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Concerning the elimination of violence and 
harassment in the world of work

ว่าด้วยการขจัดความรุนแรง และการคุกคาม 
ในโลกแห่งการทำางาน

Preamble อารัมภบท
The General Conference of the International Labour Organization, การประชุุมใหญ่่ขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International 
Labour Office, and having met in its 108th (Centenary) Session on 10 June 
2019, and

ซ่ึ่�งจััดข่�น ณ นค์รเจันวี่า โดยในการประชุุมของค์ณะประศาสนก์ารขององค์์การแรงงานระหว่่าง
ประเทศ เป็นการประชุุม (ค์รบรอบศตว่รรษ) เป็นสมัยที� 108 เม่�อวั่นที� 10 มิถุุนายน  
ค์.ศ. 2019 และ

Recalling that the Declaration of Philadelphia affirms that all human beings, 
irrespective of race, creed or sex, have the right to pursue both their material 
well-being and their spiritual development in conditions of freedom and 
dignity, of economic security and equal opportunity, and

ได้ระล่กว่่าปฏิิญ่ญ่าฟิิลาเดลเฟีิยได้รับรองว่่ามนุษย์ทุกค์น โดยไม่จัำากัดเชุ่�อชุาติ ค์ว่ามเชุ่�อ 
หร่อเพศมีสิทธิิที�จัะแสว่งหาสวั่สดิภาพทางวั่ตถุุและพัฒนาการทางจิัตใจั ภายใต้เง่�อนไข
ของเสรีภาพและศักดิ�ศรี ค์ว่ามมั�นค์งทางเศรษฐกิจั และโอกาสอันเท่าเทียมกันและ

Reaffirming the relevance of the fundamental Conventions of the International 
Labour Organization, and

ได้ตอกยำ�าค์ว่ามสำาคั์ญ่ของอนุสัญ่ญ่าหลักขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ และ

Recalling other relevant international instruments such as the Universal 
Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and 
Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, the International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women, the International Convention on 
the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and

ได้ระล่กถุ่งตราสารระหว่่างประเทศที�เกี�ยว่ข้อง เชุ่นปฏิิญ่ญ่าสากลว่่าด้ว่ยสิทธิิมนุษยชุน  
กติการะหว่่างประเทศว่่าด้ว่ยสิทธิิพลเม่องและสิทธิิทางการเม่อง กติการะหว่่างประเทศ 
ว่่าด้ว่ยสิทธิิทางเศรษฐกิจั สังค์ม และวั่ฒนธิรรม อนุสัญ่ญ่าระหว่่างประเทศว่่าด้ว่ย 
การขจััดการเล่อกปฏิิบัติทางเชุ่�อชุาติในทุกรูปแบบ อนุสัญ่ญ่าว่่าด้ว่ยการขจััดการ
เล่อกปฏิิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบอนุสัญ่ญ่าระหว่่างประเทศว่่าด้ว่ยการคุ้์มค์รองสิทธิิ
ของแรงงานโยกย้ายถิุ�นฐานและสมาชิุกในค์รอบค์รัว่ และอนุสัญ่ญ่าว่่าด้ว่ยสิทธิิของ
ค์นพิการและ

Recognizing the right of everyone to a world of work free from violence and 
harassment, including gender-based violence and harassment, and

ได้ตระหนักถุ่งสิทธิิของทุกค์นในการมีโลกแห่งการทำางานที�ปราศจัากค์ว่ามรุนแรงและ 
การคุ์กค์าม รว่มถุ่งค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามด้ว่ยเหตุแห่งเพศสภาพ และ

Recognizing that violence and harassment in the world of work can constitute 
a human rights violation or abuse, and that violence and harassment is a 
threat to equal opportunities, is unacceptable and incompatible with decent 
work, and

ได้ตระหนักว่่า ค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางานอาจัก่อให้เกิดการละเมิดหร่อ
การลดทอนสิทธิิมนุษยชุน และตระหนักว่่าค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามนั�นเป็นอุปสรรค์
ต่อโอกาสอันเท่าเทียมกัน ซ่ึ่�งไม่สามารถุยอมรับได้ และขัดแย้งกับงานที�มีคุ์ณค่์า และ

 อนุสัญญาฉบับที่ 190 Convention 190
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Recognizing the importance of a work culture based on mutual respect and dignity 
of the human being to prevent violence and harassment, and

ได้ตระหนักถุ่งค์ว่ามสำาคั์ญ่ของว่ัฒนธิรรมการทำางานที�อยู่บนพ่�นฐานของการเค์ารพ 
ซ่ึ่�งกันและกัน และศักดิ�ศรีค์ว่ามเป็นมนุษย์ เพ่�อป้องกันค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม และ

Recalling that Members have an important responsibility to promote a general 
environment of zero tolerance to violence and harassment in order to 
facilitate the prevention of such behaviours and practices, and that all actors 
in the world of work must refrain from, prevent and address violence and 
harassment, and

ได้ระล่กว่่าประเทศสมาชิุกมีค์ว่ามรับผิิดชุอบสำาคั์ญ่ในการส่งเสริมสภาพแว่ดล้อมทั�ว่ไป 
ที�ไม่ทนต่อค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม เพ่�อชุ่ว่ยป้องกันพฤติกรรมและแนว่ปฏิิบัติ 
ดังกล่าว่ และระล่กว่่าผู้ิอยู่ในโลกแห่งการทำางานทุกค์นต้องละเว้่น ป้องกัน และจััดการ
กับปัญ่หาค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม และ

Acknowledging that violence and harassment in the world of work affects a 
person’s psychological, physical and sexual health, dignity, and family and 
social environment, and

ได้ตระหนักว่่าค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางานมีผิลต่อสภาพจิัตใจัสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพทางเพศ ศักดิ�ศรี และสิ�งแว่ดล้อมทางค์รอบค์รัว่และทางสังค์มของ
บุค์ค์ล และ

Recognizing that violence and harassment also affects the quality of public 
and private services, and may prevent persons, particularly women, from 
accessing, and remaining and advancing in the labour market, and

ได้ระล่กว่่าค์ว่ามรุนแรงและการค์ุกค์ามยังมีผิลต่อคุ์ณภาพของบริการสาธิารณะและบริการ
ของเอกชุน และอาจักีดกันบุค์ค์ล โดยเฉพาะสตรีจัากการเข้าถุ่งบริการดังกล่าว่  
และค์งอยู่และก้าว่หน้าในตลาดแรงงาน และ

Noting that violence and harassment is incompatible with the promotion of 
sustainable enterprises and impacts negatively on the organization of 
work, workplace relations, worker engagement, enterprise reputation, and 
productivity, and

ได้ค์ำาน่งว่่าค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามไม่สอดค์ล้องกับการส่งเสริมวิ่สาหกิจัที�ยั�งย่น และ
มีผิลกระทบในทางลบต่อการบริหารจััดการงาน ค์ว่ามสัมพันธ์ิในที�ทำางาน การมีส่ว่น
ร่ว่มของแรงงาน ชุ่�อเสียงของวิ่สาหกิจั และผิลิตภาพ และ

Acknowledging that gender-based violence and harassment disproportionately 
affects women and girls, and recognizing that an inclusive, integrated and 
gender-responsive approach, which tackles underlying causes and risk 
factors, including gender stereotypes, multiple and intersecting forms of 
discrimination, and unequal gender-based power relations, is essential to 
ending violence and harassment in the world of work, and

ได้ตระหนักว่่าค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามด้ว่ยเหตุแห่งเพศสภาพส่งผิลต่อสตรีและเด็กผู้ิหญิ่ง
อย่างไม่เป็นธิรรม และได้ตระหนักว่่าวิ่ธีิการที�ค์รอบค์ลุม บูรณาการ และตอบสนองต่อ
ค์ว่ามแตกต่างของเพศสภาพซ่ึ่�งจััดการกับต้นเหตุและปัจัจััยค์ว่ามเสี�ยง รว่มถุ่งลักษณะ 
เฉพาะของเพศสภาพ รูปแบบที�หลากหลายและทับซ้ึ่อนกันของการเล่อกปฏิิบัติ 
และค์ว่ามสมัพันธ์ิเชิุงอำานาจัที�ไม่เท่าเทียมกันระหว่่างเพศ จัำาเป็นต่อการยติุค์ว่ามรนุแรง
และการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางาน และ

Noting that domestic violence can affect employment, productivity and health and 
safety, and that governments, employers’ and workers’ organizations and 
labour market institutions can help, as part of other measures, to recognize, 
respond to and address the impacts of domestic violence, and

ได้ค์ำาน่งว่่าค์ว่ามรุนแรงในค์รอบค์รัว่อาจัมีผิลต่อการจั้างงาน ผิลิตภาพ อาชุีว่อนามัยและ
ค์ว่ามปลอดภัย และค์ำาน่งว่่ารัฐบาล องค์์การนายจ้ัางและลูกจ้ัางและตลาดแรงงาน 
อาจัชุ่ว่ยได้ ในฐานะที�เป็นส่ว่นหน่�งของมาตรการอ่�นๆ ในการกำาหนด ตอบสนองและ
จััดการกับผิลกระทบของค์ว่ามรุนแรงในค์รอบค์รัว่ และ

Having decided upon the adoption of certain proposals concerning violence and 
harassment in the world of work, which is the fifth item on the agenda of 
the session, and

ได้ตกลงกันเร่�องการรับรองข้อเสนอบางประการที�เกี�ยว่ข้องกับค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม 
ในโลกแห่งการทำางาน ซ่ึ่�งเป็นหัว่ข้อที�ห้าของว่าระการประชุุมของสมัยการประชุุมนี� และ

Having determined that these proposals shall take the form of an international 
Convention,

ได้กำาหนดว่่าข้อเสนอนี�จัะต้องอยู่ในรูปของอนุสัญ่ญ่าระหว่่างประเทศ
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adopts this twenty-first day of June of the year two thousand and nineteen the following 
Convention, which may be cited as the Violence and Harassment Convention, 2019:

