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อนุสญัญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองสิทธขิองคนงานทาํง
านตางแดนและสมาชกิในครอบครวั1 

                                      
1 จัดทําโดยนายณฐกร ศรแีกว 
คําแปลอนุสัญญานี้ผูแปลไดจดัทําขึน้ดวยความสนใจสวนตัว ไมเกี่ยวของกับองคกร 
บุคคลใดๆ ทั้งสิน้ ดังนั้น คําบางคํา 
หรือเนื้อความบางตอนอาจไมเปนไปตามที่นิยมกันหรือที่หนวยงานบางหนวยนิยมใช 
อยางไรก็ตามหวังวาจะใชประโยชนไดบางตามสมควรแกการปฏิบัติงานเพือ่สเสริมและคุ
มครองสิทธิของคนงานทํางานตางแดน 
และสมาชิกในครอบครัวตามความมุงหมายแหงอนุสัญญานี้แมขณะที่ผูแปลจัดทําตนฉบั
บงานแปลนี้เสร็จยงัไมมีผลบังคับใช 
ผูแปลคิดวาดวยแนวโนมความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
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อารัมบท 
เอาใจใสตอ 
หลักการที่ปรากฎในสาสนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทั้งหลายของสหประชา
ชาติ โดยเฉพาะในปริญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
กติการระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบในท
างเชื้อชาติ 
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบตอส
ตรี อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
 
ใหความเอาใจใสยิ่งตอ 
หลักการและมาตรฐานที่ไดระบุไวในสาสนเก่ียวของ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งภายในกรอบขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะอนุสัญญาเก่ียวกับการอพยพเพื่อการทํางาน 
(อนุสัญญาหมายเลข 97) 
อนุสัญญาเก่ียวกับการอพยพในสภาพที่เสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิและการส
งเสริมความเสมอภาคและการปฏิบัติตอคนงานทํางานตางแดน 
(อนุสัญญาหมายเลข 151) อนุสัญญาวาเก่ียวกับการขจัดการแรงงานบังคับ 
(อนุสัญญาหมาย 105) 
 
ตอกย้ํา 
ความสําคัญของหลักการในอนุสัญญาตอตานการเลือกปฏิบัติในดานการศึก
ษาขององคการกการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ 
 
ระลึก อนุสัญญาตอตานการทรมาน การปฏิบัติ 
หรือลงโทษที่มีลักษณะโหดรายไมเหมาะสมกับมนุษยและเสื่อมเสียปฏิญญา
ของการประชุมสหประชาชาติครั้งท่ี 4 
วาดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําผิดประมวลวิธีปฏิ

                                                                                                            
การเมืองทั้งในระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศแลว 
ในอีกไมนานประเทศตางคงลงนามรับรองไมวาในแงของการใหสัตยาบันหรือภาคยานุวั
ติจนครบตามจํานวนที่อนุสัญญานี้บัญญัติใหมีผลบังคับใช 
แลวเม่ือเวลานั้นสถานภาพของคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวในประเท
ศภาคีของอนุสัญญานี้หรือแมแตในประชาคมระหวางประเทศโดยรวมยอมไดรับการปรับ
ปรุงเปนระบบมากขึ้นกวาท่ีเปนอยู เพ่ือเปาหมายของความผาสุก 
ความเขาใจที่ดีตอกันระหวางประเทศ และสันติภาพระหวางประเทศอีกทางหนึ่งดวย 
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บัติของเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย 
และอนุสัญญาวาดวยการกระทําเยื่ยงทาส 
 
ระลึกถึง 
วัตถุประสงคขอหนึ่งขององคการแรงงานระหวางประเทศดังท่ีไดระบุไวในธ
รรมนูญ นั่นคือ 
การคุมครองผลประโยชนของคนงานที่ถูกวาจางใหทํางานในตางแดน 
และตระหนักในความรูความเช่ืยวชาญและประสบการณขององคการในปร
ะเด็นท่ีเก่ียวของกับคนงานทํางานตางแดนและสมชิกในครอบครัว 
 
รับรอง 
ความสําคัญของการที่ไดทําลงไปในเรื่องคนงานทํางานตางแดนและสมาชิก
ในครอบครวัโดยหนวยงานตางๆ ของสหประชาชาติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
และคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม 
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ องคการศึกษา วิทยาศาสตร 
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ องคการอนามัยโลก 
และองคการระหวางประเทศอื่นๆ  
 
รับรองไปถึง ความกาวหนาท่ีเกิดขึ้นโดยรัฐในภูมิภาค 
หรือผานความตกลงทวิภาคีเพื่อการคุมครองสิทธิของคนงานทํางานตางแด
นและสมาชิกในครอบครัวท้ังความสําคัญของความมีประโยชนของความตก
ลงทวิภาคีและพหุภาคี 
 
รูสึกในความสําคัญและ 
ของปรากฎการณการอพยพอันเกิดขึ้นโดยคนนับลานและสงผลตอรัฐตางๆ 
มากมายในประชาคมระหวางประเทศ 
 
รูวา 
ผลกระทบของการหลั่งไหลของคนงานทํางานตางแดนในรัฐและประชาชน
ท่ีเก่ียวของและปรารถนาที่จะจัดตั้งบรรทัดฐานท่ีอาจจะเปนประโยชนในกา
รแปรปรับซ่ึงทัศนะของประเทศโดยผานการยอมรับหลักการขั้นพื้นฐานอันเ
ก่ียวดวยการปฏิบัติตอคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัว 
 
พิจารณาวา 
สถานการณอันมีความเสี่ยงของคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบ
ครัว 
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บอยครั้งท่ีพบวาเขามีความแปลกแยกทามกลางสภาพแวดลอมท่ีไมใชบาน
เกิดของตน และความยากลําบากที่ประสบจากสภาพการจางงานของเขา 
 
วิงวอนวา 
สิทธิของคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวยังไมไดรับการรับร
องอยางเพียงพอในทุกท่ี 
ดังนั้นจึงตองการมาตรการที่สมควรเพอการคุมครอง 
 
ใหความใสใจตอ 
การอพยพมักจะทําใหเกิดปญหาที่รุนแรงขึ้นกับครอบครัวและตัวคนงานดว
ย โดยเฉพาะเรื่องการพลัดพรากของครอบครัว 
 
ใสใจตอ 
ปญหาของมนุษยท่ีก่ียวกับการอพยพจะมีความรุนแรงมากขึ้นในกรณีการอ
พยพที่ไมปกติ 
และดังนั้นจึงวิงวอนวาการปฏิบัติท่ีเหมาะสมจะเปนตัวขัดขวางเพื่อการปกปอ
งและขจัดการเคลื่อนยาย และการขายคนงานทํางานตางแดน 
ในขณะเดียวกันจะเปนการประกันการคุมครองสิทธิดวย 
 
พิจารณาวา 
ผูไมมีเอกสารหรืออยูในสถานการรท่ีไมปกติมักจะถูกวาจางภายใตเง่ือนไข
ทีเสียเปรียบกวาคนงานทั่วไป 
และนายจางพบวาเปนหนทางในการหาแรงงานคาจางตํ่ามาปอนการผลิตท่ี
กอใหเกิดการแขงขันท่ีไมเปนธรรมในทางเศรษฐกิจ 
 
พจิารณาไปถึง 
การจางงานของคนงานทํางานตางแดนผูท่ีไมอยูในสถานการณปกติอาจจะ
เปนทางที่ไมสงเสริมใหมีการเคารพสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ไดรับการ
ยอมรับอยางกวางขวาง ย่ิงกวานั้น 
การใหสิทธิแกคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นจากส
ถานการณปกติจะกระตุนใหคนงานและนายจางเคารพและปฏิบัติตามกฎหม
ายและวิธีการปฏบัติท่ีรัฐท่ีเก่ียวของไดออกมา 
 
วิงวอน 
ถึงความจําเปนเพื่อการคุมครองสิทธิคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในค
รอบครวัโดยกลไกระหวางประเทศ 
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จะชวยตอกย้ําและจัดต้ังขึ้นมาซ่ึงบรรทัดฐานในอนุสัญญาท่ีมีความครบถว
น ซึ่งจะใชกับท่ัวโลกไดเห็นดวยตามนี้ 
 
 

ภาคที ่1 
ขอบเขตและคาํนิยาม 

 
ขอท่ี 1 
1. อนุสัญญานี้ใหใชกับบรรดาสิ่งใดๆ 

ซ่ึงไมไดรับการยกเวนโดยชัดแจงในบทบัญญัติแหง 
อนุสัญญาฉบับนี้กับผูใชแรงงานผูอพยพและครอบครัวโดยไมแบงแยกเพศ 
เชื้อชาติ ภาษา สีผิว ศาสนาหรือความเชื่อ สถานะทางการเมือง 
หรือความคดิเห็น สัญชาติ ชาติพันธ หรือชาติกําเนิด อายุ 
สถานะทางเศรษฐกิจ ทรัพยสิน สถานะทางการสมรส 
การกําเนิดหรือสถานะใดๆ  

2. อนุสัญญานี้ใหมีขอบเขตในการอพยพทั้งหมดของผูใชแรงงานผู
อพยพและครอบครัว  

และรวมทั้งการเตรียมตัวสําหรับการอพยพ การเดินทางออก การผาน 
และระยะเวลาที่พํานักอยูและกิจการที่กระทําอยูในฐานะและการจางงานกว
าจะเดินทางกลับสูมาตุภูมิ 
 
 ขอท่ี 2 เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ 
 1. “ คนงานทํางานตางแดน”  ใหหมายความถึง  
บุคคลผูซ่ึงไดตกลงใจที่จะทํางานเพื่อคาตอบแทนในดินแดนของรัฐซ่ึงเขามิ
ไดมีสัญชาติ 

ก) “ คนงานขามพรหมแดน”  
ใหหมายความถึงบุคคลซ่ึงทํางานอยูในประเทศเพื่อบาน 
และกลับบานทุกวันหรืออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง 

ข) “ คนงานตามฤดูกาล”  ใหหมายความถึง 
ผูใชแรงงานผูอพยพที่ตองทํางานซ่ึงโดยลักษณะแลว 
เปนงานที่ตองทําตามฤดูกาล และมีเพียงชวงใดๆ ของป 

ค) “ คนงานบนเรือทะเล”  ใหหมายความถึง 
ชาวประมงซ่ึงเปนคนงานทํางานในตางแดนและทํางานบนเรือซ่ึง
จดทะเบียนกับชาติซ่ึงเขามิไดถึงสัญชาติอยู 
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ง) “ คนงานบนสิ่งกอสรางนอกฝงทะเล”  ใหหมายความถึง 

ผูใชแรงงานอพยพที่ทํางานบนแทนหรือสิ่งกอสรางนอกชายฝง 
ในเขตของรัฐท่ีเขามิไดมีสัญชาติ 

 
ขอท่ี 3 อนุสัญญานี้ไมใหใชกับ : 
 
1. บุคคลที่เปนลูกจางหรือทํางานกับองคการระหวางประเทศ 

หรือทบวงชํานัญพิเศษตางๆ 
หรือเปนพนักงานของรัฐซ่ึงสงไปทํางานนอกดินแดนของรัฐนั้น 
ซ่ึงจะไดรับความคุมครองสถานะตามหลักกฎหมายระหวางประเท
ศโดยทั่วไป หรือตามความตกลงระหวางประเทศหรือ 
อนสุัญญาเฉพาะใดอยูแลว 

 
2. บุคคลที่ถูกสงไปหรือเปนลูกจางโดยรัฐหรือในนามของรัฐ 

เพื่อทําการในนามของรัฐนั้นนอกดินแดนของรัฐนั้น 
หรือเพื่อท่ีจะเขารวมเปนผูปฏิบัติการตามโครงการเพื่อการพัฒนา
หรือโครงการเพื่อความชวยเหลืออื่นๆ 
ซ่ึงบุคคลเหลานั้นจะไดรับการอนุญาตและการรับรองสถานะตามข
อตกลงซึ่งรัฐท่ีเปนผูวาจางหรือบุคคลใดตามตกลงนั้นๆ 
อยูแลวจะไมอาจจัดไดวาเปนผูใชแรงงานที่ไปทํางานในตางแดน 

 
 
3. บุคคลซึ่งมีถ่ินท่ีอยูในรัฐอื่นท่ีมิใชตนมีสัญชาติอยู 

โดยมีฐานะเปนผูเขาไปทําการลงทุน 
 

4. ผูอพยพและคนไรสัญชาติ 
 

5. นักเรียนนิสิต นักศึกษา หรือผูอยูในระหวางการฝกงาน 
 

6. ผูทํางานในทองทะเล และ ผูทํางานบนสิ่งกอสรางในทะเล 
ซ่ึงไมไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูและเขารวมงานที่มีลักษณะคาตอ
บแทนเปนเงินในรัฐท่ีเขาเขาไปรับจาง 
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ขอท่ี 4 เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ คําวา 
“ สมาชิกในครอบครัว”  ใหหมายความถึง 
บุคคลที่เปนคูสมรสของผูใชแรงงานผูอพยพนั้น 
หรือเปนผูท่ีมีความสัมพันธกับตามกฎหมายที่เก่ียวกับการสมรสและร
วมท้ังบุตรผูเยาวของผูใชแรงงานผูอพยพผูซ่ึงยังตองอยูในความอุปก
าระของเขา หรือบุคคลอื่นท่ีอยูในความอุปการะของบุคคลนั้น 
เทาท่ีมีบทบัญญัติแหงขอตกลงระหวางประเทศ ทั้งแบบทวิภาคี 
และระดับพหุภาคีใหการรับรองสถานะ 
 
ขอท่ี 5 เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้ 
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวของเขาใหพิจารณา
ดังนี้ 
เอ) ใหเพงเล็งวาบุคคลมีเอกสาร หรือสถานการณที่เปนจริง 
หากเขาไดรับอนุญาตใหเขาไปอยูและมีกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดค
าตอบแทนในรัฐท่ีมีการจางงานตามกฎหมายของประเทศนั้น  
หรือความตกลงระหวางประเทศที่ประเทศนั้นเปนภาคี 
 
บี) พิจารณาในฐานะผูไมมีเอกสารหรือท่ีเขาขายสถานการณไมปกติ 
หากเขาเหลานั้นไมทําตามเงื่อนไขตามขอยอย เอ) ของขอนี้ 
 
ขอท่ี 6 เพื่อวัตถุประสงคแหงอนุสัญญานี้ 
 
เอ) คําวา “ รัฐตนทาง”  หมายถึง รัฐท่ีบุคคลนั้นมีสัญชาติ 
บี) คําวา “ รัฐท่ีมีการจางงาน”  หมายถึง 
รัฐท่ีคนงานทํางานตางแดนไดเขาไปประกอบกิจกรรม 
ไดถูกรับเขาไปประกอบกิจกรรมประกอบกิจกรรม 
หรือไดเขาไปประกอบกิจกรรมแลว ซ่ึงกิจกรรมที่กอรายได 
ตามแตกรณี 
 
ซี) คําวา “ รัฐผาน”  หมายถึง รัฐใดๆ ที่บุคคลเชนวาไดเดินทาง 
 
ผานในการเดินทางเพื่อไปยังประเทศที่เปนสถานที่ทํางาน 
หรือจากรัฐท่ีทํางานกลับรัฐตนทางหรือรัฐท่ีเปนแหลงท่ีอยู 
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สวนที ่2 

หลักการหามเลือกปฏบิัต ิ
 
ขอท่ี 7 รัฐภาคีแหงอนุสัญญาฉบับนี้จะดําเนิน 
ตามสาสนระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพื่อจะประกันให 
คนงานทําตางแดนและสมาชิกในครอบครัว 
 

สวนที ่3 
สิทธมินษุยชนพืน้ฐานของคนงานทาํงานตางแดนและสมาชิกในครอ

บครัว 
 
ขอท่ี 8  
1. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวพึงมีอิสระที่จะเ

ดินทางออกจากรัฐใดๆ รวมทั้งรัฐตนทาง 
โดยท่ีสทิธิไมพึงอยูภายใตขอจํากัดใดๆ 
เวนแตจะกําหนดโดยกฎหมายท่ีจําเปนในการคุมครองความมั่น
คงปลอดภัยของชาติ ความปลอดคลองกับสิทธิอื่นๆ 
ท่ีรับรองในภาคนี้ของอนุสัญญานี้ 

2. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวมีสิทธิ ณ 
เวลาใดๆ ที่จะเดินทางเขาและพํานักในรัฐตนทาง 

 
ขอท่ี 9 
สิทธิในการมีชีวิตอยูของแรงงานอพยพและบุคคลในครอบครัวของเ
ขาจะตองไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 
 
ขอท่ี 10 ทั้งคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวของเขา 
จักตองไมตกอยูภายใตการกระทําใดๆ ที่เปนการทรมาน 
หรือการปฏิบัติ หรือการลงโทษ โดยประการใดๆ ที่โหดราย 
ผิดปกติมนุษย และไมอันควรใดๆ  
 
ขอท่ี 11  
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1. ท้ังคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวของเขา 

จักตองไมตกอยูภายใต สถานะเยี่ยงทาสหรือภาวะจํายอมใดๆ  
2. ท้ังคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวของเขา 

จักตองไมตกอยูภายใต 
ถูกบังคับใหทํางานหรือการเกณฑแรงงาน 

3. สิทธิท่ีกลาวถึงในวรรค 2 
แหงขอนี้จักไมอาจจะถูกยกเลิกโดยการลงโทษโดยการใหทํางาน
หนักเพื่อเปนการทดแทนการลงโทษทางอาญา 
หรือแมแตศาลจะพิจารณาพิพากษาลงโทษโดยการกําหนดโทษใ
หทํางานหนักก็ไมอาจกระทําได 

4. เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงขอนี้ “ การกฎเกณฑแรงงาน 
หรือการบังคับใหทํางาน”  ไมใหหมายความ 

 
เอ) การทํางานท่ีไมไดกลาวไวในวรรค 3 ของขอนี้ 
โดยเฉพาะบุคคลที่ถูกกักกันตามคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของศาล 
หรือคําสั่งปลอยตัวตามเง่ือนไขของการกักขัง 
 
บี) การทํางานในภาวะฉุกเฉิน 
หรืออาจเกิดความหายนะอยางใหญหลวงตอชีวิตหรือความเปนอยูท่ีป
กติสุขของสังคมชุมชน 
 
ซี) งานใดๆ ที่จําเปนในฐานะที่พลเมืองจะพึงมีตอชาติ 
 
ขอท่ี 12  
1. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวมี 

สิทธิในเสรีภาพแหงความคิดเห็น ความเชื่อ และการนับถือศาสนา 
สิทธิเชนวานี้ใหรวมถึงการเลือกรับ  
นับถือศาสนาหรือความเชื่อตามท่ีเขาเลือกและเสรีภาพไมวาเปนก
ารเฉพาะตัวหรือในสังคมชุมชนรวมกับผูอื่นในทางสวนตัวหรือเป
นสาธารณะในการประกาศศาสนาหรือความเชื่อทีเขาเคารพ 
ยอมรับ ปฏิบัติ และสอน 

2. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวจักไมตองอยูภาย
ใตการบังคับอนัทําใหเขาตองเสื่อมเสีย 
ซ่ึงเสรีภาพในการเลือกยอกมรับนับถือศาสนา หรือ 
ความเชื่อทีเขาเหลานั้นเลือกรับ 
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3. เสรีภาพในปาวประกาศซ่ึงความเชื่อหรือศาสนานั้น 

อาจตกอยูภายใตขอจํากัดเพียงท่ีกําหนดโดยกฎหมายที่จําเปนใน
การคุมครองผลประโยชนหรือความปลอดภัยสาธารณะ อนามัย 
หรือศีลธรรมอันดี หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน หรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

4. รัฐภาคีแหงอนุสัญญานี้จักดําเนินการใหมีการเคารพในอิสรภาพข
องผูเปนบิดามารดา 
ซ่ึงอยางนอยฝายหนึ่งฝายใดที่เปนคนงานทํางานตางแดนหรือาจเ
ปนผูปกครองของเด็กตามกฎหมายในการที่จะใหเขาเลือกท่ีจะอบ
รมลกูของเขาตามวิธีการทางศาสนา 
และความเชื่อตลอดจนการศึกษาทางจริยธรรมของเขา 

 
ขอท่ี 13  
1. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวจะมีสิทธิในควา

มคิดเห็นตางๆ โดยปราศจากการแทรกแซง 
2. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวจะมีสิทธิในการ

แสดงออกทางดานความคิดเห็นโดยสิทธิเหลานี้ใหรวมถึงการเส
าะหา รับขอมูลขาวสาร 
และความคิดในทุกกรณีโดยไมมีเขตแดน ไมวาโดยภาษาพูด 
ภาษาเขียน หรือ โดยการพิมพในรูปของศิลปะ หรือผานสื่อใดๆ 
ท่ีเขาเลือก 

3. สิทธิตาม วรรค 2 ของขอนี้นั้น 
หากจะนํามาซ่ึงภาระหรือพันธกรณพิีเศษอยางใดๆ 
ใหเปนไปตามกฎหมายและเทาท่ีจําเปนเทานั้น 

 
เอ) โดยที่เพื่อรักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง ของบุคคลอื่น 
บี) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติ ในทางที่เก่ียวของกับ 
ความระเบียบเรียบรอยของสาธารณะ หรือ ศีลธรรมอันดีงาม 
เพื่อการสาธารณสุข หรือศีลธรรม 
 
ซี) เพื่อวัตถุประสงคในการปองกันการโฆษณาชวนเชื่อแหงสงคราม 
 
ดี) 
เพื่อปกปองการกระทําท่ีจะยุยงสงเสริมใหเกิดความเกลียดชังหรือเลือ
กปฏิบัติ ไมเปนมิตร หรือกอใหเกิดความรุนแรงในเรื่องสัญชาติ 
เช้ือชาติ ศาสนา 
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ขอท่ี 14 
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอครัวจะตองไมตกอยูภายใต
การแทรกแซงใดๆ อันไมชอบดวยกฎหมาย 
หรือตามอําเภอใจในสิทธิสวนตัว สิทธิในครอบครัว 
บานเรือนที่พํานักอาศัยการตอบโตการสื่อสารใดๆ การกระทําใดๆ 
หรือกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายที่ใหเสียหายตอเกียรติยศ 
ชื่อเสียงของเขาเหลานั้น 
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวตองไดรับสิทธิในการ
ไดรับความคุมครองสทิธิเหลานี้ตามกฎหมาย 
 
ขอท่ี 15 
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวจะไมถูกพรากไปซึ่งสิ
ทธิในทรัพยสิน 
ไมวาจะถือครองโดยเขาเพียงคนเดียวหรือถือครองรวมกับผูใด 
หากประเทศภาคี (โดยรัฐบาล) 
ซ่ึงเปนประเทศที่คนงานทํางานตางแดนไดเขาไปทํางานแลวไดเวนคื
นทรัพยสินไมวาบางสวนหรือท้ังหมด 
เขาเหลานั้นจะตองไดรับสิทธิในคาทดแทนที่เปนธรรมและเพยงพอ 
 
ขอท่ี 16 
1. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวมีสิทธิในเสรีภาพ

และความมั่นคงปลอดภัยสวนบุคคล 
2. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวพึงไดรับการคุมค

รองจากรัฐ จากการทําราย ตอรางการ การขมขู 
การทําใหตกใจกลัวไมวาจะเกิดขึ้นโดยเจาพนักงานของรัฐ 
หรือบุคคลใดๆ กลุมคน หรือสถาบันก็ตาม 

3. ในการพิสูจนตัวบุคคล 
ตอคนงานทํางานตางแดนจะตองกระทําโดยวิธีการที่กําหนดไวตา
มกฎหมายเทานั้น 

4. คนงานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวจะไมตกอยูภายใตการจั
บกุม คุมขัง โดยพลการ 
ไมวาจะเกิดกับบุคคลใดเพียงคนเดียวหรือหลายคนรวมกันอันทําใ
หปราศจาก หรือเสื่อมเสีย ซึ่งอิสรภาพ 
จะกระทํามิไดเวนแตจะโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมายใหอํานา
จไว 
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5. หากจะทําการจับกุมตอคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในค

รอบครัว 
จะตองแจงขอหาใหเขาทราบในทันทีดวยภาษาที่เขาอาจเขาใจไ
ด และอธิบายใหเขาทราบถึงเหตุผลในการจับกุมนั้น 

6. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวท่ีตองจับกุมหรือ 
คุมขัง โดยขอหาทางอาญา 
จะตองรับการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม 
โดยผูพิพากษาและเจาพนักงานอาจใชอํานาจทางการพิจารณาพิ
พากษาคดี และกําหนดระยะเวลาในการตอสูคดีท่ีเหมาะสม 
หรือใหปลอยตัว จะตองไม ตกอยูภายใตกฎเกณฑท่ี 
ตองอยูในการคุมขังเพื่อรอการพิจารณาคดีของศาล 
โดยท่ีอาจปลอยตัวโดยการประกันการไปปรากฎตัวที่ศาล 
ขั้นตอนอื่นของการพิจารณาพิพากษาคดี 
และตลอดถึงการมีคําพิพากษาคดี 

7. เม่ือคนงานทํางานตางแดนหรือสมาชิกในครอบครัวถูกจับกุมหรือ 
ถูกควบคุมตัวในเรือนจํา 
หรือท่ีคุมขังในระหวางการพิจารณาพิพากษาคดี 
หรือการกักขังในลักษณะอื่นๆ  

 
เอ) 
หากเจาหนาท่ีทางการทูตหรือกงสุลของประเทศเจาของสัญชาติของ
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวหรือของประเทศที่ดูแ
ลผลประโยชนของรัฐนั้นรองขอใหแจงใหทราบซ่ึงขอมูลเก่ียวกับการ
จับกุม คุมขังและเหตุผลของการจับกุม คุมขัง เชนวานั้นโดยมิชักชา 
 
บี) บุคคลตองไดรับสิทธิในการติดตอกับเจาหนาท่ีดังท่ีกลาวใน ขอท่ี 
เอ) และการติดตอนั้นจะเกิดขึ้นโดยมิชักชา 
ตลอดจนจะตองไดรับสิทธิในการรับการติดตอในลักษณะเดียวกันดว
ย 
 
ซี) 
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกใสครอบครัวจะตองไดรับรูโดยมิชั
กชาตอสิทธิท่ีเกิดขึ้นจากบรรดาความตกลงที่กระทําขึ้นหรือมีผลบังคั
บระหวางรัฐตนทางอันเปนเจาของสัญชาติของคนทํางานตางแดนแล
ะสมาชิกในครอบครัวท่ีมีกับรัฐท่ีเขาเหลานั้นเขามาพํานักอาศัยและ
ทํางานที่ถูกกลาวถึงนั้นเพื่อการตอบโตหรือการไดพบกับเจาหนาท่ี 
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ของหนวยงานดังกลาวและเพื่อจะมีการจัดแจงประการใดเพื่อใหเป
นตัวแทนในการคุมครองผลประโยชนทางกฎหมายของพวกเขาเหลา
นั้น 
 
8. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัว 

ซ่ึงถูกลิดรอนหรือทําใหเสื่อมเสียโดยการจับกุม การคุมขัง 
จะตองไดรับการพิจารณาโดยขบวนการที่ผานศาลสถิตยุติธรรม 
เพื่อที่ศาลจะไดพิจารณาโดยมิเกิดความลาชาซ่ึงความไมชอบดวย
กฎหมายของการจับกุม คุมขังนั้น 
และสั่งใหปลอยตัวหากปรากฎวาการคุมขังนั้นเปนการกระทําท่ีมิช
อบดวยกฎหมาย เมื่อเขาตองปรากฎตัวตามกระบวนการพิจารณา 
หากเขาตองการความชวยเหลือ 
เขาพึงไดรับความชวยเหลือซ่ึงหากจําเปนโดยไมตองเสียคาใชจา
ยใดๆ 
ไมวาจะเปนการจัดหาลามแปลภาษาหากเขาไมสามารถเขาใจภา
ษาท่ีใชในกระบวนการพิจารณาคดี 

9. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวของเขาผูซ่ึงตกเป
นเหยื่อผูเคราะหของการจับกุม หรือคุมขังท่ีมิชอบดวยกฎหมาย 
พึงไดรับสิทธิในการไดรับคาทดแทนความเสียหาย 

 
ขอท่ี 17  
1. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวซ่ึงประสบกับการ

กระทําใดๆ 
ท่ีเปนการเสื่อมเสียตอเสรีภาพจะตองไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษย
ธรรมตามลักษณะท่ีมีเกียรติภูมิของมนุษยและเอกลักษณทางดาน
วัฒนธรรมของชนชาติเขาดวย 

2. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวผูซ่ึงเพียงตกเปน
ผูตองสงสัยจะตองแยกจากกลุมท่ีตองคําพิพากษาแลว 
ไดรับการปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากผุท่ีตองคําพิพากษาแลวโดยสถา
นะท่ีเหมาะสม หากผูตองหาเปนผูเยาว 
จะตองแยกจากกักตัวจากผูใหญและใหการพิจารณาเปนไปดวยค
วามรวดเร็วเทาท่ีจะกระทําได 

3. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวผูซ่ึงถูกกักขังในรั
ฐท่ีเขาจะตองผานไปเพ่ือการทํางานหรือ 
ในรัฐท่ีเขาทํางานอยูนั้นดวยเหตุท่ีไดละเมิดตอกฎหมายในรัฐท่ีก
ลาวถึงนั้น ควรที่จะตอแยกใหหางจากผูซ่ึงตองคําพิพากษาแลว 
หรือระหวางการพิจารณาคดี 
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4. ในระหวางชวงเวลาที่จําคุกโดยคําพิพากษาของศาลสถิตยุติธร

รมนั้น 
การปฏิบัติตอคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวควร
ท่ีจะใหเขาสามารถปรับตัวและฟนฟู 
โดยท่ีหากเปนผูตองขังผูเยาวจะตองแบงแยกออกจากผูตองขังผูใ
หญและจะตองปฏิบัติอยางเหมาะสมกับอายุและสถานะทางกฎหมา
ย 

5. ในระหวางการกักขังหรือจําคุก 
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวควรจะตองไดรับสิ
ทธิ 
เชนเดียวกับคนชาติในการที่ไดเยี่ยมโดยสมาชกิในครอบครัวขอ
งเขา 

6. เม่ือไหรก็ตามท่ีคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวถู
กทําใหเสื่อเสียอิสรภาพ เจาพนักงานของรัฐนั้น 
จะตองดูแลเอาใจใสตอปญหาหากจะเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบค
รัวของเขา โดยเฉพาะอยางยิ่งคูสมรสและบุตรผูเยาวของเขา 

7. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวท่ีผูซ่ึงถูกกักขัง 
หรือจําคุกตามกฎหมายของรัฐท่ีเขาเขามาทํางานหรือในรัฐท่ีเขา
ผานจะตองไดรับสิทธิในการลักษณะเชนเดียวกันกับทีเขาอยูในรั
ฐของตนในสถานะเดียวกัน 

8. หากคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวถูกคุมขังโดย
เหตุทีเขาไดกระทําละเมิดตอกฎหมายที่เก่ียวของกับการเขาเมือง 
เขาไมควรจะตองรับภาระคาใชจายใดๆ จากการนั้น 

 
ขอท่ี 18  
1. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวจะตองไดรับสิทธิใ

นลักษณะทีเทาเทียมกับคนสัญชาติของประเทศนั้น 
ในการที่จะไดสิทธิในการพิจารณาคดีโดยศาล 
ในการพิจารณาคดีอาญาที่เขาถูกกลาวหานั้นและเขาจะตองไดรั
บการพิจารณาจากศาลอยางยุติธรรมและเปดเผย 
โดยศาลที่มีเขตอาํนาจ มีอิสระ และดํารงไวซ่ึงความเที่ยงธรรม 
และถูกจัดต้ังโดยกฎหมายเทานั้น 

2. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวซ่ึงถูกกลาวหาใน
ความรับผิดทางอาญาจะตองไดรับสิทธิท่ีจะไดรับประโยชนจากข
อสันนิษฐานวาผูตองหาทุกคนบริสุทธ์ิกอนที่จะไดรับการพิสูจนโด
ยกฎหมายแลววามีความผิด 
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3. ในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาตอคนงานทํางานตางแดนแล

ะสมาชิกในครอบครัวนั้น 
เขาจะตองไดรับการประกันมาตรฐานขั้นตํ่าในสิ่งตอไปนี้ 

 
เอ) 
ใหขอมูลท่ีชัดเจนและถูกตองในภาษาทีเขาสามารถเขาใจไดในธรรม
ชาติและสาเหตุของขอหา 
 
