
หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติ 
เพ่ือการจัดหางานที่เป็นธรรม 

และ
บทนิยามว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดหางาน

และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

©
IL

O





3

หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติ 
เพ่ือการจัดหางานที่เป็นธรรม 

และ
บทนิยามว่าด้วยค่าธรรมเนียม 

ในการจัดหางานและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ กรุงเจนีวา



4

ลิขสิทธิ์ © องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 2563
พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก 2563

สิ่งพิมพ์ของส�านักงานแรงงานระหว่างประเทศ สงวนลิขสิทธิ์ตามพิธีสารฉบับที่ 2 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์สากล อย่างไรก็ตาม 
อาจน�าเนื้อหาบางส่วนของสิ่งพิมพ์ไปใช้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องระบุแหล่งที่มาของเนื้อหานั้น ส�าหรับการท�าซ�้า
หรอืการแปลนัน้ สามารถยืน่เรือ่งขอสทิธไิด้ที ่ILO Publications (Rights and Licensing), International Labour Office, CH-1211 
Geneva 22, Switzerland หรอืทางอเีมล์: rights@ilo.org ส�านักงานแรงงานระหว่างประเทศมคีวามยนิดต่ีอการยืน่ขอสิทธิดังกล่าว

ห้องสมดุ สถาบนัต่างๆ และผู้ใช้อืน่ๆ ซึง่จดทะเบียนกบัองค์กรต่างๆ ทีม่สีทิธใินการท�าซ�า้ สามารถถ่ายเอกสารสิง่พมิพ์ได้ตามวตัถุประสงค์ 
ทีก่�าหนดไว้ในใบอนุญาตทีอ่อกไว้ให้กบัองค์กรเหล่านี ้ท่านสามารถค้นหารายชือ่องค์กรทีข้ึ่นทะเบยีนได้สทิธกิารท�าซ�า้ในประเทศของท่าน 
ได้ที่ www.ifrro.org

ISBN 978-92-2-133754-6 (print)  
ISBN 978-92-2-133755-3 (web pdf)

เอกสารนี้ได้จัดท�าในฉบับภาษาอังกฤษ: (ISBN 978-92-2-133354-8 (print); 978-92-2-133333-3 (web pdf)), เจนีวา, 2562; 
ภาษาฝรั่งเศส: (ISBN 978-92-2-133415-6 (print); 978-92-2-133416-3 (web pdf)), เจนีวา, 2562; ภาษาสเปน: (ISBN 
978-92-2-133417-0 (print); 978-92-2-133418-7 (web pdf)), เจนีวา, 2562; ภาษาอาหรับ: (ISBN 978-92-2-133457-6; 
978-92-2-133458-3 (web pdf)), เจนีวา, 2562 และภาษาเขมร: (ISBN 978-92-2-133905-2 (print); 978-92-2-133906-9 
(web pdf)), กรุงเทพฯ, 2562

รูปแบบการน�าเสนอในสิ่งพิมพ์ของไอแอลโอเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสหประชาชาติ และการน�าเสนอข้อมูลต่างๆ มิได้เป็นการแสดง
ความคิดเห็นใดๆ ของส�านักงานแรงงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของประเทศใด พื้นที่หรือเขตการปกครอง หรือ
อ�านาจการปกครองใดๆ หรือเกี่ยวกับการก�าหนดเขตชายแดนใดๆ 

ผู้เขียนรับผิดชอบต่อความคิดเห็นที่แสดงในบทความ การศึกษา และข้อเขียนที่ตีพิมพ์อื่นๆ แต่เพียวผู้เดียว การจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์นี ้
ไม่ได้แสดงถึงการรับรองของส�านักงานแรงงานระหว่างประเทศต่อความเห็นต่างๆ ที่แสดงไว้ในสิ่งพิมพ์นี้

การอ้างถงึชือ่กจิการและผลติภณัฑ์ทางการค้าและกระบวนการผลิตไม่ได้หมายถงึการรบัรองของส�านกังานแรงงานระหว่างประเทศ และ
การไม่ได้อ้างองิถงึกจิการ ผลติภณัฑ์ทางการค้า หรือกระบวนการผลติใดก็ไม่ถอืว่าส�านกังานแรงงานระหว่างประเทศไม่ให้การรับรอง 

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ดิจิตัล สามารถสืบค้นได้ที่ www.ilo.org/publns

ลิขสิทธิ์รูปภาพปก © องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

พิมพ์ในประเทศไทย 

ถ่ายภาพโดย ดิน่า อัลวานิ, เบรุต, ประเทศเลบานอน

เอกสารฉบบันีไ้ด้รบัการสนับสนุนการแปลเป็นฉบบัภาษาไทยจากรฐับาลออสเตรเลยี โดยโครงการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธแิรงงานข้ามชาติ 
(TRIANGLE in ASEAN) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

mailto:rights%40ilo.org?subject=
www.ifrro.org
www.ilo.org/publns


5

สรุป

ส่วนที่ 1
หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัต ิ
เพ่ือการจัดหางานที่เป็นธรรม

ส่วนที่ 2
บทนิยามว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดหางาน 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก
แหล่งข้อมูลหลัก ส�าหรับหลักการทั่วไปและ 
แนวปฏิบัติเพ่ือการจัดหางานที่เป็นธรรม

7 
 

25

 
 
31

5



66©
Ar

th
ur

 A
nc

io
n



7

ส่วนที่ 1
หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัต ิ
เพ่ือการจัดหางานที่เป็นธรรม

7



88©
IL

O
/A

lfr
ed

o 
Cá

liz



9

อักษรย่อ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

(ก) อนุสัญญาและพิธีสาร
C29 อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29)
C81 อนุสัญญาว่าด้วยการตรวจแรงงาน ค.ศ. 1947 (ฉบับที่ 81)
C87 อนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 87)
C88 อนุสัญญาว่าด้วยบริการจัดหางาน ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 88)
C94 อนุสัญญาว่าด้วยเงื่อนไขสภาพการจ้าง (สัญญาภาครัฐ) ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 94)
C97 อนุสัญญาว่าด้วยการย้ายถิ่นเพื่อการท�างาน (ฉบับแก้ไข) ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 97)
C98 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 98)
C100 อนุสัญญาว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 1951 (ฉบับที่ 100)
C105 อนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (ฉบับที่ 105)
C111 อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ(การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. 1958 (ฉบับที่ 111)
C129 อนุสัญญาว่าด้วยการตรวจแรงงาน (งานเกษตรกรรม) ค.ศ. 1969 (ฉบับที่ 129)
C138 อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่�าในการจ้างงาน ค.ศ. 1973 (ฉบับที่ 138)
C143 อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ (บทบัญญัติเพิ่มเติม) ค.ศ. 1975 (ฉบับที่ 143)
C150 อนุสัญญาว่าด้วยการบริหารแรงงาน ค.ศ. 1978 (ฉบับที่ 150)
C181 อนุสัญญาว่าด้วยส�านักจัดหางานภาคเอกชน ค.ศ. 1997 (ฉบับที่ 181)
C182 อนุสัญญาว่าด้วยรูปแบบการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้ายที่สุด ค.ศ. 1999 (ฉบับที่ 182)
C189 อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานท�างานบ้าน ค.ศ. 2011 (ฉบับที่ 189)
MLC อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006
P29 พิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29)

(ข) ข้อแนะ
R83 ข้อแนะว่าด้วยบริการจัดหางาน ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 83) 
R86 ข้อแนะว่าด้วยการย้ายถิ่นเพื่อการท�างาน (ฉบับแก้ไข) ค.ศ. 1949 (ฉบับ 86)
R151 ข้อแนะว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ ค.ศ. 1975 (ฉบับที่ 151)
R157 ข้อแนะว่าด้วยบุคลากรทางการพยาบาล ค.ศ. 1977 (ฉบับที่ 157)
R169 ข้อแนะว่าด้วยนโยบายการจ้างงาน (บทบัญญัติเสริม) ค.ศ. 1984 (ฉบับที่ 169)
R188 ข้อแนะว่าด้วยส�านักจัดหางานภาคเอกชน ค.ศ. 1997 (ฉบับที่ 188)
R201 ข้อแนะว่าด้วยแรงงานท�างานบ้าน ค.ศ. 2011
R203 ข้อแนะว่าด้วยแรงงานบังคับ (มาตรการเสริม) ค.ศ. 2014 (ฉบับที่ 203)
R204 ข้อแนะว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจนอกระบบมาเป็นในระบบ ค.ศ. 2015 (ฉบับที่ 204)

ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

MNE Declaration ปฏิญญาไตรภาคีว่าด้วยหลักการเกี่ยวกับบรรษัทข้ามชาติ และนโยบายทางสังคม
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สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
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เอกสารอื่นๆ 

CIETT * จรรยาบรรณของสมาพันธ์ส�านักจัดหางานเอกชนระหว่างประเทศ ค.ศ. 2015
หลักการดักกา (Dhaka Principles) หลักการดักกาเพื่อการย้ายถิ่นอย่างมีศักดิ์ศรี ค.ศ. 2012
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คุณธรรมในการจัดหางานระหว่างประเทศ
หลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ  
(UN Guiding Principles)

หลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
ค.ศ. 2011

จรรยาบรรณเวอร์ริเต้  
(Verité Code of Conduct)

ชุดเคร่ืองมือการจ้างงานท่ีเป็นธรรมของ Verité ตัวอย่างบทบัญญัติจรรยาบรรณ

* ณ วันที่ 21 กันยายน 2549 CIETT เปลี่ยนชื่อเป็นสมาพันธ์การจ้างงานโลก (The World Employment Confederation)
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หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพ่ือ 
การจัดหางานที่เป็นธรรม1

1.	 ขอบเขตของหลักการทั่วไป 
และแนวปฏิบัติ	
วัตถุประสงค์ของหลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นหลักการที่ไม่มี
ผลผูกพันทางกฎหมายของไอแอลโอ (จากนี้ไปจะเรียกว่า “หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติ”) เพื่อก�าหนด
เน้ือหาสาระของงานในปัจจบุนัและอนาคตของไอแอลโอและองค์กรต่างๆ ฝ่ายนติบิญัญตั ิและภาคีทางสงัคม
ในการส่งเสริมและดูแลให้มีการจัดหางานที่เป็นธรรม

หลักการและแนวปฏิบัติ พัฒนาโดยอ้างอิงจากเอกสารที่ส�าคัญหลายฉบับ กล่าวคือ มาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศและตราสารที่เกี่ยวข้องของไอแอลโอ และเอกสารจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมถึงแนวปฏิบัติ
ที่ดีอีกด้วย ส�าหรับข้อมูลของเอกสารที่ใช้ปรากฎในภาคผนวกท้ายเอกสารนี้

หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติ เหล่านี้มุ่งหมายที่จะครอบคลุมการจัดหางานให้กับแรงงานทั้งหมด รวมถึง
แรงงานข้ามชาติ ไม่ว่าจะโดยนายจ้างโดยตรงหรือผ่านคนกลางก็ตาม และครอบคลุมการจัดหางาน
ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ตลอดจนการจัดหางานผ่านส�านักงานจัดหางานที่จ้างแรงงาน
ชั่วคราว และครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ การน�าหลักการและแนวปฏิบัติไปด�าเนินการในระดับประเทศ
ควรเกิดขึ้นหลังจากมีการปรึกษาหารือกันระหว่างภาคีทางสังคมและรัฐบาลก่อน