ได้รับรองอนุสัญ่ญ่าต่อไปนี� ซ่ึ่�งเรียกว่่าอนุสัญ่ญ่าว่่าด้ว่ยค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม ค์.ศ. 2019 
เม่�อวั่นที�ยี�สิบเอ็ด เด่อนมิถุุนายน ของปีค์ริสตศักราชุสองพันสิบเก้า

I. Definitions ส่วนท่ี 1 คำานิยาม
Article 1 ข้อ 1
1. For the purposes of this Convention: 1. เพ่�อให้เป็นไปตามวั่ตถุุประสงค์์ของอนุสัญ่ญ่าฉบับนี�:

(a) the term “violence and harassment” in the world of work refers to a range of 
unacceptable behaviours and practices, or threats thereof, whether a single 
occurrence or repeated, that aim at, result in, or are likely to result in physical, 
psychological, sexual or economic harm, and includes gender-based violence and 
harassment;

(ก)  ค์ำาว่่า “ค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม” ในโลกแห่งการทำางาน หมายถุ่ง พฤติกรรมและ 
แนว่ปฏิิบัติที�ไม่อาจัยอมรับได้ หร่อการข่มขู่ว่่าจัะทำาเชุ่นนั�น ไม่ว่่าจัะเป็นการกระทำาเพียงหน่�งค์รั�ง  
หร่อการกระทำาซึ่ำ�า ที�มุ่งต่อ หร่อส่งผิลทำาให้ หร่อน่าจัะทำาให้เกิดค์ว่ามเสียหายทางร่างกาย  
จิัตใจั เพศ หร่อเศรษฐกิจั และรว่มถุ่งค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามด้ว่ยเหตุแห่งเพศสภาพ

(b)  the term “gender-based violence and harassment” means violence and harassment 
directed at persons because of their sex or gender, or affecting persons of a 
particular sex or gender disproportionately, and includes sexual harassment.

(ข)  ค์ำาว่่า “ค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามด้ว่ยเหตุแห่งเพศสภาพ” หมายถุ่ง ค์ว่ามรุนแรงและ 
การคุ์กค์ามที�กระทำาต่อบุค์ค์ลเพราะเหตุเห่งเพศ เพศสภาพ หร่อมีผิลกระทบต่อบุค์ค์ล เพศ 
หร่อเพศสภาพกลุ่มใดกลุ่มหน่�งโดยเฉพาะอย่างไม่เป็นธิรรม และรว่มถุ่งการคุ์กค์ามทางเพศ

2. Without prejudice to subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article, 
definitions in national laws and regulations may provide for a single concept or 
separate concepts.

2. ภายใต้อนุว่รรค์ (ก) และ (ข) ของว่รรค์ 1 ของข้อนี� การนิยามศัพท์ในกฎหมายและระเบียบ 
ภายในประเทศอาจัมีแนว่เหม่อนกันหร่อแนว่คิ์ดที�แตกต่างกัน

II. Scope ส่วนท่ี 2 ขอบเขต
Article 2 ข้อ 2
1. This Convention protects workers and other persons in the world of work, including 
employees as defined by national law and practice, as well as persons working 
irrespective of their contractual status, persons in training, including interns and 
apprentices, workers whose employment has been terminated, volunteers, jobseekers 
and job applicants, and individuals exercising the authority, duties or responsibilities 
of an employer.

1. อนุสัญ่ญ่าฉบับนี�คุ้์มค์รองแรงงานและบุค์ค์ลอ่�นๆ ในโลกแห่งการทำางาน รว่มถุ่งลูกจ้ัาง 
ตามที�กำาหนดในกฎหมายและแนว่ปฏิิบัติภายในประเทศ ตลอดจันบุค์ค์ลที�ทำางานโดยไม่ต้องพิจัารณา
ถุ่งสถุานะตามสัญ่ญ่า บุค์ค์ลที�อยู่ระหว่่างการฝึึกอบรม รว่มถุ่งผู้ิฝึึกงานและชุ่างฝึึกหัด ลูกจ้ัาง 
ซ่ึ่�งถูุกเลิกจ้ัาง อาสาสมัค์ร ผู้ิหางาน ผู้ิสมัค์รงาน และบุค์ค์ลที� ใชุ้อำานาจั หน้าที�  หร่อ 
ค์ว่ามรับผิิดชุอบของนายจ้ัาง

2. This Convention applies to all sectors, whether private or public, both in the formal 
and informal economy, and whether in urban or rural areas.

2. อนุสัญ่ญ่าฉบับนี�ใชุ้บังคั์บกับทุกภาค์ส่ว่น ไม่ว่่าจัะเป็นภาค์เอกชุนหร่อภาค์รัฐ ทั�งในเศรษฐกิจั
ในระบบและนอกระบบ และไม่ว่่าจัะอยู่ในเม่องหร่อชุนบท
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Article 3 ข้อ 3
This Convention applies to violence and harassment in the world of work occurring 
in the course of, linked with or arising out of work:

อนุสัญ่ญ่าฉบับนี�ใชุ้บังคั์บกับค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางานที�เกิดข่�นในชุ่ว่งที�
เกี�ยว่ข้องกับ หร่อเกิดข่�นจัากการทำางาน:

(a) in the workplace, including public and private spaces where they are a place of work; (ก) ในสถุานที�ทำางาน รว่มถุ่งพ่�นที�สาธิารณะและพ่�นที�ส่ว่นตัว่ซ่ึ่�งเป็นสถุานที�ทำางาน

(b) in places where the worker is paid, takes a rest break or a meal, or uses sanitary, 
washing and changing facilities;

(ข) ในสถุานที�ที�มีการจ่ัายเงินให้ลูกจ้ัาง สถุานที�ที�ลูกจ้ัางพักผ่ิอนหร่อพักรับประทานอาหารหร่อ
สถุานที�สำาหรับสิ�งอำานว่ยค์ว่ามสะดว่กต่างๆ สถุานที�สำาหรับจััดการสุขอนามัย ที�ซัึ่กล้างและ
เปลี�ยนเส่�อผ้ิา

(c) during work-related trips, travel, training, events or social activities; (ค์) ระหว่่างการทัศนศ่กษา การเดินทาง การฝึึกอบรม งานกิจักรรมหร่อกิจักรรมทางสังค์ม 
ที�เกี�ยว่กับการทำางาน

(d) through work-related communications, including those enabled by information 
and communication technologies;

(ง) ผ่ิานทางการติดต่อส่�อสารที�เกี�ยว่กับการทำางาน รว่มถุ่งที�ผ่ิานทางเทค์โนโลยีสารสนเทศและ
การส่�อสาร

(e) in employer-provided accommodation; and (จั) ในที�พักอาศัยที�ผู้ิว่่าจ้ัางจััดให้ และ

(f) when commuting to and from work. (ฉ) เม่�อเดินทางไปและกลับจัากที�ทำางาน

III. Core principles ส่วนท่ี 3 หลักการสำาคัญ
Article 4 ข้อ 4
1. Each Member which ratifies this Convention shall respect, promote and realize the 
right of everyone to a world of work free from violence and harassment.

1. ประเทศสมาชิุกแต่ละประเทศที�ให้สัตยาบันต่ออนุสัญ่ญ่าฉบับนี�ต้องเค์ารพ ส่งเสริม และตระหนัก
ถุ่งสิทธิิของบุค์ค์ลทุกค์นในโลกแห่งการทำางานที�ปราศจัากค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม

2. Each Member shall adopt, in accordance with national law and circumstances and 
in consultation with representative employers’ and workers’ organizations, an inclusive, 
integrated and gender-responsive approach for the prevention and elimination of 
violence and harassment in the world of work. Such an approach should take into 
account violence and harassment involving third parties, where applicable, and 
includes:

2. ประเทศสมาชิุกแต่ละประเทศจัะต้องกำาหนดวิ่ธีิการที�ค์รอบค์ลุม บูรณาการ และตอบสนอง
ต่อค์ว่ามแตกต่างทางเพศสภาพเพ่�อการป้องกันและขจััดค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลก 
แห่งการทำางาน โดยสอดค์ล้องกับกฎหมายภายในประเทศและสถุานการณ์โดยมีการหาร่อ 
กับผู้ิแทนองค์์การนายจ้ัางและผู้ิแทนองค์์การลูกจ้ัาง วิ่ธีิการดังกล่าว่ค์ว่รพิจัารณาถุ่งค์ว่ามรุนแรง
และการคุ์กค์ามที�มีบุค์ค์ลภายนอกเกี�ยว่ข้อง หากเป็นไปได้ และรว่มถุ่ง

(a) prohibiting in law violence and harassment; (ก) การห้ามค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในกฎหมาย

(b) ensuring that relevant policies address violence and harassment; (ข) การรับประกันว่่านโยบายที�เกี�ยว่ข้องมีการกล่าว่ถุ่งค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม

(c) adopting a comprehensive strategy in order to implement measures to prevent 
and combat violence and harassment;

(ค์) การปรับใชุ้นโยบายที�ค์รอบค์ลุมเพ่�อมีมาตรการในการป้องกันและต่อต้านค์ว่ามรุนแรงและ 
การคุ์กค์าม

(d) establishing or strengthening enforcement and monitoring mechanisms; (ง) การสร้างหร่อการเสริมค์ว่ามเข้มแข็งของการบังคั์บใชุ้และกลไกการกำากับดูแล
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(e) ensuring access to remedies and support for victims; (จั) การรับประกันว่่าผู้ิเสียหายสามารถุเข้าถุ่งการเยียว่ยาและการสนับสนุน

(f) providing for sanctions; (ฉ) การกำาหนดบทลงโทษ

(g) developing tools, guidance, education and training, and raising awareness, in 
accessible formats as appropriate; and

(ชุ) การพัฒนาเค์ร่�องม่อ แนว่ทาง การศ่กษาและฝึึกอบรม และการสร้างค์ว่ามตระหนักในรูปแบบ
ที�สามารถุเข้าถุ่งได้ตามที�เหมาะสม และ

(h) ensuring effective means of inspection and investigation of cases of violence and 
harassment, including through labour inspectorates or other competent bodies.