บี) 
จะตองมีระยะเวลาและที่เพียงพอแกการเตรียมตัวเพอการตอสูคดีและ
จะตองไดรับการติดตอกับทนายที่ปรึกษาทีเขาเปนผูเลือกโดยไมมีกา
รแทรกแซง 
 
ซี) 
จะตองดําเนนิการพิจารณาพิพากษาคดีโดยปราศจากความชักชาท่ีไ
มชอบทั้งปวง 
 
ดี) 
จะตองพิจารณาตอหนเขาและเปดโอกาสใหเขาสามารถปกปองตนเอ
งในเรื่องของเขา หรือ 
การใหความชวยเหลือทางกฎหมายเทาท่ีเขาไดเลือกเอง 
ก็จะตองจัดหาให หากเขายังไมไดรับความชวยเหลือ 
และความชวยเหลือท้ังหลายหากไดจัดใหแกเขาและเขาไมมีความสา
มารถที่จะจายดเขาจะไดรับความชวยเหลือนั้นโดยไมมีคาตอบแทน 
 
อี) 
ตรวจสอบหรือไดตรวจสอบพยานในทางที่ชัดแยงกับความเปนจริงแล
ะไดรับผลในทางที่ชัดแยงกับความเปนจริง 
 
เอฟ) 
ตองใหความชวยเหลือแบบใหเปลาใหเรื่องลามแปลภาษาที่เขาอาจเ
ขาใจไดหากเขาไมอาจรูและเขาใจภาษาที่ใชกันในกระบวนการพิจา
รณาในศาล 
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จี) ตองไมบังคับใหเขาใหการในทางที่เปนผลรายแกตัวเขาเอง 
หรือใหรับสารภาพวาไดกระทําผิด 
 
4. ในกรณีผูเปนผูเยาว 

จะตองมีกระบวนการพิจารณาท่ีเหมาะกับอายุของเขา 
และมุงท่ีจะฟนฟูสภาพของเขาใหเขาสูสภาพปกติ 

5. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวท่ีตองคําพิพากษา
ในทางอาญานั้น 
ควรใหสิทธิในการอุทธรณแกเขาในศาลลําดับสูงกวา 

6. เม่ือคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัว 
ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรอื 
คําสั่งถึงท่ีสุดวาไดประกอบความผิดทางอาญา 
หากปรากฎในเวลาตอมาวากระบวนการพิจารณาเปนไปในลักษ
ณะท่ีชัดแยงกับกฎหมายหรือไดดําเนินการพิจารณาโดยมิชอบแล
ว 
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวผูซ่ึงตองประสบค
วามทุกขทรมานเนื่องจากการลงโทษนั้น 
อาจเรียกรองคาทดแทนความเสียหายตามกฎหมายได 
ถาไมอาจจะพิสูจนไดวาการไมเปดเผยขอเท็จจริงภายในเวลาอัน
ควรในอันท่ีจะลงบอกลักษณะของบุคคลนั้น 

7. คนงานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวจะไมตองรับผิดเดียวกัน
ซํ้าอีกเม่ือเขาไดผานกระบวนการพิจารณาของศาลจนถึงท่ีสุดใน
ประเทศนั้นแลว 

 
ขอท่ี 19  
1. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวจะตองไมมีความผิ

ดทางอาญาหากปรากฎวาในขณะที่เขาไดกระทําการหรืองดเวนก
ระทําการ ไมมีกฎหมายของรัฐนั้น 
หรือกฎหมายระหวางประเทศบัญญัติวาเปนความผิด 
หรือจะลงโทษใหหนักกวาโทษท่ีได 
กําหนดเอาไวในกฎหมายไมได 
หากกฎหมายที่กําหนดในเวลาตอมากําหนดโทษไวเบากวาแลวเข
าจะตองไดรับประโยชนดวย 

2. ขอพิจารณาทางดานมนุษยธรรมในสวนท่ีเก่ียวกับสถานะของคนง
านทํางานตางแดนแะลสมาชิกในครอบครัว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเก่ียวกับการมีถ่ินท่ีอยูหรือการทํางาน
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ควรจะไดรับการพิจารณาในการกําหนดโทษทางอาญาแกบุคค
ลเหลานี้ดวย 

 
 

ขอท่ี 20  
1.คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวจะตองไมถูกลงโท
ษโดยการจําคุกหากวาเขาเพียงไมชําระหนี้ตามสัญญา 
2.คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวจะตองไมถูกถอนสิ
ทธิท่ีไดรับอนุญาตใหทํางานหรือถอนสิทธิการมีถ่ินท่ีอยู หรือเนรเทศ 
โดยท่ีอางฐานความผิดเพียงการไมชําระหนี้ตามสัญญาหรือไมปฏิบัติ
ตามพันธกรณีอันเกิดจากเง่ือนไขการขอใบอนุญาตทํางานหรือการข
อมีสิทธิการมีถ่ินท่ีอยูถาการไมกระทําการใดท่ีตองไมเปนเงื่อนไขจําเ
ปนในการอนุญาตใหทํางานเชนวานั้น 

 
ขอท่ี 21 จะไมเปนการชอบดวยกฎหมายหากบุคคลใด 
เวนแตพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 
ท่ีจะกระทําการยึด ทําลาย 
หรือพยายามที่จะทําลายหลักฐานเอกสารใดๆ 
ท่ีเก่ียวกับการบงบอกคุณลักษณะของบุคคล 
หรือเอกสารอนุญาตใหเขามาหรือพํานักในประเทศ 
การมีถ่ินท่ีอยูภายในประเทศนั้นของคนงานทํางานตางแดนและสมา
ชิกในครอบครัว หรือแมกระทั่งใบอนุญาตใหทํางาน 
จะตองไมมีการยึดคนซ่ึงเอกสารเหลานี้โดยท่ีไมไดมอบเอกสารใบแท
นอื่นใหไว 
และในกรณีของใบอนุญาตเดินทางเขามาในประเทศหรือเอกสารอื่น 
ๆ 
ท่ีมีลักษณะเดียวกันคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวนั้
นจะทําลายไมไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

 
 ขอท่ี 22  

1. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวจักตองไมอยูภาย
ใตมาตรการขับไลออกนอกประเทศแบบหมู 
หากจะมีการพิจารณาขับไลจะตองกระทําเปนรายบุคคลเทานั้น 

2. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวอาจถูกเนรเทศออ
กจากดินแดนของรับภาคีแหงอนุสัญญานี้ไดเฉพาะในกรณีท่ีคําสั่
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งนั้นไดออกโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายและกระทําก
ารท่ีชอบดวยกฎหมายเทานั้น 

3. การตัดสินใดๆ 
จะตองแจงใหคนงานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวโดยภาษา
ท่ีเขาเหลานั้นสามารถเขาใจได หากเขารองขอ 
(โดยไมมีคําสั่งเปนประกาอื่น) ใหแจงคําตัดสินนั้นๆ 
เปนลายลักษณอักษรเวนแตจะเปนกรณีท่ีเก่ียวกับความมั่นคงปลอ
ดภัยของชาติ และเหตุผลของการตัดสินในลักษณะเชนกลาวนี้ 
บุคคลที่เก่ียวของจะตองแจงใหทราบถึงสิทธิเหลานี้กอนหรอือยาง
นอยที่สุดขณะที่มีการตัดสินนั้นๆ  

4. เวนแตคําสั่งถึงท่ีสุดใหขับไลออกจากประเทศจะถูกประกาศแลว 
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวผูซ่ีงจะตองคําสั่งใ
หขับไลออกจากประเทศนั้นมีสิทธิท่ีจะยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว 
เวนแตการขับไลนั้นเปนไปโดยเหตุผลเรื่องความมั่นคงของชาติ 
และในระหวางการพิจารณาเพื่อทบทวนคําสั่งดังกลาวนี้คนงานทํา
งานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวผูซ่ึงตองคําสั่งดังกลาวนี้ขอ
บท่ีจะมีท่ีอยูชั่วคราวระหวางการทบทวนคําสั่งดังกลาวนี้ 

5. หากปรากฏตอวาคําสั่งใหขับไลนั้นมิขอบดวยกฎหมาย 
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวผูซ่ึงตองคําสั่งขับ
ไล ชอบที่จะใชสิทธิในการเรียกรองคาทดแทนความเสียหาย 
และคําสั่งกอนๆ จะอางเปนเหตุหามเขาสูดินแดนนั้นตอไปไมได 

6. ในกรณีการขับไลออกนอกประเทศนั้น 
ควรจะใหเวลาแกคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัว
ผูนั้นพอประมาณสําหรับการเรียกรองในสิทธิเรียกรองของการทาํ
งานหรือสิทธิอื่นใด 

7. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวท่ีถูกขับไลนั้นไมค
วรท่ีจะไดรับผลรายจากการที่ถูกขับไลอาจมีสิทธิท่ีจะเขาประเทศ
อื่นใดนอกเหนือจากประเทศบานเกิดของเขา 

8. ในกรณีการขับไลคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัว
ออกนอกประเทศนั้น ภาระคาใชจายใดๆ 
จะตองไมเกิดกับพวกเขา 
โดยทีเขาอาจออกคาใชจายในการเดินทางของเขาเองเทานั้น 

9. ในกรณีการขับไลคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัว
ออกนอกประเทศที่เขาเขาไปทํางานนั้นจะตองไมเปนการริดรอนสิ
ทธิของพวกเขาที่ตีกฎหมายของรัฐนั้น 
รวมทั้งสิทธิในการรับคาจางและอื่นๆ  
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ขอท่ี 23 
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวจะตองไดรับการปกป
องทางการทูตจากเจาหนาท่ีทางการทูตหรือกงสุลจากประเทศที่เขาไ
ดถือสัญชาตินั้นหากปรากฎวาสิทธิท่ีไดรับการกําหนดไวในอนุสัญญ
านี้ถูกละเมิดหรือทําประการใดๆ ใหตองเสียหาย 
ในกรณีการขับไลคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวออ
กนอกประเทศบุคคลเหลานี้จะตองแจงตอเจาพนักงานของรัฐในประเ
ทศที่ทําการขับไลโดยมิชักชาและใหเจาพนักงานดังกลาวนั้นกระทํา
การตามสิทธินั้น 
 
ขอท่ี 24 
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวทุกคนจะตองไดรับสิ
ทธิในการที่จะไดรับการรับรองในทุกท่ีวาเปนบุคคลที่ชอบดวยกฎหม
าย 
 
ขอท่ี 25  
1. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวจักมีสิทธิใดๆ 

ท่ีไมดอยไปกวาระดับท่ีคนชาตินั้นไดรับในประเทศที่เขาเขาไปทํา
งานเรื่องการไดรับผลตอบแทน 
ก) ในเรื่องสภาพการจาง ทั้งในเรื่องของ เวลาทํางาน 

วันหยุดพักผอนประจําสัปดาห มีวันหยุดท่ีตองจายคาจาง 
ความปลอดภัย อนามัย 
และการสิ้นสุดความสัมพันธทางการจางงานตามสัญญาจาง 
หรือสภาพการจางในเรื่องอื่นๆ ตามกฎหมายและขอสัญญา 

ข) ขอกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจาง เชน 
อายุขั้นตํ่าของการจางงานขอจํากัดในเรื่องงานบานและอื่นๆ 
ตามกฎหมายและขอสัญญาจะตองกําหนดไวในขอสัญญา 

 
2. ในขอสัญญาจางงานจะจํากัดสิทธิตางๆ 

ใหขัดตอกฎหมายที่เก่ียวกับความเทาเทียมในการเขาทําสัญญาไ
มได 

3. รับภาคีจะตองวางมาตรการทีเหมาะสมในการที่จะประกันวาคนงา
นทํางานตางแดนจะไมถูกตัดสิทธิตางๆ 
ท่ีเก่ียวกับการมีท่ีอยูและการทํางาน 
เพียงเพราะวาเขาไดเขามาและทํางานโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งเขาไมอาจปลดเปลื้องภาระหนาท่ีตามขอกฎ
หมายและหรือขอ 
สัญญา และไมถูกจํากัดดวยประการใดๆ 

 
ขอท่ี 26 
1. รัฐภาคีจักรับรองสิทธิของคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในค

รอบครัวใน 
 

เอ) 
การเขารวมการประชุมและกิจกรรมของสหภาพแรงงานที่จัดต้ังขึ้
นตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการคุมครองสิทธิทางเศรษฐ
กิจ สังคม วัฒนธรรม และผลประโยชนอื่นๆ 
โดยอาจอยูภายใตขอจํากัดเพียงกฎระเบียบขององคกรที่เก่ียวขอ
งเทานั้น 
 
บี) 
การเขารวมกิจกรรมของสหภาพแรงงานโดยมีวัตถุประสงคดังท่ีก
ลาวมาโดยเสรี 
โดยอาจอยูภายใตขอจํากัดเพียงกฎระเบียบขององคกรที่เก่ียวขอ
งเทานั้น 
 
ซี) แสวงความชวยเหลือจากสหภาพแรงงานหรือสมาคมใดๆ 
ดังท่ีไดกลาวมานั้น 

  
2. จะตองไมมีกฎหมายใดๆ ที่จะจํากัดสิทธินี้ 

เวนแตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายและซ่ึงจําเปนตอสังคมประชาธิ
ปไตยเพื่อปกปองผลประโยชนของสาธารณชน 
ความม่ันคงของชาติ และสิทธิในเสรีภาพของบุคคลอื่น 

 
ขอท่ี 27  
1. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวควรไดรับสิทธิใน

การประกันสังคมในประเทศที่เขาไดเขาไปทํางาน 
เชนเดียวกับท่ีคนสัญชาตินั้นไดรับตามกฎหมายที่ประเทศนั้นมีอยู
หรือตามความตกลงระดับทวิภาคี หรือพหุภาคีระหวางประเทศ 
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2. ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายกําหนดสิทธิของคนงานทํางานตางแดน

และสมาชิกในครอบครัวท่ีเขาไปทํางานในดินแดนของตน 
รัฐนั้นความจะพิจารณาใหสิทธินั้น 
เทาเทียมกับท่ีใหแกประชาชนของตนในกรณีเชนเดียวกัน 

 
ขอท่ี 28 
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวขอบที่จักมีสิทธิในกา
รไดรับบริการทางการแพทยการรักษาพยาบาลอยางเรงดวน 
เพื่อรักษาชีวิตและหลีกเลี่ยงอันตรายที่ไมอาจเยียวยาใหหายได 
บนพื้นฐานแหงความเทาเทียมกับคนชาติของประเทศนั้น 
และการพยายลาฉกุเฉินจะไมถูกปฏิเสธเพียงหตุความไมเปนปกติแหง
ถ่ินท่ีอยูหรือทํางาน 
 
ขอท่ี 29 บุตรของคนงานทํางานตางแดนชอบที่จะมีสิทธิในการมีชื่อ 
และจดทะเบียนการเกิดตลอดจนสัญชาติ 
 
ขอท่ี 30 
บุตรของคนงานทํางานตางแดนชอบที่จะมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเขา
ศึกษาโดยเทาเทียมกับคนชาตินั้น 
การเขาสูสถาบันกอนวัยเรียนหรือโรงเรียนจักตองไมถูกปฏิเสธหรือ
จํากัดเพียงเพราะเหตุแหงการอยูในสถานะที่ไมเปนปกติเก่ียวกับการ
ทํางานหรือการมีถ่ินท่ีอยูในประเทศที่เขามาทํางานของบิดามารดาข
องเด็กหรือของเด็กเองนั้น 
 
ขอท่ี 31  
1. รัฐภาคีจักประกันการเคารพในเอกลักษณทางวัฒนธรรมของคนง

านทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัว 
และไมขัดขวางที่จะใหเขาเหลานั้นธํารงไวซ่ึงความเชื่อมโยงทาง
วัฒนธรรมที่เขามีตอรัฐตนทาง 

2. รัฐภาคีพึงดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อชวยเหลือและสงเสริมค
วามพยายามเชนวาดวย 

 
ขอท่ี 32 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอยูในประเทศที่เขาไปทํางานแลว 
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวพึงมีสิทธิในการโอนร
ายได และเงินออม 
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และหากกฎหมายในประเทศนั้นรับรองสิทธิไวบรรดาทรัพยสินหรือ
สิ่งท่ีเขาทํามาหาได 
หรือของใชสวนตัวกลับสูภูมิลําเนาของเขาเหลานั้น 

