาํ

นั้นจนปลดประจาํการและร้ือออก 



1 

1 บทนาํ 

เรือประมงและกลุ่มเรือประมงทัว่โลกเป็นรากฐานอุตสาหกรรมการจบัสัตวน์ํ้ าในทะเล ส่ิงสาํคญัลาํดบัตน้ๆ ของภาคการคา้ 

คือใหแ้น่ใจวา่ อาหารทะเลมาจากห่วงโซ่อุปทานท่ีปราศจากแรงงานบงัคบั แรงงานทาส แรงงานเดก็ การเลือกปฏิบติั หรือท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสวสัดิภาพอ่ืนๆ เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ี รายงานสถานการณ์ดา้นแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ไดก้ระตุน้ใหเ้กิด

การพดูคุยและการริเร่ิมของภาคธุรกิจในการป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสร้างสภาวะการทาํงานท่ีเหมาะสมบน

เรือประมง 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ ไทยยเูน่ียน ไดริ้เร่ิมขอ้ตกลงร่วมกนัในการ

ปฏิบติัอยา่งปลอดภยัและยติุธรรมต่อคนงานของเราในปี พ.ศ. 2558 ดว้ยการตีพิมพเ์ผยแพร่ จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ

และหลกัปฏิบติัดา้นแรงงาน ในวนัท่ี  27 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เราไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ โครงการพฒันาเรือประมง (VIP) และ

แนวปฏิบติัดา้นแรงงานบนเรือประมง (VCoC) ซ่ึงเป็นภาคขยายของจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจและหลกัปฏิบติัดา้น

แรงงาน ‘หลกัการพ้ืนฐาน’ 12 ประการ ไดน้าํมาใชก้บัทุกส่วนของธุรกิจของเราและเป็นกรอบของแนวปฏิบติัทั้งสอง 

อยา่งไรกต็าม ใน VCoC หลกัเกณฑต่์างๆ ไดถู้กปรับใหเ้หมาะสมสาํหรับการใชใ้นเรือประมง เพ่ือใหส้ะทอ้นสภาพการ

ทาํงานในทะเล เราตั้งใจจะใชโ้ครงการน้ีสร้างแนวทางการปฏิบติัใหก้บัเรือประมงท่ีเป็นคู่คา้ของเรา  พร้อมทั้งปรับปรุง

สถานการณ์ดา้นแรงงานในภาคการประมง 

ไทยยเูน่ียนจดัซ้ืออาหารทะเลมาจากเรือประมงทัว่โลกหลายประเภท ทั้งชนิดเรือ อุปกรณ์ทาํประมง รัฐเจา้ของธงเรือ และ

ลูกเรือ ท่ีแตกต่างกนั อาหารทะเลท่ีจดัซ้ือมีแหล่งท่ีมาหลายท่ี รวมถึง ยโุรป สหรัฐอเมริกา เอเชีย และอ่ืนๆ และจะถูกผา่น

กระบวนการผลิตและแปรรูปในโรงงาน ความคาดหวงัของเราคือ เรือประมงทุกลาํในห่วงโซ่อุปทานของเราปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดของ VCoC และเราใหค้าํมัน่วา่จะติดตามระดบัของการปฏิบติั ไทยยเูน่ียนตอ้งการทาํงานกบัคู่คา้และพนัธมิตรใน

การพฒันาสภาพบนเรือประมง การมีส่วนร่วมและทาํงานกบัรัฐบาลชายฝ่ังและรัฐเจา้ของธงของเรือประมงเป็นกญุแจสาํคญั

ในการเปล่ียนแปลงภายในอุตสาหกรรม 

2 ขอบเขต 

หวัใจหลกัของ VIP และ VCoC คือ สภาพการทาํงาน และการปฏิบติัต่อลูกเรือบนเรือประมงท่ีเป็นคู่คา้ของไทยยเูน่ียน 

VCoC จะตอ้งไดรั้บการลงนามโดยคู่คา้ก่อนท่ีเราจะเร่ิมความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และไดรั้บการลงนามโดยคู่คา้ทุกรายของเรา 

VCoC ใชก้บัเรือประมงทุกลาํในห่วงโซ่อุปทานทัว่โลกของเรา ท่ีจดัหาปลาและอาหารทะเลอ่ืน รวมถึง ปลาทูน่าเขตร้อน 

ปลาแมคเคอเรล ปลาแซลมอน และอ่ืนๆ VCoC รวมถึงคาํมัน่ของคู่คา้ในการพฒันา VIP เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดต่างๆ 

อยา่งไม่มีเง่ือนไข พร้อมทั้งแกไ้ขประเดน็ละเมิดขอ้กาํหนด VCoC ท่ีพบระหวา่งกระบวนการประเมิน ไทยยเูน่ียนเช่ือวา่ 

VIP และ VCoC จะช่วยสร้างความโปร่งใส แสดงถึงความรับผดิชอบ และแกไ้ขขอ้บกพร่อง ทั้งน้ี VIP และ VCoC ไม่นบัวา่

เป็นการรับรองมาตรฐาน (certification scheme)  

ไทยยเูน่ียนสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอการพิสูจน์ความถูกตอ้งของระดบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของคู่คา้ของ VCoC เช่น ผา่นผู ้

ตรวจสอบ (auditor) บุคคลท่ีสาม ณ เวลาใดกไ็ด ้การใชโ้ครงการตรวจสอบ (audit program) ประจาํปี จะถูกดาํเนินการโดย

บริษทัท่ีปรึกษาท่ีทาํสัญญากบัไทยยเูน่ียน (ซ่ึงอธิบายในรายละเอียดดา้นล่างในส่วนท่ี 3.2.2) 

http://www.thaiunion.com/files/sustainability/code-of-conduct/20160229-tu-code-of-conduct-en.pdf
http://www.thaiunion.com/files/sustainability/code-of-conduct/20160229-tu-code-of-conduct-en.pdf
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เอกสารฉบบัน้ีใหข้อ้มูลสาํหรับทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช ้VCoC รวมถึง แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ ท่ีปรึกษา ผูต้รวจสอบ 

(auditor) บริษทัเรือประมง เจา้ของเรือประมง ลูกเรือและคู่คา้ของเรา เอกสารน้ีมุ่งใหค้าํอธิบายและคาํช้ีแจงของขอ้ต่างๆ 

และช่วยคู่คา้ของเรา ถา้จาํเป็นใหส้ามารถพฒันาตนเอง เพ่ือใหพ้วกเขาเป็นไปตาม VCoC 

VCoC ไม่สามารถทดแทนกฎหมายหรือขอ้ตกลงอยูแ่ลว้ในเร่ืองน้ี VCoC เป็น ‘ชุดเคร่ืองมือ’ เพ่ือใชส่้งเสริมการปฏิบติัตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบั และเพ่ือช่วยขบัเคล่ือนวธีิการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (best practice) บุคคลและองคก์รแต่ละรายในห่วงโซ่

อุปทานตอ้งรับผิดชอบท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมาย 

3 การนาํไปปฏิบติั 

3.1 การรายงานและผลลพัธ์ 

ก่อนการประเมิน VCoC ทุกคร้ังจะตอ้งระบุขอบเขตของการประเมิน ซ่ึงควรรวมถึงรายละเอียด เช่น ช่ือของเรือประมงท่ีทาํ

การประเมิน ความยาวหรือระวางนํ้าหนกัเรือ (หรือทั้งสองอยา่ง) รัฐเจา้ของธงเรือ ประเภทของอุปกรณ์ทาํประมงท่ีใช ้พ้ืนท่ี

ทาํประมง ท่าจอดเรือ ชนิดสัตวน์ํ้าท่ีจบั ระยะเวลาของการออกทาํประมง และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไทยยเูน่ียนจะมอบหมายบริษทัท่ีปรึกษาดาํเนินการตรวจสอบ (third-party audit) เรือประมงในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา 

บริษทัท่ีปรึกษาจะตอ้งนาํเสนอผลสรุปจากการตรวจสอบ (audit) และผลสรุปจากการประเมินตนเอง (self assessments). 

วตัถุประสงคเ์พ่ือจะช่วยวเิคราะห์ประเดน็การละเมิดขอ้กาํหนด VCoC ท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆ ทั้งในระดบัเรือประมงแต่ละลาํ และ

ในระดบัภาพรวม ผลการวเิคราะห์จะช่วยใหเ้ราทราบวา่ควรดาํเนินการต่ออยา่งไร เช่น ระดบัการปกครองท่ีไทยยเูน่ียนหรือ

ผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นห่วงโซ่อุปทานสามารถสนบัสนุนโครงการพฒันาได ้

ผลสรุปการตรวจสอบ (audit) ในระดบัภาพรวมท่ีไม่ระบุช่ือคู่คา้/เรือประมง จะถูกตีพิมพล์งรายงานเพ่ือความยัง่ยนืประจาํปี

ของไทยยเูน่ียน 

อน่ึง คู่คา้ควรทราบวา่ความสามารถในการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัดา้นแรงงานบนเรือประมง (VCoC) อาจส่งผลกบัการ

ตดัสินใจในการจดัซ้ือของไทยยเูน่ียน หากผลการประเมินแสดงใหเ้ห็นถึงการละเมิดแนวปฏิบติัในขอ้สาํคญั ตํ่ากวา่

มาตรฐานของเรา เม่ือนั้น ไทยยเูน่ียนอาจยกเลิกการทาํธุรกิจกบัคู่คา้รายนั้น  การละเมิดแนวปฏิบติัในขอ้สาํคญั ยกตวัอยา่ง

เช่น: 

– การทาํประมงท่ีผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน ขาดการควบคุม (IUU) และไม่มีใบอนุญาตท่ีถูกตอ้ง

– ลูกเรือทาํงานอยา่งผดิกฎหมายและไม่มีสัญญาจา้งท่ีทาํโดยสมคัรใจ

– ใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานขดัหน้ี แรงงานจากคุก แรงงานจากการคา้มนุษย ์ 

– ใชแ้รงงานเดก็

– ชีวติของลูกเรือตกอยูใ่นความเส่ียงเน่ืองจากขาดการประเมิน การอบรม กระบวนการ หรืออุปกรณ์ดา้นอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั

ไทยยเูน่ียนมีรูปแบบ การประเมินความเส่ียง’ ท่ีใชตี้ความผลการตรวจสอบ (audit) และใชป้ระกอบการตดัสินใจของไทยยู

เน่ียนท่ีจะซ้ือขายกบัคู่คา้แต่ละราย กระบวนการน้ีตระหนกัวา่ มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญัในการพฒันาบาง

เร่ืองในสองสามปีหนา้ พร้อมทั้งดาํเนินการในประเดน็สาํคญัเร่งด่วนในระยะสั้น หากคุณตอ้งการทราบในรายละเอียด

เก่ียวกบัเร่ืองน้ี กรุณาติดต่อเรา 
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3.2 ประเภทของการประเมิน 

3.2.1 การประเมินตนเอง  

คู่คา้ของไทยยเูน่ียนสามารถทาํการประเมินตนเองในการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัดา้นแรงงานบนเรือประมง (VCoC) โดยใช้

แบบการประเมินตนเอง (self-assessment checklist) การประเมินตนเองมีประโยชน์ดงัน้ี:ขอ้แรกเป็นการเตรียมความพร้อม

ก่อนการตรวจสอบจากองคก์รภายนอก (third party audit) และช่วยใหคู้่คา้เร่ิมดาํเนินการแกไ้ขประเดน็ท่ีไม่เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนด VCoC ก่อนการถูกประเมินอยา่งเป็นทางการ และมีศกัยภาพท่ีจะผา่นเกณฑม์ากข้ึน ขอ้สอง  เป็นการแสดง

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานเทียบกบั VCoC ผลการประเมินตนเองสามารถส่งใหก้บัไทยยเูน่ียนทางอีเมล:์ 

VesselCode@thaiunion.com 

ทั้งน้ี การประเมินตนเองไม่สามารถใชแ้ทนการตรวจสอบจากองคก์รภายนอก (third party audit) การประเมินตนเองช่วยให้

คู่คา้บ่งช้ีประเดน็หลกัๆ ท่ีเป็นการละเมิดแนวปฏิบติัดา้นแรงงานบนเรือประมง (VCoC) 

3.2.2 การประเมินโดยบุคคลท่ีสอง (Second party) 

การประเมินเพ่ือวดัความสามารถในการปฏิบติัตาม VCoC  สามารถกระทาํไดโ้ดยผา่นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ลูกจา้งของ

ไทยยเูน่ียน ดงัเช่นท่ีไทยยเูน่ียนน่ีเป็นกระบวนการท่ีไดด้าํเนินการบนเรือประมงในประเทศไทยเปรียบเทียบกบัจรรยาบรรณ

และแนวปฏิบติัดา้นแรงงานของไทยยเูน่ียน ส่ิงเหล่าน้ีไทยยเูน่ียนมีดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองกนัมา  

3.2.3 การตรวจสอบโดยองคก์รจากภายนอก  (Third-party audit) 

ไทยยเูน่ียนวา่จา้งใหบุ้คคลท่ีสามทาํการตรวจสอบ (audit) เรือประมงในห่วงโซ่อุปทานของเรา  

การตรวจสอบ (audit) จะอิงตามมาตรฐานวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดของอุตสาหกรรม การตรวจสอบแต่ละคร้ังจะมีรายงานการ

ตรวจสอบ (audit report) ท่ีจะประเมินเรือประมงในเร่ืองความสามารถท่ีจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ VCoC และประเมินวา่

จาํเป็นตอ้งเร่ิมใชโ้ครงการพฒันา (VIP) หรือไม่ ขอ้มูลของผลการตรวจสอบจะช่วยใหเ้รือประมงสามารถนาํเสนอมาตรการ

การแกไ้ขตามโครงการ VIP ตามการตกลงกบัผูต้รวจสอบ การดาํเนินการแกไ้ขเหล่าน้ีจะตอ้งระบุระยะเวลาท่ีคาดวา่จะทาํ

ใหแ้ลว้เสร็จในการทาํแผนการคร่าวๆ ท่ีกาํหนดและตกลงกนัไวใ้หส้าํเร็จ ผลการตรวจสอบเรือประมงแต่ละลาํจะถูกเกบ็

เป็นความลบัระหวา่งเจา้ของเรือประมง ผูต้รวจสอบ และไทยยเูน่ียน เราจะตีพิมพผ์ลสรุปการตรวจสอบ (audit) ในระดบั

ภาพรวมท่ีไม่ระบุช่ือคู่คา้/เรือประมงเท่านั้น  

ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ คู่คา้ทุกรายของไทยยเูน่ียนตอ้งลงนามใน VCoC ซ่ึงรวมถึงขอ้ผกูพนัท่ีจะพฒันา ปรับปรุงตนในประเดน็

ต่างๆ ตามขอ้กาํหนด 

3.3 โครงการพฒันาเรือประมง (VIP) 

VIP สามารถเร่ิมหลงัจากการประเมินประเภทใดและตามท่ีอธิบายกระบวนการโดยทัว่ไปท่ีไทยยเูน่ียนส่งเสริมใหคู้่คา้

นาํไปใชเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตาม VCoC การทาํ VIP ควรตอ้งมีการบนัทึกรายละเอียดต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงมาตรการ

การแกไ้ข เป้าหมาย และระยะเวลาในการดาํเนินการใหเ้สร็จส้ิน ระยะเวลาและค่าใชจ่้ายในการทาํ VIP จะแตกต่างกนัไปใน

แต่ละห่วงโซ่อุปทาน อยา่งไรกต็าม เราสนบัสนุนใหคู้่คา้มีความพยายามจะทาํเก่ียวกบัส่ิงท่ีพวกเขามุ่งหมายท่ีจะบรรลุผล

และกรอบระยะเวลาท่ีพวกเขาคาดการณ์วา่พวกเขาจะสามารถทาํไดส้าํเร็จ 

ไทยยเูน่ียนตระหนกัดีวา่ การปฏิบติัใหไ้ดต้ามขอ้กาํหนดบางขอ้อาจตอ้งใชก้ารเปล่ียนแปลงระดบัองคก์รหรือภูมิภาค ดว้ย

