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บทที่ 3 
การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 

ตามแนวความคิดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
 

เนื้อหาในบทนี้ น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานของการคุ้มครอง
แรงงานนอกระบบขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และอนุสัญญา
รวมทั้งข้อแนะที่เก่ียวข้องกับแรงงานนอกระบบ 

 
1. แนวคิดพื้นฐานของการคุ้มครองแรงงานนอกระบบขององค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ (ILO) 

มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศซึ่งอยู่ ในอนุสัญญาของ ILO ที่มี
วัตถุประสงค์ในการน ามาใช้เป็นแนวทางทั่วไปในการก าหนดมาตรฐานแรงงาน
ของแต่ละประเทศด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในเศรษฐกิจนอกระบบ 
และแรงงานนอกระบบในเศรษฐกิจในระบบได้แก ่

 
1.1 The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights 

at Work 1998 
 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ออกประกาศหลักการพ้ืนฐาน

และสิทธิในการท างาน โดยให้ประเทศสมาชิกให้ความเคารพและส่งเสริมหลักการ
พ้ืนฐานใน 4 เรื่อง แม้ว่าจะยังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาในหัวข้อเรื่องดังกล่าว  
ก็ตาม หลักการพ้ืนฐานทั้ง 4 หัวข้อ ได้แก่ เสรีภาพในการรวมตัวและการรับรอง
สิทธิในการเจรจาต่อรอง การขจัดแรงงานบังคับ การยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก 
และการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ทั้งนี้ที่ประชุมใหญ่องค์การ
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แรงงานระหว่างประเทศเห็นว่าเป็นหลักการที่ต้องน าไปบังคับใช้กับทุกประเทศ
โดยไม่ต้องค านึงถึงระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้หลักประกันในเรื่องความเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าทาง
สังคม และการแก้ไขปัญหาความยากจนได้โดยคณะประศาสน์การขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศจะมีการร้องขอให้ประเทศสมาชิกที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน 
ในอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักการพ้ืนฐานทั้ง 4 หัวข้อดังกล่าว ได้รายงานในแต่ละปี
ถึงความก้าวหน้าที่จะน าไปสู่การให้สัตยาบัน รวมทั้งความช่วยเหลือที่ต้องการ 
รายงานดังกล่าวจะเข้าสู่การให้ข้อสังเกตของคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งจะ
น าเสนอต่อคณะประศาสน์การเพ่ือพิจารณาต่อไป โดยจะมีการสรุปเป็นรายงาน
ประจ าปีจากรายงานที่แต่ละประเทศซึ่งยังไม่ได้ให้สัตยาบันได้ส่งมา รวมทั้ง
ความเห็นขององค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้าง และมีการสรุปเป็นภาพรวมถึง
สถานการณ์การพัฒนาเพ่ือเข้าสู่หลักการพ้ืนฐานทั้ง 4 ด้านดังกล่าว รวมทั้ง
ข้อเสนอการให้ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ
สมาชิกท่ีต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การให้สัตยาบัน 

 
อนุสัญญาที่เก่ียวข้องกับหลักการพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

1) เสรีภาพในการรวมตัวและการรับรองสิทธิในการเจรจาต่อรอง 
ได้แก่  อนุสัญญา ฉบับที่  87 Freedom of Association and Protection of 
the Right to Organise Convention, 1948 , No. 871 และ อนุสัญญาฉบับที่ 98 
Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 , No. 98)2  

                                                           
1 International Labour Organization (ILO). (1948). Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organise Convention. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 
จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:: 
P12100_ILO_CODE:C087 
2 International Labour Organization. (1949). Right to Organise and Collective 
Bargaining Convention. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/ 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C087:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C087:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C098:NO
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2) การขจัดการบังคับใช้แรงงานในทุกรูปแบบ ได้แก่  อนุสัญญา 
ฉบับที่ 29 Forced Labour Convention, 1930 ,No. 29)3 และอนุสัญญา ฉบับที่ 105 
Abolition of Forced Labour Convention, 1957, No. 1054 

3) การยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก ได้แก่ อนุสัญญา ฉบับที่ 138 
Minimum Age Convention, 1973, No. 138) 5และ อนุสัญญา ฉบับที่ 182 Worst 
Forms of Child Labour Convention, 1999, No. 1826 

4) การขจัดการเลือกปฏิบัติ ในการจ้างงานและอาชีพ ได้แก่ 
อนุสัญญา ฉบับที่ 100 Equal Remuneration Convention, 1951 , No. 1007 

                                                                                                                                      

dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C098:
NO 
3 International Labour Organization. (1930). Forced Labour Convention. 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จากhttp://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= 
NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029:NO 
4 International Labour Organization. (1957). Abolition of Forced Labour 
Convention. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C105:NO 
5 International Labour Organization. (1973). Minimum Age Convention. 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= 
NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C138:NO 
6 International Labour Organization. (1999). Worst Forms of Child Labour 
Convention. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C182:NO 
7 International Labour Organization. (1951). Equal Remuneration Convention. 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จากhttp://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= 
NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C100:NO 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C105:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C138:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C182:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C182:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C100:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p


โครงการศึกษาวิจัย 
เรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบเพื่อการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หน้าที่ 3-4 

และอนุสัญญา ฉบับที่ 111 Discrimination (Employment and Occupation) 
Convention, 1958 , No. 1118 
 

1.2 มาตรการการตรวจสอบแรงงานทุกกลุ่มอาชีพทุกประเภท 
(Labour Inspection) 

 

เป็นอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแรงงาน โดยมีอนุสัญญา 
ที่ส าคัญ คือ อนุสัญญาฉบับที่ 81 และฉบับที่ 129 

อนุสัญญา ฉบับที่ 81 Labour Inspection Convention, 1947 (No.81)9 
การตรวจแรงงาน อนุสัญญาฉบับนี้ก าหนดให้ประเทศที่ให้สัตยาบันรับรอง
อนุสัญญาฉบับนี้มีระบบการตรวจแรงงานในสถานที่ท างานทุกแห่ง เพ่ือให้สภาพ
การท างานเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย และเพ่ือการคุ้มครองลูกจ้าง  
ให้พนักงานตรวจแรงงานมีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่นายจ้างและลูกจ้างในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และให้มีการรายงานถึงการปฏิบัติที่ ไม่ถูกต้องต่อหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ รัฐต้องจัดให้มีการตรวจแรงงานที่มีประสิทธิภาพ และประสานกับ
หน่วยราชการอ่ืนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์การนายจ้างและลูกจ้างพนักงาน
ตรวจแรงงานต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ได้รับการ
ฝึกอบรมมาอย่างดี  และมีการท างานที่ เป็นอิสระตามหน้าที่  ทั้ งมีจ านวน 
ที่เหมาะสมเพียงพอ 

                                                           
8 International Labour Organization. (1958). Discrimination (Employment and 
Occupation) Convention. สบืค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/ 
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C111:
NO 
9 International Labour Organization. (1947). Labour Inspection Convention. 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= 
NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C081 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C111:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C111:NO
http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p
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Protocol of 1995 to the Labour Inspection Convention, 1947 (No.81)10 
ได้ขยายความหมายการคุ้มครองด้านการตรวจแรงงานไปในสถานที่ท างานทุกประเภท 
รวมทั้งกิจการที่ไม่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วย  

อนุสัญญาฉบับที่ 129 Labour Inspection (Agriculture) Convention, 
1969 (No.129)11 การตรวจแรงงานในภาคการเกษตรตามอนุสัญญาฉบับนี้ 
ประเทศสมาชิกต้องจัดให้มีการตรวจแรงงานในกิจการเกษตร ซึ่ งรวมถึง 
การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ป่าไม้ สวนผลไม้ และการเกษตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  
การตรวจแรงงานในภาคการเกษตรก็เพ่ือมุ่งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับ
สภาพการท างานและการคุ้มครองลูกจ้างในการท างาน เช่น ชั่วโมงท างาน ค่าจ้าง 
เวลาพัก วันหยุด สุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิการ การจ้างแรงงานหญิงการจ้าง
แรงงานเด็ก และเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่นายจ้างและลูกจ้าง 
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และให้มีการรายงานถึงการปฏิบัติที่ ไม่ถูกต้อง 
ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ พนักงานตรวจแรงงานที่ตรวจแรงงานในกิจการเกษตร
จ าต้องมีจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอต่อจ านวนกิจการ และจ านวนลูกจ้างในกิจการ
เกษตรที่รับผิดชอบ รวมถึงความยุ่งยากลึกซึ้งของกฎหมายที่ใช้บังคับพนักงาน
ตรวจแรงงานต้องสามารถระบุถึงอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการท างานตามที่
กฎหมายก าหนดด้วย 

 

                                                           
10 International Labour Organization. (1995). Protocol of 1995 to the Labour 
Inspection Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.ilo.org/ 
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ 
ID:312334:NO 
11 International Labour Organization. (1969). Labour Inspection (Agriculture) 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C129 

https://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/
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1.3 นโยบายการจ้างงาน (Employment Policy) และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

 

อนุสัญญาฉบับนี้ เน้นการส่งเสริมการจ้างงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับการปรึกษาหารือแบบไตรภาคี การฝึกอาชีพและการจ้างงาน
แก่คนพิการ การคุ้มครองสิทธิของคนท างานในภาคธุรกิจขนาดย่อม และการส่งเสริม
การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ 

อนุสัญญาฉบับที่ 122 The Employment Policy Convention, 
196412 อนุสัญญานี้ก าหนดให้รัฐที่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับนี้จะต้องประกาศ
และปฏิบัติตามนโยบายที่ออกมาเพ่ือส่งเสริมการว่าจ้างงานอย่างเต็มที่ และ
นโยบายดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ท าให้มั่นใจว่า (1) มีงานท าส าหรับทุกคน
ที่ว่างงานและก าลังหางานท า (2) งานนั้นมีประโยชน์เท่าที่จะเป็นไปได้ (3) คนท างานทุกคน
มีอิสระในการเลือกงานและมีโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะหางานให้เหมาะสม
กับทักษะและความสามารถในงานที่เหมาะสมกับตน โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ สีผิว 
เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ หรือก าเนิดทางสังคม 

อนุ สัญญาฉบั บที่  142  The Human Resource Development 
Convention , 197513 อนุสัญญาฉบับนี้ก าหนดให้รัฐสมาชิกก าหนดนโยบายและ
โครงการเกี่ยวกับการฝึกอาชีพที่น าไปสู่การจ้างงาน ผ่านการบริการจัดหางานของรัฐ 
โดยมีการวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นและโอกาสในการจ้างงาน ระดับการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจและสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

                                                           
12 International Labour Organization. (1964). Employment Policy Convention. 
สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000: 
12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312267 
13 International Labour Organization. (1975). Human Resources Development 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.ilo.org/dyn/ 
normlex/en/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312287 
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กับภาคเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน น าไปสู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ผู้ท างานได้ท างานตามที่สนใจตามความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมด้วย  

อนุสัญญาฉบับที่ 144 The Tripartite Consultation Convention 
(1976)14 การปรึกษาหารือด้วยระบบไตรภาคี (Tripartism) อนุสัญญาฉบับนี้ 
บัญญัติ ไว้ว่า รัฐที่ ให้สัตยาบันควรจะต้องด าเนินกระบวนการเพ่ือให้ เกิด
ปรึกษาหารือไตรภาคี เกี่ยวกับ (1 ) การตอบแบบสอบถามที่ เกี่ยวข้องกับ 
การก าหนดวาระการประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (2) การให้
ข้ อ เสนอ เกี่ ย วกั บ อนุ สั ญ ญ าห รือข้ อ แนะผ่ าน ไป ยั งอ งค์ ก รที่ มี อ าน าจ  
(3) การพิจารณาทบทวนถึงอนุสัญญาที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน โดยมีการประชุม 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง องค์กรผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้างและคนท างาน 
ทุกคนควรมีสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือกับภาครัฐด้วย
ทุกครั้ง โดยไม่มีการจ ากัดหน่วยงานหรือองค์กรที่จะเข้าร่วมการประชุม
ปรึกษาหารือและรัฐต้องให้การสนับสนุนทั้งการเงินและการฝึกอบรมตามที่จ าเป็น 

อนุ สัญญ าฉบับที่  159 The Vocational Rehabilitation and 
Employment (Disabled Persons) Convention,198315 อ นุ สั ญ ญ า ฉ บั บ นี้
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกก าหนดนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับการฝึกอาชีพและ 
การจ้างงานให้แก่ผู้พิการ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของโอกาสความเท่าเทียมกันกับ 

                                                           
14 International Labour Organization. (1976). Tripartite Consultation 
(International Labour Standards) Convention. สืบค้นเมือ่วันท่ี 5 มีนาคม 2561 
จาก https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO: 
12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312289:NO 
15 International Labour Organization. (1983). Vocational Rehabilitation and 
Employment (Disabled Persons) Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 
จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:: 
P12100 _INSTRUMENT_ID:312304 
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ผู้ท างานปกติโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ให้มีการออกเป็นกฎหมาย หรือข้อบังคับ 
และมีแนวทางการควบคุมให้ผู้พิการสามารถได้รับการจ้างงาน และได้รับบริการจากรัฐ
อย่างเหมาะสมทั้งผู้ที่อยู่ในเมืองและชนบท ทั้งรัฐควรสนับสนุนส่งเสริมการเข้าถึง
การศึกษาและฝึกอบรมในระยะยาวให้แก่บุคคลที่มีความต้องการเป็นพิเศษด้วย 
เช่น แรงงานเด็ก บุคลากรที่มีทักษะฝีมือแรงงานในระดับที่ต่ ากว่ามาตรฐานทั่วไป 
บุคลากรที่พิการ ทุพพลภาพ แรงงานอพยพ คนท างานที่เป็นผู้สูงอายุ คนท างาน 
ที่เป็นชนกลุ่มน้อย กลุ่มที่มีความด้อยโอกาสทางสังคมและถูกตัดขาดจากสังคม 
และส าหรับคนท างานในวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในเศรษฐกิจนอกระบบ  
ในภาคชนบท และผู้ที่ว่าจ้างตนเอง เป็นต้น 