 
 ขอท่ี 33  

1. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวพึงมีสิทธิท่ีจะไดรั
บการแจงขาวโดยรัฐตนทาง รัฐท่ีเขาไปทํางาน 
และรัฐท่ีเขาเหลานั้นเดินทางผาน แลวแตกรณี 
 
เอ) สิทธิของเขาเหลานั้นตามอนุสัญญานี้ 
 
บี) เง่ือนไขของการอนุญาตใหเดินทางเขาไปในรัฐนั้น สิทธิ 
หนาท่ีภายใตกฎหมายและการปฏิบัติของรัฐท่ีเก่ียวของและกรณีอื่
นๆ 
ท่ีจะเอื้อใหเขาเหลานั้นปฏิบัติตามมาตรการทางปกครองหรือแบบ
ปฏิบัติอื่นๆ ของรัฐนั้น 

 
2. รัฐภาคีจักดําเนินมาตรการทุกอยางท่ีถือวาเหมาะสมเพื่อการเผยแ

พรขอสนเทศดังกลาว 
หรือเพื่อประกันวาขอสนเทศเชนวาไดรับการดําเนินการเผยแพรโ
ดยฝายนายจาง สหภาพแรงงาน หรือ หนวยงานหรือสถาบันอื่นๆ 
หากเห็นวาเหมาะสม รัฐท้ังหลายพึงรวมมือกับรัฐอื่นๆ ในเรื่องนี้ 

 
3. คนงานพึงมีสิทธิท่ีจะไดรับขอสนเทศที่เพียงพอโดยไมตองเสียคาใ

ชจาย และหากเปนไปไดโดยภาษาที่เขาเหลานั้นสามารถเขาได 
 

ขอท่ี 34 ไมมีบทบัญญัติใดๆ 
ในภาคนี้แหงอนุสัญญานี้ท่ีจะมีผลผอนคลายบรรดาภาระหนาที่ของค
นงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวท่ีเขาจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายของประเทศที่เขาเดินทางผาน 
หรือรัฐท่ีเขาเขาไปทํางานหรือหนาท่ีที่จะตองเคารพในสิทธิในความเ
ปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของประชาชนในประเทศเชนวาดวย 
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ขอท่ี 35 
ไมมีบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ไมวาจะโดยปริยายหรือชัดแจงท่ีจะไม
ยอมรับสิทธิของคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวท่ีไม
มีเอกสารที่เก่ียวของกับการเขาประเทศหรือทํางาน 
หรือผูทีเขาไปในสถานการณท่ีไมเปนปกติ 
ตลอดจนไมใหเปนการเสื่อมเสียตอมาตรการที่มุงจะประกันสภาพที่ดี
และเปนธรรมแกการเคลื่อนยายไหลเวียนของแรงงานในระดับระหวา
งประเทศตามที่บัญญัติในภาค 6 ของอนุสัญญานี ้
 

สวนที ่4 
สิทธอิืน่ๆ คนงานทาํงานตางแดนและสมาชิกในครอบครัว 

 
ขอท่ี 36   
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวผูมีเอกสารเก่ียวของ
กับการดังกลาวไดรับสิทธิตามบทบัญญัติแหงสวนท่ี 3 
ของอนุสัญญาน้ี 
 
ขอท่ี 37 กอนที่เขาจะเดินทางไปทํางาน 
หรืออยางนอยขณะที่ออกใบอนุญาตใหเขาไปทํางานในรัฐอันเปนสถ
านท่ีทํางานคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวพึงมี 
สิทธิในการรับรูเก่ียวกับเง่ือนไขทุกอยางท่ีเก่ียวของกับการทํางานแล
ะการพํานักอาศัยและโดยเฉพาะอยางยิ่งการพํานักอาศัยและงานที่เข
าไดตกลงใจและไดรับการรับเขาทํางาน 
รวมทั้งเง่ือนไขขอกําหนดตางๆ 
ภายในรัฐท่ีเขาไปทํางานนั้นและหนวยงานที่มีอํานาจในการรับติดตอ
เพื่อพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเชนวานั้น 
 
ขอท่ี 38 
1. รัฐท่ีบรรดาคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวเขาไป

ทํางานจักใชพยายามอยางเต็มท่ีตอการอนุญาตใหเดินทางออกจ
ากรัฐนั้นเปนการชั่วคราวระหวางท่ีอยูเพื่อพํานักอาศัยหรือทํางาน
ของคนงานทํางานตาวแดนและสมาชิกในครอบครัวแลวแตกรณี 
โดยไมมีผลตอการอนุญาตใหพํานักหรือทํางาน 
ในกรณีเชนนั้นใหรัฐท่ีเขาเขาไปทํางานคํานึงถึงความจําเปนพิเศ
ษและหนาท่ีตางๆ 
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ของคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะ
อยางยิ่งท่ีจะตอรัฐตนทาง 

2. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวพึงไดรับการแจงใ
หทราบอยางเต็มท่ีในสิทธิในการเดินทางออกชั่วคราวในระหวาง
อนุญาตใหพํานักอาศัยหรือทํางาน 

 
 
ขอท่ี 39 
1. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวพึงไดรับสิทธิในเ

สรีภาพในการเดินทางเคลื่อนยายไปไหนมาไหน 
ตลอดจนในการเลือกท่ีอยูภายในรัฐท่ีเขาไปทํางาน 

2. สิทธิท่ีกลาวถึงในวรรคแรกจักมีโดยปราศจากขอจํากัดใดๆ 
เวนแตจะกําหนดโดยกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย 
ความม่ันคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ 
การสาธารณสุขหรือศีลธรรมอันดี 
หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และตองสอดคลองกับสิทธิอื่นๆ 
ท่ีกําหนดรับรองในอนุสัญญานี้ดวย 

 
ขอท่ี 40  
1. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวพึงมีสิทธิในการจั

ดต้ังสหภาพแรงงานหรือสมาคมภายในรัฐท่ีเขาไปทํางานเพื่อวัตถุ
ประสงคแหงการปกปองสิทธิในทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และผลประโยชนอื่นๆ ของเขา 

2. สิทธิดังกลาวจักมีโดยปราศจากขอจํากัดใดๆ 
เวนแตจะกําหนดโดยกฏหมายและจําเปนในสังคมประชาธิปไตยใ
นการรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงของชาติ 
ความปลอดภัยสาธารณะ การสาธารณสุขหรือศีลธรรมอันดี 
หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

 
ขอท่ี 41  
1. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวควรไดรับสิทธิใน

การเขารวมกิจกรรมทางการเมืองของรัฐตนทางและในการลงคะแ
นนเสียงเลือกตั้งในประเทศตนทางของตนดังกลาวตามกฎหมายข
องรัฐตนทาง 
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2. รัฐท่ีกลาวถึงนั้นพึงดําเนินมาตรการที่เหมาะสมตามกฎหมายเพื่

อเอื้ออํานวยตอการใชสิทธิเชนวานั้นดวย 
 
ขอท่ี 42 
1. รัฐภาคีพึงจัดใหมีกระบวนการหรือสถาบันโดยความรวมมือของทั้

งรัฐตนทางและรัฐท่ีคนงานเขาไปทํางานเพ่ือการดูแลความจําเปน
พิเศษ ความคาดหวัง 
และหนาท่ีของคนงานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวและพึงหา
กเหมาะสมและมีความเปนไปไดท่ีใหเสรีภาพแกเขาเหลานั้นในกา
รเลือกผูแทนในสถาบันเชนวานั้น 

2. รัฐท่ีเปนสถานที่ทํางานจักจัดใหมีการเอื้ออํานวยตามบทบัญญัติแ
หงกฎหมาย 
การหารือหรือการใหคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบ
ครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตและการบริหารชุ
มชนทองถ่ิน 

3. คนงานทํางานตางแดนพึงสามารถมีไวเพื่อช่ืนชมและใชซ่ึงสิทธิท
างการเมืองในรัฐท่ีเขาไปทํางานหากรัฐนั้นไดใหสิทธิเชนวาแกพ
วกเขาเหลานั้นในการดําเนินการอํานาจอธิปไตย 

 
ขอท่ี 43  
1. คนงานทํางานตางแดนพงึสามารถชื่นชมและมีสิทธิ 

ท่ีจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกับคนชาติในรัฐท่ีเขาไปทํางา
นในเรื่องท่ีเก่ียวกับ 
 
เอ) การเขาสูสถาบันการศึกษาและบริการเชนวา 
ภายใตเง่ือนไขการไดรับอนุญาตใหทํางานหรือพํานักอยูอาศัยแล
ะขอกําหนดอื่นๆ ในเรื่องสถาบันการศึกษาและบริการเชนวา 
 
บี) การเขาสูระบบการแนะแนวอาชีพและการรับสมัครงาน 
 
ซี) เขาสูการฝกวิชาชีพในรูปแบบตางๆ 
ไมวาจะเปนการเอื้ออํานวยหรือสถาบันในการฝกอาชีพ 
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ดี) เรื่องการมีที่พํานักอาศัย รวมทั้งการอาคารสงเคราะห 
และมีสิทธิในการไดรับความคุมครองที่จะไมถูกเอารัดเอาเปรียบใ
นเรื่องการเชาบาน 
 
อี) การเขาถึงการบริการทางสังคมและสุขภาพอนามัย 
โดยท่ีขอกําหนดในการเขาถึงบริการเหลานี้เปนเรื่องท่ีเปนไปไดใ
นทางปฏิบัติดวย 
 
เอฟ) การเขารวมกอตั้งกิจการสหกรณหรือวิสาหกิจอื่นๆ 
โดยท่ีไมเสียไปอันเนื่องเพราะเหตุแหงการเปลี่ยนสถานภาพในเรื่
องการเดินทางยายท่ีอยูไปมาระหวางประเทศและพึงอยูภายใตกฎ
และขอกําหนดของหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวขอ
ง 
 
จี) การเขาถึงและรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
 

2. รัฐภาคีจักสงเสริมสถานภาพที่มีความเทาเทียมใหเกิดขึ้นใหสิทธิต
างๆ ท่ีกลาวมาแลวใน วรรคที่ 1 
ของขอนี้เม่ือเง่ือนไขแหงการพํานักตามที่ไดรับอนุญาตจากรัฐท่ีเ
ขามาทํางานและพํานักอาศัยสามารถบรรลุตามขอกําหนดอันสมค
วร 

3. รัฐภาคีแหงอนุสัญญานี้จะตองไมขัดขวางการที่นายจางจะจัดหาท่ี
พักอาศัย ตลอดจนเครื่องอํานวยความสะดวกในทางสังคม 
และวัฒนธรรมสําหรับคนงานเหลานั้น ตามขอท่ี 70 
แหงอนุสัญญาน้ีรัฐท่ีเปนสถานที่ทํางานนั้นอาจดําเนินการสรางหรื
อจัดหาเครื่องอํานวยความสะดวกเชนวานั้นภายใตเง่ือนไขที่ใชบั
งคับเปนการทั่วไปในเรื่องนั้นๆ ภายในรัฐนั้น 

 
ขอท่ี 44 
1. รัฐภาคียอมรับวาสถาบันครอบครัวอันเปนพื้นฐานของสังคมและก

ลุมพื้นฐานของสังคมและพึงไดรับความคุมครองจากสังคมและรัฐ 
โดยจักดําเนนิมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันความเปนเอกภาพข
องครอบครัวของคนงานทํางานตางแดน 
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2. รัฐภาคีจักดําเนินมาตรการที่เหมาะสมภายใตอํานาจหนาท่ีควา

มรับผิดชอบในการหาทางใหคนงานทํางานตางแดนและคูสมรสห
รือบุคคลที่ตามกฎหมายที่เก่ียวของยอมรับวามีสถานะเชนเดียวกับ
คูสมรสหรือมีความสัมพันธเชนวานั้น 
รวมทั้งผูเยาวท่ีอยูภายใตการอุปการะซึ่งเกิดจากความสัมพันธที่ไ
มใชการสมรสตามกฎหมายไดรวมอยูดวยความกลมเกลียว 

3. รัฐภาคีแหงอนุสัญญานี้เม่ือคํานึงถึงหลักการทางดานมนษุยธรรม 
จักพิจารณาอยางใหความอนุเคราะหเพื่อใหสิทธิท่ีจะไดรับการปฏิ
บัติอยางเทาเทียมในสิทธิท่ีไดรับรองโดย วรรค 2 
ของขอนี้แกสมาชิกคนอื่นๆ ของคนงานทํางานตางแดน 

 
ขอท่ี 45  
1. สมาชิกในครอบครัวของคนงานทํางานตางแดน 

พึงไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกับคนชาติในประเทศที่เขาเขาไป
ทํางานในเรื่องดังตอไปนี้ 

 
เอ) 
การเขาเรียนในสถาบันการศึกษาและการบริการทางการศึกษาภา
ยใตขอกําหนดที่จําเปนและกฎขอบังคับอื่นๆ 
ของสถาบันหรือการบริการดังกลาวนั้น 
 
บี) การเขาสูการแนะแนวอาชีพและการฝกอบรม 
หรือการเขาเรียนในโครงการเหลานี้ในสถาบันการศึกษาหรือสถา
บันท่ีบริการการแนะแนวและการฝกอบรม 
โดยท่ีขอกําหนดในการเขาถึงบริการเหลานี้เปนไปไดในทางปฏิบั
ติดวย 
 
ซี) การเขาถึงการบริการทางสังคมและสุขภาพอนามัย 
โดยท่ีขอกําหนดในการเขาถึงบริการเหลานี้เปนเรื่องท่ีเปนไปไดใ
นทางปฏิบัติดวย 
 
ดี) การเขาถึงและรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
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2. รัฐภาคีจักดําเนินนโยบายที่เหมาะสมในการแสวงความรวมมือ

กับรัฐตนทางของคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวเ
พ่ือจัดใหลูกของบรรดาคนงานทํางานตางแดนเหลานั้นไดเขาสูระ
บบโรงเรียนและโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการสอนใหเขาสามาร
ถรูและเขาใจภาษาถิ่น 

3. รัฐภาคีท่ีรับการเขาไปทํางานของคนทํางานตางแดนและสมาชิกใ
นครอบครัวพึงใชความพยายามที่จะจัดสอนที่จะจัดสอนลูกหลาน
ของคนทํางานตางแดนดวยภาษาและวัฒนธรรมของบิดามารดาข
องเด็กเอง 
ในการนี้รัฐตนทางจักใหความรวมมือหากพิจารณาเห็นวาเหมาะส
ม 

 
4. หากมีความจําเปนใดๆ 

รัฐภาคีท่ีรับการเขาไปทํางานของคนงานทํางานตางแดนและสมา
ชิกในครอบครัวพึงจัดโครงการพิเศษเพื่อการศึกษาของเด็กดวยภ
าษาแมของเด็กๆ โดยที่ใหรัฐเจาของสัญชาติใหความรวมมือ 

 
ขอท่ี 46 
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวพึงไดรับประโยชนภา
ยใตกฎหมายที่เก่ียวของของรัฐท่ีเก่ียวของ 
รวมทั้งความตกลงระหวางประเทศและพันธกรณีท่ีเก่ียวของของรัฐท่ีเ
ก่ียวของจากการเขารวมในสหภาพศุลกากร 
ไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีหรืออากรในกรณีเขาไดซ้ือสินคา 
หรือบริการเพื่อการดํารงชีพภายในบาน 
และเปนเครื่องใชจําเปนในการประกอบอาชีพ 
ในสิ่งท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐท่ีรับเขาไปทํางานนั้น 
 
 เอ) 
เม่ือเขาเหลานั้นเดินทางออกจากประเทศตนทางหรือประเทศที่เขามีถ่ิ
นท่ีอยู 
 
 บี) 
เม่ือเขาเหลานั้นไดรับอนุญาตใหเริ่มเขามาทํางานในรัฐนั้นเปนครั้งแ
รก 
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 ซี) 
เม่ือเขาเหลานั้นยุติการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการทํามาเลี้ยงชีพและพํา
นักอาศัยและได เดินทางกลับจากรัฐ 
 
 ดี) 
เม่ือเขาเหลานั้นไดเดินทางกลับไปทํางานหรือตั้งถ่ินฐานหรือมีท่ีอยูอั
นเปนแหลงสําคัญในรัฐตนทางหรือประเทศที่มีถ่ินท่ีอยู 
 