(ซึ่) การรับประกันว่่ามีวิ่ธีิการที�มีประสิทธิิผิลในการสอดส่องและส่บสว่นสอบสว่นค์ดีค์ว่ามรุนแรง
และการคุ์กค์าม รว่มถุ่งผ่ิานทางพนักงานตรว่จัแรงงานหร่อหน่ว่ยงานที�มีอำานาจัอ่�น

3. In adopting and implementing the approach referred to in paragraph 2 of 
this Article, each Member shall recognize the different and complementary roles 
and functions of governments, and employers and workers and their respective 
organizations, taking into account the varying nature and extent of their respective 
responsibilities.

3. ในการกำาหนดและนำาไปใชุ้ซ่ึ่�งวิ่ธีิการที�อ้างถุ่งในว่รรค์ 2 ของข้อนี� ประเทศสมาชิุกแต่ละประเทศ
ต้องตระหนักถุ่งค์ว่ามแตกต่างและบทบาทและหน้าที�อ่�นของรัฐบาล และนายจ้ัางและลูกจ้ัาง และ
องค์์การนายจ้ัางและลูกจ้ัาง โดยพิจัารณาถุ่งสภาพและขอบเขตของอำานาจัหน้าที�ประกอบด้ว่ย

Article 5 ข้อ 5
With a view to preventing and eliminating violence and harassment in the world of 
work, each Member shall respect, promote and realize the fundamental principles and 
rights at work, namely freedom of association and the effective recognition of the right 
to collective bargaining, the elimination of all forms of forced or compulsory labour, 
the effective abolition of child labour and the elimination of discrimination in respect 
of employment and occupation, as well as promote decent work.

เพ่�อวั่ตถุุประสงค์์ในการป้องกันและขจััดค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางานประเทศ
สมาชิุกแต่ละประเทศต้องเค์ารพ ส่งเสริม และตระหนักถุ่งหลักการและสิทธิิขั�นพ่�นฐานในที�ทำางาน 
ได้แก่ เสรีภาพในการสมาค์มและการยอมรบัสิทธิิในการเจัรจัาต่อรองร่ว่ม การขจััดแรงงานบังคั์บ
หร่อแรงงานเกณฑ์์ การยกเลิกแรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิิผิลและการขจััดการเล่อกปฏิิบัติ 
ในเร่�องการจ้ัางงานและอาชีุพ รว่มถุ่งการส่งเสริมให้เกิดงานที�มีคุ์ณค่์า

Article 6 ข้อ 6
Each Member shall adopt laws, regulations and policies ensuring the right to equality 
and non-discrimination in employment and occupation, including for women workers, 
as well as for workers and other persons belonging to one or more vulnerable groups 
or groups in situations of vulnerability that are disproportionately affected by violence 
and harassment in the world of work.

ให้ประเทศสมาชิุกแต่ละประเทศออกกฎหมาย ระเบียบ นโยบายที�รับประกันในสิทธิิในค์ว่ามเท่าเทียม 
และไม่เล่อกปฏิิบัติในการจ้ัางงานและอาชีุพ รว่มถุ่งสำาหรับแรงงานสตรี ลูกจ้ัางและบุค์ค์ลอ่�นที�อยู่
ในกลุ่มเปราะบาง ในสถุานการณ์ค์ว่ามเปราะบางที�ได้รับผิลอย่างไม่เป็นธิรรมจัากค์ว่ามรุนแรงและ 
การคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางาน

IV. Protection and prevention ส่วนท่ี 4 การคุ้มครองและการป้องกัน
Article 7 ข้อ 7
Without prejudice to and consistent with Article 1, each Member shall adopt laws 
and regulations to define and prohibit violence and harassment in the world of work, 
including gender-based violence and harassment.

เพ่�อให้สอดค์ล้องกับข้อ 1 และปราศจัากอค์ติใดๆ ประเทศสมาชิุกโดยไม่กระทบกระเท่อนถุ่งและ 
โดยเป็นไปตามข้อ 1 ประเทศสมาชิุกแต่ละประเทศต้องออกกฎหมายและระเบียบรับรอง เพ่�อกำาหนด
และห้ามค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางาน รว่มถุ่งค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม 
ด้ว่ยเหตุแห่งเพศสภาพ
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Article 8 ข้อ 8
Each Member shall take appropriate measures to prevent violence and harassment 
in the world of work, including:

ให้ประเทศสมาชิุกแต่ละประเทศดำาเนินมาตรการที�เหมาะสมในการป้องกันค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม
ในโลกแห่งการทำางาน รว่มถุ่ง

(a) recognizing the important role of public authorities in the case of informal economy 
workers;

(ก) การตระหนักถุ่งบทบาทสำาคั์ญ่ของพนักงานเจ้ัาหน้าที�ของรัฐในกรณีของเศรษฐกิจันอกระบบ

(b) identifying, in consultation with the employers’ and workers’ organizations 
concerned and through other means, the sectors or occupations and work 
arrangements in which workers and other persons concerned are more exposed 
to violence and harassment; and

(ข) การปร่กษากับองค์์การนายจ้ัางและลูกจ้ัางที�เกี�ยว่ข้อง และโดยวิ่ธีิการต่างๆ ในการระบุ 
ภาค์ธุิรกิจัหร่ออาชีุพและการทำางานที�แรงงานและบุค์ค์ลที�เกี�ยว่ข้องที�อาจัประสบกับค์ว่าม
รุนแรงและการคุ์กค์ามมากกว่่าภาค์ธุิรกิจัอ่�น และ

(c) taking measures to effectively protect such persons. (ค์) ดำาเนินมาตรการเพ่�อคุ้์มค์รองบุค์ค์ลนั�นอย่างมีประสิทธิิผิล

Article 9 ข้อ 9
Each Member shall adopt laws and regulations requiring employers to take appropriate 
steps commensurate with their degree of control to prevent violence and harassment in 
the world of work, including gender- based violence and harassment, and in particular, 
so far as is reasonably practicable, to:

ให้ประเทศสมาชิุกแต่ละประเทศออกกฎหมายและระเบียบที�กำาหนดให้นายจ้ัางดำาเนินการตามสมค์ว่ร
และได้สัดส่ว่นกับระดับการค์ว่บคุ์มเพ่�อป้องกันค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางาน
รว่มถุ่งค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามที�เกี�ยว่กับเพศ เท่าที�ทำาได้ตามสมค์ว่ร และโดยเฉพาะอย่างยิ�ง

(a) adopt and implement, in consultation with workers and their representatives, a 
workplace policy on violence and harassment;

(ก)  กำาหนด และนำานโยบายว่่าด้ว่ยค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในที�ทำางานไปใชุ้ โดยมีการหาร่อกับ
แรงงานและผู้ิแทน

(b) take into account violence and harassment and associated psychosocial risks in 
the management of occupational safety and health;

(ข)  พิจัารณาค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามและค์ว่ามเสี�ยงทางจิัตสังค์มที�เกี�ยว่ข้องในการบริหาร
จััดการค์ว่ามปลอดภัยและอาชีุว่อนามัย

(c) identify hazards and assess the risks of violence and harassment, with the 
participation of workers and their representatives, and take measures to prevent 
and control them; and

(ค์)  ระบุอันตรายและประเมินค์ว่ามเสี�ยงต่อค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม โดยให้แรงงานและผู้ิแทน 
มีส่ว่นร่ว่ม และดำาเนินมาตรการเพ่�อป้องกันและค์ว่บคุ์มเร่�องดังกล่าว่ และ

(d) provide to workers and other persons concerned information and training, in 
accessible formats as appropriate, on the identified hazards and risks of violence 
and harassment and the associated prevention and protection measures, including 
on the rights and responsibilities of workers and other persons concerned in 
relation to the policy referred to in subparagraph (a) of this Article.

(ง)  ให้ข้อมูลและฝึึกอบรมแรงงานและบุค์ค์ลอ่�นที�เกี�ยว่ข้อง ในรูปแบบที�สามารถุเข้าถุ่งได้ 
ตามค์ว่ามเหมาะสม ในเร่�องอันตรายที�พบ ค์ว่ามเสี�ยงต่อค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม  
และมาตรการป้องกันและค์ว่ามคุ้์มค์รองที�เกี�ยว่ข้อง รว่มถุ่งเร่�องสิทธิิและหน้าที�ของแรงงาน
และบุค์ค์ลอ่�นที�เกี�ยว่ข้องกับนโยบายที�กล่าว่ถุ่งในอนุว่รรค์ (ก) ของข้อนี�
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V. Enforcement and remedies ส่วนท่ี 5 การบังคับใช้และการเยียวยาความเสียหาย
Article 10 ข้อ 10
Each Member shall take appropriate measures to: ประเทศสมาชิุกแต่ละประเทศต้องดำาเนินมาตรการที�เหมาะสมในการ

(a) monitor and enforce national laws and regulations regarding violence and 
harassment in the world of work;

(ก)  สอดส่องและบังคั์บใชุ้กฎหมายและระเบียบภายในประเทศที�เกี�ยว่ข้องกับค์ว่ามรุนแรง 
และการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางาน

(b) ensure easy access to appropriate and effective remedies and safe, fair and 
effective reporting and dispute resolution mechanisms and procedures in cases 
of violence and harassment in the world of work, such as:

