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ภาพรวม 
 

คูมือแนวทางปฏิบัติฯฉบับน้ีจัดทํา
ขึ้นโดยเจตนาที่จะชวยใหสหภาพแรงงาน
ทั่วโลกสามารถเขาถึงและใชประโย
ชนจากคูมือแนวทางปฏบิตัิตอกจิการ
ของบรรษทัขามชาตทิีจ่ดัทาํเผยแพรโดย
องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและกา
รพฒันาหรอื Organization for 
Economic Co-operation and 
Development – OECD 
เพื่อพิทักษรักษาสิทธิตางๆของคนงาน 
 

เน้ือหาสาระของแนวทางปฏิบัติฉบั
บที่ไดรับการทบทวนและปรับปรุงแกไขใ
หมลาสุดน้ี 
ไดรับความยินยอมเห็นชอบโดยทุกฝายที่เ
กี่ยวของ  คอื ตัวแทนรัฐบาล 
สหภาพแรงงาน ภาคธุรกิจ 
และองคกรพัฒนาเอกชน 
(NGOs)บางองคกรที่เกี่ยวของ  
โดยผานกระบวนการอภิปราย 
การถกเถียงโตแยงอยางยืดเยื้อยาวนาน
ทีบ่างครั้งก็เกิดความยากลําบากอยางยิ่ง  
ซึ่งเปนการหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็
นกันภายในบริบทขององคการเพื่อความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) 
 
 ถึงกระนั้น ก็ใชวา 
ความคาดหวังสูงสุดของสหภาพแรงงานใ
นทุกประเด็นปญหาจะบรรลุและจะไดรับ
การบรรจุไวในแนวทางปฏิบัติฉบับที่ไดรั
บการทบทวนและปรับปรุงแกไขใหมลาสุ
ดน้ีแลว 
แตทางคณะกรรมการที่ปรึกษาของ 
OECD 
ก็เชื่อวาสามารถบรรลุความคืบหนาไดมา
กพอสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

หากมองแนวทางปฏิบัติฯฉบับน้ี 
ในเชิงเปรียบเทียบกับเน้ือหาสาระที่เปนป
ระเด็นถกเถียงเจรจากันในระยะแรกเริ่ม 
 
 ดวยเหตุน้ี 
จึงขอเรงเราใหสหภาพแรงงานทั้งหลายใ
ชประโยชนอยางเต็มที่จากกติกาหรือเครื่อ
งมือใหมน้ี 
เพื่อจะแสดงใหรัฐบาลตางๆและภาคธุรกิจ
ตระหนักวา 
ขบวนการแรงงานเอาจริงเอาจังกับการผลั
กดันใหมีความเคารพสิทธิตางๆของลูกจา
งคนงานอยางตอเน่ืองตอไป 
 นอกจากนี้แลว 
แนวทางปฏิบัติฉบับที่ไดรับการทบทวนแ
ละปรับปรุงแกไขใหมลาสุดน้ีก็ยังนํามาใช
อางอิงใหเกิดประโยชนตอการรณรงคตาง
ๆของสหภาพแรงงานที่เกี่ยวของกับบรรษั
ทขามชาติที่สําคัญๆและมีบทบาทระดับโล
กตอประเด็นปญหาตางๆ เชน 
สิทธิมนุษยชน 
การละเมิดสิทธิคนงานในระบบการผลิตใ
นประเทศตางๆในหวงโซการผลิตใหแกบ
รรษัทขามชาติ เรื่องสิ่งแวดลอม 
การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
และการตอตานการติดสินบน ฯลฯ 
 
 โดยที่แนวทางปฏิบัติฉบับที่ไดรับก
ารทบทวนและปรับปรุงแกไขใหมลาสุดน้ี
มีประโยชนตอความพยายามที่จะแกปญห
าอยางเฉพาะเจาะจงบางเรื่องบางประเด็น 
พรอมกับชวยสรางเงื่อนไขแวดลอมที่เอื้อ
ตอการหารือแลกเปลี่ยนทัศนะกับฝายบรร
ษัทขามชาติเพื่อแสวงหาแนวทางแกปญห
าทางสังคมและบรรลุขอตกลงตางๆเพื่อแ
กไขปญหารวมกัน 
 
 แนวทางปฏิบัติฯฉบับน้ีจะชวยเสริ
มความเขมแข็งใหแกขั้นตอนดําเนินการ
แกปญหา 
ตามที่ไดรับการรับรองจากทุกฝายที่รวมล
งนามในแนวทางปฏิบัติฯน้ี   
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ทางขบวนการแรงงานสามารถจะใชใหเป
นประโยชนไดมาก 
ในการเจรจาตอรองหรือขับเคลื่อนผลักดั
นใหบรรษัทขามชาติ 
ปฏิบัติตามสาระบัญญัติในแนวทางปฏิบัติ
ฯฉบับน้ี 
ซึ่งรวมทั้งการใหความคุมครองสิทธิของลู
กจางคนงานดวย 
 
 เน้ือหาสาระที่ไดรับทบทวนและปรั
บปรุงเพิ่มเติมใหมที่สําคัญๆรวมทั้ง 
การใชแนวทางปฏิบัติฯน้ีในขอบขายทั่วโ
ลก 
โดยไมจํากัดใชแตบริษัทหรือหนวยการผ
ลิตที่ตั้งอยูในประเทศแมของรัฐภาคีOEC
Dเทาน้ัน 
แตยังครอบคลุมถึงมาตรฐานแรงงานสา
กลฉบับตางๆที่ถือเปนแกนแกนของมาตร
ฐานแรงงานสากล  
ตลอดจนมุงสงเสริมใหผูผลิตตางๆที่ผลิต
ปอนบรรษัทขามชาติ (Suppliers) 
และผูรับเหมาชวงการผลิต (Sub-
Contractors) 
ใหใชแนวทางปฏิบัติฉบับน้ีดวย 
 
 อยางไรก็ตาม 
ตองรับทราบไวดวยวา 
กติกาหรือเครื่องมือใหมๆเหลาน้ี เชน 
แนวทางปฏิบัติฯน้ี 
เปนสวนเสริมมาตรการอื่นๆที่มีผลบังคับ

ผูกพันในแตละประเทศหรือเสริมกรอบดํา
เนินการที่มีอยูแลว 
มิใชกติกาหรือเครื่องมือที่จะใชแทนที่มาต
รการหรือกรอบดําเนินการที่มีอยูเดิมดังก
ลาวขางตน 
โดยแนวทางปฏิบัติฯน้ีเปนเครื่องมือสําหรั
บใชปฏิบัติตอกิจกรรมในดานตางๆของบ
รรษัทขามชาติ 
และกิจกรรมดานการตลาดของบรรษัทขา
มชาติที่มีขอบขายทั่วโลก 
ในลักษณะทั่วๆไปทั้งในระดับประเทศแล
ะระดับระหวางประเทศ 
 แนวทางปฏิบัติฯน้ี 
มีเจตนาในเบื้องตนที่จะใหเปนเครื่องมือ
สําหรับองคกรแรงงานระดับประเทศหรือ
ขบวนการแรงงานในรัฐภาคีตางๆของ 
OECD 
รวมทั้งในประเทศที่มิใชรัฐภาคีของOEC
D องคกรแรงงานระหวางประเทศ หรือ 
สมาพันธแรงงานระหวางประเทศ 
(International Trade Secretariats – 
ITSs) และองคกรสมาชิกทั้งมวล 
แมแตองคกรพัฒนาเอกชน หรือ NGOs 
ที่ทํางานดานแรงงานที่ประสงคจะทําการ
รณงครวมกับขบวนการแรงงาน 
ก็สามารถจะใชเปนเครื่องมือไดเชนกัน 
 
   

 
 
 
 

รูปหนา 1 
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บทที่ 1 
แนะนาํแนวทางปฏิบตัขิอง 
OECD ตอ 
กิจการของบรรษทัขามชาต ิ
 

แนวทางปฏิบัติฯน้ีเปนขอเสนอแน
ะเพื่อใหเปนหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับบรรษัท
ขามชาติ 
โดยในเบื้องตนก็มุงแกปญหาที่เกิดขึ้นใน
กิจการในสังกัดของบรรษัทขามชาติที่ตั้งอ
ยูในประเทศตางๆที่ยึดถือแนวทางปฏิบัติฯ
น้ี 
 

ประเทศตางๆดังกลาวขางตน 
หมายรวมถึงรัฐภาคีจํานวน 30 
ประเทศของ 
องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (Organization for 
Economic Co-operation and 
Development – OECD) 
(ดูรายชื่อประเทศที่อางอิง) 
รวมทั้งอารเจนตินา บราซิล และ ชิลี 
แตแนวทางปฏิบัติฯน้ียังใชกับกิจการธุรกิ
จการคาของบรรษัทขามชาติที่ดําเนินการ
อยูในประเทศอื่นๆทั่วโลกดวย 
ในขณะน้ีมีประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศ

ที่กําลังอยูในกระบวนการพิจารณากลั่นกร
องกอนจะยอมรับและลงนามรับรองวาจะ
ยึดแนวทางปฏิบัติฯน้ี 

 
อางองิ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม แคนาดา 
เดนมารก ผรั่งเศส เยอรมันนี กรีซ 
ไอซแลนด ไอรแลนด อิตาลี ลักเซมเบิรก 
เนเธอรแลนด นอรเวย  ปอรตุเกส สเปน 
สวีเดน สวิตเซอรแลนด ตุรกี 
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 
ฟนแลนด ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
เม็กซิโก สาธารณรัฐเชค ฮังการี โปแลนด 
เกาหลี และสาธารณรัฐสโลวัก 
 

รัฐบาลของประเทศใดก็ตามที่จะเข
ารวมเปนภาคีของแนวทางปฏิบัติฯน้ี 
จะตองแสดงใหปรากฏวาพรอมจะรับผิดช
อบ เชน 
ดวยการจัดตั้งศูนยติดตอประสานงานระดั
บชาติ (National Contact Point) 
ของประเทศตนขึ้น 
โดยตองเปนหนวยงานที่ดําเนินการไดจริ
งและมีประสิทธิภาพดวย (ดูบทที่ 3) 
อีกทั้งยังตองทํางานอยางสรางสรรครวมกั
บสหภาพแรงงานไดดวย 
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รูปหนา 2 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการที่ปรึกษาของ 
OECD เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 
ก็เรงเราใหรัฐบาลของประเทศตางๆ 
ใหดําเนินการตามเงื่อนไขเพื่อยึดแนวทา
งปฏิบัติฯดังกลาว 
 
 ในสวนของแนวทางปฏิบัติฯเอง 
มีบทตางๆครอบคลุมรอบดาน คือ คํานํา 
แนวความคิดและหลักการ นโยบายทั่วไป 
การเปดเผย(ขอมูลขาวสาร) 
การจางงานและแรงงานสัมพันธ 
สิ่งแวดลอม การตอตานสินบน 
สิทธิประโยชนของผูบริโภค  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การแขงขันและการเสียภาษี 
 
 แมในเชิงกฎหมาย 
แนวทางปฏิบัติฯน้ีจะไมมีผลผูกพันทางกฎ
หมาย 
แตขณะเดียวกันก็มิใชเปนทางเลือกของบ
รรษัทขามชาติ 
เพราะบรรษัทขามชาติไมอาจจะเลือกปฏิ
บัติเพียงสวนใดสวนหน่ึงของแนวทางปฏิ
บัติทั้งฉบับได  
หรือจะตีความสาระบัญญัติตามความเขาใ
จแตเพียงฝายเดียวก็มิไดเชนกัน 
 

 การใชแนวทางปฏิบัติฯน้ีมิไดขึ้นอ
ยูกับความเห็นชอบของบรรษัทขามชาติทั้
งหลาย 
เพราะสาระบัญญัติตางๆในแนวทางปฏิบั
ติฯน้ีไดรับการรับรองแบบพหุภาคีและเป
นกฎกติกาที่เบ็ดเสร็จเปนชุดที่รัฐบาลตาง
ๆของรัฐภาคีไดทําการเจรจาตอรองกันมา
รอบแลวรอบเลาจนจบกระบวนการ 
ซึ่งรัฐบาลเหลาน้ีตางไดยึดมั่นในแนวทาง
ปฏิบัติน้ีเปนขอผูกพันของตน 
ที่จะชวยแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในกิจ
กรรตางๆของบรรษัทขามชาติทั้งหลาย 
 
 โดยที่สาระบัญญัติทั้งหมดในแนว
ทางปฏิบัติฯ นี ้
ลวนเปนขอยุติมาจากทัศนะท่ีแสดงออกแ
ละเห็นพองตองกันเปนสําคัญของรัฐบาลต
างๆ ที่เชื่อมั่นวา 
จะเปนหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับบรรษัทขามช
าติ  
และบรรดาบรรษัทขามชาติทั้งหลายจึงถูก
คาดหวังวาจะปฏิบัติตามเน้ือหาสาระในแ
นวทางปฏิบัติน้ี 
ในการดําเนินธุรกิจการคาของตนในขอบ
ขายทั่วโลก 
 
 ทีส่ําค ัญที่สุดก็คือ 

แนวทางปฏิบัติฯน้ีมีมาตรการรองรับดว
ยการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติใ
ช 
โดยที่ความรับผิดชอบสูงสุดในการบัง
คับใชจะไปตกอยูทีร่ัฐบาล 
 น่ีคือความแตกตางโดยพื้นฐานระ
หวางแนวทางปฏิบัติฯ กับ 
จรรยาบรรณแรงงานที่ทางบรรษัทขามชา
ติกําหนดขึ้นโดยฝายเดียว  
ดวยเหตุน้ีจึงทําใหแนวทางปฏิบัติฯน้ีมิใชเ
ปนเพียงสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อผลทางการประช
าสัมพันธหรือเพื่อการสรางภาพพจน 
 



 

 

5

 

 แนวทางปฏิบัติฯที่มีสาระบัญญัติตา
งๆน้ี เปนเพียงสวนหน่ึงของ 
ปฏิญญาวาดวยการลงทุนระหวางประเทศ
และกิจการของบรรษัทขามชาติของ 
OECD 
ที่มีนัยขอบขายที่กวางขวางมากกวา 
เพราะปฏิญญาดังกลาวมีสาระบัญญัติที่เกี่
ยวของกับการลงทุน 
ซึ่งครอบคลุมประเด็นอื่นๆดวย คือ 
การปฏิบัติของรัฐบาลในแตละประเทศตอ
บรรษัทที่ตางชาติเปนเจาของ  
มาตรการตางๆที่ใชเพื่อหลีกเลี่ยง หรือ 
เพื่อลดการยัดเยียดขอกําหนดตางๆที่ขัดแ
ยงในตัวเอง (Conflicting 

Requirements) 
แรงจูงใจหรือทําลายแรงจูงใจที่ทางรัฐบ
าลใชดึงการลงทุนของตางประเทศ 
ตองมีความโปรงใส  
     
-----------------------------------

--- 
 
 
 

บทที่ 2 
การทบทวนแนวทางปฏิบัตฯิ
ครัง้ลาสดุ 
 
 แนวทางปฏิบัติตอบรรษัทขามชาติ
ขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิ
จและการพัฒนา (OECD) 
ฉบับแรกที่กําหนดขึ้นน้ัน 
ผานการรับรองจากรัฐภาคีเมื่อพ.ศ.2519 
(ค.ศ.1976) 
โดยมีขึ้นหลังจากที่มีสาธารณชนไดแสดง
ความวิตกกังวลอยางกวางขวางวา 
บรรดาบรรษัทขามชาติทั้งหลายในขณะนั้
น กําลังมีอํานาจมากเกินไปเสียแลว 
 
 ขอวิตกกังวลหนึ่งที่เปนประเด็นให
ญมากในชวงน้ัน ก็คือ 
พฤติกรรมของบรรษัทขามชาติบางแหงที่
มีฐานอยูในกลุมประเทศรัฐภาคีของ 
OECD  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
บรรษัทขามชาติที่มีฐานอยูในสหรัฐฯเขามี
สวนรวมเกี่ยวของกับการกอรัฐประหารใ
นประเทศชิลี  
จากกระแสความคิดทางสากลดังกลาว 
ทําใหรัฐบาลของประเทศตางๆไดใชเวทีอ
งคการสหประชาชาติริเริ่มเจรจาวา 

จะมีจรรยาบรรณแรงงานในลักษณะใดที่
พอจะคาดหวังไดวาบรรษัทขามชาติจะยอ
มรับผูกพันได 
 
 ในระหวางน้ัน 
องคการแรงงานระหวางประเทศ 
(International Labour 
Organization-ILO) 
ก็ริเริ่มกระบวนการเจรจาเพื่อกําหนดองค
ประกอบดานแรงงานสําหรับในจรรยาบร
รณที่จะใชกับบรรษัทขามชาติ 
แตเสียดายที่เงื่อนไขแวดลอมทางการเมือ
งเองในชวงน้ัน 
มีผลทําใหจรรยาบรรณที่กําหนดโดยองค
การสหประชาชาติ 
ซึ่งจะมีผลผูกพันตอบรรษัทขามชาติ 
ตองถูกเก็บขึ้นห้ิงไปในชวงคริสตทศวรร
ษที่ 1980  
 