เหตุน้ี บริษทัท่ีปรึกษาจะทาํการวิเคราะห์ภาพรวมของผลการตรวจสอบ (audit) ใหเ้สร็จสมบูรณ์ ตามท่ีอธิบายขา้งตน้ และ

ลองระบุแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงในระดบัภูมิภาคหรือระดบัภาคส่วนท่ีจะสนบัสนุนการพฒันาคู่คา้ของเรา  

mailto:VesselCode@thaiunion.com
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ไทยยเูน่ียนจะยงัคงมีส่วนร่วมในสถาบนัและองคก์รท่ีกาํลงัจดัการกบัประเดน็ปัญหาเหล่าน้ีอยูใ่นปัจจุบนั ความร่วมมือ

ระหวา่งพนัธมิตรในอุตสาหกรรม รัฐบาล และองคก์รต่างๆ จะช่วยแกปั้ญหาความทา้ทาย พร้อมทั้งแสดงวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด

ในห่วงโซ่อุปทานของเรา 

ขั้นตอนใน VIP และการเปรียบเทียบศกัยภาพการปฏิบติังานในการปฏิบติัตาม VCoC สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. สร้างรายการตรวจสอบหรือแบบสอบถามสาํหรับการประเมินเปรียบเทียบกบัขอ้ต่างๆ ของ VCoC 

2. ใชแ้บบสอบถาม ดาํเนินการทาํแบบเปรียบเทียบศกัยภาพการปฏิบติังานสาํหรับเรือประมง 

3. ดาํเนินการวเิคราะห์การเปรียบเทียบศกัยภาพการปฏิบติังาน และสาํหรับการปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดทุก

การปฏิบติั ใหร้ะบุการปฏิบติัท่ีจาํเป็นในการ “แกไ้ข” การปฏิบติัเหล่านั้น 

4. ตามการปฏิบติัท่ีระบุ ร่างแผนการปฏิบติังานแบบละเอียด ท่ีควรรวมระยะเวลาสาํหรับการปฏิบติัใหเ้สร็จส้ินและ

แหล่งทรัพยากรท่ีจาํเป็น 

5. ทาํงานตามแผนการปฏิบติัใหเ้สร็จส้ินและติดตามความกา้วหนา้เปรียบเทียบกบัแผนการปฏิบติั 

6. ดาํเนินการเปรียบเทียบศกัยภาพการปฏิบติังานแบบอ่ืน 

‘คู่มือการปฏิบติั’  VIP ของไทยยเูน่ียนสามารถหาไดบ้นหนา้เวบ็0

1 และจะรวมถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1. เอกสารท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ของ VCoC 

2. เอกสารแนวทางฉบบัน้ี 

3. รายการของแหล่งขอ้มูลและเอกสารอา้งอิงท่ีเป็นประโยชน์ 

4. รายการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเปรียบเทียบศกัยภาพการปฏิบติังานในการปฏิบติัตาม VCoC 

5. เอกสารตวัอยา่งของวธีิดาํเนินงานและสัญญาต่างๆ 

3.4 แนวทางของขอ้กาํหนดต่างๆ  

เอกสารน้ีมีขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้แต่ละขอ้ใน VCoC เพ่ืออธิบายความหมายเบ้ืองหลงัของแต่ละขอ้ และยงัมีรายการ

หลกัฐานท่ีแนะนาํท่ีอาจจาํเป็นเพ่ือแสดงวา่เป็นไปตามขอ้กาํหนด (ดูส่วนท่ี 3.5) ขอ้มูลน้ีถูกออกแบบใหเ้ป็นตวับ่งช้ีและ 

‘เป็นขอ้มูล’ กรุณาทราบไวว้า่ ผูต้รวจติดตาม ผูต้รวจสอบ และผูป้ระเมินอ่ืนๆ อาจถามคาํถามท่ีแตกต่างกนั หรือมีแนวทาง

ในการทาํงานต่างๆ กนั 

สาํหรับแต่ละขอ้ ส่วนท่ี 4 มีขอ้ความและคาํอธิบายเพ่ือใหค้วามชดัเจนและความเขา้ใจเชิงลึกในเจตจาํนงของขอ้นั้น 

ไทยยเูน่ียนตระหนกัดีวา่ ปัญหาในขอ้กาํหนดบางขอ้ใน VCoC ตอ้งใชเ้วลาและการลงทุนถึงจะปฏิบติัตามได ้เช่น การ

ยกเลิกค่าธรรมเนียมในการจดัหาคนงาน 

 

 

 

 

                                                      
2 อา้งอิงถึงหนา้เวบ็: http://www.thaiunion.com/en/sustainability/sustainability-at-thai-union/code-of-conduct  

3 คู่มือน้ีกาํลงัอยูร่ะหวา่งการปรับปรุง และเอกสารจะมีการถูกเพิ่มเติมในระหวา่งหลกัสูตร ในปี 2562 ในระหวา่งน้ี ถา้มีคาํถามใดๆ กรุณาติดต่อ

เรา 

http://www.thaiunion.com/en/sustainability/sustainability-at-thai-union/code-of-conduct
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3.5 หลกัฐานในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด 

รายการดงัต่อไปน้ีนบัเป็นหลกัฐานท่ีจาํเป็นท่ีใชแ้สดงวา่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ ตาม VCoC  ในขณะท่ีทาํการประเมิน

ตนเองควรตรวจดูวา่มีเอกสารหลกัฐานตามท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวหรือไม่ รายการดงักล่าวน้ีไม่ไดค้รอบคลุมทุกหวัขอ้ใน 

VCoC. 

- เอกสารนโยบายและเอกสารท่ีอธิบายวธีิการดาํเนินการท่ีครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ เช่น ระเบียบวนิยัในท่ีทาํงาน การ

ร้องทุกข ์การสรรหาคนงาน การเจรจาทาํสัญญา การส่งคนงานกลบัประเทศเดิม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั

สุขลกัษณะ สวสัดิการของลูกเรือในทะเล การบริหารจดัการ และการจ่ายเงินเดือน

- เอกสารเก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดในการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเรือประมงตอ้งปฏิบติัตาม

- เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงวา่ มีการส่ือสารถึงนโยบายและวธีิดาํเนินการไปยงัพนกังาน ลูกเรือ และพนกังานท่ี

เก่ียวขอ้ง เอกสารดงักล่าวอาจอยูใ่นรูปแบบบนัทึกการประชุม วธีิดาํเนินงาน การสัมภาษณ์ หนงัสือแจง้ โปสเตอร์ 

และป้ายประกาศของเรือประมง

- การนาํนโยบาย วธีิดาํเนินงาน และระบบท่ีเก่ียวขอ้งไปใชจ้ริง

- จดัการการควบคุมการเขา้ถึงพ้ืนท่ี ระบบ และเอกสารท่ีการจาํกดัการเขา้ถึงนั้นไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกเรือ

- การจดทะเบียน ใบอนุญาต และเอกสารอนุญาตของเรือประมง (ตน้ฉบบัท่ียงัไม่หมดอาย)ุ

- เปิดใหบุ้คคลท่ีสามสามารถสัมภาษณ์พนกังานและลูกเรือ บุคคลท่ีสามสามารถเลือกพนกังานและลูกเรือมา

สัมภาษณ์ไดอ้ยา่งอิสระ

- เอกสารการจบั เอกสารนโยบายเรือประมง (ประกอบไปดว้ย สมุดบนัทึกการทาํประมง (logbook) และวธีิการถ่าย

สินคา้ (transshipment)) การสาํแดงการถ่ายสินคา้และการสาํแดงการเทียบท่า

- การแสดงถึงระบบท่ีมีประสิทธิภาพและใชง้านได ้รวมถึง การบญัชี การชาํระเงินใหก้บับริษทัจดัหาคนงาน การ

จ่ายเงินเดือนใหก้บัลูกเรือ การประเมินภายใน (ตามมาตรฐานและขอ้ตกลงในวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด) และการ

เปรียบเทียบศกัยภาพของตนในการทาํตาม VCoC

- การตรวจสอบการอา้งอิงระหวา่งกนักบัการบนัทึกขอ้มูลเรือประมงของโลก และรายการเรือท่ีผิดกฎหมาย ขาด

การรายงาน และขาดการควบคุมตามกฎหมายขององคก์รการจดัการการประมงในระดบัภูมิภาค

- บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัลูกเรือ รวมถึง รายละเอียดส่วนบุคคล บนัทึกเวลาการทาํงานและพกัผอ่น การเจบ็ป่วย การ

บาดเจบ็ ใบอนุญาตทาํงาน สัญญา การจ่ายเงิน (ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจง้ยอดเงินเดือน) การลาออก และการ

ส้ินสุดสัญญา ขอ้มูลเหล่าน้ีควรอยูใ่นประวติัขอ้มูลของลูกเรือท่ีถูกจา้ง มีการทาํเป็นเอกสาร มีสถานท่ีเกบ็และการ

จดัการกบัขอ้มูลเหล่าน้ี

- เอกสารอา้งอิงท่ีบ่งบอกอายท่ีุสามารถทาํงานไดต้ามกฎหมาย ในกรณีลูกเรือผูเ้ยาว ์

การตรวจสอบโดยองคก์รจากภายนอก (third-party audit) ไม่ควรจะเจอขอ้มูล หลกัฐานใดๆ ท่ีขดัแยง้ หรือผดิแผกไปจาก

เอกสาร หลกัฐานขา้งตน้ อีกทั้งไม่ควรมีความพยายามในการขดัขวางหรือแทรกแซงกระบวนการประเมิน 
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4 คาํอธิบายขอ้กาํหนดใน VCoC 

1. การดาํเนินธุรกิจจะตอ้งถูกตอ้งตามกฎหมาย และเป็นไปโดยซ่ือสตัยสุ์จริต

มีระบบการบริหารจดัการและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีจาํเป็นครบถว้น โดยระบบและขั้นตอนดงักล่าวสอดคลอ้งกบั

กฎหมาย กฎขอ้บงัคบั และบรรดาขอ้ตกลงต่างๆ เรือประมงปฏิบติังานอยา่งมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาของห่วงโซ่อุปทานไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ เพ่ือระบุตน้กาํเนิดอาหารทะเลท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 
การเคล่ือนไหวและการแปรรูปอาหารทะเลทั้งหมดจะตอ้งถูกเกบ็เป็นเอกสารหลกัฐาน และไดรั้บการบนัทึกไวอ้ยา่ง

เหมาะสม

1.1 หา้มมีการทุจริตและการใหสิ้นบน และจะตอ้งกาํหนดขั้นตอนการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการกระทาํเหล่านั้น

ขอ้น้ีอา้งอิงถึงจรรยาบรรณและแนวปฏิบติัดา้นแรงงานของไทยยเูน่ียน ท่ีระบุวา่ “มข้ีอห้ามในการให้สินบน การทุจริต การ

กรรโชก หรือการยกัยอก ทุกรูปแบบ และมวิีธีการดาํเนินงานท่ีเพียงพอในการป้องกันการให้สินบนในการดาํเนินการติดต่อ

ทางการค้าทุกคร้ังของคู่ค้า” ประเดน็น้ีไดน้าํมาใชใ้น VCoC เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ เรือประมงมีนโยบายและวธีิการดาํเนินงานเพ่ือ

ป้องกนัการใหสิ้นบนและทุจริต 

1.2 ธุรกรรมทางธุรกิจ / การเงิน และขอ้ตกลงทางการคา้จะตอ้งมีความโปร่งใสและไดรั้บการบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ

ขอ้น้ีอา้งอิงถึงจรรยาบรรณและแนวปฏิบติัดา้นแรงงานของไทยยเูน่ียน ขอ้ 1.3 “มกีารใช้นโยบายและวิธีการดาํเนินงานด้าน

ธุรกรรมการเงินท่ีเพียงพอ เพ่ือให้แน่ใจว่ามกีารบันทึกข้อมลูของธุรกรรมทางการเงินท้ังหมดอย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถ

ระบุการฟอกเงินท่ีเป็นไปได้ จะไม่มกีารสร้างหรือเกบ็บัญชี เงิน หรือสินทรัพย์ท่ีไม่เปิดเผยหรือไม่มกีารบันทึกข้อมลู” 

นอกจากน้ี ขอ้ 1.3 ยงัระบุดว้ยวา่ “การบันทึกข้อมลูทางการเงิน การฟอกเงิน และการซ้ือขายโดยใช้ข้อมลูวงใน: ธุรกิจและ

การติดต่อทางการค้าท้ังหมดมกีารดาํเนินการอย่างโปร่งใส และบันทึกข้อมลูอย่างถกูต้องในสมดุและบันทึกของคู่ค้าไม่มี

การฟอกเงินเกิดขึน้จริง หรือไม่มคีวามพยายามในการมส่ีวนร่วมในการฟอกเงิน ไม่มข้ีอมลูท่ีเป็นความลบัท่ีอยู่ในการ

ครอบครองของคู่ค้าท่ีเก่ียวกับไทยยเูน่ียน ท่ีถูกนาํไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการมส่ีวนร่วมหรือสนับสนุนการซ้ือขายโดยใช้ข้อมลูวง

ใน” ประเดน็น้ีไดน้าํมาใน VCoC เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ เรือประมงมีนโยบายและวธีิการดาํเนินงานเพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีความโปร่งใส

ในการดาํเนินธุรกิจตามการตรวจสอบงบการเงินประจาํปีท่ีเสร็จสมบูรณ์ เช่น ตามขอ้กาํหนดของประเทศท่ีบริษทัจด

ทะเบียน ขอ้น้ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถของเรือประมงในการแสดงวา่ มีการจ่ายเงินใหก้บัลูกเรือและมีการรายงานอยา่ง

ถูกตอ้ง (อา้งอิงถึงหลกัการท่ี 6 ดา้นล่าง) 

1.3 เรือประมงจะตอ้งครอบครองใบอนุญาตทั้งหมดท่ีจาํเป็น และใบอนุญาตเหล่านั้นตอ้งผา่นการตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้ง 

เรือประมงควรสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่มีใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งในการจบัปลา ซ่ึงสามารถรวมถึงการตรวจพิสูจน์ ใบอนุญาต

ของเรือประมง ใบรับรองการตรวจเรือประมง ใบอนุญาตรวบรวม ใบอนุญาตประเภทอุปกรณ์ประมง ฯลฯ ผูต้รวจสอบ 

(auditor) อาจเพ่ิมรายการลงไปในรายการน้ี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่เรือประมงสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ มีใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งหมดสาํหรับพ้ืนท่ีขอบเขตอาํนาจตามกฎหมาย (ขอ้กาํหนดแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัตาํแหน่งท่ีตั้ง) 

1.4 การปฏิบติังานจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กฎหมายทั้งหมดของรัฐเจา้ของธงเรือ รัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และกฎขอ้บงัคบัสากล 

VCoC ไม่สามารถทดแทนกฎหมายหรือขอ้บงัคบั บริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทานมีหนา้ท่ีตรวจสอบตนเอง

เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้น้ีระบุ ไทยยเูน่ียนจะจดัซ้ือจากเรือประมงท่ีดาํเนินการตามกฎหมายเท่านั้น ประเดน็น้ี

ไดร้วมอยูใ่น VCoC เพ่ือใหแ้น่ใจวา่เรือประมงมีนโยบายและวธีิการดาํเนินงานตามกฎหมาย 
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1.5 เรือประมงจะตอ้งไม่เคยมีช่ืออยูใ่นรายการเรือท่ีทาํการประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ของ

องคก์รจดัการประมงระดบัภูมิภาค และควรไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการหาปลาในน่านนํ้า 

เรือประมงตอ้งไดรั้บการอนุญาตอยา่งถูกตอ้งในการจบัปลา การทาํประมงดว้ยวิธีท่ีถูกกฎหมาย ถูกควบคุม และมีการ