(ข) รับประกันว่่ามีการเข้าถุ่งการเยียว่ยาค์ว่ามเสียหายที�เหมาะสมและมีประสิทธิิผิล รว่มถุ่งมีกลไก
และกระบว่นการสำาหรับรายงานและการยุติข้อพิพาท ที�ปลอดภัย เป็นธิรรม และมีประสิทธิิผิล  
ในกรณีของค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางาน เชุ่น

(i) complaint and investigation procedures, as well as, where appropriate, dispute 
resolution mechanisms at the workplace level;

(1) กระบว่นการร้องเรียนและส่บสว่นสอบสว่น รว่มถุ่งกลไกการระงับข้อพิพาทในระดับที�ทำางาน
ตามที�เหมาะสม

(ii) dispute resolution mechanisms external to the workplace; (2) กลไกระงับข้อพิพาทภายนอกที�ทำางาน

(iii) courts or tribunals; (3) ศาลหร่อศาลชุำานัญ่พิเศษ

(iv) protection against victimization of or retaliation against complainants, victims, 
witnesses and whistle-blowers; and

(4) ให้ค์ว่ามคุ้์มค์รองผู้ิร้องเรียน ผู้ิเสียหาย พยาน และผู้ิให้เบาะแสจัากการตกเป็นผู้ิเสียหาย และ

(v) legal, social, medical and administrative support measures for complainants 
and victims;

(5) มาตรการสนับสนุนทางกฎหมาย สังค์ม การแพทย์และการธุิรการสำาหรับผู้ิร้องเรียนและ 
ผู้ิเสียหาย

(c) protect the privacy of those individuals involved and confidentiality, to the extent 
possible and as appropriate, and ensure that requirements for privacy and 
confidentiality are not misused;

(ค์) คุ้์มค์รองค์ว่ามเป็นส่ว่นตัว่ของบุค์ค์ลที�เกี�ยว่ข้องและรักษาค์ว่ามลับในขอบเขตที�เป็นไปได้
และตามที�เหมาะสม และรับประกันว่่าข้อกำาหนดเร่�องค์ว่ามเป็นส่ว่นตัว่และการรักษาค์ว่ามลับ 
ไม่ถูุกใชุ้ในทางที�ผิิด

(d) provide for sanctions, where appropriate, in cases of violence and harassment in 
the world of work;

(ง) กำาหนดบทบังคั์บตามที�เหมาะสมในกรณีของค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางาน

(e) provide that victims of gender-based violence and harassment in the world of 
work have effective access to gender-responsive, safe and effective complaint 
and dispute resolution mechanisms, support, services and remedies;

(จั) กำาหนดว่่าผู้ิเสียหายจัากค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามทางกับเพศในโลกแห่งการทำางานสามารถุ
เข้าถุ่งการร้องเรียนและกลไกการระงับข้อพิพาท การสนับสนุน บริการและการเยียว่ยา 
ที�ตอบสนองต่อค์ว่ามแตกต่างทางเพศสภาพที�ปลอดภัยและมีประสิทธิิผิล

(f) recognize the effects of domestic violence and, so far as is reasonably practicable, 
mitigate its impact in the world of work;

(ฉ) ตระหนักถุ่งผิลของค์ว่ามรุนแรงในค์รอบค์รัว่ และบรรเทาผิลของค์ว่ามรุนแรงในค์รอบค์รัว่ 
ในโลกแห่งการทำางานตามที�ทำาได้ตามสมค์ว่ร

(g) ensure that workers have the right to remove themselves from a work situation 
which they have reasonable justification to believe presents an imminent and 
serious danger to life, health or safety due to violence and harassment, without 
suffering retaliation or other undue consequences, and the duty to inform 
management; and

(ชุ) รับประกันว่่าแรงงานมีสิทธิิออกจัากสถุานการณ์ที�ทำางานซ่ึ่�งตนมีเหตุอันค์ว่รเชุ่�อได้ว่่า 
มีภยันตรายที�ใกล้จัะถุ่งและร้ายแรงต่อชีุวิ่ต สุขภาพอนามัย หร่อค์ว่ามปลอดภัย ส่บเน่�องจัาก
ค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามโดยปราศจัากผิลกระทบจัากการแก้แค้์น หร่อผิลกระทบที�ไม่เป็น
ธิรรม และหน้าที�ในการรายงานฝ่ึายบริหาร และ
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(h) ensure that labour inspectorates and other relevant authorities, as appropriate, are 
empowered to deal with violence and harassment in the world of work, including 
by issuing orders requiring measures with immediate executory force, and orders 
to stop work in cases of an imminent danger to life, health or safety, subject to 
any right of appeal to a judicial or administrative authority which may be provided 
by law.

(ซึ่) รับประกันว่่าพนักงานตรว่จัแรงงานและพนักงานเจ้ัาหน้าที�อ่�นตามที�เหมาะสม มีอำานาจั 
ในการจััดการกับค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางาน รว่มถุ่งการออก 
ค์ำาสั�งกำาหนดข้อบังคั์บที�ใชุ้ได้ทันทีและค์ำาสั�งให้หยุดทำางานในกรณีที�มีภยันตรายที�ใกล้จัะถุ่ง  
ต่อชีุวิ่ต สุขภาพ หร่อค์ว่ามปลอดภัย ภายใต้สิทธิิในการอุทธิรณ์ต่อเจ้ัาหน้าที�ฝ่ึายตุลาการ 
หร่อฝ่ึายปกค์รองซ่ึ่�งอาจักำาหนดโดยกฎหมาย

VI. Guidance, training and awareness-raising ส่วนท่ี 6 แนวทาง การฝึกอบรม และการสร้างความตระหนักรู้
Article 11 ข้อ 11
Each Member, in consultation with representative employers’ and workers’ 
organizations, shall seek to ensure that:

ประเทศสมาชิุกแต่ละประเทศ โดยการหาร่อกับองค์์การผู้ิแทนนายจ้ัางและลูกจ้ัาง ต้องหาทาง 
รับประกันว่่า

(a) violence and harassment in the world of work is addressed in relevant national 
policies, such as those concerning occupational safety and health, equality and 
non-discrimination, and migration;

(ก) ค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางานได้รับการกล่าว่ถุ่งในนโยบายของชุาติ 
ที�เกี�ยว่ข้อง เชุ่น นโยบายที�เกี�ยว่ข้องกับค์ว่ามปลอดภัยและสุขภาพ ค์ว่ามเท่าเทียมกัน  
การไม่เล่อกปฏิิบัติ และการย้ายถิุ�นทางอาชีุพ

(b) employers and workers and their organizations, and relevant authorities, are 
provided with guidance, resources, training or other tools, in accessible formats 
as appropriate, on violence and harassment in the world of work, including on 
gender-based violence and harassment; and

(ข) นายจ้ัางและลูกจ้ัาง องค์์การนายจ้ัางและลูกจ้ัาง และพนักงานเจ้ัาหน้าที�ที�เกี�ยว่ข้องได้รับ
แนว่ทาง ทรัพยากร การฝึึกอบรม หร่อเค์ร่�องม่ออ่�นในรูปแบบที�เข้าถุ่งได้ตามค์ว่ามเหมาะสม
เกี�ยว่กับค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางาน รว่มถุ่งค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม
ด้ว่ยเหตุแห่งเพศสภาพ และ

(c) initiatives, including awareness-raising campaigns, are undertaken. (ค์) มีการดำาเนินโค์รงการริเริ�ม รว่มถุ่งโค์รงการรณรงค์์เพ่�อสร้างค์ว่ามตระหนักรู้

VII. Methods of application ส่วนท่ี 7 วิธีการนำาไปปฏิบัติ
Article 12 ข้อ 12
The provisions of this Convention shall be applied by means of national laws and 
regulations, as well as through collective agreements or other measures consistent 
with national practice, including by extending or adapting existing occupational safety 
and health measures to cover violence and harassment and developing specific 
measures where necessary.

ให้นำาบทบัญ่ญั่ติแห่งอนุสัญ่ญ่าฉบับนี�มาใชุ้บังคั์บโดยวิ่ธีิทางกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ 
โดยทางข้อตกลงร่ว่มหร่อมาตรการอ่�น ซ่ึ่�งสอดค์ล้องกับแนว่ปฏิิบัติภายในประเทศ รว่มถุ่ง  
การขยายขอบเขตหร่อปรับปรุงมาตรการค์ว่ามปลอดภัยและอาชีุว่อนามัย เพ่�อค์รอบค์ลุมถุ่ง 
ค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม และพัฒนามาตรการเฉพาะหากจัำาเป็น
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VIII. Final provisions ส่วนท่ี 8 บทบัญญัติท้าย
Article 13 ข้อ 13
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-
General of the International Labour Office for registration.

การให้สัตยาบันอนุสัญ่ญ่าฉบับนี�อย่างเป็นทางการต้องแจ้ังต่อผู้ิอำานว่ยการใหญ่่องค์์การแรงงาน
ระหว่่างประเทศเพ่�อการข่�นทะเบียน

Article 14 ข้อ 14
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International 
Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General 
of the International Labour Office.

1. อนุสัญ่ญ่าฉบับนี� มีผิลผูิกพันเฉพาะกับประเทศสมาชิุกขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ  
ซ่ึ่�งได้ให้สัตยาบันที�มีการจัดทะเบียน กับผู้ิอำานว่ยการใหญ่่องค์์การแรงงานระหว่่างประเทศแล้ว่

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of 
two Members have been registered with the Director- General.

2. อนุสัญ่ญ่าฉบับนี� มีผิลบังคั์บใชุ้ภายหลังจัากเว่ลาสิบสองเด่อน นับจัากวั่นที�ประเทศสมาชิุก 
สองประเทศ ได้ให้สัตยาบันที�มีการข่�นทะเบียนกับผู้ิอำานว่ยการใหญ่่องค์์การแรงงานระหว่่างประเทศแล้ว่

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months 
after the date on which its ratification is registered.