 อยางไรก็ตาม 
ปฏญิญาไตรภาคขีองไอแอลโอวาดวยหลั
กการตอกจิการบรรษทัขามชาตแิละนโยบ
ายทางสงัคม (The ILO Declaration of 
Principles on Multinational 
Enterprises and Social Policy) 
ซึ่งเปนกลไกที่เคยตกลงกันไวเมื่อพ.ศ.25
20 (ค.ศ.1977) 
แตไมมีผลผูกพันก็ยังดํารงอยู  
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อันเปนหลักการที่ครอบคลุมประเด็นปญห
าตางๆที่เกี่ยวของกับการจางงาน 
การฝกอบรม 
เงื่อนไขการทํางานของลูกจางแรงงาน 
และแรงงานสัมพันธ  
 
 พรอมกันน้ัน 
ทางองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิ
จและการพัฒนา 
(OECD)ก็เริ่มกระบวนการเจรจาเชนกัน
และไดบรรลุขอตกลงเมื่อพ.ศ.2519 
(ค.ศ.1976) เปนฉบับที่ชื่อวา 
แนวทางปฏบิัตติอกจิการบรรษัทขามชาต ิ  
โดยที่เครื่องมือที่บรรลุโดยทั้ง OECD 
และ ILO มีเน้ือหาสาระที่คูขนานกัน 
โดยมีลักษณะที่เสริมซึ่งกันและกัน 
 
 ทั้งน้ี ปฏิญญาไตรภาคีของ ILO 
มีขอเสนอแนะที่ใหรายละเอียดมากกวา 
ในประเด็นปญหาดานแรงงาน 
ในขณะที่แนวทางปฏิบัติของOECD 
มีเน้ือหาสาระที่ครอบคลุมกิจกรรมตางๆข
องบรรษัทขามชาติมากกวา 
 
 ในแงของความสอดคลองและคุณ
ประโยชนที่ขบวนการแรงงานจะไดจากแ
นวทางปฏิบัติของ OECD น้ัน มีอยู 3 
ชวงระยะเวลาที่จําแนกไดอยางชัดเจน คือ 
ในระยะแรกนั้น นาจะเรียกวา 
“ชวงระยะทีม่ีการขับเคลื่อนอยางแข็งขัน” 
เริ่มจากประกาศใชจนถึงชวงกลางคริสตท
ศวรรษที่ 1980 
ซึ่งในระยะนี้ขบวนการแรงงานที่มักจะได
การสนับสนุนจากรัฐบาล 
ไดยกกรณีตัวอยางที่สําคัญๆหลายกรณีที่เ
กี่ยวของกับพฤติกรรมบางอยางของบรรษั
ทมขามชาติ ที่ฝายแรงงานยอมรับไมได  
โดยที่บางรัฐบาลก็ไดดําเนินการบางอยาง
โดยลําพัง 
หรือไมไดประสานกับรัฐบาลอื่นๆ 
 

 โดยที่มีอยูหลายๆกรณีที่นําไปสูผล
ของการกําหนดกติกาใหมๆที่เปนประโยช
นตอขบวนการแรงงานหรือสหภาพแรงงา
นตางๆ ตัวอยางที่เดนชัดไดแก 
กรณีของบรรษัทขามชาติ Electrolux 
ที่มีพฤติกรรมตอตานและทําลายสหภาพแ
รงงาน 
ที่กระทําโดยบริษัทลูกแหงหน่ึงของสหรัฐ
ฯ 
ซึ่งมีผลทําใหจําเปนตองจัดตั้งศูนยติดตอป
ระสานงานระดับชาติขึ้นมาในประเทศสวีเ
ดน (Swedish National Contact 
Point) 
ซึ่งมีอยูมากมายหลายกรณีที่สงเรื่องรองเรี
ยนไปยังศูนยติดตอประสานงานระดับชา
ติ ในระยะนั้นไดแสดงใหเปนที่ปรากฏวา 
กิจการบรรษัทขามชาติและบริษัทลูกๆขอ
งบรรษัทขามชาติ 
จําเปนตองกําหนดทาทีใหม 
ใหมีทาทีเชิงสรางสรรคตอสหภาพแรงงา
น 
 
 ในชวงระยะที่สอง 
นับจากชวงกลางคริสตทศวรรษที่ 1980 
จวบจนเกือบสิ้นสุดชวง 1990 
ซึ่งนาจะเรียกวาเปน “ชวงที่ซบเซา”  
เพราะนอกจากจะมีการนําเสนอใหผนวก
บทที่วา ดวยสิ่งแวดลอม 
ที่เกิดจากการพิจารณาทบทวนแนวทางป
ฏิบัติที่ผานมา 
ซึ่งมีเน้ือหาที่ขาดความหนักแนนแลว 
ก็ไมเคยนําแนวทางปฏิบัติฯน้ันมาใชเลย 
 
 มีองคกรแรงงานอยูเพียงไมกี่องค
กรและรัฐบาลของบางประเทศที่แข็งขันอ
ยางตอเน่ืองเทาน้ัน 
ที่ชวยกันประคับประคองใหแนวทางปฏิบั
ติฯของOECD ฉบับเดิมยังอยูดํารงอยู 
เน่ืองจากวา ในชวงดังกลาวน้ี 
รัฐบาลของประเทศตางๆ 
สวนใหญมุงแตจะหามาตรการตางๆที่จะช
วงชิงและดึงการลงทุนจากตางประเทศ 



 

 

7

 

แทนที่จะมุงตั้งคําถามในเรื่องการปรับปรุ
งจรรยาบรรณของกิจการตางๆของบรรษั
ทขามชาติ 
 
 ในชวงเดียวกันน้ี 
บรรษัทแตละแหงมีการรับรูเรื่องของแนว
ทางปฏิบัติฯของ OECD นอยมาก 
ซ้ํารายกวาน้ัน 
หลายๆสวนของธุรกิจระดับนานาชาติยังรู
สึกพึงพอใจอยางยิ่งที่จะปลอยใหการรับรู
อยูในระดับต่ําตลอดไป 
 
 พอถึงชวงคริสตทศวรรษที่ 1990  
สาธารณชนก็เกิดการรับรูปญหาในระดับ
ที่สูงขึ้นวา มีการใชแรงงานเด็ก 
และเกิดกรณีระเมิดสิทธิแรงงานอื่นๆที่เพิ่
มขึ้นพรอมๆกับการที่บรรษัทขามชาติตาง
โยกยายฐานการผลิตไปยังประเทศตางๆทั่
วโลกและเกิดหวงโซการผลิตมากมายหลา
ยชวงและวธิีการจางงานนอกระบบมากขึ้
น 
 
 ทามกลางกระแสดังกลาว 
มีบรรษัทขามชาติบางแหงก็เสียชื่อเสียงแ
ละภาพพจนเพราะมีวิธีดําเนินการกับสหภ
าพแรงงานในเชิงลบ 
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือไมก็มีการกอปญหาดานสิ่งแวดลอม 
 
 ครั้งหน่ึง 
จรรยาบรรณแรงงานเคยถือกันวา 
เปนวาระที่สําคัญที่ตองแกปญหา 
แตก็ไมเคยมีความพยายามอยางจรงิจังจา
กฝายใดๆ นอกจากฝายแรงงานเอง  
โดยที่ภายในบริบทขององคการความรวม
มือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) 
การ”ตื่นจากความซบเซา”ของแนวทางปฏิ
บัติฯ ในระยะที่สาม 
จึงเปนการตอบโตการที่เคยถูกโจมตีวา 
OECD ไมอาจจะทําอะไรได 

และมีสวนทําใหแรงงานไมใหความนาเชื่
อถือตอรัฐบาลตางๆที่เคยเจรจาตอรองกัน
เรื่อง ขอตกลงพหุภาคีวาดวย การลงทุน  
(Multilateral Agreement on 
Investment-MAI) 
แตแลวก็ประสบความลมเหลว 
 
 จากความจําเปนที่จะตองเรียกควา
มนาเชื่อถือกลับคืนมา 
ทําใหในพ.ศ.2541 ทาง OECD 
ไดเปดการพิจารณาทบทวน 
แนวทางปฎิบัติฯใหมอีกคํารบหนึ่ง  
กลาวคือ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2543  
รัฐภาคีทั้งหมด 30 ประเทศ บวกกับอีก 3 
ประเทศ คือ อารเจนตินา บราซิล และ ชิลี 
ไดมีมติรับรอง 
แนวทางปฏิบัติฯใหมที่ไดพิจารณาปรับปรุ
งแกไขแลว 
ที่มีสาระบัญญัติเสริมใหเขมแข็งขึ้นดวยขั้
นตอนการดําเนินการที่เขมงวดกวาเดิม 
 
 อยางไรก็ตาม ตลอดทั้ง 3 
ชวงระยะเวลาดังกลาวขางตนก็ไดสะทอน
ลักษณะรวมกันอยูประการหนึ่ง คือ 
ระดับความเขมงวดของแนวทางปฏิบัติฯที่
จะนําไปใชและการเสริมความเขมแข็งให
แกตัวแนวทางปฏิบัติฯน้ี 
ไมวาจะเปนชวงระยะเวลาใดก็ตาม 
ยอมตองขึ้นอยูกับเจตนารมณทางการเมือ
งของรัฐบาลแตละประเทศ 
วามีมากนอยเพียงใด 
 
 ทั้งน้ีจะมีบรรษัทขามชาติเพียงไมกี่
แหงที่จะยึดถือแนวทางปฏิบัติฯของ 
OECD อยางจริงจัง 
นอกจากวารัฐบาลในแตละประเทศนั้นๆจ
ะถือเปนเรื่องจริงจัง  เมื่อมองในมุมกลับ 
ทาทางของบรรษัทขามชาติหรือทาทีของรั
ฐบาลจะเปนเชนใด 
ก็ยอมสะทอนใหเห็นดวยวา 
สหภาพแรงงานในแตละประเทศมีความใ
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สใจที่จะใชแนวทางปฏิบัติฯน้ีใหเปนเครื่อ
งมือมากนอยเพียงใดดวยเชนกัน 
 
 ภาพสะทอนภาพหนึ่งของสหภาพแ
รงงานที่มีประสบการณกับแนวทางปฏิบัติ
ฯของOECD 
โดยเฉพาะในชวงระยะที่”ซบเซา”  ก็คือ 
มีองคกรสมาชิกบางสวนของคณะกรรมก
ารที่ปรึกษาฝายแรงงานของ OECD 
หรือ TUAC 
เคยมองอยางทอแทและไมเชื่อวา 
การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกไขใ
หมกับแกแนวทางปฏิบัติฯ  
หรือแนวทางปฏิบัติฯฉบับใหมน้ี 
จะสามารถสรางความแตกตางไดจริง 
 
 อยางไรก็ตาม 
ผลที่ไดโดยรวมของการพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงแกไขใหม 
ก็มีผลที่สําคัญและนาจะทําใหแนวทางปฏิ
บัติฯฉบับใหมน้ี 
มีความสอดคลองและมีคุณประโยชนมาก
กวาฉบับเดิม  ทั้งน้ี 
ภาษาที่ใชในฉบับใหม 
ทําใหเกิดความชัดเจนวา โดยเจตนาแลว 
แนวทางปฏิบัติฯจะใชกับบรรษัทขามชาติ
ทั้งหลาย 
โดยไมจํากัดวาจะเปนบรรษัทที่ดําเนินกิจ
การอยูในประเทศใดก็ตาม 
ซึ่งรวมทั้งประเทศที่แมวารัฐบาลจะไมยอ
มรับและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯน้ีก็ตา
ม 
 
 ทั้งน้ี 
นับเปนครั้งแรกที่มีแนวทางปฏิบัติฯที่เปด
กวางมากพอที่จะใชกับกรณีที่เกิดการละเ
มิดสิทธิแรงงานในโรงงานหรือฐานการผ
ลิตในหวงโซของการผลิตใหแกบรรษัทขา
มชาต ิ
โดยใหความคุมครองสิทธิมนุษยชน 
พรอมกับผนวกแกนแกนของมาตรฐานแ

รงงานสากลที่ยังไมเคยรวมอยูในฉบับเดิ
มอีกดวย  
 
 
 
 
 
 

รูปหนา 4 ซาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งน้ี 
มาตรฐานแรงงานสากลที่ถือวาเปนแกนแ
กนสําคัญที่สุด 
ที่ครอบคลุมดวยแนวทางปฏิบัติฯแลว 
ไดแก  

 
1.สิทธิในการรวมตัวจัดตั้งเปนสห
ภาพ แรงงาน หรือ 
องคกรแรงงาน (Freedom of 
Association) 
2.การเจรจาตอรองรวม 
(Collective Bargaining) 
3.การเลิกใชแรงงานเด็ก 
(Abolition of Child Labour) 
4.การเลิกใชแรงงานทาส หรือ 
วิธีการบังคับใชแรงงาน (Forced 
Labour) 
5.การยืนยันรับรองวาจะไมเลือก
ปฏิบัติในการจางงาน 



 

 

9

 

(Affirmation of Non-
Discrimination in 
Employment) 
 
การที่แนวทางปฏิบัติฯฉบับปรับปรุ
งแกไขใหมลาสุดน้ี 
มีบทสําคัญๆที่วาดวย 
การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
การติดสินบน และสิ่งแวดลอม 
ถือวาเปนการปรับปรุงแกไขใหเป
นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้
น 
เสริมดวยการเพิ่มความเขมแข็งให
กับระบบดําเนินการตามแนวทางป
ฏิบัติฯ 
จึงถือไดวาเปนพัฒนาการที่สําคัญ
มากทีเดียว 
สวนขั้นตอนปฏิบัติใหมที่กําหนดไ
วสําหรับศูนยติดตอประสานงานระ
ดับชาติ (National Contact 
Points – NCPs) 
เทากับเปนการตอกย้ําความรับผิด
ชอบในระดับชาติใหแกรัฐบาลอยา
งแนนหนา เพื่อใหแนใจไดวา 
บรรษัทขามชาติทั้งหลายที่ดําเนินธุ
รกิจการคาในประเทศนั้น 
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯของO
ECD 

 
 บททางของ OECD 
ในการติดตามตรวจสอบผลงานของศูนย
ตดิตอประสานงานระดบัชาต ิ (National 
Contact Points-NCPs) 
ก็ไดรับการเสริมบทบาทใหเขมแข็งกวาเดิ
มดวย ทําใหในระยะหลังน้ี 
มีสัญญาณบงบอกวา 
มีรัฐบาลจํานวนไมนอยที่ยอมแบกรับควา
มรับผิดชอบ 
ที่จะดําเนินการอยางจริงจังตามแนวทางป
ฏิบัติฯฉบับปรับปรุงแกไขน้ี  
โดยที่กอนหนาน้ี 
บรรดาศูนยติดตอประสานงานระดับชาติ

จํานวนมาก เคยซบเซามากอน 
หรือไมก็ไมเคยทํางานอยางแข็งขันจริงจัง
เลย 
 
 
 
 
 ในบางประเทศ ปรากฏวา 
มีความพยายามมากขึ้นที่จะแกไขปญหาขั้
นตนตอกรณีรองเรียนหรือกรณีละเมิดสิท
ธิแรงงานที่มีผูสงเรื่องมาถึง 
พรอมกันน้ีก็มีความพยายามเพิ่มขึ้นดวยใ
นสวนศูนยติดตอประสานงานระดับชาติ 
ในหลายประเทศ 
ที่ทําการสงเสริมใหฝายสหภาพแรงงาน 
ฝายธุรกิจ และฝายNGOs 
ที่ทํางานดานแรงงานที่เกี่ยวของ 
ใหเขาใจและใชแนวทางปฏิบัติฯของOE
CD ใหเปนประโยชนอยางเต็มที่ 
 
 ในขณะที่บทบาทของรัฐบาลตางๆ 
ยังคงมีความสําคัญเปนใจกลาง 
ในการกดดันใหบรรษัทขามชาติยอมเคาร
พแนวทางปฏิบัติฯของ OECD  
แตก็ยังมีลูทางอื่นๆที่เปนประโยชนดวย 
กลาวคือ 
บทบาทของสื่อมวลชนยอมมีความสําคัญยิ่
ง   
เพราะบรรษัทขามชาติตางหวั่นเกรงวาจะ
ตกเปนขาวที่อาจทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง 
ทําใหยี่หอสินคาของตนพลอยเสียชื่อเสียง
ดวย  ตัวอยางเชน 
บรรษัทขามชาติยอมหวั่นเกรงวาจะมีขาว
ในทํานองที่ กลาวหาวา 
คนงานในโรงงานนรกตองทํางานทามกล
างสภาพการทํางานที่เลวราย  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เปนโรงงานที่ผลิตชิ้นสวนหรือผลิตสินคา
ปอนใหแกบรรษัทขามชาติ (Suppliers) 
หรือ ตกเปนขาว ถูกกลาวหาวา 
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เกิดกรณีคอรัปชั่น 
หรือสรางมลภาวะใหแกสิ่งแวดลอม 

 
การรณรงคตอตานประเด็นปญหา

ตางๆขางตน 
อาจจะมีผลมากตอการสงเสริมใหบรรษัท
ขามชาติทั้งหลาย 
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯของOECD  
หากเปนกรณีกลับกัน ก็เปนความจริงวา 
วิธีการดําเนินการที่ดีจะชวยทําใหบรรษัท
ขามชาติสามารถปรับปรุงภาพพจนของต
นใหดีขึ้นไดดวย 
   