ข้อแนะฉบับที่  169 The Employment Policy Recommendation, 
198416 ได้ อ้างถึงเศรษฐกิจนอกระบบ โดยกล่าวไว้ว่านโยบายควรค านึ งถึง
ความส าคัญของเศรษฐกิจนอกระบบในฐานะที่เป็นผู้ให้งาน และการส่งเสริม 
การจ้างงาน ควรน ามาใช้เพ่ือสนับสนุนงานในครอบครัวและงานอาชีพอิสระใน
สถานประกอบการส่วนบุคคลของคนท างานแต่ละคนที่อยู่ทั้งในพ้ืนที่เมืองและ
ชนบท และในขณะที่ด าเนินมาตรการเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการว่าจ้างงานและปรับปรุง
สภาพการจ้างและสภาพแวดล้อมในการท างานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบนั้น 
ประเทศสมาชิกควรเอ้ืออ านวยประโยชน์ในการรวมตัวกัน และขยายขอบเขตของ
มาตรการการคุ้มครองแรงงานไปสู่ภาคการท างานนอกระบบส าหรับคนท างานทุกคน 

ข้ อแนะฉบั บที่  189 The Job Creation in Small and Medium-Sized 
Enterprises Recommendation (1998)17 ข้อแนะฉบับนี้ระบุถึงหน้าที่ของรัฐในการ

                                                           
16 International Labour Organization. (1984). Employment Policy 
(Supplementary Provisions) Recommendation. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 
จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_ 
INSTRUMENT_ID:312507 
17 International Labour Organization. (1988). Job Creation in Small and 
Medium-Sized Enterprises Recommendation. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 
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คุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานของคนท างานในภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ในด้านอิสระ
ในการจ้างงาน โอกาสการหารายได้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม การเข้าถึง
ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ และอ่ืนๆ ทั้งนี้รัฐต้องก าหนดนโยบาย 
ด้านการเงิน การคลังและการจ้างงานที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมกิจการขนาดเล็ก
และขนาดกลาง มีการออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทาง
ปัญญา การบังคับใช้ช่องสัญญา การแข่งขันที่เป็นธรรม และการคุ้มครองแรงงาน
ที่เพียงพอ และขจัดข้อกีดกันการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ รัฐต้อง
ส่งเสริมวัฒนธรรมและทัศนคติการเป็นผู้ประกอบการที่ดี การฝึกอบรมด้านทักษะ
อาชีพและการบริหาร การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การปฏิบัติตามกฎหมาย 
การเคารพในสิทธิของลูกจ้าง การดูแลสิทธิคนกลุ่มน้อย และการปรับปรุงคุณภาพ
ของสินค้าและบริการแนวทางในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการเริ่มต้นธุรกิจ การช่วยวางแผน การให้ข้อมูล 
การบริการวิจัยและค าปรึกษา การเพ่ิมทักษะการบริหาร การอ่านออกเขียนได้ 
การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย การเข้าถึงสาธารณูปโภค การให้
ความรู้ด้านกฎหมาย การเงินบัญชี เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึง
ตลาดทุน การจัดการทางการเงิน การส่งเสริมโอกาสทางการค้าทั้ งภายใน 
และภายนอกประเทศ การวิจัยตลาด การออกแบบสินค้าและการน าเสนอ การจัดการ
และวัดด้านคุณภาพ การบริการหีบห่อ การจัดการสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางแต่ละแห่งโดยความร่วมมือกับ
องค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้าง 

                                                                                                                                      

จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_ 
INSTRUMENT_ID:312527 
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ข้ อ แ น ะฉ บั บ ที่  193 The Promotion of C o o p e ra t iv e s 
Recommendation (2002)18 ข้อแนะฉบับนี้มุ่งให้รัฐส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูป
สหกรณ์ในลักษณะที่พ่ึงตนเอง รับผิดชอบเองตามหลักการประชาธิปไตย มีความ
เท่าเทียมกัน และการร่วมมือกัน มาตรการต่างๆที่ รัฐควรน ามาใช้  ได้แก่  
การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ิมรายได้และการจ้างงานที่ยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้วยการฝึกอบรม และให้ความรู้ การเพ่ิมขีดความสามารถในจัดการ  
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน การเข้าถึงตลาดทุนและสถาบันการเงิน  
การเพ่ิมเงินออมและการลงทุน การขจัดการเลือกปฏิบัติ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ยั่งยืน และการพัฒนาสหกรณ์ให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
นอกจากนี้ รัฐควรส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ด้วยการจดทะเบียนที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ วางมาตรการตรวจตราให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่เสียเปรียบ
สถานประกอบการในรูปแบบอ่ืน ให้สหกรณ์ด าเนินการตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิก และส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ ในพ้ืนที่ซึ่งสถาบันการเงินอ่ืน 
ไม่สามารถเข้าบริการได ้

ข้ อ แ น ะ ฉ บั บ ที่  1 9 5  Human Resources Development 
Recommendation, 200419 ข้อแนะนี้เสนอให้ประเทศสมาชิกจัดให้มียุทธศาสตร์
ระดับชาติในการให้การศึกษาและฝึกอบรม สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้สถาน
ประกอบการลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน อ านวยความสะดวกในระบบ
การให้การศึกษาและฝึกอบรมที่สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ เพ่ิมการลงทุน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทรัพยากร

                                                           
18 International Labour Organization. (2002). Promotion of Cooperatives 
Recommendation. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/ 
normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R193 
19 International Labour Organization. (2004). Human Resources Development 
Recommendation. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/ 
normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312533 
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มนุษย์ให้สอดคล้องกับอุปสงค์แรงงาน เพ่ิมความร่วมมือในการศึกษาทั้งในระดับชาติ
และระหว่างประเทศ ส่งเสริมโอกาสการศึกษาทั้งชายและหญิงที่เท่าเทียมกัน 
เน้นการฝึกอบรมผู้ที่ด้อยโอกาส เช่น เด็ก ผู้ที่มีทักษะน้อย ผู้พิการ ผู้อพยพ 
ผู้สูงอายุ ชนกลุ่มน้อย แรงงานนอกระบบ และงานในชนบท และแรงงานอิสระ 
การจัดการศึกษาควรมีทั้งการเตรียมคนเข้าท างาน การศึกษาและฝึกอบรม 
ที่ไม่เป็นทางการ การท าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการฝึกอบรม การให้ข้อมูล
และค าแนะน าในการหางาน และการเพ่ิมทักษะแรงงานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในตลาดแรงงาน 

 
1.4 อนุสัญญาเกี่ยวกับค่าจ้าง 

เป็นอนุสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองค่าจ้าง และการก าหนดค่าจ้างขั้นต่ า 
ตามอนุสัญญาฉบับที่ 95 และฉบับที่ 131  

อนุสัญญาฉบับที่ 95 The Protection of Wages Convention, 194920 
ว่าด้วยการคุ้มครองค่าจ้างส าหรับบุคคลทุกคนที่ได้รับการจ่ายค่าจ้าง โดยก าหนดให้
การจ่ายค่าจ้างต้องจ่ายเป็นเงินตราตามกฎหมาย ห้ามจ่ายในรูปแบบอ่ืนไม่ว่าจะ
เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน คูปอง หรือใบแลกสิ่งของ แต่ก็อาจจ่ายเป็นเช็ค หรือค าสั่งให้
ธนาคารจ่ายเงินได้ถ้ามีสถานการณ์พิเศษ หรือเป็นไปตามข้อตกลงสภาพการจ้าง 
ตามค าชี้ขาด หรือเมื่อลูกจ้างให้ความยินยอม นอกจากนี้ รัฐอาจออกกฎหมาย
ยอมให้มีการจ่ายค่าจ้างบางส่วนเป็นสิ่งของได้ ถ้าเป็นเรื่องที่ปฏิบัติเป็นประเพณี 
และเหมาะสมกับลั กษณ ะของอุตสาหกรรมหรืออาชีพ  แต่ สิ่ งของนั้ น 
ต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างและครอบครัว ทั้งมีมูลค่าที่เป็นธรรม 
การจ่ายค่าจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างโดยตรง และการหักค่าจ้างจะท าได้ เฉพาะที่มี

                                                           
20 International Labour Organization. (1949). Protection of Wages Convention. 
สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000: 
12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312240 
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กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้นเมื่อมีการเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างที่เหลือทั้งหมด
ในเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือตามข้อตกลงสภาพการจ้าง หรือตามค าชี้ขาด 

อนุ สัญญาฉบั บที่  131 The Minimum Wage Fixing Convention, 
197021 การก าหนดค่าจ้างขั้นต่ าก าหนดให้รัฐที่ให้สัตยาบันจะต้องจัดให้มีระบบ
ค่าจ้างขั้นต่ าที่ครอบคลุมผู้ได้รับค่าจ้างทุกประเภท จัดให้มีกฎหมายส าหรับ
ก าหนดค่าจ้างขั้นต่ าที่มีประสิทธิภาพในการที่จะสามารถก าหนดตรวจสอบและ
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ านั้นได้เป็นระยะๆโดยไม่แย้งกับอ านาจการเจรจาต่อรอง 
การพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ าให้ค านึงถึงความจ าเป็นของลูกจ้างและครอบครัว 
ในการด ารงชีพโดยอาศัยค่าจ้าง อัตราค่าครองชีพ สิทธิประโยชน์ทางสั งคม 
และมาตรฐานการด ารงชีพของกลุ่มบุคคลอ่ืนในสังคม รวมถึงระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ผลิตภาพการผลิต และการรักษาระดับการจ้างงานของประเทศ 

 
  

                                                           
21 International Labour Organization. (1970). Minimum Wage Fixing 
Convention. สบืค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312276 
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1.5 การประกันสังคม 
 

อนุสัญญาในกลุ่มนี้ เป็นการคุ้มครองในเรื่องมาตรฐานขั้นต่ าของ
ประกันสังคม การรักษาสิทธิลูกจ้างที่ไปท างานในต่างประเทศ และการคุ้มครอง
หญิงมีครรภ์ 

อ นุ สั ญ ญ า ฉ บั บ ที่  102 The Social Security (Minimum 
Standards) Convention, 195222 ก าหนดให้ประเทศสมาชิกจัดการคุ้มครอง
ด้านการประกันสังคม แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด รวมทั้ง
ครอบครัวในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย 
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ประโยชน์ทดแทนกรณีกรณีชราภาพ ประโยชน์
ทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการท างาน ประโยชน์ทดแทนส าหรับครอบครัว 
ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ ประโยชน์
ทดแทนส าหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ (ภรรยาและบุตรของลูกจ้างที่ เสียชีวิต)  ทั้งนี้
ประโยชน์ทดแทนดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ 
และมีอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละของค่าจ้างท่ีก าหนดไว้ในอนุสัญญานี้ 

อนุสัญญาฉบับที่  157 The Maintenance of Social Security 
Rights Convention, 198223 ก าหนดให้การคุ้มครองด้านการประกันสังคม
ครอบคลุมไปถึงลูกจ้างที่ท างานในเขตปกครองของประเทศสมาชิก ลูกจ้าง 
ที่ออกไปท างานนอกประเทศ ผู้ที่ท างานอิสระ ผู้ที่ท างานบนเรือ และผู้ที่ไม่ได้อยู่

                                                           
22 International Labour Organization. (1952). Social Security (Minimum 
Standards) Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.ilo.org/ 
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3122
47 
23 International Labour Organization. (1982). Maintenance of Social Security 
Rights Convention. สืบค้นเมือ่วันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.ilo.org/dyn/ 
normlex/en/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312302 
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ในระบบเศรษฐกิจ ให้สามารถรักษาสิทธิการคุ้มครองการประกันสังคมไว้ได้ 
โดยเฉพาะการคุ้มครองเกี่ยวกับทุพพลภาพ ชราภาพ ประโยชน์ทดแทนส าหรับ 
ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ และเงินบ านาญ ทั้งนี้ประเทศสมาชิกอาจก าหนดเงื่อนไขการเข้าเป็น
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ หรือก าหนดเงื่อนไขการคุ้มครองที่แตกต่างไปได้ โดยการ
ท าข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกร่วมกัน 

อนุสัญญาฉบับที่ 183 The Maternity Protection Convention, 200024 
การคุ้มครองหญิงมีครรภ์ โดยประเทศสมาชิกต้องออกกฎหมายให้การคุ้มครองหญิง 
มีครรภ์ที่อยู่ในระบบการจ้างงานทุกคนในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ การลาคลอด 
(ไม่น้อยกว่า 14 สัปดาห์) การลากรณีเจ็บป่วย สิทธิประโยชน์ ในกรณีลาคลอด 
(เช่น ค่าจ้างระหว่างลาคลอด และค่าใช้จ่ายในการคลอด) การคุ้มครองการจ้างงาน
และห้ามการเลือกปฏิบัติ  รวมทั้งการลดชั่วโมงท างานหลังกลับมาท างาน 
เพ่ือการให้นมบุตร 

ข้อแนะฉบับที่ 202 Social Protection Floors Recommendation, 
201225 ข้อแนะนี้ เสนอให้ประเทศสมาชิกจัดให้มีระบบคุ้มครองสังคมพ้ืนฐาน 
ให้ เป็นส่วนหนึ่ งของระบบประกันสังคม และขยายระบบประกันสังคมให้
ครอบคลุมประชากรให้มากขึ้นตามอนุสัญญาด้านการประกันสังคมขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ระบบคุ้มครองสังคมพ้ืนฐานนี้ประกอบด้วยการดูแล
สุขภาพที่จ าเป็น การคุ้มครองหญิงมีครรภ์ ให้การคุ้มครองส าหรับเด็กทั้งการประกัน
รายได้ โภชนาการและการศึกษา ให้การประกันรายได้ขั้นต่ าส าหรับผู้ที่ไม่มีรายได้
เพียงพอในกรณีเจ็บป่วย ว่างงาน ตั้งครรภ์และทุพพลภาพ และรายได้ขั้นต่ า

