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บทน�า

หลักการพื้นฐานของปฏิญญาไตรภาคีว่าด้วยหลักการเกี่ยวกับบรรษัทข้ามชาติ

และนโยบายทางสงัคม (ปฏิญญาบรรษทัข้ามชาต ิหรอื MNE Declaration) เป็นการ

ให้แนวทางแก่บรรษัทข้ามชาติ รัฐบาล รวมถึงองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง

ในด้านต่างๆ เช่น การจ้างงาน การฝึกอบรม สภาพการท�างานและการด�ารงชีวิต 

ตลอดจนแรงงานสัมพนัธ์ ข้อแนะน�านีร่้างขึน้โดยอ้างองิหลักการต่างๆ ของอนสุญัญา

แรงงานระหว่างประเทศและข้อแนะ รวมทั้งปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธ ิ

ขั้นพื้นฐานในการท�างานของไอแอลโอ และการติดตามการด�าเนินงานซึ่งได้รับการ

รับรองในระดับสากลว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของหลักการการสร้าง

งานทีมี่คณุค่าส�าหรับทุกคน โดยปฏิญญาดังกล่าวนีเ้ป็นพืน้ฐานของข้อแนะน�านีด้้วย 

โดยภาคผนวก I นั้นได้แสดงรายละเอียดของรายการอนุสัญญาแรงงานระหว่าง

ประเทศและข้อแนะที่เกี่ยวข้องกับปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติไว้

ด ้วยบทบาทท่ีส�าคัญอย่างต่อเนื่องของบรรษัทข้ามชาติในกระบวนการ 

โลกาภิวัตน์ด้านสังคมและเศรษฐกิจ จึงท�าให้การปฏิบัติตามหลักการในปฏิญญา

ไตรภาคีว่าด้วยหลักการเกี่ยวกับบรรษัทข้ามชาติและนโยบายทางสังคมมีความ

ส�าคัญและจ�าเป็นในบริบทของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการค้า

รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานโลก ทั้งนี้ภาคีผู ้เก่ียวข้องสามารถ

น�าหลักการของปฏิญญาไตรภาคีว่าด้วยหลักการเกี่ยวกับบรรษัทข้ามชาติและ

นโยบายทางสังคมไปใช้เป็นแนวทางเพื่อให้การด�าเนินงานและธรรมาภิบาลของ

บรรษัทข้ามชาติสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมและแรงงานเพิ่มมากขึ้น 

อันจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามหลักการงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคนซึ่งเป็น

เป้าหมายสากลที่ก�าหนดไว้ในวาระของการพัฒนาท่ีย่ังยืนภายในปี ค.ศ. 2030 

ข้อแนะน�าเหล่านีย้งัสามารถน�ามาใช้ในการสร้างภาคีหุน้ส่วนเพือ่ขจดัความท้าทาย

หลายประการที่รัฐหรือผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถด�าเนินการได้โดยล�าพัง  

โดยข้อแนะน�านี้รวมถึงการเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและการ

ด�าเนินการร่วมกันในโครงการความร่วมมือต่างๆ ในระดับสากลด้วย

ตราสารฉบับน้ีเป็นการวางแนวนโยบายทางสงัคมของกิจกรรมทีมี่ความอ่อนไหว 

และซับซ้อนสูง การที่ทุกฝ่ายด�าเนินการอย่างสอดคล้องกับปฏิญญาฉบับนี้จะมี 

ส่วนส�าคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายงานที่มีคุณค่า

รวมทัง้การเตบิโตทางเศรษฐกิจทีเ่กดิประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและการพฒันาอย่างย่ังยืน 

ดังนั้นทุกฝ่ายควรน�าหลักการในปฏิญญาฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ คณะประศาสน์การ

ของส�านักงานแรงงานระหว่างประเทศได้มีมติรับรองเครื่องมือในการปฏิบัติตามท่ี

ระบุไว้ในภาคผนวก II เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายน�าหลักการไปปฏิบัติ

V
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ปฏิญญาไตรภาคีว่าด้วยหลักการเกี่ยวกับ 

บรรษัทข้ามชาติและนโยบายทางสังคม

องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือไอแอลโอนั้นมีบทบาทท่ีส�าคัญและจ�าเป็น

ต่อการพัฒนาหลักการอันจะเป็นข้อแนะน�าให้กับรัฐบาล องค์กรนายจ้าง และ

องค์กรลูกจ้าง ตลอดจนบรรษัทข้ามชาติ เนื่องด้วยโครงสร้างลักษณะไตรภาคี 

อันเป็นเอกลักษณ์ของไอแอลโอ รวมทั้งศักยภาพและประสบการณ์อันยาวนานของ

องค์กรในการท�างานด้านสังคม

คณะประศาสน์การแห่งส�านักงานแรงงานระหว่างประเทศได้รับรองปฏิญญา

ไตรภาคีว่าด้วยหลักการเกี่ยวกับบรรษัทข้ามชาติและนโยบายทางสังคมในการ

ประชมุสมัยท่ี 204 (เดือนพฤศจกิายน ค.ศ. 1977) และต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงใน

การประชมุสมัยที ่279 (เดือนพฤศจกิายน ค.ศ. 2000) และสมัยที ่295 (เดือนมีนาคม 

ค.ศ. 2006) ทั้งนี้คณะประศาสน์การได้มีมติในการประชุมสมัยที่ 329 (เดือนมีนาคม 

ค.ศ. 2017) ในการปรับปรุงแก้ไขสาระในปฏิญญาโดยพิจารณาถึงการพัฒนาที ่

เกดิขึน้นบัตัง้แต่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขสาระในปฏิญญาในปี ค.ศ. 2006 เช่น ปฏิญญา

ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยความยุตธิรรมทางสังคมเพือ่โลกาภวิตัน์

ทีเ่ป็นธรรมซึง่ได้ผ่านการรับรองจากทีป่ระชมุแรงงานระหว่างประเทศในปี ค.ศ. 2008 

มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศฉบับใหม่ ข้อสรุปของท่ีประชุมแรงงานระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืน (ค.ศ. 2007) และข้อสรุปที่ประชุมแรงงาน

ระหว่างประเทศว่าด้วยงานที่มีคุณค่าในห่วงโซ่อุปทานโลก (ค.ศ. 2016) ตลอดจน

หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน: การปฏิบัติตามกรอบขององค์การ

สหประชาชาตว่ิาด้วย “การคุ้มครอง การเคารพและการเยียวยา” (ค.ศ. 2011) รวมทัง้ 

เป้าหมายและเป้าประสงค์ตาม วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (ค.ศ. 2015)  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิญญานี้เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังพิจารณาสาระของวาระปฏิบัต ิ

การแอดดิส อาบาบา (ค.ศ. 2015) ว่าด้วยการให้เงินทุนเพื่อการพัฒนา ข้อตกลง 

ปารีส (ค.ศ. 2015) ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ ตลอดจนแนวทางของ

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจส�าหรับบรรษัทข้ามชาติ (ดังที่ได้

ปรับปรุงแก้ไขในปี ค.ศ. 2011) ทั้งนี้คณะประศาสน์การได้รับรองปฏิญญาไตรภาคี

ว่าด้วยหลักการเกีย่วกับบรรษทัข้ามชาตแิละนโยบายทางสงัคมฉบบัปรับปรุงแก้ไข

ซึ่งอาจอ้างถึงในอีกชื่อหนึ่งว่า ”ปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ” หรือ “MNE Declaration” 

และได้เชือ้เชญิให้รฐับาลของประเทศสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์กร

นายจ้างและองค์กรลูกจ้างที่เก่ียวข้อง ตลอดจนบรรษัทข้ามชาติที่ประกอบกิจการ 

ในอาณาเขตของรัฐภาคีได้น�าหลักการที่ได้ก�าหนดไว้ไปปฏิบัติ 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
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เป้าหมายและขอบเขต

 1.  บรรษัทข้ามชาติมีบทบาทท่ีส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่และความ 

  สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในระดับสากลซึ่งรัฐบาลต่างๆ นายจ้างและแรงงานตลอด 

  จนองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจในประเด็นนี้มากขึ้นเรื่อยๆ การที่มีการลงทุน 

  โดยตรงจากต่างประเทศ การค้าและวิธีการอื่นๆ ของบรรษัทข้ามชาติส่งผลให ้

  บรรษัทเหล่าน้ีสามารถสร้างผลประโยชน์ที่ย่ังยืนให้ทั้งประเทศผู้ลงทุนและประเทศ 

  ผู ้รับการลงทุนโดยการท�าให้เกิดการใช้เงินทุน เทคโนโลยีและแรงงานอย่างมี 

  ประสิทธภิาพมากขึน้ การก�าหนดกรอบการท�างานว่าด้วยนโยบายการพฒันาทีย่ั่งยนื 

  โดยรัฐบาลนั้นส่งผลให้บรรษัทเหล่านี้สามารถมสี่วนส�าคัญต่อการส่งเสรมิเศรษฐกจิ 

  และสวสัดิการสังคม การยกระดับมาตรฐานการด�ารงชพีและความพงึพอใจต่อปัจจยั 

  จ�าเป็นพืน้ฐาน การสร้างโอกาสในการจ้างงานทัง้ทางตรงและทางอ้อม และการเข้าถึง 

  สทิธมินษุยชนรวมถงึเสรภีาพในการสมาคมท่ัวโลก แต่ในทางกลับกัน การทีบ่รรษทั 

  ข้ามชาตมิคีวามก้าวหน้าในการจัดระบบการประกอบกจิการของตนทีอ่ยูน่อกเหนอื 

  กรอบการท�างานในระดับชาติก็อาจท�าให้เกิดการกระจกุตวัของอ�านาจทางเศรษฐกจิ 

  และอาจขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของนโยบายระดับชาติรวมท้ังผลประโยชน์ของ 

  แรงงานด้วย นอกจากนีค้วามซบัซ้อนของบรรษทัข้ามชาตแิละโครงสร้างการด�าเนนิ 

  งานและนโยบายของบรรษทัท่ีมีความหลายหลายซึง่เป็นการยากทีจ่ะสามารถเข้าใจ 

  ได้อย่างชดัเจน ก็ได้สร้างความกังวลให้กับประเทศผูล้งทนุหรือประเทศผูร้บัการลงทนุ 

  หรือทั้งสองกรณี

 2.  ปฏิญญาฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้บรรษัทข้ามชาติได้มีส่วนร่วมเชิงบวกต่อ 

  พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม และการตระหนักถึงความส�าคัญของหลักการ 

  เรื่องงานท่ีมีคุณค่าส�าหรับคนทุกคน รวมถึงลดทอนแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดจาก 

  การประกอบกิจการของภาคธุรกิจ

 3.  เป้าหมายนี้จะมีการสนับสนุนโดยกฎหมาย นโยบาย มาตรการ และการด�าเนินการ 

  ของรัฐบาลท่ีเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการแรงงานและการตรวจแรงงาน 

  ภาครัฐ รวมทั้งความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาล องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง 

  ในทุกประเทศ 

 4.  หลักการของปฏิญญาฉบับนี้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่รัฐบาล องค์กรนายจ้าง 

  และองค์กรลูกจ้างในประเทศผู้ลงทุนและประเทศผู้รับการลงทุน รวมถึงบรรษัท 

  ข้ามชาติในการออกมาตรการและด�าเนินการรวมถึงน�านโยบายเชิงสังคมต่างๆ  

  ไปปฏิบัต ินโยบายเชงิสังคมนีห้มายรวมถงึนโยบายต่างๆ ทีต่ัง้อยูบ่นหลักการท่ีก�าหนด 

  ไว้ในรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาและข้อแนะต่างๆ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

