ข้อแนะฉบับที่ 198 เรื่อง ความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน ค.ศ. 2006
ทีป่ ระชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ซึง่ ได้จัดขึน้ ณ กรุงเจนีวา โดยคณะประศาสน์การของสำานักงานแรงงานระหว่างประเทศ และได้
ประชุมกันเป็ นสมัยที่ 95 เมื่อวันที ่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) และ
ได้พิจารณาว่า มีการคุ้มครองโดยกฎหมายภายในประเทศ กฎระเบียบและข้อตกลงร่วม ซึ ง่ เกีย่ วโยง
ถึงการมีความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและคนงาน และ
ได้พิจารณาว่า กฎหมายและกฎระเบียบ และการตีความควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานทีม่ ี
คุณค่า และ
ได้พิจารณาว่า กฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายการจ้างแรงงานต้องระบุถึงสิง่ ทีส่ ามารถก่อให้เกิด
สถานะแห่งการเจรจาต่อรองทีไ่ ม่เท่าเทียมกันระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ ทีม่ ีความสัมพันธ์กันใน
การจ้างแรงงาน และ
ได้พิจารณาว่า การคุ้มครองคนงานเป็ นหลักสำาคัญของการใช้อำานาจหน้าทีข่ ององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับหลักการทีก่ ำาหนดไว้ในปฏิญญา ILO เรือ่ ง หลักการและ
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการทำางาน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) และวาระงานทีม่ ีคุณค่า และ
ได้พิจารณาถึง ปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ในการกำาหนดว่า มีความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงานเกิดขึน้ หรือ
ไม่ ในสถานการณ์ทสี่ ิทธิอันพึงมีและข้อผูกพันของฝ่ ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ไม่มี ความ
ชัดเจนหรือในสถานการณ์ทมี ่ ีความพยายามอำาพรางความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน หรือ
สถานการณ์ซึง่ ในกรอบของกฎหมาย หรือการตีความกฎหมาย หรือการบังคับใช้กฎหมาย
นัน้ มีข้อจำากัดหรือมีไม่เพียงพอ และ
ได้คำานึงถึง สถานการณ์ทเี่ ป็ นอยู่ซึง่ การทำาสัญญาสามารถส่งผลให้คนงานไม่ได้รับการคุ้มครองตาม
สิทธิทพี่ ึงจะได้รับ และ
ได้ตระหนักว่า มีบทบาทในการให้แนวทางระหว่างประเทศแก่ประเทศสมาชิกเพื ่อให้บรรลุผล
สำาเร็จในการคุ้มครองเรื่องดังกล่าวนีโ้ ดยกฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศ และ
แนวทางดังกล่าวควรคงเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการทำางานล่วงเวลาไว้ดว้ ย และ
ได้ตระหนักด้วยว่าการคุ้มครองดังกล่าวควรครอบคลุมทุกคน โดยเฉพาะคนงานทีด่ ้อยโอกาส และ
ควรอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายทีม่ ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และครอบคลุมทัว่ ถึง โดยให้
บังเกิดผลอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามโดยความสมัครใจ และ
ได้ตระหนักว่านโยบายแห่งชาติควรเป็ นผลจากการปรึกษาหารือกับห้นุ ส่วนทางสังคมและควรให้แนวทาง
แก่ฝ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในสถานทีท่ ำางาน และ

กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ได้ตระหนักว่านโยบายแห่งชาติควรส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน และงานทีม่ ี