มีความแตกต่างระหว่างหลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติ กล่าวคือ หลักการทั่วไปมุ่งหมายที่จะก�ากับทิศทาง
การด�าเนนิการในทกุระดับ ส่วนแนปฏบิติั กล่าวถงึหน้าท่ีรับผดิชอบของแต่ละฝ่ายในกระบวนการจัดหางาน 
และรวมถึงการกระท�าการแทรกแซงที่อาจท�าได้และเครื่องมือทางนโยบายต่างๆ

2.	 นิยามและค�าศัพท์	
เพื่อวัตถุประสงค์ของหลักการและแนวปฏิบัตินี้

 – การตรวจสอบ หมายถึงกระบวนการที่ธุรกิจหนึ่งด�าเนินการเพื่อที่จะระบุ ป้องกัน บรรเทา และแสดง
ความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนเชิงลบที่เกิดจากกิจกรรมของตนหรือที่อาจเชื่อมโยง
โดยตรงกับการด�าเนินกิจการ การผลิต หรือบริการของตนจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างไร 
กระบวนการดังกล่าวควรมีการประเมินผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้น 
รวบรวมและด�าเนนิการจัดการกบัข้อค้นพบ ติดตามผลทีเ่กดิขึน้ และสือ่สารว่ามีการจดัการกบัผลกระทบ
ต่างๆ อย่างไร

1  คณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในการประชุมครั้งที่ 328 (เจนีวา 26 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2559) มีมติให้ 
ผู้อ�านวยการใหญ่จัดพิมพ์เผยแพร่หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรมที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดหางานที่เป็นธรรม (เจนีวา 5-7 กันยายน 2559)
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 – นายจ้าง หมายถึงบุคคลหรือองค์กรที่จ้างลูกจ้างหรือแรงงานไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

 – ธรุกจิ หมายถงึ นายจ้าง ผู้จดัหาแรงงานทีไ่ม่ใช่บริการจดัหางานของรัฐ และผูใ้ห้บริการอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
ในกระบวนการจัดหางาน

 – ผู้จัดหางาน หมายรวมถึง บริการจัดหางานของรัฐและส�านักงานจัดหางานเอกชน ตลอดจนคนกลาง
หรือนายหน้าระดับย่อยอื่นๆ ทั้งหมดที่ให้บริการจัดหางานและบรรจุต�าแหน่งงาน ผู้จัดหางานอาจมี
หลายประเภท ทัง้ทีแ่สวงหาก�าไรหรอืไม่แสวงหาก�าไร หรือด�าเนนิการอยูภ่ายในหรอืภายนอกกรอบกฎหมาย
และการก�ากับดูแล

 – แรงงานข้ามชาติ หมายถึงบุคคลที่ย้ายถิ่นหรือได้ย้ายถิ่นไปยังประเทศที่ตนไม่ได้เป็นคนชาตินั้น 
ด้วยความมุ่งหวังที่จะได้งานท�า โดยไม่นับรวมถึงการท�างานที่เป็นกิจการของตนเอง

 – การจัดหางาน หมายความรวมถึงการโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล การคัดเลือก การขนส่ง 
การบรรจตุ�าแหน่งงาน และ (ส�าหรบัแรงงานข้ามชาต)ิ การกลบัไปประเทศต้นทาง ในกรณทีีอ่าจกระท�าได้ 
ค�านี้ หมายรวมถึงคนหางานและแรงงานที่ได้รับการจ้างงานแล้ว

 – ค่าธรรมเนียมในการจดัหางาน หรอืค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง หมายถงึค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใช้จ่ายอืน่ใด
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดหางานเพื่อให้มีการรับแรงงานเข้าท�างานหรือมีการบรรจุต�าแหน่งงาน  
โดยไม่ค�านึงถึงลักษณะวิธีการ ระยะเวลาหรือสถานที่ในการเรียกเก็บ

3.	 หลักการทั่วไป
1. การจัดหางานควรด�าเนินไปในลักษณะที่เคารพ คุ้มครอง และสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนที่นานาชาติ

ให้การยอมรับตามที่ได้มีการระบุไว้ในมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศต่างๆ และโดยเฉพาะสิทธิที่จะมี
เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง และการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ 
แรงงานเด็ก และการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจ้างงานและอาชีพ

2. การจัดหางานควรตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และไม่เป็นช่องทางเพื่อก่อให้เกิด
การโยกย้ายหรอืบัน่ทอนก�าลังแรงงานทีมี่อยู ่เพ่ือลดมาตรฐานแรงงาน ค่าจ้างหรอืสภาพการท�างาน
ให้ด้อยลง หรือการบ่อนท�าลายการท�างานที่มีคุณค่า

3. กฎหมายและนโยบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างงานและจัดหางานควรครอบคลุมทุกฝ่าย ได้แก่ 
แรงงาน ผู้จัดหางานและนายจ้างอย่างถ้วนหน้ากัน

4. การจัดหางานควรค�านึงถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมความมีประสิทธิผล ความโปร่งใส 
และการคุ้มครองแรงงานในกระบวนการจัดหางาน เช่น การรับรองทักษะแรงงานร่วมกัน 

5. การก�ากับดูแลการจ้างงานและการจัดหางานควรมีความชัดเจนและโปร่งใสและมีการบังคับใช ้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ควรให้ความส�าคญักับบทบาทของพนกังานแรงงานและการใช้ระบบการจดทะเบยีน 
การออกใบอนญุาตหรอืใบรับรองทีเ่ป็นมาตรฐาน เจ้าหน้าท่ีควรด�าเนินมาตรการปราบปรามการจดัหางาน 
ทีเ่อาเปรยีบและหลอกลวง รวมถงึวธีิการท่ีอาจท�าให้เกิดแรงงานบงัคบัหรอืการค้ามนุษย์

6. การจดัหางานระหว่างประเทศควรเคารพกฎหมาย กฎระเบยีบ สัญญาจ้างงาน และข้ตกลงร่วมกันของ
ประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่านและประเทศปลายทาง และสทิธมินษุยชนทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาติ 
ซึง่รวมถงึหลกัการและสทิธขิัน้พืน้ฐานในการท�างาน และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง 
กฎหมายและมาตรฐานเหล่านี้ควรมีการน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
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7. ไม่ควรมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดหางานหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากแรงงาน 
หรือคนหางาน หรือผลักให้พวกเขารับผิดชอบในทางหนึ่งทางใด

8. ควรมกีารระบขุ้อก�าหนดและเงือ่นไขของการจ้างงานทีเ่หมาะสม ตรวจสอบได้และเข้าใจได้ง่ายและ 
ควรเป็นสญัญาท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษรตามกฎหมาย กฎระเบยีบ สัญญาจ้างงานและข้อตกลงร่วม 
ทีเ่ก่ียวข้อง ข้อก�าหนดและเงือ่นไขของการจ้างงานควรมีความชดัเจนและโปร่งใส และควรให้ข้อมลู
กบัแรงงานเกีย่วกบัสถานที ่เงือ่นไข ข้อบงัคบั และงานทีก่�าลงัจะได้รบั ในกรณขีองแรงงานข้ามชาติ
ควรมีการจัดท�าสัญญาในภาษาที่แรงานสามารถเข้าใจได้ และแรงงานควรได้รับสัญญาล่วงหน้า
ก่อนออกเดนิทางจากประเทศต้นทาง สัญญาควรอยูภ่ายใต้มาตรการป้องกนัการสับเปล่ียนสญัญา 
และควรบังคับใช้ได้จริง

9. การตกลงยอมรบัข้อก�าหนดและเง่ือนไขของการจดัหางานและการจ้างงานของแรงงานควรเป็นไป
โดยสมัครใจและปลอดจากการถูกล่อลวงหรือขู่บังคับ

10. แรงงานควรมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง รอบด้าน และไม่เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิทธิและ
เงื่อนไขของการจัดหางานและการจ้างงานของตน

11. เสรีภาพของแรงงานที่จะเดินทางเคลื่อนย้ายภายในประเทศหรือออกจากประเทศควรได้รับ 
ความเคารพ ไม่ควรมีการยึด ท�าลาย หรือเก็บเอกสารประจ�าตัวและสัญญาของแรงงานไว้

12. แรงานควรมีเสรีภาพที่จะบอกเลิกการจ้างงานของตนและ (ในกรณีของแรงงานข้ามชาติ)  
กลับประเทศของตน แรงงานข้ามชาติไม่ควรต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้างหรือผู้จัดหางาน 
เพื่อที่จะเปลี่ยนนายจ้างได้

13. แรงงาน ไม่ว่าจะอยู่หรอืมสีถานะทางกฎหมายเช่นไรในรฐัหนึง่ ควรมช่ีองทางเข้าถงึกลไกการร้องเรยีน
และแก้ไขข้อพพิาททีไ่ม่เสยีค่าใช้จ่ายหรอืมค่ีาใช้จ่ายตามสมควรในกรณทีีเ่กดิการละเมดิสทิธขิองตน
ในกระบวนการจัดหางาน และควรมีการเยียวยาที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดเกิดขึ้น

©
IL

O
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4.	 แนวปฏิบัติ	
แนวปฏิบัติเหล่านี้ได้มีการจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อก�าหนดหน้าที่รับผิดชอบของภาครัฐ ธุรกิจ และส�านักงาน
จัดหางานของรัฐ

ก. หน้าที่รับผิดชอบของภาครัฐ
เนื้อหาส่วนนี้ส�าหรับรัฐในการท�าหน้าที่ก�ากับดูแล

รัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการจัดหางานที่เป็นธรรม ทั้งในกรณีที่รัฐมีฐานะเป็นนายจ้างและ 
ในกรณีท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลการจัดหางานและให้บรกิารจดัหางานและบรรจงุานผ่านบรกิารจ้างงานสาธารณะ 
เพื่อลดการกระท�าละเมิดต่อแรงงานทั้งที่เป็นคนชาติและแรงงานข้ามชาติในระหว่างการจัดหางาน  
ก็ควรท�าการปิดช่องว่างในกฎหมายและกฎระเบียบ และดูแลให้มีการบังคับใช้อย่างเต็มที่

1. รัฐมีหน้าที่ต้องเคารพ คุ้มครองและรับรองให้สิทธิมนุษยชนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งรวมถึง 
หลักการพื้นฐานและสิทธิในการท�างาน และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ให้เป็นรูปธรรมในกระบวนการจัดหางาน พันธกรณีนี้รวมถึงการเคารพและให้ความคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม การป้องกันและการขจัดการใช้แรงงานบังคับ 
แรงงานเด็ก และการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและอาชีพ

1.1 เป็นหน้าที่ที่รัฐมีต่อแรงงานทุกคนที่เข้ารับบริการจัดหางานไม่ว่าจะมาจากภายในหรือนอกประเทศ หรือ
จากอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบ

1.2 รัฐควรพิจารณาให้สัตยาบันและด�าเนินการตามตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