  ที่เกี่ยวข้อง อันจะน�าไปสู่พัฒนาการทางสังคมและการบรรลุเป้าหมายว่าด้วยงานที ่

  มีคุณค่า
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 5.  หลกัการเหล่านีไ้ม่ได้มีเป้าหมายท่ีจะเสนอแนะว่าให้มีการปฏิบัตต่ิอบรรษทัข้ามชาต ิ

  และธุรกิจในประเทศอย่างไม่เท่าเทียมกันหรือให้คงการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน 

  เช่นน้ันไว้ แต่หลักการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อให้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ 

  ทกุฝ่าย ในกรณีทีห่ลกัการของปฏิญญาบรรษทัข้ามชาตมีิความเก่ียวข้องกับทัง้บรรษทั 

  ข ้ามชาติและธุรกิจระดับชาติ ความคาดหวังท่ีมีต ่อองค์กรท้ังสองรูปแบบ 

  เกี่ยวกับการประกอบกิจการโดยทั่วไปและการปฏิบัติทางสังคมนั้นไม่แตกต่างกัน 

 6. ปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติไม่ได้ให้นิยามทางกฎหมายของค�าว่าบรรษัทข้ามชาติท่ี 

  ตายตัว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของปฏิญญา ย่อหน้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

  ท�าความเข้าใจสาระของปฏิญญาแต่ไม่ต้องการก�าหนดนิยามของค�าดังกล่าว ทั้งนี ้

  บรรษัทข้ามชาติรวมถึงธุรกิจที่มีกรรมสิทธิ์หรือมีอ�านาจในการควบคุมการผลิต  

  การจดัจ�าหน่าย การให้บริการหรือมีส่ิงอ�านวยความสะดวกซึง่ตัง้อยูน่อกประเทศท่ีเป็น 

  ที่ตั้งกิจการของตน บรรษัทข้ามชาติอาจเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐหรือเอกชนไม่ว่า 

  ทัง้หมดหรือบางส่วน อาจเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก และอาจมีส�านกังานใหญ่ 

  ตั้งอยู่ส่วนใดของโลกก็ได้ ส่วนอ�านาจของหน่วยงานภายในบรรษัทข้ามชาติในการ 

  บริหารองค์กรตนเองมีความแตกต่างกันไปแต่ละองค์กร ข้ึนอยู่กับลักษณะความ 

  สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับประเภทของกิจกรรม อีกท้ังยังควรค�านึงถึงรูปแบบ 

  กรรมสทิธิ ์ขนาดและลกัษณะของกิจการ ตลอดจนพืน้ท่ีประกอบกิจการของธรุกิจที ่

  เก่ียวข้องซึ่งมีความหลากหลายสูงมาก หากไม่ได้มีการระบุไว้ในแนวทางอื่นแล้ว  

  ค�าว่า “บรรษัทข้ามชาติ” ที่ใช้ในปฏิญญาฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อก�าหนดหน้าที่ของ 

  หน่วยธุรกิจท่ีมีรูปแบบที่หลากหลาย (บริษัทแม่หรือหน่วยงานของบรรษัทที่อยู ่

  ในท้องทีห่รอืทัง้สองแห่ง หรือองค์กรทัง้หมดโดยรวม) ตามการแบ่งความรับผดิชอบ 

  ระหว่างหน่วยธรุกิจเหล่านัน้ โดยหวงัว่าหน่วยธรุกิจเหล่านีจ้ะร่วมมือและช่วยเหลือ 

  กันเพือ่อ�านวยความสะดวกในการปฏิบัตติามหลักการทีก่�าหนดไว้ในปฏิญญาฉบับนี ้

  ตามที่จ�าเป็น นอกจากนี้ บรรษัทข้ามชาติมักด�าเนินงานโดยมีความเก่ียวเนื่องกับ 

  ธรุกิจอ่ืนๆ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการผลติโดยรวม และด้วยเหตนุี ้ธรุกจิเหล่านัน้ 

  จึงมีบทบาทในการบรรลุตามเป้าหมายของปฏิญญานี้ด้วย

 7.  ปฏิญญาฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการในด้านการจ้างงาน การฝึกอบรม สภาพการ 

  ท�างานและการด�ารงชวีติ และแรงงานสมัพนัธ์ ซึง่เป็นข้อแนะให้รัฐบาล องค์กรนายจ้าง 

  และองค์กรลกูจ้าง ตลอดจนบรรษทัข้ามชาตไิด้น�าไปปฏิบัตโิดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ 

  ความสมัครใจ หลักการในปฏิญญานี้ไม่ได้จ�ากัดหรือมีผลกระทบกับพันธกรณี 

  ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

  แต่อย่างใด 
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นโยบายทั่วไป

 8. ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติพึงเคารพอ�านาจอธิปไตย 

  ของแต่ละประเทศ ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของประเทศ ค�านึงถึงวิธีปฏิบัติใน 

  ท้องถิน่ และเคารพมาตรฐานสากลทีเ่ก่ียวข้อง นอกจากนีท้กุฝ่ายควรยึดถอืพนัธกรณ ี

  ที่ได้ตกลงไว้โดยสมัครใจซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายในประเทศและพันธกรณ ี

  ในระดับสากลที่ได้ตกลงไว้ด้วย บรรษัทข้ามชาติพึงเคารพปฏิญญาสากลว่าด้วย 

  สิทธิมนุษยชน (ค.ศ. 1948) และกติกาสากลที่สอดคล้องกัน (ค.ศ. 1966) ที่ผ่านการ 

  รับรองจากท่ีประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติ ตลอดจนธรรมนูญและหลักการ 

  ต่างๆ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่งก�าหนดว่าเสรีภาพในการแสดงออก 

  และการสมาคมเป็นสิ่งส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 9. ทุกภาคส่วนควรมีส่วนส่งเสริมให้มีการบรรลุเป้าหมายของปฏิญญาขององค์การ 

  แรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิพื้นฐานในการท�างานและการ 

  ติดตามผลที่ได้รับการรับรองเม่ือ ค.ศ. 1998 ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีจากการ 

  เป็นสมาชิกขององค์กรที่ต้องเคารพ ส่งเสริมและปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยสิทธ ิ

  พื้นฐานอย่างสุจริตใจตามกรอบของธรรมนูญ แม้ว่าประเทศสมาชิกดังกล่าวจะยัง 

  ไม่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาพื้นฐานก็ตาม หลักการว่าด้วยสิทธิพื้นฐานมีความ 

  เก่ียวข้องกับอนสัุญญาดังกล่าว ได้แก่ (ก) เสรีภาพในการสมาคมและการรบัรองสิทธ ิ

  ในการเจรจาต่อรองร่วมอย่างมีประสิทธิผล (ข) การขจัดการใช้แรงงานบังคับหรือ 

  การเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ (ค) การขจัดการใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิผล  

  และ (ง) การขจัดการเลือกปฏิบัติในด้านการจ้างงานและอาชีพ ด้วยเหตุนี้รัฐบาล 

  ของรัฐใดซึง่ยงัไม่ได้ให้สตัยาบันต่ออนสัุญญาท่ีเกีย่วข้องกับหลักการพืน้ฐานและสทิธ ิ

  ในการท�างานที่ได้มีการรับรองในปฏิญญาปี ค.ศ. 1998 จึงควรให้สัตยาบันต่อ 

  ปฏิญญาดังกล่าว ส่วนบรรษัทข้ามชาติสามารถมีบทบาทที่ส�าคัญในการบรรลุ 

  วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ผ่านทางการประกอบกิจการของตน

 10. มีการแนะน�าให้รัฐบาล องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้างของประเทศผู้ลงทุนและ 

  ประเทศผู้รับการลงทุน ตลอดจนบรรษัทข้ามชาติเองน�าหลักการท่ีก�าหนดไว้ใน 

  ปฏิญญาไปปฏิบัติ หลักการดังกล่าวเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงว่าผู้เกี่ยวข้องแต่ละ 

  ส่วนมีบทบาทเฉพาะในทางปฏิบัต ิหลักการท่ีส�าคัญเพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมายคือ 

  ก. หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน: การปฏิบัติตามกรอบขององค์การ 

   สหประชาชาติว่าด้วย “การคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา (ค.ศ. 2011) ได้ก�าหนดหน้าท่ี 

   และความรับผิดชอบของรัฐและธุรกิจในด้านสิทธิมนุษยชนไว้ หลักการเหล่านี้ตั้งอยู่บน 

   พื้นฐานต่อไปนี้ (i) พันธกรณีของรัฐในการเคารพ การคุ้มครอง และการท�าให้บรรลุ 

   เป้าหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐาน (“หน้าท่ีของรัฐในการคุ้มครอง 

   สิทธิมนุษยชน”) (ii) บทบาทของธุรกิจในฐานะองคาพยพเฉพาะด้านของสังคมที ่

   ท�าหน้าท่ีเฉพาะด้านซ่ึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้ังหมดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเคารพสิทธิ 

   มนษุยชนด้วย (“ความรับผดิชอบของธรุกิจในการเคารพสทิธมินษุยชน”) และ (iii) ความจ�าเป็น 

   ในการได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเมื่อมีการละเมิดสิทธิและพันธกรณี  

   (“การเข้าถึงการเยียวยา”)
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  ข. หลักการชี้แนะนี้มีผลใช้กับรัฐและธุรกิจทุกแห่ง รวมทั้งบรรษัทข้ามชาติหรือองค์กรรูปแบบ 
   อื่น ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใด ภาคทางเศรษฐกิจหรือสังคมใด มีบริบทในการประกอบกิจการ 
   อย่างไร และไม่ว่าจะมีการถือครองกรรมสิทธิ์หรือโครงสร้างเช่นใดก็ตาม 

  ค. ความรับผดิชอบของธรุกจิในการเคารพสทิธมินษุยชนนัน้ก�าหนดให้ธรุกจิอนัรวมถงึบรรษทั 
   ข้ามชาติซึ่งไม่ว่าจะประกอบกิจการอยู่ท่ีใดจะต้อง (i) หลีกเล่ียงมิให้กิจกรรมของตนเป็น 
   สาเหตุหรือมีส่วนที่ท�าให้เกิดผลกระทบอันไม่พึงปรารถนาและจัดให้มีการด�าเนินการกับ 
   ผลกระทบเม่ือเกิดขึ้น และ (ii) มุ่งที่จะป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
   อนัไม่พงึปรารถนาทีเ่ก่ียวโยงโดยตรงกบัการประกอบกิจการ ผลติภัณฑ์หรอืการบรกิารของตน  
   ซ่ึงความเก่ียวโยงน้ันเกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ แม้ว่าธุรกิจนั้นจะไม่ได้ 
   มีส่วนท�าให้เกิดผลอันไม่พึงปรารถนาก็ตาม

  ง. ธุรกิจอันรวมถึงบรรษัทข้ามชาติควรมีการตรวจสอบเพื่อระบุ ป้องกัน บรรเทา และแสดง 
   ความรับผิดชอบในการด�าเนินการแก้ไขผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหรือที่อาจมี 
   ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนท่ีได้รับการรับรองในระดับสากล โดยอย่างน้อยธุรกิจควร 
   ด�าเนินการให้ครอบคลุมสิทธิท่ีได้แสดงไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ 
   หลักการท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ก�าหนดไว้ในปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่าง 
   ประเทศว่าด้วยหลักการพื้นฐานและสิทธิในการท�างาน 