3. หลังจัากนั�น อนุสัญ่ญ่าฉบับนี�จัะมีผิลบังคั์บใชุ้กับประเทศสมาชิุกใดๆ ภายหลังจัากเว่ลาสิบสอง
เด่อน นับจัากวั่นที�การให้สัตยาบันของประเทศสมาชิุกนั�น มีการจัดทะเบียนแล้ว่

Article 15 ข้อ 15
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration 
of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an 
act communicated to the Director- General of the International Labour Office for 
registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on 
which it is registered.

1. ประเทศสมาชิุกซ่ึ่�งได้ให้สัตยาบันอนุสัญ่ญ่าฉบับนี� อาจับอกเลิกการให้สัตยาบันได้ เม่�อสิ�นสุดระยะ
เว่ลาสิบปี นับแต่วั่นแรกที�อนุสัญ่ญ่ามีผิลบังคั์บใชุ้ โดยแจ้ังต่อผู้ิอำานว่ยการใหญ่่องค์์การแรงงาน
ระหว่่างประเทศ เพ่�อการจัดทะเบียน การบอกเลิกการให้สัตยาบันดังกล่าว่จัะไม่มีผิลจันกว่่าจัะพ้น
ระยะเว่ลาหน่�งปี นับแต่วั่นที�มีการจัดทะเบียน

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the 
year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding 
paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound 
for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention within 
the first year of each new period of ten years under the terms provided for in this Article.

2. ประเทศสมาชิุกซ่ึ่�งให้สัตยาบันอนุสัญ่ญ่าฉบับนี�และไม่ได้ใชุ้สิทธิิในการบอกเลิกการให้สัตยาบัน
ตามสิทธิิในข้อนี� ภายในปีที�ถัุดจัากการสิ�นสุดลงของระยะเว่ลาสิบปี ตามที�อ้างถุ่งในว่รรค์แรก  
จัะมีผิลผูิกพันกับอนุสัญ่ญ่าฉบับนี�ต่อไปอีกเป็นระยะเว่ลาสิบปี และหลังจัากนั�นอาจับอกเลิก 
การให้สัตยาบันภายในหน่�งปีของชุ่ว่งเว่ลาสิบปีตามข้อกำาหนดในข้อนี�

Article 16 ข้อ 16

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members 
of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and 
denunciations that have been communicated by the Members of the Organization.

1. ผู้ิอำานว่ยการใหญ่่องค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ ต้องแจ้ังต่อประเทศสมาชิุกของ 
องค์์การแรงงานระหว่่างประเทศทุกประเทศ ถุ่งการให้สัตยาบันและการบอกเลิกการให้สัตยาบัน
ทั�งหมดที�ได้รับแจ้ังจัากประเทศสมาชิุก
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2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second 
ratification that has been communicated, the Director-General shall draw the attention 
of the Members of the Organization to the date upon which the Convention will come 
into force.

2. เม่�อมีการแจ้ังให้ประเทศสมาชิุกทราบถุ่งการจัดทะเบียนลำาดับที�สองของการให้สัตยาบัน
อนุสัญ่ญ่าที�ได้รับแจ้ังจัากประเทศสมาชิุกผู้ิอำานว่ยการใหญ่่องค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ  
จัะต้องระบุวั่นที�อนุสัญ่ญ่าจัะมีผิลบังคั์บใชุ้ด้ว่ย

Article 17 ข้อ 17
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the 
Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 
of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and denunciations 
that have been registered in accordance with the provisions of the preceding Articles.

ผู้ิอำานว่ยการใหญ่่องค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ ต้องแจ้ังไปยังเลขาธิิการแห่งสหประชุาชุาติ 
เพ่�อการข่�นทะเบียนตามข้อ 102 ของกฎบัตรสหประชุาชุาติ ถุ่งรายละเอียดโดยสมบูรณ์ 
ของการให้สัตยาบันอนุสัญ่ญ่าและการเพิกถุอนสัตยาบันทั�งหมดที�จัดทะเบียนแล้ว่ ตามบทบัญ่ญั่ติ
ในข้อข้างต้น

Article 18 ข้อ 18
At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International 
Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of 
this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the 
Conference the question of its revision in whole or in part.

เม่�อใดก็ตามที�พิจัารณาแล้ว่ เห็นว่่ามีค์ว่ามจัำาเป็น ค์ณะประศาสน์การขององค์์การแรงงานระหว่่าง
ประเทศต้องนำาเสนอรายงานเร่�องการมีผิลปฏิิบัติของอนุสัญ่ญ่าฉบับนี�ต่อที�ประชุุมใหญ่่  
และต้องตรว่จัสอบถุ่งค์ว่ามประสงค์์ที�จัะบรรจัุเร่�องการพิจัารณาแก้ไขอนุสัญ่ญ่าทั�งหมด 
หร่อแต่บางส่ว่นเข้าไว่้ในระเบียบว่าระของการประชุุมใหญ่่

Article 19 ข้อ 19
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention, then, 
unless the new Convention otherwise provides:

1. หากที�ประชุุมใหญ่่รับรองอนุสัญ่ญ่าฉบับใหม่ที�แก้ไขอนุสัญ่ญ่าฉบับนี� เว้่นแต่อนุสัญ่ญ่า 
ฉบับใหม่ได้กำาหนดไว้่เป็นอย่างอ่�น

(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve 
the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions 
of Article 15 above, if and when the new revising Convention shall have come into 
force;

(ก)  ให้การให้สัตยาบันอนุสัญ่ญ่าที�แก้ไขใหม่ของประเทศสมาชิุกมีผิลเป็นการประกาศยกเลิก
อนุสัญ่ญ่าฉบับนี�โดยทันที และไม่ต้องค์ำาน่งบทบัญ่ญั่ติข้อ 15 ข้างต้น และเม่�ออนุสัญ่ญ่า 
ที�แก้ไขใหม่มีผิลบังคั์บใชุ้

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this 
Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

(ข)  นับแต่วั่นที�อนุสัญ่ญ่าที�แก้ไขใหม่มีผิลบังคั์บใชุ้ ต้องยุติการเปิดให้ประเทศสมาชิุกให้สัตยาบัน
อนุสัญ่ญ่าฉบับนี�

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for 
those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

2. ไม่ว่่ากรณีใดๆ อนุสัญ่ญ่าฉบับนี� ต้องมีผิลบังคั์บใชุ้ตามปกติ ทั�งด้านรูปแบบและเน่�อหา สำาหรับ
ประเทศสมาชิุกทั�งหลายที�ได้ให้สัตยาบันอนุสัญ่ญ่าฉบับนี�แล้ว่ แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญ่ญ่า 
ที�แก้ไขใหม่

Article 20 ข้อ 20
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative. ต้นฉบับของอนุสัญ่ญ่าฉบับนี�ที�เป็นภาษาอังกฤษและฝึรั�งเศสมีผิลบังคั์บใชุ้เท่าเทียมกัน
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Concerning the elimination of violence and  
harassment in the world of work

ว่าด้วยการขจัดความรุนแรง และการคุกคามในโลก 
แห่งการทำางาน

Preamble อารัมภบท
The General Conference of the International Labour Organization, การประชุุมใหญ่่ขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International 
Labour Office, and having met in its 108th (Centenary) Session on 10 June 
2019, and

จััดข่�น ณ นค์รเจันีว่า โดยค์ณะประศาสน์การของสำานักงานแรงงานระหว่่างประเทศ และได้
ประชุุมกัน (ค์รบรอบร้อยปี)เป็นสมัยที�หน่�งร้อยแปด เม่�อวั่นที� 21 มิถุุนายน ค์.ศ. 2019 
และ

Having adopted the Violence and Harassment Convention, 2019, and ได้รับรองอนุสัญ่ญ่าว่่าด้ว่ยค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม ค์.ศ. 2019 และ

Having decided upon the adoption of certain proposals concerning violence and 
harassment in the world of work, which is the fifth item on the agenda of 
the session, and

ได้พิจัารณาเม่�อได้มีการรบัรองขอ้เสนอบางประการที�เกี�ยว่ด้ว่ยค์ว่ามรนุแรงและการค์กุค์าม 
ในโลกแห่งการทำางาน ซ่ึ่�งเป็นว่าระที�ห้าของว่าระการประชุุม และ

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation 
supplementing the Violence and Harassment Convention, 2019,

ได้กำาหนดว่่าข้อเสนอเหล่านี�ต้องอยู่ในรูปแบบของข้อแนะ เสริมอนุสัญ่ญ่าว่่าด้ว่ยค์ว่ามรุนแรง
และการคุ์กค์าม ค์.ศ. 2019

adopts this twenty-first day of June of the year two thousand and nineteen the 
following Recommendation, which may be cited as the Violence and Harassment 
Recommendation, 2019:

จ่ังได้รับรองข้อแนะต่อไปนี� เม่�อวั่นที�ยี�สิบเอ็ด มิถุุนายน สองพันสิบเก้า ซ่ึ่�งอาจัเรียกว่่าข้อแนะ 
ว่่าด้ว่ยค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม ค์.ศ. 2019

1. The provisions of this Recommendation supplement those of the Violence and 
Harassment Convention, 2019 (hereafter referred to as “the Convention”), and should 
be considered in conjunction with them.

1. บทบัญ่ญั่ติของข้อแนะนี� เสริมบทบัญ่ญั่ติของอนุสัญ่ญ่าว่่าด้ว่ยค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม 
ค์.ศ. 2019 (ต่อไปในนี�เรียกว่่า “อนุสัญ่ญ่า”) และค์ว่รพิจัารณาโดยประกอบกับอนุสัญ่ญ่าดังกล่าว่

I. Core principles 1. หลักการสำาคัญ
2. In adopting and implementing the inclusive, integrated and gender- responsive 
approach referred to in Article 4, paragraph 2, of the Convention, Members should 
address violence and harassment in the world of work in labour and employment, 
occupational safety and health, equality and non-discrimination law, and in criminal 
law, where appropriate.