ขอท่ี 47 
1. สิทธิในการโอนรายไดท่ีเกิดจากการทํางานหรือเงินออม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งทุนรอนที่จําเปฯเพื่อชวยเหลือคราอบครัวท่ีอาศั
ยอยูในรัฐอื่นไมวาจะเปนรัฐตนทางหรือท่ีเขาและสมาชิกในครอบ
ครัวมีถ่ินฐานอยูหรือรัฐอื่นๆ 
โดยท่ีการโอนเชนวานั้นใหเปนไปตามกระบวนการ 
วิธีการภายใตขอกําหนดแหงบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของใ
นรัฐท่ีกลาวถึงและภายใตวิธีการตามที่กําหนดโดยความตกลงระห
วางประเทศที่เก่ียวของ 

2. รัฐภาคีท่ีคนงานไดเขามาทํางานนั้นพึงหามาตรการที่เหมาะสมใน
การอํานวยความสะดวกในการโอนเชนวานั้น 

 
ขอท่ี 48 
1. รัฐภาคีท่ีคนงานทํางานตางแดนไดเขาไปทํางาน 

ไมพึงเก็บภาษีซ็อนแกคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบ
ครัวอยางไมเปนธรรมในเงินไดจากการประกอบอาชีพในรัฐนั้น 

 
เอ) 
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวไมควรตองถูกเก็บ
ภาษีในรายการเดียวกันในอัตราที่สูงกวาคนชาติของรัฐนั้น 
 
บี) 
คนงานทํางานตางแดนควรไดรับการลดหรือยกเวนภาษีในหมวด
ท่ีกลาวมาใหต่ํากวาคนชาติเม่ือเทียบในหมวดเดียวกัน 
ตลอดจนปฏิบัติในลักษณะเชนนี้แกบุคคลที่อยูในความดูแลของเข
าดวย 
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2. รัฐภาคีท่ีคนงานทํางานตางแดนไดเขาไปทํางานควรหามาตรการ
ท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซอน 
สําหรับรายไดหรือเงินออมของคนงานทํางานตางแดนและสมาชิก
ในครอบครัว 

 
ขอท่ี 49  
1. หากสิทธิในการมีถ่ินท่ีอยูในรัฐภาคีท่ี 

คนงานทํางานตางแดนไดเขาไปทํางานนั้นมีระยะเวลาท่ีแตกตาง
จากระยะเวลาที่เก่ียวกับสิทธิท่ีจะทํางาน 
รัฐนั้นควรอนุญาตใหมีสิทธิในเรื่องการมีถ่ินท่ีอยูในระยะเวลาอยา
งนอยเทากับที่เขาตองใชในการทํางาน 

2. คนงานทํางานตางแดนควรมีอิสระในการเลือกทํางานไมวาในกร
ณีปกติ 
หรือกรณีท่ีไมปกติหรือกรณีท่ีเขาเสียสิทธิในการมีถ่ินท่ีอยูโดยเป
นเหตุใหเขาตองถูกเลิกจางตามเงื่อนไขสัญญาจางกอนกําหนดใ
นสัญญาเดิมหรือตามใบอนุญาตทํางาน 

3. เม่ือคนงานทํางานตางแดนตองถูกออกจากงาน 
ควรมีระยะเวลาที่เพียงพอสําหรับการหางานใหมทําโดยควรใหเข
ามีสิทธิในการมีถ่ินท่ีอยูขณะท่ีตองรองานอยางนอยที่สดุใหเพียง
พอในการขอรับสิทธิประโยชนจากการประกันสังคมเนื่องจากการ
ไมมีงานทํา 

 
ขอท่ี 50  
1. ในกรณีท่ีคนงานทํางานตางแดนตายหรือสิ้นสภาพสมรส 

รัฐภาคีท่ีนั้พึงใหสิทธิในลักษณะท่ีอนุเคราะหเวลาในการมีถ่ินท่ีอยู
แกสมาชิกในครอบครัวของคนงานทํางานตางแดนคนนั้น 
เพิ่อวาเขาอาจจะกลับมาปรองดองชีวิตครอบครัวกันไดอีก 
รัฐนั้นพึงพิจารณาถึงระยะเวลาที่เขาไดเขามาพํานักในรัฐ 

2. หากวสมาชิกในครอบครัวของเขาไมไดรับสิทธิใหมีถ่ินท่ีอยูภายใ
นรัฐนั้นอีกตอไปก็ควรใหเขามีระยะเวลาในการจัดการเรื่องตางๆ 
ท่ีจําเปนกอนที่จะออกเดินทางจากรัฐนั้น 

3. บทบัญญัติแหงในทั้ง 2 วรรคที่กลาวมานี ้
ไมอาจที่จะตีความไปในทางที่เปนผลรายตอสิทธิในการมีถ่ินท่ีอยู
และการทํางานท่ีไดใหแกครอบครัวไมวาจะโดยกฎหมายภายในรั
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ฐนั้น หรือ สนธิสัญญาทวิภาคี 
และความตกลงพหุภาคีท่ีมีผลบังคับใชกับรัฐนั้น 

 
ขอท่ี 51 
คนงานทํางานตางแดนไมไดรับอิสระในการเลือกงนไมวาจะเปนในส
ภาวะการณท่ีถือวาไมปกติ หรือ เขาตองเสียสิทธิในการมีถ่ินท่ีอยู 
ไมวาโดยขอเท็จจริงใดๆ 
ท่ีแสดงวาเขาตองเสียสิทธิไปกอนระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทํางาน
ตามใบอนุญาตทํางาน 
เขาก็ควรมีสิทธิในการหางานใหมในระยะเวลาที่เหลอือยู 
หรือมีสิทธิในการเขารวมโครงการจัดหางานหรือการฝกอบรมตามที่รั
ฐนั้นไดจัดขึ้น 
 
ขอท่ี 52  
1. คนงานทํางานตางแดนมีสิทธิในการเลือกงานโดยอิสระในรัฐนั้น 

เทาท่ีจะมีขอจํากัด หรือเง่ือนไขอื่นใด 
2. รัฐท่ีรับคนงานทํางานตางแดนเขาไปทํางานอาจ 

 
เอ) จํากัดสิทธิในการเขาทํางานในหมวดอาชีพ การจางงาน 
หรือกิจกรรมใดๆ ตามความจําเปนเพื่อผลประโยชนของรัฐนั้น 
โดยบทบัญญัติแหงกฎหมายของรัฐนั้น 
 
บี) 
จํากัดโดยกฎหมายที่กําหนดเรื่องการยอมรับคุณวุฒิท่ีบุคคลไดรับ
จากสถาบันการศึกษาภายนอกประเทศนั้น 
แตรัฐนั้นตองพยายามที่จะใหความรับรองคุณวุฒิเชนวาดวย 

 
3. หากคนงานทํางานตางแดนนั้น 

ไดรับใบอนุญาตใหทํางานที่เปนลักษณะจํากัดระยะเวลาทํางาน 
รัฐนั้นอาจจะ 

 
เอ) 
ใหสิทธิท่ีอิสระในการเขาทํางานตามเง่ือนไขที่เขามีสิทธิท่ีชอบดว
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ยกฎหมายในการมีถ่ินท่ีอยูในรัฐภาคีนั้น 
เพื่อการทํางานที่มีระยะเวลาไมเกิน 2 ป 
 
บี) ขอจํากัดใดๆ ในการทํางาน 
ในการบังคับใชนโยบายการใหคนชาติมีสิทธิดีกวา 
ขอจํากัดดังกลาวนั้นควรที่จะยกเลิกไปสําหรับบุคคลท่ีมีสิทธิในกา
รมีถ่ินท่ีอยูอยางถูกกฎหมายหากระยะเวลาของการมีสิทธิดังกลาว
ไมเกิน 5 ป 
 

4. รัฐภาคีแหงอนุสัญญานี้อาจกําหนดเง่ือนไขในการเขาทํางานตาง
ๆ โดยที่คนงานทํางานตางแดนเลือกทําได  โดยที่เง่ือนไขตางๆ 
เหลานั้น 
จะตองเปนเง่ือนไขที่มีอยูกอนแลวระหวางท่ีเขามีสิทธิโดยชอบดว
ยกฎหมายในการทํางานในรัฐภาคีนั้น 

 
ขอท่ี 53 
1. สมาชิกในครอบครัวของคนงานในตางแดนผูท่ีโดยตัวของเขาเอง

ไดรับสิทธิในการมีถ่ินท่ีอยูหรือไดรับอนุญาตในลักษณะไมจํากัดร
ะยะเวลาหรืออาจขยายหรือเปลียนแปลงโดยอัตโนมัติจักในสิทธิโ
ดยเสรีท่ีจะไดรับอนุญาตในเลือกดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไ
ดภายใตเง่ือนไขเชนเดียวกับท่ีคนงานทํางานตางแดนนั้นไดรับตา
มบทบัญญัติของขอที่ 52 ขออนุสัญญานี้ 

2. ในกรณีท่ีสมาชิกในครอบครัวของคนงานทํางานตางแดนไมไดรั
บสิทธิอยางเสรีในการเลือกดําเนินกิจกรรมที่กอรายไดนั้น 
ใหรัฐภาคีดําเนินการในลักษณะท่ีใหความอนุเคราะหเปนพิเศษใน
ลําดับกอนในการไดรับการอนุญาตใหดําเนินกิจกรรมเชนวากอน
บุคคลอื่นท่ีขออนุญาตทํางานในรัฐท่ีเขามาทํางานโดยอยูภายใต
กําหนดแหงความตกลงระหวางประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคีท่ี
เก่ียวของ 

 
ขอท่ี 54 

1. จะนําเอาสิทธิในการถิ่นท่ีอยูและใบอนุญาตในการทํางานซ่ึ
งไดรับการคุมครองโดย 
อนุสัญญานี้ใหเสียเปรียบแกคนงานทํางานตางแดน 
ในกรณี 
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เอ) ความคุมครองจากการขับไล 
บี) ผลประโยชนจากการประกันสังคมในกรณีวางงาน 
ซี) การเขาทํางานตามโครงการที่รัฐภาคีนั้นจัดขึ้น 

เพื่อลดการวางงาน 
ดี) การเขางานใหม เนื่องจากถูกออกจากงานเกา 
หรือการยุติการทํางานภายใตบทบัญญัติแหงขอท่ี 52 
ของอนุสัญญานี้ 

 
2. หากคนงานอางวานายจางของเขาไดละเมิดสัญญาจางงาน 

เขาควรไดรับสิทธิในการนําขอขัดแยงนั้นขึ้นสูศาลภายในรัฐภาคี
นั้น ตามสิทธิท่ีระบุในวรรค 1 ของขอท่ี 18 แหงอนุสัญญานี้ 

 
 

ขอท่ี 54 
ภายใตเง่ือนไขที่ตอทายของการอนุญาตแกคนงานทํางานตางแดนผู
ท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจกรรมที่กอรายไดนั้น 
เขาเหลานั้นพึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกับท่ีคนชาติท่ีเขาไป
ทํางานไดรับในการดําเนินอาชีพหรือกิจกรรมเชนวานั้น 
 
ขอท่ี 56 
1. คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัว 

จะตองไมถูกบังคับจากรัฐภาคีนั้นๆ เวนแตดวยเหตผุล 
ในทางนิติบัญญัติแหงชาติของรัฐภาคีนั้น 
เพื่อการคุมครองสิทธิตามสวนท่ี 3 แหงอนุสัญญานี้ 

2. การขับไล 
คนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวกลับประเทศหากเ
กิดขึ้นโดยเพียงการอาศัยเหตุแหงการเสียสิทธิในการมีถ่ินท่ีอยูแล
ะใบอนุญาตใหทํางาน 

3. ในการพิจารณาเรื่องการบังคับแกคนงานทํางานตางแดนและสมา
ชิกในครอบครัว 
ใหใชกหลักมนุษยชนและคํานึงระยะเวลาในการที่บุคคลนั้นไดพํา
นักอาศัยในรัฐภาคีนั้นๆ ดวย 
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สวนที ่5 
บทบัญญตัทิี่เกี่ยวคนงานทาํงานตางแดนและสมาชกิในครอบครัวประเภทพิเ

ศษ 
 

ขอท่ี 57 คนงานทํางานตางแดนประเภทพิเศษอาจมีสิทธิตางๆ 
ตามอนุสัญญาฉบับนี้หากวาเขาไดเขาสูรัฐภาคีนั้นโดยมีเอกสารเกี่ยว
กับการเขาเมืองถูกตอง และในภาวะปกติเขาอาจมีสิทธิตางๆ 
เชนที่ไดบัญญัติไวในสวนท่ี 3 แหงอนุสัญญาฉบับนี้ 
เวนแตจะไดรับการกําหนดไวเปนการเฉพาะในบทบัญญัตสิวนนี้ 
ตลอดจนสิทธิในบทบัญญัติของสวนที่ 4 แหงอนุสัญญานี้ดวย 

 
 ขอท่ี 58  

1. คนงานทํางานตางแดนที่ทํางานบริเวณชายแดนตามบทบัญญัติข
องขอท่ี 2 วรรค 2 (เอ) แหงอนุสัญญานี้ 
พึงมีสิทธิตามบทบัญญัติสวนท่ี 4 แหงอนุสัญญานี้ 
หากเขาไดปรากฎตัวอยูในเขตดินแดนของรัฐภาคีใดทั้งนี้ใหคํานึ
งถึงสถานะที่เขาไมไดมีถ่ินท่ีอยูในรัฐภาคีนั้น 

2. รัฐภาคีนั้นพึงใหสิทธิแกคนงานทํางานตางแดนประเภทพิเศษชนิด
นี้ในการมีอิสระในการเลือกทํางานตามกําหนดระยะเวลา 
โดยท่ีจะไมกระทบตอสถานะการเปนคนงานทํางานตางแดนที่ทําง
านบริเวณชายแดนของเขา 

 
ขอท่ี 59  
1. คนงานตามฤดูกาล จักมีสิทธิตามบทบัญญัติสวนท่ี 4 

แหงอนุสัญญาฉบับนี้ในฤดูกาลท่ีเขาไดปรากฎตัวและทํางานอยูใ
นเขตดินแดนของรัฐภาคีใด 
หรือในเหตุการณท่ีเปนไปในลักษณะเดียวกัน 
โดยท่ีเขามีสถานะดังกลาวนี้ในรัฐภาคีนั้น 
โดยท่ีใหมีการปฏิบัติเชนวานี้ในระยะเวลาชวงใดๆ ของ 1 ป 

2. รัฐภาคีนั้นจักพิจารณาให บุคคลวรรค 1 
ของขอนี้ไดทํางานตามฤดูกาลนั้นๆ ตามที่จะเปนไปได 
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ใหเขามีสิทธิในลําดับกอนบุคคลที่กําลังขออนุญาตเพื่อเขามา
ทํางานในรัฐภาคีนั้นตามความตกลงทวิภาคีหรือความตกลงพหุภา
คีใดๆ 

 
ขอท่ี 60 คนงานขามแดน ตามที่กลาวถึงในขอท่ี 2 วรรค 2 (เอ) 
ของอนุสัญญาน้ีพึงมีสิทธิตามบทบัญญัติสวนท่ี 4 
แหงอนุสัญญาฉบับนี้ 
เม่ือเขาไดปรากฎตัวและทํางานอยูในเขตดินแดนของรัฐภาคีใด 
และพึงปฏิบัติใหเขามีสถานะดังกลาวนี้ในรัฐภาคีนั้น 
 
ขอท่ี 61  
1. คนงานที่มีฐานการจางงานเปนรายโครงการดังท่ีระบุในวรรค 2 

(เอ) ของขอท่ี 2 ของอนุสัญญานี้จักมีสิทธิตามบทบัญญัติในสวนท่ี 
4 แหงอนุสัญญาฉบับนี้ 
เวนแตจะไดรับการยกเวนโดยบทบัญญัติแหงขอท่ี 43 วรรค 1 
(บี), (ซี) และขอท่ี 43 วรรค 1 (ดี) 
ในเรื่องเก่ียวกับการอาคารสงเคราะห ขอท่ี 45 วรรค 1 (บี) และ 
ขอท่ี 52 ถึง 55 