                                                           
24 International Labour Organization. (2000). Maternity Protection 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก ttp://www.ilo.org/dyn/normlex/en/ 
f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183 
25 International Labour Organization. (2012). Social Protection Floors 
Recommendation. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/ 
normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::zP12100_ILO_CODE:R202 
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ส าหรับผู้สูงอายุ ประเทศสมาชิกควรจัดให้มีการคุ้มครองโดยทั่วไป มีระบุไว้ในกฎหมาย 
ให้ผลประโยชน์อย่างเพียงพอ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีการคุ้มครองรวมถึงผู้ที่อยู่
นอกระบบ ให้ความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ที่ ได้รับหลักประกัน 
ทางสังคม มีการจัดการทางการเงินที่สร้างความสมดุลระหว่างการจ่ายเงินสมทบ
และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ มีการบริหารทางการเงินที่โปร่งใส เชื่อถือได้ มุ่งสร้าง
สังคมที่ยั่งยืนที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ  
มีระบบร้องเรียนและแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ที่ เข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพ  
มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ ให้ความเคารพต่อสิทธิในการเจรจาต่อรอง 
และมีการปรึกษาหารือกันกับองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้างในระบบไตรภาคี  

 
1.6 สุขภาพและความปลอดภัย 

อนุสัญญาในกลุ่มนี้ให้การคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัย
เกี่ยวกับรังสี มลพิษในการท างาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน 
การใช้แร่ใยหิน สารเคมี การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในภาคเกษตร 
รวมถึงการบริหารจัดการและการด าเนินความปลอดภัยในระดับชาติ 

อนุสัญญาฉบับท่ี 115 The Radiation Protection Convention, 
196026 การป้องกันอันตรายจากรังสี  อนุสัญญาฉบับนี้  รัฐก าหนดขั้นตอน 
การปกป้องลูกจ้างจากกัมมันตภาพรังสี โดยก าหนดปริมาณสูงสุดที่บุคคลจะรับได้
ทั้งบุคคลที่อายุต่ ากว่า 18 ปีและบุคคลที่อายุ 18 ปี ขึ้นไป จัดให้มีป้ายเตือน
อันตราย และให้ข้อมูลที่จ าเป็นในการท างาน และมีระบบการควบคุมสารที่อาจ
ก่อให้เกิดกัมมันตภาพรังสีอย่างเคร่งครัด 

                                                           
26 International Labour Organization. (1960). Radiation Protection 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.ilo.org/dyn/ 
normlex/ en/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312260 
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 อนุสัญญาฉบับท่ี 148 The Working Environment (Air Pollution, 
Noise and Vibration) Convention, 197727 อนุ สัญ ญ าฉบั บนี้ ก าห นด ให้
ประเทศสมาชิกออกกฎหมายที่มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมมลพิษ 
จากสิ่งแวดล้อมในการท างานในเรื่องของอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 
มาตรการดังกล่าวรวมถึงมาตรฐานระดับของมลพิษ แนวปฏิบัติ และวิธีการอ่ืน 
ที่เหมาะสม โดยให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในทางปฏิบัติ และผู้แทนลูกจ้างมีสิทธิ
ในการให้ข้อเสนอ ได้รับข้อมูล รับการฝึกอบรม และร้องเรียนไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือการป้องกันมลพิษในสถานที่ท างาน หากการควบคุมมลพิษดังกล่าว
ไม่สามารถท าได้ตามมาตรฐาน ให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
โดยค่าใช้จ่ายของนายจ้าง และห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเข้าท างานโดยปราศจาก
เครื่องป้องกันมลพิษ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจร่างกาย
ก่อนเข้าท างาน และหลังการท างานเป็นระยะๆ ได้ รวมทั้งให้มีบทลงโทษนายจ้าง
ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายในการควบคุม และป้องกันมลพิษในที่ท างาน 
จนเป็นอันตรายต่อลูกจ้างด้วย 

อนุ สั ญ ญ าฉบั บที่  155 The Occupational Safety and Health 
Convention, 198128 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างานอนุสัญญานี้
ก าหนดให้แต่ละรัฐมีนโยบายคุ้มครองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน
ในระดับประเทศให้แก่คนท างานทุกคน และให้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่ออาชีวอนามัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการท างาน 

                                                           
27 International Labour Organization. (1977). Working Environment (Air 
Pollution, Noise and Vibration) Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561  
จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_ 
INSTRUMENT_ID:312293 
28 International Labour Organization. (1981). Occupational Safety and Health 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.ilo.org/dyn/ 
normlex/en/f?p=normlexpub:12100:0::no::p12100_instrument_id:312300 
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หรือเชื่อมโยงกับการท างานใน โดยรวมถึงการออกแบบขั้นตอนการท างาน  
การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย การฝึกอบรม การสื่อสารและความร่วมมือกัน
ในทุกระดับ และการคุ้มครองลูกจ้างและผู้แทนจากการลงโทษทางวินัยอันเป็นผล
จากการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย นอกจากนี้ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
จะต้องมมีาตรการบังคับ และการลงโทษผู้ฝ่าฝืนด้วย 

อนุสัญญาฉบับที่ 162 The Asbestos Convention, 198629 อนุสัญญา
เกี่ยวกับแร่ใยหิน อนุสัญญาฉบับนี้ก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องออกกฎหมายที่มี
มาตรการควบคุมการใช้แร่ใยหิน และมีมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิด 
แก่คนงาน มาตรการที่ใช้ป้องกัน เช่น การก าหนดประเภทแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์
ที่อนุญาตให้ใช้ การให้ใช้วัตถุดิบอ่ืนที่มีอันตรายน้อยกว่ามาแทนแร่ใยหิน การห้าม
ใช้แร่ใยหินบางประเภทในกระบวนการท างาน และการก าหนดให้มีค าแนะน า 
การน าไปใช้ที่ภาชนะบรรจุแร่ใยหินที่เข้าใจได้ง่าย 

อนุ สั ญ ญ าฉบั บที่  167 The Safety and Health in Construction 
Convention, 198830 อนุสัญญาฉบับนี้ ก าหนดให้ประเทศสมาชิกจัดให้มีกฎหมาย
เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในกิจการก่อสร้าง โดยให้นายจ้างจัดให้มี
สถานที่และวิธีท างานที่ปลอดภัย ลูกจ้างมีสิทธิจะไม่เข้าไปท างานในสถานที่หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย นายจ้างต้องจัดให้มีป้ายเตือน และให้ค าเตือน 
แก่ลูกจ้างถึงอันตรายในการท างาน มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส าหรับการท างาน
บนนั่งร้านหรือบันได ให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์การท างานที่เหมาะสมในเรื่ อง 
ของรถยก การเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ การใช้เครื่องจักร การท างานบนหลังคา
หรือการท างานในที่สูง การท างานใต้ดินหรือในอุโมงค์ การท างานในสถานที่อับอากาศ 

                                                           
29 International Labour Organization. (1986). Asbestos Convention. สืบค้นเมื่อ
วันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100::: 
NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312307 
30 International Labour Organization. (1988). Safety and Health in 
Construction Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก ttp://www.ilo.org/ 
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C167 
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การก่อสร้างโครงอาคาร การท างานเหนือผิวน้ า และต้องจัดให้มีการป้องกันของ
ตกหล่น มีแสงไฟส่องสว่างอย่างเพียงพอ อุปกรณ์ดับไฟกรณีไฟไหม้ อุปกรณ์
รักษาพยาบาลเบื้องต้น สวัสดิการลูกจ้างเกี่ยวกับสถานที่ล้างมือ ที่เปลี่ยนเสื้อผ้า 
สถานที่รับประทานอาหาร รวมทั้งการฝึกอบรมลูกจ้างถึงการท างานที่ปลอดภัย  

อ นุ สั ญ ญ า ฉ บั บ ที่  170 The Chemicals Convention, 199031 
อนุสัญญาเกี่ยวกับสารเคมี อนุสัญญาฉบับนี้ ก าหนดให้ประเทศสมาชิกจัดให้มี
มาตรการป้องกันอันตรายที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมี โดยมีการระบุประเภทและ
ข้อมูลสารเคมีที่ เป็นอันตราย วิธีการขนส่งสารเคมี การติดป้ายและฉลากไว้ 
ที่ภาชนะบรรจุ รวมทั้งเอกสารค าแนะน าการใช้สารเคมี ทั้งนี้นายจ้างมีหน้าที่
แนะน าถึงวิธีการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ และต้อง
มีมาตรการการป้องกันการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายนั้น ซึ่งรวมถึงการใช้สารเคมี
ในแนวทางที่เสี่ยงอันตรายน้อยที่สุด การใช้เทคโนโลยีมาควบคุมความเสี่ยง การมีมาตรการ
ควบคุมการใช้การจัดระบบการท างานที่ลดความเสี่ยงจากสารเคมีการก าหนด
มาตรการเพื่อความปลอดภัย และการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่ลูกจ้าง  

อนุสัญญาฉบับที่ 184 The Safety and Health in Agriculture 
Convention, 200132 และข้อแนะฉบับที่  192 The Safety and Health in 
Agriculture Recommendation, 2001 พิจารณาในประเด็นที่เกษตรกรซึ่งเป็น 
ผู้ว่าจ้างตนเองควรได้รับความคุ้มครองด้านความปลอดภัยในการท างานด้วย
เช่นเดียวกัน อนุสัญญาฉบับอ่ืนๆ ที่ว่าด้วยความคุ้มครองแรงงานที่เป็นผู้ว่าจ้างตนเอง
ซึ่งอาจต้องท างานรับจ้างอิสระในภาคอุตสาหกรรมทั้งในและนอกระบบต่างๆ  

                                                           
31 International Labour Organization. (1990). Chemicals Convention. สืบค้นเมื่อ
วันท่ี 5 มีนาคม 2561 จากhttps://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100::: 
NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312315 
32 International Labour Organization. (2001). Safety and Health in Agriculture 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที ่5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C184 
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อนุสัญญาฉบับที่  187 Promotional Framework for Occupational 
Safety and Health  Convention, 200633  อนุ สัญญาฉบั บนี้ ได้ วางกรอบส าหรับ 
การบริหารจัดการและการด าเนินความปลอดภับระดับชาติ โดยก าหนดให้ประเทศ
สมาชิกจัดท าแผนงานแห่งชาติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และมี
ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อส่งเสริมให้มีการคุ้มครองดูแลด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้า 
ซึ่งประกอบด้วย กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
หน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบ กลไกที่ท าให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระบบการตรวจความปลอดภัย และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายจัดการลูกจ้าง 
และผู้แทนลูกจ้างในระดับสถานประกอบกิจการ เพ่ือให้เกิดมาตรการเชิงป้องกัน
ในที่ท างาน นอกจากนี้ รัฐต้องจัดให้มีคณะที่ปรึกษาไตรภาคีแห่งชาติ เพ่ือก าหนด
วิธีแก้ไขปัญหาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การบริการให้ค าปรึกษาและ
ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย การจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  
การศึกษาวิจัย การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประสบอันตรายในการท างาน  
การจัดระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมถึงโรคจากการท างานและการได้รับ
บาดเจ็บจากการท างาน และกลไกเชิงส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงด้านความปลอดภัย
ทั้งในกิจการขนาดย่อม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ  
  

                                                           
33 International Labour Organization. (2006). Promotional Framework for 
Occupational Safety and Health Convention. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 
จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:: 
P12100_ILO_CODE:C187 
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ข้ อ แ น ะ ฉ บั บ ที่  1 6 4  Occupational Safety and Health 
Recommendation, 198134 ข้อแนะนี้เสนอให้ประเทศสมาชิกก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้างที่ปราศจากอันตรายต่อ 
การท างานของลูกจ้างตามอนุสัญญาให้ครอบคลุมเรื่องการจัดสถานที่ท างาน  
การจัดแสงสว่าง ความสะอาด อุณหภูมิ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ความเครียด 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การเคลื่อนย้ายสิ่งของ การใช้ไฟฟ้า การท างานที่เกี่ยวกับ
สารอันตราย การป้องกันรังสี การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน การควบคุม 
ความดันอากาศ การป้องกันไฟไหม้และการระเบิด อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมทั้ง
ชุดท างาน การจัดน้ าดื่ม สถานที่เปลี่ยนเสื้อผ้า สวัสดิการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
และสุขภาพ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล แผนฉุกเฉินและการก ากับดูแลสุขภาพลูกจ้าง 
โดยการออกเป็นกฎหมาย ข้อบังคับหรือ แนวปฏิบัติ โดยให้มีการทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการวิจัยเกี่ยวกับ
อันตรายในการท างาน ให้ข้อมูลและค าแนะน าแก่นายจ้างและลูกจ้าง ก าหนดมาตรการ
เพ่ือความปลอดภัยในสถานที่ท างานที่ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย จัดระบบเตือนภัย 
และวางมาตรการพิเศษส าหรับการท างานของคนพิการ ทั้งนี้ อาจมีการก าหนด
มาตรการที่แตกต่างกันตามประเภทของอุตสาหกรรมและลักษณะการท างาน 
ของลูกจ้างได้ 
  

                                                           
34 International Labour Organization. (1981). Occupational Safety and Health 
Recommendation. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.ilo.org/dyn/ 
normlex/en/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312502 
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ข้ อ แ น ะ ฉ บั บ ที่  1 9 2  Safety and Health in Agriculture 
Recommendation, 200135 ข้อแนะนี้ก าหนดให้ประเทศสมาชิกระบุถึงปัญหาที่ส าคัญ
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานในภาคการเกษตร วางแผน
ปฏิบัติการ ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาถึง
มาตรฐาน นโยบายแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ได้มีการรับรองจากองค์การระดับชาติและ
ระดับระหว่างประเทศแล้ว ก าหนดขั้นตอนการควบคุมและป้องกันโรค 
จากการท างาน ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่นายจ้างและลูกจ้างในภาคการเกษตร 
ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องมีบริการด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ด้านอาชีวอนามัยแก่ลูกจ้างในภาคการเกษตรอย่างเหมาะสม มีการจัดเก็บสถิติ
ข้อมูล และส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการเกษตรด้วยการจัดโครงการ
ให้การศึกษาและเอกสารแก่นายจ้างและลูกจ้างในภาคการเกษตร 

 
1.7 สิทธิและเสรีภาพในการจัดตั้งองค์การ 

 

เป็นอนุสัญญาที่รับรองการจัดตั้งองค์การของลูกจ้างทั้งในภาคเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม การห้ามเลือกปฏิบัติต่อสมาชิกสหภาพแรงงาน และการคุ้มครองสิทธิ
ในการเจรจาต่อรองของสหภาพแรงงาน 