2. ในการกำาหนดและการนำาไปใชุ้ซ่ึ่�งวิ่ธีิการที�ค์รอบค์ลุม บูรณาการ และตอบสนอง 
ต่อค์ว่ามแตกต่างของเพศสภาพ ตามที�อ้างถุ่งในข้อ 4 ว่รรค์ 2 ของอนุสัญ่ญ่า ประเทศสมาชิุก
ค์ว่รกล่าว่ถุ่งค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางานในกฎหมายแรงงานและการจ้ัาง
งาน ค์ว่ามปลอดภัยและอาชีุว่อนามัย ค์ว่ามเท่าเทียมกันและการไม่เล่อกปฏิิบัติ และในกฎหมาย
อาญ่าตามที�เหมาะสม

 ข้อแนะฉบับที่ 206 Recommendation 206
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3. Members should ensure that all workers and employers, including those in 
sectors, occupations and work arrangements that are more exposed to violence and 
harassment, fully enjoy freedom of association and the effective recognition of the right 
to collective bargaining consistent with the Freedom of Association and Protection 
of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), and the Right to Organise and 
Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).

3. ประเทศสมาชิุกค์ว่รรับประกันว่่าแรงงานและลูกจ้ัางทั�งหมด รว่มถุ่งทุกภาค์ส่ว่น อาชีุพ  
และงานที�มีแนว่โน้มเกี�ยว่ข้องกับค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม มีเสรีภาพในการสมาค์มอย่างเต็มที� 
และรับประกันในการตระหนักถุ่งสิทธิิในการเจัรจัาต่อรองร่ว่มตามอนุสัญ่ญ่าว่่าด้ว่ยเสรีภาพ 
ในการสมาค์มและการคุ้์มค์รองสิทธิิในการรว่มตัว่ ค์.ศ. 1948 (ฉบับที� 87) และอนุสัญ่ญ่าว่่าด้ว่ย
สิทธิิในการรว่มตัว่และการเจัรจัาต่อรองร่ว่ม ค์.ศ. 1949 (ฉบับที� 98)

4. Members should take appropriate measures to: 4. ประเทศสมาชิุกค์ว่รดำาเนินมาตรการที�เหมาะสม เพ่�อ

(a) promote the effective recognition of the right to collective bargaining at all levels as 
a means of preventing and addressing violence and harassment and, to the extent 
possible, mitigating the impact of domestic violence in the world of work; and

(ก) ส่งเสริมการยอมรับสิทธิิในการเจัรจัาต่อรองร่ว่มในทุกระดับ ในฐานะที�เป็นวิ่ธีิการในการป้องกัน
และจััดการกับค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม และลดผิลกระทบของค์ว่ามรุนแรงในค์รอบค์รัว่ 
ในโลกแห่งการทำางาน ในขอบเขตที�เป็นไปได้ และ

(b) support such collective bargaining through the collection and dissemination 
of information on related trends and good practices regarding the negotiation 
process and the content of collective agreements.

(ข) สนับสนุนการเจัรจัาต่อรองร่ว่มผ่ิานการเก็บและเผิยแพร่ข้อมูลว่่าด้ว่ยทิศทางและแนว่ปฏิิบัติ 
ที�ดีในเร่�องของกระบว่นการเจัรจัาต่อรองและเน่�อหาของข้อตกลงร่ว่ม

5. Members should ensure that provisions on violence and harassment in national 
laws, regulations and policies take into account the equality and non-discrimination 
instruments of the International Labour Organization, including the Equal Remuneration 
Convention (No. 100) and Recommendation (No. 90), 1951, and the Discrimination 
(Employment and Occupation) Convention (No. 111) and Recommendation (No. 111), 
1958, and other relevant instruments.

5. ประเทศสมาชิุกค์ว่รรับประกันว่่าบทบัญ่ญั่ติว่่าด้ว่ยค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในกฎหมาย
ระเบียบ และนโยบายภายในประเทศ มีการพิจัารณาถุ่งตราสารค์ว่ามเท่าเทียมและการไม่เล่อก
ปฏิิบัติขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ รว่มถุ่ง อนุสัญ่ญ่าว่่าด้ว่ยค่์าตอบแทนที�เท่าเทียมกัน  
(ฉบับที� 100) และข้อแนะ (ฉบับที� 90) ค์.ศ. 1951 และอนุสัญ่ญ่าว่่าด้ว่ยการเล่อกปฏิิบัติ  
(การจ้ัางงานและอาชีุพ) (ฉบับที� 111) และข้อแนะ (ฉบับที� 111) ค์.ศ.1958 และตราสารที�เกี�ยว่ข้องอ่�น

II. Protection and prevention 2. การคุ้มครองและการป้องกัน
6. Occupational safety and health provisions on violence and harassment in national 
laws, regulations and policies should take into account relevant occupational safety and 
health instruments of the International Labour Organization, such as the Occupational 
Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), and the Promotional Framework for 
Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187).

6. บทบัญ่ญั่ติเร่�องค์ว่ามปลอดภัยและอาชีุว่อนามัยว่่าด้ว่ยค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในกฎหมาย
ระเบียบ และนโยบายภายในประเทศค์ว่รพิจัารณาตราสารว่่าด้ว่ยค์ว่ามปลอดภัยและอาชีุว่อนามัย 
ขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ เชุ่นอนุสัญ่ญ่าว่่าด้ว่ยค์ว่ามปลอดภัยและอาชีุว่อนามัย  
ค์.ศ. 1981 (ฉบับที� 155) และกรอบการส่งเสริมอนุสัญ่ญ่าว่่าด้ว่ยค์ว่ามปลอดภัยและอาชีุว่อนามัย 
ค์.ศ. 2006 (ฉบับที� 187)

7. Members should, as appropriate, specify in laws and regulations that workers and 
their representatives should take part in the design, implementation and monitoring of 
the workplace policy referred to in Article 9(a) of the Convention, and such policy should:

7. ประเทศสมาชิุกค์ว่รกำาหนดในกฎหมายและระเบียบตามสมค์ว่ร ว่่าลูกจ้ัางและผู้ิแทนค์ว่รมีส่ว่น 
ในการกำาหนด นำาไปใชุ้ และตรว่จัสอบติดตามนโยบายในที�ทำางานที�อ้างถุ่งในข้อ 9(ก) ของอนุสัญ่ญ่า
และนโยบายดังกล่าว่ค์ว่ร

(a) state that violence and harassment will not be tolerated; (ก)  กำาหนดว่่าค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามไม่อาจัยอมรับได้
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(b) establish violence and harassment prevention programmes with, if appropriate, 
measurable objectives;

(ข)  จััดตั�งโค์รงการป้องกันค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามโดยมีวั่ตถุุประสงค์์ที�สามารถุวั่ดผิลได้ 
เท่าที�จัะเป็นไปได้

(c) specify the rights and responsibilities of the workers and the employer; (ค์) ระบุสิทธิิและค์ว่ามรับผิิดชุอบของลูกจ้ัางและนายจ้ัาง

(d) contain information on complaint and investigation procedures; (ง)  ประกอบด้ว่ยข้อมูลเร่�องการร้องเรียนและกระบว่นการส่บสว่นสอบสว่น

(e) provide that all internal and external communications related to incidents of 
violence and harassment will be duly considered, and acted upon as appropriate;

(จั)  กำาหนดว่่าการติดต่อส่�อสารทั�งภายในและภายนอกทั�งหมดที�เกี�ยว่ข้องกับเหตุการณ์ 
ค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามจัะต้องมีการพิจัารณาและดำาเนินการตามที�เหมาะสม

(f) specify the right to privacy of individuals and confidentiality, as referred to in Article 
10(c) of the Convention, while balancing the right of workers to be made aware 
of all hazards; and

(ฉ) ระบุสิทธิิในค์ว่ามเป็นส่ว่นตัว่ของบุค์ค์ลและการเป็นค์ว่ามลับ ตามที�อ้างถุ่งในข้อ 10(ค์)  
ของอนุสัญ่ญ่า ในขณะเดียว่กันต้องถุ่ว่งดุลกับสิทธิิของแรงงาน โดยตระหนักถุ่งอันตราย
ทั�งหมด และ

(g) include measures to protect complainants, victims, witnesses and whistle-blowers 
against victimization or retaliation.

(ชุ) มีมาตรการในการปกป้องผู้ิร้องเรียน ผู้ิเสียหาย พยาน และผู้ิให้เบาะแสจัากการเป็นผู้ิเสียหาย
และการแก้แค้์น

8. The workplace risk assessment referred to in Article 9(c) of the Convention should 
take into account factors that increase the likelihood of violence and harassment, 
including psychosocial hazards and risks. Particular attention should be paid to the 
hazards and risks that:

8. การประเมินค์ว่ามเสี�ยงในที�ทำางานที�อ้างถุ่งในข้อ 9(ค์) ของอนุสัญ่ญ่าค์ว่รพิจัารณาปัจัจััย 
ที�เพิ�มโอกาสของค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม รว่มถุ่งอันตรายและค์ว่ามเสี�ยงทางจิัตสังค์ม  
ค์ว่รให้ค์ว่ามสนใจักับอันตรายและค์ว่ามเสี�ยงที�:

(a) arise from working conditions and arrangements, work organization and human 
resource management, as appropriate;

(ก)  เกิดจัากเง่�อนไขและการจััดการการทำางาน โค์รงสร้างองค์์กร และการบริหารทรัพยากรบุค์ค์ล

(b) involve third parties such as clients, customers, service providers, users, patients 
and members of the public; and

(ข)  เกี�ยว่ข้องกับบุค์ค์ลภายนอก เชุ่น ผู้ิรับบริการ ลูกค้์า ผู้ิให้บริการ ผู้ิใชุ้บริการ ค์นไข้ และสมาชิุก
ของชุุมชุน และ

(c) arise from discrimination, abuse of power relations, and gender, cultural and social 
norms that support violence and harassment.