      
   
 

 
รูปหนา 4 ขวา 

 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
 
บทที่ 3 
ขั้นตอนดําเนินการตามแนวทา
งปฏิบัติฯ 
The Guidelines' 
Implementation 
Procedures 
 
 องคการเพื่อความรวมมือและการ
พัฒนา (Organization for Economic 
Co-operation and  
 
 
 
-----------------------------------

------------- 
 
 

Development - OECD) 
ไดริเริ่มเปดใหรัฐภาคีตางๆเจรจาตอรองกั
นจนกระทั่งบรรลุความตกลง 
 
พิเศษท่ีเรียกวา 
"แนวทางดาํเนนิการตามขัน้ตอน" 
(Procedural Guidance) 
ซึ่งบัญญัติเปนขอพันธะผูกพันทีป่ระเทศรั
ฐภาคี 
จะตองยึดถือแนวทางดําเนินการตามขั้นต
อน 
นอกจากนี้แลวยังไดกําหนดแนวทางดําเนิ
นการที่รัฐบาลตางๆตองปฏิบัติตาม 
เมื่อเกิดกรณีที่ถือวาละเมิดแนวทางดําเนิน
การตามขั้นตอน 
 ตัวอยางเชน 
หากสิทธิของลูกจางคนงานกําลังถูกละเมิด 
หรือ 
กระทําผิดแนวทางดําเนินการตามขั้นตอน 
ฝายสหภาพแรงงานสามารถจะถือวาเปน
กรณีละเมิดโดยรองเรียนตามระบบไปยัง 
หนวยงานดําเนินการระดับชาติ 
(National Focal Point) 
ในแตละประเทศ  
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โดยที่หนวยงานนี้มีบทบาทตางๆ 
รวมทั้งมีหนาที่ชวยเหลือใหคูกรณี เชน 
ฝายแรงงานกับฝายธุรกิจและการคา  
สามารถแกไขปญหาเฉพาะที่เกิดขึ้น 
 
ศูนยตดิตอประสานงานระดับ
ชาต ิ
(National Contact Points) 
 

รัฐบาลตางๆที่ยอมรับแนวทางดําเ
นินการตามขั้นตอน 
จะตองจัดตั้งศูนยติดตอประสานงานระดับ
ชาต ิ (National Contact Points) 
โดยเปนสวนหน่ึงของกลไกการบริหารขอ
งรัฐบาล 
โดยที่ศูนยติดตอประสานงานระดับชาติ 
(NCPs) น้ีจะรับผิดชอบดังตจอไปน้ี 

 
1) สงเสริมแนวทางปฏิบัติตอกิจก

ารบรรษทัขามชาตทิี่กาํหนดโด
ย OECD 

2) รับเรื่องราวขอซักถามหรือรอง
ขอขอมูลขาวสารในเรื่องน้ี 

3) ชวยแสวงหาขอยุติใหแกปญหา
ที่เกิดขึ้น 

 
ทั้งน้ี 

ศูนยตดิตอประสานงานระดับชาต ิ
(NCPs) เหลาน้ี 
อาจจะจัดตั้งขึ้นดวยหลากหลายวิธีการ  
หนวยงานน้ีในบางประเทศจะเกี่ยวของกับ
หนวยงานของรัฐเพียงหนวยงานเดียวที่เป
นหนวยงานหลัก 
ในขณะที่ในบางประเทศจะเปนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน หรือ 
เปนแบบสหสาขาหนวยงาน 
(ที่เกี่ยวของกับหลายกระทรวง)  
และในบางประเทศก็จะเปนแบบไตรภาคี 
(มีตัวแทน รัฐบาล 
แรงงานและธุรกิจการคาเอกชนก็จริง 

แตถึงที่สุดแลวรัฐบาลก็ยังคงตองเปน
ฝายรับผิดชอบอยูดี 
 แตไมวาจะเปนรูปแบบหรือลักษณ
ะโครงสรางอยางไร 
ตัวแทนของฝายแรงงาน 
ธรุกจิการคาเอกชน 
และฝายทีส่นใจแกไขปญหาและทาํงานใ
นดานนี ้ คือ องคกรพฒันาเอกชน 
(NGOs) 
จะตองไดรับขอมูลจากรัฐบาลในแตละปร
ะเทศวา ในประเทศนั้นๆมี 
"ศูนยตดิตอประสานงานระดับชาต"ิ  
จัดตั้งแลวอยางไร 
นอกจากนี้ยังคาดหวังดวยวา 
ศูนยติดตอประสานงานระดับชาติที่จัดตั้ง
ไวในแตละประเทศจะพัฒนาและดํารงคว
ามสัมพันธกับตัวแทนฝายที่เกี่ยวของดังก
ลาวขางตนอีกดวย  
ซึง่มอียูบางประเทศทีอ่งคการอาสาสมคัรเ
อกชน 
(NGOs)มีสวนเกีย่วของอยางเปนทางกา
รหรอืเปนสวนหนึง่ของโครงสรางอยางเป
นทางการของศนูยติดตอประสานงานระดั
บชาตดิวย 
ในขณะทีใ่นบางประเทศความเกีย่วของนี้
ก็ไมถงึกบัเปนทางการ 
แตคอนขางจะไมเปนทางการมากกวา 
 
 ในบางกรณ ี
องคกรพัฒนาเอกชน 
(NGOs)ก็ไดรับการเชื้อเชิญใหเขามสีวน
รวม 
ทัง้นีข้ึ้นอยูกบัประเด็นปญหาที่ตองอภิปรา
ยหารอืกัน  เชน 
องคกรพฒันาเอกชน(NGOs)ที่ทาํงานดา
นสิง่แวดลอม 
ก็จะไดรับัการเชือ้เชญิใหเขารวมดวย 
ในกรณทีี่เปนประเด็นปญหาเรือ่งสิง่แวดล
อม 
 
 แนวทางดาํเนินการตามขั้นตอน 
ระบุวา 
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ศูนยตดิตอประสานงานระดับชาตคิวรจะ
ดําเนินการตาม               
"เกณฑพิจารณาหลัก" หรือ Core 
Criteria คือ  
 

1. ตองเปดเผยตัวเองใหเป
นที่ประจักษตอสาธารณชน 
(Visibility) 

2. ทุกฝายมีทั้งสิทธิและโอกาสที่จะ
เขาถึงเพื่อรับทราบขอมูล 
หรือรองเรียน หรือ 
เพื่อปรึกษาหารือ 
(Accessibility) 

3. มีความโปรงใส 
(Transparency) 

4. มีภาระตองรับผิดเมื่อเกิดขอผิด
พลาด บกพรอง 
หรือละเวนไมปฏิบัติตามอาณั
ติที่ไดรับมอบหมาย 
(Accountability) 

 
 ซึ่งกําหนดไววา 
ศูนยติดตอประสานงานระดับชาติ 
(NCPs)ทั้งหลายจะตองทําหนาที่ข
องตนอยางเครงครัด ซึ่งรวมถึง 
 
• สงเสริม"แนวทางปฏิบตัติอกจิ

การของบรรษทัขามชาต"ิ 
(OECD Guidelines to 
Multinational 
Enterprises) 
ใหเปนที่รูจักรับรูในวงกวาง 
รวมทั้งแปลเอกสารใหเปนภาษ
าตางๆที่จําเปนในแตละประเท
ศ 

 
• ดําเนินการให 

"แนวทางปฏิบตัติอกจิการของ
บรรษัทขามชาต"ิ (OECD 
Guidelines to 

Multinational 
Enterprises) 
เปนที่รูจักรับทราบและมีเอกสา
รที่แจกจายใหอยางทั่วถึง 
โดยผานวิธีการจัดงานประชุมสั
มมนา 
การประชุมในรูปแบบวิธีการต
างๆที่เหมาะสม  
ตลอดจนพรอมจะตอบหรือแถ
ลงขอซักถามจากกลุม 
องคกรหรือฝายตางๆ 
รวมทั้งขอถามหรือคําขอความ
กระจางจากสหภาพแรงงานตา
งๆ และ 

 
• ใหขอมูลขาวสารแกนักลงทุนทั้

งผูที่ลงทุนจากตางประเทศและ
ผูที่จะไปลงทุนในประเทศอื่น 
และผูมีศักยภาพที่จะลงทุน 
ใหรูจักรับทราบเกี่ยวกับกลไก
น้ี 

 
เพื่อที่จะทําให 

ศูนยตดิตอประสานงานระดับชาต ิ
(NCPs) 
พรอมและสามารถแบกรับภาระที่ตองรับ
ผิดไดดีขึ้น (หากเกิดขอผิดพลาด 
บกพรอง 
หรือละเวนไมปฏิบัติตามอาณัติที่ไดรับมอ
บหมาย)  ไดมีขอเสนอแนะวา 
จะตองใหรัฐสภาเขามามีสวนเกี่ยวของดว
ย  
นอกจากนี้ยังกําหนดใหศูนยติดตอประสา
นงานระดบัชาต ิ (NCPs) 
ตองจัดทํารายงานกิจกรรมของตนตอคณ
ะกรรมการ วาดวย 
การลงทุนและกจิการของบรรษทัขามชาต ิ
ขององคการเพือ่ความรวมมอืทางเศรษฐกิ
จและการพฒันา (OECD Committee  
on International Investment and 
Multinational Enterprises - CIME) 
และมีการประชุมประจําปเพื่อแลกเปลี่ยน
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หรือแบงปนประสบการณ 
ซึ่งการประชุมดังกลาวไดเคยจัดขึ้นแลวเป
นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2544 
(2001) 
 
 
 
 

รูปหนา 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแกปญหา 
 
 เมื่อมีบรรษัทฝายหน่ึงที่เชื่อกันวา 
ไดกระทําการละเมิดแนวทางปฏิบัติตอกิจ
การบรรษทัขามชาต ิ 
สหภาพแรงงานหรือฝายอื่นใดก็ได 
จะสามารถหยิบยกกรณีดังกลาวแลวสงเรื่
องไปยัง 
ศูนยตดิตอประสานงานระดับชาต ิ
(NCP) ในประเทศของตน (ซึ่งทาง 
OECD 
เรียกกรณีละเมิดแนวทางปฏิบัติฯน้ีวา 
"ตัวอยางเฉพาะกรณี" 
ที่มิใชกรณีทั่วๆไป)  
 
 หลังจากที่ไดรับเรื่องหรือกรณีดังก
ลาว 
ภาระรับผิดชอบในการแกปญหาก็จะตกอ

ยูกับศูนยติดตอประสานงานระดับชาติ 
(NCP) 
โดยมีทางเลือกทางออกอยูหลายประการ 
คือ 
เสนอตัวเปนเวทีสําหรับใหทุกฝายหรือคูก
รณีที่ไดรับผลกระทบใหพบกัน 
เพื่อหารือและแสวงหาขอยุติ 
ดวยการไกลเกลี่ย หรือ ปรองดอง 
โดยที่ทาง 
ศูนยตดิตอประสานงานระดับชาต ิ
(NCP) 
ถูกกําหนดใหตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
 

• ประเมินในช้ันตนวา 
กรณีที่สงมาน้ัน 
มีนํ้าหนักหรือสมควรที่จะทํากา
ร "ตรวจสอบตอไป" หรือไม  
หลังจากนี้จึงแจงผลการประเมิ
นในชั้นตนตอฝายที่สงเรื่องมา
ใหพิจารณา  
หากศูนยติดตอประสานงานระ
ดับชาติ (NCP) 
พิจารณาแลวเห็นวา 
ไมมีนํ้าหนักหรือสมควรที่จะพิ
จารณาตอไป  
ก็จะตองแจงเหตุผลใหทราบดว
ยวา ดวยเหตุผลใด 

 
โดยที่ความเห็นของ 

ศูนยติดตอประสานงานระดับชาติ 
(NCP) 
ที่ใหจะเปนแนวทางใหเขาใจวา 
ไดตีความ 
"มีน้าํหนกัหรอืสมควรทีจ่ะตรวจส
อบตอไป" อยางไร  ทั้งน้ี 
ศูนยติดตอประสานงานระดับชาติ 
(NCP) 
ควรจะพิจารณาแลวตัดสินวา 
ประเด็นปญหาที่พิจารณานั้น 
เปน"ประเดน็ปญหาที่แทจรงิ" 
และสอดคลองกับการดําเนินการต
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ามแนวทางปฏบิตัิตอกจิการของบ
รรษทัขามชาต ิ(Guidelines)  

 
ภายใตบริบทน้ี 

ศูนยตดิตอประสานงานระดับชาต ิ
(NCP) 
จึงตองพิจารณาถึงแตละฝายที่เกี่ย
วของ ผูที่มีสวนไดสวนเสีย 
และสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับก
รณี ประกอบการพิจารณาวา 
ประเด็นปญหาที่หยิบยกขึ้นมาหรือ
เรื่องที่สงมาใหพิจารณานั้น มีมูล 
มีนํ้าหนัก 
และพิสูจนทราบไดหรือไมวา 
เท็จจริงประการใด 
รวมทั้งตองพิจารณาดวยวา 
ประเด็นปญหาที่ไดพิจารณาไปแล
ว หรือที่กําลังพิจารณาอยูน้ัน 
มีสวนคลายคลึงกับกรณีอื่นใดที่เค
ยเกิดขึ้นในประเทศเดียวกัน หรือ 
มีสวนคลายคลึงกับกรณีอื่นๆในเว
ทีสากล 

 
แตถึงจะมีมาตรการหรือกล

ไกอื่นใดที่ไดรับเรื่องราวรองทุกข
หรือรับกรณีละเมิดไวพิจารณาแก
ไขปญหาแลวก็ตาม 
แตก็มิไดเปนขอหามมิใหสหภาพแ
รงงานนํากรณีละเมิดของตนหรือส
งเรื่องที่ตนถูกละเมิดไปยังศูนยติด
ตอประสานงานระดับชาต ิ
(NCP)ขึ้นในแตละประเทศ 
ตัวอยางเชน 
องคกรแรงงานหรือสภาแรงงานข
องฝรั่งเศสหลายแหง คือ CFDT, 
CGT-FO and UNSA 
ก็เคยนํากรณีที่ 
หางสรรพสินคามารคซ แอนด 
สเปนเซอรซ สาขาฝรั่งเศส ปดงาน 
ไปสูศูนยติดตอประสานงานระดับ
ชาต ิ (NCP) 
ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อฤดูใบไมผลิ

ของปพ.ศ.2544 
ซึ่งก็เปนกรณีเดียวกันกับที่ไดนําสู
การพิจารณาของศาลยุติธรรมของ
ฝรั่งเศส 

 
อยางไรก็ตาม 

ในกรณีที่เกิดความยุงยากในการตั
ดสินใจวาวิธีการใด หรือ 
ชองทางใด เหมาะสมที่สุด 
สหภาพแรงงานที่ไมทราบวาจะใช
กลไกใดดี 
สหภาพแรงงานนั้นก็ควรจะตองหา
รือกับทางสํานักเลขาธิการของคณ
ะกรรมการที่ปรกึษาฝายสหภาพแ
รงงาน (TUAC) 
ขององคการเพือ่ความรวมมอืทางเ
ศรษฐกจิและการพฒันา (OECD)  

 
• เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาควร

จะแสวงหาแนวทางแกปญหาใ
หแกกรณีหน่ึง 
ศูนยตดิตอประสานงานระดับช
าต ิ (NCP) 
ควรชวยใหคูกรณีหรือทุกฝาย
ที่เกี่ยวของแกปญหา 
ซึ่งการดําเนินการจะ 

 
)א(   ขอคําแนะนําปรึกษ
าจากเจาหนาที่เกี่ยวของ 
จากฝายสหภาพแรงงาน 
จากฝายธุรกิจการคา 

จากองคกรพัฒนาเอก
ชน (NGOs) 
และผูเชี่ยวชาญ 
)ב(   หารือกับศูนยติดตอ
ประสานงานระดับชาต(ิNC
P) ในประเทศอื่น หรือ 
หลายๆประเทศที่เกี่ยวของ 

)ג(   แสวงหาแนวทางแก
ปญหาจากคณะกรรมการว
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าดวย 
การลงทุนและกจิการของบ
รรษทัขามชาต ิ
ขององคการเพือ่ความรวม
มือทางเศรษฐกิจและการพั
ฒนา หรอื CIME 
หากเกิดปญหาการตีความ
หรือมีขอสงสัยตอความหม
ายของสาระบัญญัติของแน
วทางปฏิบตัติอกจิการของบ
รรษทัขามชาต ิ
(Guidelines) 
)ד(   ชวยไกลเกลี่ยหรือช
วยหาทางปรองดอง 
เพื่อชวยแกปญหา 

 
• หลังจากที่ไดดําเนินการตามแ

นวทางหนึ่งหรือทั้งสามแนวแล
ว 
แตคูกรณีหรือทุกฝายที่เกี่ยวขอ
งยังไมอาจจะเห็นชอบรวมกันว
าจะแกปญหาไดอยางไร 
โดยปกติศูนยติดตอประสานงา
นระดับชาต ิ (NCP) 
ก็จะตองปฏิบัติตามขอกําหนด 
คือ 
ตองแถลงตอสาธารชนใหเปนท
ราบทั่วกันอยางเปดเผย 