  จ. ในการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนนั้น ธุรกิจซึ่งรวมถึงบรรษัทข้ามชาติควรระบุ 
   และประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอันไม่พึงประสงค์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นหรือคาดว่าอาจ 
   เกิดขึ้นซึ่งธุรกิจอาจมีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะเกิดจากกิจกรรมของตนหรือเป็นผลที่เกิดจาก 
   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กระบวนการนี้ควรมีการปรึกษาหารืออย่างจริงจังกับกลุ่มที่อาจ 
   ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรลูกจ้าง ทั้งนี้ตามความ 
   เหมาะสมโดยให้สอดคล้องกับขนาดของธุรกิจตลอดจนลักษณะและบริบทในการประกอบ 
   กิจการด้วย กระบวนการดังกล่าวควรพิจารณาถึงความส�าคัญของเสรีภาพในการสมาคม 
   และการเจรจาต่อรองร่วม ตลอดจนค�านงึถงึแรงงานสมัพนัธ์และการเจรจาทางสงัคมซึง่เป็น 
   กระบวนการท่ีต้องกระท�าอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้บรรลุตามเป้าหมายของปฏิญญาบรรษทัข้ามชาติ 

 11. บรรษัทข้ามชาติควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์เชิงนโยบายในประเทศท่ีตนเข้าไป 
  ประกอบธุรกิจได้ก�าหนดไว้ให้ถี่ถ้วน กิจกรรมของบรรษัทควรเป็นไปตามกฎหมาย 
  ภายในของประเทศและสอดคล้องกับล�าดับความส�าคญัในการพฒันาและเป้าหมาย 
  ทางสังคม ตลอดจนโครงสร้างของประเทศที่ตนประกอบกิจการ ควรมีการปรึกษา 
  หารือกันระหว่างบรรษัทข้ามชาติกับรัฐบาลเพื่อให้เกิดผลดังกล่าว ในกรณีที ่
  เหมาะสม ควรปรึกษาองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างในระดับชาติที่เกี่ยวข้อง

 12. รัฐบาลของประเทศผู้รับการลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติควรส่งเสริมให้บรรษัท 
  ข้ามชาติท่ีประกอบกิจการในอาณาเขตของตนมีการปฏิบัติทางสังคมท่ีดีดังที ่
  ได้ระบุไว้ตามสาระของปฏิญญาฉบับนี้ ส่วนรัฐบาลของประเทศผู้ลงทุนที่บรรษัท 
  จดทะเบียนไว้ก็ควรส่งเสริมให้บรรษัทข้ามชาติที่ประกอบกิจการในต่างประเทศมี 
  การปฏิบัตทิางสงัคมทีดี่ท่ีสอดคล้องกับสาระในปฏิญญาฉบับนี ้โดยค�านงึถึงกฎหมาย 
  ด้านสังคมและแรงงานตลอดจนระเบียบและวิธีปฏิบัติในประเทศผู้รับการลงทุน 
  รวมถึงมาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน ท้ังรัฐบาลของประเทศผู้ลงทุนและ 
  รัฐบาลของประเทศผู้รับการลงทุนควรเตรียมความพร้อมในการเจรจาหารือกับ 
  แต่ละฝ่ายเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นเกิดขึ้น
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การจ้างงาน

การส่งเสริมโอกาสในการจ้างงาน

 13. รัฐบาลควรประกาศนโยบายเชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานอย่างเต็มท่ี  

  การจ้างงานท่ีมีผลิตภาพและมีอิสระในการเลือกตัดสินใจ รวมทั้งหลักการงานที่มี 

  คุณค่าและด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิด 

  การเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ  

  การปฏิบัติตามข้อก�าหนดเงื่อนไขการจ้างงานอย่างครบถ้วน การแก้ไขการว่างงาน 

  และการจ้างงานที่ต�่ากว่าความสามารถ

 14. แนวทางนี้ทวีความส�าคัญอย่างยิ่งในกรณีที่รัฐบาลของประเทศผู้รับการลงทุนนั้น 

  ประสบกับปัญหาว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานที่ต�่ากว่าความสามารถอย่าง 

  รุนแรง และโดยเฉพาะกับประเทศที่ก�าลังพัฒนาในส่วนต่างๆ ของโลก ในส่วนนี้ 

  ควรค�านึงถึงสาระส�าคัญดังที่ปรากฏในวาระการจ้างงานโลก (ค.ศ. 2003) ข้อสรุป 

  ที่ประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความยั่งยืน 

  ของธุรกิจ (ค.ศ. 2007) เอกสารสัญญางานโลก (ค.ศ. 2009) และเป้าหมายที่ 8  

  ของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย

 15. ย่อหน้าที่ 13 และย่อหน้าที่ 14 ข้างต้นได้ก�าหนดกรอบการท�างานที่เกี่ยวข้องกับ 

  ผลกระทบจากการจ้างงานของบรรษัทข้ามชาติท่ีควรพิจารณาให้ความส�าคัญ 

  ทั้งในประเทศผู้ลงทุนและประเทศผู้รับการลงทุน 

 16. บรรษทัข้ามชาตโิดยเฉพาะท่ีประกอบกิจการในประเทศท่ีก�าลังพฒันาควรสร้างเสริม 

  โอกาสและมาตรฐานในการจ้างงาน โดยพิจารณาถึงนโยบายว่าด้วยการจ้างงาน 

  และวัตถุประสงค์ของรัฐบาลประกอบกับความม่ันคงในการจ้างงานและการพัฒนา 

  ในระยะยาวของธุรกิจด้วย 

 17. ในกรณีท่ีเหมาะสม บรรษัทข้ามชาติควรปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่มีอ�านาจและ 

  องค์กรนายจ้าง องค์การลูกจ้างในระดับประเทศก่อนที่จะเริ่มด�าเนินกิจการนั้นเพื่อ 

  ท�าให้แผนการจ้างงานของตนมีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสังคมของ 

  ประเทศท่ีเข้าไปลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ บรรษัทข้ามชาติและทุกฝ่ายที ่

  เก่ียวข้องซึง่รวมถงึองค์กรลูกจ้างควรมีการปรกึษาหารือดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ง ธรุกิจ 

  ระดับประเทศก็ควรปฏิบัติเช่นเดียวกัน

 18. บรรษัทข้ามชาติควรให้ความส�าคัญกับการจ้างงาน การพัฒนาอาชีพ การเลื่อน 

  ต�าแหน่ง และความก้าวหน้าของแรงงานที่เป็นประชาชนในประเทศผู้รับการลงทุน 

  ในทุกระดับ โดยร่วมมือกันกับผู้แทนฝ่ายแรงงานซึ่งตนได้ว่าจ้างหรือผู้แทนองค์กร 

  ของแรงงานดังกล่าวและหน่วยงานผู้มีอ�านาจของรัฐตามที่เหมาะสม 
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 19. บรรษทัข้ามชาตคิวรพจิารณาความส�าคัญของการใช้เทคโนโลยีทีน่�าไปสู่การจ้างงาน 

  ทั้งทางตรงและทางอ้อมเม่ือลงทุนในประเทศท่ีก�าลังพัฒนา บรรษัทควรปรับใช ้

  เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการและตามลักษณะของประเทศผู้รับการ 

  ลงทนุให้มากท่ีสุดเท่าทีจ่ะกระท�าได้ โดยพจิารณาสภาพของกระบวนการและเงือ่นไข 

  ที่ปรากฏในภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องประกอบ นอกจากนี้บรรษัทควรมีส่วนในการ 

  พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศผู้รับการลงทุนนั้นเมื่อกระท�าได้ 

 20. บรรษัทข้ามชาติควรพิจารณาท�าสัญญากับธุรกิจของประเทศผู้รับการลงทุนเพื่อให ้

  ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้ รวมทั้งพิจารณาให้มีการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นและ 

  ส่งเสริมการแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เม่ือมีความเหมาะสม  

  ซึง่จะเป็นการส่งเสรมิการจ้างงานในประเทศทีก่�าลงัพฒันาทีเ่อือ้ต่อการขยายตวัของ 

  เศรษฐกิจโลกต่อไป อย่างไรก็ดี บรรษัทข้ามชาติไม่ควรด�าเนินการในลักษณะ 

  ดังกล่าวเพยีงเพือ่หลีกเล่ียงความรับผดิชอบทีร่ะบุไว้ในหลกัการของปฏิญญาฉบับนี้

 21. รัฐบาลควรก�าหนดกรอบนโยบายที่มีการผสมผสานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจาก 

  เศรษฐกิจนอกระบบไปสู่เศรษฐกิจในระบบและน�ากรอบนโยบายนั้นไปปฏิบัติ  

  โดยค�านึงว่าเศรษฐกิจนอกระบบประสบปัญหาอย่างมากในการสร้างงานที่มีคุณค่า  

  บรรษทัข้ามชาตแิละบรรษทัระดับชาตคิวรมีส่วนในการบรรลุเป้าหมายนีเ้ช่นเดียวกัน 

การประกันสังคม

 22. รัฐบาลควรก�าหนดให้มีการสร้างและพัฒนาการคุ้มครองทางสังคมให้สอดคล้องกับ 

  หลักการว่าด้วยฐานการคุ้มครองทางสังคมอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบ 

  ประกันสังคมของประเทศ และน�าหลักการด้านฐานการคุ้มครองทางสังคมบรรจุไว้ 

  ในยุทธศาสตร์เม่ือสามารถกระท�าได้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะน�าไปสู่การขยายการ 

  คุ้มครองทางสังคมในระดับที่สูงขึ้นและครอบคลุมประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

  ดังท่ีได้ระบุไว้ในมาตรฐานแรงงานของไอแอลโอว่าด้วยการคุ้มครองทางสังคม  

  นอกจากนีอ้งค์กรนายจ้างและองค์กรลกูจ้างสามารถมีบทบาทในการส่งเสริมนโยบาย 

  นี้ด้วยเช่นกัน บรรษัทข้ามชาติและธุรกิจต่างๆ ควรมีส่วนเสริมระบบประกันสังคม 

  ของรฐัและกระตุน้ให้มีการพฒันาระบบประกันสงัคมให้ดียิง่ขึน้ซึง่อาจกระท�าได้โดย 

  จัดให้มีโครงการที่นายจ้างเป็นผู้สนับสนุน

การขจัดการใช้แรงงานบังคบัหรือการเกณฑ์แรงงาน

 23. รัฐบาลควรมีมาตรการเพื่อป้องกันและขจัดแรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ 

  คุ้มครองผู้เสียหาย และให้มีการเข้าถึงมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ  

  เช่น เงินชดเชยและการฟื้นฟู ตลอดจนมีการลงโทษผู้กระท�าความผิดในการใช ้

  แรงงานบังคบัหรือการเกณฑ์แรงงาน รฐับาลควรจดัท�านโยบายและแผนการท�างาน 

  ของประเทศโดยมีการหารือกับองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง ในส่วนนี้ควรให้ 

  หน่วยงานผู้มีอ�านาจได้ด�าเนินการอย่างเป็นระบบและมีการประสานงานกับองค์กร 

  ของฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายแรงงาน และกลุ่มต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องตามความเหมาะสม
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 24. รัฐบาลควรก�าหนดข้อแนะน�าและให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายนายจ้างและธรุกจิในการ 