รายงานการทาํประมง อาจมีการตรวจวา่เรือประมงอยูใ่นรายการเรือประมง IUU อยา่งเป็นทางการหรือไม่ บนัทึกขอ้มูล

เก่ียวกบัสถานท่ีท่ีเรือประมงไดรั้บอนุญาตใหจ้บัปลาควรจะสอดคลอ้งกบัขอ้มูลพ้ืนท่ีท่ีมีการจบัปลาจริงตามท่ีบนัทึกใน

ใบรับรองการจบั (และ เอกสารอ่ืนๆ) องคก์รจดัการประมงระดบัภูมิภาค (RFMO) มีรายการท่ีเผยแพร่ลิงคด์า้นล่างเป็นลิงค์

ไปยงัหนา้เวบ็ของ ‘คณะกรรมการนานาชาติเพ่ือการอนุรักษป์ลาทูน่าในมหาสมุทรแอตแลนติก’ 

http://www.iccat.int/en/IUU.asp ซ่ึงมีรายการและมีลิงคไ์ปยงัรายการของ RFMO อ่ืนๆ 

1.6 การจบั การจดัเกบ็ การแปรรูป และการขนยา้ยมีการดาํเนินการทางเอกสารจะตอ้งทาํดว้ยความถูกตอ้งแม่นยาํและ

สมบูรณ์ และมีไวพ้ร้อมสาํหรับการตรวจสอบอยูเ่สมอ 

ควรมีเอกสารดงักล่าวและสามารถใชท้วนสอบห่วงโซ่อุปทานของไทยยเูน่ียนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (full traceability) 

1.7 สมุดบนัทึกการทาํการประมง (logbook) จะตอ้งมีขอ้มูลท่ีกฎหมายกาํหนด พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น พนัธ์ุสัตวน์ํ้ า 

วนัท่ี/เวลา นํ้าหนกั พ้ืนท่ีจบั ชนิดของอุปกรณ์ท่ีใชจ้บั  

ควรมีกระบวนการในการกรอกสมุดบนัทึกการทาํการประมง และรวมถึง 

- ควรมีการบนัทึกชนิดสายพนัธ์ุท่ีจบัมาได ้(รวมการจบัทั้งหมด รวมถึงสายพนัธ์ุท่ีไม่ไดเ้ป็นเป้าหมายในการจบั) โดย

ใชช่ื้อสามญัและช่ือวทิยาศาสตร์

- อยา่งนอ้ย ควรมีการบนัทึกพ้ืนท่ี FAO สาํหรับการทาํประมง ถา้เป็นไปได ้ใหใ้ช ้GPS ในการบนัทึกตาํแหน่งท่ีตั้ง

และเวลาในการทาํการประมง จะถือวา่ดีกวา่การบนัทึกพ้ืนท่ี FAO

อุปกรณ์ทาํประมงท่ีรายงานควรสอดคลอ้งกบั การจาํแนกอุปกรณ์ของ FAO ชนิดอุปกรณ์ควรเป็นไปตามขอ้ตกลงหรือ

มาตรการการบริหารจดัการในพ้ืนท่ีนั้นๆ  

สมุดบนัทึกการทาํการประมงควรเป็นไปตามแบบท่ีออกโดย RFMO ท่ีเก่ียวขอ้งของพ้ืนท่ีจบัปลา และรัฐเจา้ของธงของ

เรือประมง 

1.8 หา้มไม่ใหมี้การขนถ่ายสินคา้ทางเรือในทะเล (transshipment) หรือไม่เช่นนั้น กจ็ะตอ้งมีการลงบนัทึกไวอ้ยา่งชดัเจน 

การเปล่ียนถ่ายสินคา้นบัวา่เป็นความเส่ียงสูงภายในห่วงโซ่อุปทานสาํหรับการประมง IUU และการละเมิดสิทธิแรงงาน 

เพราะการเปล่ียนถ่ายสินคา้เปิดโอกาสใหเ้รือประมงสามารถอยูใ่นทะเลเป็นระยะเวลานานข้ึนและมีโอกาสนอ้ยลงท่ีจะถูก

ตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรฐานและขอ้บงัคบัท่ีควรพิจารณาขอ้น้ีก่อนวา่ มีการเปล่ียนถ่ายสินคา้ในทะเลเกิดข้ึนในห่วง

โซ่อุปทานหรือไม่ ถา้มีจะตอ้งมีการบนัทึกและรายงานการเปล่ียนถ่ายสินคา้ในทะเลท่ีเกิดข้ึน ควรมีวธีิการดาํเนินงาน

สาํหรับการเปล่ียนถ่ายสินคา้ใดท่ีเกิดข้ึนและการสาํแดงการเปล่ียนถ่ายสินคา้ การเปล่ียนถ่ายสินคา้บนเรือประมงเบด็ราวควร

มีคนผูส้ังเกตการณ์อยูบ่นเรือท่ีดาํเนินการ ไทยยเูน่ียนมีการเผยแพร่แถลงการณ์ ในหวัขอ้การเปล่ียนถ่ายสินคา้ ซ่ึงเรา

สนบัสนุนใหคู้่คา้อ่านเอกสารน้ี 

1.9 สาํหรับเรือประมงเบด็ราว (long line vessel) จะตอ้งมีเคร่ืองสังเกตการณ์แบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ มีคนคอยสังเกตการณ์

อยูบ่นเรือ  

เป็นท่ีทราบกนัวา่ การทาํประมงโดยใชเ้รือประมงเบด็ราวมีความเส่ียงสูงท่ีจะจบัสัตวน์ํ้ าสายพนัธ์ุท่ีไม่ใช่เป้าหมาย ซ่ึงรวมถึง

ชนิดท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ ถูกคุกคาม หรือไดรั้บการคุม้ครอง การติดตามและการสอดส่องดูแลท่ีเพียงพอ จะช่วยใหเ้รือประมงมี

การตรวจสอบวิธีปฏิบติัท่ีดีและการจบัของตนเอง และแสดงใหเ้ห็นวา่ ไม่มีการปฏิบติัท่ีขาดการรายงานหรือผดิกฎหมาย

เกิดข้ึน เช่น การจบัฉลามเพ่ือหาหูฉลาม เรือประมงเบด็ราวควรสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่มีผูส้ังเกตการณ์ดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

หรือคนอยูบ่นเรือประมงภายในปี พ.ศ. 2563 หรือก่อนหนา้นั้น กรุณาติดต่อไทยยเูน่ียนสาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี 

VesselCode@thaiunion.com 

http://www.iccat.int/en/IUU.asp
http://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook/capture-fisheries-statistics/fishing-gear-classification/en/
http://www.thaiunion.com/en/newsroom/press-release/465/statement-on-transshipment-at-sea
mailto:VesselCode@thaiunion.com
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1.10 เรือขนาดเกิน 100 ตนักรอสส์ ควรมีหมายเลขเพ่ือเป็นเอกลกัษณ์สาํหรับเรือประมง  (Unique Vessel Identifier) และ

ไดรั้บลงรายการไวใ้นบนัทึกสากล (Global Record)  

‘UVI’ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัโดยสากล คือ ‘หมายเลข IMO’ ตามระบบตวัเลขขององคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ ซ่ึงบริหารโดย 

HIS-Fairplay ระบบน้ีจะกาํหนดหมายเลขใหก้บัเรือซ่ึงจะอยูก่บัเรืออยา่งถาวร ไม่วา่จะเปล่ียนรัฐเจา้ของธงเรือ และ/หรือ

เจา้ของกต็าม สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแผนการหมายเลขระบุตวัตน IMO สามารถเขา้ดูไดท่ี้เวบ็ไซต:์ 

http://www.imo.org/en/OurWork/MSAS/Pages/IMO-identification-number-scheme.aspx  

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการบนัทึกสากลขอ้มูลเรือประมง เรือขนส่งแช่แขง็ และเรือนํ้ามนั  สามารถเขา้ดูไดท่ี้เวบ็ไซต:์ 

http://www.fao.org/global-record/en/ 

สาํหรับเรือท่ีไม่เขา้เกณฑไ์ดห้มายเลข IMO (เช่น เน่ืองจากมีขนาดตํ่ากวา่ 100 ตนักรอสส์) เราสนบัสนุนใหคู้่คา้จดทะเบียน

เรือประมงปลาทูน่ากบั ISSF เพ่ือไดรั้บ ISSF-UVI ขอ้มูลเพ่ิมเติมสามารถเขา้ดูไดท่ี้เวบ็ไซต:์ https://iss-

foundation.org/knowledge-tools/databases/uvi-database/   

 

2. การจา้งงานจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานการตกลงกนัอยา่งอิสระ และมีเอกสารการวา่จา้งท่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนด 

ของกฎหมาย 

ลกูเรือจะต้องมสัีญญาตามกฎหมายท่ีถกูต้อง และจะต้องเข้าใจเนือ้หาของสัญญา และได้เข้าทาํสัญญาโดยอิสระ ลกูเรือไม่

ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการหางาน พร้อมท้ังมกีารอธิบายและเจรจาต่อรองอย่างครบถ้วนทุกกรณีก่อนการเซ็นสัญญา 

2.1 ลูกเรือมีใบอนุญาตทาํงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือมีสิทธิในการทาํงาน 

ควรมีการเกบ็รักษาเอกสารสาํคญั (เช่น ใบอนุญาตทาํงาน หนงัสือเดินทาง บตัรประจาํตวัประชาชน) สาํหรับสมาชิกลูกเรือ

ทุกคน เพ่ือใหส้ามารถตรวจพิสูจน์ไดว้า่พวกเขาถูกจา้งงานอยา่งถูกกฎหมาย ขอ้กาํหนดเร่ือง ‘เอกสารสิทธิในการทาํงาน

อยา่งถูกกฎหมาย’ แตกต่างกนัไปตามประเทศ / อาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดขอ้น้ีมีความมุ่งหมาย เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ 

คู่คา้มีการจา้งลูกจา้งท่ีสามารถทาํงานไดต้ามกฎหมาย รายการขา้งล่างน้ีเป็นตวัอยา่งขอ้กาํหนดเฉพาะในบางประเทศ 

- สมาชิกลูกเรือชาวฟิลิปปินส์ท่ีทาํงานบนเรือประมงฟิลิปปินส์ไม่ตอ้งใชใ้บอนุญาต  

- ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ออกใบอนุญาตตามกฎหมายใหก้บัสมาชิกลูกเรือบนเรือประมงสหรัฐอเมริกา 

- ในประเทศไทย เน่ืองจากขอ้กาํหนดในการตรวจสอบเรือเขา้ - เรือออก (PIPO) เรือประมงท่ีมีขนาดเกิน 30 ตนั

กรอสส์  ส่วนใหญ่จะมีเอกสารสาํคญัอยูแ่ลว้ นอกจากน้ี เจา้ของเรือหรือกปัตนัมีการเกบ็รักษาประวติัการจา้งงาน 

สัญญา และการตรวจพิสูจน์การจา้งงานตามกฎหมาย โดยใหลู้กเรือตรวจสอบไดแ้ละออกสาํเนาใหไ้ดถ้า้ขอ 

2.2 ลูกเรือมีหนงัสือสัญญาท่ีมีการลงนามกนัในภาษาท่ีพวกเขาสามารถเขา้ใจได ้และมีการออกสาํเนาสัญญาเหล่านั้นใหไ้ว้

แก่ลูกเรือดว้ย 

สมาชิกลูกเรือทั้งหมดมีสัญญาท่ีลงนาม โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และไดรั้บสาํเนาหน่ึงฉบบั ลูกเรือเขา้ใจขอ้กาํหนดและ

เง่ือนไขในสัญญาการทาํงานทั้งหมด สัญญาจะตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในภาษาท่ีพวกเขาเขา้ใจ ดงันั้น สาํเนาของสัญญาจะ

อยูใ่นภาษาทุกภาษาตามสญัชาติทั้งหมดของลูกเรือท่ีอยูใ่นรายช่ือลูกเรือ ควรมีการอธิบายทุกดา้นของการจา้งงานก่อนการ

เซ็นสัญญา (ดูขอ้ 2.3) การทาํสัญญาและการพดูคุยในทุกดา้นของขอ้กาํหนดควรเสร็จส้ินก่อนการออกจากท่า   

 

http://www.imo.org/en/OurWork/MSAS/Pages/IMO-identification-number-scheme.aspx
http://www.fao.org/global-record/en/
https://iss-foundation.org/knowledge-tools/databases/uvi-database/
https://iss-foundation.org/knowledge-tools/databases/uvi-database/


 

9 

 

2.3 เน้ือหาในสัญญาวา่จา้งอยา่งนอ้ยจะตอ้งมีระบุการจ่ายเงิน กระบวนการร้องทุกขแ์ละกระบวนการทางวินยั ชัว่โมงการ

ทาํงานและชัว่โมงการพกั การทาํงานล่วงเวลา วนัหยดุ การส่งกลบัประเทศ การลาออก และการส้ินสุดของสัญญา (รวมถึง

เหตุการณ์อนัเป็น “เหตุสุดวสิัย” ดว้ย)   

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของการจา้งงานอยูใ่นสัญญา และครอบคลุมประเดน็ท่ีระบุไวข้า้งบน นอกจากน้ีประเดน็เหล่าน้ี

จะตอ้งมีการอธิบายใหลู้กเรือก่อนออกจากท่า ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.2 นโยบายค่าจา้ง ซ่ึงกาํหนดวนัท่ีจ่ายเงินและอตัราการ

จ่ายเงิน ไดร้วมอยูใ่นสัญญาและไดถู้กส่ือสารอยา่งชดัเจนไปยงัลูกเรือ 

สาํหรับขอ้กาํหนดขอ้น้ี โปรดอา้งอิงเอกสาร ILO C188 ขอ้ 21 (การส่งกลบัประเทศเดิม) และภาคผนวก II (ขอ้ตกลงการ

ทาํงานของชาวประมง) เราสนบัสนุนใหคู้่คา้ยดึขอ้อา้งอิงน้ีเป็นมาตรฐานการปฏิบติัท่ีดีเลิศ และพยายามดาํเนินการใหไ้ด้

ตามขอ้กาํหนดดงักล่าวในอนาคต 

2.4 ไม่มีการยดัเยยีดหรือบีบบงัคบัใหลู้กเรือเซ็นสัญญา หรือเพ่ือใหย้นิยอมในการแกไ้ขสัญญา  

ลูกเรือทาํสัญญาโดยปราศจากการบงัคบัหรือบีบบงัคบั ผูว้า่จา้งไม่ควรหา้มการแกไ้ขสัญญาตามเหตุอนัควร ตามขอ้ 2.5 หาก

ผูว้า่จา้งตอ้งการเปล่ียนแปลงสัญญาการทาํงาน รายละเอียด หรือเง่ือนไข เม่ือนั้น ผูว้า่จา้งควรแจง้ลูกเรือก่อนทาํการ

เปล่ียนแปลงใดๆ (เช่น ก่อนออกเรือ)   

2.5 ลูกเรือและลูกจา้งสามารถทบทวน และสอบถามเพ่ือรับคาํแนะนาํเก่ียวกบัขอ้สัญญาต่างๆ ก่อนท่ีจะทาํการสรุปเพ่ือตกลง

ยอมรับสญัญา 

ผูว้า่จา้งควรมีขั้นตอนการปฏิบติังาน เพ่ือใหลู้กเรือสามารถทบทวนและหาคาํแนะนาํเก่ียวกบัขอ้กาํหนดของสัญญาของพวก

เขา ลูกเรือสามารถขอใหมี้การอธิบายสัญญาของพวกเขาใหพ้วกเขาฟัง และจากนั้น ใหเ้วลาในการพิจารณาและทบทวน

ขอ้กาํหนด ผูท่ี้จะเป็นลูกจา้งสามารถขอคาํแนะนาํเก่ียวกบัส่วนใดกต็ามของสัญญาและถามกบันายจา้งได ้

2.6 มีการเกบ็รักษาบนัทึกขอ้มูลการลาออกและการส้ินสุดสัญญา และเกบ็รักษาอยา่งนอ้ย 12 เดือนหลงัจากสญัญาของ