2. หากคนงานอางวานายจางของเขาไดละเมิดสัญญาจางงาน 
เขามีสิทธิในการนําขอขัดแยงนั้นขึ้นสูการพิจารณาของพนักงานเ
จาหนาท่ี หรือหนวยงานที่มีอํานาจ 
รับผิดชอบหรือมีเขตอํานาจเหนือนายจาง 
ตามเง่ือนไขที่บัญญัติไวในขอท่ี 18 วรรค 1 ของอนุสัญญานี้ 

3. หากมีความตกลงทวิภาคีหรือความตกลงพหุภาคีใดๆ 
ท่ีมีผลบังคับใชอยูในรัฐนั้น 
รัฐภาคีนั้นจะตองแสดงออกซึ่งความพยายามที่จะใหคนงานตามโ
ครงการใหไดรับการคุมครองจากระบบประกันสังคมในระดับท่ีพอ
เพียงในรัฐตนทางของคนงานทํางานตางแดนประเภทนี้ 
หรือรัฐภาคีท่ีคนงานทํางานตางแดนประเภทนี้มีถ่ินท่ีอยูในระหวา
งท่ีเขาทํางานตามโครงการ 
และรัฐภาคีนั้นควรหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อการหลีกเลี่ยงพฤติ
การณท่ีจะมีการปฏิเสธสิทธิหรือกอใหเกิดสิทธิท่ีซํ้าซอนขึ้นแกเขา
เหลานั้น 
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4. เพื่อไมใหเสื่อมเสียแกบทบัญญัติแหงขอท่ี 47 ของอนุสัญญานี้ 

ตลอดจนความตกลงทวิภาคี 
ความตกลงพหุภาคีท่ีมีผลบังคับกับรัญท่ีเปนสถานที่ทํางานของคน
งานทํางานตางแดนประเภทตามโครงการรัฐนั้นพึงยินยอมใหมีกา
รจายเงินหรือผลตอบแทนใดๆ 
จากการทํางานในรัฐภาคีท่ีเปนถ่ินท่ีอยูของบุคคลนั้น 

 
ขอท่ี 62 
1. คนงานที่มีการจางงานเปนการเฉพาะ 

อาจมีสิทธิตามบทบัญญัติสวนที่ 4 แหงอนุสัญญาฉบับนี้ 
เวนแตจะไดรับการยกเวนโดยบทบัญญัติแหงขอท่ี 43 วรรค 1 
(เอ) (บี) (ซี) และขอท่ี 43 วรรค 1 (ดี) 
ในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิในการมีท่ีพํานักอาศัย ขอท่ี 52 และ ขอท่ี 
54 วรรค 1 (ดี) 

2. สมาชิกในครอบครัวคนงานที่มีการจางงานเปนการเฉพาะจักมีสิท
ธิตามบทบัญญัติสวนเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัวในบทบัญญัติแ
หงสวนที่ 4 แหงอนุสัญญาฉบับนี้ 
เวนแตจะตองดวยบทบัญญัติแหงขอท่ี 53 

 
ขอท่ี 63 
1. คนงานอิสระ ตามที่กลาวถึงในขอท่ี 2 วรรค 2 (เอช) 

ของอนุสัญญานี้จักมีสิทธิตามบทบัญญัติสวนท่ี 4 
แหงอนุสัญญาฉบับนี้ 
เวนแตจะเปนสิทธิเฉพาะของคนงานตามสัญญาจาง 

2. เพื่อไมใหเสื่อเสียแกบทบัญญัติแหงขอท่ี 52 และ 79 
ของอนุสัญญานี้ 
การสิ้นสุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนงานอิสระ 
จะไมทําใหเขาตองเสียสิทธิในการมีถ่ินท่ีอยู การทํางาน 
ของเขาและครอบครัวของเขาเวนแตงานที่เขาหรือสมาชิกในครอ
บครัวของเขาทําไดถูกกําหนดเอาไวแลวในการอนุญาตใหกิจกรร
มเชนวา 
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สวนที ่6 

บทบัญญัตเิพือ่สงเสรมิสถานะที่เหมาะสมทางกฎหมาย เพือ่ความเปนธรรม 
เพือ่มนษุยธรรมและเพื่อความชอบดวยกฎหมายตอการเคลือ่นยายไหลเวยีน

ระหวางประเทศของคนงานทาํงานตางแดนและสมาชิกในครอบครัว 
 
 
 ขอท่ี 64  

1. เพื่อไมใหเสื่อมเสียแกบทบัญญัติแหงขอท่ี 79 
ของอนุสัญญานี้หากรัฐภาคีเห็นวาเปนการควรจักดําเนินความรว
มมือ และการหารือ 
ในทางที่จะสงเสริมสถานะที่เหมาะสมทางกฎหมาย 
เพื่อความเปนธรรม 
เพื่อมนุษยธรรมและเพื่อความชอบดวยกฎหมายตอการเคลื่อนยาย
ไหลเวียนระหวางประเทศของคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกใ
นครอบครัว 

2. ในการเชนวานี้ 
รัฐภาคีไมเพียงพิจารณาถึงความตองการดานแรงงานและทรัพยา
กร แตยังตองคํานึงถึงความจําเปนในทางสังคมเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และมิติดานอื่นๆ 
ของคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัว 
ตลอดจนผลกระทบที่ตามมาเนื่องจากการเคลื่อนยายไหลเวียนระ
หวางประเทศที่มีตอชุมชน 

 
ขอท่ี 65 
1. รัฐภาคีพึงธํารงไวซ่ึงบริการที่เหมาะสมอันเก่ียวกับปญหาการเคลื่อ

นยายไหลเวียนระหวางประเทศของคนงานทํางานตางแดนและสม
าชิกในครอบครัว โดยบริการนั้นอาจรวมถึงเรื่องตอไปนี้ 

 
เอ) กําหนดเปนนโยบายที่เก่ียวของกับการอพยพ 
และกระทําใหเปนผลตามนโยบายนั้น 
 
บี) การแลกเปลี่ยนขาวสาร ปรึกษาหารือ 
และการใหความรวมมือตอหนวยงานที่มีสวนรับผิดชอบของรัฐ
อื่นๆ ตอเรื่องเก่ียวของกับการอพยพ 
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ซี) การจัดใหมีซ่ึงขาวสารขอสนเทศที่จําเปน เพียงพอ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งแกนายจาง 
คนงานทํางานตางแดนตลอดจนหนวยงานของเขาเหลานั้นใน
เรื่องเก่ียวกับนโยบาย 
กฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับเขาเมืองและการจางงาน 
รวมทั้งในบทบัญญัติแหงความตกลงที่รัฐนั้นไดมีกับรัฐอื่นในเรื่
องท่ีเก่ียวดวยการเคลื่อนยายไหลเวียนระหวางประเทศของบุค
คลตลอดจนประเด็นท่ีเก่ียวของ 
 
ดี) 
การจัดใหมีซ่ึงขาวสารขอสารสนเทศและการชวยเหลือท่ีเหมา
ะสมแกคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวในเรื่อง
ท่ีเก่ียวของกับเง่ือนไขในการอนุญาตและแบบพิธี 
ตลอดจนการจัดแจงในการเดินทาง 
การเดินทางออกจากประเทศ การเขาเมือง 
การพํานักอาศัยในประเทศอื่น งานที่จะทํา การเดินทางกลับ 
รวมทั้งเง่ือนไขและสภาพการจาง 
และการดําเนินชีวิตในรัฐท่ีเขาไปทํางานนั้น ภาษีศุลกากร 
ระบบเงินตรา ภาษีเงินได 
และกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของอื่นๆ 

 
2. รัฐภาคีจักจัดการอยางเหมาะสมในเรื่องบทบัญญัติเก่ียวกับการกง

สุลและบริการอื่นๆ ที่จาํเปนตามความตองการทางสังคม 
วัฒนธรรม และความตองการดานอื่นๆ 
ของคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัว 

 
ขอท่ี 66  

1. ภายใตบทบัญญัติของวรรคที่ 2 ของขอนี้ 
สิทธิในการดําเนินการเพื่อการคัดเลือกคนเขาทํางานในปร
ะเทศอื่น ควรใหเปนไปตามขอจํากัดดังตอไปนี้ 
 

เอ) ควรดําเนินโดยหนวยงานของรัฐ 
หรือบริการสาธารณะในรัฐท่ีการดําเนินการนั้นเกิดขึ้น 
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บี) ควรดําเนินโดยหนวยงานของรัฐ 
หรือบริการสาธารณะภายในรัฐท่ีมีการจางงานบนพื้นฐา
นของความตกลงระหวางรัฐท่ีเก่ียวของ 
 
ซี) 
องคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงทวิภาคีหรือความตกล
งพหุภาคี 

  
2. ภายใตเง่ือนไขของการอนุญาตใหไปทํางานและพํานักอาศั

ย การใหความเห็นชอบ 
การกํากับดูแลโดยหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ 
อาจจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย การปฏิบัติระหวางรัฐเหลานั้น 
องคกร บุคคลที่อาจกลายมาเปนนายจาง 
หรือบุคคลท่ีกระทําการแทนบุคคลอาจดําเนนิการตามบทบั
ญญัติของขอนี้แทนคนงานก็ได 

 
ขอท่ี 67 
1. รัฐภาคท้ังหลายที่เก่ียวของจักใหความรวมมือในทางที่ 

เหมาะสมในมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศขอ
งคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวเม่ือเขาไ
ดตัดสินใจเดินทางกลับสูบานเกิดหรือรัฐท่ีเขาและสมาชิกใ
นครอบครัวมีถ่ินท่ีอยู 
หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหทํางาน 
หรือกรณีเขาไปอยูและทํางานในรัฐท่ีเขาไปนั้นในสถานก
ารณท่ีไมปกติ 

2. ในสวนของคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครั
วที่เขาไปในภาวะปกติ 
รัฐภาคีท่ีเก่ียวของนั้นพึงใหความรวมมือเทาท่ีจะเหมาะสม 
โดยขอตกลงกับรัฐอื่นๆ 
เพื่อจะสงเสริมสถานะทางเศรษฐกิจ และการตั้งถ่ินฐานใหม 
และเพื่อเอื้ออํานวยตอบูรณาการแหงความม่ันคงยั่งยืนทาง
สังคม 
และวัฒนธรรมในรัฐตนทางของคนงานทํางานตางแดนแล
ะสมาชิกในครอบครัว 

 
ขอท่ี 68 



 42
1. รัฐภาคีนั้น รวมทั้งรัฐท่ีเปนทางผาน 

พึงใหความรวมมือโดยมีความมุงหวังท่ีจะปกปอง 
และการขจัดการอพยพและการทํางานที่ไมชอบดวยกฎหม
ายในลักษณะลักลอบทํางานของคนงานทํางานตางแดนแล
ะสมาชิกในครอบครัว 
มาตรการที่กลาวถึงนี้ควรจะอยูภายใตอํานาจอธิปไตยของ
รัฐภาคีนั้น และใหหมายความรวมถึง 
ก) มาตรการที่เหมาะสมในการปองกันการเผยแพรขาวสาร

ท่ีมีลักษณะเปนการบิดเบือนในเรื่องท่ีเก่ียวกับการเขาเมื
อง ออกเดินทางออกนอกประเทศ 

ข) มาตรการในการตรวจจับ ขจัด 
การลักลอบอพยพเขาประเทศและการทํางานท่ีผดิกฎหม
ายของคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัว 
และกําหนดบทลงโทษที่เหมาะสมตอบุคคล กลุมคน 
องคกรที่จัดการดําเนินการและใหความชวยเหลือใหมีก
ารดําเนินการเพื่อการลักลอบอพยพเขาประเทศและการ
ทํางานท่ีผิดกฎหมายของคนงานทํางานตางแดนและสม
าชิกในครอบครัวดังกลาวนี้ดวย 

ค) มาตรการกําหนดโทษตอบุคคล กลุมคน องคกร 
ท่ีใชความรุนแรง ขมขู 
และทําใหตกใจกลังตอคนงานทํางานตางแดนและสมาชิ
กในครอบครัวในสภาวะการณท่ีไมปกติ 

2. รัฐภาคีใดๆ 
พึงหามาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อใหการขจัดการ
จางงานคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวใน
ดินแดนของตนในสภาวะการณท่ีไมปกติ 
รวมทั้งเม่ือใดก็ตามท่ีเห็นเหมาะสมที่จะกระทําลงโทษตอนา
ยจางเหลานั้น 
แตท้ังนี้สิทธิของคนงานอันเกิดจากสัญญาจางงานนั้นจะไม
ถูกกระทบกระเทือนโดยมาตรการที่กลาวนี้ 

 
ขอท่ี 69  
1. รัฐภาคีพึงสรางหลักประกันใหกับคนงานทํางานตางแดนวา 

หากเกิดสภาวะการณท่ีไมเปนปกติขึ้นมาภาวะการณเหลานี้
จะมีอยูตอไปไมยาวนานหรือถูกยืดออกไป 

2. เม่ือใดก็ตามที่รฐัเห็นวามีความเปนไปไดท่ีจะทําใหสถานกา
รณกลับสูสภาพปกติสําหรับบุคคล 
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ตามกฎหมายของรัฐภาคีนั้น 
สนธิสัญญาหรืออนุสัญญาระหวางประเทศที่เก่ียวของกับ 
การเขาเมือง ระยะเวลาของการอาศัยอยูภายในรัฐภาคีนั้นๆ 
และเรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวของกับครอบครัว 

 
ขอท่ี 70 
รัฐภาคีพึงดําเนินมาตรการที่เหมาะสมที่ไมดอยไปกวาท่ีไดกระ
ทําไปเพื่อการปฏิบัติตอคนชาติของตน 
เพื่อประกันวาในภาวะการณปกตินั้น สถานะในการทํางาน 
การดํารงชีวิตของคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบ
ครัวจะอยูในระดับมาตรการที่เหมาะสม 
มีความปลอดภัยถูกสุขอนามัย 
และอยูบนหลักการแหงการมีเกียรติภูมิของมนุษย 
 
ขอท่ี 71 
1. หากจําเปน 

รัฐภาคีนั้นพึงตองดําเนินการในการสงศพของคนงานทํางา
นตางแดนและสมาชิกในครอบครัวท่ีเสียชีวิต กลับสูมาตุภูมิ 

2. คาทดแทนความเสียชีวิตของคนงานทํางานตางแดนและสม
าชิกในครอบครัว 
รัฐภาคีนั้นพึงใหความชวยเหลือเทาท่ีจําเปนตามความเหมา
ะสมตอบุคคลที่เก่ียวของเมื่อเขาพรอมท่ีจะจัดการเรื่องท่ีเก่ีย
วของโดยทันทวงที การจัดการที่เก่ียวของตางๆ 
ควรดําเนินไปตามกฎหมายของรัฐภาคีนั้นตามบทบัญญัติแ
หงอนุสัญญาฉบับนี้ และความตกลงทวิภาคี 
หรือความตกลงพหุภาคีอื่นๆ  

 
สวนที ่7 

การบงัคับใชอนสุัญญา 
 
 ขอท่ี 72 

1. (เอ) เพื่อการตรวจตราการบังคับใชอนุสัญญานี้ 
ใหจัดต้ังกรรมการคุมครองสิทธิของคนงานทํางานตางแดน
และสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา 
“ คณะกรรมการ”  
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(บี) 
ใหคณะกรรมการเมื่อเริ่มมีผลบังคับใชอนุสัญญานี้ประกอบ
ดวย 10 คน และหากมีการใหสัตยาบันครบ 41 รัฐ 
ใหเพิ่มเปน 14 คน 
ซ่ึงประกอบดวยบุคคลที่มีความเชื่ยวชาญและมีคุณธรรมสูง
ในสาขาที่เหมาะสมสําหรับการบังคับใชอนุสัญญานี้ 

   
2. (เอ) กรรมการใหเลือกโดยวิธีลับ 

โดยตัวแทนของรัฐภาคีจากรายชื่อของบุคคลที่เสนอโดยรัฐ
ภาคีโดยใหคํานึงถึงดุลยภาพทางภูมิศาสตรดวย 
โดยมองท้ังประเทศที่เปนถ่ินกําเนิดและรัฐท่ีเสนอชื่อหรอืเข
าไปประกอบอาชีพและเปนการแสดงออกถึงระบบกฎหมาย
สําคัญของโลก 
แตละรัฐอาจจะเสนอชื่อหนึ่งคนจากบุคคลสัญชาติของตนเ
อง 
(บี) 
สมาชิกของคณะกรรมการเมื่อไดรับเลือกตั้งแลวจะมีความส
ามารถในการปฏิบัติหนาท่ีตามความสามารถของตน 