อ นุ สั ญ ญ า ฉ บั บ ที่  11 Right of Association (Agriculture) 
Convention, 192136 บัญญัติว่าคนท างานในภาคเกษตรกรรมมีสิทธิในการจัดตั้ง 
สมาคมเช่นเดียวกับคนงานในภาคอุตสาหกรรม 

                                                           
35 International Labour Organization. (2001). Safety and Health in Agriculture 
Recommendation. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/ 
normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R192 
36 International Labour Organization. (1921). Right of Association (Agriculture) 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C011 
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อ นุ สั ญ ญ า ฉ บั บ ที่  87 The Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organise Convention, 194837 อนุ สัญ ญ าฉบั บนี้
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกให้สิทธิแก่คนงานและนายจ้างที่จะจัดตั้งองค์การของตนเอง 
โดยมีอิสระในการร่างธรรมนูญ การเลือกผู้แทน การก่อตั้งสหพันธ์ หรือสมาพันธ์ 
รวมทั้งสิทธิในการเจรจาต่อรอง ทั้งนี้รัฐต้องมีมาตรการทางกฎหมายในการ
คุ้มครองสิทธิของคนงานและนายจ้างในการจัดตั้งองค์การของตัวเอง 

อนุสัญญาฉบับที่  98 The Right to Organise and Collective 
Bargaining Convention, 194938 อนุ สัญญ าฉบับนี้  มีบทบัญญั ติ คุ้ มครอง 
การห้ามเลือกปฏิบัติต่อสมาชิกสหภาพแรงงาน การห้ามต่อต้านและแทรกแซง
สหภาพแรงงาน ห้ามนายจ้างและองค์การนายจ้างเข้ามาครอบง าสหภาพแรงงาน 
และให้รัฐก าหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมการร่วมเจรจาต่อรองด้วยความสมัครใจ
ระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้างหรือองค์การนายจ้าง และร่วมกันจัดท าสภาพ
การจ้างงานซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสภาพแรงงานกับนายจ้าง 

อนุสัญ ญ าฉบับที่  141  The Rural Worker’s Organisations 
Convention, 197539 อนุสัญญาฉบับนี้ เป็นการรับรองสิทธิลูกจ้างในชนบท 
ที่อยู่ในกิจการการเกษตร หัตถกรรม หรืออาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องในชนบท รวมทั้ง 

                                                           
37 International Labour Organization. (1921). Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organise Convention. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 
จาก https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:: 
P12100_INSTRUMENT_ID:312232 
38 International Labour Organization. (1949). Right to Organise and Collective 
Bargaining Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/ 
dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::no::P12100_Ilo_Code:C098 
39 International Labour Organization. (1975). Rural Workers' Organisations 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C141 
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ผู้ว่าจ้างตนเอง เช่น ผู้เช่าที่นา ผู้ท างานรับส่วนแบ่งผลผลิต และเจ้าของกิจการ
ขนาดเล็ก มีสิทธิในการก่อตั้งองค์การของตนเอง และการเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
อย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ทั้งนี้รัฐต้องมีมาตรการในการส่งเสริม  
ขจัดเงื่อนไขทั้งทางกฎหมายและกฎเกณฑ์การบริหารที่เป็นอุปสรรค ทั้งมีขั้นตอน 
การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เพ่ิมการจ้างงานในชนบท และปรับปรุงการท างาน
และคุณภาพชีวิตของคนชนบทเพ่ือการเติบโตทางรายได้ประชาชาติด้วย 

ข้อแนะฉบับที่ 149 Rural Workers’ Organisations Recommendation, 
197540 ข้อแนะนี้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์การส าหรับคนงานในภาคเกษตรกรรม
ขึ้นในชนบทรวมถึงสหกรณ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือและกลไกในการคุ้มครองคนงาน 
ในภาคเกษตรกรรม องค์การนี้จะต้องท าหน้าที่ปกป้องประโยชน์คนงานที่อยู่ในชนบท 
มีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการพัฒนาชนบท ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเทคนิค 
การผลิตในภาคการเกษตร การปฏิรูปที่ดิน การตั้งนิคมการเกษตร การจัดท า
โครงการสาธารณะในชนบท และโครงการให้การศึกษาและข้อมูลแก่คนในชนบท 
รวมทั้งมีบทบาทในการส่งเสริมให้เพ่ิมบริการทางการเงิน การตลาด การขนส่ง 
ในพ้ืนที่ชนบท มีบทบาทในการยกระดับการศึกษาและการฝึกอบรม เพ่ิมคุณภาพชีวิต
แก่คนในชนบท และสร้างหลักประกันด้ านความมั่นคงทางสั งคม และ 
การบริการทางสังคมพ้ืนฐาน เช่น การจัดที่พักอาศัย สุขภาพและการบันเทิงด้วย 
ทั้งนี้ประเทศสมาชิกต้องส่งเสริมองค์การของคนงานในภาคการเกษตรโดยขจัด
อุปสรรคในการจัดตั้งองค์การ ให้การส่งเสริมการขยายสมาชิกองค์การด้วย
การศึกษาและการฝึกอาชีพแก่คนงานในชนบทรวมทั้งผู้ที่อยู่นอกภาคอุตสาหกรรม 
และสนับสนุนนโยบายขององค์การคนงานในการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคม 
และผลประโยชน์อื่นแก่คนงานในชนบทให้เท่าเทียมกับคนงานในภาคอุตสาหกรรม 

 
                                                           
40 International Labour Organization. (1975). Rural Workers' Organisations 
Recommendation. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/ 
normlex/en/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312487 
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1.8 การยกเลิกแรงงานบังคับ 

เป็นอนุสัญญาที่ห้ามการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และให้ยกเลิก
การใช้แรงงานบังคับในประเทศสมาชิกด้วย 

อนุสัญญาฉบับท่ี 29 The Forced Labour Convention, 193041 
อนุสัญญาฉบับนี้ก าหนดให้รัฐที่ให้สัตยาบันห้ามการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ 
ที่มุ่งเพ่ือประโยชน์ของส่วนบุคคล ธุรกิจหรือสมาคม รวมทั้งในเรื่องการผลิต  
หรือการใช้ประโยชน์ทางการค้า ยกเว้นในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หรือไม่
อาจหาผู้อาสามาท างานนั้น และไม่เป็นงานที่หนักเกินกว่าที่บุคคลจะท าได้ แต่บังคับได้
เฉพาะผู้ที่มีอายุ 18-45 ปี และต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

อ นุ สั ญ ญ า ฉ บั บ ที่  105 The Abolition of Forced Labour 
Convention, 195742 การยกเลิกการใช้แรงงานบังคับ อนุสัญญาฉบับนี้ห้ามประเทศสมาชิก
ใช้แรงงานบังคับเป็นเครื่องมือทางการเมือง การศึกษาหรือการลงโทษผู้ที่มีความเห็น
ทางการเมือง สังคมและทางเศรษฐกิจที่ไม่ตรงกับที่ใช้อยู่ ห้ามการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
การบังคับทางวินัย การลงโทษผู้ที่นัดหยุดงาน หรือใช้เป็นการเลือกปฏิบัติผู้ที่มี
ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สังคม สัญชาติ หรือศาสนา ประเทศสมาชิกที่ใช้
สัตยาบันต่ออนุสัญญานี้จะต้องด าเนินมาตรการ โดยทันทีในการใช้แรงงานบังคับ
ตามท่ีอนุสัญญาได้ก าหนดไว้ 

 
  

                                                           
41 International Labour Organization. (1930). Forced Labour Convention. 
สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000: 
12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029 
42 International Labour Organization. (1957). Abolition of Forced Labour 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/ 
f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105 
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1.9 การห้ามเลือกปฏิบัติ 
 

เป็นกลุ่มอนุสัญญาที่เน้นความเท่าเทียมกัน และห้ามการเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงานและอาชีพ การออกนโยบาย การฝึกอาชีพคนพิการและห้าม 
การเลือกปฏิบัติกับผู้มีครอบครัว 

อนุสัญญาฉบับท่ี 100 The Equal Remuneration Convention, 
195143 ความเท่าเทียมกันในการก าหนดค่าตอบแทน อนุสัญญาฉบับนี้ก าหนดให้
ประเทศสมาชิกวางแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือให้มั่น ใจว่า 
คนงานทุกคนจะได้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันทั้งชายและหญิงในงานที่มีมูลค่าเท่ากัน 
หลักการก าหนดค่าตอบแทนอาจอยู่ในรูปกฎหมาย กลไกก าหนดค่าจ้างตามกฎหมาย 
ข้อตกลงสภาพการจ้างระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หรือรวมทุกวิธีการข้างต้น 
การก าหนดค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันดังกล่าวต้องมุ่ งส่งเสริมคุณค่าของงาน 
และใช้ในการประเมินผลงานเพ่ือความเท่าเทียมกันด้วย 

อนุสัญญาฉบับที่111 The Discrimination (Employment and 
Occupation) Convention, 195844 การห้ามการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ 
อนุ สัญ ญ าฉบั บนี้ ห้ ามการเลื อกปฏิบั ติ ที่ มี สาเหตุมาจากความแตกต่ าง 
ด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ความเป็นชนกลุ่มน้อยหรือ
คนอพยพจากที่อ่ืน ซึ่งมีผลต่อความเท่าเทียมกันในการจ้างงานและอาชีพ ยกเว้น
งานที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกจะต้องก าหนด

                                                           
43 International Labour Organization. (1951). Equal Remuneration 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100 
44 International Labour Organization. (1958). Discrimination (Employment 
and Occupation) Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_IL
O_CODE:C111 
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นโยบายเพ่ือส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมในการสร้างความเท่าเทียม 
ในการจ้างงานและอาชีพ และขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ โดยใช้การสร้าง
ความร่วมมือกับองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้าง การออกกฎหมาย การรับข้อ
ร้องเรียนถึงการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย การควบคุมการปฏิบัติโดยหน่วยงาน 
ผู้มีอ านาจ และการจัดท ารายงานแสดงผลในการปฏิบัติตามนโยบาย ทั้งนี้รัฐอาจ
ก าหนดมาตรการให้การปฎิบัติ อ่ืนที่เป็นผลจากความแตกต่างด้านเพศ อายุ  
ความพิการ ภาระครอบครัว สถานะทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการเลือกปฏิบัติ
ที่ ต้องคุ้มครองหรือให้ความช่วยเหลือเป็น พิ เศษเพ่ิมขึ้น ได้หลั งจากที่ ได้
ปรึกษาหารือกับองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้างแล้ว  

อ นุ สั ญ ญ าฉ บั บ ที่  159 The Vocational Rehabilitation and 
Employment (Disabled Persons) Convention, 198345 อนุสัญญานี้ก าหนดให้
ประเทศสมาชิกออกนโยบายเกี่ยวกับการฝึกอาชีพและการจ้างงานคนพิการ 
ทุกประเภทด้วยการให้โอกาสการท างานที่ เท่าเทียมกัน หน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องต้องก าหนดมาตรการเพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ และมีบริการ
จัดหางาน รวมทั้งส่งเสริมฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการในชนบทด้วย  

ข้อแนะฉบับที่  165 The Workers With Family Responsibilities 
Convention, 198146 เป็นข้อแนะที่เกี่ยวกับคนงานชายและหญิงที่มีภาระในการ
ดูแลเด็ก หรือมีบุคคลในครอบครัวที่ต้องพ่ึงพา โดยเสนอให้รัฐให้การคุ้มครองใน
การท างาน ไม่ให้นายจ้างเลือกปฏิบัติกับคนงานที่มีภาระครอบครัว และไม่ให้มี

                                                           
45 International Labour Organization. (1983). Vocational Rehabilitation and 
Employment (Disabled Persons) Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 
จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:: 
P12100_INSTRUMENT_ID:312304 
46 International Labour Organization. (1981). Workers with Family Responsibilities 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.ilo.org/dyn/normlex 
/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C156 
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ความขัดแย้งระหว่างการท างานและความรับผิดชอบในครอบครัว รวมถึงการ
สร้างความเท่าเทียมกันของคนงานที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวด้วยการให้สิทธิในการ
ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการเลือกการจ้างงานที่เหมาะสมกับเวลาที่มี 
เช่น เวลาท างานที่ยืดหยุ่น การเลือกการท างานแบบกะ และมีวันหยุด เวลาพักที่
สอดคล้องกับภาระการดูแลครอบครัว โดยรัฐต้องส่งเสริมศูนย์ เลี้ยงดู เด็ก 
ศูนย์บริการชุมชนและครอบครัว ทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน รวมทั้งให้ความรู้
เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในความรับผิดชอบครอบครัวร่วมกันของคนงาน
ชายและหญิงด้วย  

 

1.10 การคุ้มครองแรงงานเด็ก 
 

เป็นกลุ่มอายุสัญญานี้คุ้มครองการใช้แรงานเด็ก โดยก าหนดอายุขั้นต่ า
การตรวจสุขภาพเด็กก่อนการท างาน การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย 
การห้ามการใช้แรงงานเด็กในสภาพการท างานที่เลวร้าย และห้ามให้เด็กท างาน 
ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยหรือจิตใจของเด็ก 

อนุสัญญาฉบับที่  78 The Medical Examination of Young 
Persons (Non-Industrial Occupations) Convention 194647 อนุสัญญาฉบับนี้
ก าหนดห้ามเด็กและผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี เข้ารับการจ้างงานในอาชีพที่ไม่ใช่
อุตสาหกรรมเว้นแต่จะได้รับการตรวจสุขภาพว่าเหมาะสมกับอาชีพนั้น การตรวจ
สุขภาพต้องด าเนินการโดยแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ หรือมีใบอนุญาตท างาน 
ใบรับรองสุขภาพถึงความเหมาะสมในการท างานต้องระบุถึงลักษณะการจ้างงาน 
งานหรือประเภทของงานที่สามารถเข้าท างานได้ การตรวจสุขภาพต้องด าเนินการ
                                                           
47 International Labour Organization. (1946). Medical Examination of Young 
Persons (Non-Industrial Occupations) Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 
จาก https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_ 
INSTRUMENT_ID:312223 
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ทุกปีจนกว่าเด็กจะอายุครบ 18 ปี แต่ถ้าเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพตามที่
กฎหมายก าหนดจะต้องม ีการตรวจร่างกายต่อเนื่องจนถึงอายุ 21 ปี โดยให้ไม่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากเด็กหรือครอบครัวของเด็ก 