คุณค่า และ
ได้พิจารณาว่าเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ทำาให้มีการเคลื่อนย้ายคนงานเพิม่ ขึน้ ซึง่ คนงานต้องการ
การค้มุ ครอง อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็ให้อย่ภู ายใต้กรอบการค้มุ ครองตามกฎหมายภายในประเทศ และ
ได้คำานึงว่าในกรอบงานการบริการข้ามชาติ เป็ นเรื่องสำาคัญทีต่ ้องกำาหนดว่าคนงานหมายถึงใครตาม
ความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน คนงานมีสิทธิในเรื่องใดบ้าง และใครคือนายจ้าง และ
ได้พิจารณาว่าปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ในการกำาหนดความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงานอาจก่อให้เกิด
ปั ญหาทีร่ นุ แรงแก่คนงานทีเ่ กีย่ วข้อง ชุมชนและสังคม และ
ได้พิจารณาว่า ความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงานในฐานะนายจ้างและคนงาน
จำาเป็ นต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อประกันถึงการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมและการคุ้มครองคนงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพในลักษณะทีเ่ หมาะสมกับกฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศ และ
ได้คำานึงถึงมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะมาตรฐานทีเ่ กีย่ วกับ
สถานการณ์แรงงานหญิง รวมถึงมาตรฐานทีเ่ กีย่ วกับขอบเขตความสัมพันธ์ในการจ้าง
แรงงาน และ
ได้มีมติรับรองข้อเสนอเฉพาะบางประการเกีย่ วกับความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน ซึ ง่ เป็ นหัวข้อที ่
ห้าของระเบียบวาระการประชุม และ
ได้มีมติว่าข้อเสนอเหล่านีต้ ้องอยู่ในรูปของข้อแนะ
จึงได้รับรองข้อแนะต่อไปนี้ ซึง่ ให้เรียกว่า ข้อแนะเรื่องความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน พ.ศ. 2549 (ค.ศ.
2006) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)
ส่วนที่ 1 นโยบายแห่งชาติด้านการค้้มครองคนงาน
เรื่องความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน
1. ประเทศสมาชิกควรกำาหนดและนำานโยบายแห่งชาติไปปฏิบัติ โดยให้มีการทบทวน
ภายในระยะเวลาอันสมควร และหากจำาเป็ นควรทำาให้ขอบเขตของกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องมี
ความชัดเจนยิง่ ขึน้ เพื่อประกันการคุ้มครองทีม่ ีประสิทธิภาพให้แก่คนงานซึง่ ทำางานอยู่ภายในกรอบของ
ความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน
2. กฎหมายหรือแนวปฏิบตั ิ หรือทังกฎหมายและแนวปฏิ
บตั ภิ ายในประเทศควรให้คำาจำากัดความ
้
เกีย่ วกับลักษณะและขอบเขตในการคุ้มครองคนงานทีม่ ีความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน โดยคำานึงถึง
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง กฎหมายหรือแนวปฏิบัติ ตลอดจนปั จจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ

กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขอบเขต ความครอบคลุม และความรับผิดชอบในการนำาไปปฏิบัติ ควรมีความชัดเจนและเพียงพอทีจ่ ะ
ประกันการคุ้มครองทีม่ ีประสิทธิภาพให้แก่คนงานทีม่ ีความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน
3. นโยบายแห่งชาติควรกำาหนดและนำาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติ
ภายในประเทศ โดยการปรึกษาหารือกับองค์กรผู้แทนข้างมากของนายจ้างและของคนงาน
4. นโยบายแห่งชาติอย่างน้อยทีส่ ุดควรประกอบด้วยมาตรการต่างๆ เพื่อ
(ก) ให้ข้อแนะนำาแก่ฝ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ นายจ้างและคนงานในเรื่อง
การกำาหนดความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเรื่องความแตกต่างระหว่างคนงานทีไ่ ด้
รับการว่าจ้างและคนงานผู้ประกอบกิจการส่วนตัว
(ข) ปราบปรามความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงานทีซ่ ่อนเร้นในลักษณะความสัมพันธ์อื่น ๆ
ซึง่ รวมถึงการใช้รูปแบบอื่น ๆ ในการทำาสัญญาเพื่อปิ ดบังซ่อนเร้นสถานะทีแ่ ท้จริงทางกฎหมาย ให้ระลึกว่า
ความสัมพันธ์ในการจ้างแบบซ่อนเร้นอำาพรางจะเกิดขึน้ เมื่อนายจ้างปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในฐานะ
อื่นทีม่ ิใช่ลูกจ้าง โดยมีลักษณะซึ่งปิ ดบังสถานะทีแ่ ท้จริงทางกฎหมายในฐานะลูกจ้าง และในลักษณะซึง่
สถานการณ์ต่าง ๆ สามารถเกิดขึน้ ได้ในกรณีทกี ่ ารทำาสัญญานัน้ มีผลทำาให้คนงานไม่ได้รับการคุ้มครองตาม
สิทธิทพี ่ ึงได้รับ
(ค) ประกันว่ามาตรฐานต่างๆ สามารถใช้ได้กับการทำาสัญญาในทุกรูปแบบ รวมถึงรูป
แบบสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับหลายฝ่ าย เพื่อให้คนงานได้รับการคุ้มครองตามสิทธิทตี ่ นพึงได้รับ
(ง) ประกันว่ามาตรฐานต่างๆ สามารถใช้ได้กับการทำาสัญญาในทุกรูปแบบ ซึง่ ระบุตัวผู้
รับผิดชอบเพื่อคุ้มครองสิทธิทกี่ ำาหนดไว้ในสัญญา
(จ) ทำาให้ผู้ทเี่ กีย่ วข้องเหล่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นายจ้างและคนงานสามารถเข้าถึง
กระบวนการและกลไกการยุตขิ อ้ พิพาทเกีย่ วกับเงือ่ นไขและความสัมพันธ์การจ้างแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เหมาะสม รวดเร็ว ยุติธรรม และเสียค่าใช้จ่ายน้อย
(ฉ) ประกันให้มีการปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยความสัมพันธ์ในการจ้าง
แรงงาน และการบังคับ ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
(ช) จัดการฝึ กอบรมตามความเหมาะสมและเพียงพอ ในเรื ่ องที ่เกี ่ยวกับมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศ กฎหมายเปรียบเทียบ และกฎหมายตามคำาพิพากษาของศาลให้แก่ฝ่ ายตุลาการ
พนักงานชี้ขาดข้อพิพาท พนักงานประนอมข้อพิพาท พนักงานตรวจแรงงาน และบุคคลอื ่ น ๆ
ซึ่ งรับผิดชอบเกี่ยวกับการวินิจฉัยข้อพิพาท การบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานการจ้างแรงงานภายใน
ประเทศ
5. ประเทศสมาชิกควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษกับนโยบายแห่งชาติ เพื่อทำาให้มัน่ ใจได้ถึง
การให้ความคุ้มครองแก่คนงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคนงานซึง่ ได้ผลกระทบจากความไม่แน่นอน

กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ของการมีความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน รวมทัง้ คนงานหญิง คนงานกลุ่มเปราะบางทีส่ ุด คนงานผู้เยาว์ คน
งานสูงอายุ คนงานในเศรษฐกิจนอกระบบ คนงานอพยพ และคนงานพิการ
6. ประเทศสมาชิกควรทีจ่ ะ
(ก) ให้ความสนใจเป็ นพิเศษกับนโยบายแห่งชาติทเี ่ กีย่ วกับมิติทางเพศ ซึง่ คนงานหญิงจะ