 
3. การเลือกต้ังครั้งแรกจะเกิดขึ้นภายในไมเกินระยะเวลา 6 

เดือน หลังจากอนุสัญญามีผลบังคับใช 
หลังจากนั้นใหเกิดขึ้นทุกๆระยะเวลา 2 ป อยางนอย 4 
เดือน กอนมีการเลือกต้ัง 
เลขาธิการสหประชาชาติจะทําจดหมายถึงรัฐท้ังหลายเพื่อเ
ช้ือเชิญใหเสนอชื่อผูท่ีจะรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกคณะกร
รมการและภายในระยะเวลา 2 เดือน 
เลขาธิการจะเตรียมบัญชีรายช่ือเรียงตามลําดับอักษรของบุ
คคลทุกคนที่ถูกเสนอชื่อ 
และแจงใหทราบวารัฐภาคีใดเสนอและเสนตอรัฐภาคีภายใ
นระยะเวลาไมชากวา 1 
เดือนกอนมีการเลือกตั้งท่ีจะมาถึงพรอมกันนั้นแนบประวัติส
วนตัวของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกลาว 

4. การเลือกต้ังสมาชิกคณะกรรมการจะเกิดขึ้นในที่ประชมุขอ
งตัวแทนรัฐภาคีท่ีจัดโดยเลขาธิการสหประชาชาต ิ ณ 
สํานักงานใหญ 
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ในการประชุมนั้นใหองคประชุมประกอบดวย 2 ใน 3 
ของสมาชิกท้ังหมด 
บุคคลที่จะไดรับเลือกใหเปนสมาชิกคณะกรรมการจะเปนบุ
คคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดและไดเสียงขางมากของรัฐท่ีรวม
ประชุมและออกเสียง 

5. (เอ) สมาชิกคณะกรรมการจะมีวาระการตํารวจตําแหนง 4 
ป แตเม่ือผาน 2 ปแรกไป 5 คนแรกจะหมดวาระ 
โดยบุคคลทั้ง 5 
ไดถูกเลือกไวหลังจากท่ีไดรับเลือกโดยการเสนอของประธ
านของตัวแทนรัฐท่ีเขาประชุม 
(บี) การเลือกต้ังสมาชิกอีก 4 คน 
ใหจดัขึ้นโดยวิธีการภายใตบทบัญญัติของวรรค 2 วรรค 3 
และวรรค 4 ของขอนี้ 
เม่ืออนุสัญญาน้ีไดมีผลบังคับใชกับประเทศที่ 41 และ 2 
คนที่ไดรับเลือกในโอกาสนี้จะหมดวาระลงเมื่อครบ 2 ป 
ซ่ึงจะถูกเลือกโดยประธานที่ประชุมตัวแทนรัฐภาคี 
(ซี) 
สมาชิกคณะกรรมการอาจไดรับเลือกอีกหากมีการเสนอชื่อ
อีก 

6. หากมีสมาชิกคนใด ตาย ลาออก 
หรือแสดงใหประกาศวาดวยเหตุใดท่ีทําใหเขาไมอาจปฏิบั
ติหนาท่ีได 
รัฐสภาซ่ึงเสนอชื่อจะเสนอชื่อบุคคลอื่นท่ีมีสัญชาติตน 
เพื่อดํารงตําแหนางตอในระยะเวลาที่เหลือ 
การแตงตั้งใหขึ้นอยูกับความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

7. เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดหาบุคลากรและสิ่งอํานวยคว
ามสะดวกท่ีจําเปนแกคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาท่ีให
บรรลุตามเปาหมาย 

8. สมาชิกของคณะกรรมการจะไดรับสิทธิประโยชนจากแหลง
ของสหประชาชาติตามเงื่อนไขและขอกําหนดที่สมัชชาให
ญไดอนุมัติ 

9. สมาชิกจะไดรับความสะดวกและเอกสิทธ์ิและความคุมกันใ
นประเภทผูเชื่ยวชาญของสหประชาชาติตามที่ระบุในบทบั
ญญัติของอนุสญัญาวาดวยเอกสิทธ์ิและความคุมกันของสห
ประชาชาติ 
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ขอท่ี 73 
1. รัฐภาคีดําเนินการเสนอรายงานวาดวย 

บทบัญญัติแหงกฎหมาย การนิติบัญญัติ การตุลาการ 
และมาตรการทางการบริหารหรือมาตรการอื่นๆ 
ท่ีไดดําเนินการตามบทบัญญัติในอนุสัญญา 
(เอ) ภายใน 1 ป หลังจากอนุสัญญามีผลบังคับใชกับรัฐนั้น 
(บี) หลังจากนั้นทุกๆ 5 ป และเม่ือใดที่คณะกรรมการรองขอ 

2. รายงานที่จัดเตรียมภายใตขอนี้ใหระบุถึงปจจัยและความย
ากลําบากหากมีท่ีมีผลเปนอุปสรรคตอการดําเนินการเพื่อใ
หบรรลุผลตามบทบัญญัติของอนุสัญญาและใหมีสารสนเท
ศเก่ียวกับคุณลักษณะของการเคลื่อนไหลเวียนของการอพ
ยพที่เก่ียวของกับรัฐภาคี 

3. คณะกรรมการอาจตัดสินใหมีขอแนะนําอันเก่ียวดวยการเขี
ยนรายงาน 

4. รัฐภาคีพึงทําใหรายงานแพรหลายสูสาธารณชนมากที่สุดเ
ทาท่ีจะทําไดในประเทศนั้น 

 
ขอท่ี 74  
1. คณะกรรมการจักตรวจสอบรายงานที่เสนอโดยรัฐภาคีและ

สงตอซ่ึงขอเสนอแนะที่จะมีตามความเหมาะสมไปยังรัฐภาคี
นั้นๆ 
รัฐภาคีนั้นอาจเสนอขอสังเกตที่จะมีตอขอเสนอแนะนั้น 
คณะกรรมการอาจเรียกรองใหรัฐภาคีเสนอขอมูลเพิ่มเติมเ
พ่ือประกอบการพิจารณา 

2. เลขาธิการสหประชาชาติอาจสงตอรายงานไปยังผูอํานวยก
ารใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศกอนมีการพิจา
รณาในสมัยประชุมปกติ 
ท้ังนี้เพื่อจะแสวงความรวมมือจากองคการเพื่อชวยคณะกรร
มการในดานความรูเก่ียวกับขอมูลท่ีเก่ียวของเพิ่มเติมท่ีเก่ีย
วของกับอนุสัญญานี้ 
และเปนประเด็นท่ีเก่ียวเนื่องการงานขององคการแรงงานระ
หวางประเทศดวย 
และคณะกรรมการอาจพิจารณาความเห็นเสนอแนะขององ
คกร ตลอดจนเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมท่ีอาจมีเสนอกลับมา 
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3. เลขาธิการสหประชาชาติอาจสงรอรายงานไปยังทบวงก

ารชํานัญพิเศษอื่นๆ 
ภายหลังจากไดปรึกษาหารือกับคณะกรรมการแลวหรือแม
กระทั้งองคการระหวางรัฐบาลหากวารายงานนั้นเก่ียวของ
กับกรอบหนาท่ีขององคการเหลานั้น 

4. คณะกรรมการอาจเชื้อเชิญใหทบวงการชํานัญพิเศษ 
องคการสังกัดสหประชาชาติ หรือองคการระหวางรัฐบาล 
และองคกรเก่ียวของอื่นๆ 
เพื่อเสนอเพื่อการพิจารณาโดยคณะกรรมการซึ่งเอกสารใน
รูปตัวเขียนที่เก่ียวของกับอนุสัญญานี้ท่ีเปนเรื่องท่ีอยูในคว
ามรับผิดชอบขององคเชนวานั้น 

5. องคการแรงงานระหวางประเทศอาจถูกเชื้อเชิญใหมอบหม
ายใหผูแทนเขารวมตามความสามารถของบุคคลนั้น 
ในการประชุมของคณะกรรมการ 

6. คณะกรรมการอาจเชื้อเชิญตัวแทนของทบวงการชํานัญพิเ
ศษ องคการอื่นๆ 
ในสังกัดสหประชาชาติหรือองคการระหวางรัฐบาลเพื่อจะร
วมเสนอและรับฟงความคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมก
าร 
เม่ือปรากฎวาไดมีวาระเพื่อพิจารณาในสิ่งท่ีเขาอาจมีความเ
ช่ียวชาญหรือเก่ียวของดวย 

7. คณะกรรมการอาจจัดเสนอรายงานประจําปตอเลขาธิการส
หประชาชาติถึงการดําเนินการเพอบรรลุวัตถุประสงคของอ
นุสัญญานี้ 
โดยประกอบดวยฃอพิจารณาและคําแนะนําท่ีเกิดขึ้นจากก
ารตรวจสอบรายงานและขอสังเกตที่เสนอโดยรัฐภาคี 

8. เลขาธิการสหประชาชาติจักสงตอซ่ึงรายงานประจําปของค
ณะกรรมการไปยังรัฐภาคีของอนุสัญญานี้คณะมนตรีเศรษ
ฐกิจ สังคม 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
ผูอํานวยการใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศและ
หนวยงานเกี่ยวของอื่นๆ  

 
ขอท่ี 75 
1. คณะกรรมการอาจยอมรับกฎเกณฑวาดวยการปฏิบัติงาน 
2. คณะกรรมการอาจเลือกผูทําหนาท่ีบริหารซ่ึงใหมีวาระ 2 ป 
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3. มีการประชุมเปนปกติทุกป 
4. การประชุมโดยปกติใหเกิดขึ้นท่ีสํานักงานใหญของสหประ

ชาชาต ิ
 

ขอท่ี 76 
1. ประเทศภาคีของอนุสัญญานี้อาจตกลงสําแดงภายใตบทบั

ญญัติของขอนี้ใหอํานาจแกคณะกรรมการในการรับคําฟอ
งของรัฐวาไมไดปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตอนุสัญญา 
คําฟองภายใตขอนี้จะใหอํานาจของคณะกรรมการรับคําฟ
องท่ีรัฐอื่นอาจเสนอเพียงเฉพาะกรณีท่ีรัฐนั้นไดในอํานาจเ
พ่ิมเติมตามขอนี้ 
คณะกรรมการจะรับคําฟองรัฐท่ีไมใหอํานาจคณะกรรมการ
ไมได 
คําฟองท่ีคณะกรรมการอาจรับฟงไดนั้นดําเนินการตอไปนี้ 

 
(เอ) 
ถารัฐภาคีของอนุสัญญานี้เห็นวารัฐภาคีอื่นไมไดปฏิบัติ
ตามพันธสัญญาท่ีไดใหตามอนุสัญญานี้ 
อาจจะโดยคําฟองที่เปนลายลักษณอักษรท่ีเก่ียวกับรับนั้
นๆ 
รัฐสภาคีอาจใหขอมูลตอคณะกรรมการถึงประเด็นปญห
าภายในระยะเวลา 3 เดือน 
หลังจากรับคําฟองนั้นรัฐท่ีรับอาจทําใหรัฐท่ีสงคําฟองม
าใหความกระจางหรืออาจจะเปนการชี้แจงในรูปลายลัก
ษณอักษร 
เพื่อใหความกระจางในสถานการณนั้นหรืออาจจะขยาย
ออกไปเทาที่จําเปนโดยใหอางอิงถึงกระบวนการวิธีภาย
ในประเทศและการเยียวยาท่ีไดดําเนินการ 
หรือระหวางท่ีกําลังดําเนินการหรือท่ีมีอาจใชในกรณีนั้
นได 

 
(บี) 
หากกรณียังไมเปนท่ีพอใจของทั้งสองรัฐภายในระยะเว
ลา 6 
เดือนของการเริ่มมีคําฟองรัฐใดรัฐหนึ่งอาจเนอเรื่องนี้ไป
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ยังคณะกรรมการและโดยวิธีการยื่นขอสังเกตไปยังค
ณะกรรมการและรัฐอื่นๆ  

 
(ซี) คณะกรรมการจะดําเนินการใดๆ 
ตอกรณีไดก็ตอเมื่อพบวา 
หรือม่ันใจไดวาการดําเนินการตางๆ 
ภายในประเทศไดจบสิ้นและสุดสิ้นลงแลว 
ตามหลักการที่ไดรับการยอมรับในกฎหมายระหวางประ
เทศ แตหากปรากฎวาการกระทําใดๆ 
ท่ีขยายระยะเวลาออกไปโดยไมอันควรยอมถือไมไดวา
ยังไมสิ้นสุดการเยียวยาภายในรัฐ 

 
(ดี) ภายใตอนุวรรค (ซี) 
ของขอนี้คณะกรรมการอาจดําเนินการเจรจาเพื่อหาขอ
ยุติในทางที่เปนมิตรกับรัฐภาคีวาดวยเรื่องท่ีอยูบทพื้นฐา
นของการเคารพตอพันธกรณีท่ีกําหนดในอนุสัญญานี้ 

 
   (อี) 
คณะกรรมการอาจจัดประชุมแบบปดเพื่อการพิจารณาคําฟองตามขอนี้ 
 

(เอฟ) หากมีกรณีท่ีอางอิงถึงตามอนุวรรค (บี) 
ของวรรคนี้คณะกรรมการอาจเรียกรัฐภาคีท่ีเก่ียวของท่ี
อางถึงในอนุวรรค (บี) เพื่อใหสงขอมูลท่ีเก่ียวของ 

 
(จี) รัฐภาคีท่ีเก่ียวของท่ีกลาวถึงในอนุวรรค (บี) 
ของวรรคนี้คณะกรรมการอาจเรียกรัฐภาคีท่ีเก่ียวของท่ี
อางการใหปากคําหรือลายลักษณอักษร 

 
(เอช) 
คณะกรรมการอาจเสนอรายงานอันจะกลาวถึงตอไปภา
ยในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากรับคําฟองภายใตอนุวรรค (บี)  
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(i) หากคําตอบตามขอกําหนดในอนุวรรค (ดี) 

ของขอนี้บรรลุไดคณะกรรมการอาจจะเขียนถึงขอเท็จจ
ริงและคําตอบที่บรรลุ 

(ii) หากไมบรรลุตามอนุวรรค (ดี) 
คณะกรรมการอาจเขียนถึงขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของท่ีเก่ียว
กับประเด็นระหวางรับท่ีเก่ียวของ 
สําเนาเอกสารที่ยื่นและบันทึกการใหปากคําท่ีรัฐไดจัด
ทําอาจแนบทายของรายงาน 
คณะกรรมการอาจติดตอเพียงเฉพาะทัศนะของรัฐภาคีท่ี
เก่ียวของวามันอาจพิจารณาวาเก่ียวของกับประเดน็ระห
วางกันและกันในทุกเด็นความ/กรณี 
รายงานอาจเกี่ยวกับการติดตอหารือ/สื่อสารตอรัฐภาคีท่ี
เก่ียวของก็ได 

 
2. บทบัญญัติในขอนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อรัฐ 10 

รัฐขึ้นไปไดทําคําสําแดง/คําประกาศภายใตวรรค 1 
ของขอนี้ 
และใหคําประกาศนั้นเก็บรักษาไวท่ีเลขาธิการสหประชาชา
ติเพื่อใหเลขาธิการสหประชาชาติไดจัดสงไปยังรัฐภาคีอื่นๆ 
คําประกาศนี้อาจถอนเสีย ณ เวลาใดๆ ก็ได 
โดยแจงเตือนตอเลขาธิการสหประชาชาต ิ
การถอนคําประกาศใดๆ 
ไมใหเสื่อมเสียซ่ึงคําฟองซ่ึงไดถูกสงตอไปภายใตบทบัญญั
ติของขอนี้ นั่นคือ จะไมมีคําฟองใดๆ 
อื่นนอกเหนือจากคําฟองนั้นเก่ียวกับรัฐนั้นท่ีจะถูกเสนอขึ้น
โดยรัฐอื่น 
เม่ือเลขาธิการสหประชาชาติไดรับคําถอนคําประกาศรับอํา
นาจการฟองโดยรัฐอื่นของคณะกรรมการของประเทศนั้นแ
ลว 
เวนแตรัฐนั้นกลับมาประกาสรับรองอํานาจของคณะกรรมก
ารอีกครั้งหนึ่ง 

