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ด้านมาตรฐานแรงงาน?

ศูนย์บริการธุรกิจ 
ว่าด้วยเรื่องมาตรฐาน 
แรงงานระหว่างประเทศ

รวมค�าตอบส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ไว้ที่จุดบริการเดียว

 คุ้มครองสิทธิแรงงาน

 ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์  

 สนับสนุนการปฏิบัติตามหลัก 
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาสังคม

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือไอแอลโอ (ILO) เป็นองค์กร 
ช�านัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติด ้านโลกของการท�างาน 
ไอแอลโอก�าหนดมาตรฐานแรงงานสากลเพือ่คุม้ครองสทิธแิรงงานในแนวทางท่ี 
ส่งเสริมให้ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจและระบบเศรษฐกิจสามารถเติบโตและ
ขยายตัวไปควบคูก่นัได้ นอกจากนี้ไอแอลโอยังได้อ�านวยความสะดวกให้
เกดิการเจรจาทางสังคมทัง้ในระดับภาคส่วนทางเศรษฐกิจหรอืสังคมระดับ
ชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ อีกทั้งให้ค�าแนะน�าด้านนโยบาย
และความช่วยเหลือด้านวิชาการด้วย 

ไอแอลโอท�างานเพือ่ให้เกิดการด�าเนนิงานร่วมกนัระหว่างรัฐบาล นายจ้าง
และลูกจ้างจากประเทศภาคีท้ังหมด 187 ประเทศ การท�างานในระบบ
ไตรภาคีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไอแอลโอนี้ท�าให้เกิดความเชื่อม่ัน
ว่าได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับโลก
ของการท�างานเพื่อน�าไปสู่ฉันทามติในระดับสากลว่าด้วยโลกาภิวัตน์ที่
เที่ยงตรงและยุติธรรม 

หน่วยงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบรรษัทข้ามชาติ

และธุรกิจ 

หน่วยงานส่งเสริมการมีส ่วนร ่วมของบรรษัทข้ามชาติและธุรกิจ  
(Multinational Enterprises and Enterprise Engagement Unit หรือ 
MULTI) เป็นส่วนหนึง่ของแผนกกิจการธรุกิจ (Enterprises Department) 
ซึ่งท�างานเน้นหนักที่การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน หน่วยงาน MULTI มี
บทบาทในการให้ค�าแนะน�าด้านนโยบายและสนบัสนนุด้านวิชาการเพือ่ให้
เกิดการน�าปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติไปปฏิบัติในระดับโลกและระดับชาติ 
ได้อย่างมีประสทิธภิาพ และยังเป็นหน่วยงานของไอแอลโอท่ีมีบทบาทหลกั 
ในการท�างานกับบรรษัทข้ามชาติด้วย หน่วยงานท�าหน้าที่ประสานงาน
ของไอแอลโอในด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของภาคธรุกจิ (CSR) และ
ท�างานสนับสนุนองค์กรอื่นๆ ในการส่งเสริมให้นโยบายในระดับสากล 
ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในมิติด้านแรงงาน 
มีความสอดคล้องกัน (เช่น แนวทางของ OECD ส�าหรับบรรษัทข้ามชาติ 
หรือ OECD MNE Guidelines ข้อตกลงโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ 
หรือ UN Global Compact หลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ  
หรือ UN Guiding Principles และมาตรฐานไอเอสโอ 26000) โดยอาศัย
ศนูย์บริการธรุกิจของไอแอลโอ (ILO Helpdesk for Business) หน่วยงานนี้ 
ท�างานโดยตรงกับบริษัทต่างๆ ที่มีความสนใจในการบูรณาการหลักการ
ในมาตรฐานแรงงานสากลเข้ากับนโยบายบริษัทและการประกอบกิจการ 

ที่อยู่เพื่อการติดต่อ

Multinational Enterprises and Enterprises Department 
International Labour Organization
4, route des Morillons 1211 Geneva 22, Switzerland
โทรศัพท ์+41 22 799 6264 โทรสาร +41 22 799 6354