1.3 รฐัควรเคารพสิทธขิองแรงงานและของนายจ้างในการรวมตวัและเจรจาต่อรองซึง่รวมถงึเรือ่งการจดัหางาน 
รฐัควรสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการขยายการคุม้ครองสทิธใินการเจรจาต่อรองในทกุภาคการผลติ 
และให้แรงงานรวมถึงแรงงานข้ามชาติได้รวมตัวจัดตั้งองค์กรลูกจ้างเพื่อคุ้มครองตนเองจาก 
การแสวงหาประโยชน์ในระหว่างหรือที่เกิดจากกระบวนการจัดหางาน

2. รฐัควรให้ความคุม้ครองแรงงานจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยนายจ้างในกระบวนการจดัหางาน 
ผู้จัดหาแรงงานและกิจการอื่นๆ 

2.1 รัฐควรให้ความคุ้มครองแรงงานจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการจัดหางานในเขตแดน
และ/หรือเขตอ�านาจของตน ที่กระท�าโดยบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงผู้จัดหางานทุกประเภทและกิจการอื่นๆ 
รวมถึงนายจ้าง ส�านักงานจัดหางานเอกชนที่ให้บริการจ้างแรงงานเพื่อที่จะมีแรงงานไว้ส่งต่อให้กับ
บุคคลที่สาม (ส�านักงานจัดหางานที่จ้างแรงงานชั่วคราว) และการท�าสัญญาข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลหลายฝ่าย ในการนี้จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน สืบสวน ลงโทษและ
ชดเชยส�าหรับการละเมิด โดยอาศัยนโยบายกฎหมาย กฎระเบียบและการด�าเนินคดีที่มีประสิทธิผล และ
ก�าหนดให้ต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
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3. รัฐควรก�าหนด ทบทวน และสร้างความเข้มแข็งให้กับกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศ (ในกรณีที่
จ�าเป็น) และควรพิจารณาจัดให้มี ทบทวนและประเมินการปฏิบัติตามพันธกรณีและนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดหางานที่เป็นธรรมของประเทศอย่างสม�่าเสมอ ด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรนายจ้างและ
องค์กรลูกจ้าง

3.1 เรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับกฎหมายแรงงาน กฎหมายการย้ายถิ่น กฎหมายอาญา และมาตรการ
ก�ากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหางาน โดยเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อจัดการดูแล 
การปฏิบัติในการจัดหางานทั้งหมด รวมถึงการหลอกลวงและการละเมิดที่อาจน�าไปสู่การค้ามนุษย์และ 
การแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น รัฐควรพิจารณาก�าหนดนโยบายที่ชัดเจนที่แสดงความคาดหวังว่า 
การบริหารจัดการทั้งระบบของธุรกิจที่ตั้งหรือด�าเนินการอยู่ในเขตแดนหรือเขตอ�านาจของตน เคารพ
สิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานตลอดสายการผลิต รัฐควรให้
องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างมีส่วนร่วมในการก�าหนดและทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นประจ�า

4. รัฐควรดูแลให้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกแง่มุมของกระบวนการจัดหางาน 
และใช้ได้กับแรงานทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง

4.1 รัฐบาลควรท�าให้กฎหมายและกฎระเบียบครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหางานและบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องในด้านการโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล การคัดเลือก การขนส่ง การบรรจุงาน และการกลับ
ประเทศต้นทาง (ส�าหรับแรงงานข้ามชาติ) ในกรณีที่จ�าเป็น

4.2 ในการปรึกษาหารือกับองค์กรลูกจ้างและนายจ้าง และกับผู้จัดหาแรงงานในกรณีที่เหมาะสม รัฐควร
ด�าเนินมาตรการดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดทั่วทั้งอุตสาหกรรม
การจัดหางาน มาตรการดังกล่าวควรประกอบด้วยการจดทะเบียนกับรัฐ การออกใบอนุญาตหรือระบบ
ก�ากับดูแลอื่น ระบบเหล่านี้ควรมีประสิทธิผล โปร่งใสและควรให้แรงงานและบคุคลอืน่ทีส่นใจสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมของส�านักงานจดัหางานและการบรรจุงานที่เสนอได้

4.3 กฎหมายควรใช้กับการกระท�าที่เป็นการจัดหางานและไม่ใช่ใช้แต่กับผู้จัดหางานบางประเภทเท่านั้น 
แต่รวมถึงผู้จัดหางานทั้งหมดที่ด�าเนินงานอยู่นอกกรอบการก�ากับดูแลใดๆ กฎหมายและกฎระเบียบ 
ว่าด้วยการจัดหางานไม่ควรใช้แต่กับเศรษฐกิจในระบบเท่านั้น แต่ควรครอบคลุมการจัดหางานส�าหรับ
งานทุกประเภท

4.4 รฐัควรพิจารณาการท�าข้อตกลงยอมรบัร่วม เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัการรบัรองคณุสมบตั ิ
กับต่างประเทศเพื่อจัดการกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการท�างานไม่ตรงกับทักษะที่มี

5. รัฐควรบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล และก�าหนดให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในกระบวนการจัดหางานปฏิบัติตามกฎหมาย

5.1 รฐัควรจดัการดแูลให้มีพนักงานตรวจแรงงานท�าการตรวจแรงงานทีม่ปีระสิทธผิลและมทีรพัยากร 
ในการด�าเนินงานเพียงพอ และได้รับการส่งเสริมศักยภาพและฝึกอบรมเรื่องการสอบสวนและการเข้า
ด�าเนินการในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหางานส�าหรับแรงงานและธุรกิจทั้งหมด ติดตามและ 
ตรวจสอบประเมินการด�าเนินการของผู้จัดหางานทั้งหมด

5.2 รฐัควรส่งเสรมิแผนโครงการท่ีมุง่หมายทีจ่ะดแูลให้นายจ้างและผูจั้ดหางานต้องรบัผดิชอบทัง้รายบคุคลหรอื
ร่วมกัน ท่ีจะต้องเคารพสิทธขิองแรงงานในกระบวนการจัดหางานแผนโครงการดงักล่าวอาจจะประกอบด้วย 
โครงการด้านความรับผิดชอบร่วมกัน และโครงการต่างๆ ในการส่งเสริมการจัดหางานที่เป็นธรรม
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6. รฐัควรด�าเนนิมาตรการต่างๆ เพือ่ขจดัการเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการจดัหางานและค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้อง
จากแรงงานและคนหางาน

6.1 มาตรการเหล่านี้ควรมีจุดมุ่งหมายโดยเฉพาะไปที่การป้องกันการปฏิบัติที่หลอกลวงของผู้จัดหางาน 
การละเมิดแรงงานงาน แรงงานขัดหนี้และการบังคับขู่เข็ญทางเศรษฐกิจในรูปแบบอื่น รัฐควรด�าเนิน
มาตรการป้องกันและ/หรือปรามการเรียกเก็บเงินอย่างผิดกฎหมายจากแรงงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
สัญญาจ้างงาน

6.2 ผู้ท่ีจะเป็นนายจ้างท้ังภาครฐัหรอืเอกชน หรือตวักลาง ไม่ใช่แรงงาน ควรรบัภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน
ข้อมูลด้านมูลค่าและรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ในรายละเอยีด เช่น ค่าใช้จ่ายทีน่ายจ้างจ่ายให้กบัผูจ้ดัหางาน 
ควรได้รับการชี้แจงอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เป็นผู้จ่าย

7. รฐัควรด�าเนนิการดแูลให้สญัญาจ้างงานมีความชดัเจนและโปร่งใสและด�าเนินการตามท่ีระบไุว้ในสัญญา

7.1 รฐัควรด�าเนินขัน้ตอนต่างๆ เพ่ือดแูลให้แรงงานได้รบัสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อกัษรทีร่ะบงุานทีจ่ะต้องท�า 
และข้อก�าหนดและเงื่อนไขของการจ้างงานที่รวมถึงข้อก�าหนดและเงื่อนไขจากข้อตกลงร่วม สัญญา 
(หรือส�าเนาที่ได้รับการรับรอง) ควรเขียนในภาษาของแรงงานหรือภาษาที่แรงงานสามารถเข้าใจได้ และ
ควรระบุข้อมูลจ�าเป็นอย่างได้ใจความชัดเจนและรอบด้านเพื่อให้แรงงานสามารถให้ความยินยอมได้อย่าง
มีข้อมูลและโดยอิสระ ส่วนแรงงานข้ามชาติควรได้รับสัญญาดังกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควรก่อน
เดินทางออกจากประเทศต้นทาง สญัญาดงักล่าวไม่ควรถกูเปลีย่นและควรมผีลใช้บงัคบัในประเทศปลายทาง 
รฐัอาจพิจารณาทีจ่ะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่บรรลวุตัถุประสงค์ตามทีก่ล่าวมาโดยต้องเคารพหลกัการ
การรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.2 ในกรณีที่ไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร รัฐมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้สิทธิทั้งปวงของแรงงานที่ได้รับ
การจัดหางานได้รับความเคารพตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

8. รัฐควรด�าเนินการขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้แรงงานมีช่องทางเข้าถึงกลไกการร้องเรียนและการแก้ไข 
ข้อพิพาท เพื่อจัดการกับการละเมิดและการหลอกลวงในการจัดหางานตามที่มีการกล่าวหาโดย 
ไม่ต้องเกรงกลัวกับมาตรการเอาคืน อย่างเช่น การขึ้นบัญชีด�า การคุมขังหรือการถูกส่งกลับ ไม่ว่า
แรงงานจะอยู่หรือมีสถานะทางกฎหมายของแรงงานในรัฐนั้นอย่างไร และเพื่อเข้าถึงการเยียวยา 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลในกรณีที่เกิดการละเมิดขึ้นแล้ว

8.1 รัฐควรด�าเนินการขั้นตอนต่างๆ เพื่อดูแลให้มีและมีการด�าเนินการกลไกการร้องเรียนและแก้ไขข้อพิพาท
ทีส่ามารถเข้าถงึได้ในทางปฏิบัตด้ิวยความรวดเรว็และมค่ีาใช้จ่ายไม่สงูรฐัควรด�าเนนิการดแูลให้เมือ่มกีารละเมดิ
เกี่ยวกับการจัดหางานเกิดขึ้นในเขตแดนและ/หรือเขตอ�านาจของตนผู้เสียหายจะต้องมีช่องทางผ่าน
ช่องทางศาล การบริหาร นิติบัญญัติ หรืออื่นๆ ในการเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิผลซึ่งอาจรวมถึง
ค่าชดเชย เป็นต้น ในระหว่างการสอบสวนหรือการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท ผู้แจ้งเหตุหรือ 
ผู้ร้องเรยีนควรได้รบัความคุม้ครอง และแรงงานข้ามชาตคิวรมีช่องทางเข้าถงึกระบวนการอย่างเหมาะสม
แก่เวลาและมีประสิทธิผล รัฐควรด�าเนินการดูแลให้มีกลไกระหว่างประเทศที่แรงงานสามารถเข้าถึงได ้
ภายหลังกลับคืนสู่ประเทศต้นทางแล้ว

8.2 เพือ่การนี ้รฐัควรส่งเสรมินโยบายท่ีมุง่หมายทีจ่ะระบแุละขจัดอปุสรรคทีขั่ดขวางการเข้าถึงกลไกการร้องเรยีน
และแก้ไขข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิผล อาทิ ขั้นตอนทางราชการที่ซับซ้อนค่าใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผล 
ความกลวัต่อการถูกเลอืกปฏบิตัหิรอืการเอาคนืและถกูไล่ออกจากงาน และในกรณขีองแรงงานข้ามชาติ 
ความกลัวที่จะถูกคุมขังหรือถูกส่งกลับประเทศ
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9. รัฐควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรลูกจ้างและนายจ้าง และ 
ตัวแทนผู้จัดหางาน