อนุ สั ญ ญ าฉ บั บ ที่  138 The Minimum Age Convention, 
197348 อนุสัญญาฉบับนี้ก าหนดให้ประเทศสมาชิกก าหนดนโยบายเพื่อการยกเลิก
การใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย และก าหนดอายุขั้นต่ าของเด็กที่จะสามารถท างานได้ 
โดยต้องเป็นอายุที่ พ้นจากการศึกษาภาคบังคับแล้ว และต้องไม่ต่ ากว่า 15 ปี 
ยกเว้นประเทศที่ เศรษฐกิจยั งไม่ พัฒนา อาจก าหนดอายุ ให้ ต่ ากว่านี้ ได้  
แต่ต้องไม่ต่ ากว่า 14 ปี และต้องมีรายงานพร้อมเหตุผลต่อ  ILO ส่วนเด็กที่จะ
สามารถท างานในงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือมี
ผลกระทบต่อจิตใจต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี ยกเว้นงานนั้นได้มีการจัดการ
ป้องกันอันตรายอย่างครบถ้วนและเด็กได้รับค าแนะน าหรือการฝึกมาเป็นอย่างดี 
ก็อาจให้เด็กอายุไม่ต่ ากว่า 16 ปี เข้าท างานได้ การก าหนดอายุขั้นต่ าในการท างาน
ของเด็กนี้ใช้บังคับกับการท างานทุกประเภทยกเว้นงานในครอบครัว งานผลิต
สินค้าบริโภคในท้องถิ่นในกิจการขนาดเล็ก และงานที่มิได้มีการจ้างงานประจ า 

อนุ สั ญ ญ าฉ บั บ ที่  182 The Worst Forms of Child Labour 
Convention,199949 อนุสัญญาฉบับนี้ใช้บังคับกับเด็กที่อายุต่ ากว่า 18 ปี โดยห้าม 
มิให้เด็กท างานกับนายจ้างที่บังคับให้ท างานในลักษณะที่เลวร้ายทุกรูปแบบ ได้แก่ 
การท างานในลักษณะทาส การซื้อขายเด็ก การท างานแบบใช้หนี้ (Debt Bondage) 
การใช้งานแบบบังคับ การเกณฑ์แรงงานเด็ก การให้เด็กขายบริการทางเพศ  
                                                           
48 International Labour Organization. (1973). Minimum Age Convention. สืบค้น
เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= 
NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138 
49

 International Labour Organization. (1999). Worst Forms of Child Labour 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.ilo.org/dyn/ 
normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182 
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การถ่ายภาพยนตร์ลามกอนาจาร การขนของผิดกฎหมาย และการใช้แรงงานเด็ก
ในงานที่ผิดกฎหมายต่างๆ เช่น ขนยาเสพติด เป็นต้น รวมทั้งงานที่อาจเกิดอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

ข้ อ แ น ะ ฉ บั บ ที่  190 Worst Forms of Child Labour 
Recommendation, 199950 ได้ระบุงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย 
หรือมีผลกระทบต่อจิตใจของเด็ก ได้แก่ (1) งานที่ท าให้ เด็กต้องเผชิญกับ
ผลกระทบทางกาย ทางจิตใจ หรือการล่วงละเมิดทางเพศ (2) งานใต้ดิน ใต้น้ า 
งานบนที่สูง หรืองานในที่คับแคบ (3) งานที่ต้องท ากับเครื่องจักร อุปกรณ์ และ
เครื่องมืออันตราย หรืองานเกี่ยวกับการควบคุมด้วยมือ หรือการขนของหนัก 
(4) งานในสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งท าให้เด็กต้องเผชิญกับ
อันตราย เช่น สารเคมี อุณหภูมิที่ร้อนเกินไป หรือเย็นเกินไป ระดับเสียง  
ความสั่นสะเทือน (5) งานภายใต้สภาพที่ยากล าบากเป็นพิเศษ เช่น งานที่ต้องท า
ต่อเนื่องยาวนาน งานที่ท ากลางคืน หรืองานที่เด็กถูกกักขังอยู่ในอาคารสถานที่ของ
นายจ้างโดยไม่มีเหตุผล ประเทศสมาชิกจะต้องออกเป็นกฎหมายหรือระเบียบ 
เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับเด็กไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย จิตใจ และเด็กเอง
จะต้องได้รับการแนะน าหรือการฝึกอบรมที่เพียงพอด้วย 

 
  

                                                           
50 International Labour Organization. (1999). Worst Forms of Child Labour 
Recommendation. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/ 
normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0:: NO::P12100_ILO 
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1.11 การส่งเสริมการจ้างงาน 
 

เป็นการก าหนดมาตรการควบคุมการจัดการงานของส านักงาน
จัดหางานของภาคเอกชน 

อนุ สั ญ ญ าฉ บั บ ที่  1 8 1  Private Employment Agencies 
Convention , 199751 อนุสัญญาฉบับนี้ก าหนดให้ส านักงานจัดหางานเอกชน
ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน ส านักงานจัดหางานเอกชน
จะต้องไม่เลือกปฏิบัติในการจัดหางานให้คนงาน เก็บข้อมูลของผู้หางานไว้เป็น
ความลับ และจะต้องไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน กับคนหางาน ยกเว้นงานบางประเภทที่รัฐอนุญาตให้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ในการหางานได้ รัฐต้องมีมาตรการห้ามการจัดหางานให้แรงงานเด็ก และมีการตรวจสอบ
การจัดหางานที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการหลอกลวงคนหางาน ทั้ งสามารถ
ก าหนดให้ส านักงานจัดหางานเอกชนให้ข้อมูลในการจัดหางานเพ่ือประโยชน์ 
ในการก าหนดนโยบายการจ้างงานของประเทศและใช้เป็นข้อมูลทางสถิติได้  
  

                                                           
51 International Labour Organization. (1997). Private Employment Agencies 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 
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1.12 การคุ้มครองแรงงานอพยพและชนกลุ่มน้อย 
 

เป็นกลุ่มอนุสัญญาที่ให้การคุ้มครองแรงงานอพยพและเป็นกลุ่มน้อย 
เพ่ือมิให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานในทุกรูปแบบ 

อนุสัญญาฉบับที่  97 Migration for Employment Convention 
(Revised), 194952 อนุสัญญาฉบับนี้ก าหนดให้ประเทศสมาชิกที่ ได้ให้สัตยาบัน
จะต้องให้ข้อมูล และให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้อพยพเพ่ือการจ้างงาน และ
ต้องมีการต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้อพยพ
ให้บริการการตรวจสุขภาพผู้อพยพ บริการจัดหางาน และดูแลมิให้มีการเลือก
ปฏิบัติในการจ้างงานผู้อพยพในเรื่องเกี่ยวกับค่าตอบแทน สภาพการท างาน  
อายุขั้นต่ าในการจ้างงาน การฝึกอบรม การเข้าเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน  
ที่พักอาศัย การเข้าระบบประกันสังคม และการเสียภาษี  

อนุ สัญญ าฉบับที่  143 Migrant Workers (Supplementary 
Provisions) Convention, 197553 อนุสัญญานี้ได้เพ่ิมเติมบทคุ้มครองแรงงาน
อพยพ โดยให้ปฏิบัติต่อแรงงานอพยพด้วยหลักของสิทธิมนุษยชน และให้มีสิทธิ
ต่างๆ เช่นเดียวกับคนในชาติ ห้ามการจ้างงานแรงงานอพยพในงานที่ผิดกฎหมาย  
หรือสภาพการท างานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย โดยมีการลงโทษทางอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืน 
  

                                                           
52 International Labour Organization. (1949). Migration for Employment 
Convention (Revised). สืบคน้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.ilo.org/ 
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3122
42 
53 International Labour Organization. (1975). Migrant Workers (Supplementary 
Provisions) Convention. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/ 
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143 
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อ นุ สั ญ ญ า ฉ บั บ ที่  169 Indigenous and Tribal People 
Convention, 198954 อนุสัญญานี้ก าหนดให้ประเทศสมาชิกให้การรับรองสิทธิของ
ชนพ้ืนเมืองและชาวเขาด้วยการให้การยอมรับในประเพณีและวัฒนธรรมที่อาจ
แตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้หลักประกันถึงความเท่าเทียมกันในสิทธิ
และโอกาส ขจัดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม ให้การยอมรับถึงสิทธิมนุษยชน
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ  รวมทั้ งมีมาตรการในการคุ้มครองบุคคล สถาบัน  
ทรัพย์สมบัติ แรงงาน วัฒนธรรม และสภาพความเป็นอยู่ของชนพ้ืนเมือง 
และชาวเขาด้วย 

 
1.13 การคุ้มครองแรงงานรับงานไปท าที่บ้าน 

 

เป็นอนุสัญญาที่คุ้มครองแรงงานที่รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือให้เกิด
ความเท่าเทียมกับการจ้างงานในกลุ่มอื่น โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

อ นุ สั ญ ญ า ฉ บั บ ที่  177 Home Work Convention, 199655 
อนุสัญญาฉบับนี้ได้ให้ความหมายของ“แรงงานรับงานไปท าที่บ้าน”ว่าคือการท างาน
โดยบุคคลเพ่ือค่าตอบแทน โดยท างานในบ้านหรือในสถานที่ อ่ืนใดที่ไม่ใช่สถาน
ประกอบการของนายจ้าง ซึ่งท าให้ได้ผลผลิตหรือบริการตามที่นายจ้างก าหนด 
โดยไม่ค านึงถึงว่าใครเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ในการผลิต ประเทศสมาชิก
จะต้องมีนโยบายระดับชาติที่สนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างแรงงานกลุ่มนี้ 
กับคนงานในกลุ่มอ่ืน โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิในการจัดตั้งองค์การและการเข้าร่วม

                                                           
54 International Labour Organization. (1989). Indigenous and Tribal Peoples 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169 
55 International Labour Organization. (1996). Home Work Convention. สืบค้น
เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0:: 
NO::P12100_ILO_CODE:C177 
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เป็นสมาชิกองค์การ การห้ามการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ การคุ้มครอง
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน การจ่ายค่าตอบแทน การให้การคุ้มครอง
ด้านการประกันสังคม การเข้าถึงการฝึกอบรม การก าหนดอายุขั้นต่ าที่สามารถ
ท างานได้ และการคุ้มครองหญิงมีครรภ์ รวมทั้งมีระบบการตรวจแรงงานเพ่ือให้มี
การปฏิบัติตามกฎหมายด้วย 

 
1.14 การคุ้มครองแรงงานท างานบ้าน 

เป็นการให้ความคุ้มครอง แรงงานท างานบ้านในด้านอายุขั้นต่ า
การป้องกันการใช้มาตรการรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และการมีสัญญาจ้าง
งานที่เป็นธรรม 

อนุสัญญาฉบับที่ 189 Domestic Worker Recommendation, 
201156 อนุสัญญานี้ก าหนดการให้การคุ้มครองผู้ท างานบ้านโดยให้มีสิทธิ 
ในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง การขจัดการใช้แรงงานบังคับ การห้าม 
การใช้แรงงานเด็ก และการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ประเทศ
สมาชิกจะต้องก าหนดอายุขั้นต่ าที่อนุญาตให้ท างานบ้านได้ และต้องมีมาตรการให้
ผู้ที่อายุต่ ากว่า 18 ปี ไม่ เสียโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับและ 
การฝึกอบรม มีมาตรการคุ้มครองการกระท าที่รุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ 
และมีสัญญาจ้างงานที่เป็นธรรม โดยเฉพาะในเรื่องวันเวลาท างาน ลักษณะงานที่ให้ท า
ค่าจ้าง การลาพักผ่อนประจ าปี วันหยุดประจ าสัปดาห์ เวลาพัก การจัดที่พัก (ถ้ามี)  
และการสิ้นสุดสัญญาจ้าง  

                                                           
56 International Labour Organization. (2011). Domestic Workers Convention. 
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ข้อแนะฉบับที่  201 Domestic Worker Recommendation, 
201157 ข้อแนะฉบับนี้ก าหนดให้ประเทศสมาชิกขจัดอุปสรรคต่างๆในการใช้สิทธิ
ของลูกจ้างท างานบ้านในเรื่องของการจัดตั้ง และการเข้าเป็นสมาชิกองค์การ  
การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกจ้างท างานบ้าน การห้ามการตรวจการเป็นโรคเอดส์
หรือการตั้งครรภ์ การให้ข้อมูลถึงการเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยสมัครใจ  
การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยเฉพาะในเรื่องชั่วโมงท างาน 
เวลาพัก การเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรม การติดต่อครอบครัว การห้าม
ท างานกลางคืน การห้ามท างานที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจ รวมทั้ง 
มีกลไกการตรวจแรงงาน สัญญาจ้างคนงานท างานบ้านควรระบุถึงลักษณะงานที่ท า 
การลาป่วย การลากิจ การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา การจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิ่งของ 
การจัดที่พัก และการหักค่าจ้าง โดยประเทศสมาชิกควรก าหนดรูปแบบสัญญา 
การจ้างงานแรงงานท างานบ้านและเผยแพร่ให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถ
น าไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกควรจัดให้มีกลไก
ป้องกันแรงงานท างานบ้านจากการถูกเอาเปรียบ ถูกท าร้ายด้วยก าลังหรือถูก
ล่วงเกินทางเพศด้วยการรับข้อร้องเรียนผ่านโทรศัพท์สายด่วน หรือวิธีการอ่ืน 
รวมทั้งควรก าหนดหลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างท างานบ้านเกี่ยวกับชั่วโมงท างาน 
ซึ่งรวมการท างานล่วงเวลา เวลาพัก อัตราค่าจ้าง เงื่อนไขการท างานกลางคืน 
วันหยุดประจ าสัปดาห์ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง วันหยุดพักผ่อนประจ าปี  
วันจ่ายค่าจ้าง การจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือเมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน การจัดที่พักท่ีเป็น
ส่วนตัวพร้อมอุปกรณ์ภายในห้อง เงื่อนไขการกระท าผิดที่นายจ้างอาจเลิกจ้าง  
การก าหนดเงื่อนไขความปลอดภัยในการท างาน การเก็บข้อมูลหรือสถิติอันตราย 
และการเจ็บป่วยในการท างาน รวมทั้งการให้ค าแนะน าถึงใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
การฝึกอบรม และการเข้าร่วมในระบบการประกันสังคมของลูกจ้างท างานบ้าน  