มีจำานวนมากกว่าในบางอาชีพและบางภาคกิจการ ซึง่ มีการซ่อนเร้นความสัมพันธ์การจ้างแรงงานในสัดส่วน
ทีส่ ูง หรือขาดความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน
(ข) มีนโยบายทีช่ ัดเจนเรื่องความเสมอภาคทางเพศ การบังคับใช้กฎหมายและข้อตกลงที ่
เกีย่ วข้องในระดับประเทศได้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ ให้สามารถแก้ไขปั ญหาเรือ่ งมิตทิ างเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ในเรื่องการเคลื่อนย้ายคนงานระหว่างประเทศ
(ก) ภายใต้กรอบนโยบายแห่งชาติและหลังจากได้ปรึกษาหารือกับองค์กรผู้แทนข้างมาก
ของนายจ้างและของคนงานแล้ว ประเทศสมาชิกควรพิจารณานำามาตรการทีเ่ หมาะสมไปใช้ในการพิจารณา
ตัดสินคดี และร่วมมือกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้การคุ้มครองทีม่ ีประสิทธิภาพแก่
คนงานอพยพในอาณาเขตของตน ซึง่ อาจได้รับผลกระทบจากความไม่ชัดเจนแน่นอนเรื่องความสัมพันธ์ใน
การจ้างแรงงาน และป้ องกันมิให้คนงานอพยพเหล่านัน้ ถูกเอารัดเอาเปรียบ
(ข) กรณีทคี่ นงานสมัครทำางานในประเทศหนึง่ เพื่อไปทำางานในประเทศอื่น ประเทศ
สมาชิกทีเ่ กีย่ วข้องอาจพิจารณาจากข้อตกลงของทัง้ สองฝ่ าย เพื่อป้ องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบและ
การฉ้อโกง ซึง่ มีเจตนาหลีกเลีย่ งการดำาเนินการใดๆ ทีใ่ ช้อยู่ปัจจุบันเพื่อให้คุ้มครองคนงานทีม่ ีความสัมพันธ์
ในการจ้างแรงงาน
8. นโยบายแห่งชาติซึง่ ให้การคุ้มครองคนงานทีม่ ีความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงานไม่ควร
แทรกแซงความสัมพันธ์แท้จริงในลักษณะแพ่งและพาณิชย์ ในขณะเดียวกันต้องประกันว่า ผ้ซู งึ่ มีความสัมพันธ์
ในการจ้างแรงงานจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิทพี ่ ึงได้รับ
ส่วนที่ 2 การกำาหนดความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างกับคนงาน
9. เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายแห่งชาติด้านการคุ้มครองคนงานในเรื่อง
ความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน การกำาหนดความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างกับคนงาน
ควรนำาข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลักษณะการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของคนงานมาเป็ นแนวทางเบื้องต้น เพื่อ
ประกอบการพิจารณา ทัง้ นี้ แม้วา่ ความสัมพันธ์นัน้ จะทำาเป็ นสัญญาหรือวิธีการอืน่ ใด หรือจะมีลักษณะ
การดำาเนินการใดๆ ซึง่ ขัดแย้งกับทีฝ่ ่ ายต่างๆได้ตกลงกันไปแล้ว
10. ประเทศสมาชิกควรส่งเสริมวิธีการทีช่ ัดเจนเพื่อให้แนวทางแก่คนงานและนายจ้างใน
การกำาหนดความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน
กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

11. เพื่อเป็ นการอำานวยความสะดวกในการพิจารณากำาหนดความสัมพันธ์ในการจ้าง
แรงงาน ประเทศสมาชิกควรพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ภายใต้กรอบนโยบายแห่งชาติในเรื่องดังต่อไปนี ้
(ก) ให้มีวิธีการแบบเปิ ดกว้างในการกำาหนดความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน
(ข) ตัง้ ข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่ามีความสัมพันธ์ในการจ้างเกิดขึน้ เมื่อปรากฏว่ามี
ข้อบ่งชีท้ เี ่ กีย่ วข้องตัง้ แต่ 1 ข้อขึน้ ไป
(ค) พิจารณาตัดสินใจว่าคนงานทีม่ ีคุณลักษณะใด อยู่ในภาคกิจการทัว่ ไปหรือเฉพาะ
บางประเภทกิจการ ทีต่ ้องจัดว่าเป็ นคนงานทีไ่ ด้รับการว่าจ้าง หรือว่าเป็ นคนงานทีป่ ระกอบกิจการส่วนตัว
ทัง้ นี ้ หลังจากได้ปรึกษาหารือกับองค์กรผ้แู ทนข้างมากของนายจ้างและของคนงานแล้ว
12. เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายแห่งชาติตามความในข้อแนะฉบับนี ้
ประเทศสมาชิกอาจพิจารณาให้คำาจำากัดความอย่างชัดเจนเกีย่ วกับเงื่อนไขทีน่ ำามาบังคับใช้ในการกำาหนดว่ามี
ความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน เช่น การอยู่ภายใต้อำานาจการบังคับบัญชา หรือ ความไม่เป็ นอิสระ
13. ประเทศสมาชิกควรพิจารณาถึง ความเป็ นไปได้ในการให้คำาจำากัดความข้อบ่งชีเ้ ฉพาะที ่
แสดงถึงความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงานไว้ในกฎหมายหรือกฎระเบียบภายในประเทศ หรือโดยวิธีการอื น่ ๆ
ทัง้ นี ้ ข้อบ่งชีต้ ่าง ๆ เหล่านัน้ อาจรวมถึง
(ก) ข้อเท็จจริงทีว่ ่า งานนัน้ ดำาเนินการตามคำาสัง่ การ และอยู่ภายใต้การควบคุมของ
บุคคลอืน่ งานนัน้ มีการรวมตัวกันของคนงานเพื่อทำางานในองค์กรของวิสาหกิจ งานทีท่ ำานัน้ โดยทัง้ หมดหรือ
โดยส่วนใหญ่เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่น งานนัน้ ต้องดำาเนินงานโดยคนงานนัน้ เท่านัน้ งานนัน้ ต้องทำาใน
ชัว่ โมงการทำางานทีแ่ น่นอน หรือมีสถานทีท่ ำางานตามทีก่ ำาหนดให้หรือทีไ่ ด้ตกลงไว้กับฝ่ ายทีต่ ้องการผลงาน
งานนัน้ ทำาในช่วงเวลาเฉพาะและมีความต่อเนื่องทีแ่ น่นอน หรืองานนัน้ ขึน้ อยู่กับความพร้อมของคนทำางาน
หรืองานนัน้ ฝ่ ายทีต่ ้องการผลงานเป็ นฝ่ ายจัดหาเครื่องมือ วัตถุดิบ และเครื่องจักรให้
(ข) การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คนงานตามระยะเวลาทีก่ ำาหนด ข้อเท็จจริงทีว่ ่าค่า
ตอบแทนดังกล่าวเป็ นแหล่งรายได้หลักหรือแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียวของคนงาน การจ่ายเป็ นสิง่ ของ เช่น
อาหาร ทีพ่ ัก หรือการเดินทาง การให้สิทธิต่าง ๆ เช่น วันหยุดประจำาสัปดาห์ และวันหยุดพักผ่อนประจำาปี
การจ่ายเงินโดยฝ่ ายทีต่ ้องการผลงานเพื่อให้คนงานเดินทางไปทำางานให้ตน หรือการไม่ต้องเสีย่ งทางการเงิน
เพื่อคนงานนัน้
14. การยุติข้อพิพาทเกีย่ วกับเงื่อนไขและความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงานควรเป็ นเรื่องของ
องค์คณะพิจารณาตัดสินคดีแรงงาน (industrial tribunals) หรือองค์คณะอื่นๆ หรือหน่วยงานทีม่ อี ำานาจชีข้ าด
ซึง่ คนงานและนายจ้างสามารถเข้าถึงได้ตามกฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศ
15. หน่วยงานทีท่ รงอำานาจควรรับรองมาตรการต่างๆ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าจะเคารพ
และนำากฎหมายหรือกฎระเบียบว่าด้วย ความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงานไปปฏิบัติ โดยคำานึงถึง ลักษณะ

กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ต่างๆ ตามทีไ่ ด้พิจารณากำาหนดไว้ในข้อแนะฉบับนี ้ ตัวอย่างเช่น โดยผ่านการตรวจแรงงาน และโดยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานบริหารด้านประกันสังคมและหน่วยงานด้านภาษี