9.1 รัฐควรท�างานเพื่อให้กระทรวงทบวงกรม หน่วยงานและสถาบันต่างๆ ของรัฐที่ก�ากับดูแลการจัดหางาน
และการด�าเนินธุรกิจท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตามที่เหมาะสม และตระหนักและปฏิบัติตามพันธกรณี
ด้านสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วน

10. รัฐควรดูแลให้การจัดหางานตอบสนองต่อความต้องการที่แน่นอนชัดเจนของตลาดแรงงาน

10.1 รัฐควรพยายามประเมินความต้องการของตลาดแรงงานและดูแลความสอดคล้องระหว่างนโยบาย 
การจัดหาแรงงาน การย้ายถิ่น การจ้างงาน และนโยบายอื่นๆ โดยค�านึงถึงผลที่เกิดต่อสังคมและ
เศรษฐกิจในระดับกว้างของการจัดหาแรงงานและการย้ายถิ่น และเพื่อส่งเสริมการท�างานที่มีคุณค่า
ส�าหรับทุกคน

11. รัฐควรสร้างความตระหนักในเรื่องความจ�าเป็นของการจัดหางานที่เป็นธรรมในทั้งภาครัฐและเอกชน 
และดูแลให้แรงงานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิของตนและเงื่อนไขการจัดหางานและ
การจ้างงานของ ที่ถูกต้อง รอบด้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

11.1 การสร้างความตระหนักรู้ควรท�าโดยวิธีการให้การศึกษาและอบรมที่มุ่งเป้าไปที่นายจ้าง แรงงานและ 
ผู้จัดหางาน ว่าด้วยความจ�าเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือจะได้ตระหนักถึง ป้องกัน และขจัดการจดัหางานทีล่ะเมิดและหลอกลวง มาตรการสร้างความตระหนกัรู ้
ที่อาจท�าได้ เช่น

(ก) จัดท�าและดูแลเว็บไซต์ของรัฐที่มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และ
กระบวนการเกี่ยวกับการจัดหางานที่เป็นธรรม

(ข) จัดท�าคู่มือเกี่ยวกับการจัดหางานที่เป็นธรรม และแจกจ่าย และ/หรือเผยแพร่ทางออนไลน์ 

(ค) ประกาศข่าวสารบริการของรัฐทางวิทยุและ/หรือโทรทัศน์

(ง) การสัมมนาทางเว็บ (เว็บบินาร์) หรือกิจกรรมเผยแพร่อื่นๆ

(จ) สนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลแก่แรงงานโดยนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง ผู้จัดหางานที่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย และองค์กรภาคประชาสังคม

(ฉ) ร่วมงานกับไอแอลโอและองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างที่เป็นตัวแทนในการให้การศึกษาและ
อบรม และ/หรือท�าการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้

(ช) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานต่อสาธารณะเพื่อประกอบการตัดสินใจของแรงงาน 
นายจ้างและผู้จัดหางาน และ

(ซ) การแนะแนวก่อนเดินทางออกจากประเทศและหลังจากมาถึงประเทศปลายทาง

ในกรณขีองการจดัหางานให้กับแรงงานข้ามชาต ิประเทศต่างๆ ควรพจิารณาจัดการฝึกอบรมเกีย่วกบั 
สทิธแิรงงานและการจดัหางานทีเ่ป็นธรรมส�าหรบัผูท้ีส่นใจไปท�างานต่างประเทศ

11.2 มาตรการเหล่านี้อาจช่วยรับรองให้แรงงานมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เข้าใจได้รอบด้าน 
และไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น เง่ือนไขการรบัเข้าท�างาน สภาพความเป็นอยู่และการจ้างงานสทิธแิละกฎหมายแรงงาน
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12. รัฐควรเคารพสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการจัดหางานที่เป็นธรรมในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง 
และวิกฤต

12.1 รฐัควรด�าเนินขัน้ตอนต่างๆ เพ่ือดแูลให้กจิการ หน่วยงาน และโครงการช่วยเหลือระหว่างประเทศทีด่�าเนนิการ
ในสถานการณ์ทีม่คีวามขดัแย้งและวกิฤตจะไม่มส่ีวนเก่ียวข้องกับการละเมดิในการจัดหางานและสทิธิมนษุยชน

13. รัฐควรดูแลให้ข้อตกลงทวิภาคีและ/หรือพหุภาคีเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของแรงงานมีกลไกส�าหรับ 
การก�ากับดูแลการจัดหางานแรงงานข้ามชาติ มีความสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรอง
ในระดับสากลทั้งหลักการและสิทธิพื้นฐานในการท�างาน และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ยอมรับตกลงกันระหว่างประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง (ตามที่เกี่ยวข้อง) 
และได้รับการน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล

13.1 ข้อตกลงทวภิาคแีละ/หรอืพหภุาคคีวรตัง้อยู่บนมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและสทิธมินษุยชนต่างๆ  
ทีไ่ด้รบัการรบัรองในระดับสากล รวมถงึหลักการและสิทธพิืน้ฐานในการท�างาน และมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และควรมีกลไกเฉพาะส�าหรับการประสานงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
รวมถึงเรือ่งการให้ความคุม้ครองทางกงสลุ และปิดช่องว่างด้านการก�ากบัดแูลและการบังคบัใช้กฎหมาย 
ในการจัดหางานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกันในการย้ายถิ่นเพื่อการท�างาน 
ข้อตกลงเหล่าน้ีควรมีการร่าง รับ ทบทวน และน�าไปปฏบิตัด้ิวยการมส่ีวนร่วมด้วยอย่างจรงิจังของภาคี
ทางสังคมและควรมีการจัดตั้งกลไกก�ากับดูแล เช่น คณะกรรมการไตรภาคีภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีและ
พหุภาคีข้อตกลงเหล่าน้ีควรเปิดเผยต่อสาธารณะและแรงงานข้ามชาตคิวรได้รบัรูเ้กีย่วกบัเนือ้หาในข้อตกลง

13.2 ข้อตกลงเหล่าน้ีควรจดัท�าบนฐานของข้อมลูทีเ่ชือ่ถอืได้ทีร่วบรวมมาจากการตดิตามและประเมนิการปฏบิตัิ
ในการจัดหางานและการส่งผลต่อตลาดแรงงานและสังคม ซึ่งรวมถึงในประเทศต้นทางด้วย

14. รัฐควรด�าเนินขั้นตอนต่างๆ ในการให้ความคุ้มครองแรงงานจากการละเมิดในการจัดหางาน ทั้งใน
กลุม่ทีเ่ป็นลกูจ้างของรฐัโดยตรง และทีอ่ยูใ่นห่วงโซ่การผลติทีร่บัจ้างจากรฐั และในกจิการทีร่ฐัเป็นเจ้าของ 
หรอืควบคมุ หรือที่ได้รับการสนับสนุนและสัญญาจากหน่วยงานรัฐ

14.1 รัฐควรส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติ ในฐานะนายจ้างและในการประกอบธุรกิจกับธุรกิจ
ต่างๆ รัฐควรด�าเนินการควบคุมดูแลเวลาจัดหาแรงงานหรือท�าสัญญากับกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจดัหางานให้ได้อย่างเพียงพอ รฐัควรแสดงให้เหน็การจดัหางานทีเ่ป็นธรรมและส่งเสรมิความตระหนกัรู้ 
และเคารพ ในหลักการการจัดหางานทีเ่ป็นธรรมของกจิการต่างๆ ในการด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างของตน
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ข. หน้าที่รับผิดชอบของธุรกิจ 
และบริการจัดหางานของรัฐ
เนื้อหาส่วนนี้ไม่ใช้กับหน่วยงานรัฐในฐานะผู้ก�ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย

ธุรกิจและบริการจัดหางานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบพิเศษในการป้องกันการจัดหางานที่ละเมิดหรือ 
ไม่เป็นธรรม

15. ธุรกิจและบริการจัดหางานของรัฐควรเคารพสิทธิมนุษยชนในกระบวนการจัดหางาน โดยอาศัย 
การประเมินเพื่อตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนส�าหรับกระบวนการจัดหางาน และควรจัดการกับ 
ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง

15.1 ธรุกิจและบรกิารจดัหางานของรฐัควรเคารพสทิธิมนษุยชนในกระบวนการจดัหางานในทกุที ่ทีด่�าเนนิการ 
โดยไม่ว่าความสามารถและ/หรอืความมุง่มัน่ของรฐัทีจ่ะปฏบิตัติามพนัธกรณีด้านสทิธิมนษุยชนเป็นเช่นไร

15.2 ธุรกิจและบริการจัดหางานของรัฐควรด�าเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดหางานของตน

15.3 ในกรณีทีไ่ม่ได้ท�าการจดัหางานโดยตรง ธรุกจิต่างๆ ควรรบัแรงงานจากผูจ้ดัหางานทีป่ฏบิตัติามหลักเท่านัน้ 
ทั้งบริการจัดหางานของรัฐและเอกชน หากไม่สามารถตรวจสอบยืนยันการด�าเนินการของทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดหางานได้โดยตรง อย่างน้อยที่สุดก็ควรก�าหนดเงื่อนไขในสัญญาที่ก�าหนดให ้
ผู้จัดหางานต้องท�างานกับบุคคลที่สามที่ด�าเนินการตามกฎหมายและหลักการและแนวปฏิบัติเหล่าน้ี  
โดยในแต่ละธุรกิจควรมีกระบวนการประเมินฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหางาน
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15.4 ธุรกิจและบริการจัดหางานของรัฐควรเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล รวมถึงที่ระบุใน 
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสทิธเิสรภีาพในการสมาคมและเจรจาต่อรองและการป้องกนัและ
ขจดัการใช้แรงงานบังคบั แรงงานเด็ก และการเลอืกปฏบัิตเิกีย่วกบัการจ้างงานและอาชพีในกระบวนการ
จดัหางาน

15.5 ธรุกิจและบรกิารจดัหางานของรฐัไม่ควรตอบโต้ โดยการเอาคนืหรอืขึน้บญัชดี�าแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน
ที่แจ้งเรื่องการละเมิดหรือการหลอกลวงในการจัดหางานตลอดห่วงโซ่การจัดหางาน และควรให ้
ความคุ้มครองเป็นพิเศษกับผู้แจ้งเหตุในระหว่างการสอบสวนหรือแก้ไขข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท

16. ธุรกิจและบริการจัดหางานของรัฐควรด�าเนินการจัดหางานเพื่อสนองความต้องการตลาดแรงงาน 
ท่ีทราบชัดเจน และไม่ใช้ไปเพื่อเป็นการโยกย้าย หรือบั่นทอนก�าลังแรงงานท่ีมี ลดค่าจ้างหรือ  
ท�าสภาพการท�างานให้ด้อยลง หรือบ่อนท�าลายการท�างานท่ีมีคุณค่า

17. ไม่ควรมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดหางานหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากแรงงานที่ได้รับ 
การจัดหางานและคนหางาน หรือให้แรงงานต้องรับภาระเพิ่มในทางหนึ่งทางใด