 
 ในกรณีที่เหมาะสมก็ควรจะ
ตองมีขอเสนอแนะใหแกคูกรณีหรื
อทุกฝายที่เกี่ยวของวาจะใชแนวทา
งปฏ ิบตัิตอกจิการของบรรษทัขาม
ชาต ิ (Guidelines)อยางไร 
ดังน้ัน 
ศูนยตดิตอประสานงานระดับชาต ิ
(NCP) 
ก็อาจจะแจงใหทางบริษัทที่เปนกิจ
การหรือบริษัทลูกในเครือของบรร
ษัทขามชาติ 
ใหทราบวากิจการหรือการดําเนิน
การของบริษัท เปนการละเมิด 

แนวทางปฏบิัตติอกจิการของบรร
ษทัขามชาต ิ(Guidelines) 
 
 ในขณะที่ 
แนวทางปฏิบัติตอกิจการของบรร
ษัทขามชาติ 
(Guidelines)ไมมีผลผูกพันทางก
ฎหมาย แตเพียงความจริงที่วา 
ศูนยตดิตอประสานงานระดับชาต ิ
(NCP) 
อยูในฐานะที่จะสามารถแถลงขอส
รุปของกรณีที่เกิดขึ้นอยางเปดเผย
ตอสาธารณชน 
ก็มีผลกระทบและมีผลตอพฤติกรร
มของบริษัทหรือบรรษัทแลว 
   
• หลังจากก็มีการเจรจาเพื่อตกล

งกันในเรื่องกรอบดําเนินการ 
โดยทีแ่นวทางปฏิบัติตามขั้นต
อนกําหนดวา 
ศูนยตดิตอประสานงานระดับช
าต(ิNCP) 
แตละแหงควรจะตองพยายามใ
หการทํางานมีความโปรงใสมา
กที่สุด 
แตบางครั้งบางกรณีก็ตองถือว
า 
การรักษาความลับมีความสําคั
ญมาก 

 
 ทั้งน้ี 
ศูนยติดตอประสานงานระดับชาติ (NCP) 
ควรจะตองคุมครองขอมูลทางธุรกิจที่มีคว
ามละเอียดออนมาก 
รวมท ั้งขอมูลดานอื่นๆ เชน ชื่อ 
ตําแหนงหนาที่ 
และอาชีพของตัวบุคคลที่เกี่ยวของ  
 
 กรอบดําเนินการดังกลาวน้ีนาจะเป
นประโยชนสําหรับสหภาพแรงงานที่เกี่ยว
ของในกรณีเหลาน้ี 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งสหภาพแรงงานในประ
เทศท่ียังมิไดเปนรัฐภาคีขององคการเพื่อค
วามรวมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา 
(OECD) 
ซึ่งลูกจางคนงานและสหภาพแรงงานยังจะ
ตกอยูในอันตรายทางรางกาย 
 
 นอกจากนี้ในขณะที่”กระบวนการ
พิจารณา” กำลังจะเริ่ม 
ขอเท็จริงและขอโตแยงของแตละกรณีทีมี
ผูหยิบยกขึ้นมาหรือสงเรื่องมาถึงศูนยติดต
อประสานงานระดับชาต ิ
(NCP)จะตองเก็บไวเปนความลับ 

 
แตอยางไรก็ตาม 

คูกรณีและทุกฝายที่เกี่ยวของยังสามารถที่
จะแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยวากร
ณีที่ดําเนินการอยูมีความคืบหนาอยางไร
บาง 

 
ในภายหลัง 

หากคูกรณีหรือทุกฝายที่เกี่ยวของไมสามา
รถตกลังกันไดในเรื่องขอยุติตอปญหาที่ห
ยิบยกขึ้นมา 
ทุกฝายก็มีอิสระเสรีภาพที่จะแสดงขอคิดค
วามเห็นตอกรณีไดอยางเปดเผย 
แมวาพวกเขาไมอาจจะเปดเผยขอมูลขาว
สารและทัศนะของอีกฝายหนึ่งที่แสดงออก
ในระหวางการดําเนินการ แกปญหา  
เวนเสียแตวาอีกฝายหน่ึงจะยินยอมใหเปด
เผยได 

 
ทายที่สุด 

ศูนยตดิตอประสานงานระดับชาต ิ
(NCP) 
ควรจะตองเปดเผยใหสาธารณชนไดรับท
ราบถึงผลของการดําเนินการกับแตละกร
ณี  แตก็ตองยอมรับดวยวา 
อาจจะมีบางกรณีที่ไมแถลงผลการดําเนิน
การนาจะดีกวา 
โดยที่ศูนยติดตอประสานงานระดับชาติ 

(NCP) 
จะตองเก็บรักษาผลของการดําเนินก
ารไวเปนความลับ  

 
• เมื่อใดกต็ามที่เกดิกรณี
ขึ้นในประเทศที่ไมยอม
รับหลักการและแนวทา
งขององคการเพือ่ความ
รวมมือและการพัฒนา 
(OECD) 
ศูนยติดตอประสานงาน
ระดับชาติ (NCP) 

ก็ควรจะตองดําเนนิการ
ตามขั้นตอนดังกลาวขา
งตนใหมากที่สุดเทาที่จ
ะเปนไปได 
เนื่องจากเปนที่ทราบ

กันอยูแลววา 
การแกปญหาในประเท
ศที่ไมยอมรับหลักการแ
ละแนวทางขององคการ
ความรวมมือและการพั
ฒนา (OECD) 

อาจจะมีปญหาในทางป
ฏิบัติ 
แนวทางดําเนินการตาม
ขั้นตอน (Procedural 
Guidance) 
จึงเปดชองทางใหสามาร
ถนําประเด็นปญหาลักษ
ณะนี้เขาไปอภิปรายแล
ะพิจารณาในที่ประชุมป
ระจําปของศูนยติดตอป
ระสานงานระดับชาติ 
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ทั้งนี้เพราะในที่ประชุม
ดังกลาวมีตัวแทนของศู
นยติดตอประสานงานร
ะดับชาติ 
มากมายจากทั่วโลก 
ซึ่งยอมมีจุดเชื่อมโยงกับ
หนวยงานฯสมาชิกที่กร
ะจายอยูตามประเทศตา
งๆ 
ที่ยังไมยอมรับหลักการ
และแนวทางฯ 
และยอมมีความคุนเคย
กับประเด็นปญหาตางๆ
ในพื้นทีท่องถิ่น  
อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับขบ
วนการแรงงานในระดับ
สากล ดวยเหตนุี้ 
สมาพันธแรงงานระหวา
งประเทศสํานักตางๆ 
จึงมีบทบาทสําคัญโดยเ
ฉพาะที่จะตองหยิบยกป
ระเด็นและนําปญหาเขา
สูเวทีดังกลาว 
เพื่อพัฒนาแนวทางสําห
รับแกปญหาตางๆดังกล
าว 

  
• ศูนยติดตอประสานงาน
ระดับชาติทั้งหลาย 
(NCPs) 
จัดใหมีการประชุมรวม
กันเปนประจําทุกป 
เพื่อหารือกันในเรื่องตา

งๆที่เกี่ยวของกับแนวทา
งปฏิบัติตอกิจการของบ
รรษัทขามชาติ (OECD 
Guidelines on 
Multinational 
Enterprises)  
โดยที่กอนจะจัดการประ
ชุมทุกครัง้ 
แตละศูนยติดตอประสา
นงานระดับชาต ิ (NCP) 

จะตองจัดทํารายงานปร
ะจําปของศูนยติดตอปร
ะสานงานระดับชาติ 
ของตนเองเสียกอน 
วาในแตละปไดทํากิจกร
รมอะไรบาง 
ซึ่งรวมทั้งประเด็นปญห
าที่หยิบยกขึ้นมาแกไขใ
นแตละประเทศ ทั้งนี ้
ทางคณะกรรมการที่ปรึ
กษาฝายสหภาพแรงงา
นของ OECD  (TUAC) 

ก็ทําการสํารวจทัศนะขอ
งสหภาพแรงงานดวยวา 
จากประสบการณที่เกดิ
จากการใชแนวทางปฏิบั
ติตอกิจการของบรรษัท
ขามชาติ 
วาเปนเชนใดบาง 
แลวจึงนําเสนอตอที่ประ
ชุมประจําปของศูนยติด
ตอประสานงานระดับชา
ติ อีกทอดหนึ่ง 
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บทบาทของ 
คณะกรรมการองคการเพือ่ควา
มรวมมือและการพัฒนา 
(OECD) 
วาดวยการลงทุนระหวางประเท
ศและกิจการของบรรษัทขามชา
ติ  
Committee on 
International Investment 
and Multinational 
Enterprises (CIME)  
 
 คณะกรรมการวาดวยการล
งทุนระหวางประเทศและกจิการ
ของบรรษัทขามชาติ (CIME) 

ของ OECD 

ประกอบดวยตัวแทนรัฐบาลของ
ประเทศตางๆ 
เปนองคคณะที่รบัผิดชอบเรื่องแ
นวทางปฏิบัติตอกิจการของบรร
ษัทขามชาติ (Guidelines on 
Multinational Enterprises)  
 
 คณะกรรมการฯนี้มีการปร
ะชุมเปนประจํา ณ กรุงปารีส 
โดยมีวาระประชุมตามปกติรวม
กับคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายส
หภาพแรงงาน (TUAC)  
คณะกรรมการที่ปรึกษาฝายธุรกิ
จและอุตสาหกรรม (Business 
and Industry Advisory Committee 
-BIAC) ของ OECD 

องคกรพัฒนาเอกชน 

(NGOs)ที่เกี่ยวของ 
เพื่อหารือกันในประเด็นปญหาเ
กี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตอกิจการ
ของบรรษัทขามชาติ 
(Guidelines) 

และประเด็นปญหาอื่นๆที่เกี่ยวข
องกับการลงทุนระหวางประเทศ
ดวย 
 นอกจากนี้แลว 
ทางคณะกรรมการฯนี้ก็ยังมี 
"คณะทํางานวาดวยคําประกาศ 
หรือ ปฏิญญาของOECD" 

(Working Party on the OECD 
Declaration) 
ซึ่งดําเนนิการโดยตรงกับประเด็
นปญหาที่เกี่ยวกบัแนวทางปฏิบั
ติตอกิจการของบรรษัทขามชาติ 
(Guidelines)  
 
 แนวทางปฏิบัติตามขั้นตอ
น (Procedural Guidance) 

เปนกติกาที่ครอบคลุมทั้งการทํา
งานของคณะกรรมการวาดวยกา
รลงทุนระหวางประเทศและกิจก
ารของบรรษัทขามชาติ (CIME) 
และ 
ศูนยติดตอประสานงานระดับชา
ติ (NCPs)  
ซึ่งทางขบวนการแรงงานควรจะ
ตองมองวา 
เปนกลไกที่เปรียบเสมือนผนังกํา
แพงที่หนุนหลังได 
หากมีเหตุการณหรือสถานการ
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ณไมถูกตองชอบธรรมเกดิขึ้นใ
นระดับประเทศ หรือ 
เปนเสมือนเวทีสําหรับอภิปรายถ
กเถียงประเด็นปญหาตางๆ 
ซึ่งรัฐบาลของแตละประเทศจะต
องชี้แจงหรือแสดงจุดยืนความคิ
ดตอกรณีที่เกดิขึน้ 
นอกเหนือจากที่ไดแสดงตอ 
ศูนยติดตอประสานงานระดับชา
ติ (NCPs) ไวแลว 
 
 ตัวอยางหนึ่งของกรณีที่ถอื
วานาวิตกกังวลก็คือ เมือ่เดือน 
มิถุนายน พ.ศ.2544 
ทางคณะกรรมการที่ปรึกษาฝาย
สหภาพแรงงานของOECD 

ไดขอใหคณะกรรมการวาดวยก
ารลงทุนระหวางประเทศและกิจ
การบรรษัทขามชาติ (CIME) 
กําหนดและจัดทํา"แนวทางดําเนิ
นการ วาดวย 
นัยที่สําคญัของแนวทางปฏิบัติต
อกิจการของบรรษัทขามชาติ 
(Guidelines)" 
สําหรับบรรษัทขามชาติทีด่าํเนิน
ธุรกิจอยูในประเทศพมา  
ซึ่งมีการบังคับใชแรงงานหรือ 
แรงงานทาส อยางกวางขวาง 
โดยที่รัฐบาลพมาใหความเห็นช
อบและปฏิบัติเอง 
 
 ทั้งนี้ 
ทางคณะกรรมการวาดวยการลง

ทุนระหวางประเทศและกิจการข
องบรรษัทขามชาติ (CIME) 
จะตองพิจารณาคํารองขอความ
สนับสนุนจากศูนยติดตอประสา
นงานระดับชาติ 
(NCPs)ในประเทศตางๆวา 
จะทํากิจกรรมอะไรและอยางไร
ไดบาง 
รวมทั้งในกรณีที่เปน"ประเด็นป
ญหาเฉพาะกรณี"ขึ้นมา 
หรือที่เรียกวา "Specific Cases"  
เพราะมกีารกระทําที่ถือวาละเมิด
แนวทางปฏิบัติตอกิจการของบริ
ษัทขามชาติ (Guidelines on 
Multinational Enterprises)   
 
 ซึ่ง "แนวทางดาํเนินการ 
วาดวย 
นัยที่สําคญัของแนวทางปฏิบัติต
อกิจการของบรรษัทขามชาติ 
(Guidelines)" 
จะชวยใหความกระจางวา 
จะตีความแนวทางปฏิบัติฯอยาง
ไรเมื่อเกิดปญหาขึ้นมา  
โดยที่คณะกรรมการที่ปรึกษาฝา
ยสหภาพแรงงานฯ (TUAC) 

พรอมกับ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาฝายธุรกิ
จและอุตสาหกรรมฯ (BIAC) หรือ 
รัฐบาลหนึ่งใด 
ที่ยอมรับหลักการและแนวทางฯ 

ตางก็มีสิทธิเชนเดยีวกันที่จะนําเ
สนอประเด็นปญหาหรือกรณีปญ
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หาไปยัง 
คณะกรรมการวาดวยการลงทุน
ระหวางประเทศและกิจการของ
บรรษัทขามชาต ิ (CIME) 

หากเชื่อวา 
ศูนยติดตอประสานงานระดับชา
ติ (NCP) 
ใดไมอาจจะดําเนนิการตามควา
มรับผิดชอบที่ตอง"ดําเนินการต
ามขั้นตอน"ได 
กับกรณีปญหาที่เกิดขึ้น  
 
 นอกจากนี้แลว 
ทางคณะกรรมการวาดวยการลง
ทุนระหวางประเทศและกิจการข
องบรรษัทขามชาติ (CIME) 

ก็สามารถสรางความกระจางให
แกนัยหรือความหมายในแนวทา
งปฏิบัติตอกิจการของบรรษัทขา
มชาติ (Guidelines) ในกรณีที่ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาฝายสห
ภาพแรงงานฯ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาฝายธุรกิ
จและอุต 
ระหวางประเทศ (ILO) 
และองคคณะระหวางประเทศ 
และองคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยว
ของและอื่นๆ 
 
อุตสาหกรรมฯ หรือ 
ประเทศที่ยอมรับหลักการและแ
นวทางฯ เชื่อวา 
ศูนยติดตอประสานงานระดับชา

ติ (NCP) หนึ่งไดตีความผิดพลาด 
เมื่อเกิดกรณีที่เปนประเด็นปญห
าขึ้นมา  โดยที ่
เมื่อใหความกระจางหรือคําชี้แจ
งหรืออธิบาย 
เปนลายลักษณอักษร 
ทางคณะกรรมการวาดวยการลง
ทุนระหวางประเทศและกิจกรรม
ของบรรษัทขามชาติ (CIME) 

ไมตองระบุชื่อของบริษัทลูกหรือ
บรรษัทขามชาติ 
(แมวาในเชิงปฏิบัติ 
ก็เปนทีท่ราบกันอยูแลววา 
เปนบริษัทลูกหรือบรรษัทขามชา
ติใด) 
 
 อยางไรก็ตาม 
ในกรณีที่ผลของการพิจารณาแล
ะมีความเห็นแตกตางจากรายงา
นสรุปผลของศูนยติดตอประสาน
งานระดับชาต ิ (NCP) 

ความเห็นตางหรือขอสรุปที่แยง
กับของศูนยติดตอประสานงานร
ะดับชาต ิ (NCP) 

ควรจะนํามาใชผลักดันใหรัฐบาล
ตองดําเนนิการแกไข หรือ 
เปดการพิจารณากรณีดังกลาวใ
หม  
พรอมกับกดดันใหบรรษัทขามช
าติและ/หรือบริษัทลูกตองเคารพ
และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติต
อกิจการของบรรษัทขามชาติ 
(Guidelines). 
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 นอกจากนี้แลว 
คณะกรรมการวาดวยการลงทุน
ระหวางประเทศและกิจการของ
บรรษัทขามชาต ิ (CIME) 
ยังสามารถรองขอใหบรรดาผูเชี่
ยวชาญทัง้หลาย ใหชวย 
"นําเสนอและจัดทาํรายงานเรื่อง
ที่เปนประเด็นปญหาที่กวางกวา
นั้นหรือเรื่องที่เปนประเดน็ปญห
าเฉพาะเรื่อง หรือ 
ใหแกไขปรับปรุงขั้นตอนการดํา
เนินการใหมีประสิทธิภาพสงูขึ้น
"   
โดยที่นอกเหนือจากผูเชี่ยวชาญ
ที่อยูในสังกัดโดยตรงแลว 
ทางคณะกรรมการวาดวยการทุ
นระหวางประเทศและกิจการขอ
งบรรษัทขามชาต(ิCIME) 

ยังอาจจะขอความชวยเหลือจาก
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกสังกัดไ
ดอีกดวย 
ซีงรวมทั้งผูเชี่ยวชาญจากขบวน
การแรงงาน 
จากองคการแรงงาน  
  
 
 
 

รูปหนา 7 
 
 
 

 
บทที่ 4 
ในกรณทีี่บริษทัลูกหรือบรรษั
ทขามชาตลิะเมดิแนวทางปฏิ
บัตฯิ 
จะมีขั้นตอนดําเนนิการอยางไ
ร? 
 