  ใช้มาตรการอันมีประสิทธภิาพเพือ่ระบุ ป้องกนั บรรเทา และแสดงความรบัผดิชอบว่า 

  ได้แก้ไขความเสีย่งว่าด้วยการใช้แรงงานบังคับหรือการเกณฑ์แรงงานอย่างไรในการ 

  ประกอบกิจการ สินค้า การให้บริการ หรือการด�าเนนิการทีต่นอาจเก่ียวข้องโดยตรง  

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการปราบปรามการใช้แรงงานบังคับหรือการเกณฑ์แรงงาน

 25. บรรษัทข้ามชาติและธุรกิจระดับประเทศควรน�ามาตรการที่ทันท่วงทีและมี 

  ประสิทธิภาพมาใช้ตามสมรรถนะของตน เพื่อห้ามและขจัดการใช้แรงงานบังคับ 

  หรือการเกณฑ์แรงงานในการประกอบกิจการของตน

การขจัดการใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ: อายุขั้นต�่าและรูปแบบการท�างานที่เลวร้าย

 26. รัฐบาลควรจดัท�านโยบายระดับชาตท่ีิก�าหนดขึน้เพือ่ให้เกิดความม่ันใจว่ามีการขจดั 

  การใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการน�ามาตรการอันทันท่วงทีท่ี 

  มีประสทิธภิาพมาใช้เพือ่ยตุแิละขจดัการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ลวร้ายในฐานะ 

  ที่เป็นวาระเร่งด่วน และมีการเพิ่มอายุขั้นต�่าในการจ้างงานหรือการท�างานอย่าง 

  ต่อเนือ่ง โดยมีความสอดคล้องกบัพฒันาการทางร่างกายและจติใจของเด็กให้มากทีส่ดุ

 27. บรรษัทข้ามชาติและธุรกิจของประเทศควรเคารพหลักว่าด้วยอายุขั้นต�่าในการ 

  พิจารณาจ้างงานหรือการท�างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขจัดการใช้แรงงาน 

  เด็กอย่างมีประสิทธิภาพในการประกอบกิจการของตน และควรมีมาตรการอัน 

  ทนัท่วงทีและมีประสทิธภิาพตามสมรรถนะของตนในการยตุแิละขจดัการใช้แรงงานเด็ก 

  ในรูปแบบที่เลวร้ายในฐานะที่เป็นวาระเร่งด่วน

ความเท่าเทียมของโอกาสและการปฏิบัติ

 28. รัฐบาลควรด�าเนินนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมของ 

  โอกาสและการปฏิบัติในด้านการจ้างงานเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติใดๆ อันเกิดจาก 

  เชื้อชาติ สีผิว เพศ ความเชื่อทางศาสนา ทัศนะทางการเมือง รากเหง้าหรือสถานะ 

  ทางสังคม

 29. รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการตอบแทนท่ีเท่าเทียมระหว่างลูกจ้างทั้งหญิงและชาย 

  ในการท�างานที่มีคุณค่าที่เท่าเทียมกัน 

 30. บรรษัทข้ามชาติควรด�าเนินการโดยค�านึงถึงหลักการว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ 

  ในการประกอบกิจการของตนทุกภาคส่วน โดยไม่กระทบกับมาตรการที่ระบุไว ้

  ในย่อหน้าท่ี 18 หรือนโยบายรัฐบาลทีไ่ด้ก�าหนดไว้เพือ่แก้ไขรูปแบบการเลือกปฏิบตัทิี่ 

  เคยมีในอดีตอันจะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมโอกาสและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 

  ในการจ้างงานมากขึ้น ด้วยเหตุนี้บรรษัทข้ามชาติควรใช้คุณสมบัติ ทักษะ 

  และประสบการณ์มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคดัเลือก การก�าหนดต�าแหน่งงาน การอบรม 

  และการเลื่อนขั้นของพนักงานในทุกระดับ
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 31. รัฐบาลมิควรก�าหนดหรือส่งเสริมให้บรรษทัข้ามชาตเิลือกปฏิบัตด้ิวยเหตดัุงท่ีระบุไว้ 

  ในย่อหน้าที่ 28 และควรให้ข้อแนะน�าแก่บรรษัทข้ามชาติอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ 

  สมควรว่าจะหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานดังกล่าวอย่างไร

ความมั่นคงในการจ้างงาน

 32. รัฐบาลควรมีการศึกษาถึงผลกระทบของบรรษัทข้ามชาติต่อการจ้างงานในภาค 

  อตุสาหกรรมต่างๆ อย่างถีถ้่วน ทัง้นีรั้ฐบาลตลอดทัง้บรรษทัข้ามชาตใินทุกประเทศ 

  ควรมีการใช้มาตรการทีเ่หมาะสมในการรับมือกบัผลกระทบต่อการจ้างงานและตลาด 

  แรงงานที่เกิดจากการประกอบกิจการของบรรษัทข้ามชาติ

 33. บรรษัทข้ามชาติและธุรกิจในระดับประเทศควรด�าเนินการเพื่อให้เกิดการจ้างงาน 

  ที่มีความม่ันคงแก่แรงงานที่เข้าท�างานในธุรกิจแต่ละแห่ง โดยอาศัยการวางแผน 

  การจ้างงานเชิงรุกและควรปฏิบัติตามหน้าท่ีว่าด้วยความม่ันคงในการจ้างงานและ 

  การประกันสังคมตามที่ได้เจรจาต่อรองกันไว้อย่างอิสระ บรรษัทข้ามชาติซึ่งอาจมี 

  ความยืดหยุ่นควรพยายามท่ีจะเป็นผู้น�าในการส่งเสริมความม่ันคงในการจ้างงาน  

  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีประเทศที่การเลิกกิจการอาจส่งผลให้เกิดการว่างงาน 

  ในระยะยาวอย่างรุนแรง 

 34. บรรษัทข้ามชาติควรแจ้งการเปล่ียนแปลงในการประกอบกิจการ (รวมถึงกรณีที ่

  เป็นผลจากการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ หรือการย้ายฐานการผลิต) ซึ่งอาจ 

  มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการจ้างงานไปยังหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนแรงงาน 

  ของตน และองค์กรของแรงงานได้ทราบล่วงหน้า โดยให้เวลาพอสมควรเพื่อให้มี 

  การศึกษาถึงผลกระทบร่วมกันอันจะน�าไปสู่การลดผลกระทบอันไม่พึงปรารถนา 

  ให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีของการปิดกิจการท่ีมี 

  การปลดคนหรือเลิกจ้างเป็นจ�านวนมาก 

 35. พึงหลีกเลี่ยงการเลิกจ้างที่ไม่มีกฎเกณฑ์หรือการเลิกจ้างตามอ�าเภอใจ

 36. รัฐบาลควรมีการคุ้มครองรายได้ของผู้ที่ถูกเลิกจ้างในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดย 

  การร่วมมือกับบรรษัทข้ามชาติและธุรกิจระดับชาติ
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การฝึกอบรม

 37. รัฐบาลควรจัดท�านโยบายระดับชาติว่าด้วยการอบรมวิชาชีพและข้อแนะน�าที ่

  เก่ียวข้องกับการจ้างงานโดยร่วมมือกบัทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง บรรษทัข้ามชาตคิวร 

  น�าแนวทางนี้มาพิจารณาประกอบนโยบายการฝึกอบรมของตน

 38. ในการประกอบกิจการนัน้ บรรษทัข้ามชาตคิวรจดัให้มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องให้แก่ 

  แรงงานทุกระดับในประเทศผู้รับการลงทุนตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง 

  กับความจ�าเป็นของธุรกิจเองและนโยบายในการพัฒนาของประเทศ การฝึกอบรม 

  ดังกล่าวควรพฒันาทกัษะอันเป็นประโยชน์ท่ัวไปและส่งเสริมโอกาสในการประกอบ 

  อาชพีตลอดจนการเรียนรูต้ลอดชวีติให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ บรรษทัข้ามชาตคิวร 

  ด�าเนนิการในส่วนนีโ้ดยร่วมมือกับหน่วยงานของประเทศ องค์กรนายจ้างและองค์กร 

  ลูกจ้าง ตลอดจนสถาบันในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติเม่ือมี 

  ความเหมาะสม 

 39. บรรษทัข้ามชาตทิีป่ระกอบกิจการในประเทศทีก่�าลังพฒันารวมทัง้ธรุกิจของประเทศ 

  ดังกล่าวนัน้ควรมีส่วนในโครงการต่างๆ ซึง่รวมถงึกองทุนพเิศษทีไ่ด้รับการสนบัสนนุ 

  จากรัฐบาลของประเทศผู ้รับการลงทุน องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง  

  โดยโครงการเหล่านีค้วรมีเป้าหมายในการสร้างทักษะ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

  และการพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงการให้ข้อแนะน�าด้านวิชาชีพ อีกทั้งทุกภาคส่วนที ่

  สนับสนุนควรมีส่วนในการบริหารโครงการร่วมกัน ทั้งนี้บรรษัทข้ามชาติควรจัดให ้

  บุคลากรที่มีทักษะของตนเข้าสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมที่รัฐจัดเพื่อแสดง 

  การมีส่วนในการพัฒนาประเทศ 

 40. บรรษทัข้ามชาติควรร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมให้ธรุกิจโดยรวมมีโอกาสในการ 

  เพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับฝ่ายบริหารของธุรกิจในประเทศในด้านที่เหมาะสม  

  เช่น แรงงานสัมพันธ์ ท้ังนี้ให้เป็นไปโดยค�านึงถึงความสอดคล้องกับการประกอบ 

  กิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
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สภาพการท�างานและการด�ารงชีวิต

คา่แรง สวัสดิการ และสภาพการท�างาน

 41. บรรษทัข้ามชาตไิม่ควรก�าหนดค่าแรง สวสัดิการ และสภาพการท�างานในกิจการของ 

  ตนด้อยกว่าที่แรงงานกลุ่มอื่นได้รับจากนายจ้างในระดับเดียวกันของประเทศผู้รับ 

  การลงทุน ในกรณีที่ไม่มีนายจ้างที่เทียบเคียงกันได้ บรรษัทข้ามชาติควรพิจารณา 

  ก�าหนดค่าแรง สวัสดิการ และสภาพการท�างานที่ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ส่ิงที่ควร 

  พจิารณาได้แก่ (ก) ความจ�าเป็นของแรงงานและครอบครัว โดยค�านงึถงึระดับค่าแรง 

  ทั่วไปในประเทศ ค่าครองชีพ สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม และมาตรฐานการ 

  ด�ารงชพีของกลุ่มสงัคมอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง และ (ข) ปัจจยัด้านเศรษฐกิจรวมถึงข้อก�าหนด 

  เงือ่นไขในการพฒันาเศรษฐกจิ ระดับผลิตภาพและความต้องการว่าด้วยการจดัหาและ 

  การรักษาระดับการจ้างงานให้อยู่ในระดับสูง ในกรณีท่ีฝ่ายนายจ้างเป็นผู้จัดหา 

  สิง่อ�านวยความสะดวกพืน้ฐานให้แก่แรงงาน เช่น ทีพ่กั การรักษาพยาบาล หรืออาหาร  

  สิ่งเหล่านี้ควรมีมาตรฐานที่ดี

 42. รัฐบาลโดยเฉพาะรฐับาลของประเทศทีก่�าลังพฒันาควรมีมาตรการทีเ่หมาะสมในการ 

  สร้างความม่ันใจว่าแรงงานกลุ่มท่ีมีรายได้ต�่าและพื้นที่ซึ่งมีการพัฒนาด้อยกว่า 

  ส่วนอ่ืนของประเทศได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของบรรษัทข้ามชาติมากท่ีสุด 