17.1 แรงงานและคนหางานไม่ควรถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องในการจดัหางานจากธุรกจิ 
หุน้ส่วนทางธรุกิจหรอืบรกิารจดัหางานของรฐัส�าหรบัการจดัหางานหรอืบรรจงุานอกีทัง้แรงงานไม่ควร
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน

17.2 ธรุกิจและบรกิารจดัหางานของรฐัควรส่ือสารนโยบายนีใ้ห้ภายนอกได้รบัทราบถงึการก�าหนดแนวทางและ
วิธีการอื่นๆ รวมถึงสัญญากับหุ้นส่วนทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ธุรกิจต่างๆ ควรพิจารณาว่าส�านักงานจัดหางานเอกชนและผู้จัดหางานอื่นๆเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน 
การจดัหางานหรอืค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องจากแรงงานหรอืไม่และไม่ควรรับแรงงานจากส�านกังานและ 
ผู้จดัหางานอืน่ท่ีเป็นท่ีรูกั้นว่าเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมในการจดัหางานหรอืค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องจากแรงงาน

18. ธุรกิจและบริการจัดหางานของรัฐไม่ควรเก็บหนังสือเดินทาง สัญญา หรือเอกสารประจ�าตัวอื่นใด
ของแรงงานไว้

18.1 ธรุกจิและบรกิารจดัหางานของรฐัจะต้องไม่ขัดขวางสทิธิและเสรภีาพของแรงงานในการเข้าถึงหนงัสอืเดินทาง 
เอกสารประจ�าตัวและเอกสารที่พักอาศัย รวมถึงสัญญาจ้างงาน โดยตระหนักถึงสถานการณ์ของ
แรงงานข้ามชาติ

19. ธรุกจิและบรกิารจดัหางานของรฐัควรเคารพหลกัการการรกัษาความลบัของแรงงานและให้การคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของแรงงาน

19.1 ธุรกิจไม่ควรบันทึกข้อมูลส่วนตัวที่ไม่จ�าเป็น ไม่ว่าในแฟ้มข้อมูลประวัติหรือการลงทะเบียนเพื่อพิจารณา
ความถนัดของแรงงานรวมถึงแรงงานข้ามชาติ ส�าหรับงานที่แรงงานก�าลังได้รับการพิจารณาหรือ 
อาจได้รับการพิจารณาบรรจุงาน หรือข้อมูลที่ไม่จ�าเป็นส�าหรับการพิจารณาบรรจุงานไว้ในแฟ้มข้อมูล
หรือทะเบียน ข้อมูลนี้ไม่ควรมีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากแรงงานเสียก่อน

20. ธุรกิจอาจพัฒนาแผนในการสร้างมาตรฐานการจัดหางานแบบมืออาชีพ

20.1 แผนโครงการเหล่านี้ควรอยู่ภายใต้การติดตามและประเมินอย่างสม�่าเสมอ โครงการต่างๆท่ีริเริ่มโดย
ภาคอตุสาหกรรมควรเสรมิและสอดคล้องกบัการบงัคบัใช้และก�ากบัดูแลของรฐับาลทีเ่กีย่วกบักระบวนการ
จดัหางาน
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1. ผู้จัดหางาน

ในแนวปฏบิติั นีม้กีารแบ่งประเภทความแตกต่างระหว่างผู้จดัหางานท่ีท�าหน้าท่ีเป็นคนกลาง หรือนายหน้า
ในการจัดหางานเพื่อการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างของกระบวนการจัดหางาน กับ
ส�านักงานจัดหางานที่จัดหาและบรรจุแรงงานตามความต้องการของธุรกิจผู้ใช้บริการจัดหางาน

21. ผู้จัดหางานควรเคารพกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการและสิทธิพื้นฐานในการท�างาน

21.1 ผู้จดัหางานควรมีนโยบายและกระบวนการต่างๆ รวมถงึการตรวจสอบ เพือ่เป็นการรบัรองว่าการจัดหางาน
ของตนด�าเนินการโดยเคารพศกัดิศ์รขีองแรงงาน ปราศจากการคกุคามหรอืบงัคบัขูเ่ขญ็หรอืการปฏบิตั ิ
ที่ลดทอนหรือย�่ายีความเป็นมนุษย์ ผู้จัดหางานไม่ควรจ�ากัดความเคลื่อนไหว หรือละเมิดหรือยอมให้เกิด
การละเมิดต่อแรงงานที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของตน

22. ผู้จัดหางานจัดหาแรงงานเพื่อไปท�างานต่างประเทศควรเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลักการและ
สิทธิพื้นฐานในการท�างานโดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศต้นทาง
ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง ตลอดจนมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

22.1 การจัดหางานระหว่างประเทศควรเคารพกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศ สัญญาจ้างและ
ข้อตกลงร่วมทีเ่ก่ียวข้องของประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง และสทิธมินุษยชนทีไ่ด้รบัการรบัรอง
ในระดับสากล รวมถึงหลักการและสิทธิพื้นฐานในการท�างาน และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง กฎหมายและมาตรฐานเหล่านี้ควรได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล

23. ผู้จัดหางานระหว่างประเทศควรเคารพข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีด้านการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิแรงงาน

23.1 ผู้จดัหางานควรเคารพสทิธิของแรงงานตามข้อตกลงทวภิาคีหรอืพหภุาคทีีค่รอบคลมุการจัดหางานนัน้ 
โดยเฉพาะในกรณทีีก่ฎหมายไม่ได้ให้ความคุม้ครองอย่างเหมาะสมในเขตอ�านาจอนัหนึง่อนัใด

24. ผู้จัดหางานควรด�าเนินการดูแลให้สภาพการท�างานและความเป็นอยู่ในสถานที่ท�างานที่จ้างแรงงาน
นั้นเป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

24.1 ผู้จัดหางานควรดูแลให้แรงงานไม่ถูกหลอกลวงเกี่ยวกับสภาพการท�างานและความเป็นอยู่

24.2 ผู้จัดหางานควรดูแลให้แรงงานข้ามชาติมีความสัมพันธ์ในการจ้างงานที่ชอบด้วยกฎหมายกับนายจ้าง
ที่ระบุตัวตนได้และชอบด้วยกฎหมายในประเทศที่จะมีการท�างานนั้น

25. ส�านักงานจัดหางานที่มีการจ้างงานชั่วคราวและธุรกิจที่ใช้บริการจัดหางานนั้น ควรตกลงกันเรื่อง
การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของส�านักงานกับของธุรกิจกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นหลักประกัน
ส�าหรับความคุ้มครองที่เหมาะสมต่อแรงงานที่เกี่ยวข้อง

25.1 ธุรกิจที่ใช้บริการจัดหางานและส�านักจัดหางานที่มีการจ้างงานชั่วคราวควรก�าหนดความรับผิดชอบ 
และความสมัพันธ์ในการจ้างงานของแต่ละฝ่ายให้สอดสอดคล้องตามทีก่ฎหมายก�าหนด และดแูลให้แรงงาน
ท่ีเก่ียวข้องทราบถึงความรบัผิดชอบของแต่ละฝ่าย ในทกุกรณ ีจะต้องมธีรุกจิทีใ่ช้บรกิารจัดหางานหรือไม่
ก็ส�านักจัดหางานที่มีการจ้างงานชั่วคราวเป็นผู้รับผิดชอบ
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2. นายจ้าง

มีนายจ้างหลายประเภทที่เกี่ยวกับการจัดหางาน ซึ่งนายจ้างแต่ละประเภทควรรับผิดชอบตาม
สถานการณ์ต่างๆ 

26. นายจ้างควรดูแลให้มีการท�าสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และสัญญามีความโปร่งใสและแรงงาน
เข้าใจได้

26.1 ควรมีการระบขุ้อก�าหนดและเง่ือนไขการจ้างงานของแรงงานอย่างเหมาะสม ตรวจสอบได้และเข้าใจได้ง่าย และ
ควรเป็นสญัญาทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบยีบ สญัญาจ้างและข้อตกลงร่วม 
ที่เกี่ยวข้อง ควรมีความชัดเจนและโปร่งใส และควรแจ้งให้แรงงานทราบถึงสถานท่ี ข้อก�าหนดและหน้าที่
ความรบัผิดชอบของงานทีต่นได้รบัมอบหมาย ในกรณขีองแรงงานข้ามชาต ิสญัญาควรเขยีนในภาษาที่
แรงงานสามารถเข้าใจได้ และแรงงานได้รบัสญัญา ในเวลาสมควรก่อนการเดนิทางออกจากประเทศต้นทาง 
ควรมีมาตรการป้องกันการสับเปลี่ยนสัญญา และตรวจสอบว่างานที่ท�าตรงกับสัญญา

26.2 แรงงานควรได้รบัข้อมูลเก่ียวกับสญัญาก่อนให้ความยนิยอม โดยปราศจากการหลอกลวงและบงัคบัขู่เขญ็

27. นายจ้างควรจดัให้มหีรอือ�านวยช่องทางเข้าถึงกลไกร้องเรยีนและแก้ปัญหาข้อพิพาทในกรณกีารละเมิด
ในกระบวนการจัดหางาน และการเยียวยาที่เหมาะสม

27.1 ควรมีช่องทางเข้าถึงกลไกการร้องเรียนและแก้ไขข้อพิพาทส�าหรับแรงงานท่ีอาจถูกละเมิดใกระบวนการ
จดัหางาน และในกรณทีีพ่บว่ามีการละเมดิเกดิขึน้ นายจ้างควรจดัให้มหีรอือ�านวยการเข้าถงึการเยยีวยา 
ที่เหมาะสม นายจ้างไม่ควรขัดขวางความพยายามของแรงงานที่จะแสวงหาการเยียวยาที่เหมาะสมไม่ว่า
จะในทางกระบวนการยุติธรรมหรือทางอื่น

28. นายจ้างควรให้ความคุ้มครองแก่แรงงานทุกคนไม่ว่าจะมีสถานะการจ้างงานต่างกันตามที่ก�าหนด 
ในกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน

28.1 แรงงานอาจได้รบัการจดัหาและจ้างงานภายใต้ความสมัพนัธ์แบบต่างๆ กบันายจ้าง แต่นายจ้างกค็วรดแูล
ให้หลักการและแนวปฏิบัตินี้ใช้กับแรงงานทุกคนที่ได้รับการจัดหางานในทุกสถานการณ์

29. นายจ้างควรดูแลและเคารพสิทธิเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองของแรงงาน 
ในกระบวนการจัดหางาน

29.1 นายจ้างควรดูแลให้กระบวนการจัดหางานของตนไม่ได้เป็นเหตุให้คนหางานและ/หรือแรงงาน 
โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ ต้องสละสิทธิในการเข้าร่วมและจัดตั้งองค์กรลูกจ้างและเจรจาต่อรอง

30. นายจ้างไม่ควรใช้บริการผู้จัดหางานหรือส�านักงานจัดหางานที่จ้างแรงงานชั่วคราวเพื่อหาแรงงาน
มาแทนแรงงานที่ก�าลังท�าการประท้วงหยุดงาน

30.1 การใช้แรงงานจากภายนอกมาแทนแรงงานที่หยุดงานประท้วงเป็นการเสี่ยงต่อการลดทอนสิทธิใน 
การหยุดงานประท้วง ซึ่งเป็นการละเมิดเสรีภาพในการสมาคมอย่างรุนแรง