 ขั้นตอนดําเนินการที่เปนเอกสารชุ
ดใหม 
จัดทําขึ้นเพื่อชวยการดําเนินการตามขั้นต
อน 
แตสวนที่เปนขั้นตอนดําเดินการโดยเฉพา
ะเจาะจงตอกรณเีพือ่ใชในแตประเทศนั้น 
ยังตองพัฒนาและจัดใหแลวเสร็จ 
 
             เพื่อที่จะชวย 
ใหสหภาพแรงงานสามารถเตรียมกรณี(ที่
เปนประเด็นปญหา)ใหพรอมและรัดกุมมา
กขึ้น 
เพื่อจะยื่นหรือสงเรื่องใหแกศูนยติดตอปร
ะสานงานระดับชาต ิ (NCP) 
และหากจําเปนก็ตองพรอมที่จะยื่นหรือสง
เรื่องไปยังคณะกรรมการวาดวยการลงทุน
ระหวางประเทศและกจิการของบรรษทัขา
มชาต ิ (CIME)ไดดวย 
เพราะถือวาเปนมาตรการที่จะตองดําเนิน
การในกรณีที่บริษัทลูก 
 
หรือบรรษัทขามชาติไดกระทําการละเมิด 
หรือ 
ไมปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตอกิจการขอ
งบรรษัทขามชาต ิ
(Guidelines)โดยมีแนวทางที่เปนขั้นตอ
น 
 
 ขั้นตอนตางๆดังตอไปน้ี 
กําหนดไวเปนแนวทางเพื่อแกไปปญหา 
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แตก็ตองจําไวเสมอวา 
แนวทางปฏบิัตติอกจิการของบรรษทัขาม
ชาต ิ (Guidelines) 
นาจะใชในเชิงสรางสรรค 
เพื่อสถาปนาความสัมพันธกับบรรษัทขาม
ชาติและเพื่อจุดประสงคอื่นๆดวย 
 
 ในกรณีที่มีปญหาทีเกิดขึ้นและสอ
ดคลองกับแนวทางปฏิบัติตอกิจการของบ
รรษทัขามชาต ิ (Guidelines) 
ควรจะดําเนินการตามแนวทางแกปญหาดั
งตอไปนี้  

• หากปญหาที่เกี่ยวของกับแนวทาง
ปฏบิตัิตอกจิการของบรรษทัขามช
าต ิ (Guidelines) 
ไมอาจแกไขโดยตรงไดกับบริษัท
ลูกของบรรษัทขามชาติ 
สหภาพแรงงานควรจะติดตอกับอง
คกรแรงงานระดับชาติ 
ตามสายงานของตน 
และสมาพันธแรงงานระหวางประเ
ทศ (ITS) เพื่อหารือวา 
จะดําเนินการที่จําเปนและจะเปนป
ระโยชนอยางไรไดบาง 
ตามขั้นตอนของแนวทางปฏิบัติตอ
กิจการของบรรษัทขามชาต ิ
(Guidelines) 
 

การดําเนินการแบบประสา
นความรวมมือกันจะไดผลมากวา 
แตในทางตรงกันขาม 
หากคํารองขอความสนับสนุนมิไดเ
ตรียมการอยางดีพอ 
หรือประเด็นปญหาที่หยิบยกขึ้นมา
แจงใหศูนยติดตอประสานงานระดั
บชาต ิ (NCP) 
หรือที่สงเรื่องไปใหกับ OECD 
น้ัน 
มันไมสอดคลองกับหลักการและแ
นวทางของ Guidelines 
ก็คงจะมีผลเสียมากกวา  
แทนที่จะได  

ทั้งน้ีองคกรแรงงานทั้งหมดควรจะ
ตองมีสวนเกี่ยวของดวย 

 
ทั้งน้ีคณะที่ปรึกษาฝายสหภ

าพแรงงาน (TUAC) ของ 
OECD 
พรอมอยูแลวที่จะใหคําแนะนําปรึ
กษาอยางไมเปนทางการ 
เกี่ยวกับการใชแนวทางปฏิบัติฯ(G
uidelines)เพื่อแกปญหา 
และพรอมที่จะรวมหารือวาจะใชแ
นวทางปฏบิตัฯิ(Guidelines)ใหไ
ดประโยขนสูงสุดอยางไรดวย 

  
• องคกรแรงงานระดับชาติ 
หรือ 
สาํนักเลขาธกิารขององคกรแรงงา
นระหวางประเทศ (ITS) 
ก็ควรจะตองแจงให 
คณะกรรมการทีป่รึกษาฝายสหภา
พแรงงาน (TUAC) ของ OECD 
ทราบอยูเสมอวา เมื่อมีกรณีเกิดขึ้น 
นอกจากนี้แลว 
ควรจะตองแจงใหสํานักเลขาธิการ
ของ ICFTU ไดรับทราบดวย 
จึงจะดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เมื่อเปนกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศที่
ไมใชรัฐภาคีของ OECD 
 
 การติดตอกับคณะกรรมกา
รที่ปรกึษาฝายสหภาพแรงงาน 
(TUAC) ของ OECD 
จะเกิดประโยชนสูงสุด 
หากติดตอประสานงานไวกอนลวง
หนา หรือ 
กอนที่จะสงกรณีหรือสงเรื่องละเมิ
ดภายในประเทศไปใหรับทราบ 
 

ทั้งน้ี 
การสงกรณีหรือสงเรื่องละเมิด 
ทางสหภาพแรงงานจะสงไปยังคณ
ะกรรมการที่ปรกึษาฝายแรงงาน 
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(TUAC) โดยตรง หรือ 
จะใหสงโดยสมาพันธแรงงานระห
วางประเทศ (ITS) หรือ 
องคกรแรงานระดับชาติ ก็ได 
แตในบางกรณีหรือภายใตเงื่อนไข
บางประการ  เชน 
ในกรณที่มีเรื่องละเมิดในประเทศ
ที่ไมยอมรับหลักการและแนวทาง
ปฏบิตัิตอกจิการของบรรษทัขามช
าต ิ (Guidelines on 
Multinational Enterprises). 
สมาพันธแรงงานระหวางประเทศ 
(ITS) 
นาจะเปนองคคณะที่เหมาะสมที่สุด
ในการดําเนินการ 

 
 ทั้งน้ี 
เงื่อนไขแวดลอมของแตละกรณียอ
มแตกตางกัน 
ขึ้นอยูกับสถานการณของแตละสห
ภาพแรงงาน 
และแนวทางการทํางานของศูนยติ
ดตอประสานงานระดบัชาต ิ
(NCP) ในแตละประเทศ  

 
 สหภาพแรงงานกับองคกร

แรงงานระดับชาติในแตละประเท
ศที่มีปญหาหรือเกิดกรณีขึ้นควรจะ
ตองมีการติดตอประสานความรวม
มือกันกับสหภาพแรงงานดวยกันใ
นประเทศแมของบรรษัทขามชาติ 
โดยทีส่มาพันธแรงงานระหวางปร
ะเทศ (ITS) และ 
คณะกรรมการทีป่รึกษาฝายแรงงา
น (TUAC) และ 
สาํนักเลขาธกิารของ ICFTU 
ก็พรอมจะชวยใหแนใจวา 
สามารถติดตอเชื่อมโยงกันได 

 
• หลังจากนั้น 

สหภาพแรงงานหรือองคกรแร

งงานระดับชาติ 
ก็ควรจะเขาหาศูนยติดตอประส
านงานระดบัชาต(ิNCP)ภายใ
นประเทศของตน 
อยางเปนทางการ 
ซึ่งเปนประเทศที่เกิดกรณีละเมิ
ดขึ้น 

 
 
 ถาหากวาเปนประเทศที่ไม
ยอมรับหลักการและแนวทางปฏิบั
ติฯ 
ก็ควรจะตองเปนศูนยติดตอประสา
นงานระดบัชาต ิ (NCP) 
ที่ตั้งอยูในประเทศที่บรรษัทขามชา
ติตั้งสํานักงานใหญอยู  
ตัวอยางเชน ถาหากวา 
มีบรรษัทขามชาติที่มีสํานักงานให
ญตั้งอยูในสหรัฐอเมริกา 
เขาไปมีธุรกิจการคาอยูในมาเลเซี
ย 
แลวกระทําการละเมิดไมปฏิบัติตา
มแนวทางปฏิบตัฯิ (Guidelines)  
ทางสหภาพแรงงานในมาเลเซียก็ค
วรจะติดตอกับสมาพันธแรงงานระ
หวางประเทศ (ITS) และ 
องคกรแรงงานระดับชาติภายในป
ระเทศของตนเอง 
 
 ทั้งน้ี 
สมาพันธแรงงานระหวางประเทศ 
(ITS) และ 
สภาแรงงานแหงประเทศมาเลเซยี 
(MTUC) 
จะตองแจงเรื่องแจงกรณีไปยังคณ
ะกรรมการที่ปรกึษาฝายสหภาพแ
รงงาน (TUAC) และ ICFTU 
รวมทั้งองคกรแรงงานระดับชาติใ
นประเทศแมของบรรษัทขามชาติ
ดวย คือ AFL-CIO  
โดยควรจะขอให AFL-CIO 
ชวยหยิบยกประเด็นการละเมิดน้ีไ
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ปหารือกับศูนยติดตอประสานงาน
ระดับชาต ิ
(NCP)ในสหรัฐอเมริกา  
ซึ่งศูนยติดตอประสานงานระดับชา
ติทัง้หลาย (NCPs) 
มีพันธะกิจที่จะตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนเชนเดียวกันกับประเทศที่ย
อมรับหลักการและแนวทางปฏิบัติ
ฯ 
"เมือ่ใดกต็ามทีเ่หมาะสมและใชแ
นวทางดําเนินการตามขั้นตอน"ได 
 

กรณีที่วาจะตองมีการเตรีย
มการอยางรอบดาน 
โดยจะตองมีขอมูลภูมิหลังที่ถูกตอง
แมนยํา 
วาการละเมิดแนวทางปฏิบัติฯที่เกิ
ดขึ้นจริงน้ันโดยแทจริงมีลักษณะเ
ชนใด 
ตองระบุชื่อของบรรษัทขามชาติ 
บริษัทลูก หรือ 
โรงงานที่ผลิตสินคาปอนให 
(Supplier) 
ในหวงโซของการผลิต 
และสถานที่ตั้งอยูที่ใดดวย 

 
นอกจากนี้แลว 

ยังตองระบุหลักฐานที่สนับสนุนขอ
กลาวหาวาละเมิดแนวทางปฏิบัติฯ
ดวย ดวยวิธีเชนน้ี 
จะชวยลดความเสี่ยงที่ศูนยติดตอป
ระสานงานระดับชาต ิ (NCP) 
อาจจะพิจารณาแลวสรุปความเห็น
วา ไมควรจะดําเนินการตอไป  

 
ทั้งน้ี 

สหภาพแรงานหรือองคกรแรงงาน
ระดับชาติ ควรจะขอให 
ศูนยตดิตอประสานงานระดับชาต ิ
(NCP)หากมีการจัดตั้งขึ้นในประเ
ทศที่เกิดกรณีละเมิด 
ทําการหารือหรือนํากรณีดังกลาวไ

ปหารือกับศูนยติดตอประสานงาน
ระดับชาต ิ
(NCP)ในประเทศที่บรรษัทขามช
าติมีบริษัทแมหรือสํานักงานใหญตั้
งอยู  
โดยที่สหภาพแรงงานหรือองคกรแ
รงงานระดบัชาตใินประเทศแมขอ
งบรรษัทขามชาติ 
อาจจะประสงคเขารวมการหารือเ
ชนนี้ดวยก็เปนได  
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวน้ี 
สามารถนําไปสูการหาขอยุติไดรว
ดเร็วขึ้น 
• เมื่อไดรับคํารองขอใหชวยส

นับสนุนจากองคกรแรงงานระ
ดับชาต ิ
ใหปฏิบัติการที่จําเปนและเหมา
ะสม  
ศูนยตดิตอประสานงานระดับช
าต ิ (NCP) 
จะตองพิจารณากรณีที่สงมาให 
และจะตองดําเนินการตามขั้นต
อน ตามที่ระบุไวในหนา 10 
ถาศูนยติดตอประสานงานระดั
บชาต ิ (NCP) 
พิจารณาแลวเห็นวาประเด็นป
ญหาที่หยิบยกขึ้นมานั้น 
ขาดนํ้าหนักหรือไมมีมูลพอที่ท
จะพิจารณาตอไป 
ก็ควรจะตองแจงผลการพิจาร
ณาพรอมกับเหตุผลใหองคกรแ
รงงานที่สงเรื่องมาไดรับทราบ
อยางเปนทางการ 

 
ในกรณีที่องคกรแรงงานที่สงเรื่

องมา 
ไมเห็นดวยกันผลการพิจารณาของ
ศูนยตดิตอประสานงานระดับชาต ิ
(NCP) 
ก็ควรจะติดตอกับสํานักเลขาธิการ
ของคณะกรรมการที่ปรกึษาฝายส
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หภาพแรงงาน (TUAC) 
เพื่อพิจารณาวา 
สมควรที่จะหยิบยกประเด็นปญหา
ดังกลาวกับคณะกรรมการการวาด
วยการลงทนุระหวางประเทศและกิ
จการของบรรษทัขามชาต ิ
(CIME) หรือไม  

 
 
รูปหนา 9 

 
 
 
 
 

 แตถาหากเปนกรณีที่ 
ศูนยตดิตอประสานงานระดับชาต ิ
(NCP) พิจารณาแลวเห็นวา 
กรณีที่สงมาน้ันมีมูลมีนํ้าหนักมากพอ 
ก็จะดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไวในห
นา 10 
 หากเปนกรณีที่ไมอาจจะหาขอยุติไ
ด หนวยงานดําเนินการระดับชาติ 
(NCP) ก็ควรจะแถลงผลออกมา 
พรอมกับระบุชื่อของบรรษัทขามชาติใหส
าธารณชนไดรับทราบดวย นอกจากนี้แลว 
ยังควรตองมีขอเสนอแนะดวย 
วาในกรณีดังกลาวน้ี 
สมควรจะใชแนวทางปฏิบัติตอกิจการของ
บรรษัทขามชาต ิ (Guidelines on 
Multinational Enterprises) อยางไร  
หลังจากนั้น 
ก็ดําเนินการตามขอเสนอแนะหรือการดําเ
นินการตามขั้นตอนเพื่อใหมีการดําเนินก
ารตามแนวทางปฏิบตัติอกจิการของบรร
ษทัขามชาต ิ (Guidelines on 
Multinational Enterprises). 
 