                                                           
57 International Labour Organization. (2011). Domestic Workers Recommendation. 
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1.15 การคุ้มครองแรงงานในกิจการขนส่ง 
 

เป็นอนุสัญญาที่คุ้มครองแรงงานในกิจการขนส่งในเรื่อง ชั่วโมงท างาน
และเวลาพัก 

อนุสัญญาฉบับที่  67 Hours of Work and Rest Periods(Road 
Transport) Convention, 193958 ชั่วโมงท างานและเวลาพักในกิจการขนส่ง 
ทางบก อนุสัญญาฉบับนี้ให้การคุ้มครองผู้ที่ท างานในกิจการขนส่ง สาธารณะ  
โดยก าหนดให้มีชั่วโมงท างานไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันหนึ่งไม่เกิน 8 ชั่วโมง 
คนขับรถต้องไม่ท างานติดต่อกันเกินกว่า 5 ชั่วโมง เว้นแต่จะมีเวลาหยุดพัก
ระหว่างการขับรถ ในแต่ละสัปดาห์ ให้มีเวลาพักอย่างน้อย 30 ชั่วโมงติดต่อกัน  
ให้รัฐจัดให้มีการตรวจแรงงาน และให้นายจ้างจัดท าเอกสารเกี่ยวกับชั่วโมงท างาน
และเวลาพักของลูกจ้าง 
  

                                                           
58 International Labour Organization. (1939). Hours of Work and Rest Periods 
(Road Transport) Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R
201 
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2. อนุสัญญาเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ 
 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีการออกอนุสัญญาหลายฉบับ 
ซึ่งอนุสัญญาที่เก่ียวข้องกับแรงงานนอกระบบโดยตรง ได้แก่ 

 
2.1 อนุสัญญาเกี่ยวกับแรงงานในภาคการเกษตร 

 

อนุสัญญาฉบับที่ 10 Minimum Age Agriculture, 192159 เกณฑ์อายุ
อนุญาตให้เด็กท างานในภาคเกษตร โดยก าหนดห้ามว่าจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 14 ปี 
ท างานในโรงงานเกี่ยวกับการเกษตรในเวลานอกเหนือจากเวลาปกติของการเรียน
หนังสือ อย่างไรก็ตามกรณีที่มีการว่าจ้างจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อการเรียนมีผลบังคับเม่ือวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2466 

อนุสัญญาฉบับที่  11 Right of Association, Agriculture, 192160 
เป็นอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการสมาคมและ การรวมตัวกันของ
แรงงานเกษตร ก าหนดให้ประเทศที่ให้สัตยาบันก าหนดสิทธินี้ให้แก่แรงงานเกษตร
ให้เหมือนเช่นที่ ให้กับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีผลบังคับ เมื่อวันที่  11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2466 

                                                           
59 International Labour Organization. (1921). Minimum Age (Agriculture) 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที ่5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C010 
60 International Labour Organization. (1921). Right of Association (Agriculture) 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C011 
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อนุ สัญญาฉบั บที่  12 Workmen’s Compensation Agriculture, 
192161 ก าหนดให้ประเทศที่ ให้ สัตยาบันออกกฎหมายการจ่ ายค่ าทดแทน 
แก่แรงงานเกษตรซึ่งประสบอันตรายเนื่องจากการท างานหรือระหว่างการปฏิบัติงาน 
มีผลบังคับเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466 อย่างไรก็ตามอนุสัญญาฉบับนี้
ต่อมาก็มีการแก้ไขปรับปรุง 

อนุสัญญาฉบับที่ 25 Sickness Insurance Agriculture, 192762 
ก าหนดให้ประเทศที่ให้สัตยาบันจัดระบบการประกันการเจ็บป่วยแบบบังคับ
ส าหรับแรงงานเกษตรรวมทั้งลูกมือฝึกหัดงานที่ถูกว่าจ้างโดยโรงงานภาคเกษตร 
ลูกจ้างผู้เอาประกันให้มีสิทธิรับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยแพทย์  
และให้ได้รับเวชภัณฑ์อย่างพอเพียงมีผลบังคับเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 

อนุ สั ญ ญ าฉบั บ ที่  9 9  Minimum Wage Fixing machinery, 
Agriculture, 195163 อนุสัญญาฉบับนี้ก าหนดให้ประเทศท่ีให้สัตยาบันด าเนินการ
ให้มีระบบการก าหนดค่าจ้างขั้นต่ าเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
ภาคเกษตรหรือสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง อนุสัญญายังระบุให้รัฐบาลภายหลังจาก
หารือกับองค์การนายจ้างและลูกจ้างแล้วก าหนดว่าสาขาอาชีพใดหรือแรงงาน
ประเภทใดที่ค่าจ้างขั้นต่ าควรน าเข้าไปปรับใช้ อย่างไรก็ตามอนุสัญญานี้อาจไม่
น าไปปรับใช้กับสมาชิกของครอบครัวที่ท างานร่วมกัน หรือการว่าจ้างบุคคล
สมาชิกภายในครอบครัวมีผลบังคับเม่ือวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2496 
                                                           
61 International Labour Organization. (1921). Workmen's Compensation 
(Agriculture) Convention. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.ilo.org 
/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C012 
62 International Labour Organization. (1927). Sickness Insurance (Agriculture) 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C025 
63 International Labour Organization. (1951). Minimum Wage Fixing Machinery 
(Agriculture) Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org 
/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C099 
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อนุสัญญาฉบับที่ 101 Holidays With Pay, Agriculture, 195264 
ก าหนดให้ลูกจ้างท างานในสถานประกอบกิจการภาคเกษตร หรืออาชีพที่เกี่ยวข้อง
ให้ได้รับวันหยุดพักผ่อนประจ าปี โดยการจ่ายค่าจ้างหลังจากท่ีท างานในระยะเวลา 
ที่ติดต่อกันกับนายจ้างคนเดียวกัน ส่วนระยะเวลาที่ท างานนั้นอาจก าหนด 
โดยกฎหมาย ข้อตกลงร่วมหรือค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือวิธีการอ่ืนใด 
ที่รัฐรับรองมีผลบังคับเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 

อนุสัญญาฉบับที่  110 Plantations, 195865 เป็นอนุสัญญาใช้
คุ้มครองแรงงานในไร่สวน โดยระบุว่า ห้ามมิให้บุคคลหรือสมาคมใดด าเนินการ
จัดหาแรงงาน ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตและได้รับการจดทะเบียนโดยรัฐบาลและ
แรงงานที่ถูกจัดหานี้จะต้องได้รับการตรวจร่างกายก่อน อนุสัญญาก าหนดให้
นายจ้างหรือผู้จัดหาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนั้นยังก าหนด
สภาพการจ้างในเรื่องต่างๆ เช่น สัญญาจ้างแรงงานจะต้องก าหนดระยะเวลาสูงสุด
เอาไว้ เช่น ไม่เกิน 12 เดือน ในกรณีมีลูกจ้างไม่มีครอบครัวมาด้วยหรือไม่เกิน 2 ปี 
ในกรณี ครอบครัวมาด้วย  ส่ วนสภาพการจ้ างอ่ืนๆ ได้ ระบุ ถึ งสิทธิต่ างๆ  
ในเรื่องค่าจ้าง วันหยุดพักผ่อนประจ าปีโดยได้รับค่าจ้าง วันหยุดประจ าสัปดาห์  
การคุ้มครองสตรีมีครรภ์ ค่าทดแทน สิทธิในการก่อตั้งและเจรจาต่อรองร่วม 
และเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคมมีผลบังคับเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2503 

                                                           
64 International Labour Organization. (1952). Holidays with Pay (Agriculture) 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C101 
65 International Labour Organization. (1958). Plantations Convention. สืบค้นเมื่อ
วันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= NORMLEX 
PUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312255 
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อนุสัญญาฉบับที่  141 Organizations of Rural Workers and 
Their Role in Economic and Social Development, 197466 การจัดตั้งของ
ลูกจ้างชนบท บทบาทของเขาในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
อนุสัญญาฉบับนี้ก าหนดขึ้นเพ่ือประกันสิทธิของลูกจ้างในชนบทในการจัดตั้ง 
และเข้าร่วมองค์การโดยระบุว่า แรงงานชนบทหมายถึง บุคคลใดๆ ที่ท างาน 
ในภาคเกษตร งานฝีมือหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องในเขตชนบทไม่ว่าจะในฐานะลูกจ้าง
หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระสิทธิในการจัดตั้งของแรงงานชนบทนี้ให้รวมถึงสิทธิ 
ในการก่อตั้งการเข้าร่วมองค์กรด้วยการเลือกของตนเอง โดยยึดหลักเสรีภาพ 
ในการรวมตัวกันเป็นสมาคม องค์กรของลูกจ้างชนบทจะต้องมีอิสระและด าเนิน
กิจการในลักษณะสมัครใจและจะต้องปลอดจากการแทรกแซง การขู่เข็ญบังคับ
อนุสัญญาระบุว่า การใช้สิทธิของลูกจ้างชนบทตามอนุสัญญานี้จะต้องเคารพต่อ
กฎหมายของบ้านเมืองด้วยแต่ขณะเดียวกันกฎหมายก็ไม่ควรจะออกมาลิดรอน
สิทธิของเขาเช่นกันประเทศที่ให้สัตยาบันมีหน้าที่จะต้องก าหนดนโยบายที่จะ
ส่งเสริมองค์กรเหล่านี้ โดยการขจัดซึ่งปัญหาอุปสรรคที่จะไปขัดขวางการจัดตั้ง 
การเติบโต ตลอดจนการด าเนินการตามกฎหมาย เพ่ือว่าองค์กรเหล่านี้จะได้มีบทบาท
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

  

                                                           
66 International Labour Organization. (1975). Rural Workers' Organisations 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C141 
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ข้อแนะฉบับที่ 192 Safety and Health in Agriculture, 200167 
ข้อแนะฉบับนี้ ได้เสนอให้ประเทศสมาชิกจัดให้มีระบบการดูแลสุขภาพและ 
ความปลอดภัย ของคนงานในงานเกษตรกรรม โดยมีการควบคุมและป้องกัน
อันตรายจากสารเคมีอันตราย สารชีวภาพ ฝุ่น เสียง ความสั่นสะเทือน ความร้อน 
รังสี แสงแดด โรคติดต่อจากสัตว์ อันตรายจากสัตว์ป่า หรือสัตว์มีพิษ การใช้
เครื่องจักรเครื่องมือ (ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การขนย้าย
สิ่งของ การท างานที่มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง ผลกระทบจาก
เทคโนโลยี ทั้งต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ ส าหรับเด็ก หญิงมีครรภ์ และคนงาน
สูงอายุ โดยมีการควบคุมและป้องกันอันตรายดังกล่าว ทั้ งในระดับสถาน
ประกอบการ และการวางนโยบายระดับชาติ 

ข้ อ แ น ะฉ บั บ ที่  1 9 3  Promotion of Cooperative, 200268  
ข้อแนะฉบับนี้ได้เสนอให้ประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้คนงานที่ท างานในประเภทเดียวกัน
ได้มีการรวมกลุ่ม โดยสมัครใจในรูปสหกรณ์ โดยมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน เพ่ือเพ่ิมรายได้ สร้างการท างานที่มั่นคง สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
และเพ่ิมบทบาทในทางเศรษฐกิจ รัฐบาลของประเทศสมาชิกต้องให้มีการจดทะเบียน
จัดตั้งสหกรณ์ได้ง่ายๆ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการท างานของสหกรณ์ 
โดยอยู่ในกรอบของกฎหมาย ทั้งต้องก าหนดนโยบายระดับชาติ เพ่ือส่งเสริม
มาตรฐานแรงงานพ้ืนฐาน และสิทธิในการท างานให้คนงานมีการส่งเสริมความ 
เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ให้ข้อมูล พัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมมาตรการความ

                                                           
67 International Labour Organization. (2001). Safety and Health in Agriculture 
Recommendation. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/ 
normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R192 
68 International Labour Organization. (2002). Promotion of Cooperatives 
Recommendation. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/ 
normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R193 
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ปลอดภัยในการท างาน อ านวยความสะดวกในการขอสินเชื่อ การส่งสินค้าเข้าตลาด 
และการให้ข้อมูลต่างๆ โดยมีการจัดอย่างเป็นระบบ 

 
2.2 อนุสัญญาเกี่ยวกับแรงงานในกิจการประมง 

 

อนุ สัญ ญ าฉบับที่  112 Minimum Age, Fishermen, 195969 
อนุสัญญาฉบับนี้ก าหนดห้ามการใช้แรงงานเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี ท างานใน
เรือประมงซึ่งเดินเครื่องด้วยถ่านหินในฐานะเป็นผู้เติมถ่านและห้ามการใช้แรงงาน
หรือจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ท างานในเรือประมงมีผลบังคับ เมื่อวันที่  7 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 

อนุสัญญาฉบับท่ี 113 Medical Examination, Fishermen, 195970 
ก าหนดห้ามจ้างบุคคลท างานในเรือประมง เว้นเสียแต่จะมีใบรับรองชี้ว่าบุคคลนั้น
มีสุขภาพสมบูรณ์เหมาะสมส าหรับงานซึ่งบุคคลนั้นจะถูกว่าจ้างในทะเล โดยมี
แพทย์ ซึ่งได้รับการรับรองเป็นผู้ลงนามในใบรับรองนั้น มีผลบังคับ เมื่อวันที่  
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 

  

                                                           
69 International Labour Organization. (1959). Minimum Age (Fishermen) 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C112 
70 International Labour Organization. (1959). Medical Examination 
(Fishermen) Convention. สบืค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/ 
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C113 
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อนุสัญญาฉบับที่ 114 Fishermen’s Articles of Agreement, 195971 
ตามอนุสัญญานี้ชาวประมงต้องลงนามในข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขซึ่งก าหนด 
โดยกฎหมายเพ่ือประกันว่ารัฐบาลสามารถเข้าไปท าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาได้
มีผลบังคับเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 