  เท่าที่จะเป็นได้

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 43. รัฐบาลควรท�าให้แน่ใจว่า ธุรกิจทั้งที่เป็นบรรษัทข้ามชาติและธุรกิจในประเทศมี 

  มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีเหมาะสมเพียงพอ และมีบทบาท 

  เชงิรุกในการส่งเสริมให้เกิดมาตรการเชิงป้องกันด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

  ในองค์กร อันจะส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการท�างานนั้นปลอดภัยและดีต่อ 

  สุขภาพ มาตรการด้านนี้อาจรวมถึงการก�าหนดขั้นตอนต่างๆ เพื่อต่อสู้กับความ 

  รุนแรงที่กระท�าต่อแรงงานหญิงและชายในสถานประกอบการ ตลอดจนความ 

  ปลอดภัยของอาคารสถานท่ี ท้ังนี้ควรพิจารณาสาระในมาตรฐานแรงงานระหว่าง 

  ประเทศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงรายชื่อโรคที่เกิดจากการท�างานและหลักปฏิบัติของ 

  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวปฏิบัตท่ีิปรากฏในรายการสิง่พมิพ์ของ 

  ไอแอลโอด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภยัด้วย นอกจากนีค้วรมีการจดัค่าชดเชย 

  ให้กับลูกจ้างที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุหรือโรคจากการท�างานเช่นกัน 

 44. บรรษทัข้ามชาตคิวรรักษามาตรฐานด้านอาชวีอนามัยไว้ในขัน้สูงสดุตามข้อก�าหนด 

  ของประเทศ โดยค�านงึถงึประสบการณ์ขององค์กรรวมถงึองค์ความรู้ว่าด้วยอนัตราย 

  เฉพาะด้าน นอกจากนี้บรรษัทข้ามชาติควรให้ข้อมูลมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยที ่

  เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการของตนและทีต่นปฏิบัตติามในประเทศอ่ืนแก่ผูแ้ทน 
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  แรงงาน รวมทัง้แก่หน่วยงานผูมี้อ�านาจ องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างในทกุประเทศ 

  ที่ตนด�าเนินกิจการเม่ือมีการร้องขอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรษัทควรให้ข้อมูลแก่ผู้ที ่

  เก่ียวข้องเพื่อให้ได้ทราบถึงอันตรายเฉพาะทางและมาตรการป้องกันท่ีเก่ียวข้อง 

  กับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ๆ บรรษัทข้ามชาติและธุรกิจในประเทศที่ 

  เทียบเคียงกันได้ควรมีบทบาทเป็นผู้น�าในการตรวจสอบหาสาเหตุของอันตราย 

  ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับอุตสาหกรรมและการปฏิบัติท่ีน�าไปสู่ 

  การปรับปรุงภายในองค์กรโดยรวม 

 45. บรรษทัข้ามชาตคิวรร่วมมือกับองค์การสากลในการจดัเตรียมและน�ามาตรฐานด้าน 

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับสากลมาใช้ 

 46. บรรษทัข้ามชาติควรร่วมมือกับหน่วยงานท่ีรับผดิชอบด้านอาชวีอนามัยและและความ 

  ปลอดภยั ผูแ้ทนแรงงานและองค์กรลูกจ้าง รวมทัง้องค์กรท่ีท�างานด้านอาชีวอนามัย 

  อย่างเตม็ก�าลัง โดยอ้างอิงกบัแนวปฏิบัตใินประเทศ นอกจากนีบ้รรษทัข้ามชาตคิวร 

  ระบุสาระด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไว้ในข้อตกลงท่ีท�ากับผู้แทนแรงงาน 

  และองค์กรลูกจ้างตามความเหมาะสม
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แรงงานสัมพันธ์

 47. บรรษทัข้ามชาตพิงึปฏิบตัติามมาตรฐานด้านแรงงานสมัพนัธ์ในการประกอบกิจการ 

  ของตนทุกภาคส่วน

เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการจัดตั้ง

 48. แรงงานของบรรษัทข้ามชาติและธุรกิจของประเทศควรมีสิทธิในการจัดตั้งองค์กร 

  โดยไม่มีการแบ่งแยกใดๆ และมีสทิธใินการเข้าร่วมในองค์กรท่ีต้องการโดยไม่จ�าเป็น 

  ต้องมีการขออนุญาตล่วงหน้าโดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กรนั้นๆ  

  นอกจากนีแ้รงงานควรได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมเพือ่ไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ 

  ในการจ้างงานและอาชพีอันเป็นผลมาจากการเป็นสมาชกิองค์กรลกูจ้างหรอืมีความ 

  เกี่ยวข้องใดๆ กับองค์กรลูกจ้าง 

 49. องค์กรทีเ่ป็นตัวแทนของบรรษทัข้ามชาตหิรือแรงงานของบรรษทัข้ามชาตคิวรได้รับ 

  การคุ้มครองอย่างเหมาะสมจากการกระท�าใดๆ ที่เป็นการแทรกแซงจากฝ่ายใด 

  ฝ่ายหนึ่ง หรือจากผู้แทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือจากสมาชิกในการจัดตั้งองค์กร  

  การด�าเนินงานหรือการบริหารงาน

  50. บรรษัทข้ามชาติควรสนับสนุนองค์กรนายจ้างตามความเหมาะสมและตาม 

  สถานการณ์ในท้องถิ่น

 51. ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการด�าเนินการดังกล่าว รัฐบาลควรปฏิบัติตามหลักการใน 

  ข้อที่ 5 ของอนุสัญญาฉบับที่ 87 ซึ่งมีความส�าคัญและก�าหนดเรื่องการอนุญาตให ้

  องค์กรที่เป็นตัวแทนของบรรษัทข้ามชาติหรือองค์กรที่เป็นผู้แทนของแรงงานใน 

  บรรษทัข้ามชาตเิข้าเป็นภาคกัีบองค์กรนายจ้างและองค์กรลกูจ้างระดับสากลทีต่นมี 

  ความประสงค์

 52. ในกรณีที่รัฐบาลของประเทศผู้รับการลงทุนได้เสนอสิทธิประโยชน์หรือมาตรการ 

  จูงใจพิเศษเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ สิทธิประโยชน์เหล่านั้นไม่ควร 

  ครอบคลุมถึงการจ�ากัดเสรีภาพในการสมาคมหรือสิทธิในการจัดตั้งและการเจรจา 

  ต่อรองร่วมของฝ่ายแรงงาน 

 53. ผู้แทนของฝ่ายแรงงานในบรรษัทข้ามชาติและธุรกิจในประเทศไม่ควรถูกขัดขวาง 

  จากการประชุมเพื่อการปรึกษาหารือหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหมู่แรงงาน  

  ตราบใดท่ีการกระท�าดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินงานของการประกอบ 

  กิจการของธุรกิจและข้ันตอนปกติที่ใช้ก�าหนดความสัมพันธ์กับผู้แทนของแรงงาน 

  และองค์กร
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 54. รัฐบาลไม่ควรห้ามการเข้าเมืองของผู้แทนจากองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง 

  ซึ่งมาจากประเทศอื่นท่ีได้รับการเชื้อเชิญจากองค์กรระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ 

  เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องที่เป็นข้อกังวลร่วมกันเพียงเพราะเหตุจากการเดินทาง 

  เพื่อมาท�าหน้าที่ดังกล่าวเพียงประการเดียว 

การเจรจาต่อรองร่วม

 55. แรงงานของบรรษัทข้ามชาติควรมีสิทธิท่ีจะให้องค์กรตัวแทนตามที่ตนเลือกได้รับ 

  การยอมรับในการเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองร่วม ดังที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย 

  และแนวปฏิบัติของประเทศที่ได้ก�าหนดไว้ 

 56. ควรมีมาตรการทีเ่หมาะสมกับสภาพเงือ่นไขในประเทศเพือ่กระตุน้และส่งเสริมให้เกดิ 

  การพฒันาและการน�ากลไกการเจรจาต่อรองโดยสมัครใจมาใช้ระหว่างนายจ้างหรือ 

  องค์กรนายจ้างกับองค์กรลูกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ 

  ข้อตกลงร่วมเป็นเครื่องมือในการก�ากับดูแลเงื่อนไขและสภาพการจ้างงาน 

 57. บรรษัทข้ามชาติตลอดทั้งธุรกิจของประเทศควรจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีอาจ 

  จ�าเป็นในการสนบัสนนุให้เกดิการเจรจาต่อรองร่วมอย่างมีประสทิธภิาพให้แก่ผูแ้ทน 

  ของฝ่ายแรงงาน 

 58. บรรษทัข้ามชาตคิวรส่งเสริมให้ผูแ้ทนของฝ่ายแรงงานทีมี่อ�านาจเตม็ในแต่ละประเทศ 

  ทีต่นประกอบกิจการสามารถด�าเนนิการเจรจาต่อรองกบัผูแ้ทนของฝ่ายบริหารซึง่มี 

  อ�านาจในการตัดสินใจในประเด็นที่มีการต่อรองนั้น

 59. ผู้แทนบรรษัทข้ามชาติไม่ควรข่มขู่ว่าจะย้ายกิจการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

  ออกไปจากประเทศเพือ่น�าไปสูก่ารต่อรองอนัไม่ยตุธิรรม หรือเพือ่ขดัขวางการใช้สิทธิ 

  ในการจดัตัง้สหภาพแรงงานในระหว่างทีมี่การเจรจาต่อรองโดยสจุริตกับผูแ้ทนของ 

  ฝ่ายแรงงานเรือ่งสภาพการจ้างงาน หรือในระหว่างทีลู่กจ้างก�าลังใช้สทิธใินการจดัตัง้ 

  สหภาพแรงงานนั้น อีกท้ังไม่ควรย้ายลูกจ้างจากหน่วยท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ 

  เพื่อการบ่อนท�าลายการเจรจาต่อรองท่ีกระท�าโดยสุจริตกับผู้แทนของฝ่ายแรงงาน 

  หรือการใช้สิทธิของแรงงานในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 

 60. ข้อตกลงที่เกิดจากการเจรจาต่อรองร่วมควรมีบทบัญญัติว่าด้วยการระงับข้อพิพาท 

  แรงงานท่ีเกิดขึ้นจากการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อตกลงและบทบัญญัติเพื่อ 

  ท�าให้แน่ใจว่ามีการเคารพซึ่งสิทธิและหน้าที่ร่วมกัน 

 61. บรรษทัข้ามชาตคิวรให้ข้อมูลท่ีจ�าเป็นแก่ผูแ้ทนของแรงงานอนัจะท�าให้เกิดการเจรจา 

  กับองค์กรท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีกฎหมายและแนวปฏิบัติใน 

  ประเทศในเร่ืองนี้ บรรษัทข้ามชาติควรให้ข้อมูลท่ีจะท�าให้ผู้แทนแรงงานเกิดความ 

  เข้าใจท่ีถูกต้องและเท่ียงตรงเก่ียวกับผลประกอบการขององค์กรหรือธุรกิจโดยรวม 

  ในกรณีที่เหมาะสม 
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 62. รัฐบาลควรให้ข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมที่ธุรกิจประกอบกิจการอยู่แก่ผู้แทนจาก 

