
หน้า 1 จาก 4 

 

นโยบายการจ้างแรงงานขา้มชาต ิเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

 

นโยบายการจา้งแรงงานข้ามชาติ 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์

 
นโยบายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ 

ดา้นแรงงาน” ทีเ่ครอืเจรญิโภคภณัฑถ์ือปฏิบตั ิดว้ยตระหนักว่าแรงงานข้ามชาตจิะต้องไดร้บัการปฏิบตัิ
อย่างเหมาะสมไม่แตกต่างจากแรงงานอื่นทีป่ฏิบตัิงานแบบเดียวกนัหรอืคล้ายคลึงกนั ซึ่งควรจะได้รบั
การปกป้องจากการเลอืกปฏิบตัิใด ๆ  ที่เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน และได้รบัคุม้ครองในการจา้งงาน
ตามกฎหมายของประเทศทีเ่ขา้ไปปฏบิตังิาน 

 
เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงก าหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างมี

จรยิธรรมและถูกกฎหมาย รวมถงึป้องกนัการแสวงหาประโยชน์ การใชอ้ านาจในทางมชิอบ หรอืการใช้
แรงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัสากล ไดแ้ก่ ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธิ
มนุษยชน หลกัการชี้แนะสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกบัสทิธิมนุษยชน หลกัการสากลของ UN Global 
Compact ปฏญิญาว่าดว้ยหลกัการและสทิธขิัน้พืน้ฐานในการท างานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) หลกัการทัว่ไปและแนวปฏิบตัิเพื่อการจดัหางานทีเ่ป็นธรรม และบทนิยามว่าดว้ยค่าธรรมเนียมใน
การจดัหางานและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ The IRIS Standard และ Dhaka Principles   

 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวนี้ เครอืเจรญิโภคภณัฑจ์งึไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัดิงันี้  
 
1. การคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ 

1.1 เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติอย่างมีมนุษยธรรม และให้เกียรติ โดย 
ไม่เลือกปฏิบตัิ ล่วงละเมดิหรอืคุกคาม รวมถึงไม่บงัคบัใช้แรงงานทัง้ทางร่างกายและ
จติใจ หรอือยู่ในรูปแบบของการใชแ้รงงานทาสหรอืคา้มนุษย์ ทัง้ในกระบวนการจา้งงาน 
การจ่ายค่าตอบแทน สวสัดกิาร ความก้าวหน้าในอาชพี การลงโทษทางวนิัย และการพน้
สภาพการจา้งงาน 

1.2 ก าหนดสทิธิของแรงงานข้ามชาติในนโยบายด้านสทิธมินุษยชนของบรษิัท และจดัท า
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีร่ะบุถงึความรบัผดิชอบต่อสทิธมินุษยชนของบรษิทัและบรษิัท
จดัหาแรงงานขา้มชาตใินภาษาทีแ่รงงานเขา้ใจ 



หน้า 2 จาก 4 

 

นโยบายการจ้างแรงงานขา้มชาต ิเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

1.3 ส่งเสรมิเสรีภาพของแรงงานข้ามชาติในการเดินทาง การเคลื่อนย้ายและการแสดง
ความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั และเป็นไปตามกฎหมายของ
แต่ละประเทศ 

1.4 ตรวจสอบว่าแรงงานข้ามชาติทุกคนท างานด้วยความสมคัรใจและอยู่บนพื้นฐานของ
การตกลงกันอย่างอิสระ และสามารถบอกเลิกสัญญาได้เมื่อมีการแจ้งตามเงื่อนไข 
การจา้งงาน โดยไม่มกีารลงโทษหรอืเรยีกปรบั  

1.5 เคารพสิทธิในเอกสารส่วนตัวของแรงงานข้ามชาติ โดยไม่เก็บหนังสอืเดินทางหรอื
เอกสารส าคัญส่วนตัวไว้นานเกินความจ าเป็นในการด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต
ท างานและวซี่า  

1.6 เคารพสิทธิและเสรีภาพในการสมาคม การแสดงความคิดเห็น และการร่วมเจรจา
ต่อรองเช่นเดยีวกบัแรงงานกลุ่มอื่น ๆ ทีเ่ป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 

1.7 สนับสนุนและร่วมมอืกบัของรฐั องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs) สถาบนัการศกึษา 
ชุมชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น ๆ ในการส่งเสรมิสทิธิของแรงงานขา้มชาต ิ

 
2. การจ้างแรงงานข้ามชาติ 

2.1 มีกระบวนการคัดเลือกและจ้างแรงงานข้ามชาติ ด้วยการจ้างเป็นลูกจ้างของบรษิัท
โดยตรงเท่านัน้ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่อาจเข้าข่ายการละเมดิสทิธขิองแรงงาน
ข้ามชาติที่อาจน าไปสู่การบงัคบัใช้แรงงานทุกรูปแบบและให้เป็นไปตามกฎหมายของ
ประเทศต้นทาง ทางผ่าน และประเทศปลายทาง 

2.2 ท าสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้อธิบายข้อก าหนดและเงื่อนไขการท างานแก่
แรงงานข้ามชาติในภาษาที่แรงงานเข้าใจ เพื่อให้ได้รบัความยนิยอมจากแรงงานขา้ม
ชาตโิดยสมคัรใจ  