ลูกเรือส้ินสุด  

ควรมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีนาํมาใช ้เพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีการเกบ็รักษาบนัทึกการลาออกและการส้ินสุดสัญญาของลูกเรือ 

(ซ่ึงเช่ือมโยงกบัขอ้ 10.2 และ 10.3) ความยุง่ยากอาจเกิดข้ึนในบางสถานการณ์ เช่น ถา้เรือชาํรุดเสียหายอยา่งมากและยน่

ระยะเวลาการเดินทาง นัน่หมายความวา่ สัญญาจะส้ินสุด เน่ืองจากเรือจะอยูใ่นอู่ซ่อมเรือเป็นเวลาหลายเดือน ซ่ึงจะไดรั้บ

การยกเวน้ เน่ืองจากสัญญาครอบคลุมใน ‘เหตุสุดวสิัย’ และในกรณีดงักล่าว ควรมีบางส่ิงท่ีทาํใหแ้น่ใจวา่ ลูกเรือไดรั้บการ

ชดเชยอยา่งเหมาะสม เช่น เจา้ของส่งลูกเรือกลบับา้น และจ่ายค่าจา้งจนกระทัง่พวกเขาถึงบา้น 

2.7 ไม่ควรมีการเรียกเกบ็ค่าจดัหางานหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวา่จา้ง จากลูกเรือ  

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีนาํมาใช ้เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ไม่มีการเกบ็ค่าธรรมเนียมในการจดัหางานหรือการ

วา่จา้งกบัลูกเรือ ควรมีความชดัเจนในวธีิการปฏิบติังานวา่ ใครเป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหางานและการวา่จา้ง 

ควรส่ือสารนโยบายและวธีิการปฏิบติังานกบัลูกเรือก่อนท่ีจะมีค่าใชจ่้ายใดๆ เกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายใดท่ีผูว้า่จา้งจ่ายและมาเรียก

เกบ็กบัลูกเรือควรระบุอยูใ่นสัญญาและลูกเรือเขา้ใจอยา่งครบถว้นก่อนการเซ็นสัญญาสาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม คู่คา้สามารถเขา้

ไปยงัแถลงการณ์นโยบายการจดัหาแรงงานขา้มชาติอยา่งมีจริยธรรมไดท่ี้:  

http://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20160116-ethical-migrant-recruitment-policy.pdf 

 

2.8 หากพบวา่มีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมต่างๆ จากลูกเรือ นอกเหนือจากขอบเขตของกฎหมาย จะตอ้งมีการกาํหนด

หลกัเกณฑใ์นการจ่ายเงินคืน และตอ้งมีการส่ือสารหลกัเกณฑด์งักล่าวใหลู้กเรือทราบดว้ย  

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเพ่ือนาํมาใชใ้นการอธิบายกลไกการจ่ายเงินคืน และนโยบายน้ีควรไดรั้บการ

ส่ือสารไปยงัลูกเรือ รายละเอียดเหล่าน้ีควรรวมอยูใ่นสัญญาและใหมี้ความเช่ือมโยงกบัเน้ือหาในขอ้ 2.7 หากไม่มีการเรียก

เกบ็ค่าธรรมเนียมในการสรรหาบุคลากรหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดจากลูกเรือ (ขอ้ 2.7) ขอ้กาํหนดน้ีจะไม่จาํเป็น   

http://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20160116-ethical-migrant-recruitment-policy.pdf
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2.9 ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาในระหวา่งการจา้งงานบนเรือประมง  

นายจา้งควรยดึมัน่ในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในสัญญาการจา้งงาน ประเดน็น้ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดอ่ืน

ทั้งหมดท่ีอา้งอิงถึงสัญญาของลูกเรือ 

2.10 นายจา้งจ่ายค่าใชจ่้ายในการส่งกลบัประเทศเดิมใหก้บัลูกเรือ  

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีนาํมาใช ้ท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบักระบวนการสาํหรับการส่งกลบัประเทศเดิม 

และนโยบายน้ีควรไดรั้บการส่ือสารไปยงัลูกเรือ (ก่อนออกเรือ)   

ประเดน็สาํคญัจะอยูท่ี่ ILO C188 ขอ้ 21 (การส่งกลบัประเทศเดิม) ซ่ึงไดรั้บพิจารณาวา่เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด และ

สนบัสนุนใหเ้รือประมงดาํเนินการเพ่ือบรรลุส่ิงน้ีในอนาคต  

 

3. พนกังานทุกคนจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัดว้ยความเคารพและใหเ้กียรติ 

ลกูเรือต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและการให้เกียรติ และจะไม่มกีารล่วงละเมิดลูกเรือในทุกๆ รูปแบบเช่น การ

กลัน่แกล้ง การข่มขู่ หรือการกระทาํทารุณ   

3.1 หา้มไม่ใหมี้การเลือกปฏิบติั รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การเลือกปฏิบติับนพ้ืนฐานของ: ชนชั้น ชาติกาํเนิด เช้ือชาติ ศาสนา 

อาย ุความทุพพลภาพ เพศ สถานภาพทางการสมรส วถีิทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ความคิดเห็นทางการเมือง 

การตั้งครรภ ์สุขภาพหรือความทุพพลภาพ  

บริษทัควรมีนโยบายต่อตา้นการเลือกปฏิบติัท่ีนาํมาใชแ้ละส่ือสารกบัลูกจา้ง ลูกเรือ และตวัแทนจดัหางาน ควรมีขั้นตอน

การปฏิบติังานเม่ือไดรั้บรายงานการเลือกปฏิบติัในรูปแบบเดียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานในการรับขอ้ร้องเรียน (อา้งอิงถึง

หลกัการท่ี 10) ขอ้กาํหนดน้ีอา้งอิงถึงจรรยาบรรณและแนวปฏิบติัดา้นแรงงานของไทยยเูน่ียนในขอ้ 3.1 เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ไดมี้

การป้องกนัเพ่ือไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ในท่ีทาํงานท่ีเกิดจากการเลือกปฏิบติัในทศันคติหรือความเช่ือใดๆ 

ขอ้น้ีสนบัสนุนคาํกล่าวของสหประชาชาติ ปฎิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ท่ีวา่ “มนุษยทุ์กคนเกิดมาอยา่งมีอิสระและ

เท่าเทียมกนัในความมีเกียรติและสิทธิ” 

3.2 จะตอ้งไม่มีการกระทาํท่ีรุนแรงและทารุณอยา่งไร้ศีลธรรมเกิดข้ึนต่อลูกเรือขณะอยูบ่นเรือ รวมถึงไม่มีการล่วงละเมิด

ทางร่างกาย ทางเพศ ทางวาจา ทางจิตวทิยาหรือการกลัน่แกลง้ และการข่มขู่ในรูปแบบอ่ืน 

ควรมีนโยบายท่ีระบุวา่ หา้มมีการปฏิบติัต่อลูกเรืออยา่งรุนแรงหรือไร้มนุษยธรรมโดยเดด็ขาด ซ่ึงควรจะสะทอ้นอยูใ่น

ขั้นตอนการดาํเนินการทางวนิยั (เก่ียวขอ้งกบัหลกัการท่ี 10) ท่ีกล่าวถึงการนาํนโยบายไปใชแ้ละผลกระทบของพฤติกรรม

ต่างๆ เหล่าน้ี นโยบายน้ีควรไดรั้บการส่ือสารไปยงัลูกเรือ เรือประมง และตวัแทนจดัหางาน  

3.3 ลูกเรือจะตอ้งไดรั้บโอกาสในการพฒันาความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการทาํงานอยา่งเท่าเทียมกนั  

นโยบายการต่อตา้นการเลือกปฏิบติั (ขอ้ 3.1) ควรรวมถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการไดรั้บโอกาสสาํหรับ 

ลูกเรือทุกคน 

 

3.4 แรงงานขา้มชาติจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม และมีการตั้งขอ้กาํหนดเพ่ือใหพ้วกเขาไดรั้บสวสัดิการและความ

ตอ้งการต่างๆ ในการจา้งงานท่ีสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัดา้นแรงงานบนเรือประมงน้ี  

นโยบายการต่อตา้นการเลือกปฏิบติั (ขอ้ 3.1) ควรรวมถึงแรงงานขา้มชาติท่ีจะถูกปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกบัสมาชิกลูกเรือคน

อ่ืน ควรมีขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบับทบญัญติัพิเศษใดๆ สาํหรับท่ีจาํเป็นในการจา้งแรงงานขา้มชาติในการทาํงานบน

เรือ เพ่ือใหค้รอบคลุมประเดน็ปัญหา เช่น อุปสรรคดา้นภาษาซ่ึงสาํคญัโดยเฉพาะความเขา้ใจในขอ้กาํหนดของการจา้งงาน

และวธีิการดาํเนินงาน (เก่ียวขอ้งกบัหลกัการท่ี 10)   

 

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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4. การทาํงานเป็นไปดว้ยความสมคัรใจและไม่มีการใชแ้รงงานบงัคบั 

ลกูเรือจะต้องเข้าปฏิบัติหน้าท่ีบนเรือโดยเจตจาํนงของตนเอง และไม่ได้ถกูบังคับให้ทาํงานบนเรือโดยการให้สินบน หรือ

การใช้อาํนาจบีบบังคับ กระบวนการสรรหาบุคลากรการจ้างงานต้องเป็นไปตามกฎหมาย และลกูเรือจะต้องเข้าใจ

กระบวนการเหล่านีก่้อนออกเดินทาง   

4.1 บนเรือประมงจะตอ้งปราศจากแรงงานบงัคบั แรงงานเกณฑ ์แรงงานขดัหน้ี แรงงานท่ีถูกกกัขงั แรงงานท่ีถูกผกูมดัไว้

ดว้ยสัญญา (indentured labor) แรงงานจากคุก หรือแรงงานจากการคา้มนุษยใ์นทุกรูปแบบ เวน้เสียแต่วา่ไดมี้การจดัทาํ

เอกสารและลงนามเพ่ือตกลงจ่ายค่าจา้งล่วงหนา้แลว้  

ควรนาํนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเพ่ือป้องกนัแรงงานเกณฑ ์แรงงานขดัหน้ี แรงงานท่ีถูกกกัขงั แรงงานท่ีถูกผกูมดั

ไวด้ว้ยสัญญา แรงงานจากคุก หรือแรงงานจากการคา้มนุษย ์มาใช ้ขอ้กาํหนดน้ีเช่ือมโยงกบักระบวนการสรรหาบุคลากร 

(หลกัการท่ี 10) ซ่ึงควรนาํมาพิจารณาเป็นแนวทางในการแสดงวา่ กระบวนการสรรหาบุคลากรอนุญาตใหลู้กเรือทาํสัญญา

การจา้งงานดว้ยความสมคัรใจ ลูกเรือไม่ควรถูกบงัคบัใหอ้ยูใ่นภาวะท่ีสุ่มเส่ียงจากกระบวนการทาํงานของบริษทั/เรือประมง 

เช่น ไม่ควรมีการรายงานวา่ ลูกเรือตอ้งยอมรับเงินกูห้รือเงินล่วงหนา้กอ้นใหญ่ท่ีเป็นภาระอยา่งมากในการชาํระคืน/ถูก

ควบคุม ลูกเรือถูกบงัคบัใหอ้ยูใ่นการจา้งงานยาวนานกวา่ท่ีคาดไว ้ลูกเรือถูกปฏิเสธในการเขา้ถึงบญัชีธนาคารหรือบตัรกด

เงินสดเม่ือบญัชีถูกเปิดโดยนายจา้งในนามของลูกเรือ ลูกเรือถูกบงัคบัใหจ่้ายดอกเบ้ียท่ีสูงเกินไปหากมีการจ่ายค่าแรง

ล่วงหนา้ 

ความสนใจอยูท่ี่ “ผลการใชก้ารสาํรวจเดลฟายท่ีถูกจดัทาํโดยองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ และสหภาพยโุรป” ซ่ึง

กล่าวถึงแนวทางท่ีเช่ือมโยงกนัในการระบุตวัช้ีวดัของการคา้ส่ิงผิดกฎหมายเพ่ือใชป้ระโยชน์จากแรงงาน และ “ตวัช้ีวดัของ

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ สาํหรับแรงงานท่ีถูกบงัคบั” ซ่ึงควรนาํมาใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับหวัขอ้น้ี   

4.2 จะตอ้งมีการเกบ็รักษาเอกสารส่วนบุคคลของลูกเรือตามกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น และลูกเรือจะตอ้งสามารถเขา

ถึงเอกสารเหล่านั้นได ้ 

มีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีนาํมาใชส้าํหรับการจดัการและจดัเกบ็เอกสารของลูกเรือ ควรมีรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีเกบ็

เอกสาร ผูท่ี้สามารถเขา้ถึงและกรณีท่ีสามารถเขา้ถึงเอกสาร และลูกเรือจะเขา้ถึงเอกสารไดอ้ยา่งไร ขั้นตอนการดาํเนินงานน้ี

ตอ้งถูกส่ือสารไปยงัลูกเรือใหเ้ขา้ใจก่อนออกเรือ ทางเลือกสาํหรับลูกจา้งรวมถึง แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ การจดัหาลอ็กเกอร์

ส่วนตวั หรือแต่งตั้งบุคคลคนหน่ึงบนเรือ (เช่น หวัหนา้ประมงหรือผูติ้ดต่อวทิย)ุ ใหท้าํหนา้ท่ีจดัเกบ็เอกสารไวใ้นท่ีปลอดภยั 

และอาํนวยความสะดวกในการเขา้ออกท่า ตอ้งมีหลกัฐานวา่ไดมี้การคืนเอกสารใหก้บัลูกเรือเม่ือส้ินสุดการเดินทางหรือเม่ือ

มีการร้องขอ ตวัอยา่งของ “เอกสาร” ท่ีรวมอยูใ่นท่ีน้ี แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ คือ หนงัสือเดินทาง สัญญา สูจิบตัร บตัรประจาํตวั

ประชาชน ใบขบัข่ี ทะเบียนบา้น หนงัสือ/หนงัสือเดินทางของลูกเรือ 

4.3 เสรีภาพในการเคล่ือนไหวของลูกเรือจะตอ้งไม่ถูกจาํกดัอยา่งไม่มีเหตุผลสมควร และลูกเรือจะตอ้งไม่ถูกกกัขกัหน่วง

เหน่ียวอยา่งไม่สมเหตุสมผลทั้งในและนอกเวลาปฏิบติัหนา้ 

มีขั้นตอนการดาํเนินงานและนโยบายท่ีนาํมาปฏิบติัซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของลูกเรือบนเรือ รวมถึงรายละเอียด

ของขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนกบัลูกเรือเม่ือเรือประมงเทียบท่า กระบวนการบริหารจดัการของการคดัแยก ขอ้จาํกดัและเหตุผล 

ขอ้กาํหนดน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหแ้น่ใจวา่ลูกจา้งมีอิสระในการเคล่ือนท่ีในระหวา่งชัว่โมงทาํงาน (เช่น เขา้หอ้งนํ้า ด่ืมนํ้า) 

วา่ไม่มีการถูกจาํกดั โดยเม่ืออยูใ่นท่าเรือ อิสระในการเคล่ือนท่ีข้ึนอยูก่บัขอ้จาํกดัของวซ่ีา 

4.4 จะตอ้งเกบ็รักษาบนัทึกการวา่จา้ง สัญญา และเอกสารยนืยนัทางกฎหมายต่างๆ ไวอ้ยา่งครบถว้น  

มีขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีนาํมาใชเ้พ่ือเกบ็รักษาบนัทึกของลูกเรือ ซ่ึงแน่ใจวา่ขอ้มูลท่ีเกบ็รักษามีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

เจา้ของเรือประมงหรือบริษทัเรือประมงควรรับผดิชอบต่อสมาชิกลูกเรือทุกคนท่ีออกทะเล ในขณะท่ีขอ้มูลท่ีถูกเกบ็บนฝ่ังมี