อนุสัญญาฉบับที่ 125 Fishermen’s Competency Certificates, 
196672 เป็นอนุสัญญาเกี่ยวกับการออกใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถ
ของชาวประมง ตามอนุสัญญานี้เรือประมงทุกล า ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อผูกพันอนุสัญญา
จะต้องมีกัปตันเรือที่มีใบรับรองด้วย ส าหรับอายุขั้นต่ าที่จะได้ใบรับรองแสดง
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ประจ าเรือประมงก าหนดไว้ดังนี้ 

ก. ไม่น้อยกว่า 20 ปี ส าหรับนายเรือ หรือกัปตันเรือ 

ข. ไม่น้อยกว่า 19 ปี ส าหรับผู้ช่วย 

ค. ไม่น้อยกว่า 20 ปี ส าหรับวิศวกรส่วนประสบการณ์ในการเดินเรือนั้น 
ส าหรับนายเรือหรือกัปตันเรือจะต้องไม่น้อยกว่า 4 ปี ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 3 ปี 
และไม่น้อยกว่า 3 ปี ส าหรับวิศวกร มีผลบังคับปี พ.ศ. 2509 

  

                                                           
71 International Labour Organization. (1959). Fishermen's Articles of 
Agreement Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/ 
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C114 
72 International Labour Organization. (1966). Fishermen's Competency 
Certificates Convention. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/ 
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C125 
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อนุสัญญาฉบับที่ 126 Accommodation of Crews, Fishermen, 
196673 ก าหนดให้มีการสร้างห้องพักอาศัยภายในเรือให้แก่ลูกเรือประมงตาม
กฎเกณฑ์ที่ก าหนด โดยระบุว่าก่อนการสร้างเรือประมงหรือก่อนการเปลี่ยนแปลง
ที่ ส าคั ญ ที่ เกี่ ย วกั บ ห้ อ งพั กอ าศั ย จะต้ อ งเสน อแบ บ แป ลน ต่ อ รั ฐบ าล 
เพ่ือขออนุมัติก่อน และให้รัฐบาลตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าได้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพียงไรหรือไม่ มีผลบังคับ ปี พ.ศ. 250974 

อนุสัญญาฉบับที่ 188 Work in Fishing, 200775 อนุสัญญาฉบับนี้ 
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกก าหนดมาตรการในการดูแล เพ่ือสุขภาพและ 
ความปลอดภัยของชาวประมงในการท างาน โดยผู้ท างานบนเรือประมง ต้องมีอายุ
ไม่น้อยกว่า 16 ปี เด็กที่อายุต่ ากว่า 18 ปี ห้ามท างานกลางคืน ลูกเรือประมง 
ต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในการท างาน และต้องมีการตรวจร่างกายก่อนการท างาน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ลูกเรือประมงที่ท างานในเรือซึ่งมีขนาดยาวกว่า 24 เมตร 
และต้องท างานในทะเลมากกว่า 3 วัน ต้องได้รับการตรวจการได้ยินและ 
การมองเห็นทุก 2 ปี นายจ้างต้องจัดให้ลูกเรือมีเวลาพักอย่างน้อย 10 ชั่วโมง
ในช่วง 24 ชั่วโมง หรือ 77 ชั่วโมงในช่วง 7 วัน เรือประมงทุกล าต้องมีรายชื่อ
ลูกเรือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ประเทศสมาชิกยังต้องมีมาตรการ 
ให้ลูกเรือได้ตรวจดูสัญญาข้อตกลงก่อนใช้บังคับ และจัดให้มีกลไกในการระงับข้อขัดแย้ง 
  

                                                           
73 International Labour Organization. (1966). Accommodation of Crews 
(Fishermen) Convention. สบืค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/ 
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C126 
74 นิคม จันทรวิทุร, ประเทศไทยกบัประมวลกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ. ปทมุธาน:ี มูลนิธิ
อารมณ์ พงศ์พงัน, หน้า 190. 2531 
75 International Labour Organization. (2007). Work in Fishing Convention. 
สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= 
NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188 
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2.3 อนุสัญญาเกี่ยวกับผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 

อนุ สัญ ญ าฉบั บ ที่  1 77  Home Work Convention, 199676 
อนุสัญญาฉบับนี้ ได้ระบุให้ประเทศที่ให้สัตยาบันต้องก าหนดนโยบายระดับชาติ
เกี่ยวกับผู้รับงานไปท าที่บ้านเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่มีความเท่าเทียมกันระหว่าง
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน กับลูกจ้างกลุ่มอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการให้สิทธิในการ
รวมตัวเป็นองค์การ การป้องกัน การเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การป้องกันอันตราย 
ในการท างาน ผลตอบแทนในการท างาน การฝึกอบรม อายุขั้นต่ าที่ได้รับอนุญาต
ให้ท างานและการคุ้มครองสตรีมีครรภ์77 

 
2.4 อนุสัญญาเกี่ยวกับหญิงบริการซึ่งท างานกลางคืน 

 

อนุสัญญาฉบับที่  4 Night Work (Women) Convention, 191978 
อนุสัญญาฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานสตรีท างานในเวลากลางคืนและใช้บังคับ
แก่สตรีทุกคนโดยไม่ค านึงถึงอายุมีผลบังคับเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2464 
ต่อมาอนุสัญญาถูกแก้ไขปรับปรุงโดยอนุสัญญาฉบับที่ 41 ในปี พ.ศ. 2486 และฉบับที่ 89 
ในปี พ.ศ. 2491 

                                                           
76 International Labour Organization. (1996). Home Work Convention. สืบค้น
เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEX 
PUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188 
77 http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl? C177(4/1/2551) 
78 International Labour Organization. (1919). Night Work (Women) 
Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/ 
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C004 
78 http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl? C177(4/1/2551) 
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อ นุ สั ญ ญ า ฉ บั บ ที่  41 Night Work (Women) Convention 
(Revised), 193479 อนุสัญญานี้ เกี่ยวข้องกับแรงงานสตรีท างานในระหว่าง
กลางคืนมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 และต่อมาถูกแก้ไข 
ในปี พ.ศ. 2490 ด้วยอนุสัญญาฉบับที่ 89 ซึ่งมีผลให้อนุสัญญาฉบับที่ 41 ไม่มีการ
ให้สัตยาบันต่อไป 

อนุสัญญาฉบับที่  79 Night Work of Young Persons (Non-
Industrial Occupations) Convention, 194680) อนุสัญญานี้ก าหนดว่าเด็ก 
ซึ่งมีอายุต่ ากว่า 14 ปี และเป็นผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ท างานเต็มเวลาหรือบางเวลา 
และเด็กอายุเกินกว่า 14 ปีและยังอยู่ภายใต้ข้อบังคับของการศึกษาภาคบังคับจะ
ถูกว่าจ้างให้ท างานกลางคืนซึ่งกินเวลาอย่างน้อย 14 ชั่วโมงติดต่อกันไม่ได้ และให้
รวมถึงช่วงเวลาระหว่าง 2 ทุ่มกลางคืนถึง 2 โมงเช้าในวันรุ่งขึ้นด้วย เด็กท่ีอายุเกิน 
14 ปี และเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีจะไม่ถูกว่าจ้างท างานในช่วงระหว่างเวลากลางคืน
ซึ่งกินเวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมงติดต่อกันไม่ได้ และให้รวมถึงช่วงเวลาระหว่าง  
4 ทุม่ถึง 6 โมงเช้าในวันรุ่งขึ้น 

  

                                                           
79 International Labour Organization. (1934). Night Work (Women) 
Convention (Revised). สืบคน้เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn 
/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C041 
80 International Labour Organization. (1946). Night Work of Young Persons 
(Non-Industrial Occupations) Convention. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561  
จาก http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:: 
P12100_ILO_CODE:C079 
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อ นุ สั ญ ญ า ฉ บั บ ที่  89 Night Work Women Convention 
(Revised), 194881 อนุสัญญานี้ก าหนดห้ามสตรีโดยไม่จ ากัดอายุมิให้ถูกว่าจ้าง
ท างานกลางคืนในโรงงานไม่ว่าเป็นของรัฐหรือเอกชน ซึ่งสมาชิกในครอบครัว
เดียวกันได้รับการว่าจ้างท างานอยู่ด้วย อนุสัญญาได้ก าหนดค าจ ากัดความของงาน
กลางคืน เงื่อนไขการท างานของสตรีในระหว่างกลางคืนที่อาจถูกระงับชั่วคราว
โดยรัฐบาลภายหลังจากการหารือกับองค์การนายจ้างและลูกจ้างแล้ว ในกรณี
ฉุกเฉินร้ายแรงรวมทั้งการลดจ านวนชั่วโมงของกลางคืนให้สั้นลง อย่างไรก็ตาม
อนุสัญญาฉบับนี้ ไม่ ใช้บังคับต่อสตรีซึ่งมีต าแหน่งรับผิดชอบในฝ่ ายจัดการ  
สตรีท างานด้านอนามัย สวัสดิการ ซึ่งไม่ได้ใช้แรงกาย มีผลบังคับ เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 

อ นุ สั ญ ญ า ฉ บั บ ที่  171 Night Work Convention, 199082 
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ที่ท างาน
กลางคืนโดยให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ าเพ่ือป้องกันปัญหาทางด้านสุขภาพ
รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองหญิงมีครรภ์ จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและบริการ 
ทางสังคมอ่ืนที่จ าเป็น จัดให้มีเวลา อยู่กับครอบครัวและร่วมกิจกรรมทางสังคม  
ให้ได้รับโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ และหากผู้ท างานกลางคืนมีเหตุจ าเป็นที่ไม่
สามารถท างานกลางคืนได้ก็ต้องมีการจัดงานที่ท าในเวลาปกติให้ตามความเหมาะสม 

 
  

                                                           
81 International Labour Organization. (1948). Night Work (Women) 
Convention (Revised). สืบคน้เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/ 
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82 International Labour Organization. (1990). Night Work Convention. 
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2.5 อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ท างานในโรงแรม ร้านอาหาร และ 
สถานบันเทิง 

 

อนุสัญญาฉบับที่ 172 Working Conditions (Hotel and Restaurants) 
Convention, 199183 ก าหนดให้ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันก าหนดมาตรการ
คุ้มครองผู้ท างานในโรงแรม และร้านอาหารมิให้ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องชั่วโมงท างาน เวลาพัก เวลาส่วนตัวและเวลาพบปะ
ครอบครัว วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจ าปี และค่าจ้าง (โดยไม่รวมค่าทิป)  

 

2.6 อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่ท างานไม่เต็มเวลา (Part-Time Work) 
 

อนุสัญญาฉบับที่  175 Part-Time Work Convention, 199484 
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญานี้ก าหนดมาตรการ เพ่ือให้
หลักประกันแก่ลูกจ้างที่ท างานแบบไม่เต็มเวลาในสิทธิการจัดตั้งองค์การและ 
การเจรจาต่อรอง การได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
การได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและค านวณค่าจ้าง โดยวิธีเดียวกับการได้รับค่าจ้าง 
ของลูกจ้างที่ท างานเต็มเวลาไม่ว่าจะค านวณตามสัดส่วนชั่วโมงท างาน ผลการปฏิบัติงาน 
หรือตามชิ้นงาน นอกจากนี้  ยังต้องได้รับการคุ้มครองในเรื่องการตั้งครรภ์  
การประสบอันตรายในการท างาน การเลิกจ้าง การได้รับวันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
และวันหยุดตามประเพณี รวมทั้งวันลาป่วยเช่นเดียวกับลูกจ้างที่ท างานเต็มเวลาด้วย 

                                                           
83 International Labour Organization. (1990). Working Conditions (Hotels and 
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2.7 ข้อแนะท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง 
 

ข้อแนะฉบับที่  189 Job Creation in Small and Medium - 
Sized Enterprises, 199885 ข้อแนะฉบั บนี้ ได้ เสนอให้ ประเทศสมาชิ ก ให้ 
การยอมรับและส่งเสริมบทบาทของกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง เพ่ือให้มี 
การจ้างงานอย่างเต็มที่ เป็นแหล่งการสร้างรายได้ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีส่วน
ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยก าหนดนโยบายส่งเสริมกิจการขนาดเล็ก 
และขนาดกลางทั้งด้านการเงิน การคลัง และการจ้างงาน ออกกฎหมายที่เป็น 
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขันที่เป็นธรรม และมีที่ตั้งที่เหมาะสม 
ทั้งส่งเสริมให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพของกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง  
ด้วยการให้โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน การส่งออก การสร้างความเท่าเทียมกัน 
ในการจ้างงาน การไม่ใช้แรงงานเด็ก และขจัดอุปสรรคด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา
และเติบโตของกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางนี้ 

ข้ อ แ น ะฉ บั บ ที่  1 9 8  Employment Relation ship, 200686  
ข้อแนะฉบับนี้ ก าหนดให้ประเทศสมาชิกจัดให้มีแนวทางปฏิบัติถึงระบบแรงงาน
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้าง และผู้ที่ท างานอิสระ ต่อต้านการจ้างงานแอบแฝง 
โดยการจ้างเหมา แทนการจ้างเป็นลูกจ้าง เพราะท าให้มีการหลีกเลี่ยงการคุ้มครอง
แรงงานตามกฎหมาย สร้างความมั่นใจว่ากรณีที่มีการท าสัญญาจ้างเหมา ลูกจ้าง
จะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม ก าหนดให้มีมาตรฐานของสัญญาจ้างเหมา 

                                                           
85 International Labour Organization. (1998). Job Creation in Small and 
Medium-Sized Enterprises Recommendation. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 
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86 International Labour Organization. (2006). Employment Relationship 
Recommendation. สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 จาก http://www.ilo.org/dyn/ 
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มีกระบวนการระงับข้อขัดแย้งระหว่างกันอย่างเป็นธรรม มีการดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ เกี่ยวข้อง  
เพ่ือการระงับข้อพิพาท และการบังคับใช้กฎหมายการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.8 ข้อแนะที่เกี่ยวกับการโอนแรงงานนอกระบบไปสู่แรงงานในระบบ 
 