16. เรื่องความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน การบริหารแรงงานภายในประเทศและงานอื่นๆที ่
เกีย่ วข้องควรจะได้มีการติดตามและประเมินผลกระบวนการและแผนงานการบังคับใช้กฎหมายตลอดเวลา
โดยควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษในอาชีพและภาคกิจการทีม่ ีคนงานสตรีในสัดส่วนทีส่ ูง
17. ประเทศสมาชิกควรพัฒนามาตรการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งขจัดสิง่ จูงใจทีจ่ ะ
ซ่อนเร้น อำาพรางความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายแห่งชาติตามความใน
อนุสัญญาฉบับนี้
18. ประเทศสมาชิกควรส่งเสริมบทบาทของการร่วมเจรจาต่อรองและการเจรจาทางสังคม
โดยให้เป็ นวิธีการหนึง่ ในหลายๆ วิธีการ เพื่อทีจ่ ะหาข้อยุติปัญหาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับขอบเขตความสัมพันธ์ใน
การจ้างแรงงานภายในประเทศ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายแห่งชาติ
ส่วนที่ 3 การตรวจติดตามผลและการนำาไปปฏิบัติ
19. ประเทศสมาชิกควรสร้างกลไกทีเ่ หมาะสม หรือใช้กลไกทีม่ ีอยู่แล้วในการตรวจติดตาม
ผลการพัฒนาการของตลาดแรงงาน การจัดโครงสร้างงาน และการให้คำาแนะนำาในการรับรองและการนำา
มาตรการต่างๆ เกีย่ วกับความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงานไปปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายแห่งชาติ
20. องค์กรผู้แทนข้างมากของนายจ้างและของคนงาน ควรเป็ นองค์กรผู้แทนบนพื้นฐานที ่
เท่าเทียมกันในกลไกเพื่อตรวจติดตามผลพัฒนาการของตลาดแรงงานและการจัดโครงสร้างงาน นอกจากนี ้
แล้ว องค์กรต่างๆ เหล่านีค้ วรปรึกษาหารือกันภายใต้กลไกดังกล่าวให้บ่อยครัง้ ตามความจำาเป็ น และกรณีที ่
เป็ นไปได้และพิจารณาว่าเป็ นประโยชน์ให้อาศัยหลักการพื้นฐานจากรายงานของผู้เชีย่ วชาญ หรือผลงานการ
ศึกษาทางวิชาการ
21. ประเทศสมาชิกควรรวบรวมข้อมูลข่าวสารและข้อมูลสถิติ และดำาเนินการวิจัยเรื่อง
การเปลีย่ นแปลงของรูปแบบและโครงสร้างของงานในระดับประเทศและระดับภาคกิจการโดยให้พิจารณา
คำานึงถึงสัดส่วนระหว่างชายและหญิง รวมทัง้ ปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี ้ ให้พิจารณาดำาเนินการภายใน
ขอบเขตเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
22. ประเทศสมาชิกควรสร้างกลไกเฉพาะประเทศของตน เพื่อประกันว่าความสัมพันธ์ใน
การจ้างแรงงานสามารถทีจ่ ะกำาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบงานบริการข้ามชาติ ทั ง้ นี ้ ควรจะได้
มีการพิจารณาเพื่อพัฒนาการติดต่อประสานงานทีเ่ ป็ นระบบและการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารในเรื่องดัง
กล่าวกับประเทศอื่นๆ

กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ส่วนที ่ 4 บทบัญญัติวรรคส้ดท้าย
23. ข้อแนะฉบับนี้ มิได้เป็ นการปรับปรุงแก้ไขข้อแนะฉบับที ่ 188 ว่าด้วยสำานักจัดหางาน
เอกชน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) และข้อแนะฉบับที ่ 181 ว่าด้วยสำานักจัดหางานเอกชน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
แต่ประการใด
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