เว็บไซต์ www.ilo.org/multi อีเมล multi@ilo.org

ปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ (MNE Declaration)
ปฏิญญาไตรภาคีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเร่ืองหลักการ 

ว่าด้วยบรรษัทข้ามชาติและนโยบายสังคม (“ปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ” 

หรือ “MNE Declaration”) เป็นตราสารฉบับเดียวขององค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศที่สื่อสารโดยตรงกับบริษัทต่างๆ นอกเหนือจากฝ่าย

รัฐบาล องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง

ปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ (MNE Declaration) มีสาระส�าคัญคือ

 สะท้อนฉันทามติของฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้างในประเด็นที่

ส�าคญั 5 ประการทีธ่รุกิจจะสามารถมีบทบาทในการสร้างผลกระทบ 

ด้านสังคมในเชิงบวกได้สูงสุด ได้แก่ นโยบายทั่วไป การจ้างงาน  

การอบรม สภาพการจ้างและการด�ารงชีพ และแรงงานสัมพันธ์

 ตระหนกัถงึบทบาทส�าคญัของบรรษทัข้ามชาต ิ (MNEs) กับรัฐบาล 

ตลอดจนแนวทางต่างๆ ท่ีองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างจะ

สามารถมีส่วนร่วมได ้

 ให้แนวทางด้านแรงงานและประเด็นทางสังคมที่มีรายละเอียด

ครบถ้วนแก่บริษัท 

 เน้นหนกัไปทีค่วามสอดคล้องกันของนโยบายภาครัฐและเอกชนเพือ่

สร้างความเชื่อมั่นว่าจะท�าให้เกิดผลกระทบเชิงบวกสูงสุด 

 ส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างบรรษัทข้ามชาติ รัฐบาล องค์กร

นายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง ว่าด้วยประเด็นที่เป็นข้อกังวลร่วมกัน 

 อธิบายวิธีการให้รัฐบาลสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให ้

ภาคธุรกิจได้มีส่วนสนับสนุนให้เกิดผลกระทบเชิงบวกมากที่สุด 

เอกสารฉบับย่อและฉบับเต็ม สามารถศึกษาได้จาก

www.ilo.org/mnedeclaration



เว็บไซต์
เว็บไซต์ของศูนย์บริการธุรกิจของไอแอลโอเป็นช่องทางในการเข้าถึง

ข้อมูลทั้งหมดของไอแอลโอที่เก่ียวข้องกับสถานประกอบการ โดยให้

ข้อมูลดังนี้ 

 ภาพรวมประเด็นแรงงานต่างๆ 

 รวบรวมเคร่ืองมือและทรัพยากรของไอแอลโอท่ีได้พัฒนาเพื่อให้

ธุรกิจสามารถน�าไปปฏิบัติได้

 รวบรวมค�าตอบต่างๆ ของคณะผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดแบ่งตามหัวข้อ

 ให้ข้อมูลเก่ียวกับกจิกรรม การประชมุ การสมัมนาผ่านอนิเทอร์เน็ต

และการอบรมของไอแอลโอ 

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.ilo.org/business

พื้นที่ในการพูดคุยที่เป็นกลาง
ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ในแนวทางส่งเสริมให้เกิดการเจรจาซึง่เป็นพืน้ฐาน 

ของปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ หากบริษัทและสหภาพแรงงานมีความ

ประสงค์ที่จะใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกของไอแอลโอเหล่านี้เพื่อเป็นพื้นที่

กลางในการหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับข้อกงัวลทีมี่อยู่ร่วมกัน 

สามารถติดต่อศูนย์บริการได้ที่อีเมล assistance@ilo.org

คณะท�างานของผู้เชี่ยวชาญ 
คณะผู ้เชี่ยวชาญประจ�าศูนย์บริการเป็นผู ้ตอบค�าถามต่างๆ ถึงวิธี