31. นายจ้างควรเคารพเสรีภาพของแรงงานข้ามชาติที่จะออกจากงานหรือเปลี่ยนนายจ้าง หรือกลับคืน
สู่ประเทศต้นทาง

31.1 แรงงานข้ามชาติไม่จ�าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้างที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนการจ้างงานหรือ 
ออกจากประเทศหากเป็นความต้องการของแรงงาน โดยพิจารณาจากหน้าที่ และเงื่อนไขตามสัญญา 
ที่อาจน�ามาบังคับใช้
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ส่วนที่ 2
บทนิยามว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดหางาน
และค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
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บทนิยามว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดหางาน 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

1.	 ขอบเขต
1. บทนิยามค่าธรรมเนียมในการจัดหางานและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาจากมาตรฐาน

แรงงานระหว่างประเทศ และเสนอให้พจิารณาประกอบกบั หลกัการทัว่ไปและแนวปฏบิตัเิพือ่การจัดหางาน
ที่เป็นธรรม ซึ่งเอกสารดังกล่าวตระหนักถึงหลักการที่แรงงานไม่ควรต้องถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน
การจดัหางานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม และไม่ว่าท้ังหมดหรอืแต่บางส่วน 

2. บทนิยามพัฒนาขึ้นจากข้อค้นพบจากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศโดยองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศท�าการวเิคราะห์กฎหมายและนโยบายของประเทศสมาชกิ รวมตลอดถงึหลักจรรยาบรรณ
ระหว่างประเทศ และ แนวปฏิบัติว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดหางานและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทั้งนี้
โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงและเง่ือนไขในบริบทเฉพาะ ซ่ึงแรงงาน ผู้จัดหางาน ธุรกิจ
และนายจ้างประสบ

3. บทนิยามก�าหนดว่า ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องในแนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดหางาน 
พัฒนาข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา การติดตามและการบังคับใช้กฎหมาย นโยบาย 
และมาตรการต่างๆ ทีมุ่ง่คุ้มครองสทิธแิรงงาน รวมถงึกรณีทีแ่รงงานไม่ควรต้องเป็นผูร้บัภาระค่าใช้จ่าย
เพ่ือการจ้างงาน การก�าหนดบทนยิามยงัมวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุการได้มาซึง่ระเบยีบว่าด้วยแนวปฏบิตัิ 
ในการจัดหางานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีส�านักงานจัดหางานของรัฐและเอกชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาการไม่ปฏบิติัตามกฎหมาย2 เพือ่จดัให้แนวปฏบิตัด้ิานการจดัหางานมคีวามโปร่งใส และส่งเสรมิ
บทบาทของตลอดแรงงาน

4. เพือ่เป็นการตระหนกัว่าค่าใช้จ่ายส�าหรบัแรงงานทีม่กีารจัดหางานระหว่างประเทศมจี�านวนทีค่่อนข้างสงูกว่า
ค่าใช้จ่ายในการจัดหางานส�าหรับแรงงานในประเทศอยู่มาก เนื่องจากปัจจัยหลายประการ รวมถึง 
การขาดความต่อเนือ่งและความโปร่งใสเกีย่วกบัรายการทีเ่ป็นค่าใช้จ่ายในการจดัหางานในประเทศต่างๆ 
นอกจากนี้ แรงงานที่มีการจัดหางานมาจากต่างประเทศอาจพบว่าตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่มี
ความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์

5. ส�าหรบัวตัถปุระสงค์ของบทนิยามว่าด้วย ค่าธรรมเนียมในการจดัหางานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
ให้น�าบทนิยามในหลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรมมาใช้ และในกรณีนี้แรงงาน
ให้หมายรวมถึงคนหางานด้วย3

2 อ้างอิง: ข้อ A.6.1 ของหลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม
3 กรณีนี้เป็นไปตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยส�านักงานจัดหางานเอกชน ค.ศ. 1997 (ฉบับที่ 181) ข้อบทที่ 1 และ
หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม ซึ่งก�าหนดความหมายของ “การจัดหางาน” ให้ใช้กับทั้งกรณีของคนหางานและ
แรงงานที่มีความสัมพันธ์ในการจ้างงาน 
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2.	 บทนิยามว่าด้วย	ค่าธรรมเนียมในการจัดหางาน 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

6. ความหมายของ ค่าธรรมเนียมในการจดัหางานหรอืค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ให้หมายถงึค่าธรรมเนยีมใดๆ
หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกระบวนการในการจัดหางาน เพ่ือให้แรงงานมีการจ้างงานหรือบรรจุงาน  
โดยไม่ค�านึงถึงวิธีการ ระยะเวลา หรือสถานท่ีในการเรียกเก็บ

7. ค่าธรรมเนยีมในการจดัหางาน หรอืค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ไม่ควรเรยีกเก็บจากแรงงานโดย นายจ้าง 
หรอื สาขาของนายจ้าง หรอืบคุคลทีส่ามท่ีมีการให้บรกิารท่ีเกีย่วข้อง ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง จะต้องไม่เรียกเก็บจากการหักค่าจ้างและผลประโยชน์อื่นของแรงงานไมว่าทางตรงหรือ 
ทางอ้อม 

8. ค่าธรรมเนียมในการจัดหางานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตของบทนิยามนี้จะต้อง 
ไม่ส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติทั้งในทางตรงและทางอ้อมระหว่างแรงงานท่ีมีเสรีภาพในการเดินทาง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน ภายใต้ประเทศที่มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

ก. ค่าธรรมเนียมในการจัดหางาน
9. ค่าธรรมเนียมในการจัดหางาน หมายรวมถึง:

(ก) ค่าตอบแทนส�าหรบัการให้บรกิารจดัหางานทีด่�าเนนิการโดยผูจั้ดหางาน ไม่ว่าจะเป็นรฐัหรอืเอกชนในการจบัคูง่าน
และการด�าเนินการเพื่อการจ้างงาน

(ข) ค่าตอบแทนที่จ่ายในกรณีการจัดหางานแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างงานแรงงานเพื่อปฏิบัติงานให้กับ
บุคคลที่สาม

(ค) ค่าตอบแทนที่จ่ายในกรณีนายจ้างจ้างงานโดยตรง หรือ

(ง) ค่าตอบแทนที่เรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมการจัดหางานที่เก็บจากแรงงาน 

10. ค่าธรรมเนยีมดงักล่าวนี ้อาจจะเรยีกเกบ็เพยีงครัง้เดยีวหรอืหลายคราวและครอบคลมุบรกิารการจดัหางาน 
การส่งต่อ หรอื การบรรจงุาน ทีอ่าจหมายรวมถงึ การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล การจดัการสัมภาษณ์ 
การส่งมอบเอกสารเพือ่ได้รบัการตรวจสอบและรบัรองโดยรฐับาลการยนืยนัข้อมูลส่วนบคุคล การจดัการ
ด้านการเดินทางและขนส่ง และการบรรจเุพ่ือการจ้างงาน

ข. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
11. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องหมายถงึ ค่าใช้จ่ายทีมี่ความส�าคญัต่อการจดัหางานและการบรรจงุานในหรอื

ระหว่างประเทศ โดยพิจารณาจากรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกิดจากการจัดหางานระหว่าง
ประเทศ โดยมีการจัดท�ารายการค่าใช้จ่ายดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งอาจน�ามาใช้ทั้งในกรณีการจัดหางาน 
ในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดหางานและบริบทประเภทค่าใช้จ่ายต่างๆ 
อาจมีการพิจารณาเพิ่มเติมโดยรัฐบาล องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างในระดับประเทศ ทั้งนี้โดย
ตระหนักว่า หน่วยงานที่มีอ�านาจอาจก�าหนดข้อยกเว้นในการบังคับใช้บทนิยามนี้ โดยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ผ่านการก�าหนดในกฎหมายภายในประเทศ และภายหลัง
จากมีการหารือกับตัวแทนฝ่ายองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง ข้อยกเว้นต่างๆ อาจต้องพิจารณา
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็นอย่างต�่า:
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(1) ต้องเป็นประโยชน์ต่อแรงงานที่เกี่ยวข้อง และ

(2) ต้องจ�ากัดประเภทของแรงงานที่ชัดเจน และ ประเภทของการให้บริการเป็นการเฉพาะ และ

(3) ต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้แรงงานทราบก่อนที่จะมีการตอบตกลงการท�างาน 

12. ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับกระบวนการจัดหางาน ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้แสดง
ความจ�านงจ้างงาน ผู้จัดหางานหรือตัวแทนที่ด�าเนินการในนามของคู่สัญญาดังกล่าว ด�าเนินการใดๆ 
เพื่อให้เกิดการจ้างงานหรือการบรรจุงาน หรือด�าเนินการใดระหว่างกระบวนการจัดหางาน 
(1) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้านสุขภาพ: ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจสุขภาพ หรือ การให้วัคซีน

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประกนัภยั: ค่าใช้จ่ายเพือ่การประกันชวีติ ประกันสขุภาพ และความปลอดภยัของแรงงาน 
รวมถึง การขึ้นทะเบียนกองทุนสวัสดิการแรงงานข้ามชาติ

(3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทดสอบทักษะฝีมือแรงงานและคุณสมบัติต่างๆ: ค่าใช้จ่ายเพื่อวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาของแรงงาน และระดับของทักษะฝีมือแรงงานและคุณสมบัติต่างๆ รวมตลอดถึง การรับรองบุคคล
ที่มีการก�าหนดโดยประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะ การรับรองและการให้ใบอนุญาต

(4) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรมและปฐมนิเทศ: ค่าใช้จ่ายกรณีมีการอบรมแรงงานตามข้อก�าหนด รวมถึง  
การปฐมนิเทศการท�างานในที่ท�างาน และการฝึกอบรมก่อนและหลังการเดินทางมาท�างานส�าหรับแรงงาน
ที่มาใหม่

(5) ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเครื่องมือ ค่าชุดท�างาน อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์อื่นๆที่จ�าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก: ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเพื่อการด�ารงชีวิต ภายใน
และระหว่างประเทศในระหว่างกระบวนการจดัหางาน รวมถงึการฝึกอบรม การสมัภาษณ์ การด�าเนินการด้านกงสลุ 
การโยกย้ายถิ่นฐานและการเดินทางกลับ หรือการส่งกลับ

(7) ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ: ค่าธรรมเนียมในการบริการต่างๆ ที่ก�าหนดเพื่อวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้
กระบวนการจัดหางานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึง ค่าธรรมเนียมเพื่อการด�าเนินการแทน หรือ
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการการได้มาหรือการรับรองความถูกต้องทางกฎหมายของสัญญา
จ้างงานของแรงงาน เอกสารประจ�าตัว หนังสือเดินทาง กาตรวจลงตรา หรือวีซ่า การตรวจสอบประวัติ 
การรับรองประวัติอาชญากรรมและการรับรองเพื่อการเดินทางไปท�างาน การให้บริการด้านการธนาคาร และ
ใบอนุญาตท�างานและการให้สิทธิพักอาศัย

13. การแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในบทนิยามนี้ถือเป็นการทั่วไปและเป็นตัวอย่างที่
ไม่จ�ากัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกรณีอื่นที่ก�าหนดไว้เป็นเงื่อนไขในการจัดหางานอาจถือเป็นกรณี
ต้องห้ามได้เช่นกัน