ข้อแนะฉบับที่ 204 Transition from the Informal to the Formal 
Economy Recommendation, 201587 ข้อแนะฉบับนี้ ก าหนดแนวทางและ
หลักการส าคัญให้ประเทศสมาชิกส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนให้แก่วิสาหกิจ 
และการสร้างงานที่ดีให้แก่เศรษฐกิจในระบบ รวมทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ในระบบมหภาค การจ้างงาน การให้ความคุ้มครองทางสังคม และการวางนโยบาย
ทางสังคมในด้านอ่ืนๆ ป้องกันการจ้างงานนอกระบบในเศรษฐกิจในระบบ 
ซึ่ง “แรงงานนอกระบบ”หมายความรวมถึง คนท างานที่ว่าจ้างตนเอง นายจ้าง 
สมาชิกของสหกรณ์และหน่วยทางสังคมต่างๆ คนท างานในครอบครัว ลูกจ้างหรือ
คนท างานที่ ท างานที่ ไม่มี กฎ เกณฑ์ ชัด เจนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง 
ไม่ว่าคนท างานนั้นจะท างานในภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม โดยประเทศสมาชิก
ต้องให้ความส าคัญกับกลุ่มที่มีความอ่อนแอทางสังคมซึ่งรวมถึง แรงงานหญิง 
แรงงานเด็ก แรงงานอพยพ แรงงานสูงวัย แรงงานที่เป็นชนกลุ่มน้อย แรงงานที่
เป็นโรคเอชไอวี แรงงานที่ท างานตามบ้าน และแรงงานในภาคเกษตรบางประเภท
ที่ยังมิได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม 

นอกจากนี้ ข้อแนะยังระบุถึงความจ าเป็นที่ประเทศสมาชิกจะต้อง
ก าหนดมาตรการป้องกันและบังคับการหลีกเลี่ยงหรือการออกจากระบบของ
                                                           
87 International Labour Organization. (2015). Transition from the Informal to 
the Formal Economy Recommendation.  สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จาก
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เศรษฐกิจในระบบเพ่ือวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี และการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองทางสังคมและแรงงาน โดยประเทศสมาชิก
ควรทบทวนและบังคับใช้ซึ่งกฎหมายและกฎระเบียบภายในของประเทศ 
หรือมาตรการต่างๆเพ่ือให้คนท างานในทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ
ได้รับความคุ้มครองด้านสวัสดิการสังคม อีกทั้งควรสร้างกรอบนโยบายแบบ 
องค์รวมเพ่ือเปลี่ยนแปลงแรงงานนอกระบบทุกคนไปสู่แรงงานในระบบ โดยนโยบาย
แบบองค์รวมนั้นควรประกอบด้วยการสร้างระบบกฎหมายแรงงานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์และปัญหาของประเทศ การส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการ
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านสวัสดิการแรงงานของกลุ่มลูกจ้าง ส่งเสริมสิทธิในที่ท างาน
ของแรงงาน ส่งเสริมการร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างกลุ่มนายจ้างและกลุ่ม
แรงงานต่างๆ ทั้งในและนอกระบบทั้งหมดเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
แบบองค์รวม ส่งเสริมความเท่าเทียมในสถานที่ท างาน ขจัดปัญหาการแบ่งแยก
และการใช้ความรุนแรงในสถานที่ท างาน ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของ
วิสาหกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และการด าเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น 
สหกรณ์หรือสมาคมธุรกิจต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการจ้างงานในระบบ ให้โอกาสแก่
แรงงานทุกกลุ่มในการเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การช่วยเหลือ
ทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลาด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
การให้ความคุ้มครองด้านการประกันสังคมแก่แรงงานในระบบและแรงงาน 
นอกระบบทุกคน มีนโยบายคุ้มครองด้านความปลอดภัยในการท างานให้แก่
คนท างานทุกคน มีนโยบายคุ้มครองด้านการก าหนดค่าจ้างขั้นต่ าแก่แรงงานทุกคน
ทั้งในระบบและนอกระบบ และมีระบบการให้ความยุติธรรมที่ทั่วถึงคุ้มครอง
ครอบคลุมถึงประชาชนทุกคน 

ในด้านนโยบายการจ้างงานนั้น ประเทศสมาชิกควรส่งเสริม
มาตรการการจ้างงานโดยผ่านการประชุมปรึกษาหารือสามฝ่าย ซึ่งอาจครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ เช่น การส่งเสริมนโยบายด้านการค้า อุตสาหกรรม ภาษี โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน เพ่ิมศักยภาพด้านการผลิตและส่งเสริม
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กระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจ้างงานในระดับประเทศ ในด้านนโยบาย
ตลาดแรงงานควรช่วยเหลือคนท างานและแรงงานที่มีรายได้ต่ ากว่ามาตรฐาน
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า ให้คนกลุ่มนี้มีอิสระที่จะเลือกท างานได้หลากหลายมากขึ้น
และหลุดพ้นจากความยากจน ด้วยวิธีการก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ าของคนท างาน
ในแต่ละกลุ่มให้เพียงพอต่อสภาพเศรษฐกิจและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
พอเพียง รวมทั้ งควรมีระบบประกันสังคมให้แก่แรงงานทุกระบบ ส่งเสริม
โปรแกรมการจ้างงานโดยดึงศักยภาพของแรงงานนอกระบบที่มีอยู่ ให้เข้ามาสู่
แรงงานในระบบมากยิ่ งขึ้น ด าเนินมาตรการส่งเสริมการท างานเชื่อมโยง 
กับการเรียนส าหรับแรงงานเด็ก ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีความสามารถ 
ในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานในระบบมากยิ่งข้ึน 

ในด้านการได้รับความคุ้มครองทางสังคม ประเทศสมาชิกควรด าเนิน
มาตรการเพ่ือสร้างงานที่ดี ส่งเสริมการตระหนักถึงหลักการพ้ืนฐานและสิทธิ 
ในการท างานของแรงงานนอกระบบในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการรวมตัวกัน
เพ่ือเจรจาต่อรองกับภาครัฐและ/หรือนายจ้าง การก าจัดแรงงานบังคับในทุกรูปแบบ 
การก าจัดแรงงานเด็ก การก าจัดการแบ่งแยกในการจ้างงานและอาชีพของแรงงาน 
ก าหนดประเภทของงานและอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของแรงงานนอกระบบ 
ส่งเสริมมาตรการคุ้มครองแรงงานนอกระบบด้านความปลอดภัยในการท างาน
และอาชีวอนามัย และเพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนจากแรงงานนอกระบบไปสู่แรงงาน
ในระบบ ประเทศสมาชิกควรขยายความคุ้มครองด้านระบบประกันสังคมให้แก่
แรงงานนอกระบบทุกคนโดยเท่ าเทียมกัน โดยวิธีการให้ แรงงานเหล่ านี้ 
มีความสามารถในการสมทบเงินประกันสังคมเท่าที่ความสามารถของแรงงานกลุ่มนี้
จะท าได้ เพ่ือสร้างความเท่าเทียมระหว่างแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ
ในด้านการประกันสังคม 

ส าหรับมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้แรงงานนอกระบบ
ได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันกับแรงงานในระบบนั้น ประเทศสมาชิกควรด าเนิน
มาตรการผสมผสานเพ่ือบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีการหลบ
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เลี่ยงภาษีหรือหลบเลี่ยงการไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ส่งเสริม 
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปรับปรุงภาคธุรกิจ การเงิน โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
และนายจ้าง รวมทั้งปรัปปรุงแนวทางและวิธีการเข้าถึงระบบประกันสังคมของ
แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มด้วย นอกจากนี้ประเทศสมาชิกควรลดอุปสรรค 
และระยะเวลาในการจดทะเบียนธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีด้วยระบบ
ประกันสังคม เช่น ออกกฎหมายก าหนดให้เงินสมทบประกันสังคมสามารถน าไป
เครดิตภาษีเงินได้ในระบบประกันสังคมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีระบบ
ติดตามตรวจสอบด้านการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการแต่ละแห่งอย่างทั่วถึง 
เพ่ือการคุ้มครองแรงงานทุกประเภททุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ลดปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงการสมทบเงินประกันสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การ
จ้างงานนอกระบบ ปรับปรุงสภาพการท างานเพ่ือแก้ไขให้แรงงานนอกระบบ 
กลับเข้าสู่ระบบอย่างเป็นรูปธรรม มีระบบร้องเรียนและอุทธรณ์โดยแรงงานนอกระบบ
สู่กระบวนการยุติธรรมที่ได้มาตรฐานสากล มีระบบการลงโทษทั้งทางด้านการ
บริหารจัดการ ทางแพ่งและทางอาญาที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจังในรูปของ
กฎหมายเพ่ือคุ้มครองแรงงานนอกระบบในด้านสวัสดิการแรงงานและ
ประกันสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและเคร่งครัด มีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ของแรงงานนอกระบบในทุกมิติ เพ่ือหาแนวทาง
และด าเนินมาตรการน าแรงงานนอกระบบเข้าสู่แรงงานในระบบ และน าข้อมูล  
ที่เก็บรวบรวมและประมวลผลได้มาใช้บังคับเป็นกฎหมายภายในของประเทศ  
หรือน ามาเป็นนโยบายต่างๆของประเทศเพ่ือพัฒนาและช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ
ให้เข้าสู่แรงงานในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินการติดตามตรวจสอบ
แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเพ่ือให้มั่นใจว่าแรงงานนอกระบบ
จะสามารถมีมาตรฐานการครองชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และกลายเป็นแรงงานที่อยู่ในเศรษฐกิจในระบบในที่สุด 
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3. สรุปรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง / เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
 

3.1 นิยามเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ 
 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศไม่ได้ออกอนุสัญญาเกี่ยวกับแรงงาน
นอกระบบโดยตรง แต่มีการออกอนุสัญญาให้การคุ้มครองแรงงานนอกระบบบางกลุ่ม 
และกล่าวถึงแรงงานนอกระบบในเรื่องงานที่มีคุณค่า การจ้างงาน และเศรษฐกิจ
นอกระบบ (ILO, 2002, p. 11) อย่างไรก็ดี ได้มีการออกอนุสัญญาคุ้มครอง 
แรงงานนอกระบบบางกลุ่ม ได้แก่ การคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน ตามอนุสัญญา
ฉบับที่ 177 Home Work Convention, 1996 และการคุ้มครองผู้ที่ท างานแบบ 
ไม่เต็มเวลา ตามอนุสัญญาฉบับที่ 175 Part-Time Work Convention, 1994 

ในรายงานเรื่อง Employment, Incomes and Equality : A Strategy 
forIncreasing Productive Employment in Kenya (Geneva, 1972) ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศได้กล่าวถึงแรงงานนอกระบบโดยหมายถึงแรงงานที่มี
สถานะต่ าในสังคม และไม่ได้รับการยอมรับหรือการคุ้มครองจากหน่วยงานของรัฐ 
ลักษณะของแรงงานนอกระบบที่ระบุในรายงานฉบับดังกล่าวมีดังนี้ 

(1) เป็นงานที่แรงงานสามารถท าได้โดยง่าย และไม่ต้องอาศัย
คุณสมบัติหรือทักษะเป็นพิเศษ 

(2) มีการพึ่งพิงทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น 
(3) มีการท างานในแบบธุรกิจครอบครัว 
(4) เป็นธุรกิจขนาดเล็ก 
(5) มีการใช้แรงงานมากและใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย ๆ 
(6) มีการฝึกฝนฝีมือและความช านาญงาน โดยแยกออกจากแรงงาน

ในระบบเป็นตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันแต่ไม่มีการก ากับดูแลและควบคุมจากภาครัฐ 
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3.2 ปัญหาของแรงงานนอกระบบ 
 

ในรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเองในรายงานเรื่อง 
“งานที่มีคุณค่าและเศรษฐกิจนอกระบบในปี พ.ศ. 2546” สรุปได้ว่า แรงงานนอกระบบ
มีความไม่ม่ันคงใน 7 ด้าน รายละเอียดดังนี้ 

(1) ความไม่มั่นคงในตลาดแรงงาน หมายถึง การขาดโอกาสที่จะได้รับ
การจ้างงานอย่างพอเพียงในตลาดแรงงาน 

(2) ความไม่มั่นคงในการจ้างงาน หมายถึง การไม่ได้รับการคุ้มครอง 
ในการถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม 

(3) ความไม่มั่นคงในงาน หมายถึง การขาดโอกาสในการพัฒนาอาชีพ 
ในการท างาน รวมถึงการส่งเสริมทักษะและความสามารถของคนท างาน 

(4) การขาดความปลอดภัยในงาน หมายถึง การขาดโอกาสได้รับ 
การคุ้มครองจากการประสบอันตรายและเจ็บป่วยในการท างาน เกี่ยวกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท างาน 

(5) การขาดความมั่นคงในการส่งเสริมทักษะ หมายถึง การขาดโอกาส
ได้รับการฝึกอบรมและการได้ความรู้ใหม่ 

(6) การขาดความมั่นคงของรายได้ หมายถึง การขาดโอกาสที่จะได้รับรายได้
อย่างพอเพียงเหมาะสมกับสภาวะค่าครองชีพ 

(7) การขาดความมั่นคงในการมีผู้แทน หมายถึง การขาดการได้รับสิทธิ
ที่จะมีผู้แทนในการเจรจาต่อรอง และการจัดตั้งองค์การที่ ได้รับการรับรอง 
ตามกฎหมาย88 

 

  

                                                           
88 ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ. งานที่มีคุณค่าและเศรษฐกิจนอกระบบ. กรุงเทพฯ : องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ. หน้า 26, 2546 
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3.3 การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 
 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ออกข้อแนะฉบับที่ 169 ว่าด้วย
นโยบายการจ้างงาน เมื่อ พ.ศ. 2527 ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่พูดถึงการด าเนินการ
เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ โดยในข้อแนะดังกล่าวได้ระบุว่า การจ้างงาน 
ผิดกฎหมาย คือ การจ้างงานที่ไม่มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติภายในประเทศ ทั้งนี้ข้อแนะฉบับนี้ได้เรียกร้องให้
ประเทศสมาชิกด าเนินมาตรการต่างๆ ที่จะต่อสู้กับการจ้างงานที่ผิดกฎหมายอย่าง
เข้มแข็งจริงจัง และด าเนินมาตรการที่จะท าให้แรงงานนอกระบบได้เข้ามาสู่ 
การเป็นแรงงานในระบบท่ีได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย 

ซึ่งแนวคิดพ้ืนฐานของเกี่ยวกับอนุสัญญา รวมทั้งข้อแนะที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงานนอกระบบ แสดงในภาคผนวก ก 