ไวเ้พ่ือวตัถุประสงคด์า้นความปลอดภยัและความรับผดิชอบ ขอ้มูลน้ีบริษทัสามารถใชเ้พ่ือดูประวติัของลูกเรือ (เช่น สัญชาติ 

อาย ุฯลฯ) และเพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีการเตรียมการท่ีถูกตอ้งในทะเลสาํหรับสมาชิกลูกเรือทุกคน  
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4.5 ทุกคนยอ่มมีสิทธิตามกฎหมายในการทาํงาน 

ขอ้กาํหนดน้ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ 2.1 เพ่ือใหแ้น่ใจวา่คู่คา้ไดว้า่จา้งลูกจา้งท่ีสามารถทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดย

ขอ้กาํหนดจะแตกต่างไปตามประเทศ / หน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

ขอ้มูลสาํหรับในบางประเทศมีดงัน้ี  

- ในประเทศไทย มีการเกบ็รักษาประวติัการจา้งงาน สัญญา และการตรวจพิสูจน์การจา้งงานตามกฎหมายโดย

เจา้ของเรือประมงหรือกปัตนั และใหช้าวประมงสาํหรับตรวจสอบและคดัสาํเนาเม่ือร้องขอ โดยใหมี้สาํหรับเรือท่ี

มีขนาดเกิน 30 ตนักรอสส์ เกือบทุกลาํ สาํหรับเรือประมงในประเทศไทยตามขอ้กาํหนดในการตรวจสอบของ

ศูนยค์วบคุมการแจง้เรือเขา้-ออก (PIPO) 

4.6 ในกรณีของเรือประมงท่ีอยูใ่นทะเลหลวง  

4.6.1. แรงงานมีอิสระท่ีจะส้ินสุดการจา้งงานในกาํหนดการเทียบท่าปกติคร้ังต่อไป โดยตอ้งแจง้กปัตนัอยา่งนอ้ย 

10 วนัก่อนการแจง้การเทียบท่า  

4.6.2. อาจมีการเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการส่งพนกังานกลบัประเทศสาํหรับพนกังานท่ีส้ินสุดการจา้งงานก่อนวนัท่ี

ระบุในสัญญา โดยค่าใชจ่้ายน้ีจะไดรั้บการคาํนวณตามอตัราส่วน  

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเพ่ือนาํมาใชใ้นการปฏิบติัเม่ือมีการร้องขอจากสมาชิกลูกเรือในการส้ินสุดสัญญา

ของพวกเขา รวมถึงรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยคาดหวงัวา่ สมาชิกลูกเรือท่ีส้ินสุดสัญญาจะไดรั้บค่าจา้งท่ี

พวกเขาจะไดรั้บจากการทาํงานท่ีพวกเขาไดท้าํเสร็จส้ิน โดยจะตอ้งมีการพิจารณาเก่ียวกบัรายละเอียดเหล่าน้ีในระหวา่งการ

เดินทางในทะเลหลวง เม่ือลูกเรืออาจไม่ไดก้ลบัมาท่ีท่าเรือเป็นระยะเวลาหลายเดือน  

4.7 เรือประมง / บริษทัเรือประมงจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการส่งลูกเรือกลบัประเทศเม่ือส้ินสุดสัญญาหรือส้ินสุดการ

เดินเรือ หรือส้ินสุดสภาพการเป็นพนกังาน  

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเพ่ือนาํมาใชใ้นการส่งลูกเรือกลบัประเทศเดิมในกรณีท่ีสัญญาหรือการเดินทาง

ส้ินสุดลง หรือมีการยกเลิกสัญญาของลูกเรือ รายละเอียดเหล่าน้ีควรถูกส่ือสารไปยงัลูกเรือใหท้าํความเขา้ใจก่อนออกเรือ 

รวมถึงรายละเอียดของค่าธรรมเนียมและบุคคลท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม   

 

5. อายขุองพนกังานทุกคนจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนด 

ลกูเรือมอีายตุามกฎหมายสาํหรับการทาํงานบนเรือประมง และงานท่ีมอบหมายให้พวกเขาจะต้องเหมาะสมกับอายแุละ

ระดับประสบการณ์ของพวกเขา มกีระบวนการในการตรวจพิสูจน์อายขุองลกูจ้างใหม่ เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มใีช้แรงงานเดก็  

5.1 มีการตรวจพิสูจน์อายขุองสมาชิกลูกเรือทุกคนก่อนการเซ็นสัญญา  

ควรมีระบบในการตรวจพิสูจน์อายขุองลูกเรือใหม่ทั้งหมด เอกสารท่ีรวมอยูใ่นกระบวนการตรวจพิสูจน์ควรมี แต่ไม่จาํกดั

เฉพาะ หนงัสือเดินทาง สูติบตัร เอกสารท่ีอยูอ่าศยั ใบอนุญาตทาํงาน  

5.2 ลูกเรือท่ีมีอายรุะหวา่งระดบัอายขุั้นตํ่าสุดในการทาํงานถึงอาย ุ18 ปี จะตอ้งไดรั้บการประเมินความเส่ียงและความ

อนัตรายจากงานท่ีบุคคลดงักล่าวทาํ  

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเพ่ือนาํมาใชใ้นการจา้งงานของบุคคลท่ีมีอายรุะหวา่งระดบัอายขุั้นตํ่าสุดในการ

ทาํงานถึงอาย ุ18 ปี สมาชิกลูกเรือเหล่าน้ีควรมีการจาํกดัหนา้ท่ีเม่ือเปรียบเทียบกบัสมาชิกลูกเรือท่ีมีอาย ุ18 ปีหรือมากกวา่ 

โดยสมาชิกลูกเรือจะทาํงานท่ีไดรั้บการประเมินความเส่ียงเพ่ือใหเ้ขา้กนักบัทกัษะและไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือจิตใจ

รวมถึงระหวา่งการทาํงานจะไดรั้บคาํแนะนาํเฉพาะ และ/หรือ การฝึกอบรมทางวิชาชีพท่ีเพียงพอในระหวา่งการทาํงาน 



 

13 

 

5.3 การกาํหนดอายขุั้นตํ่าท่ีสามารถท่ีสามารถทาํงานไดต้ามกฎหมายใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดโดยเจา้หนา้ท่ีกฎหมายแรงงาน

ของพ้ืนท่ีนั้น เช่น พ้ืนท่ีชายฝ่ัง หรือรัฐเจา้ของธงเรือ  

บริษทัควรทราบอายขุั้นตํ่าจากผูมี้อาํนาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อายขุั้นตํ่าจะแตกต่างกนัตามผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย เช่น 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา เดก็ไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานตั้งแต่อาย ุ11 ปี และประเดน็น้ีพบไดแ้พร่หลายโดยเฉพาะสาํหรับเดก็

ท่ีทาํงานบนเรือประมงของบิดามารดา ในขณะท่ี ILO C188 งานในภาคประมง พ.ศ. 2543 (ฉบบัท่ี 188) ไดก้าํหนดอายขุั้น

ตํ่าสาํหรับการทาํงานบนเรือประมงท่ี 16 ปี อาํนาจตามกฎหมาย มาตรฐาน และอนุสัญญาท่ีแตกต่างกนัอาจระบุกฎท่ีแตกต่าง

กนัสาํหรับเดก็ท่ีทาํงาน เช่น ประเภทของงานท่ีเดก็สามารถทาํได ้สถานการณ์ของชีวิตของเดก็ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ  

5.4 เอกสารของลูกเรือท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี จะตอ้งไดรั้บการดูแลรักษา และนาํมาแสดงไดห้ากมีการร้องขอ  

ควรมีขั้นตอนการปฏิบติังานสาํหรับเกบ็รักษาเอกสารสาํหรับลูกเรือท่ีมีอายรุะหวา่งอายขุั้นตํ่าจนถึง 18 ปี มาใช ้รวมถึง

เอกสาร (เช่น หลกัฐานแสดงอาย ุใบอนุญาต) สาํหรับผูรั้บการฝึกหดั ผูรั้บการฝึกอบรม ลูกจา้ง และบุคคลใดท่ีมีอายตุ ํ่าวา่ 18 

ปี มีการทาํเอกสารสาํหรับลูกเรือ  

 

6. พนกังานทุกคนตอ้งไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

ค่าตอบแทนของลกูเรือจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย และมกีารเกบ็รักษาบันทึกไว้อย่างละเอียด รวมถึงมกีาร

จัดทาํขัน้ตอนการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเอกสารและลกูเรือทุกคนจะต้องเข้าใจถึงขัน้ตอนต่างๆ เหล่าน้ัน  

6.1 มีการเกบ็รักษาบนัทึกการจ่ายเงินเดือนตามกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงเงินโบนสั และการหกัเงินจาํนวนต่างๆ   

ควรมีการจดัเกบ็เอกสารบนัทึกการจ่ายเงินเดือน ซ่ึงรวมถึงเงินโบนสัและการหกัเงินท่ีเกิดข้ึน การหกัเงินเป็นไปตามระเบียบ

ขั้นตอนการปฏิบติังาน (ในหลกัการท่ี 10) สาํหรับค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีไม่ใช่ส่ิงจาํเป็น เช่น อาหาร นํ้า หรือท่ีพกัอาศยั (เช่น 

ค่าใชจ่้ายท่ีตกลงกนัสาํหรับการใชโ้ทรศพัทด์าวเทียมส่ือสาร) มีการแสดงการชาํระเงินผา่นบญัชีธนาคารหรือการจ่ายเงิน

ดว้ยวธีิอ่ืน รายละเอียดเหล่าน้ีทั้งหมดควรรวมอยูใ่นสัญญาและถูกส่ือสารก่อนลูกจา้งลงนามในสัญญา ส่ิงเหล่าน้ีควรอยูใ่น

ใบแจง้ยอดเงินเดือนท่ีใหลู้กเรือ 

6.2 มีการออกใบแจง้ยอดเงินเดือน (หรือเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงิน) ใหแ้ก่ลูกเรือ พร้อมรายละเอียดการจ่ายเงินและการ

ดาํเนินการอ่ืนๆ อยา่งชดัเจนในทุกกรณี เช่น จาํนวนชัว่โมงการทาํงานปกติและล่วงเวลาท่ีทาํงาน รายไดป้กติและล่วงเวลา

งาน และการหกัเงินใดๆ ตามกฎหมายหรือการหกัตามท่ีตกลงกนั  

ใบแจง้ยอดเงินเดือน (หรือเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงิน) ไม่ควรถูกปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงในทางใด และควรแสดง

บญัชีการจ่ายเงินใหก้บัลูกเรืออยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง รวมถึงรายการรายละเอียดทั้งหมด ลูกจา้งทั้งหมดควรจะสามารถ

เขา้ใจใบแจง้ยอดเงินเดือนได ้(ควรอยูใ่นภาษาท่ีลูกจา้งเขา้ใจ) และมีสาํเนาหน่ึงฉบบัใหก้บัลูกจา้งแต่ละคน ถา้สมาชิกลูกเรือ

ไม่โตแ้ยง้ใบเสร็จรับเงินภายใน 30 วนั จะถือวา่ยอมรับใบเสร็จรับเงินวา่ถูกตอ้ง  

6.3 ลูกเรือไดรั้บค่าตอบแทนทุกเดือน หรือตามรอบการจ่ายเป็นประจาํอ่ืนๆ (ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงคร้ังในทุกๆ สามเดือน) 

ลูกเรือควรไดรั้บค่าตอบแทนรายสัปดาห์หรือรายเดือน แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ทุกสามเดือน ควรทราบวา่ อาจมีบางสถานการณ์

ท่ีอาจนานเกินสามเดือน เช่น สมาชิกลูกเรือถูกส่งกลบับา้นและเงินเดือนตอ้งนาํมาใชเ้ป็นค่าใชจ่้าย เง่ือนไขในการชาํระเงิน

ทั้งหมดควรอยูใ่นสัญญา ซ่ึงลูกเรือจะตอ้งเขา้ใจก่อนเซ็นสัญญา   

6.4 ไม่สามารถหกัค่าตอบแทนได ้นอกจากเป็นการดาํเนินการทางวนิยัตามกฎหมาย หรือโดยการตกลงกบัลูกเรือมีการทาํ

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวล้่วงหนา้  

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานซ่ึงระบุ ไม่ใหมี้การหกัค่าตอบแทน ยกเวน้ดว้ยเหตุผลทางวนิยัตามกฎหมาย หรือ

เน่ืองจากขอ้ตกลงท่ีไดรั้บการต่อรอง นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานดงักล่าว ควรรวมถึงวธีิการ ถา้มีการจ่ายเงินเดือน

ล่วงหนา้ใดๆ และควรส่ือสารการหกัเงินเหล่าน้ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่ลูกเรือ (ซ่ึงอาจระบุไวใ้นสัญญา) รวมถึงควรมี
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ความพยายามทาํใหแ้น่ใจวา่ลูกเรือเขา้ใจก่อนออกเรือ ขอ้กาํหนดเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ 4.1 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปกป้อง

ลูกจา้งจากการเขา้สู่สถานการณ์ของการตกเป็นทาสหรือ ‘ติดกบัดกั’   

6.5 ลูกเรือจะไดรั้บการจ่ายค่าตอบแทนโดยตรง หรือจะจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ไปยงัผูท่ี้

ลูกเรือทแต่งตั้ง ทั้งน้ี โดยไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ เพ่ิมเติม  

ควรมีระบบสาํหรับการจ่ายค่าตอบแทนจา้งของลูกเรือ หรือทาํการจ่ายเงิน (หรือบางส่วน) ใหก้บัผูท่ี้ลูกเรือแต่งตั้ง ใน

นโยบายท่ีนาํมาใช ้ควรระบุวา่ จะไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ควรทราบไวว้า่ โดยปราศจากหลกัฐานเป็นใบแจง้ยอดเงินเดือน 
(หรือใบเสร็จรับเงิน) จะเป็นการยากท่ีจะแสดงวา่ไดรั้บการจ่ายเงินแลว้  

6.6 มีการจ่ายค่าตอบแทนเท่ากบัจาํนวนค่าตอบแทนท่ีระบุในสัญญา  

ลูกเรือควรไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีตกลงกนัในสัญญา ตามกระบวนการท่ีสรุปโดยยอ่ในหลกัการท่ี 2 ควรทราบวา่ เป็นการ

ยากท่ีจะแสดงวา่ไดรั้บการจ่ายเงินแลว้โดยปราศจากหลกัฐานเป็นใบแจง้ยอดเงินเดือน  

 

7.ชัว่โมงการทาํงานสาํหรับพนกังานมีความเหมาะสม   

ลกูเรือปฏิบัติหน้าท่ีและพักผ่อนบนเรือประมงท่ีมโีครงสร้างท่ีเหมาะสมกับลูกเรือ และทาํให้สามารถเดินเรือต่อไปได้อย่าง

ปลอดภัย ช่ัวโมงการทาํงานต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดและตามท่ีตกลงกันในสัญญาของลูกเรือ  

7.1 มีการเกบ็รักษารายช่ือลูกเรือ และบนัทึกเวลาทาํงานของสมาชิกแต่ละคนอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ  

ควรมีระบบท่ีบนัทึกขอ้มูลของสมาชิกลูกเรือและชัว่โมงการทาํงานของพวกเขา ระบบควรแสดงใหเ้ห็นวา่ ขอ้มูลท่ีบนัทึกมี

ความถูกตอ้งและมีการเกบ็รักษา ไม่ควรมีการฉอ้ฉลหรือจงใจเปล่ียนแปลงบนัทึกเวลา เพ่ือใหข้อ้มูลชัว่โมงทาํงานจริงท่ีผดิ 

และการแกไ้ขเวลาใดๆ ใหถู้กตอ้งจะตอ้งมีการตรวจพิสูจน์และมีการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกเหนือจากความ

ถูกตอ้งของค่าจา้งของลูกเรือ ประเดน็น้ียงัมีความสาํคญั เพราะลูกเรือตอ้งไดรั้บการชดเชย  และควรจะมีการบนัทึกในการท่ี