(ค์) เกิดจัากการเล่อกปฏิิบัติ ค์ว่ามสัมพันธ์ิของการให้อำานาจัโดยมิชุอบ และบรรทัดฐาน 
ทางเพศสภาพ วั่ฒนธิรรม และสังค์มที�สนับสนุนค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม

9. Members should adopt appropriate measures for sectors or occupations and 
work arrangements in which exposure to violence and harassment may be more likely, 
such as night work, work in isolation, health, hospitality, social services, emergency 
services, domestic work, transport, education or entertainment.

9. ประเทศสมาชิุกค์ว่รกำาหนดมาตรการที�เหมาะสมสำาหรับภาค์ส่ว่นหร่ออาชีุพและการจััดการงาน 
ที�มีแนว่โน้มเกี�ยว่ข้องกับค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามมากกว่่า เชุ่น งานกลางค่์น การทำางานที�แยก
กับผู้ิอ่�น งานด้านสุขภาพ การบริการ งานบริการสังค์ม งานฉุกเฉิน งานบ้าน งานด้านการขนส่ง
การศ่กษาหร่อธุิรกิจับันเทิง

10. Members should take legislative or other measures to protect migrant workers, 
particularly women migrant workers, regardless of migrant status, in origin, transit 
and destination countries as appropriate, from violence and harassment in the world 
of work.

10. ประเทศสมาชิุกค์ว่รใชุ้มาตรการทางกฎหมายหร่อมาตรการอ่�นเพ่�อคุ้์มค์รองป้องกันแรงงาน
ข้ามชุาติ โดยเฉพาะอย่างยิ�งแรงงานข้ามชุาติสตรี จัากค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลก 
แห่งการทำางาน โดยไม่ค์ำาน่งถุ่งสถุานะการย้ายถิุ�น ในประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่ิาน  
และประเทศปลายทาง เท่าที�จัะเป็นไปได้
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11. In facilitating the transition from the informal to the formal economy, Members 
should provide resources and assistance for informal economy workers and employers, 
and their associations, to prevent and address violence and harassment in the informal 
economy.

11. ในการสนับสนุนการเปลี�ยนแปลงจัากเศรษฐกิจันอกระบบเป็นเศรษฐกิจัในระบบ ประเทศสมาชิุก 
ค์ว่รให้ทรัพยากรและค์ว่ามชุ่ว่ยเหล่อแก่ลูกจ้ัางและนายจ้ัาง และสมาค์มนายจ้ัางและลูกจ้ัาง 
ในเศรษฐกิจันอกระบบ เพ่�อป้องกันและจััดการกับค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในเศรษฐกิจันอกระบบ

12. Members should ensure that measures to prevent violence and harassment do 
not result in the restriction of the participation in specific jobs, sectors or occupations, 
or their exclusion therefrom, of women and the groups referred to in Article 6 of the 
Convention.

12. ประเทศสมาชิุกค์ว่รรับประกันว่่ามาตรการป้องกันค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามจัะไม่ส่งผิลให้
เป็นการจัำากัดการเข้าร่ว่มหร่อการไม่เข้าร่ว่มของสตรีและกลุ่มที�อ้างถุ่งในข้อ 6 ของอนุสัญ่ญ่า  
ในงาน ภาค์ส่ว่น หร่ออาชีุพที�กำาหนด

13. The reference to vulnerable groups and groups in situations of vulnerability 
in Article 6 of the Convention should be interpreted in accordance with applicable 
international labour standards and international instruments on human rights.

13. การอ้างถุ่งกลุ่มเปราะบางและกลุ่มในสถุานการณ์เปราะบางในข้อ 6 ของอนุสัญ่ญ่า 
ค์ว่รตีค์ว่ามตามมาตรฐานแรงงานระหว่่างประเทศและตราสารระหว่่างประเทศว่่าด้ว่ยสิทธิิมนุษยชุน 
ที�มีผิลบังคั์บใชุ้

III. Enforcement, remedies and assistance 3. การบังคับใช้ การเยียวยาความเสียหาย และความช่วยเหลือ
14. The remedies referred to in Article 10(b) of the Convention could include: 14. การเยียว่ยาที�อ้างถุ่งในข้อ 10(ข) ของอนุสัญ่ญ่าค์ว่รรว่มถุ่ง

(a) the right to resign with compensation; (ก)  สิทธิิในการลาออกพร้อมค่์าสินไหมทดแทน

(b) reinstatement; (ข) การกลับเข้างาน

(c) appropriate compensation for damages; (ค์) ค่์าสินไหมทดแทนที�เหมาะสมสำาหรับค์ว่ามเสียหาย

(d) orders requiring measures with immediate executory force to be taken to ensure 
that certain conduct is stopped or that policies or practices are changed; and

(ง) ค์ำาสั�งกำาหนดมาตรการที�มีผิลบังคั์บใชุ้ทันทีในการดำาเนินการเพ่�อให้แน่ใจัว่่าค์ว่ามประพฤติ
บางประการจัะต้องหยุด หร่อเพ่�อให้แน่ใจัว่่านโยบายหร่อแนว่ปฏิิบัติถูุกเปลี�ยนแปลง

(e) legal fees and costs according to national law and practice. (จั) ค่์าธิรรมเนียมทางกฎหมายและค่์าใชุ้จ่ัายตามกฎหมายและแนว่ปฏิิบัติภายในประเทศ

15. Victims of violence and harassment in the world of work should have access to 
compensation in cases of psychosocial, physical or any other injury or illness which 
results in incapacity to work.

15. ผู้ิเสียหายจัากค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางานค์ว่รสามารถุเข้าถุ่งค่์าสินไหม
ทดแทนในกรณีของการบาดเจ็ับหร่อการป่ว่ยทางจิัตใจั ทางกาย หร่อทางอ่�นๆ ที�ส่งผิลให้ไม่สามารถุ
ทำางานได้

16. The complaint and dispute resolution mechanisms for gender- based violence 
and harassment referred to in Article 10(e) of the Convention should include measures 
such as:

16. การร้องเรียนและกลไกระงับข้อพิพาทสำาหรับค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามด้ว่ยเหตุแห่งเพศสภาพ
ที�อ้างถุ่งในข้อ 10(จั) ของอนุสัญ่ญ่าค์ว่รรว่มถุ่งมาตรการ เชุ่น

(a) courts with expertise in cases of gender-based violence and harassment; (ก) ศาลที�มีค์ว่ามชุำานาญ่ในเร่�องค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามด้ว่ยเหตุแห่งเพศสภาพ
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(b) timely and efficient processing; (ข) กระบว่นการที�รว่ดเร็ว่และมีประสิทธิิภาพ

(c) legal advice and assistance for complainants and victims; (ค์) ค์ำาแนะนำาและค์ว่ามชุ่ว่ยเหล่อทางกฎหมายสำาหรับผู้ิร้องเรียนและผู้ิเสียหาย

(d) guides and other information resources available and accessible in the languages 
that are widely spoken in the country; and

(ง) แนว่ทางและแหล่งข้อมูลอ่�นที�มีอยู่และเข้าถุ่งได้ในภาษาที�มีการพูดกันอย่างกว้่างขว่างใน
ประเทศ

(e) shifting of the burden of proof, as appropriate, in proceedings other than criminal 
proceedings.

(จั) การผิลักภาระการพิสูจัน์ ตามกระบว่นพิจัารณาอ่�นนอกจัากกระบว่นพิจัารณาในทางอาญ่า

17. The support, services and remedies for victims of gender-based violence and 
harassment referred to in Article 10(e) of the Convention should include measures 
such as:

17. การสนับสนุน การบริการและการเยียว่ยาผู้ิเสียหายของค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม 
ด้ว่ยเหตุแห่งเพศสภาพที�อ้างถุ่งในข้อ 10(จั) ของอนุสัญ่ญ่าค์ว่รรว่มถุ่งมาตรการ เชุ่น

(a) support to help victims re-enter the labour market; (ก) การสนับสนุนเพ่�อชุ่ว่ยให้ผู้ิเสียหายสามารถุกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน

(b) counselling and information services, in an accessible manner as appropriate; (ข) การปร่กษาหาร่อและบริการข้อมูลในรูปแบบที�เข้าถุ่งได้ตามที�เหมาะสม

(c) 24-hour hotlines; (ค์) สายด่ว่น 24 ชัุ�ว่โมง

(d) emergency services; (ง) บริการสำาหรับเหตุฉุกเฉิน

(e) medical care and treatment and psychological support; (จั) ค์ว่ามชุ่ว่ยเหล่อทางการแพทย์และการรักษาและการสนับสนุนทางจิัตสังค์ม

(f) crisis centres, including shelters; and (ฉ) ศูนย์หร่อที�พักพิงฉุกเฉินและ

(g) specialized police units or specially trained officers to support victims. (ชุ) หน่ว่ยตำารว่จัพิเศษ หร่อเจ้ัาพนักงานที�ได้รับการฝึึกอบรมพิเศษในการสนับสนุนผู้ิเสียหาย

18. Appropriate measures to mitigate the impacts of domestic violence in the world 
of work referred to in Article 10(f) of the Convention could include:

18. มาตรการที�เหมาะสมในการบรรเทาผิลกระทบของค์ว่ามรุนแรงในค์รอบค์รัว่ในโลก 
แห่งการทำางานที�อ้างถุ่งในข้อ 10(ชุ) ของอนุสัญ่ญ่าค์ว่รรว่มถุ่ง

(a) leave for victims of domestic violence; (ก) การลาสำาหรับผู้ิเสียหายจัากค์ว่ามรุนแรงในค์รอบค์รัว่