14. ค่าใช้จ่ายเหล่านีค้วรก�าหนดและบงัคับใช้ตามกฎหมายภายใต้หลักการความเท่าเทียมในการปฏิบตัสิ�าหรบั
แรงงานที่เป็นคนชาติและแรงงานข้ามชาติ

ค. ค่าใช้จ่ายที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 
ปราศจากเหตุผลอันควร และไม่มีการเปิดเผย

15. ค่าใช้จ่ายที่เป็นการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ตกลง ที่ไม่เปิดเผย และที่เพิ่มเติมภายหลัง หรือ ที่ต้องห้าม
โดยกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีการด�าเนินการตามระเบียบว่าด้วย
การต่อต้านการติดสินบน หรือ การต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงตลอดระยะเวลาและทุกขั้นตอน 
ในกระบวนการจดัหางาน ค่าใช้จ่ายท่ีต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึง การตดิสินบน ส่วย การกรรโชก หรอื 
เงินใต้โต๊ะ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีผิดกฎหมาย และค่าใช้จ่ายท่ีมีลักษณะเดียวกันท่ีก�าหนดโดย 
ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโช่การจัดหางาน
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ภาคผนวก
แหล่งข้อมูลหลัก ส�าหรับหลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพ่ือการจ้างงาน 
ท่ีเป็นธรรม

1. ในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางหลักว่าด้วยการจัดหางานที่เป็นธรรม ถึงแม้จะมีแนวทางหลายชุดที่มุ่งหมายส�าหรับ
แรงงานบางส่วน ส�าหรบัธรุกจิทีด่�าเนนิการอยูใ่นบางพ้ืนท่ี หรอืส�าหรบัวัตถปุระสงค์อ่ืน แนวทางท่ีก�าหนดภายใต้
มาตรฐานที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ท่ีก�าหนด 
ภายใต้มาตรฐานที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เช่น ข้อแนะและปฏิญญาของไอแอลโอ และปรากฎในข้อค้นพบ
ของคณะก�ากับดูแลสนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือแนวทางที่มีออกมาในรูปแบบต่างๆ บางส่วนก็เป็นแนวทาง
ที่รับโดยองค์กรพัฒนาเอกชน

2. ในหลายกรณี พบว่าข้อก�าหนดหรือแนวปฏิบัติท่ีมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ทั่วไป 
ยกตัวอย่างเช่น อนุสัญญาว่าด้วยส�านักงานจัดหางานเอกชน ค.ศ. 1997 (ฉบับท่ี 181) หรือตราสารของ 
ไอแอลโอว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ (อนุสัญญาฉบับที่ 97 และ 143 และข้อแนะฉบับที่ 86 และ 151) ข้อก�าหนดว่า
ด้วยการจัดหางานที่เป็นธรรมที่เป็นประโยชน์มากในการเป็นแนวทางที่ครอบคลุมกว้างขวาง และเอกสารอื่นๆ 
อันจะได้กล่าวต่อไปนี้

3. โดยทั่วไป วิธีการที่น�าเสนอในแนวปฏิบัตินี้อาจไม่ปรากฎเป็นถ้อยค�าเช่นเดียวกับที่ปรากฎในเอกสารต้นทาง หรือ
เป็นถ้อยค�าของหลักการที่ถูกเสนอ แต่มาจากถ้อยค�าต่างๆ ท่ีปรากฎในแหล่งท่ีมาต่างๆ และถ้อยค�าเหล่านั้น 
ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัตินี้

4. ตารางต่อไปนีร้ะบแุหล่งข้อมลูส�าคัญของหลกัการหรอืแนวปฏบิตัแิต่ละข้อ อาจมแีหล่งข้อมลูอืน่ๆ ทีอ่าจเกีย่วข้อง
ด้วย เพ่ือความสะดวกในการอ้างองิ C97 หมายถงึอนสุญัญาไอแอลโอฉบบัท่ี 97 และ R203 หมายถงึข้อแนะของ
ไอแอลโอฉบับที ่203 และการอ้างองิอืน่ๆ กเ็ป็นไปในลกัษณะเดยีวกนั การอ้างองิเตม็รปูแบบปรากฏอยู่ในรายการ
อักษรย่อด้านล่างรายการแหล่งข้อมูล

5. รายการแหล่งข้อมูลข้างล่างนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนโดยสิ้นเชิง

(หมายเหตุ หัวข้อดังกล่าวไม่ได้มีความหมายเชิงบรรทัดฐานใดๆ แต่เพียงช่วยในการกล่าวอ้างถึงหลักการและแนวทางที่
เสนอมาเท่านั้น)

หลักการทั่วไป แหล่งข้อมูลหลัก
1. เคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับในระดับ

สากลและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิญญาไอแอลโอว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างาน ; C29, P29, C87, 
C98, C100, C105, C111, C138, C182 และ C181; MLC, 2006 (ข้อ III); ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน; ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนหลักของสหประชาชาติ; หลัก
การชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ หลักการพื้นฐาน A1;  
หลักการดักกา เสาหลักที่ 1; CIETT หลักการที่ 6; จรรยาบรรณไอริส หลักการ A; 
จรรยาบรรณเวอร์ริเต้ เครื่องมือ 1

2. ความต้องการของตลาดแรงงานและ 
การท�างานที่มีคุณค่า

ปฏญิญาไอแอลโอว่าด้วยหลักการและสทิธขิัน้พ้ืนฐานในการท�างาน; R204 (วรรค 15(e))

3. กฎหมายและนโยบายที่ครอบคลุมทุกแง่มุม
ของกระบวนการจัดหางาน

C88, C181, P29 (ข้อ 2(c)(i)); หลักการดักกา 3; ความริเริ่มด้านการจัดหางาน 
ที่เป็นธรรมของไอแอลโอ (ILO Fair Recruitment Initiative)

4. ส่งเสริมความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส
และความคุ้มครองส�าหรับแรงงานใน
กระบวนการจัดหางาน เช่น การรับรองทักษะ
ร่วม

C88, C181, R157 (วรรค 62), R169, C143 (ข้อ14(b))

5. การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิผล C81, C129, C150, C181; P29 and R203; C97 (ข้อ 3) และ C143 (ข้อ 2-6);  
CIETT หลักการ 1

6. การจัดหางานระหว่างประเทศโดย 
เคารพสิทธิมนุษยชน

C88 (ข้อ 6(b)(ii)), C97, C143 และ C181 (ข้อ 8); หลักการดกักา A; หลกัการ CIETT 1
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หลักการทั่วไป แหล่งข้อมูลหลัก
7. ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ 

ค่าใช้จ่ายจากแรงงาน
เป็นต้นว่า, C97 (ข้อ 7(2) และข้อ 4 ของภาคผนวก I และภาคผนวก II); MLC, 2006  
(กฎระเบียบ 1.4(1) และมาตรฐาน A1.4(5)); C181 (ข้อ 7); C88 (ข้อ 1); R203;  
หลักจรรยาบรรณไอริส หลักการ 1; CIETT หลักการ 3; จรรยาบรรณเวอร์ริเต้  
เครื่องมือ 1

8. สัญญาที่ชัดเจนและโปร่งใส C97 (ภาคผนวก I, ข้อ 5 และภาคผนวก II, ข้อ 6), C189 (ข้อ 8(1)); R86 (ภาคผนวก, 
วรรค 22); R188 (วรรค 5); R203 (วรรค 4(e)); หลักการดักกา 2 และ 4; CIETT  
หลักการ 4; จรรยาบรรณไอริส หลักการ 3; จรรยาบรรณเวอร์ริเต้ เครื่องมือ 1

9. แรงงานข้ามชาติตกลงยินยอมข้อก�าหนดและ
เงื่อนไขการจ้างงานอย่างเสรีโดยปราศจาก
การบังคับขู่เข็ญ

R188 (วรรค 5); หลักการดักกา หลักการ 2; CIETT หลักการ 4; จรรยาบรรณไอริส  
หลักการ 3; จรรยาบรรณเวอร์ริเต้ เครื่องมือ 1

10. ข้อมูลที่ถูกต้อง รอบด้าน และไม่เสียค่าใช้จ่าย C88, C97 (ข้อ 2 และ 3), C181, C189 (ข้อ 7), R201, R86 (วรรค 5), R151  
(วรรค 7(1) และ 24) และ R203 (วรรค 4(e))

11. เอกสารประจ�าตัว เสรีภาพในการเดินทาง C143 (อารัมภบท, ข้อ 1 และ 14(a)); C189 (ข้อ 9(c)); หลักการดักกา 4;  
จรรยาบรรณไอริส หลักการ 2; จรรยาบรรณเวอร์ริเต้ เครื่องมือ 1

12. การบอกเลิกสัญญาจ้างงานและการอนุญาต
เปลี่ยนนายจ้าง

C189 (ข้อ 7 และ 8) และ R188 (วรรค 15)

13. การเข้าถึงกลไกการร้องเรียนและแก้ปัญหา 
ข้อพิพาท

C97 (ภาคผนวก I, ข้อ 8 และภาคผนวก II, ข้อ 13); C143 (ข้อ 5, 6 และ 9(2)); R151 
(วรรค 32–34); C181 (ข้อ 10 และ 14); C189 (ข้อ 16); P29 (ข้อ 4); MLC, 2006 
(มาตรฐาน A1.4(7)); R203 (วรรค 8(c); หลกัการดกักา เสาหลกั III, หลกัการ 9; CIETT 
หลักการ 10; จรรยาบรรณไอริสหลกัการ 5; จรรยาบรรณเวอร์รเิต้ เคร่ืองมอื 1

แนวปฏิบัติ แหล่งข้อมูลหลัก
ก. หน้าที่รับผิดชอบของรัฐบาล

1. พันธรณีที่ต้องเคารพ คุ้มครองและ 
น�าสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศไปปฏิบัติ

ปฏญิญาไอแอลโอว่าด้วยหลักการและสทิธขิัน้พืน้ฐานในการท�างาน; C29, P29, C87, 
C98, C100, C105, C111, C138 และ C182; C181; ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน; 
ICCPR และ ICESCR; หลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ A2; หลักการดักกา  
เสาหลัก I, หลักการ 6

2. คุ้มครองจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
บุคคลที่สาม

ปฏิญญาไอแอลโอว่าด้วยสถานประกอบกิจการข้ามชาติ และนโยบายทางสังคม;  
หลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ 

3. ก�าหนด ทบทวน และสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับกฎหมายและกฎระเบียบ และนโยบาย 
การจัดหางานที่เป็นธรรมของประเทศ

P29 (ข้อ 1(2)); C181 (Art. 13), R203; R204 (วรรค 1(a), 4(h), 9); หลักการชี้แนะ 
ขององค์การสหประชาชาติ หลักการพื้นฐาน 2 และหลักการปฏิบัติ 3(a));  
หลักการดักกา เสาหลักที่ 1 

4. ดูแลให้กฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมด 
ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกแง่มุมของ
กระบวนการจัดหางาน และใช้กับแรงงาน 
ในสถานการณ์เปราะบาง

P29 (ข้อ 2(c)(i)); หลักการดักกา 3; ตัวอย่างเช่น C97, C111, C143, C169, C181  
(ข้อ 8), C189; R204; CEDAW, ICERD และอื่นๆ

5. บังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ และดูแล 
ให้ผู้จัดหางานด�าเนินการตามกฎหมาย

C81, C88, C97 (ข้อ 3 ของภาคผนวก I และ II), C129, C150 และ C181 (ข้อ 3 และ 
14); P29 และ R203; CIETT หลักการ 1; หลักการชี้แนะ หลักแนวทางสหประชาชาติ  
หลักการพื้นฐาน 3(a)

6. ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ 
ค่าใช้จ่ายจากแรงงาน

ตัวอย่างเช่น C97; MLC, 2006 (กฎระเบียบ 1.4(1) และมาตรฐาน A1.4(5)); C181 
(ข้อ 7); C88 (ข้อ 1); R203; หลักจรรยาบรรณไอริส หลัก 1; CIETT หลักการ 3; 
 หลักจรรยาบรรณเวอร์ริเต้ เครื่องมือ 1

7. ดูแลให้มีการท�าและเคารพสัญญาจ้าง และ
สัญญาจ้างมีความชัดเจนและโปร่งใส

C97 (ภาคผนวก I, ข้อ 5 และภาคผนวก II, ข้อ 6), C189 (ข้อ 8(1)); R86 (ภาคผนวก, 
วรรค 22); R188 (วรรค 5); หลักการดักกา หลักการ 2 และ 4; CIETT หลักการ 4; 
หลักจรรยาบรรณไอริส หลักการ 3; หลักจรรยาบรรณเวอร์ริเต้ เครื่องมือ 1

8. มีกลไกการร้องเรียนและการแก้ไขข้อพิพาท C97 (ภาคผนวก I, ข้อ 8 และภาคผนวก II, ข้อ 13); C143 (ข้อ 5, 6 และ 9(2)); R151 
(วรรค 32–34); C181 (ข้อ 10 และ 14), C189 (ข้อ 16); MLC, 2006 (มาตรฐาน 
A1.4(7)); R203 (วรรค 8(c)); หลักการดักกา เสาหลัก III, หลักการ 9; CIETT  
หลักการ 10; จรรยาบรรณไอริส หลักการ 5; หลักจรรยาบรรณเวอร์ริเต้ เครื่องมือ 1

9. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กร
ลูกจ้างและนายจ้างและตัวแทนผู้จัดหางาน

C181 (ข้อ 13) และ R188 (ส่วน III); R203 (วรรค 13(a));  
หลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ หลักพื้นฐาน 8
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แนวปฏิบัติ แหล่งข้อมูลหลัก
10. ความต้องการของตลาดแรงงานและ 

งานที่มีคุณค่า
ปฏญิญาไอแอลโอว่าด้วยหลกัการและสทิธขิัน้พ้ืนฐานในการท�างาน; R204 (วรรค 15(e))

11. สร้างความตระหนักถึงความจ�าเป็นของการ
จัดหางานที่เป็นธรรม ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้อง รอบด้าน และไม่เสียค่าใช้จ่าย

C97 (ข้อ 2 และ 3); R203 (วรรค 4)

12. เคารพสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์วิกฤต C97 (ภาคผนวก II, ข้อ 7); R86 (ภาคผนวก); ที่ประชุมแรงงานระหว่างประเทศ 
ครัง้ท่ี 105, ค.ศ. 2016, รายงานของคณะกรรมการว่าด้วยการจ้างงานและงานทีมี่คุณค่า
ส�าหรบัการเปล่ียนผ่านสูส่นัตภิาพ; และหลักแนวทางสหประชาชาต ิหลกัการพืน้ฐาน 7

13. จัดท�าและปฏิบัติตามข้อตกลงทวิภาคีและ/หรือ
พหุภาคีที่สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่
รับรองในระดับสากลและมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิญญาไอแอลโอว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างาน; C88 (ข้อ 6(b)(ii)  
และ (iii)); C97 (ข้อ 3(2), 7(1) และ 10); C143 (ข้อ 4 และ15); C181 (ข้อ 8(2))

14. การคุ้มครองจากการละเมิดในการจัดหางาน
ส�าหรับก�าลังแรงงานของรัฐ และลูกจ้างที่อยู่
ในห่วงโซ่การผลิต

C94, ที่ประชุมแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 105, ค.ศ. 2016, รายงาน IV,  
งานที่มีคุณค่าในห่วงโซ่จัดหาสินค้าระดับโลก

ข. หน้าที่รับผิดชอบของภาคธุรกิจและบริการจัดหางานของรัฐ
15. เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาไอแอลโอว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างาน, C181 (ข้อ 3, 

4, 11 และ 12); C29 และ P29, C87, C98, C100, C105, C111, C138, C182;  
ปฏิญญาไตรภาคีว่าด้วยหลักการเกี่ยวกับบรรษัทข้ามชาติ และนโยบายทางสังคม  
(วรรค 8); หลกัแนวทางและหลกัการพ้ืนฐานสหประชาชาต ิA2; หลกัการดกักา เสาหลกั II

16. ความต้องการของตลาดแรงงานและ 
การท�างานที่มีคุณค่า

ปฏญิญาไอแอลโอว่าด้วยหลักการและสทิธขิัน้พ้ืนฐานในการท�างาน; R204 (วรรค 15(e))

17. ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดหางาน 
หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากแรงงานหรือ 
คนหางาน

ตัวอย่างเช่า C97 (ข้อ 7; ข้อ 4 ของภาคผนวก I และ II); MLC, 2006 (กฎระเบียบ 
1.4(1) และมาตรฐาน A1.4(5)); C181 (ข้อ 7) และ C88 (ข้อ 1); R203;  
หลักจรรยาบรรณ IRIS 1; CIETT หลักการ 3; หลักจรรยาบรรณ Verité เครื่องมือ 1

18. ไม่ควรเก็บหนังสือเดินทาง เอกสารประจ�าตัว 
สัญญา

C189 (ข้อ 9(c)); หลักการดักกา 4; หลักจรรยาบรรณไอริส หลักการ 2;  
หลักจรรยาบรรณเวอร์ริเต้ เครื่องมือ 1

19. เคารพการรักษาความลับของแรงงานและ 
ดูแลให้มีการคุ้มครองข้อมูล

C181 (ข้อ 6); R188 (วรรค 12(1)); หลักจรรยาบรรณไอริส หลักการ 4

20. สร้างแผนโครงการที่ผลักดันมาตรฐาน 
การจ้างงานอาชีพ

C181, หลักการ CIETT 

1. ผู้จัดหางาน
21. ผู้จัดหางานควรเคารพกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

และหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างาน
ปฏิญญาไอแอลโอว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างาน; C181 (ข้อ 3, 4, 
11 และ 12); C29 และ P29, C87, C98, C100, C105, C111, C138, C182; CIETT 
หลักการ 2, หลักการดักกา หลักการหลัก B

22. ผู้จัดหางานควรปฏิบัติตามกฎหมายใประเทศ 
ต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง

C181 (ข้อ 3 และ 8); ปฏิญญาไอแอลโอว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ในการท�างาน; MLC, 2006 (ข้อ III); CIETT หลักการ 1 และ 6; หลักจรรยาบรรณไอริส 
หลักการหลกั A; หลกัจรรยาบรรณเวอร์ริเต้ เคร่ืองมือ 1; หลักการดกักา หลกัการหลกั B

23. ผู้จัดหางานที่ด�าเนินการจัดหางานระหว่าง
ประเทศควรเคารพข้อตกลงการย้ายถิ่น
ทวิภาคีหรือพหุภาคี

C88, R83, C181 (ข้อ 8(2)); C189 (ข้อ 15(1))

24. ผู้จัดหางานควรดูแลให้สภาพการท�างานและ
ความเป็นอยู่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้กับ
แรงงานที่ได้รับการจัดหางาน

C189 (ข้อ 7 และ 8); R188 (วรรค 5); หลักจรรยาบรรณ หลักการ 3

25. ตัวแทนจัดหางานที่จ้างงานชั่วคราวควรดูแล
ให้หน้าทีร่บัผิดชอบของส�านกังานกับของธรุกิจ
ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน 
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อประกันความคุม้ครองที่
เหมาะสมส�าหรบัแรงงานท่ีเก่ียวข้อง

C181 (ข้อ 11(g) และ 12); C97 และ C143 และอนสัุญญาสหประชาตว่ิาด้วย 
แรงงานข้ามชาติ; R188 (วรรค 8(a)); หลกัการดกักา หลกัการหลกั B
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หลักการทั่วไป แหล่งข้อมูลหลัก
2. นายจ้าง

26. นายจ้างควรดูแลให้มีการท�าสัญญาจ้างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และสญัญาจ้างมคีวามโปร่งใส
และแรงงานเข้าใจ

C97 (ภาคผนวก I, ข้อ 5 และภาคผนวก II, ข้อ 6); C189 (ข้อ 8(1)); R86 (ภาคผนวก,  
ข้อ 22); R188 (วรรค 5); หลกัการดกักา 2 และ 4 และภาคผนวก 2; CIETT หลกัการ 4; 
หลักจรรยาบรรณไอริส หลักการ 3; หลักจรรยาบรรณเวอร์ริเต้ เครื่องมือ 1

27. ช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลไก
การร้องเรียนและการแก้ไขข้อพิพาท และ 
การเยียวยา

C181 (ข้อ 10, 13 และ 14); C189 (ข้อ 16); P29 (ข้อ 4); MLC, 2006 (มาตรฐาน 
A1.4(7)); R203 (วรรค 8(c)); หลักการดักกา เสาหลัก III, หลักการ 9; CIETT  
หลักการ 10; หลักจรรยาบรรณไอริส หลักการ 5; หลักจรรยาบรรณเวอร์ริเต้  
เครื่องมือ1

28. นายจ้างควรให้ความคุม้ครองกบัแรงงานทกุคน 
ตามที่ก�าหนดในกฎหมายแรงงานและ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะมี
สถานะการจ้างงานอย่างไร

ปฏิญญาไอแอลโอว่าด้วยหลักการพื้นฐานและสิทธิในการท�างาน;  
หลักจรรยาบรรณไอริส, หลักการหลัก A; R198

29. นายจ้างควรดูแลให้สิทธิเสรีภาพในการ
สมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมของแรงงาน
ได้รับความเคารพ

C87, C98 และ C181 (ข้อ 4, 11 และ 12); หลักการดักกา 6

30. นายจ้างไม่ควรหันไปพึ่งผู้จัดหาแรงงานหรือ
ส�านักงานจัดหางานที่จ้างแรงงานชั่วคราว
เพื่อหาแรงงานมาแทนที่หยุดงานประท้วง

C87 และ C98 และ ปฏิญญาไอแอลโอว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างาน; 
C181 (ข้อ 4); R188 (วรรค 6); บทย่อยค�าตัดสินและหลักการเรื่องเสรีภาพ 
ในการสมาคมรวมตัวของคณะกรรมาธิการ, ฉบับที่ห้า (ปรับปรุง), ค.ศ. 2006,  
วรรค 632 และ 633; CIETT หลักการ 7; หลักการดักกา 6

31. นายจ้างควรเคารพเสรภีาพของแรงงานข้ามชาติ
ในการเปลี่ยนการจ้างงานหรือกลับคืนสู่
ประเทศต้นทาง

C29; C189 (ข้อ 8(4)); R188 (วรรค 15); หลักการดักกา 10
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