2.3 ใหแ้รงงานขา้มชาตถิอืสญัญาว่าจา้งคู่ฉบบัภายหลงัจากการท าสญัญาว่าจา้ง และหากมี
การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขในสญัญาระหว่างการจา้งงานต้องขอความยนิยอมจากแรงงาน
ขา้มชาตเิป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

2.4 กรณีการเข้าซื้อกิจการอื่นหรอืการควบรวมกิจการ ให้บรษิัทวางแผนการจ้างแรงงาน
ขา้มชาตเิป็นไปตามนโยบายนี้ 

 
3. การจ้างบริษทัจดัหาแรงงาน 

3.1 ก าหนดเกณฑค์ดัเลอืกและจดัใหม้กีระบวนการประกวดราคาในการว่าจ้างบรษิทัจดัหา
แรงงานข้ามชาติอย่างโปร่งใส รวมทัง้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดหา
แรงงานข้ามชาติ กระบวนการตรวจสอบย้อนกลบัและขัน้ตอนการติดตามดูแล เพื่อให้
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มัน่ใจว่าการด าเนินงานด้านการจดัหา คดัเลอืก จา้งงาน และส่งแรงงานกลบัภูมลิ าเนา
ของบรษิทัจดัหาแรงงานขา้มชาตนิัน้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3.2 จดัอบรมใหก้บับรษิทัจดัหาแรงงานขา้มชาตทิีผ่่านการคดัเลอืก เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพ
และความเข้าใจในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการว่าจ้างและการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ
ตามนโยบายของบรษิทั 

3.3 ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิัทจดัหาแรงงานข้ามชาติใหเ้ป็นไปตาม
สญัญาว่าจา้ง 
 

4. การจ้างท าของและการจ้างเหมาบริการ 

4.1 ในกรณีการจา้งท าของและการจ้างเหมาบรกิารที่มกีารใช้แรงงานขา้มชาติ บรษิัทต้อง
ติดตามดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานของผู้รบัจ้างหรอืผู้ให้บรกิารให้เป็นไปตาม
นโยบายของบรษิทัและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
5. ค่าใช้จ่าย  

5.1 บรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการสรรหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นค่าใชจ้่ายของ 
บริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติในประเทศต้นทาง และค่าใช้จ่ายในการ ว่าจ้างตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศปลายทางทีว่่าจา้งก าหนด 

5.2 แรงงานข้ามชาติเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ 
การเดินทางทีเ่กดิขึน้ก่อนไปประเทศปลายทางและออกจากประเทศปลายทางกลบัไป
ยงัภูมลิ าเนาของแรงงานขา้มชาต ิ  

5.3 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสรรหาแรงงานข้ามชาติและการส่งกลบัประเทศ  
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่บริษัทหรือแรงงานข้ามชาติ เป็นผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตาม 
แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายในการจา้งแรงงานขา้มชาติของบรษิทั 

 
6. ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ 

6.1 จ่ายค่าตอบแทน ใหส้ทิธปิระโยชน์และสวสัดกิารต่าง ๆ แก่แรงงานขา้มชาตขิองบรษิัท 
ทุกคนโดยตรงอย่างสม ่าเสมอและตรงเวลา ตามระดับงานด้วยหลกัเกณฑ์เดียวกนั  
อย่างเสมอภาคและเท่าเทยีม 
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7. ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม 

7.1 บรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานของ
แรงงานขา้มชาติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และมาตรฐานทีเ่กี่ยวข้องในแต่ละ
ประเทศ 

7.2 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัหาทีพ่กัอาศยัส าหรบัแรงงานขา้มชาต ิใหบ้รษิทัด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งในแต่ละประเทศ 
 

8. การฝึกอบรมแรงงาน 

8.1 ฝึกอบรมเรื่องสทิธิของแรงงาน สภาพแวดล้อมในการท างานและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
ดว้ยภาษาทีแ่รงงานเขา้ใจก่อนการลงนามสญัญาว่าจา้ง  

8.2 ส่งเสรมิโอกาสในความก้าวหน้าทางวชิาชีพของแรงงานข้ามชาติอย่างเสมอภาคและ 
เท่าเทยีมกบัแรงงานในประเทศ 

8.3 สื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ ยวกับนโยบายการจ้างแรงงานข้ามชาติให้แก่
บุคลากร คู่ค้า พนัธมติรทางธุรกิจ ผู้บรโิภค ตวัแทนหรอืบรษิทัจดัหาแรงงานขา้มชาติ 
และผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างต่อเนื่อง 
 

9. การร้องทุกขแ์ละการเยียวยา 

9.1 จดัใหม้ชี่องทางรอ้งเรยีนและแจ้งเบาะแสที่เหมาะสม และสามารถเขา้ถงึได้แก่แรงงาน
ขา้มชาต ิ

9.2 ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสหรอืพยานทีเ่ป็นแรงงานขา้มชาต ิและ
เยยีวยาแรงงานข้ามชาติที่ได้รบัผลกระทบตามนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการแจ้ง
เบาะแสของบรษิทั 
 

10. การติดตาม ประเมินและรายงานผล 
10.1 ตดิตาม ประเมนิ และตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิทัตามนโยบายการจ้างแรงงาน

ขา้มชาต ิ 

10.2 เปิดเผยผลการด าเนินงานด้านแรงงานข้ามชาติผ่านรายงานความยัง่ยนืหรอืรายงาน 
การเปิดเผยขอ้มูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทราบเป็นประจ าทุกปี 

 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั มาตรฐาน นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิาง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจา้งแรงงานขา้มชาต ิ