(b) flexible work arrangements and protection for victims of domestic violence; (ข) การจััดการงานที�ย่ดหยุ่นและการให้ค์ว่ามคุ้์มค์รองผู้ิเสียหายจัากค์ว่ามรุนแรงในค์รอบค์รัว่

(c) temporary protection against dismissal for victims of domestic violence, 
as appropriate, except on grounds unrelated to domestic violence and its 
consequences;

(ค์) ค์ว่ามคุ้์มค์รองชัุ�ว่ค์ราว่ต่อการเลิกจ้ัางผู้ิเสียหายจัากค์ว่ามรุนแรงในค์รอบค์รัว่ ตามที�เหมาะสม  
เว้่นแต่มีเหตุที�ไม่เกี�ยว่ข้องกับค์ว่ามรุนแรงในค์รอบค์รัว่และผิลที�ตามมาจัากค์ว่ามรุนแรง 
ในค์รอบค์รัว่

(d) the inclusion of domestic violence in workplace risk assessments; (ง) การนำาค์ว่ามรุนแรงในค์รอบค์รัว่มาเป็นส่ว่นหน่�งในการประเมินค์ว่ามเสี�ยงในที�ทำางาน
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(e) a referral system to public mitigation measures for domestic violence, where they 
exist; and

(จั) ระบบส่งต่อมาตรการบรรเทาค์ว่ามรุนแรงในค์รอบค์รัว่ของสาธิารณะ ถุ้ามี และ

(f) awareness-raising about the effects of domestic violence. (ฉ) การสร้างค์ว่ามตระหนักเกี�ยว่กับผิลของค์ว่ามรุนแรงในค์รอบค์รัว่

19. Perpetrators of violence and harassment in the world of work should be held 
accountable and provided counselling or other measures, where appropriate, with a 
view to preventing the reoccurrence of violence and harassment, and facilitating their 
reintegration into work, where appropriate.

19. ผู้ิกระทำาค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางานค์ว่รรับผิิดชุอบและได้รับค์ำาปร่กษา
หร่อมาตรการอ่�นตามที�เหมาะสม เพ่�อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามซึ่ำ�า และ
เพ่�อชุ่ว่ยให้สามารถุกลับเข้าไปทำางานตามที�เหมาะสม

20. Labour inspectors and officials of other competent authorities, as appropriate, 
should undergo gender-responsive training with a view to identifying and addressing 
violence and harassment in the world of work, including psychosocial hazards and 
risks, gender-based violence and harassment, and discrimination against particular 
groups of workers.

20. พนักงานตรว่จัแรงงานและเจั้าพนักงานของหน่ว่ยงานที�มีอำานาจัอ่�นตามสมค์ว่ร  
ค์ว่รผ่ิานการฝึึกอบรมที�ตอบสนองต่อค์ว่ามแตกต่างทางเพศสภาพ เพ่�อการระบุและจััดการ 
กับค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางาน รว่มถุ่งอันตรายและค์ว่ามเสี�ยงทางจิัตสังค์ม 
ค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามด้ว่ยเหตุแห่งเพศสภาพ และการเล่อกปฏิิบัติต่อกลุ่มแรงงานบางกลุ่ม

21. The mandate of national bodies responsible for labour inspection, occupational 
safety and health, and equality and non-discrimination, including gender equality, 
should cover violence and harassment in the world of work.

21. หน้าที�และอำานาจัของหน่ว่ยงานภายในประเทศที�รับผิิดชุอบในการตรว่จัแรงงาน ค์ว่ามปลอดภัย 
และอาชีุว่อนามัยและค์ว่ามเท่าเทียมและการไม่เล่อกปฏิิบัติ รว่มถุ่งค์ว่ามเท่าเทียมทางเพศ 
ค์ว่รค์รอบค์ลุมถุ่งค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางาน

22. Members should make efforts to collect and publish statistics on violence 
and harassment in the world of work disaggregated by sex, form of violence and 
harassment, and sector of economic activity, including with respect to the groups 
referred to in Article 6 of the Convention.

22. ประเทศสมาชิุกค์ว่รพยายามเก็บและตีพิมพ์สถิุติค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลก 
แห่งการทำางานโดยแบ่งตามเพศ รูปแบบค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม และภาค์ส่ว่นของกิจักรรม 
ทางเศรษฐกิจั รว่มถุ่งที�เกี�ยว่กับกลุ่มที�อ้างถุ่งในข้อ 6 ของอนุสัญ่ญ่า

IV. Guidance, training and awareness-raising 4. การให้คำาแนะนำา การฝึกอบรม และการสร้างความตระหนัก
23. Members should fund, develop, implement and disseminate, as appropriate: 23. ประเทศสมาชิุกค์ว่รสนับสนุนเงินทุน พัฒนา นำาไปใชุ้ และเผิยแพร่ ตามค์ว่ามเหมาะสม

(a) programmes aimed at addressing factors that increase the likelihood of violence 
and harassment in the world of work, including discrimination, the abuse of 
power relations, and gender, cultural and social norms that support violence and 
harassment;

(ก) โค์รงการที�มุ่งที�การจััดการกับปัจัจััยที�เพิ�มโอกาสของค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลก 
แห่งการทำางาน รว่มถุ่งการเล่อกปฏิิบัติ การใชุ้ค์ว่ามสัมพันธ์ิเชิุงอำานาจัโดยมิชุอบ  
และบรรทัดฐานทางเพศสภาพ วั่ฒนธิรรมและสังค์มที�สนับสนุนค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม

(b) gender-responsive guidelines and training programmes to assist judges, labour 
inspectors, police officers, prosecutors and other public officials in fulfilling their 
mandate regarding violence and harassment in the world of work, as well as 
to assist public and private employers and workers and their organizations in 
preventing and addressing violence and harassment in the world of work;

(ข) แนว่ทางและโค์รงการฝึึกอบรมที�ตอบสนองต่อค์ว่ามแตกต่างของเพศสภาพ เพ่�อชุ่ว่ยเหล่อ 
ผู้ิพิพากษา พนักงานตรว่จัแรงงาน เจ้ัาหน้าที�ตำารว่จั พนักงานอัยการ และเจ้ัาหน้าที�ของรัฐอ่�น
ในการปฏิิบัติหน้าที�ที�เกี�ยว่ข้องกับค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางาน รว่มถุ่ง 
ให้ค์ว่ามชุ่ว่ยเหล่อนายจ้ัางและลูกจ้ัางและองค์์กรทั�งภาค์รัฐและเอกชุนในการป้องกันและจััดการ
กับค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามในโลกแห่งการทำางาน
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(c) model codes of practice and risk assessment tools on violence and harassment 
in the world of work, either general or sector- specific, taking into account the 
specific situations of workers and other persons belonging to the groups referred 
to in Article 6 of the Convention;

(ค์) ประมว่ลหลักปฏิิบัติและเค์ร่�องม่อประเมินค์ว่ามเสี�ยงต้นแบบว่่าด้ว่ยค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม
ในโลกแห่งการทำางาน ทั�งโดยทั�ว่ไปและเฉพาะภาค์ส่ว่น ซ่ึ่�งพิจัารณาถุ่งสถุานการณ์เฉพาะ 
ของแรงงานและบุค์ค์ลอ่�นที�อยู่ในกลุ่มที�อ้างถุ่งในข้อ 6 ของอนุสัญ่ญ่า

(d) public awareness-raising campaigns in the various languages of the country, 
including those of the migrant workers residing in the country, that convey the 
unacceptability of violence and harassment, in particular gender-based violence 
and harassment, address discriminatory attitudes and prevent stigmatization of 
victims, complainants, witnesses and whistle-blowers;

(ง) การรณรงค์์สร้างค์ว่ามตระหนักรู้แก่สาธิารณะในภาษาต่างๆ ที�มีอยู่ในประเทศ รว่มถุ่งภาษาของ 
แรงงานข้ามชุาติที�อาศัยอยู่ในประเทศว่่าค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามเป็นสิ�งที�ไม่สามารถุ
ยอมรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ�งค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามด้ว่ยเหตุแห่งเพศสภาพ และที�กล่าว่ถุ่ง 
ทัศนค์ติของสังค์มที�ก่อให้เกิดการเล่อกปฏิิบัติและป้องกันการตีตราผู้ิเสียหาย ผู้ิร้องเรียน
พยาน และผู้ิให้เบาะแส 

(e) gender-responsive curricula and instructional materials on violence and 
harassment, including gender-based violence and harassment, at all levels of 
education and vocational training, in line with national law and circumstances;

(จั) หลักสูตรและเน่�อหาการสอนว่่าด้ว่ยค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามด้ว่ยเหตุแห่งเพศสภาพ  
รว่มถุ่งค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์ามด้ว่ยเหตุแห่งเพศสภาพในทุกระดับการศ่กษาและ 
การฝึึกอบรมวิ่ชุาชีุพ ในแนว่ทางเดียว่กับกฎหมายและสถุานการณ์ภายในประเทศ

(f) materials for journalists and other media personnel on gender-based violence 
and harassment, including its underlying causes and risk factors, with due respect 
for their independence and freedom of expression; and

(ฉ) เน่� อหาสำาหรับนักข่ าว่และบุค์ค์ลกรส่� ออ่� นว่่ าด้ว่ยค์ว่ามรุนแรงและการค์ุกค์าม 
ด้ว่ยเหตุแห่งเพศสภาพรว่มถุ่งสาเหตุและปัจัจััยเสี�ยงที�เป็นรากฐาน โดยเค์ารพถุ่งอิสรภาพ
และเสรีภาพในการแสดงออก

(g) public campaigns aimed at fostering safe, healthy and harmonious workplaces 
free from violence and harassment.

(ชุ) การรณรงค์์สาธิารณะที�มุ่งไปที�การส่งเสริมค์ว่ามปลอดภัย สุขอนามัย และที�ทำางานที�ปรองดอง
กันและปราศจัากค์ว่ามรุนแรงและการคุ์กค์าม
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