 
ขอท่ี 77  
1. รฐัภาคีของอนุสัญญานี้อาจประกาศยอมรับอํานาจของคณะ

กรรมการใหอาจรับคําฟองจากหรือโดยการทําในนามของ
ปจเจกชนที่ตกอยูภายใตอํานาจของรัฐนั้น 
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วารัฐนั้นไดละเมิดสิทธิท่ีอนุสัญญานี้ไดใหความคุมครอง
และคณะกรรมการไมอาจรับคําฟองจากหรือในนามของปจ
เจกชน 
หากรัฐนั้นไมไดใหอํานาจคณะกรรมการในการตรวจสอบ
ตามบทบัญญัติในขอนี้ 

2. คณะกรรมการอาจพิจารณาวาไมมีอํานาจฟองภายใตบทบั
ญญัติของขอนี้หากปรากฎวาคําฟองนั้น ไมระบุชื่อ 
หรือจะเปนการละเมิดตอสิทธิในการเสนอคําฟอง 
หรือไมเขาดวยขอบัญญัติของอนุสัญญานี้ 

3. คณะกรรมการอาจไมรับพิจารณาคําฟองหากไมสามารถแ
นใจไดวา 

 
(เอ) 
กรณีเดียวกันนี้ไมไดถูกหรือกําลังจะไมถูกตรวจสอบโดยกร
ะบวนวิธีของการสืบสวนระหวางประเทศหรือระงับกรณีระห
วางประเทศล 
 
(บี) ปจเจกชนไดรับการเยียวยาโดยกระบวนการตางๆ 
ภายในประเทศอยางหมดสิ้นแลว 
ซ่ึงตรงนี้ไมใหใชบังคับหากในความเห็นของคณะกรรมกา
รวาการดําเนินการตามกระบวนการตางๆ 
ท่ีขยายระยเวลาออกไปเปนเรื่องท่ีไมสมเหตุสมผล 
หรือจะไมมีผลดี (ประสิทธิผล) 
ในการบรรเทาความเสียหายซ่ึงสิทธิของปจเจกชนนั้น 

   
4. ตามบทบัญญัติของวรรค 2  

ของขอนี้คณะกรรมการอาจนําคําฟองท่ีไดเสนอมานั้นใหรั
ฐท่ีไดประกาศตามวรรค 1 
และถูกอางวาละเมิดบทบัญญัติภายในระยะเวลา 6 สัปดาห 
รัฐท่ีรับคํากลาวหาจะเสนอตอคณะกรรมการซึ่งการอธิบาย
ในรูปลายลักษณอักษรหรือขอเขียนใหความกระจางตอปร
ะเด็นและการเยียวยาที่ไดดําเนินการไปแลวถาหากมี 

5. คณะกรรมการจักพิจารณาคํากลาวโทษท่ีรับภายใตบทบัญ
ญัติของขอนี้โดยเงื่อนไขของขอสนเทศทุกอยางท่ีมีมาถึงค
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ณะกรรมการจะโดยหรือในนามของบุคคลและรัฐท่ีถูกกล
าวถึง 

6. คณะกรรมการอาจเรียกใหมีการประชุมลับเพื่อมีการพิจาร
ณาคําฟองภายใตขอนี้ 

7. คณะกรรมการอาจเสนอความเห็นตอรัฐภาคีนั้นและปจเจก
ชนผูฟอง 

8. บทบัญญัติในขอนี้ใหมีผลบังคับใชเม่ือรัฐไดประกาศยอมรั
บครบ 10 ประเทศตามวรรค 1 
ของขอนี้คําประกาศนั้นใหสงมอบเพื่อเก็บรักษาไวท่ีเลขาธิ
การสหประชาชาติ 
ซ่ึงจะตองสงสําเนาไปยังรัฐภาคีของอนุสัญญานี้ทุกประเทศ 
คําประกาศนี้อาจถอนเสียเมื่อใดก็ไดดดยมีการแจงเตือนไป
ยังเลขาธิการสหประชาชาติ 
แตการถอนคําประกาศเชนวาไมทําใหเสื่อมเสียตอคําฟองท่ี
ไดรับไวพิจารณาแลวภายใตขอนี้ 
และจะไมสามารถเสนอคําฟองใหมไดอีกโดยปจเจกชนหรือ
ในนาม เม่ือคําแจงเตือนถึงมือของเลขาธิการสหประชาชาติ 
เวนแตรัฐนั้นจะประกาศยอมรับใหมอีกครั้ง 

 
ขอท่ี 78 
บทบัญญัติของขอท่ี 76 
ของอนุสัญญานี้ใหใชไดโดยไมเปนท่ีเสื่อมเสียแกบรรดากระบ
วนวิธีในการระงับขอพิพาทหรือคําฟองท่ีเกิดขึ้นภายใตบทบัญ
ญัติของอนุสัญญานี้หรือภายใตสาสนเพื่อจัดตั้งหรือในอนุสัญ
ญาท่ีไดรับการยอมรับโดยสหประชาชาติหรือทบวงการชํานัญ
พิเศษและไมเปนผลในทางที่จะหามรัฐภาคีใหสละหรือสูญเสีย 
ซ่ึงกระบวนการเพื่อการระงับขอพิพาทตามความตกลงระหวาง
ประเทศที่มีผลบังคับระหวางกัน 
 

สวนที ่8 
บทบัญญตัทิั่วไป 

 
ขอท่ี 79 
ไมมีกําหนดใดภายใตอนุสัญญานี้ท่ีจะทําใหเสื่อมเสียตอกรอบ
วิธีท่ีจัดทําขึ้นเพื่อการอนุญาตใหคนงานทํางานตางแดนและส
มาชิกในครอบครัวอันเก่ียวของกับประเด็นปญหาอื่นๆ 



 53
ท่ีเก่ียวของกับสถานการณทางกฏหมายและการปฏิบัติในฐา
นะท่ีเปนคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวท่ีจะมี
จํากัดตามขอกําหนดที่ปรากฎในอนุสัญญานี้ 
 
ขอท่ี 80  
ไมมีสวนใดของอนุสัญญานี้ท่ีพึงตีความใหเสื่อมเสียซ่ึงพันธกร
ณีในกฎบัตรสหประชาชาติและธรรมนูญของทบวงการชํานัญ
พิเศษท่ีไดกําหนดแนวทางความรับผิดชอบขององคกรตางๆ 
ของสหประชาชาติและของทบวงการชํานัญพิเศษในสวนท่ีเก่ีย
วของกับประเด็นในอนุสัญญานี้ 
 
1. ไมมีสวนใดอนุสญัญานี้ท่ีจะไปทําใหเสื่อมเสียตอสิทธิหรือเ

สรีภาพท่ีใหแกคนงานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวท่ีม
ากกวาในอนุสัญญานี้ตาม 
เอ) กฎหมาย และการปฏิบัติของรัฐ 
บี) 

สนธิสัญญาทวิภาคีหรือพหุภาคีท่ีมีผลผูกพันตอรัฐภาคีนั้น 
2. ไมมีสวนใดของอนุสัญญานี้ท่ีอาจจะถูกตีความไปในทางที่

จะเสื่อมเสียสิทธิหรืเสรีภาพแกกลุมหรือบุคคลในกิจกรรมห
รือการแสดงออกซึ่งการใดที่กําหนดไวภายใตอนุสัญญานี้ 

 
ขอท่ี 82 
สิทธิของคนงานทํางานตางแดนและสมาชิกในครอบครัวท่ีบัญ
ญัติภายใตอนุสัญญานี้ไมอาจจะถูกยกเลิกหรือตัดออกไป 
มันไมอาจจะอนุญาตท่ีจะใชกําลังกดดันงคนงานทํางานตางแด
นและสมาชิกในครอบครัวดวยทัศนะที่จะใหเขามีอยูนั้น 
เปนเรื่องท่ีเปนไปไมไดท่ีจะทําเสียหายซี่งสิทธิโดยขอสัญญา 
 
รัฐภาคีพึงดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันวาหลักการเห
ลานี้จะไดรับการเคารพ 
 
ขอท่ี 83  
รัฐภาคีในอนุสัญญานี้  ดําเนินการซ่ึง 
(เอ) 
ประกนัวาบุคคลซึ่งไดรับการคุมครองสิทธิตามอนุสัญญานี้หาก
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ถูกละเมิดยอมตองไดรับการเยียวยาอยางเปนผล 
แมวาบุคคลที่ละเมิดจะกระทําตามหนาท่ีราชการ 
(บี) 
ประกันวาบุคคลที่หาหนทางในการเยียวยาจะมีสิทธิในการนํา
ประเด็นขึ้นสูศาลหรือเพื่อการตัดสินของศาลที่มีอํานาจหรือแม
แตองคการฝายนิติบัญญัติหรือบริหาร 
หรือโดยองคการท่ีมีอํานาจอื่นๆ 
ท่ีกําหนดโดยกฎหมายภายใตระบบกฎหมายของรัฐและเพื่อพั
ฒนาความเปนไปไดของการเยียวยาทางการศาล 
(โดยฝายตุลาการ) 
(ซี) 
เพื่อประกันวาหนวยงานที่มีอํานาจนั้นบังคับตามการเยียวยาตา
มท่ีรองขอ 
 
ขอท่ี 84 
รัฐภาคีจักดําเนินการยอมรับมาตรการทางนิติบัญญัติและอื่นๆ 
ซ่ึงจําเปนเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติในอนุสัญญานี้ 
 

สวนที ่9 
บทบัญญตัสิงทาย 

 
ขอท่ี 85 
ใหเลขาธิการสหประชาชาติรับเอกสารเก่ียวกับการผูกพันตาม
อนุสัญญานี้ 
 
ขอท่ี 86 
1. อนุสัญญานี้เปดสูทุกรัฐโดยการใหสัตยาบัน 
2. อนุสัญญานี้ก็เปดสําหรับการการภาคยานุวัติโดยรัฐท่ีเหลือ 
3. สัตยาบันสารและภาคยานุวัติสารใหเก็บรักษาไวโดยเลขาธิ

การสหประชาชาต ิ
 

ขอท่ี 87 
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1. อนุสัญญานี้มีผลบังคับเมื่อวันท่ี 1 

ของเดือนถัดจากครบระยะเวลา 3 
เดือนเมื่อมีการสงภาคยานุวัติสาร/สัตยาบันสารที่ 20 แลว 

2. สําหรับรัฐท่ีเขาเปนภาคีโดยใหสัตยาหรือภาคยานุวัติหลังจ
ากอนุสัญญาเริ่มมีผลบังคับใชแลว 
ใหอนุสัญญามีผลบังคับใชกับรับนั้นในวันแรกของเดือนถัด
จากครบระยะเวลา 3 เดือนเม่ือมีการสงภาคยานุวัติสาร / 
สัตยาบันสารถึงเลขาธิการสหประชาชาติ 

 
ขอท่ี 88 
รัฐท่ีใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติไมอาจต้ังขอสงวนตอบทบัญ
ญัติใดๆ หรือไมใหเสื่อมเสียตอขอท่ี 3 
โดยการเลือกท่ีจะไมรับเพียงเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งของบทบั
ญญัติในการคุมครองคนงานทํางานตางแดนในการบังคับใช 
 
ขอท่ี 89 
1. รัฐภาคีอาจเพิกถอนอนุสัญญานี้กอน 5 

ปหลังจากมีผลบังคับกับรัฐนั้น 
โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรถึงเลขาธิการสหประชาช
าติ 

2. การเพิกถอนจะมีผลสมบูรณเม่ือวันแรกของเดือนถัดจากกา
รหมดระยะเวลา 12 
เดือนของวันท่ีเลขาธิการสหประชาชาติไดรับการแจงเตือน
เชนวานั้น 

3. การเพิกถอนจะไมทําใหรัฐหลุดพนจากความรับผิดชอบที่เกิ
ดขึ้นกอนการถอนอันเกิดจากการกระทําหรืองดเวนการกระ
ทํากอนการเพิกถอนมีผลและไมทําใหเสื่อมตอการดําเนินก
ารพิจารณากรณีท่ีอยูภายใตการพิจารณาอยูแลวโดยคณะ
กรรมการกอนที่จะมีผลของการเพิกถอน 

4. หลังจากวันท่ีการเพิกถอนไดมีผลแลวคณะกรรมการไมควร
จะเริ่มตนพิจารณากรณีใหมๆ เก่ียวกับรัฐนั้นๆ อีก 

 
ขอท่ี 90 
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1. หลังจาก 5 

ปท่ีอนุสัญญามีผลบังคับใชรัฐภาคีอาจแจงตอเลขาธิการสห
ประชาชาติเพื่อการแกไขบทบัญญัติในอนุสัญญา 
ใหเลขาธิการติดตอไปยังรัฐภาคีท้ังหลายโดยรองขอวารัฐภ
าคีแจงเขาวาจะจัดประชุมเพื่อพิจารณาแกไขพิจารณาเและ
เพื่อถามความเห็นวาสมควรแกไขหรือไม ในกรณีท่ีภายใน 
4 
เดือนจากวันท่ีเลขาธิการไดสงการกลาวแจงดังกลาวไปหา
กวามีอยางนอย 1 ใน 3 
ของรัฐภาคีท้ังหมดใหความเห็นชอบจัดประชมุ 
ใหเลขาธิการจัดการประชุมขึ้นโดยการอุปถัมภของสหประ
ชาชาติ 
หากมีการแกไขท่ียอมรับโดยฝายขางมากก็ใหเสนอตอสมั
ชชาใหญเพื่อความเห็นชอบ 

2. การแกไขจะมีผลบังคับเมื่อไดรับความเห็นชอบโดยสมัชชา
ใหญของสหประชาชาติและไดรับการสนับสนุน 2 ใน 3 
ของรัฐภาคีและเปนไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของแ
ตละประเทศดวย 

3. เม่ือบทแกไขเพิ่มเติมมีผลบังคับจะมีผลบังคับภายในที่มีการ
ยอมรับ 
รัฐอื่นยังคงไมบังคับจะบังคับเมื่อบทบัญญัติเดิมและแกไขเพิ่
มเติมท่ีไดยอมรับแลวเทานั้น 

 
ขอท่ี 91 
1. เลขาธิการสหประชาชาติจักรับและหมุนเวียนไปยังทุกรัฐภ

าคีซ่ึงขอความท่ีเปนขอสงวนที่รัฐภาคีไดกระทํา ณ 
เวลาลงนาม ใหสัตยาบัน และภาคยานุวัติ 

2. ขอสงวนที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาจะไมอาจ
กระทําได 

3. ขอสงวนนั้นอาจถอนเสียเมื่อใดก็ได 
โดยการแจวตอเลขาธิการสหประชาชาติ 
ซ่ึงเปนผูท่ีจะใหขอมูลตอรัฐอื่นๆ ตอไป 

ขอแจงนั้นจะมีผลภายในวันท่ีเลขาธิการไดรับ 
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ขอท่ี 92 
1. ขอขัดแยงใดๆ ระหวาง 2 

รัฐหรือมากกวานั้นอันวาดวยการตีความหรือการบังคับใชอ
นุสัญญานี้อาจจะระงับโดยการเจรจา 
ใหเสนอตออนุญาตโตตุลาการโดยฝายใดรองขอ 
หากภายใน 6 
เดือนจากวันรองขอยังไมอาจตกลงวาจะใหใชองคกรใดเป
นอนุญาตโตตุลาการ 
ใหนําคดีนี้สูศาลยุติธรรมระหวางประเทศโดยการรองขอตา
มธรรมนูญของศาล 

2. ณ เวลาของการลงนาม ใหสัตยาบัน 
หรือภาคยานุวัติอนุสัญญานี้รัฐภาคีใดตัดสินใจท่ีจะไมผูกพั
นตามวรรค 1 ของขอนี้ใหประกาศ 
รัฐอื่นจะไมผูกพันโดยวรรค 1 ตามรัฐท่ีไดประกาศ 

3. รัฐท่ีประกาศตามวรรค 2 
อาจถอนคําประกาศนั้นโดยแจงตอเลขาธิการสหประชาชา
ติ 

 
ขอท่ี 93 
1. อนุสัญญานี้มีความหมายเทียบเคียงกันโดยตนฉบับภาษาอา

หรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน 
ซ่ึงจะเก็บรักษาไวท่ีเลขาธิการสหประชาชาติ 

2. เลขาธิการสหประชาชาติจะสงผานสําเนาที่มีความหมายเที
ยบไดตรงกันไปยังทุกรัฐภาคี 

 
 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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