  องค์กรลูกจ้างตามท่ีร้องขอ อันจะเป็นประโยชน์ในการก�าหนดหลักเกณฑ์ท่ีเป็นกลาง 

  ของกระบวนการเจรจาต่อรองร่วม ทัง้นีใ้นกรณท่ีีมีกฎหมายหรือแนวปฏิบัตใิห้ท�าได้  

  ในกรณีดังกล่าว บรรษัทข้ามชาติและธุรกิจระดับประเทศควรด�าเนินการเพื่อจัดหา 

  ข้อมูลเก่ียวกับการประกอบการของตนตามท่ีมีการร้องขอจากรฐับาลอย่างเหมาะสม

การปรึกษาหารือ

 63. ระบบใดๆ ที่มีขึ้นจากการตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายนายจ้างไม่ว่าจะเป็นบรรษัท 

  ข้ามชาตหิรือธุรกิจของประเทศนัน้กับฝ่ายแรงงานตลอดจนผูแ้ทนแรงงานควรก�าหนด 

  ให้มีการหารือกนัอย่างสม�า่เสมอถงึประเด็นทีเ่ป็นข้อกังวลร่วมกัน โดยให้เป็นไปตาม 

  ข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติของประเทศ อย่างไรก็ตามการปรึกษาหารือในลักษณะ 

  ดังกล่าวไม่ควรน�ามาใช้แทนที่การเจรจาต่อรองร่วม

การเข้าถึงการเยียวยาและการตรวจสอบข้อร้องทุกข์

 64. รัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจ 

  ควรมีขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อม่ัน โดยอาจน�าวิธีการด้านตุลาการ  

  การบริหาร นิติบัญญัติ และอื่นๆ ที่เหมาะสมมาใช้เมื่อมีการละเมิดแรงงานเกิดขึ้น 

  ภายในอาณาเขตและหรือเขตอ�านาจของตนเพื่อให้แรงงานที่ได้รับผลกระทบหรือ 

  แรงงานสามารถเข้าถึงการเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 65. บรรษัทข้ามชาติควรใช้อ�านาจของตนในการกระตุ ้นให้คู ่ค ้าได้มีวิธีการท่ีมี 

  ประสิทธิภาพเพื่ออ�านวยให้เกิดการเยียวยาในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ี 

  ได้รับการรับรองในระดับสากล 

 66. บรรษัทข้ามชาติและธุรกิจระดับประเทศควรเคารพสิทธิของแรงงานที่ตนว่าจ้าง 

  โดยให้มีการด�าเนินการกับข้อร้องทุกข์ทั้งปวงที่ได้รับ โดยให้เป็นไปในลักษณะ 

  ดังต่อไปนี้ คือ กรณีท่ีแรงงานร้องทุกข์ด ้วยตนเองหรือร่วมกับลูกจ้างอื่นๆ  

  โดยมีมูลเหต ุแรงงานควรมีสิทธทิีจ่ะย่ืนข้อร้องทุกข์โดยมิต้องรับผลกระทบจากความมี 

  อคติใดๆ ตลอดจนต้องมีการตรวจสอบข้อร้องทุกข์ตามกระบวนการอันเหมาะสม  

  กลไกนีมี้ความส�าคัญอย่างยิง่ในกรณทีีบ่รรษทัข้ามชาตไิด้ประกอบกิจการในประเทศ 

  ที่ไม่ได้มีพันธะตามหลักการของอนุสัญญาไอแอลโอว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม  

  สิทธิในการจัดตั้งและการเจรจาต่อรองร่วม การเลือกปฏิบัติ แรงงานเด็กและ 

  แรงงานบังคับ
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การระงับข้อพิพาทแรงงาน

 67. รัฐบาลควรจัดให้มีกลไกการไกล่เกล่ียข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการโดยสมัครใจท่ี 

  เหมาะสมกับสภาพของประเทศทีพ่ร้อมจะน�ามาใช้ป้องกันและระงบัข้อพพิาทแรงงาน 

  ระหว่างนายจ้างกับแรงงาน ขั้นตอนเหล่านี้ไม่ควรมีค่าใช้จ่ายและควรมีการ 

  ด�าเนินการอย่างรวดเร็ว

 68. บรรษัทข้ามชาติและธุรกิจระดับประเทศควรก�าหนดเคร่ืองมือว่าด้วยการประนอม 

  ข้อพิพาทโดยสมัครใจขึ้นร่วมกับผู้แทนและองค์กรของแรงงานที่องค์กรว่าจ้าง 

  ตามที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศ ซึ่งอาจมีบทบัญญัติว่าด้วยการใช้วิธีการ 

  ทางอนุญาโตตุลาการโดยสมัครใจเพื่อป้องกันและระงับข้อพิพาทด้านแรงงาน 

  ระหว่างนายจ้างกับแรงงาน ทั้งนี้เคร่ืองมือในการประนอมข้อพิพาทโดยสมัครใจ 

  ควรมีจ�านวนผู้แทนจากนายจ้างและแรงงานเข้าร่วมอย่างเท่าเทียมกัน
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ภาคผนวก I

รายการปฏิญญาต่างๆ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ อนุสัญญาแรงงานระหว่าง

ประเทศและข้อแนะ หลักปฏิบัติ แนวทาง ข้อแนะน�าต่างๆ ของไอแอลโอที่เกี่ยวข้องกับ

ปฏิญญาไตรภาคีว่าด้วยหลักการเกี่ยวกับบรรษัทข้ามชาติและนโยบายทางสังคม 

 ก. ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

• ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐาน 

 ในการท�างาน และการติดตามผล

•  ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคม 

 ในโลกาภิวัตน์ที่เป็นธรรม 

 ข. อนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศและข้อแนะ

แรงงานบังคับ

แรงงานเด็ก

การไม่เลือกปฏิบัติ

• อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29)  

 และพิธีสาร ค.ศ. 2014 และข้อแนะว่าด้วยแรงงานบังคับ  

 (การบังคับทางอ้อม) ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 35)

• อนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (ฉบับที่ 105)

• ข้อแนะว่าด้วยแรงงานบังคับ (มาตรการเพิ่มเติม) ค.ศ. 2014  

 (ฉบับที่ 203)

• อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต�่าที่อนุญาตให้ท�างานได้ (ฉบับที่ 138)  

 และข้อแนะ (ฉบับที่ 146) ค.ศ. 1973

• อนุสัญญาว่าด้วยการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (ฉบับที่ 182)  

 และข้อแนะ (ฉบับที่ 190) ค.ศ. 1999

• อนุสัญญาว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมส�าหรับงานที่มีคุณค่าเท่ากัน  

 (ฉบับที่ 100) และข้อแนะ (ฉบับที่ 90) ค.ศ. 1951

• อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) (ฉบับที่ 111)  

 และข้อแนะ (ฉบับที่ 111) ค.ศ. 1958

• อนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธ ิ

 ในการจัดตั้ง ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 87)

• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการจัดตั้งและการเจรจาต่อรองร่วม  

 ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 98)

• อนุสัญญาว่าด้วยการเจรจาต่อรองร่วม (ฉบับที่ 154)  

 และข้อแนะ (ฉบับที่ 163) ค.ศ. 1981

เสรีภาพในการสมาคม 

และการเจรจา 

ต่อรองร่วม
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แรงงานสัมพันธ์

การส่งเสริมการจ้างงาน

• อนุสัญญาว่าด้วยผู้แทนของฝ่ายแรงงาน ค.ศ. 1971 (ฉบับที่ 135)

• ข้อแนะว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการโดยสมัครใจ  

 ค.ศ. 1951 (ฉบับที่ 92)

• ข้อแนะว่าด้วยการร่วมมือในระดับกิจการ ค.ศ. 1952 (ฉบับที่ 94)

• ข้อแนะว่าด้วยการสื่อสารในกิจการ ค.ศ. 1967 (ฉบับที่ 129)

• ข้อแนะว่าด้วยการตรวจสอบข้อร้องทุกข์ ค.ศ. 1967 (ฉบับที่ 130)

• อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานกับความรับผิดชอบด้านครอบครัว  

 (ฉบับที่ 156) และข้อแนะ (ฉบับที่ 165) ค.ศ. 1981

• ข้อแนะว่าด้วยเอชไอวีเอดส์ ค.ศ. 2010 (ฉบับที่ 200)

• อนุสัญญาว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ค.ศ. 1975 (ฉบับที่ 142)

• ข้อแนะว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ค.ศ. 2004 (ฉบับที่ 195)

• อนุสัญญาว่าด้วยการเลิกจ้าง (ฉบับที่ 158)  

 และข้อแนะ (ฉบับที่ 166) ค.ศ. 1982

• อนุสัญญาว่าด้วยนโยบายการจ้างงาน (ฉบับที่ 122)  

 และข้อแนะ (ฉบับที่ 122) ค.ศ. 1964

• อนุสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองกรณ ี

 การว่างงาน (ฉบับที่ 168) และข้อแนะ (ฉบับที่ 176) ค.ศ. 1988

• ข้อแนะว่าด้วยนโยบายการจ้างงาน (บทเพิ่มเติม) ค.ศ. 1984  

 (ฉบับที่ 169)

• ข้อแนะว่าด้วยการสร้างงานในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  

 ค.ศ. 1998 (ฉบับที่ 189)

• ข้อแนะว่าด้วยการส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ค.ศ. 2002 (ฉบับที่ 193)

การปฏิบัติ 

อย่างเท่าเทียม

การฝึกอบรม

ความมั่นคง 

ในการจ้างงาน
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สภาพการท�างาน

ความปลอดภัย 

และอาชีวอนามัย

• อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองการร้องเรียนของลูกจ้าง (การล้มละลาย 

 ของนายจ้าง) (ฉบับที่ 173) และข้อแนะ (ฉบับที่ 180) ค.ศ. 1992

• ข้อแนะว่าด้วยที่พักของแรงงาน ค.ศ. 1961 (ฉบับที่ 115)

• ข้อแนะว่าด้วยการลดชั่วโมงท�างาน ค.ศ. 1962 (ฉบับที่ 116)

• อนุสัญญาว่าด้วยสภาพแวดล้อมในการท�างาน (มลภาวะทางอากาศ  

 เสียงและการสั่นสะเทือน) (ฉบับที่ 148) และข้อแนะ (ฉบับที่ 156)  

 ค.ศ. 1977

• อนุสัญญาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 1981 (ฉบับที่ 155)  

 และพิธีสาร ค.ศ. 2002 และข้อแนะด้านความปลอดภัย 

 และอาชีวอนามัย ค.ศ. 1981 (ฉบับที่ 164)

• อนุสัญญาว่าด้วยการให้บริการด้านอาชีวอนามัย (ฉบับที่ 161)  

 และข้อแนะ (ฉบับที่ 171) ค.ศ. 1985

• อนุสัญญาว่าด้วยสารแอสเบสตอส (ฉบับที่ 162)  

 และข้อแนะ (ฉบับที่ 172) ค.ศ. 1986

• อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพในกิจการก่อสร้าง  

 (ฉบับที่ 167) และข้อแนะ (ฉบับที่ 175) ค.ศ. 1988

• อนุสัญญาว่าด้วยสารเคมี (ฉบับที่ 170)  

 และข้อแนะ (ฉบับที่ 177) ค.ศ. 1990

• อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันอุบัติเหตุส�าคัญที่เกิดจากการประกอบ 

 อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 174) และข้อแนะ (ฉบับที่ 181) ค.ศ. 1993

• อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพกับกิจการเหมืองแร่  

 (ฉบับที่ 176) และข้อแนะ (ฉบับที่ 183) ค.ศ. 1995

• อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพในภาคเกษตร  

 (ฉบับที่ 184) และข้อแนะ (ฉบับที่ 192) ค.ศ. 2001

• อนุสัญญาว่าด้วยกรอบการท�างานด้านการส่งเสริมความปลอดภัย 

 และอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006 (ฉบับที่ 187)