การที่บริษัทจะปรับการด�าเนินธุรกิจของตนให้สอดคล้องกับหลักการ 

ในมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ รวมทั้งชี้แจงถึงความรับผิดชอบ 

ในส่วนของฝ่ายรัฐบาล   

ค�าถามเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากผู้บริหารของบริษัทหรือพนักงาน รวมทั้ง 

องค์กรดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐ องค์กรนายจ้างและกลุ่มอื่นๆ ที่มาใช้บริการ 

ศูนย์บริการธุรกิจของไอแอลโอไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริการและมี

การรักษาความลับเป็นอย่างดี การบริการมีการป้องกันข้อมูลอัตลักษณ์

ของผู้ใช้งาน แต่ก็ได้มีการเผยแพร่ประเด็นที่ได้มีการซักถามและค�าตอบ

ต่างๆ ในเวบ็ไซต์เพือ่ให้บริษทัอืน่ๆ ท่ีอาจประสบความท้าทายในลกัษณะ

เดียวกันสามารถน�าข้อมูลไปใช้ได้   

โดยปกติแล้ว ศูนย์บริการธุรกิจของไอแอลโอจะมีการตอบกลับภายใน  

10 วันท�าการยกเว้นประเด็นที่ได้หยิบยกมาซักถามนั้นมีความซับซ้อน  

ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญจ�าเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นในการตอบ  

ค�าแนะน�าต่างๆ มีการอ้างอิงจากตราสารของไอแอลโอเท่านั้น ทั้งนี้ศูนย์

บริการไอแอลโอไม่ได้ให้ค�าแนะน�าในส่วนหน้าทีต่ามกฎหมายในประเทศ

หรือให้ค�าแนะน�าทางกฎหมายหรอืรับรองการริเริม่ของผูป้ระกอบการใดๆ

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทางอีเมล assistance@ilo.org หรือ 

โทรศัพท ์+41-22-799-6264

ศูนย์บริการธุรกิจของไอแอลโอ
ศนูย์บริการธรุกิจของไอแอลโอสามารถให้ค�าแนะน�าถงึวธิกีารในการปรบั

การด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการในปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ 

ศูนย์บริการนี้ยังให้บริการช่วยเหลือธุรกิจเฉพาะรายในการตอบค�าถามที่

เฉพาะเจาะจง และยงัมีเวบ็ไซต์ซึง่มีข้อมูลว่าด้วยเครือ่งมือและทรัพยากร

ต่างๆ ของไอแอลโอส�าหรับภาคธุรกิจ

อยากรู้ไหมบริษัทอื่นซักถามในประเด็นเรื่องอะไร?

เข้าไปดูประเด็นข้อซักถามได้ในส่วน “ค�าถาม & ค�าตอบ” ในเว็บไซต์ 

อนุสัญญาและข้อแนะขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศได้ถูกใช้เป็น

เอกสารอ้างองิด้านแรงงานในจรรยาบรรณทางธรุกิจส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น

ของบริษัท ภาคอุตสาหกรรม หรือผู้มีส่วนได้เสียหลายภาคส่วน ส่งผลให้

เกิดการปรับเปล่ียนวิธีการด�าเนินธุรกิจรวมทั้งการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ของบริษัทในระดับโลก 

มาตรฐานสากลว่าด้วยการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและ

ยั่งยืนฉบับอ่ืนๆ เช่น แนวทางของ OECD ส�าหรับบรรษัทข้ามชาติ  

หลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN  

Business and Human Rights Guiding Principles) และหลักการภายใต ้

ข้อตกลงโลกแห่งองค์การสหประชาชาต ิ(UN Global Compact Principles)  

ล้วนแต่น�าสาระส�าคัญจากปฏิญญาบรรษทัข้ามชาตแิละมาตรฐานแรงงาน

ระหว่างประเทศไปประกอบโดยตรงทั้งสิ้น 

คุณจะน�าพันธกรณีและหลักการเหล่านี้ไปปฏิบัติได้อย่างไร ศูนย์บริการ

ช่วยให้ค�าตอบแก่คุณได้ 