พวกเขาออกทะเล จากขอ้มูลน้ี เป็นไปไดท่ี้จะวเิคราะห์จาํนวนชัว่โมงทาํงานของลูกเรือ บริษทัประมงควรพฒันาแบบจาํลอง

ใบลงเวลาทาํงาน หรือระบบบนัทึกเวลา และเผยแพร่ไปยงัเรือประมงทุกลาํเพ่ือความสมํ่าเสมอ 

7.2 มีประกาศนียบตัรวา่ดว้ยการกาํหนดผูป้ฏิบติังานดว้ยความปลอดภยับนเรือท่ีออกใหโ้ดยรัฐเจา้ของธงเรือ  

7.2.1 เรือประมงทุกลาํท่ีมีขนาดความยาว 24 เมตรหรือมากกวา่ตอ้งแสดงหลกัฐาน”ระดบัความจุตํ่าสุด”เพ่ือการ

เดินเรือท่ีปลอดภยั พร้อมระบุจาํนวนและคุณสมบติัของชาวประมงท่ีจาํเป็นตอ้งมี 

ขอ้กาํหนดน้ีสาํหรับเรือประมงท่ีมีขนาดความยาวเกิน 24 เมตร ควรมีประกาศนียบตัรไวเ้พ่ือตรวจสอบ 

วตัถุประสงคคื์อ การยดึถือตาม ILO C188 อยา่งไรกต็าม ยงัตอ้งมีการกาํหนดวา่จะปฏิบติัตามไดอ้ยา่งไรต่อไป และยงัไม่ได้

รับการลงสัตยาบนัในบางรัฐ  

7.3 สาํหรับเรือประมงท่ีออกทะเลเป็นเวลามากกวา่สามวนั ชัว่โมงการพกัขั้นตํ่าของลูกเรือจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10 ชัว่โมง ใน

ทุกๆ รอบเวลา 24 ชัว่โมง และในทุกๆ หน่ึงสัปดาห์จะตอ้งไดช้ัว่โมงพกัรวมกนั 77 ชัว่โมง 

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีนาํมาใช ้เพ่ือทาํใหแ้น่ใจวา่ มีการใหร้ะยะเวลาพกัผอ่นดงักล่าวขา้งตน้กบัลูกเรือ 

สาํหรับตลอดการเดินทาง ควรมีจาํนวนชัว่โมงโดยเฉล่ียอยา่งนอ้ย 77 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ตลอดการเดินทางทาํประมง โดยใน

บางคร้ัง ความตอ้งการบนเรือประมงอาจทาํใหจ้าํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงจากกาํหนดการสาํหรับการพกัผอ่นใน

ระยะเวลาปกติ ในสภาวะแวดลอ้มเหล่านั้น การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้งสมเหตุสมผลและมีระยะเวลาชดเชยสาํหรับ

ชาวประมงโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

โดยการยดึถือตามขอ้น้ี ไม่ไดท้าํใหสิ้ทธิของกปัตนัของเรือประมงลดลงในการขอใหช้าวประมงทาํงานในช่วงเวลาท่ีมีความ

จาํเป็นโดยทนัที เพ่ือความปลอดภยัของเรือประมง ผูท่ี้อยูบ่นเรือหรือจบัปลา หรือเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการใหค้วามช่วยเหลือ

ผูอ่ื้นบนเรืออ่ืน หรือเรือ หรือบุคคลท่ีกาํลงัลาํบากในทะเล 
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วตัถุประสงคคื์อ การยดึถือตาม ILO C188 อยา่งไรกต็าม ยงัตอ้งกาํหนดวา่จะปฏิบติัตามไดอ้ยา่งไรต่อไปและยงัไม่ไดรั้บการ

ลงสัตยาบนัในบางรัฐ ควรจะอา้งอิงขอ้ 14 สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม 

7.4 ในระหวา่งช่วงท่ีมีการจบัปลาและการแปรรูปปลาอยา่งต่อเน่ือง ชัว่โมงการพกัขั้นตํ่า10 ชัว่โมงต่อวนัดงักล่าวอาจถูก

ปรับลดลงได ้แต่จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่6 ชัว่โมงติดต่อกนั อยา่งไรกต็าม ลูกเรือจะตอ้งไดพ้กัตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดโดยเร็วท่ีสุด

เม่ือสามารถทาํได ้ 

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีนาํมาใช ้เพ่ือทาํใหแ้น่ใจวา่ มีการใหร้ะยะเวลาพกัผอ่นดงักล่าวขา้งตน้กบัลูกเรือ 

โดยในบางคร้ัง ความตอ้งการบนเรือประมงอาจทาํใหจ้าํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงจากกาํหนดการสาํหรับการพกัผอ่นใน

ระยะเวลาปกติ ในสภาวะแวดลอ้มเหล่านั้น การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้งสมเหตุสมผลและมีระยะเวลาชดเชยสาํหรับ

ชาวประมงโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  

โดยการยดึถือตามขอ้น้ี ไม่ไดท้าํใหสิ้ทธิของกปัตนัของเรือประมงลดลงในการขอใหช้าวประมงทาํงานในช่วงเวลาท่ีมีความ

จาํเป็นโดยทนัที เพ่ือความปลอดภยัของเรือประมงผูท่ี้อยูบ่นเรือหรือจบัปลา หรือเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการใหค้วามช่วยเหลือ

ผูอ่ื้นบนเรืออ่ืน หรือเรือ หรือบุคคลท่ีกาํลงัลาํบากในทะเล 

  

8. พนกังานมีอิสรภาพในการใชสิ้ทธิเพื่อการจดัตั้ง และ/หรือ เขา้ร่วมกบัสหภาพแรงงาน และเสรีภาพในการ 

เจรจาต่อรองตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ลกูเรือมสิีทธิท่ีจะเข้าร่วมหรือก่อต้ังสมาคมตามความประสงค์ของตนเอง และรวมกลุ่มเจรจาต่อรองโดยปราศจากอคติต่อ

คาํส่ังของกัปตัน และความรับผิดชอบโดยรวม เพ่ือความปลอดภัยของลกูเรือและการทาํงานบนเรือ   

8.1 ลูกเรือมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมสมาคม และสามารถเขา้ร่วมหรือจดัตั้งสหภาพต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง 

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีนาํมาใช ้อนุญาตใหลู้กเรือมีสิทธิในการก่อตั้งและเป็นสมาชิกของสมาคม ตาม

หลกัการท่ี 3 ไม่ควรมีการเลือกปฏิบติัเก่ียวกบัวา่ ใครสามารถก่อตั้งหรือเป็นสมาชิกสมาคมได ้ในประเทศท่ีการก่อตั้งหรือ

การเป็นสมาชิกสมาคมเป็นเร่ืองผดิกฎหมาย ทางเลือกท่ีมี ไดแ้ก่ การใหก้ารส่งเสริมตวัแทนของคนงาน และคณะกรรมการ

สวสัดิการของคนงาน   

8.2 ลูกเรือมีสิทธิในการดาํเนินการเจรจาต่อรอง  

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีนาํมาใช ้อนุญาตใหลู้กเรือมีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง ซ่ึงควรมีรายละเอียด

เก่ียวกบักระบวนการในการร่วมเจรจาต่อรอง ในประเทศท่ีการก่อตั้งหรือการเป็นสมาชิกสมาคมเป็นเร่ืองผดิกฎหมาย 

ทางเลือกท่ีมีไดแ้ก่ การใหก้ารส่งเสริมตวัแทนของคนงานและคณะกรรมการสวสัดิการของคนงาน  

8.3 กปัตนัเรือ หรือเจา้ของเรือจะตอ้งจดัทาํขอ้ตกลงการเจรจาหรือสัญญาจา้งแรงงานท่ีครอบคลุมถึงสมาชิกลูกเรือใหพ้ร้อม 

เพ่ือไวใ้หก้บัลูกเรือเม่ือมีการร้องขอ 

ขั้นตอนการปฏิบติังานสาํหรับการร่วมเจรจาต่อรอง ควรมีการระบุวา่ สามารถจดัใหมี้การตกลงใดๆ ตามท่ีลูกเรือร้องขอได ้

และควรถูกส่ือสารไปยงัลูกเรือใหรั้บทราบก่อนออกเรือ  

 



 

16 

 

9. พนกังานไดรั้บการดูแลสุขภาพ และความปลอดภยัในท่ีทาํงาน 

สภาพในการทาํงานบนเรือมคีวามปลอดภัยและถูกสุขอนามยั เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นไปตามความต้องการพืน้ฐานของลกูเรือ

อย่างเพียงพอ สุขภาพและความปลอดภัยของลูกเรือเป็นส่ิงท่ีมคีวามสาํคัญเป็นอันดับแรก และต้องมกีารเตรียมการสาํหรับ

การแพทย์ฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเสมอ  

9.1 เรือประมงมีสภาพท่ีแขง็แรงและพร้อมสาํหรับการออกทะเล ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ และตอ้งทาํการ

ตรวจสอบดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีนาํมาใช ้เพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีการรับประกนัดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

ของลูกเรือ ขอ้กาํหนดน้ีรวมถึง ไดมี้การดาํเนินการประเมิน เพ่ือพิจารณาความเส่ียงท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดบนเรือ และมีการ

ระมดัระวงัอยา่งถูกตอ้งเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุและการบาดเจบ็ ประเดน็สาํคญัของขอ้กาํหนดน้ีคือ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ มี

กระบวนการในการสร้างเรือประมงใหมี้สภาพพร้อมออกทะเล โดยคาดหวงัวา่ กรณีท่ีตวับทกฎหมายหรือขอ้กาํหนด

ครอบคลุมถึงความมัน่คงของโครงสร้างและการทาํงานของเรือประมง ควรมีหลกัฐานไวเ้พ่ือการตรวจสอบ ในกรณีท่ีตวับท

กฎหมายหรือขอ้กาํหนดไม่ครอบคลุมเจา้ของ/บริษทัเรือประมงอาจจะเป็นผูด้าํเนินการประเมิน สาํหรับเรือประมงท่ีอยูใ่น

ทะเลมากกวา่3 วนั ขนาดความยาวมากกวา่24 เมตร หรือเกิน 200 ไมลท์ะเลจากชายฝ่ัง เม่ือนั้น ควรมีเอกสารท่ีตรวจพิสูจน์

แลว้ท่ีระบุวา่ พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจสอบสภาวะความเป็นอยูว่า่เป็นไปตาม ILO C188 

9.2 มีนโยบายและการฝึกอบรมดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีช่วยป้องกนัความเส่ียงใหแ้ก่ลูกเรือ และนโยบาย

เหล่าน้ีมีอยูบ่นพ้ืนฐานจากการประเมินความเส่ียงสาํหรับเรือลาํดงักล่าว  

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีนาํมาใช ้ท่ีครอบคลุมความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัต่อลูกเรือท่ี

เป็นไปไดท้ั้งหมด ขอ้กาํหนดน้ีเพ่ือลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุและพฒันาประสิทธิภาพดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัของเรือประมงใหดี้ข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีควรอยูบ่นพ้ืนฐานของการประเมินอยา่งละเอียด และควรไดรั้บการทบทวนและ

ปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่ป็นประจาํ ควรมีการเตรียมการเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน หากอุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีจาํเป็นไม่

สามารถใชง้านตามขอ้บงัคบัใดๆ ได ้ตามความเป็นจริงคือ  ลูกเรือไม่ควรไดรั้บอนุญาตหรือการร้องขอใหท้าํงานใดๆ ลูกเรือ

ควรมีความคุน้เคยในการใชอุ้ปกรณ์อยา่งเพียงพอและวธีิการใชง้าน รวมถึงมาตรการความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการใช้

อุปกรณ์หรือเขา้ร่วมในการปฏิบติังาน ชาวประมงควรไดรั้บทราบถึงอนัตรายตามธรรมชาติและอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

งานท่ีทาํ และแนะนาํขอ้ควรระวงัท่ีจาํเป็น รวมถึงการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตราย ทั้งหมดน้ีควรอยูใ่นนโยบายและขั้นตอน

การปฏิบติังานซ่ึงตอ้งมีการส่ือสารไปยงัลูกเรือ 

ขอ้กาํหนดน้ีแนะนาํใหเ้รือ/บริษทัเรือควรแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยับนเรือ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีการ

ใชน้โยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัการประเมินความเส่ียง การประเมินความเส่ียงควรรวมถึงการควบคุม

และผลการวิเคราะห์อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้น้ี บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งสามารถแนะนาํลูกเรือถึงขอ้ควรระวงัและการใช้

อุปกรณ์อยา่งปลอดภยั โดยบุคคลน้ีสามารถตรวจสอบ ทาํเอกสารและรายงานการละเมิด ขอ้กงัวล หรือขอ้ร้องเรียนดา้น

ความปลอดภยัใดๆ ได ้รายงานความปลอดภยัควรจดัทาํไปยงับริษทั และ/หรือ ITF/FRN หรือ Stella Maris โดยเร็วท่ีสุด

เท่าท่ีเป็นไปได ้

9.3 สาํหรับการทาํงานบนเรือประมงท่ีความยาว 24 เมตรข้ึนไป ลูกเรือทุกคนตอ้งมีใบรับรองแพทยอ์ยา่งละเอียด  

ขอ้กาํหนดน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดความเส่ียงในทะเล เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ลูกเรือมีสุขภาพท่ีแขง็แรงในการทาํงานบนเรือท่ีพวก

เขาจะตอ้งออกทะเล เป็นท่ีคาดหวงัวา่ อยา่งนอ้ยเรือประมงทุกลาํตอ้งปฏิบติัตามกฎของรัฐเจา้ของธงเรือ ใบรับรองแพทย์

โดยละเอียดของลูกเรือบนเรือท่ีความยาว 24 เมตรข้ึนไปควรจะเป็นไปตามบทบญัญติัใน ILO C188 

9.4 มีอุปกรณ์การแพทยแ์ละอุปกรณ์ช่วยชีวติพร้อมไวบ้นเรือ และอุปกรณ์เหล่าน้ีตอ้งมีจาํนวนท่ีเหมาะสมกบัจาํนวนลูกเรือ

และระยะเวลาของการเดินทาง  

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีนาํมาใช ้เพ่ือใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์ทางการแพยแ์ละอุปกรณ์ช่วยชีวติบนเรือจะอยู่

บนพ้ืนฐานของการประเมินและพิจารณาอยา่งละเอียด โดยอยา่งนอ้ยสุดคาํนึงถึงจาํนวนลูกเรือและระยะเวลาของการ

เดินทาง ลูกเรือควรมีความคุน้เคยในการใชอุ้ปกรณ์อยา่งเพียงพอและวธีิการใชง้าน รวมถึงมาตรการความปลอดภยัท่ี
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เก่ียวขอ้งก่อนการใชอุ้ปกรณ์หรือเขา้ร่วมในการปฏิบติังาน นอกจากน้ี ควรมีอุปกรณ์ช่วยลอยตวัส่วนบุคคลสาํหรับลูกเรือ

ทุกคน ควรมีขั้นตอนการปฏิบติังานบนเรือเพ่ือป้องกนัอุบิตเหตุ การบาดเจบ็ หรือความเจบ็ป่วยจากการทาํงาน มีการ

พิจารณาอนัตรายและความเส่ียงเฉพาะบนเรือท่ีเก่ียวขอ้ง (ตามอนุสัญญา ILO 188 ขอ้ 29 และ 30) นิยามของคาํวา่ 

“เหมาะสม”  

ยงัครอบคลุมถึงขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ อุปกรณ์ควรอยูใ่นสภาพการใชง้านท่ีดีอีกดว้ย ซ่ึงมีการบนัทึกตรวจสอบเป็นหลกัฐาน 

9.5 ตอ้งมีบุคคลท่ีมีคุณสมบติั หรือผา่นการฝึกการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้อยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีสามารถใชอุ้ปกรณ์ทาง

การแพทยบ์นเรือได ้ 

ควรมีนโยบายท่ีระบุวา่ ตอ้งมีบุคคลหน่ึงคน (อยา่งนอ้ย) บนเรือควรไดรั้บการฝึกการใชอุ้ปกรณ์ทางการแพทยแ์ละสามารถ