• ข้อแนะว่าด้วยการป้องกันรังสี ค.ศ. 1960 (ฉบับที่ 114)

• ข้อแนะว่าด้วยการป้องกันกรณีการท�างานกับเครื่องจักร ค.ศ. 1963  

 (ฉบับที่ 118)

• ข้อแนะว่าด้วยน�้ามันเบนซิน ค.ศ. 1971 (ฉบับที่ 144)

• ข้อแนะว่าด้วยโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน ค.ศ. 1974  

 (ฉบับที่ 147)

• ข้อแนะว่าด้วยรายการโรคที่เกิดจากการท�างาน ค.ศ. 2002  

 (ฉบับที่ 194)
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 ค. หลักปฏิบัติ แนวทาง ข้อแนะน�าต่างๆ ของไอแอลโอ 

ไอแอลโอได้อธิบายหลักปฏิบัติ แนวทาง ข้อแนะน�าในด้านต่างๆ อย่างละเอียด โดยสามารถ

ค้นคว้ารายการของเคร่ืองมือและแหล่งเอกสารเหล่านีไ้ด้จากเว็บไซต์ของศนูย์บริการธรุกิจของ

ไอแอลโอ www.ilo.org/business

การคุ้มครองทางสังคม

การก�ากับกิจการ

การจัดหมวดหมู่ลูกจ้าง

เฉพาะกรณี

ชนเผ่าและคนพื้นเมือง

• อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางสังคม (มาตรฐานขั้นต�่า) ค.ศ. 1952  

 (ฉบับที่ 102)

• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิประโยชน์กรณีการบาดเจ็บจากการท�างาน  

 ค.ศ. 1964 [เอกสารแนบท้ายที่ 1 แก้ไขในปี ค.ศ. 1980] (ฉบับที่ 121)

• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิประโยชน์กรณีการรักษาพยาบาล 

 และการเจ็บป่วย (ฉบับที่ 130) และข้อแนะ (ฉบับที่ 134) ค.ศ. 1969

• ข้อแนะว่าด้วยฐานการคุ้มครองทางสังคม ค.ศ. 2012 (ฉบับที่ 202)

• อนุสัญญาว่าด้วยการตรวจแรงงาน ค.ศ. 1947 (ฉบับที่ 81)

• อนุสัญญาว่าด้วยการตรวจแรงงาน (ภาคเกษตร) ค.ศ. 1969  

 (ฉบับที่ 129)

• อนุสัญญาว่าด้วยการปรึกษาหารือในลักษณะไตรภาคี (มาตรฐาน 

 แรงงานระหว่างประเทศ) ค.ศ. 1976 (ฉบับที่ 144)

• อนุสัญญาว่าด้วยการท�าเกษตร (ฉบับที่ 110)  

 และข้อแนะ (ฉบับที่ 110) ค.ศ. 1958

• อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006

• อนุสัญญาว่าด้วยคนพื้นเมืองและชนเผ่า ค.ศ. 1989 (ฉบับที่ 169)



21

ภาคผนวก II

เครื่องมือในการปฏิบัติ

1. การส่งเสริม1

 คณะประศาสน์การแห่งส�านักงานแรงงานระหว่างประเทศมีความรับผิดชอบว่าด้วยการ 

 ส ่งเสริมปฏิญญาไตรภาคีว ่าด ้วยหลักการเกี่ยวกับบรรษัทข้ามชาติและนโยบายสังคม  

 (MNE Declaration) ในภาพรวม โดยคณะประศาสน์การได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์โดยรวม 

 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอเพื่อส่งเสริมเครื่องมือนี้ร่วมกับรัฐบาล องค์กรผู้แทน 

 ฝ่ายนายจ้างและองค์กรผู้แทนฝ่ายแรงงานที่อยู่ในรัฐภาคีของไอแอลโอทั้งหมด 

ก. การติดตามระดับภูมิภาค2

กลไกการติดตามระดับภูมิภาคประกอบด้วยการรายงานผลการด�าเนินงานระดับภูมิภาค 

ว่าด้วยการส่งเสริมและการน�าสาระของปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติไปปฏิบัติโดยสมาชิก 

ไอแอลโอในภูมิภาค รายงานระดับภูมิภาคนี้ต้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากรัฐบาล องค์กร 

ฝ่ายนายจ้าง และองค์กรฝ่ายแรงงานในประเทศสมาชิกเป็นหลัก โดยเป็นข้อมูลจากการ 

ส�ารวจและการประชุมพิเศษที่เกิดขึ้นในช่วงการประชุมไอแอลโอระดับภูมิภาคซึ่งเป็น 

พื้นที่การเจรจาลักษณะไตรภาคีเพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมเชิง 

ส่งเสริมในระดับภูมิภาคที่จะจัดให้มีขึ้นต่อไป การรายงานระดับภูมิภาคนี้ด�าเนินการทุก 4 ปี 

โดยมีการน�าเสนอรายงานต่อคณะประศาสน์การเมื่อครบวาระที่ก�าหนด

ข. การส่งเสริมในระดับชาติ/การส่งเสริมโดยผู้ประสานงานระดับชาติที่ได้รับการแต่งตั้งจากการหารือ 

  ไตรภาคี3

 ความมุ่งม่ันจริงจงัจากผูแ้ทนในไตรภาคีเป็นสิง่จ�าเป็นในการเพิม่ผลกระทบในเชงิบวกของหลักการ 

 ในปฏิญญาบรรษทัข้ามชาตอัินจะส่งผลให้เกิดการเตบิโตอย่างมีส่วนร่วมและงานทีมี่คณุค่าในระดับ 

 ประเทศ ดังน้ัน ผู้แทนระดับชาต ิได้แก่ รัฐบาล นายจ้างและแรงงานควรมีการแต่งตัง้ผูป้ระสานงาน 

 ระดับประเทศตามหลักการไตรภาคี (โดยอาศัยแนวทางจากอนุสัญญา ฉบับที่ 144) เพื่อส่งเสริม 

 การน�าสาระและหลักการของปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติไปปฏิบัติ ท้ังนี้เม่ือมีความเหมาะสมและ 

 สอดคล้องกับบริบทของประเทศ

รัฐบาลควรอ�านวยความสะดวกให้องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างในประเทศมีส่วนร่วมในการ 

ใช้เครื่องมือและกระบวนการที่มีอยู่แล้วและสอดคล้องกับหลักการที่ระบุไว้ตามปฏิญญานี้ 

1 รับรองโดยคณะประศาสน์การแห่งสำานักงานแรงงานระหว่างประเทศในการประชุมสมัยที่ 317 (เดือนมีนาคม ค.ศ. 2013) และสมัยที่ 320  

 (เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014)
2 รับรองโดยคณะประศาสน์การแห่งสำานักงานแรงงานระหว่างประเทศในการประชุมสมัยที่ 320 (เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014)
3 รับรองโดยคณะประศาสน์การแห่งสำานักงานแรงงานระหว่างประเทศในการประชุมสมัยที่ 317 (เดือนมีนาคม ค.ศ. 2013) และแก้ไขในการประชุม 

 สมัยที่ 329 (เดือนมีนาคม ค.ศ. 2017)
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ความพยายามของผู้ประสานงานระดับชาติในการส่งเสริมการน�าหลักการในปฏิญญาบรรษัท 
ข้ามชาติไปปฏิบัติอย่างจริงจังในระดับประเทศอาจรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ 
หลกัการในปฏิญญาบรรษทัข้ามชาตใินหมู่กระทรวงและหน่วยงานของรัฐบาล บรรษทัข้ามชาตแิละ
องค์กรของฝ่ายนายจ้างและแรงงาน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และการจัดท�าช่องทาง 
เผยแพร่ข้อมูลออนไลน์และพื้นท่ีในการเจรจาที่ใช้ภาษาท้องถิ่นหากเป็นไปได้ ผู้ประสานงาน 
ระดับชาติที่มีทรัพยากรหรือขีดความสามารถจ�ากัดนั้นสามารถขยายการส่งเสริมและกิจกรรม
อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ผู้ประสานงานระดับชาติอาจจัดเวทีการเจรจาในลักษณะไตรภาคีที่รวมถึงองค์กรภาคีเครือข่าย
ต่างๆ เพื่อให้ผู้แทนไตรภาคีและบรรษัทข้ามชาติอภิปรายแลกเปล่ียนเก่ียวกับโอกาสและความ
ท้าทายที่ปรากฏเนื่องจากการประกอบกิจการของบรรษัทข้ามชาติในบริบทของประเทศดังกล่าว 
การเจรจาลักษณะนี้อาจน�าประสบการณ์ในอดีต บทเรียน หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีมาใช้เป็นฐาน
ในการพูดคุย และอาจจัดให้มีการเจรจาระหว่างประเทศผู้ลงทุนกับประเทศที่รับการลงทุนตาม
แนวทางที่ระบุในย่อหน้าที่ 12 ของปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติก็ได้

ผู้ประสานงานระดับชาติควรพยายามส่งเสริมหลักการในปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติและอ�านวย
ความสะดวกเพื่อให้เกิดการเสวนาอย่างโปร่งใส เข้าถึงได้และตรวจสอบได้โดยผู้แทนไตรภาคี  
โดยผู้ประสานงานควรได้รับโอกาสในการส่ือสารและร่วมมือกันกับผู้ประสานงานในประเทศอื่นๆ 
เพื่อแลกเปล่ียนแนวคิดและสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติในระดับโลก  
ควรมีการส่งเสริมให้ผู ้ประสานงานระดับชาติแจ้งให้ทางส�านักงานแรงงานระหว่างประเทศ 
รับทราบถึงกิจกรรมท่ีด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยทางส�านักงานเสนอที่จะให้ความช่วยเหลือ 
แก่ประเทศสมาชิกในการก�าหนดผู้ประสานงานระดับชาติและร่วมวางแผนกิจกรรมที่จะส่งเสริม
และอ�านวยความสะดวกในการเจรจาที่เกี่ยวกับสาระในปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ

ค. การส่งเสริมโดยส�านักงานแรงงานระหว่างประเทศ

 i. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ4

ยุทธศาสตร์ในภาพรวมและกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องเพื่อส่งเสริมตราสาร รวมถึงการให้ความ 
ช่วยเหลือในระดับประเทศแก่รัฐบาล นายจ้าง และแรงงาน

 ii. ข้อมูลและข้อแนะน�า5

 สามารถค้นคว้าข้อมูลและข้อแนะน�าว่าด้วยการน�าหลักการของปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติหรือ 
 หลักการตามมาตรฐานแรงงานสากลไปปฏิบัติในการประกอบกิจการของบริษัทเพิ่มเติมได้จาก 
 ศูนย์บริการธุรกิจด้านมาตรฐานแรงงานสากลของไอแอลโอ ส�านักงานแรงงานระหว่างประเทศ 
 ให้บริการตอบค�าถามโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีการรักษาความลับ รวมทั้งยังมีเว็บไซต์ซึ่งมีเนื้อหา 
 จัดแบ่งตามหัวข้อที่บริษัท สหภาพแรงงาน หรือบุคคลอื่นๆ สามารถหาข้อมูลได้ รวมถึงมีข้อมูล 
 ว่าด้วยเคร่ืองมือที่อาจน�าไปใช้ โอกาสในการอบรม และค�าถามค�าตอบที่เอื้อในการน�าหลักการ 
 ของปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติไปปฏิบัติ โดยสามารถหาข้อมูลได้จาก

www.ilo.org/business และ assistance@ilo.org

4 รับรองโดยคณะประศาสน์การแห่งสำานักงานแรงงานระหว่างประเทศในการประชุมสมัยที่ 317 (เดือนมีนาคม ค.ศ. 2013) และสมัยที่ 320  