• ในกรณีที่ศูนยติดตอประสานงา
นระดับชาต ิ (NCP) 
ดําเนินการผิดพลาดหรือไมเห
มาะสมกับกรณีที่สงมาใหพิจาร
ณา 
หรือไดตีความแนวทางปฏิบัติฯ
อยางมีขอกังขา 
ทางคณะกรรมการที่ปรกึษาฝา
ยสหภาพแรงงาน (TUAC) 
ก็อาจจะสงเรื่องไปยังคณะกรร
มการวาดวยการลงทุนระหวาง
ประเทศและกจิการของบรรษัท
ขามชาต ิ (CIME) 
และถาหากวา 
คณะกรรมการวาดวยการลงทุ
นระหวางประเทศและกิจการข
องบรรษทัขามชาต(ิCIME) 
พิจารณาแลวเห็นวา 
มีมูลหรือมีนํ้าหนักมากพอ 
ก็จะแถลงใหความกระจางวา 
แนวทางปฏบิัตติอกจิการของบ
รรษทัขามชาต(ิGuidelines) 
ควรจะตองตีความอยางไร 
และดําเนินการเชนใด 
พรอมกับแถลงใหทราบทั่วกันอ
ยางเปนทางการ  
นอกจากนี้แลว 
คณะกรรมการวาดวยการลงทุ
นระหวางประเทศและกิจการข
องบรรษทัขามชาต ิ
(Guidelines) 
ยังสามารถทําขอเสนอแนะดวย
วา 
ศูนยตดิตอประสานงานระดับช
าติทัง้หลาย (NCPs) 
ควรจะตองปรับปรุงแกไขอยาง
ไรบางเพื่อใหสามารถทํางานไ
ดดีขึ้น 

 
• ถาหากวา 

มีการดําเนินการตามขั้นตอนแ
ลว 
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แตบรรษัทขามชาติที่เปนคูกร
ณี 
ก็ยังไมยอมเปลี่ยนแปลงพฤติก
รรม 
ทางสหภาพแรงงานหรอืองคก
รแรงงานระดับชาติทีเ่กีย่วของ
ในกรณี 
ก็ควรจะตองยอนกลับไปยังศูน
ยติดตอประสานงานระดับชาติ
ในประเทศของตน 
พรอมกับรองขอใหมีบทบบาทเ
ขามาสนับสนุนหรือแทรกแซง  
นอกจากนี้แลว 
คณะกรรมการทีป่รึกษาฝายสห
ภาพแรงงาน 
(TUAC)ก็ยังสามารถจะหารือ
กับ 
คณะกรรมการวาดวยการลงทุ
นระหวางประเทศและกิจการข
องบรรษทัขามชาต(ิCIME) 
เพื่อแสวงหาแนวทางและดําเนิ
นการที่เหมาะสมตอไป   

          ---------------------------
----- 

 
บทที่ 5 
แนวทางปฏิบตัติอกิจการของ
บรรษทัขามชาต(ิGuideline
s) กลไกและมาตรการอืน่ๆ  
The Guidelines and Other 
Instruments and 
Measures 
 
 ในปจจุบันมีกลไกและมาตรการอีก
หลายประเภทที่เกี่ยวของกับการดําเนินกา
รและวิธีปฏิบัติของบรรษัทขามชาติและกิ
จการของตน 
แนวทางปฏบิัตติอกจิการของบรรษทัขาม
ชาต ิ (Guidelines) 

กับคําประกาศหรือปฏิญญาไตรภาคีของอ
งคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO 
Tripartite Declaration) 
ซึ่งยึดถือมาตรฐานสากล 
ลวนเปนกติการะหวางประเทศที่ออกแบบ
ไวหรือกําหนดไวใหมีสวนรวมของสหภา
พแรงงานและองคกรของฝายนายจาง 
รวมทั้งกําหนดฝายรัฐบาลก็มีบทบาทดวย 
  

เทาที่ผานมา สหภาพแรงงานใช 
ปฏญิญาไตรภาคขีององคการแรงงานระห
วางประเทศ (ILO Tripartite 
Declaration)   บอยครั้งนอยกวา 
แนวทางปฏบิัตติอกจิการของบรรษทัขาม
ชาต ิ ของ 
องคการเพือ่ความรวมมือทางเศรษฐกิจแล
ะการพฒันา (OECD Guidelines on 
Multinational Enterprises)  
สวนหน่ึงเปนเพราะวา 
ขั้นตอนการติดตามกรณียังจะไมเอื้อตอก
ารแกไขปญหา  
และอีกสวนหนึ่งเพราะมีขอกําหนดที่คอน
ขางเขมงวดมากในการรับเรื่องหรือรับกร
ณีไวพิจารณาดําเนินการ  

 
 สวนกลไกอีกฉบับหน่ึง คือ 
สัญญาโลกขององคการสหประชาชาต ิ
หรือ The UN Global Compact 
เปนกติกาอีกชุดหน่ึงที่ใชเปนเครื่องมือสงเ
สริมให 
มีการหารือแลกเปลี่ยนทัศนะความเห็นกัน 
โดยยึดหลักการ 9 ประการ 
ซึ่งรวมทั้งอนุสัญญาวาดวยมาตรฐานแรงง
าน 
ซึ่งเปนอนุสัญญาที่เปนแกนแกนของการแ
กปญหาเรื่องมาตรฐานแรงงานในระดับส
ากล 
เชนเดียวกันกับมาตรฐานพื้นฐานสําหรับสิ
ทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม 
 
 การหารือแลกเปลี่ยนขอคิดความเ
ห็นกันดังกลาว 
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มีตัวแทนที่เกี่ยวของโดยตรง คือ 
ตัวแทนนายจางระะดับโลก 
และตัวแทนสหภาพแรงงานระดับโลกดว
ย 
นอกจากนี้ยังสงเสริมใหบรรษัทขามชาติต
างๆทั่วโลกใหการรับรองสัญญาโลกของอ
งคการสหประชาชาต ิ ฉบับดงักลาวนี ้
(The UN Global Compact)    

 
  

แมวากลไกฉบับน้ีจะมีบทบาทที่แตกตางจ
ากทั้งปฏิญญาไตรภาคีขององคการแรงงา
นระหวางประเทศ (ILO Tripartite 
Declaration) และ 
แนวทางปฏบิัตติอกจิการของบรรษทัขาม
ชาตขิององคการเพือ่ความรวมมือทางเศร
ษฐกิจและการพฒันา (OECD 
Guidelines on Multinational 
Enterprises) 
แตก็สอดคลองกันกับกลไกทั้งสอง 
โดยที่กติกาขององคการสหประชาชาติฉบั
บน้ี 
สามารถใชเอื้อใหมีการอภิปรายหารือกัน
ระหวางสมาพันธแรงงานระหวางประเทศ
ตางๆ (ITSs) กับ 
บรรษัทขามชาตทิัง้หลาย 
อีกทั้งยังสามารถชวยสรางบรรยากาศที่เอื้
อตอการเจรจาตอรองเพื่อใหบรรลขุอตกล
งเรือ่งกรอบดาํเดินการ(กติกาที่ทั้งสองฝา
ยยอมรับและยึดถือในเชิงปฏิบัติ) 

   
ถึงแมวา 

การดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติตอกิจก
ารของบรรษทัขามชาต ิ (Guidelines) 
จะยึดขั้นตอนการดําเนินการที่ใชในแตละ
ประเทศ 
แตการปฏิบัติตามแนวทางฯดังกลาวก็ชวย
ใหเกิดการหารือแลกเปลี่ยน 
เพื่อแสวงหาทางแกปญหาทางสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
หากเปนเวทีสําหรับหารือแลกเปลี่ยนขอคิ
ดความเห็นกันที่ไดรับการสงเสริมและสนั

บสนุนจากศูนยติดตอประสานงานระดับช
าต ิ (NCPs) 
ซึ่งก็ศักยภาพที่จะชวยใหเกิดการหารือแล
กเปลี่ยน 
เพื่อแสวงหาทางแกปญหาทางสังคมในระ
ดับโลก 
และชวยใหบรรลุขอตกลงที่จะมีผลในขอบ
ขายทั่วโลกไดดวย 
 

นอกจากนี้แลวยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เ
ปนกลไกแบบพหุภาคี 
ที่เปนโครงการริเริ่มขององคกรพัฒนาเอก
ชน (NGOs) 
ที่เปนกติกาที่เกี่ยวของกับวิธีปฏิบัติของบร
รษัทขามชาติ เชน The Global 
Reporting Initiative 
(ความพยายามริเริม่ของภาคเอกชน) 
เปนความพยายามริเริ่มของภาคเอกชนที่
ไดรับการสนับสนุนจากโครงงานดานสิ่งแ
วดลอมขององคการสหประชาชาติ 
(UNEP) 
ที่กําลังดําเนินการเพื่อสถาปนามาตรฐานส
ากลที่ยึดถือรวมกัน 
ซึ่งเมื่อกําหนดมาตรฐานสากลไดแลว 
ก็ยังจะตองกําหนดใหมีระบบรายงานประ
กอบอีกดวย คือ 
รายงานดานความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแ
วดลอม  
โดยที่ความพยายามริเริ่มดังกลาวดําเนินก
ารเพื่อจะใหแนใจไดวา 
มาตรฐานสากลที่คาดหวังจะตองสอดคลอ
งกับมาตรฐานแรงงานสากล และ 
แนวทางปฏบิัตติอกจิการของบรรษทัขาม
ชาตอิกีดวย 
 
 
 
 
 

รูปหนา 10 
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ถาหากวา โครงการริเริ่ม 
ความพยายามริเริ่มของภาคเอกชน 
สามารถพัฒนามาตรฐานสากลไดดีเพียงพ
อ และมีขั้นตอนสําหรับปฏิบัติที่ดีดวย  
กติการะหวางประเทศที่เรียกวา 
ความพยายามริเริ่มของภาคเอกชน 
น้ีก็นาจะยึดถือไดวาเปนเกณฑมาตรฐาน
สําหรับนักลงทุนไดดวย  
พันธะทีต่องรบัผดิทางสงัคม (Social 
Accountability ) หรอื "SA 8000" 
ไดกลายเปนมาตรฐานบุกเบิกมาตรฐานห
น่ึงที่เกิดจากโครงการริเริ่มแบบพหุภาคีข
ององคกรพัฒนาเอกชน 
โดยที่สหภาพแรงงานไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาจรรยาบรรณดวย 
ซึ่งเปนจรรยาบรรณแรงงานที่ยึดถือมาตร
ฐานแรงงานสากล 
  

นอกจากนี้ยังมีกลไกสําหรับตรวจส
อบและใหการรับรองดวย เชน  The 
Ethical Trading Initiative (ETI) หรือ 
โครงการริเริม่เพื่อการคาเชงิจรรยาบรรณ  
ซึ่งแมวาจะมีฐานอยูในประเทศเดียว คือ 
สหราชอาณาจักร 
แตก็ใชแกปญหาเรื่องจรรยาบรรณของบร
รษัทขามชาติที่มีฐานอยูในสหราชอาณาจั
กร ที่ดําเนินกิจการอยูในตางประเทศ   
โดยที่กติกาฉบับน้ีมีองคคณะสูงสุดที่กํากั
บดูแล ประกอบดวย ตัวแทน 3 
คนจากบรรษัทขามชาติ 
จากองคการแรงงานระหวางประเทศ และ 
จากองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)  

เปนคณะกรรมการกํากับดูแลที่มีสมาชิก 
9 คน 

 
ทั้งน้ีโครงการริเริ่มเพื่อการคาเชิงจ

รรยาบรรณ  (ETI) 
มีโครงงานนํารองอยางหลายโครงงาน 
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามจรรยาบ
รรณของบรรษัท 
ที่สอดคลองกับจรรยาบรรณที่กําหนดโดย 
ETI 
 
 

ขอตกลงรวมระหวางประเทศ
และกองทุนของลูกจางคนงา
น 
Framework Agreements 
and Workers' Capital 
 

ในขณะน้ี 
สมาพันธแรงงานระหวางประเทศหลายสาํ
นัก (ITSs) 
กําลังเจรจากับบรรษัทขามชาติหลายแหง
เพื่อจะบรรลุ"ขอตกลงรวมระหวางประเท
ศ" (Framework Agreements) 
โดยที่ม ี "ขอตกลงรวมระหวางประเทศ" 
เพิ่มจํานวนมากขี้นอยางรวดเร็วในชวงระ
ยะหลังน้ี  โดย 
"ขอตกลงรวมระหวางประเทศ" 
น้ีรวมทั้งกติกาหรือหลักปฏิบัติตอสหภาพ
แรงงานและสิทธิอื่นๆของลูกจางคนงาน  
ในบางกรณี 
ขอตกลงรวมระหวางประเทศยังครอบคลุ
มถึงประเด็นปญหาอื่นๆอีกดวย คือ 
ครอบคลุมไปถึงโรงงานที่ผลิตสินคาหรือชิ้
นสวนปอนบรรษัทขามชาต ิ หรอื 
Suppliers ในหวงโซของการผลติ 
โดยเปนกติกาหรือหลักปฏิบัติที่สถาปนาค
วามสัมพันธอันดีกับบรรษัท 
ที่ทําใหสามารถแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้
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น 
กอนที่จะกลายเปนความขัดแยงที่รายแรง 
 
 คณะกรรมการลกูจางของยโุรป 
(European Works Councils - 
คณะกรรมการลูกจางของยุโรป) 
เปนอีกโครงการริเริ่มหรือเปนกติกาอีกชุด
หน่ึงที่ยึดกฎหมายระหวางประเทศของปร
ะชาคมยุโรป ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย  
นอกจากนี้ยังเปนวิธีการที่จะสื่อสารทําควา
มเขาใจกับบรรษัทขามชาติที่สําคัญๆ 
อีกทั้งยังชวยสงเสริมใหเกิดความสัมพันธ
ที่ดีในขอบขายทั่วโลกกับสมาพันธแรงงา
นระหวางประเทศ (ITSs) ดวย 
 
 กองทุนบาํเหน็จบาํนาญของลกูจาง
คนงาน (Pension Funds) 
และนักลงทุนเชิงสถาบันการเงินตางๆ 
ตางมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในตลาดเงินทุน 
โดยที่มีบางกองทุนหรือนักลงทุนเชิงสถาบั
นบางแหงใชอิทธิพลของตนกับบรรษัทขา
มชาติดวย  ดวยเหตุน้ี 
ประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบ
รรษัท 
จีงเปนประเด็นที่ถูกหยิบยกกันขึ้นมาหารื
อกันเพิ่มขึ้นในแวดวงของกองทุนดังกลา
วและนักลงทุนตางๆ  
 
 ในบางกรณี มีลูกจางคนงาน 
ที่มักจะผานทางสหภาพแรงงานที่ตนสังกั
ดอยู 
ที่ทําหนาที่เปน"ผูพิทกัษผลประโยชน"จาก
กองทุนบําเหน็จบํานาญของลูกจางคนงาน 
และฝายแรงงานมีอิทธิพลอยูบางตอกองทุ
นบําเหน็จบํานาญของลูกจางคนงาน 
ที่มีจํานวนมากวาลานลานดอลลารสหรัฐฯ 
ซึ่งติดอยูในตลาดการเงินโลก  
โดยที่นักลงทุนเชิงสถาบันเหลาน้ีมีศักยภา
พที่จะกดดันใหบรรษัทขามชาติเปลี่ยนแป
ลงพฤติกรรมใหสรางสรรคขึ้นได 
โดยที่นักลงทุนดังกลาวและกองทุนบําเหน็

จบํานาญของลูกจางคนงานใชยุทธศาสตร
การลงทุนของตน  
 
 สหภาพแรงงานเองก็เริ่มจะมีการเ
คลื่อนไหวที่แข็งขันเพิ่มขึ้นในดานน้ี 
และเริ่มที่จะประสานความรวมมือกันในร
ะดับสากล โดยที่ 
สหพันธแรงงานเสรรีะหวางประเทศ 
(ICFTU) 
สมาพันธแรงงานระหวางประเทศตางๆ 
(ITSs) 
คณะกรรมการทีป่รึกษาฝายสหภาพแรงง
าน (TUAC) ของ OECD 
ไดจัดตั้งคณะทํางานรวมกันขึ้นคณะหนึ่ง 
เพื่อติดตามเรื่องเงินกองทุนบําเหน็จบํานา
ญของลูกจางคนงาน 
เพื่อพิทักษสิทธิประโยชนในเรื่องสวัสดิกา
รเชิงประกันสังคมหลังจากปลดเกษียรแล
ว 
ซึ่งจะตองไดรับเงินประกันสังคมเปนประ
จําทุกเดือนไปตลอดชีพ  
โดยยึดหลักการที่วา 
บรรษัทขามชาติจะตองรับผิดชอบตอพฤติ
กรรมของบรรษัทและภาระที่ตองรับผิด(ห
ากเกิดความผิดพลาด) 
 
 
จรรยาบรรณแรงงานทีก่าํหน
ดขึ้นเอง(เพยีงฝายเดยีว)  
Unilateral Codes of 
Conduct 
 
 ในชวง 2-3 ปที่ผานมานี้ 
จรรยาบรรณที่ภาคีเดียวกําหนดขึ้นเองมี
จํานวนมากเกินพออยูแลว 

ซึ่งบรรษัทขามชาติไดกําหนดขึ้นเองและ
รับรองเองแตเพียงฝายเดียว 
โดยที่ในบางกรณี 
ก็เปนการกําหนดขึ้นเพราะกิจการของตน
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มีภาพพจนในแงลบ 
จึงตองสรางภาพใหดีขึ้น  
หรือไมก็เพราะโรงงานผลิตสินคาปอนบร
รษัท (Suppliers) 
ในหวงโซของการผลิต 
พลอยทําใหเกิดผลกระทบถึงภาพลักษณข
องบรรษัทขามชาติดวย 
ซึ่งสวนใหญแลวเปนโรงงานผลิตที่อยูตาม
ประเทศตางๆที่เปนประเทศกําลังพัฒนา 
โดยที่จรรยาบรรณาแรงงานเหลาน่ีมีควา
มหลากหลายในเชิงคุณภาพและคุณประโ
ยชนที่แทจริง 
 
 จรรยาบรรณดังกลาวขางตน 
มิไดกําหนดขึ้นโดยที่มีสหภาพแรงงานเข
ามาสัมพันธเกี่ยวของดวยเลย 
หรือไมมีตัวแทนสหภาพแรงงานเขารวมเ
จรจาเพื่อรวมกันกําหนด 
หรือไมก็ไมมีผล"ในการบงัคบัใช" 
ตามกระบวนการที่ยึดแนวทางปฏิบัติของ
รัฐบาล  
โดยที่มักจะไมมีมาตรฐานแรงงานสากลที่
สําคัญๆรวมอยูดวย เชน 
สิทธิเสรภีาพในการรวมตวักันจดัตัง้เปนส
หภาพแรงงาน 
และสทิธใินการเจรจาตอรองรวม 
 