ปฐมพยาบาลได ้ควรมีขั้นตอนการปฏิบติังานสาํหรับบุคคลคนน้ีในการปฏิบติัตาม และรายละเอียดท่ีจะตอ้งทาํ เม่ือมีคน

ไดรั้บบาดเจบ็ ตามหลกัการ “บุคคลากรทางการแพทย”์ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะเป็นผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบวา่ มีการระบุ

และบงัคบัใชข้อ้กาํหนดบนเรือ โดยเป็นไปตามการประเมินความเส่ียงดว้ย อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นบนเรือจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บั

จาํนวนของลูกเรือ ระยะเวลาของการเดินทาง ฯลฯ ซ่ึงเป็นเหตุผลวา่ทาํไมจึงตอ้งมีการประเมินการเตรียมการ ส่ิงเหล่าน้ี

เจา้ของเรือ/บริษทัเรือประมงควรเป็นผูจ้ดัหา 

9.6 มีการเกบ็รักษาบนัทึกการเจบ็ป่วยและการไดรั้บบาดเจบ็ 

ควรมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีนาํมาใช ้เพ่ือเกบ็รักษาบนัทึกการเจบ็ป่วยและการไดรั้บบาดเจบ็ของลูกเรือ ซ่ึงขอ้มูลน้ีควร

จดัเกบ็อยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ โดยลูกเรือท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหจ้ดัการดา้นการแพทย ์ 

9.7 ในกรณีท่ีมีการบาดเจบ็ร้ายแรง ลูกเรือมีสิทธิข้ึนเทียบฝ่ังได ้

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีนาํมาใช ้เพ่ือเป็นแนวปฏิบติักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทยซ่ึ์งรวมถึง

ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ ลูกเรือมีสิทธิท่ีจะถูกเคล่ือนยา้ยข้ึนฝ่ัง (ข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์) ความทา้ทายสาํหรับการปฏิบติังานน้ีคือ 

ระยะทางท่ีเพิ่มข้ึนจากชายฝ่ัง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือลูกเรืออยูบ่นฝ่ังกค็วรจะมีแนวทางการปฏิบติั เป็นท่ีคาดหวงัวา่ พวกเขาจะ

ไดรั้บการรักษาและเดินทางตามท่ีพวกเขาตอ้งการ โดยเจา้ของเรือ/บริษทัเรือเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย ส่ิงน้ีควรจะถูกส่ือสารไปยงั

ลูกเรือใหรั้บทราบก่อนออกจากท่าเรือ  

9.8 ลูกเรือไดรั้บอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) และชุดท่ีใชส้วมใส่ในการทาํงาน 

(เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั) โดยลูกเรือไม่ตอ้งเสียมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม

ในส่วนน้ี อีกทั้งหากอุปกรณ์หรือชุดทาํงานชาํรุดจากการใชง้านปกติ ลูกเรือจะไดรั้บอุปกรณ์หรือชุดใหม่มาแทนท่ี  

ควรมี PPE ชุดทาํงานและอุปกรณ์ใหก้บัลูกเรือตามขอ้บงัคบัสากลและขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน ชาวประมงควรไดรั้บทราบถึง

อนัตรายตามธรรมชาติและอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากงานท่ีทาํ และแนะนาํขอ้ควรระวงัท่ีจาํเป็น รวมถึงการใชอุ้ปกรณ์

ป้องกนัอนัตราย ทั้งหมดน้ีควรอยูใ่นนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานซ่ึงตอ้งมีการส่ือสารไปยงัลูกเรือ หากอุปกรณ์ความ

ปลอดภยัท่ีจาํเป็นไม่สามารถใชง้านตามขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยั ลูกเรือไม่ควรไดรั้บอนุญาตใหท้าํงาน ลูกเรือควรมี

ความคุน้เคยในการใชอุ้ปกรณ์อยา่งเพียงพอและวิธีการใชง้าน รวมถึงมาตรการความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการใชอุ้ปกรณ์

หรือเขา้ร่วมในการปฏิบติังาน ทั้งหมดน้ีควรอยูใ่นนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานซ่ึงตอ้งมีการส่ือสารไปยงัลูกเรือ  

9.9 ลูกเรือสามารถเขา้ถึงสวสัดิการพ้ืนฐานต่างๆ ได ้เช่น นํ้าด่ืม และหอ้งสุขา ทั้งในช่วงเวลาทาํงานและช่วงเวลาพกั

ลูกเรือควรสามารถเขา้ถึงนํ้าด่ืม หอ้งสุขา และสวสัดิการพ้ืนฐานอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ประเดน็น้ีควรระบุอยา่งชดัเจนใน

เอกสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน   

9.10 มีการประเมินปริมาณนํ้า (และอาหารสาํหรับการเดินเรือในระยะเวลาท่ียาวกวา่กาํหนด) ต่อจาํนวนลูกเรือในทุกเท่ียว

การเดินทาง  

เจา้ของเรือควรแน่ใจวา่ มีนํ้ า (และอาหาร) อยา่งเพียงพอสาํหรับลูกเรือตลอดการเดินทาง 
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9.11 มีการจาํกดัไม่ใหลู้กเรือท่ีไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีทกัษะเขา้ถึงพ้ืนท่ีอนัตรายซ่ึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดความเส่ียงดา้น

ความปลอดภยัได ้ 

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีนาํมาใช ้เพ่ือใหแ้น่ใจวา่พ้ืนท่ีอนัตรายบนเรือไดมี้การระบุ (ผา่นการประเมิน

ความเส่ียง) ท่ีเป็นตน้เหตุของความเส่ียงดา้นความปลอดภยัเป็นพ้ืนท่ีควบคุมสาํหรับบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งและ

มีอาํนาจในการใชพ้ื้นท่ีควบคุม  

9.12 เรือกูชี้พมีพ้ืนท่ีเพียงพอสาํหรับลูกเรือทุกคน สามารถเคล่ือนกาํลงัพลไดโ้ดยง่าย และทุกคนบนเรือไดรั้บการฝึกการใช้

เรือกูชี้พในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีนาํมาใชเ้ก่ียวกบัการฝึกอบรมลูกเรือ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ ลูกเรือมีความคุน้เคยในการ

ใชอุ้ปกรณ์ของเรือกูชี้พอยา่งเพียงพอ และวธีิการใชง้าน รวมถึงมาตรการความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการใชอุ้ปกรณ์หรือ

เขา้ร่วมในการปฏิบติังาน บริษทัเรือหรือเจา้ของเรือเป็นผูรั้บผดิชอบวา่ มีพ้ืนท่ีเพียงพอสาํหรับลูกเรือทุกคนสาํหรับการ

เดินทางทาํประมงในแต่ละการเดินทาง  

9.13 เรือมีพ้ืนท่ีสุขาภิบาลส่วนบุคคล และในเรือท่ีมีขนาดความยาวมากกวา่ 24 เมตร จะตอ้งมีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

ดว้ย  

ควรมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีนาํมาใชเ้ก่ียวกบัส่ิงอาํนวยความสะดวกและสภาพของสุขาภิบาลบนเรือสาํหรับ

ลูกเรือ ขอ้กาํหนดน้ีสาํหรับเรือท่ีมีขนาดความยาวมากกวา่ 24 เมตร  

 

10. พนกังานเขา้ถึงขั้นตอนในทางปฏิบติัท่ีเป็นธรรม 

เรือประมงมขีัน้ตอนในทางปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส เพ่ือให้แน่ใจว่า การส้ินสุดสัญญา การพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ 

และการพิจารณาความผิดทางวินัยน้ันเป็นไปด้วยความยติุธรรมและเป็นความลับ การแก้ไขเหตุการณ์ใดๆ จะเป็นไปโดย

ปราศจากผลกระทบต่อลกูเรือ และเหตุการณ์น้ันๆ จะได้รับการติดตามให้เป็นไปตามกระบวนการโดยปราศจากความ

ลาํเอียง  

หมายเหตุ: แบบฟอร์มการร้องทุกขแ์ละการพิจารณาความผดิทางวนิยัไดเ้ผยแพร่บนหนา้เวบ็เพจของ VCoC4 

10.1 มีระบบท่ีใชใ้นการสอดส่องดูแลและรายงานขอ้กงัวลและการร้องทุกขใ์ดๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงลูกเรือ / 

พนกังานสามารถทาํไดโ้ดยไม่มีความเส่ียงทาํใหพ้วกเขาไดรั้บผลท่ีตามมาในทางลบ  

ควรมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีทาํใหพ้นกังานสามารถรายงานขอ้กงัวลและการร้องทุกขไ์ด ้นโยบายควรระบุวา่ จะไม่มีผูใ้ด

ถูกลงโทษในการรายงานขอ้กงัวลและการร้องทุกข ์ช่องทางกลไกในการร้องทุกขค์วรมีการส่ือสารใหรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง 

(เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ลูกเรือเขา้ใจ) และรับรองการรักษาความลบัของผูร้้องทุกข ์(ตามความตอ้งการ) และหา้มตอบโต ้ 

อุปสรรคท่ีเป็นท่ีทราบ ท่ีขดัขวางการเขา้ถึงระบบไดมี้ดงัต่อไปน้ี ขาดความการรับรู้ในกลไก ภาษา การรู้หนงัสือ ค่าใชจ่้าย 

ตาํแหน่งท่ีตั้ง และความกลวัต่อการแกแ้คน้ ปัจจยัเหล่าน้ีควรไดรั้บการพิจารณาในขั้นตอนของการปฏิบติังานท่ี “เป็นธรรม” 

จากปัจจยัน้ี การดาํเนินงานควรจดัหาวธีิการดาํเนินงานกบัลูกเรือท่ีไม่รู้หนงัสือ และลูกเรือท่ีใชห้ลายภาษา  

10.2 มีการแจง้ใหท้ราบถึงขั้นตอนปฏิบติัในการส้ินสุดสัญญา การพิจารณาเร่ืองร้องทุกข ์และการพิจารณาความผดิทางวนิยั

อยา่งแพร่หลายก่อนออกเดินเรือ และตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่ลูกเรือทุกคนเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติัต่างๆ ดงักล่าวแลว้  

ขั้นตอนการปฏิบติังานควรมีการส่ือสารกบัลูกเรือก่อนออกเดินเรือ เช่น การพดูคุยเบ้ืองตน้ก่อนการเซ็นสัญญา ควรมี

ขั้นตอนท่ีทาํใหม้ัน่ใจวา่ เขา้ใจในส่ิงเหล่าน้ีดว้ยเช่นกนั ”การส้ินสุดสัญญา” รวมถึงการเลิกจา้ง การลาออก หรือเหตุผลอ่ืนใด

ท่ีทาํใหส้ัญญาของลูกจา้งส้ินสุดลงก่อนระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา 

10.3 ขั้นตอนในการปฏิบติัน้ีรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง คาํจาํกดัความของ การรักษาความลบั ช่องทางการรายงาน กลไกในการ

รายงานบุคคลใดๆ ท่ีไม่ใช่หวัหนา้งานโดยตรงของลูกเรือ วธีิการติดตามผลการร้องทุกขท่ี์ไดร้ายงานไปแลว้ วธีิการท่ีลูกเรือ
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สามารถติดตามสถานะการร้องเรียน การตอบโตท่ี้ตอ้งหา้ม และระบบการอุทธรณ์สาํหรับการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนและการ

พิจารณาความผิดทางวนิยัท่ีไม่เป็นท่ีพึงพอใจ  

ขั้นตอนการปฏิบติังานในการร้องทุกขแ์ละความผดิทางวนิยัควรครอบคลุมและรวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียง การดาํเนินการทาง

วนิยั (รวมถึงการหา้มใชค้วามรุนแรงและการข่มขู่ ฯลฯ) ขั้นตอนปฏิบตัในการส้ินสุดสัญญา ขั้นตอนปฏิบตัในการส่งกลบั

ประเทศเดิม กลไกการร้องทุกข ์ขั้นตอนเหล่าน้ีควรมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นความลบั  

10.4 เร่ืองร้องทุกขจ์ะไดรั้บการสืบสวน และตดัสินอยา่งรวดเร็วดว้ยความเป็นกลางและเป็นธรรม  

ลูกเรือควรไดรั้บวธีิการปฏิบติังานท่ีโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นความลบั ความกงัวลของการตดัสินอยา่งรวดเร็วดว้ยความ

เป็นกลางและเป็นธรรมอาจเกิดข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของความสัมพนัธ์ในการทาํงาน เร่ืองร้องทุกขค์วรไดรั้บการสืบสวนและ

ควรมีกระบวนการสาํหรับวธีิการแกปั้ญหาเร่ืองร้องทุกข ์เพ่ือใหก้ระบวนการไดรั้บความไวว้างใจและนาํมาใช ้ควรมีการ

เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการการใชง้าน ระยะเวลาสาํหรับแต่ละขั้นตอนควรปฏิบติัตามเม่ือเป็นไปได ้ในขณะท่ี

บางคร้ังอาจตอ้งมีความยดืหยุน่ กระบวนการควรอนุญาตใหลู้กเรือสามารถอุทธรณ์ในคาํตดัสิน / ผลลพัธ์ และเม่ือตอ้งการ

คาํวนิิจฉยั คาํวินิจฉยัควรไดม้าจากกลไกของหน่วยงานอิสระอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

10.5 ผูต้รวจสอบหรือผูส้ังเกตการณ์สามารถขอสัมภาษณ์พนกังานไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั  

ผูต้รวจสอบควรไดรั้บโอกาสสัมภาษณ์พนกังานภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัตามมาตรฐานวิธีการปฏิบติัท่ีดีสาํหรับผู ้

ตรวจสอบหรือผูส้ังเกตการณ์ตอ้งไม่เปิดเผยตวัตนของผูถู้กสัมภาษณ์และตอ้งดาํเนินการทุกวถีิทางเพ่ือรักษาการสัมภาษณ์

ใหเ้ป็นความลบั ในกรณีท่ีผูต้รวจสอบใดโดนขดัขวางมิใหส้ัมภาษณ์ลูกเรือภายใตข้อ้กาํหนดเหล่าน้ี ขอใหบ้นัทึกเป็นหมาย

เหตุไว ้ 

 

11. การดาํเนินธุรกิจจะตอ้งเป็นไปอยา่งย ัง่ยนืและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

เราสนับสนุนเรือประมงทุกลาํให้ดาํเนินการบนพืน้ฐานของความรับผิดชอบและให้ความเคารพระบบนิเวศ พร้อมกับลด

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลเรือประมงควรมมีาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด และเป็นไปตาม

อนุสัญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง แม้ว่าเร่ืองดังกล่าวจะเป็นส่วนท่ีสาํคัญอย่างย่ิง แต่หลกัเกณฑ์ทางส่ิงแวดล้อมจะ

ไม่ถกูรวมไว้เป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบในกระบวนการนี ้อ้างอิงถึงเอกสารแนวทางสาํหรับข้อมลูเพ่ิมเติม  

 

VIP และ VCoC ฉบบัปี พ.ศ. 2561 จะมุ่งเนน้เร่ืองแรงงานและการดาํเนินงานอยา่งมีจริยธรรมในภาคประมง เหตุผล

เน่ืองจากไม่มีการตรวจสอบในส่วนน้ี เราตอ้งการท่ีจะรวมเน้ือหาใน VCoC เพราะเร่ืองน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหลกัการพ้ืนฐาน

การทาํงานอยา่งมีจริยธรรมของของไทยยเูน่ียน พนัธกิจดา้นส่ิงแวดลอ้มของเรามีการเผยแพร่ใน SeaChange® กลยทุธ์เพ่ือ

ความยัง่ยนืทัว่โลกของเรา 

  

http://seachangesustainability.org/
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12. มีการตรวจสอบความคืบหนา้และการปฏิบติัตาม