 (เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014)
5 รับรองโดยคณะประศาสน์การแห่งสำานักงานแรงงานระหว่างประเทศในการประชุมสมัยที่ 301 (เดือนมีนาคม ค.ศ. 2008)
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2. การเจรจาระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงาน6

 กระบวนการดังต่อไปนี้เป็นการส่งเสริมให้มีการเจรจาระหว่างบรรษัทข้ามชาติและผู้แทนของ 

 แรงงานท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะอย่างย่ิงสหภาพแรงงานในเรือ่งการน�าหลักการของปฏิญญาบรรษทั 

 ข้ามชาตไิปปฏิบัตโิดยค�านงึว่าการเจรจานัน้เป็นหัวใจส�าคัญของปฏิญญาบรรษทัข้ามชาต ิไอแอลโอ 

 ในฐานะองค์กรระดับโลกท่ีท�างานด้านมาตรฐานแรงงานสากลมีบทบาทส�าคญัในการสนบัสนนุหรอื 

 อ�านวยความสะดวกในการเจรจาดังกล่าวตามยทุธศาสตร์โดยรวมขององค์กรท่ีส่งเสริมให้ภาคส่วน 

 ต่างๆ ที่ระบุได้น�าหลักการของปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติไปปฏิบัติ 

 เม่ือบริษัทหรือสหภาพแรงงานตกลงโดยสมัครใจในการที่จะใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกของ 

 ส�านักงานแรงงานระหว่างประเทศเพื่อพบปะและพูดคุยโดยปราศจากอคติ ทางส�านักงานจะจัด 

 พืน้ท่ีกลางเพือ่การอภปิรายแลกเปล่ียนประเดน็ปัญหาร่วม ส�านกังานจะระบุและเก็บรกัษารายชือ่ 

 ผู้อ�านวยความสะดวกที่มีคุณสมบัติไว้และหากจ�าเป็นส�านักงานก็สามารถให้การสนับสนุนเพื่อ 

 ท�าให้ม่ันใจได้ว่าผูอ้�านวยความสะดวกมีการด�าเนนิการตามหน้าทีข่องตนได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 ส�านักงานและผู้เข้าร่วมต้องรักษาความลับจากกระบวนการเจรจาอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ท่ีเข้าร่วม 

 ในการเจรจาต้องมีการท�าความเข้าใจว่าด้วยการรักษาความลับล่วงหน้า ในส่วนนี้ส�านักงาน 

 จะก�าหนดเกณฑ์ว่าด้วยการรักษาความลับและวิธีปฏิบัติโดยมีการปรึกษาหารือร่วมกับ 

 เลขาธิการกลุ่มนายจ้างและแรงงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมในกระบวนการเจรจาได้พิจารณา 

 บริษัทและสหภาพแรงงานเป็นผู้พิจารณาเลือกผู้เข้าร่วมในการเจรจา

 สิ่งอ�านวยความสะดวกในการเจรจาที่จัดให้โดยส�านักงานเพื่อการเจรจาระหว่างบริษัทกับ 

 สหภาพแรงงานควรมีความเหมาะสมกับลักษณะของการร้องขอให้มีการเจรจา โดยควรมี 

 ลักษณะดังนี้คือ

 ก. ก�าหนดพื้นที่กลางส�าหรับภาคีต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการเจรจาอย่างแท้จริง 

 ข. จัดที่ปรึกษาทางวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อมูลระหว่างการเจรจา ซึ่งส่งผลให้มี 

  การเจรจาระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงานโดยมีข้อมูลครบถ้วน 

 ค. อ�านวยความสะดวกในการเจรจา

 การเจรจาระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงานตั้งอยู่บนพื้นฐานความเห็นชอบจากทุกฝ่าย และ 

 จะไม่มีการน�าเนื้อหาสาระของการเจรจามาใช้ในกระบวนการที่มีผลผูกพันแต่อย่างใด 

  ส�านักงานจะแจ้งให้เลขาธิการกลุ่มแรงงานและนายจ้างได้ทราบข้อมูลเม่ือสิ้นสุดกระบวนการว่า  

 ได้ด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

 กระบวนการนี้จะมีการเผยแพร่โดยศูนย์บริการธุรกิจด้านมาตรฐานแรงงานสากลของไอแอลโอ  

 ร่วมกับฝ่ายเลขาธิการของกลุ่มนายจ้างและแรงงาน ตลอดจนผู้ประสานงานประจ�าประเทศหรือ 

 โดยเครื่องมือและกระบวนการอื่นที่คล้ายคลึงในประเทศสมาชิกของไอแอลโอ

6 รับรองโดยคณะประศาสน์การแห่งสำานักงานแรงงานระหว่างประเทศในการประชุมสมัยที่ 317 (เดือนมีนาคม ค.ศ. 2013) และแก้ไขปรับปรุงในการ 

 ประชุมสมัยที่ 329 (เดือนมีนาคม ค.ศ. 2017)
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3. กระบวนการในการตรวจสอบข้อพิพาทว่าด้วยการน�าสาระในปฏิญญาไตรภาคีว่าด้วย 

 เรื่องหลักการเกี่ยวกับบรรษัทข้ามชาติและนโยบายทางสังคมไปปฏิบัติ โดยอาศัยวิธีการ 

 ตีความบทบัญญัติในปฏิญญา (กระบวนการตีความ)7

 1. กระบวนการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตีความบทบัญญัติของปฏิญญาในกรณีที่ภาคีซึ่งได้ถูก 

  กล่าวถึงในปฏิญญามีความเห็นต่างเก่ียวกับความหมายในบทบัญญัติในการปรับใช้กับ 

  สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

 2. กระบวนการต่างๆ ต้องไม่ซ�้าซ้อนหรือขัดแย้งกับข้ันตอนในระดับชาติหรือขั้นตอนท่ีก�าหนด 

  โดยไอแอลโอ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้กระบวนการนี้ในกรณีต่อไปนี้

  ก. กฎหมายและวิธีปฏิบัติของประเทศ

  ข. อนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศและข้อแนะ

  ค. ประเด็นที่อยู่ภายใต้ของกระบวนการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม

 ข้อความข้างต้นหมายความว่าการพิจารณาตามความในกฎหมายของประเทศและ 

 แนวปฏิบัติใดๆ ควรด�าเนินการโดยใช้กลไกของประเทศตามที่เหมาะสม ส่วนค�าถาม 

 เก่ียวกับสาระในอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศและข้อแนะควรมีการพิจารณาใช้ 

 ขั้นตอนตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 19, 22, 24 และ 26 ของธรรมนูญแห่งองค์การ 

 แรงงานระหว่างประเทศหรือโดยการร้องขอจากรัฐบาลไปยังส�านักงานขององค์การ 

 แรงงานระหว่างประเทศเพื่อให้มีการตีความอย่างไม่เป็นทางการ ส่วนค�าถามว่าด้วย 

 เสรีภาพในการสมาคมควรได้รับการพิจารณาโดยใช้ขั้นตอนต่างๆ ที่ก�าหนดไว้เฉพาะ 

 ของไอแอลโอที่ก�าหนดไว้ในด้านนั้น 

 3. เม่ือมีการร้องขอให้ตีความปฏิญญามายังส�านักงานแรงงานระหว่างประเทศ ทางส�านักงาน 

  จะแจ้งถงึการรับค�าร้องและส่งค�าร้องไปยังเจ้าหน้าทีข่องคณะประศาสน์การ ส�านกังานจะแจ้ง 

  ให้รัฐบาลและองค์กรของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายแรงงานหลักได้ทราบถึงค�าร้องใดๆ ที่มี 

  การขอให้ตีความที่ได้รับจากองค์กรที่ระบุไว้ในย่อหน้า 5 (ข) และ (ค) โดยตรง

 4. เจ้าหน้าที่ของคณะประศาสน์การเป็นผู้ตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์หลังการปรึกษาหารือ 

  ภายในกลุ่มเพื่อพิจารณาว่าค�าร้องนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในขั้นตอนหรือไม่  

  หากไม่สามารถสรุปได้ จะมีการส่งค�าร้องไปยังคณะประศาสน์การเพื่อตัดสิน

7 รับรองโดยคณะประศาสน์การแห่งสำานักงานแรงงานระหว่างประเทศในการประชุมสมัยที่ 232 (เดือนมีนาคม ค.ศ. 1986) เพื่อใช้แทนสาระว่าด้วย 

 กระบวนการในหมวดที่ 4 ซึ่งผ่านการรับรองโดยคณะประศาสน์การในการประชุมสมัยที่ 214 (เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1980) และปรับปรุงแก้ไข 

 ในการประชุมสมัยที่ 329 (เดือนมีนาคม ค.ศ. 2017)
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 5. ส�านักงานสามารถพิจารณาค�าร้องเพื่อการตีความในกรณีดังต่อไปนี้

   ก. มีลักษณะเป็นกฎระเบียบท่ีรัฐบาลของประเทศสมาชิกได้ด�าเนินการด้วยตนเอง 

    หรือเป็นการร้องขอจากองค์กรผู้แทนในระดับชาติของนายจ้างหรือแรงงาน

   ข. ยื่นโดยองค์กรผู ้แทนฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายแรงงานในประเทศซึ่งเป็นตัวแทน 

    ระดับชาติหรือระดับภาค โดยเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้ในย่อหน้า 6  

    ค�าร้องดังกล่าวมักด�าเนินการผ่านมายังองค์กรกลางของประเทศที่เกี่ยวข้อง

   ค. ยื่นโดยองค์กรผู ้แทนฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายแรงงานในระดับสากลในนามของ 

    สมาชิกระดับประเทศ 

 6. การยื่นค�าร้องตามสาระในข้อ 5 (ข) และ (ค) ให้กระท�าดังนี้

   ก. เมื่อรัฐบาลที่เกี่ยวข้องปฏิเสธไม่ส่งค�าร้องไปยังส�านักงาน หรือ

   ข. เม่ือเวลาผ่านไปครบ 3 เดือนนับตั้งแต่องค์กรได้ด�าเนินการให้รัฐบาลกระท�าการ  

    โดยรัฐบาลไม่มีการแสดงเจตจ�านงเป็นลายลักษณ์อักษร

 7. เม่ือส�านักงานได้รับค�าร้องที่ร้องตามหลักเกณฑ์แล้วก็จะจัดเตรียมร่างค�าตอบกลับโดย 

  มีการหารือกับส�านักงานของคณะประศาสน์การ การร่างจะมีการใช้ข้อมูลจากแหล่งที่ 

  เหมาะสมซึ่งรวมถึงแหล่งข้อมูลจากรัฐบาล นายจ้าง และแรงงานในประเทศที่เก่ียวข้อง  

  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อาจขอให้ส�านักงานระบุระยะเวลาที่ควรต้องจัดหาข้อมูลให้

 8. คณะประศาสน์การเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติร่างค�าตอบกลับของค�าร้อง

 9. เอกสารตอบกลับซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้วจะส่งไปยังผู้เก่ียวข้องและมีการเผยแพร ่

  ในแถลงการณ์ของส�านักงานแรงงานระหว่างประเทศ
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