 เมื่อมีกิจกรรมขยายตัวมากขึ้นในเ
รื่องจรรยาบรรณของบรรษัทขามชาติ 
ขบวนการแรงงานจึงจําเปนจะตองศึกษา
และเรียนรูถึงขอแตกตางของกลไกและมา
ตรการตางๆที่จะตองเลือกใชใหเปนประโ
ยชนสูงสุด ทั้งน้ี 
จรรยาบรรณแรงงานฉบับใดก็ตาม 
ที่กําหนดขึ้นโดยฝายเดียว 
โดยเน้ือแทแลวก็มีคุณคามากกวางานประ
ชาสัมพันธเพียงเล็กนอยเทาน้ันเอง 
 
 อยางไรก็ตาม 
มแีนวทางแบบพหุภาคีหลายแนวทางที่แม
จะเปนโครงการริเริ่มของภาคเอกชนก็ตา

ม 
แตก็มีเปดโอกาสใหทั้งสองฝายไดแลกเปลี่
ยนขอมูลขาวสาร 
แบงปนประสบการและความเชี่ยวชาญ 
ตัวอยางเชน 
โครงการริเริม่เพื่อการคาเชงิจรรยาบรรณ 
(Ethical Trading Initiative) 
 
 ขอตกลงรวมระหวางประเทศ 
(Framework Agreements) 
มีผลผูกพันในลักษณะที่วา 
เปนขอตกลงที่มาจากกระบวนการเจรจาร
ะหวางฝายตางๆที่มีความถูกตองชอบธรร
มทั้งสองฝาย 
โดยที่มีลูกจางคนงานมีตัวแทนรวมอยูที่โ
ตะเจรจาดวย 
 
 ทั้งน้ี 
โดยสัญญาโลกขององคการสหประชาช
าต ิ คอื The UN Global Compact 
โดยตัวของมันเองแลว 
มีผลไมมากนักเพราะยังมกีารใชนอ
ยมาก  
โดยที่ผลกระทบจากการใชกติกาน้ีควรจะ
ตองวัดจากผลของการที่มีเวทีแลกเปลี่ยน
ทัศนะระดับโลกเพื่อแกไขปญหาสังคมมา
กกวา 
ซึ่งรวมทั้งผลของการมีขอตกลงรวมระหว
างประเทศดวย 
ประกอบกับการสงเสริมของบรรษัทขามช
าติที่ไดรวมโตะเจาจาหรือหารือแลกเปลี่ย
นทัศนะกับฝายอื่นๆ 
โดยยึดมาตรฐานแรงงานสากลเปนหลักใ
นการเจารจาหารือ 
 สวนปฏิญญาไตรภาคีขององคกรแ
รงงานระหวางประเทศ หรอื ILO 
Tripartite Declaration และ 
แนวทางปฏบิัตติอกจิการของบรรษทัขาม
ชาต ิ (Guidelines on Multinational 
Enterprises) 
ก็เปนกลไกที่ไดลงหลักปกฐานไวแลวในก
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ลไกระหวางประเทศ หรือ 
องคคณะที่ดําเนินการในระดับสากล 
อีกทั้งยังยึดโยง มากบางนอยบาง 
ใหรัฐบาลของประเทศตางๆตองดําเนินกา
รในแนวทางดังกลาวอีกดวย 
 
 มาตรฐานตางๆที่กําหนดโดยองคก
รแรงงานระหวางประเทศ (ILO 
Standards) 
เปนเครื่องมือที่ใชกํากับการทํางานของกล
ไกและมาตรการตางๆ 
ก็เพราะยึดหลักของมาตรฐานแรงงานสาก
ลน่ันเอง 
 
 
 
 
 

รูปหนา 11 
 
 
 
 
 
 
แตกลไกลและมาตรการเหลานี ้
ไมมผีลผูกพันทางกฎหมายในระดับระหว
างประเทศ 
ซึ่งแตกตางจากมาตรการใหความคุมคร
องทรัพยสินอื่นๆที่กําลังถูกนํามาใชอยางม
ากมาย 
 
 อยางไรก็ตาม 
กย็ังมีโอกาสอีกมากที่จะทําให 
แนวทางปฏบิัตติอกจิการของบรรษทัขาม
ชาต ิ (Guidelines on Multinational 
Enterprises) มีผลผูกพันมากขึ้น 
และจะเปนเชนน้ันได 

ก็ยอมจะตองรูจักใชกลไกและมาต
รการที่สอดคลองทันการณกับกระบวนก
ารตัดสินใจของบรรษัทขามชาติและกิจกา
รตางๆ 
 
การเชื่อมโยงกนัเปนเครือขา
ย 
 

สมาชิกในเครือขายที่เชื่อมโยงกับ
คณะทีป่รึกษาฝายสหภาพแรงงาน 
(TUAC) 
กําลังหารือกับรัฐบาลในประเทศของตนม
ากขี้น 
เพื่อแสวงหาแนวทางที่จะยึดโยงแนวทาง
ปฏบิตัิตอกจิการของบรรษทัขามชาต ิ
(Guidelines) 
กับการลงทุนในตางประเทศที่รัฐบาลใหกา
รหสนับสนุนอยางเปดเผยตอสาธารณชน
อยูแลว 
และมาตรการตางๆที่กําหนดไวเพือ่สนับ
สนุนการคาระหวางประเทศ เชน 
การใหสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการสงออก 
ฯลฯ 
 

สาธารณชนมีสิทธิที่จะคาดหวังวา 
เงินภาษีที่จัดเก็บจากราษฎร 
จะไมถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนบรรษัทที่มี
พฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของลูกจางคนงาน  
ไมใชเงินภาษีไปในการติดสินบนและทุจ
ริตประพฤติมิชอบ 
หรือสรางมลภาวะแกสิ่งแวดลอม   
โดยที่มีรัฐบาลของบางประเทศกไดเริ่มมีทั
ศนะน้ีแลว 
 
 บรรษัทดังกลาว 
ที่มองตนเองวาเปนบรรษัทที่เปนผูบุกเบิ
กหรือเปนผูนําที่กลารับผิด(หากดําเ
นินการผิดพลาด)ทางสังคม  
ไมควรจะหวั่นเกรงอะไรเลยจากการแส
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ดงตัววามีจรรยาบรรณโดยแทจรงิ 
เพราะการมีจรรยาบรรณนาจะชวยใหบ
รรษัทประเภทนี้ดํารงมาตรฐานสากลได 
โดยไมถูกเอาเปรียบจากคูแขงทางก
ารคาที่ไมยอมรับผิดทางสังคมหรือ
ขาดจรรยาบรรณ  
ในขณะที่บรรษัทอื่นๆอาจจะปฏิเสธไมยอ
มตกเปนฝายเสียเปรียบคูแขงทางธุรกิจกา
รคา 
 
 บรรษัทเหลาน้ีควรจะถูกเตือนใหร
ะลึกอยูเสมอดวยวา 
ไมมีบรรษัทใดที่ถูกบังคับใหยื่นเรื่องขอ
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของตน หรือ 
ขอหลักประกันตางๆ 
เพราะสิง่เหลานี้เปนผลประโยชน 
หาใชสทิธอินัชอบธรรมไม 
 
 ดังน้ัน 
แนวทางปฏบิัตติอกจิการของบรรษทัขาม
ชาติ (Guidelines) 
จึงมีบทบาทที่สรางเสริมในดานความรับผิ
ดชอบและพันธะที่ตองรับผิด(หากผิดพลา
ด)ทางสังคม 
เพราะกลไกหรือมาตรการเหลาน้ี 
สามารถชวยทําใหสิ่งแวดลอมดีขึ้น 
ในขณะที่ชวยกําหนดพฤติกรรมของบรร
ษัท 
ที่ยอมรับไดและที่ยอมรับไมไดทั้งในประเ
ทศและในคางประเทศ 
 
 กรณีตัวอยางที่ 
แนวทางปฏบิัตติอกิจการของบรรษั
ทขามชาติ 
กลไกและมาตรการอื่นๆควรจะนํามาใชเ
พื่อกําหนดเงื่อนไขใหแกพฤติกรรมของบ
รรษัทขามชาติที่ไดรับเงินอุดหนุนจากกอ
งทุนอุดหนุนของรัฐที่มาจากเงินภาษีราษ
ฎร  

โดยที่ใหบรรจุมาตรฐานหรือองคประกอบ
สําคัญของมาตรฐานเปนเน้ือหาสวนหน่ึงข
องขอตกลงรวมระหวางประเทศที่เกิดจาก
การเจรจาระหวาง 
สมาพันธแรงงานระหวางประเทศกับบร
รษัทขามชาต ิ
(ซึ่งเน้ือหาบางสวนไดรวมอํานาจในการรั
บเรื่องราวรองทุกขและพิจารณาตัดสินใจ
ของ OECD ไวแลว)  
และไดถือวาเปนเกณฑมาตรฐานสําหรับก
ลไกและมาตรฐานอื่นๆดวย 
 
 อีกตัวอยางหนึ่ง คือ 
กลไกและมาตรการเหลาน้ี 
ควรจะเปนพื้นฐานสําหรับการกําหนดขอ
พิจารณาทางสังคมของ 
ความพยายามริเริ่มของภาคเอกชน(GRI) 
และนาจะใชเปนสวนหน่ึงชองกิจกรรมระ
ดับภูมิภาคได  ซึ่งรวมทั้ง 
คณะกรรมการลูกจางของยุโรป (EWCs) 
ในทํานองเดียวกับที่เกี่ยวของกับขอตกลง
ระหวางรัฐบาลดวยกันทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลก 
 
 ถึงที่สุดแลว 
ยอมขึ้นอยูกับลูกจางคนงานและสหภาพแ
รงงานของพวกเขา 
วาจะยอมปลอยใหองคกรแรงงานระดับช
าติ 
สํานักเลขาธิการขององคกรแรงงานระหว
างประเทส หรือองคกรสมาชิก 
(ที่จะตัดสินใจวาจะใชแนวทางใด 
หรือจะกําหนดแนวทางหลายแนวที่จะมีป
ระสิทธิภาพสูงสุด 
ที่เกี่ยวกับบรรษัทขามชาต)ิ  
วาจะแกไขปญหาอะไรไดบางทั้งในระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ 
และควรจะตองดําเนินการใดบางในระดับ
สากล?  ซึ่งในบางกรณี แนวทางปฏิบัติฯ 
อาจจะมีประสิทธิภาพ 
ในขณะที่สําหรับบางกรณี 
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การใชกลไกอื่นอาจจะดีกวา 
โดยที่ยุทธศาสตรดังกลาวจําเปนจะตองพั
ฒนาคลี่คลายตอไป 
และจะตองขึ้นอยูกับเงื่อนไขแวดลอมของ
แตละกรณีอีกดวย 
 
 แนวทางปฏิบัติฯมักจะถูกใชควบคู
กันไปกับมาตรการอื่นๆ ในบางกรณี 
อาจจะสมเหตุสมผลที่จะใชกลไกชนิดเดีย
ว แตในอีกกรณีหน่ึง 
ก็อาจจะใชชอบดวยเหตุผลที่จะใชแนวทา
งแบบผสมผสาน 
 
องคประกอบที่สําคัญก็คือ 
จะตองกําหนดใหมียุทธศาสตรและจะตอง
เขาใจความสัมพันธระหวางกลไกหรือเครื่
องมือตางๆที่มีใหใชอยู ณ 
ชวงระยะเวลานั้นๆ 
ซึ่งในการกําหนดยุทธศาสตรที่มีประสิทธิ
ภาพ 
เพื่อการใชแนวทางปฏิบัติตอกิจการของบ
รรษทัขามชาต ิ(Guidelines) 

                                     
 
 
                                                                      
 
 
                                                                          

รูปหนา 12 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
และกลไกระหวางประเทศอื่นๆ 
ซึ่งจะไดผลดีมากที่สุด 
ก็ตองกําหนดขึ้นหลังจากที่สหภาพแรงงา
น และองคกรแรงงานระดับชาติ 
ไดหารือเสียกอนกับองคกรแรงงานระหว
างประเทศที่เกี่ยวของ 
 
 
• รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการพิจารณาจรร

ยาบรรณ 
แรงงาน 
โดยผูเขียนในขบวนการแรงงานใหดูที่“ขบวนกา
ร 
แรงงานสากลกับจรรยาบรรณแรงงานใหม” หรือ 
“The- 
 Internation al Trade –Union Movement 
and the New Codes  
of Conduct” โดย Dwight- Justice, ICFTU 

หรือ ใหดู  
“จรรยาบรรณแรงงานใหม-
คําถามคําตอบสําหรับนักสหภาพ- 
แรงงาน” หรือ “The New Codes  of 
Conduct – Some  
Questions and Answers for Trade 
Unionists” โดย Neil Kearney, 
 ITGLWF รวมกับ Dwight Justice 
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ภาคผนวก หนึง่ 
แนวทางปฏิบัตติอกิจการของ
บรรษทัขามชาติ  
The OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises 
 
อารัมภบท 
1. แนวทางปฏบิัตติอกจิการของบรรษทั

ขามชาต ิ (Guidelines) 
เปนขอเสนอแนะสําหรับรัฐบาลใชกับ
บรรษัทขามชาติ 
เพื่อเปนกลไกใชแกไขปญหา 

 
โดยเน้ือหาเปนหลักการและมาตร

ฐานที่บรรษัทขามชาติยึดถือดวยควา
มสมัครใจโดยบรรษัทที่ดําเนินธุรกิจก
ารคาดวยความรับผิดชอบและสอดคล
องกับกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
แนวทางปฏบิัตติอกจิการของบรร

ษัทขามชาต ิ (Guidelines) 
ประสงคที่จะใหเกิดความมั่นใจไดวา  

 
)א   การดําเนินธุรกิจการคาของกิจกา
รของบรรษัทขามชาติหรือบรรษัท
ขามชาติน้ัน  
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล   
)ב   เสริมความไววางใจระหวางบรร
ษัทขามชาติกับสังคมที่บรรษัทขา
มชาติดําเนินธุรกิจการคาอยู  

)ג   ชวยปรับปรุงบรรยากาศการลงทุ
นจากตางประเทศ 

)ד   เพื่อเอื้อใหกิจการของบรรษัทขา
มชาติมีสวนชวยการพัฒนาที่ยั่งยื
นในประเทศ 

 
แนวทางปฏบิัตติอกจิการของบรร

ษทัขามชาต ิ
เปนสวนหน่ึงของคําประกาศ หรือ 
ปฏญิญาขององคการเพือ่ความรวมมื
อทางเศรษฐกจิและการพฒันา 
(OECD) วาดวย 
การลงทุนระหวางประเทศและกจิการ
ของบรรษทัขามชาต ิ  (OECD 
Declaration on International 
Investment and Multinational 
Enterprises) 
โดยที่เน้ือหาสวนอื่นๆที่สําคัญในปฏิ
ญญาน้ี  
เกี่ยวของประเด็นปญหาสําคัญๆเชน  

 
)א   ในแตละประเทศนั้น 
ทางรัฐบาลปฏิบัติตอบรรษัทขาม
ชาติและ/หรือกิจการของบรรษัท
ขามชาติอยางไร?  
)ב   มีขอกําหนดเกี่ยวกับกิจการของบ
รรษัทขามชาติที่ขัดแยงกันหรือไ
ม? และ 

)ג   มีสิ่งจูงใจหรือสิ่งที่ทําลายแรงจูงใ
จตอการลงทุนจากตางประเทศอย
างไรบาง? 