การปฏิบัติตาม VCoC ได้มปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึน้เม่ือมกีารติดตามดูแลและตรวจสอบในแต่ละรายกายท่ีกาํหนดไว้ 

โครงการ VIP จะเร่ิมใช้เม่ือมกีารตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดหลกัหรือข้อกาํหนดท่ีสาํคัญใดๆ  

หมายเหตุ: สาํหรับส่วนน้ี จะมีการใหร้ะยะเวลา (ข้ึนอยูก่บัผลการตรวจสอบ) กบัคู่คา้ในการปรับปรุงและใชร้ะบบ รวมถึง

กระบวนการท่ีจาํเป็นเพ่ือใหมี้การพฒันาท่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ VCoC   

12.1 ควรมีการติดสอบกิจกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบตังานโดยใชห้ลกัเกณฑใ์น VCoC ฉบบัน้ี 

คู่คา้ทุกคนควรมีสาํเนาของ VCoC และขอ้กาํหนดของการทาํงานเพ่ือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดอยา่งครบถว้น มีการพิจารณา

ความเป็นไปได ้หากมีการเปรียบเทียบการปฏิบติังาน หรือมีการตรวจสอบกบั VCoC และผลออกมาวา่ตอ้งแกไ้ขในส่ิงท่ีไม่

เป็นไปตามขอ้กาํหนด ทั้งน้ีอาจตอ้งใชเ้วลา และ/หรือการลงทุนทางการเงินในการแกไ้ขส่ิงเหล่านั้นใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กาํหนด และตอ้งมัน่ใจวา่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดอยา่งครบถว้น รวมถึงมีการติดตามดูแลอีกดว้ย  

12.2 ควรทาํการตรวจสอบระบบและนโยบายต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

ควรมีขั้นตอนการปฏิบติังานในการตรวจสอบบริษทัใหส้อดคลอ้งกบั VCoC และมีการแสดงผลการตรวจสอบและการ

ดาํเนินการใดท่ีไดด้าํเนินการอนัเป็นผลมาจากการตรวจสอบ   

12.3 จะตอ้งไม่มีลูกเรือหรือพนกังานคนใดไดรั้บการลงโทษหรือถูกไล่ออกอนัเน่ืองมาจากการใหข้อ้มูลท่ีเป็นความจริง 

หรือในการใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือการปฏิบติัตาม VCoC ฉบบัน้ี  

ควรมีนโยบายท่ีระบุวา่ ไม่มีผูใ้ดจะถูกลงโทษในการใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือการปฏิบติัตาม VCoC หรือ VIP นอกจากน้ี ควร

จะมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีทาํใหพ้นกังานสามารถรายงานการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใดๆ ได ้  

12.4 โครงการ VIP จะเร่ิมตน้ข้ึนหากตรวจพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในระหวา่งท่ีมีการตรวจสอบการปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑข์อง VCoC   

หากมีการตรวจสอบการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด เม่ือนั้น เรือจะตอ้งดาํเนินการเพ่ือแกไ้ขการปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดโดยผา่นโครงการ VIP ส่ิงน้ีจะข้ึนอยูก่บัการดาํเนินการแกไ้ขท่ีตกลงกนักบัผูต้รวจประเมิน โครงการ VIP ควร

รวมถึงรายละเอียดกรอบการทาํงานในขอ้ 12.5 และจะส่งผลใหแ้กไ้ขการปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

12.5 โครงการ VIP จะรวมถึงเอกสารเก่ียวกบัการกระทาํท่ีตรวจพบ เหตุการณ์สาํคญั และช่วงระยะเวลาต่างๆ 

โครงการ VIP ควรรวมถึงเอกสารเก่ียวกบัการกระทาํท่ีตรวจพบ เหตุการณ์สาํคญั และช่วงระยะเวลาต่างๆ สาํเนาของ

รายงานการตรวจประเมินและรายงานการแกไ้ขพร้อมรายละเอียดควรใชแ้ละอา้งอิงในการพฒันาโครงการ VIP  
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ภาคผนวก ก: แบบการประเมินตนเอง 

คู่คา้ของไทยยเูน่ียนสามารถทาํการประเมินตนเองในการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัดา้นแรงงานบนเรือประมง  (VCoC) โดยใช้

แบบการประเมินตนเอง การประเมินตนเองมีประโยชน์ดงัน้ี  ขอ้แรก เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจสอบจาก

องคก์รภายนอก และช่วยใหคู้่คา้เร่ิมดาํเนินการแกไ้ขประเดน็ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดก่อนการถูกประเมินอยา่งเป็น

ทางการและมีศกัยภาพท่ีจะผา่นเกณฑม์ากข้ึน  ขอ้สอง เป็นการแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานเทียบกบั VCoC 

รายการตรวจสอบน้ีอยูใ่นรูปแบบเอกสารท่ีเป็นไฟล ์Excel สาํหรับแบบการประเมินตนเองแนะนาํใหใ้ชร่้วมกบัเอกสารคู่มือ 

VCoC และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีอยูบ่นหนา้เวบ็ไซตไ์ทยยเูน่ียน: http://www.thaiunion.com/en/sustainability/code-of-conduct ผล

ของการประเมินตนเองสามารถส่งใหก้บัไทยยเูน่ียนทางอีเมลล์บั: VesselCode@thaiunion.com 

คู่คา้ควรจะทราบวา่ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานเทียบกบั VCoC อาจส่งผลต่อการตดัสินใจในการหาแหล่งทรัพยากรของ

ไทยยเูน่ียน หากผลของการประเมินแสดงใหเ้ห็นถึงการดาํเนินการท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีสาํคญั ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่

สามารถยอมรับไดต้ามมาตรฐานของเรา เม่ือนั้น ไทยยเูน่ียนอาจยกเลิกการดาํเนินธุรกิจ ตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี คือเร่ืองท่ีเราตอ้ง

พิจารณาขั้นตอนดงักล่าว 

- หากเรือเก่ียวขอ้งกบัการทาํประมงแบบ IUU และไม่มีใบอนุญาตท่ีใชไ้ด ้ 

- หากลูกเรือทาํงานอยา่งผดิกฎหมายและไม่มีการเซ็นสัญญาวา่พวกเขาเขา้มาทาํงานไดอ้ยา่งอิสระ  

- หากใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานเกณฑ ์แรงงานขดัหน้ี แรงงานท่ีถูกกกัขงั แรงงานท่ีถูกผกูมดัไวด้ว้ยสัญญา แรงงาน

นกัโทษ หรือแรงงานจากการคา้มนุษย ์

- หากมีหลกัฐานวา่ใชแ้รงงานเดก็  

- หากชีวติของลูกเรือตกอยูใ่นความเส่ียงเน่ืองจากขาดการประเมิน การอบรม ขั้นตอนการปฏิบติั หรืออุปกรณ์ดา้น

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

แบบการประเมินตนเองไม่ไดถู้กออกแบบมาเพ่ือแทนการตรวจสอบจากองคก์รภายนอก แต่เป็นแบบเปรียบเทียบศกัยภาพ

อยา่งง่าย เพ่ือช่วยใหส้ามารถระบุส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดอยา่งเด่นชดัเม่ือเปรียบเทียบกบั VCoC แบบการประเมินน้ี

ไม่ไดมี้ความครบถว้นหรือมีไวเ้พ่ือระบุการตรวจสอบขององคก์รภายนอก ส่ิงเหล่าน้ีจะถูกพฒันาโดยท่ีปรึกษา  

1. มีการประเมินตนเพ่ือตรวจสอบวา่ทาํตามขอ้กาํหนดของ VCoC หรือไม่  

2. ในกณีท่ีเจอประเดน็ละเมิดขอ้กาํหนดของ VCoC ระหวา่งการประเมินตนหรือตรวจสอบ (audit) บริษทั/เรือไดจ้ดัทาํ

แผนงานพฒันาเรือ  (VIP) เพ่ือแกไ้ขประเดน็เหล่านั้นหรือไม่ 

3. แผนงานพฒันาเรือ (VIP) มีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึง การดาํเนินการ ตามเป้าหมาย และระยะเวลาท่ีกาํหนด 

หรือไม่ 

4. มีการจดัทาํนโยบายและระเบียบการปฏิบติัตามแนวทาง VCoC ท่ีครอบคลุมถึงการทุจริตและการใหสิ้นบน ความ

โปร่งใส การจา้งงาน การส้ินสุดสัญญา การลงโทษทางวินยั การร้องทุกข ์การเลือกปฏิบติั แรงงานบงัคบั แรงงานขา้ม

ชาติ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั และการแพทยฉุ์กเฉิน หรือไม่  

5. เรือลาํนั้น 

ก. มีใบอนุญาตท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 

ข. ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

ค. ปรากฏการอยูใ่นรายการเรือท่ีผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (IUU) ของขององคก์ารบริหาร

จดัการประมงในระดบัภูมิภาคหรือไม่ 

ง. การเกบ็รักษาเอกสารบนัทึกการจบั การขนสินคา้ออก และ/หรือการเปล่ียนถ่ายสินคา้ท่ีไดรั้บอนุญาตอยา่ง

ถูกตอ้ง หรือไม่ 

จ. มีการกรอกขอ้มูลตามขอ้กาํหนดในสมุดบนัทึกทาํการประมง (logbook) เช่น พนัธ์ุสัตวน์ํ้า วนัท่ี/เวลา นํ้ าหนกั 

พ้ืนท่ีจบั และชนิดของอุปกรณ์ท่ีใชจ้บั หรือไม่  

http://www.thaiunion.com/en/sustainability/code-of-conduct
mailto:VesselCode@thaiunion.com
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ฉ. มีการหา้มการขนถ่ายสินคา้ทางเรือในทะเล (transshipment) หรือไม่ ถา้มีการขนถ่ายสินคา้ ไดมี้การจดบนัทึก

และรายงานการถ่ายสินคา้หรือไม่ สาํหรับเรือประมงเบด็ราว มีเคร่ืองสังเกตการณ์อิเลก็ทรอนิกส์ หรือมีคนคอย

สังเกตการณ์อยูบ่นเรือหรือไม่  

ช. สาํหรับเรือเกิน 100 ตนักรอสส์ เท่านั้นมี “หมายเลข IMO” หรือไม่ 

6. มีการทดสอบระบบตรวจสอบยอ้นกลบัผลิตภณัฑท์ั้งหมด จนถึงจุดท่ีจบั หรือไม่ 

7. ลูกเรือมีสัญญา/สัญญาจา้งงานท่ีพวกเขาเขา้ใจและรวมถึงรายละเอียดของขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของการจา้งงาน

(ดูขอ้ 2.2 และ 2.3) หรือไม่

8. เจา้ของบริษทั/เจา้ของเรือไดอ้ธิบายขอ้กาํหนดของสัญญา/สญัญาจา้งงาน และขั้นตอนการปฏิบติังานของบริษทั/เจา้ของ

เรือก่อนออกเดินทางในรูปแบบท่ีลูกเรือเขา้ใจ หรือไม่

9. ขั้นตอนจา้งงานเปิดโอกาสใหลู้กเรือทบทวนสัญญาก่อนเซ็นและทาํสัญญาตามความสมคัรใจของตนเอง หรือไม่ 

10. ลูกเรือไดรั้บอนุญาตใหมี้สิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมสมาคมและร่วมเจรจาต่อรอง หรือไม่ 

11. มีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ลูกเรือมีอายคุรบตามท่ีกฎหมายกาํหนดและมีสิทธิใน

การทาํงานตามกฎหมาย หรือไม่

12. มีการเกบ็บนัทึกและรักษาขอ้มูลการจา้งงาน สัญญาจา้ง การลาออก การยกเลิกสัญญา การจ่ายเงินเดือน ค่าธรรมเนียม ท่ี

ลูกเรือจ่าย และการชาํระคืนใหก้บัลูกเรือสาํหรับค่าธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึน หรือไม่

13. ลูกเรือไดรั้บใบแจง้ยอดเงินเดือนหรือเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงินท่ีมีรายละเอียดทั้งหมด เช่น จาํนวนชัว่โมงทาํงาน

รายได ้และการหกัเงิน หรือไม่

14. ลูกเรือไดรั้บการจ่ายเงินเป็นรายเดือนหรือตามรอบการจ่ายประจาํอ่ืนๆ ไปยงับญัชีธนาคารของพวกเขา หรือไปยงัลูกเรือ

ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามท่ีลูกเรือกาํหนด หรือไม่

15. ขั้นตอนในการจดัการเอกสารส่วนตวัของลูกเรือ เช่น หนงัสือเดินทาง เป็นอยา่งไร ลูกเรือไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถึงเอกสาร

หรือไม่ ในกรณีท่ีเรือ/บริษทัเป็นผูเ้กบ็เอกสารเหล่านั้น

16. บนเรือ มีการจดบนัทึกจาํนวนชัว่โมงท่ีลูกเรือทาํงาน การบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย หรือจาํนวนชัว่โมงการพกัผอ่น หรือไม่ 

ก. สาํหรับเรือท่ีออกทะเลเป็นเวลามากกวา่3 วนันั้น มีการจดบนัทึกท่ีแสดงวา่ลูกเรือแต่ละคนมีชัว่โมงการพกัตอ้ง

ไม่นอ้ยกวา่ 10 ชัว่โมงในทุกๆ รอบระยะเวลา 24 ชัว่โมง และโดยเฉล่ีย 77 ชัว่โมงในระยะเวลาเจด็วนัตลอด

ระยะเวลาของการออกทะเล หรือไม่ 

ข. ลูกเรือไดรั้บระยะเวลาพกัชดเชยโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัหลงัจากมีการเปล่ียนแปลง

กาํหนดเวลาพกัเกิดข้ึน หรือไม่ 

ค. สาํหรับเรือท่ีมีขนาดความยาวเกิน 24 เมตรนั้น ลูกเรือมีใบรับรองแพทยอ์ยา่งละเอียด หรือไม่ 

17. ขณะอยูบ่นเรือ ตลอดเวลา ลูกเรือ

ก. มีนํ้าท่ีใชด่ื้มได ้หรือไม่ 

ข. มีหอ้งนํ้าใหใ้ชไ้ด ้หรือไม่ 

ค. มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีพวกเขากาํลงัปฏิบติั หรือไม่ 

ง. สามารถเขา้ถึงการรักษาทางการแพทย ์หรือไม่ 

จ. มีอุปกรณ์ช่วยชีวติ และเรือกูชี้พมีเน้ือท่ีเพียงพอ หรือไม่ 

ฉ. สามารถเดินอยา่งอิสระรอบเรือตามขอ้กาํหนดของอาชีวอนามยัและความปลอดภยั หรือไม่ 

ช. สาํหรับเรือท่ีมีขนาดความยาวเกิน 24 เมตรนั้น มีพ้ืนท่ีอาํนวยความสะดวกดา้นสุขอนามยัหรือไม่ (เช่น ส้วม อ่าง

ลา้งมือ ท่ีอาบนํ้า) 
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18. มีลูกเรือคนใดคนหน่ึงท่ีไดรั้บการแต่งตั้งและฝึกอบรมใหดู้แลดา้นการแพทย ์สุขภาพ และความปลอดภยั หรือไม่ 

19. ลูกเรือไดรั้บการฝึกอบรมและเขา้ใจในขั้นตอนปฏิบติัดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั หรือไม่ 

20. สาํหรับเรือประมงท่ีมีขนาดความยาวเกิน 24 เมตรนั้น มีประกาศนียบตัรวา่ดว้ยการกาํหนดผูป้ฏิบติังานดว้ยความ

ปลอดภยับนเรือ (Minimum Safe Manning Certificate) หรือไม่  

21. มีการประเมินความเส่ียงรวมถึงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัทั้งหมดและดาํเนินการเพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 

หรือไม่  

22. เรือไดถู้กตรวจสอบวา่ มีความแขง็แรงและความปลอดภยัสาํหรับการออกทะเล หรือไม่ 

23.  สามารถตรวจดูเอกสารและสัมภาษณ์พนกังานไดห้รือไม่ ขณะทาํการตรวจสอบ audit   
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