 
2. ธุรกิจการคาระหวางประเทศตองผาน

การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสรางอยางมา
กมาย และ 
แนวทางปฏบิัตติอกจิการของบรรษทั
ขามชาต ิ (Guidelines) 
ก็จําเปนตองสะทอนสภาพความเปนจ
ริงและตองปรับปรุงใหทันตอการเปลี่
ยนแปลงดังกลาวดวย  
เน่ืองจากมีอุตสาหกรรมใหมๆเพิ่มจํา
นวนมาก 
อันเปนอุตสาหกรรมในภาคบริการแล
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ะตองใชความรูเปนพื้นฐานสําคัญ 
ทําใหกิจการคาและธุรกิจตางๆในภา
คบริการและเทคโนโบยีเขามามีบทบ
าทสูงมากขึ้นในเวทีการคาระหวางปร
ะเทศ 

 
แตธุรกิจหรือกิจการขนาดใหญๆยั
งคงยึดครองสวนแบงทางการตลา
ดในดานการ 

ลงทุนระหวางประเทศ 
อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะเกิดการควบร
วมกิจการขนาดใหญในระดับระหวาง
ประเทศดวย 

 
ในขณะเดียวกัน 

การลงทุนจากตางประเทศ 
โดยกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง(
Smalland Medium Sized 
Enterprises) 
ก็เพิ่มจํานวนมากขึน้ 
โดยทีธุ่รกิจการคาขนาดเล็กและขนา
ดกลาง 
กําลังมีบทบาทสําคัญในวงการคาระห
วางประเทศตามลําดับ 

 
แตกิจการของบรรษัทขามชาติ 

ก็ไมแตกตางกับบริษัทอื่นๆในประเทศ
ของตนเองที่จําเปนตองปรับตัวและดํา
เนินธุรกิจการคาที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 
พรอมกับตองปรับรูปแบบขององคกร
ธุรกิจของตนดวย  
การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรและ
การสรางความสัมพันธที่แนบแนนกับ
โรงงานหรอืบรษิทัที่ผลติสนิคาหรอืชิน้
สวนปอนให(Suppliers) 
และ/หรอืผูรบัเหมางานผลติหรอืบริกา
ร (Sub-Contractors) ใหแกตน 
มีผลทําใหเขตแดนของประเทศพราจา
งไปเพราะธุรกิจการคาไรพรมแดนเพิ่
มขี้นตามลําดับ 

 

3. การพัฒนาปรับเปลี่ยนโครงสรางของ
บรรษัทขามชาติหรือกิจการของตน 
ก็เปนอีกภาพหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึง
การดําเนินกิจการคาและวิธีการทําธุร
กิจในประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลาย 
ซึ่งมีการลงทุนโดยตรงจากตางประเท
ศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

 
ในประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลาย 

กิจการของบรรษัทขามชาติมีการแตก
ตัวจนเกิดความหลากหลายมาก 
มีความซับซอนเกินกวาเพียงการผลิต
ขั้นตนหรือการผลิตขั้นพื้นฐานและอุต
สาหกรรมที่ใชวัตถุดิบโดยตรงหรือกา
รผลิตที่สกัดจากทรัพยากรธรรมชาติ 
แตมีการจําแนกแยกยอยเปนหวงโซข
องการผลติ เชน ฝายผลิต 
ฝายประกอบชิ้นสวน 
ฝายพัฒนาภายในประเทศและบริการ 
ฯลฯ  

 
4. กิจกรรมตางๆของบริษัทตางๆในเครื

อของบรรษัทขามชาติ 
โดยอาศัยการคาและการลงทุนระหวา
งประเทศ 
ไดเสริมความแข็งแกรงและหยั่งรากลึ
กในดานความสัมพันธกับทุกสวนและ
ทุกสวนที่เกี่ยวของ 
ที่เปนกลไกหรือองคประกอบขององค
การเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกจิแ
ละการพฒันา (OECD) 
และความสัมพันธระหวางรัฐภาคีของ 
OECD เอง 
และความสัมพันธกับสวนอื่นๆทีเหลือ
ในโลกนี้ดวย 

 
กิจกรรมตางๆเหลาน้ี 

จะเปนประโยชนอยางมากแกทั้งประเ
ทศแมและประเทศที่บรรษัทขามชาติเ
ขาไปดําเนินธุรกิจการคา 
โดยที่จะมีประโยชนเพิ่มพูนยิ่งขี้น 
หากบรรษัทขามชาติเสนอสินคาและบ
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ริการในราคาที่แขงขันใหอยางเปนธร
รมใหแกผูบริโภคที่ตองการจะซื้อ  
และพรอมกันน้ันก็สามารถใหผลตอบ
แทนที่ยุติธรรมแกบรรดาผูถือหุนหรือ
นักลงทุนที่เปนเจาของทุน 

 
ดวยเหตุนน้ี 

การดําเนินธุรกิจการคาของบรรษัทข
ามชาติ จึงควรจะเอื้อใหเกิดการใชทุน 
เทคโนโลยี 
ทรัพยากรทั้งที่เปนทรัพยากรมนุษยแ
ละธรรมชาติไดคุมคาหรืออยางมีประ
สิทธิภาพ 

 
โดยที่บรรษัทขามชาติเหลาน้ี 

สามารถที่จะเอื้อตอการถายทอดเทคโ
นโลยี ระหวางภูมิภาคตางๆของโลก 
และเอื้อใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่
สะทอนสภาพเงื่อนไขที่เปนจริงของแ
ตละทองถิ่นไดอีกดวย 

   
นอกจากนี้แลว การฝกอบรมตางๆ 

ทั้งที่เปนการฝกอบรมในระบบและกา
รฝกงานในสภานประกอบการจริง 
ก็ยังสามารถสงเสริมใหภายในประเท
ศเจาบาน(ที่บรรษัทขามชาติเขาไปลง
ทุนและดําเดินธุรกิจการคา) 
พัฒนาการลงทุนในตัวคน หรือ 
ลงทุนในตัวบุคลากรภายในประเทศด
วย 

 
5. ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเศร

ษฐกิจ ขอบขาย 
และอัตราความรวดเร็วของการเปลี่ย
นแปลงดังกลาว 
ทําใหเกิดประเด็นปญหาหรืออุปสรรค
ในเชิงยุทธศาสตรใหมๆที่ทาทายควา
มสามารถของบรรดาบรรษัทขามชาติ
และบรรดาผูที่มีสวนไดสวนเสีย 
(ผูถือหุนหรือเจาของทุน)  
ดวยสภาพเงื่อนไขเชนน้ี 
บรรษัทขามชาติจึงมีโอกาสที่จะใชนโ

ยบายที่ดีที่สุด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่มุงแสวงหาวิธีการที่จะทําใหแนใจไ
ดวา 
นโยบายและวิธีการแกปญหามีความ
สอดคลองกลมกลืนกัน 
ระหวางจุดประสงคทางสังคม 
เศรษฐกิจ กับสิ่งแวดลอม 

 
ทั้งน้ี 

ขีดความสามารถของบรรษัทขามชาติ 
ที่จะสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน 
จะเพิ่มสูงขึ้นไดเพื่อการคาและการลง
ทุน 
ซึ่งการดําเนินการในบริบทของการตล
าดที่มีการกํากับดูแลอยางเหมาะสม 
ที่เอื้อใหเกิดการแขงขัน 
เปดเผยและโปรงใส  
 
 แนวทางปฏบิัตฯิพรอมกับมติของส
ภาบริหารของ OECD 
และแนวทางดาํเนินการตามขั้นตอน 
ตลอดจนความเห็นที่เกี่ยวของกับแตก
รณี สาธารณชนจะเขาถึงไดจาก 
Website ของ EOCD:  
www.oecd.org/daf/investm
ent/guidelines/ Index. Htm 

 
6. บรรษัทขามชาติหลายแหงไดแสด'ให

เห็นแลววา 
การดําเนินธุรกิจการคาที่ไดมาตรฐา
นสากลระดับสูงน้ัน 
ชวยทําใหธุรกิจการคาของตนเกิดการ
ขยายตัวได 

 
ในปจจุบันน้ี 

มีการแขงขันกันมาในเชิงธุรกิจและบ
รรษัทขามชาติเองก็ตองเตรียมพรอม
สําหรับการเผชิญกับสภาพเงื่อนไขที่เ
แปรเปลี่ยนไปในหลายๆดาน 
ทั้งดานการกํากับดูแล 
ดานกฎหมายและดานสังคม 
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ภายใตบริบทดังกลาวขางตน 
ก็อาจจะมีบรรษัทขามชาติบางแหง 
ที่ฉกฉวยโอกาสที่จะปฏิเสธหรือละเลย 
หรือไมยอมรับ 
หรือไมยอมปฏิบัติตามมาตรฐานสาก
ลและหลักการเชิงจริยธรรมสําหรับกา
รดําเนินธุรกิจการคา 
เพื่อจะชวงชิงความไดเปรียบในเชิงแ
ขงขันทางธุรกิจการคา 
โดยไมชอบธรรม 
  
ซึ่งการกระทําในลักษณะเชนน้ีของ

บรรษัทขามชาติเพียงบางแหง 
อาจจะทําใหเกิดขอกังขา 
ตอชื่อเสียงของตัวบรรษัทฯเองอยางม
าก 
โดยทําใหสาธารณชนเกิดความวิตกกั
งวลและตั้งขอกังขาในเชิงจรรยาบรร
ณ 

 
7. ผลที่ตามมาก็คือ 

ทําใหบรรษัทขามชาติบางแหงตองดํา
เนินการบางอยางเพื่อแกความวิตกกัง
วของสาธารณชน 
โดยการพัฒนาโครงงานตางๆเปนกา
รภายใน เชน 
แนวทางปฏบิัตสิาํหรบัใชภายในบรร
ษทัหรอืภายในเครอืของตนเอง หรอื 
ระบบบริหาร-
จดัการภายในที่ออกแบบเพื่อสะทอนใ
หสาธารณชนเห็นวา 
บรรษัทตนยึดถือพันธะกิจที่จะเปนบร
รษัทที่ดีของประเทศหรือของสังคม 
หรือมีธรรมาภิบาล 
มีแนวทางปฏิบัติหรือหลักการดําเดิน
ธุรกิจการคาที่ดี 
และมีจรรยาบรรณที่ดีตอลูกจางคนงา
นของตน 

 
ทั้งน้ี 

บางบรรษัทก็ไดเรียกใชบริการของ
บรรดาบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจการ

คาหรือบริษัทที่ขายบริการดานการต
รวจสอบหรือรับรองมาตรฐานในดา
นตางๆ 
ซึ่งมีสวนเสริมสรางใหเกิดการสะสม
ความเชี่ยวชาญในดานการตรวจสอ
บและรับรองมาตรฐานมากมาย 
จนเบริษัทที่รับจางหรือขายความเชี่ย
วชาญในดานการตรวจสอบและรับร
องมาตรฐานเกิดขึ้นมากมายหลายแ
หง 

 
แตพัฒนาการใหมๆดังกลาวขางต

นก็มีสวนชวยสงเสริมใหมีการหารือแ
ลกเปลี่ยนทัศนะกันในทางสังคมระหว
างฝายตางๆ ในประเด็นปญหาที่วา 
อะไรคือเกณฑหรือแกนแทที่ทําใหยอ
มรับไดวาเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ
การคาที่ดี 
หรือมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี
สําหรับธุรกิจการคา 
(หรือจรรยาบรรณของบรรษัทขามชา
ติ) 
 
 ทั้งน้ีแนวทางปฏิบัติตอกิจการของ
บรรษัทขามชาต ิ ของ OECD 
เปนหลักปฏิบัติที่ชวยสรางความเขาใจ
รวมกันอยางชัดเจนในเรื่อง 
ความคาดหวังรวมกันตอวิธีการดําเนิ
นการแกปญหาของรัฐบาลตางๆ 
โดยคาดหวังใหรัฐบาลทั้งหลายยึดถือแ
นวทางปฏบิตัฯิดงักลาว 
พรอมกับใหใชเปนเอกสารอางอิงได
สําหรับฝายบรรษัทขามชาติอีกดวย 
 
 ดังน้ัน 
แนวทางปฏบิัตฯิจงึเปนกลไกทีใ่ชไดทั้
งในลักษณะที่เสริมและใชเรงเราความ
พยายามของธุรกิจการคาภาคเอกชน 
ที่จะกําหนดนิยามและการดําเนินธุรกิ
จการคาอยางมีความรับผิดชอบ  
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8. ในขณะน้ี 
มีรัฐบาลของหลายประเทศกําลังประส
านความรวมมือระหวางรัฐบาลตอรัฐ
บาล 
พรอมกับใหความรวมมือกับฝายอื่นๆ
ที่มีบทบาทสําคัญ 
เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกทั้
งกรอบดาํเนินการและกรอบ  
ของกฏหมาย 
ที่ใชกํากับการดําเนินการของภาคธุร
กิจการคา 

 
ซี่งกลไกใหมๆที่เพิ่งสถาปนาขึ้นในร
ะยะหลังน้ี มีทั้ง  
 
• ปฏญิญาไอแอลโอวาดวยหลกัก

ารพื้นฐานและสทิธขิองลูกจางค
นงานในสถานประกอบการ 
(ILO Declaration on 
Fundamental Principles 
and Rights at Work) 

 
• ปฏญิญาแหงนครรโิอเดอจาเน

โร วาดวย 
สิง่แวดลอมและการพฒันา 
และ วาระแหงครสิตศตวรรษที่ 
21 (The Rio Declaration 
on Environment and 
Development and 
Agenda 21) และ  

 
• ปฏญิญาแหงนครโคเปนฮาเกน

เพือ่การพฒันาทางสงัคม (The 
Copenhagen Declaration 
for Social Development) 

 
9. องคการเพือ่ความรวมมือทางเศรษฐ

กิจและการพฒันา (OECD) 
เองก็มีคุณูประการตอการกําหนดกรอ
บนโยบายระหวาประเทศ  

ซึ่งผลงานลาสุดรวมทั้งการใหการรับร
อง 

 
)א   อนุสญัญาวาดวยการตอตานกา
รรบัสินบนของเจาหนาที่หนวย
งานระหวางประเทศ 
ที่เกีย่วของกับการธรุกรรมระห
วางประเทศ  (The 
Convention on 
Combating Bribery of 
Foreign Public Officials 
in International Business 
Transactions)  

 
)ב   หลกัการของ OECD วาดวย 
บรรษัทภบิาล (The OECD 
Principles of Corporate 
Governance) 

 
)ג   แนวทางปฏบิัตขิองOECD 
เพือ่การคุมครองผูบรโิภคในบ
รบิทของการพานชิยระบบอีเล
คโทรนิก (The OECD 
Guidelines on Consumer 
Protection in the Context 
of Electronic Commerce) 

 
)ד   กําลังดําเนินการในเรื่อง 
แนวทางของOECD วาดวย 
การตัง้ราคาโอน(กําไรหรอืขา
ดทนุไปใหแกบรษิทัอืน่ๆในเค
รอืเดยีวกนัหรอืไปยงัประเทศอื่
น)และการบริหารภาษขีองกจิก
ารของบรรษทัขามชาต ิ (The 
OECD Guidelines on 
Transfer Pricing for 
Multinational Enterprises 
and Tax Administrations) 

 
10. จุดประสงครวมกันของบรรดารัฐบาล

ที่ยึดถือแนวทางปฏิบัติฯ ก็คือ 
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จะรวมมือกันสงเสริมอยางสรางสรรค
ใหบรรษัทขามชาติ 
ชวยสรางความกาวหนาทั้งในเชิงเศร
ษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคม 
พรอมกับใหลดความยุงยากหรือใหข
จัดอุปสรรคหแกการดําเนินธุรกิจการ
คาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความพยายาม
ตามแนวทางนี้  

 
ในการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมา

ยน้ี 
รัฐบาลตางๆจะตองแสวงหาหุนสวนเป
นพันธมิตรกันทั้งฝายธุรกิจการคา 
ฝายสหภาพแรงงาน 
และองคกรพัฒนาเอกชน(NGOs) 
ที่ดําเนินการดวยวิธีการของตนเอง 
แตก็เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน   

 
ซึ่งรัฐบาลตางๆนาจะชวยใหสามาร

ถบรรลุเปาหมายรวมดังกลาวได 
โดยการ        
กําหนดกรอบนโยบายภายในประเทศ
ของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
ซี่งรวมทั้ง 

 
)א   นโยบายมหภาคที่แนน
อนและสม่ําเสมอ 
ซึ่งปฏิบัติตอบรรษัทตาง
ๆโดยไมเลือกปฏิบัติ  
)ב   มีระเบียบกฎเกณฑที่อย
างเหมาะสมและมีการ
กํากับดูแลอยางรอบคอ
บ  

 
)ג   มีระบบศาลสถิตยุติธรร
มและมีกระบวนการบัง
คับใชกฎหมายที่ไมเอน
เอียงเขากับฝายหนึ่งฝา
ยใด และ 

 

)ד   มีการบริหารราชการแผ
นดินที่มีประสิทธิภาพแ
ละซื่อสัตยสุจริต  

 
นอกจากนี้แลวรัฐบาลของแตละปร

ะเทศยังสามารถชวยรักษาและสงเสริม
มาตรฐานที่เหมาะสมและนโยบายที่ส
นับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยการสิ่งเสริมใหมีการปฏิรูปอยางต
อเน่ือง เพื่อใหแนใจไดวา 
กิจการทั้งหลายของภาคสาธารณะหรือ
ของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีประสิ
ทธิผล 

 
ทั้งน้ีบรรดารัฐบาลที่ยึดถือแนวทาง 

ปฏิบัติฯจะตองมีพันธะกิจที่จะทําการป
รับปรุงทั้งนโยบายในประเทศและตาง
ประเทศอยางตอเน่ืองอยูเสมอ 
โดยมุงปรับปรุงสวัสดิการและยกระดับ
มาตรฐานความเปนอยูของประชาชน
ทุกหมูเหลาหรือทุกชนชาติในประเทศ 

    
 
1. แนวความคิดและหลกัการ 
 
1. แนวทางปฏบิัตติอกจิการของบรรษทัข

ามชาต ิ ของ OECD 
คือขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหารวมกั
นในเรื่องที่เกี่ยวกับบรรษัทขามชาติ 
โดยรัฐบาลของประเทศตางๆ 

 
แนวทางปฏิบัติฯดังกลาวน้ี 

กําหนดหลักการและมาตรฐานตาง
ๆสําหรับหลักปฏิบัติที่ดีที่สอดคลอง
กับกฎหมายที่บังคับใชในเรื่องน้ี  
ซึ่งการดําเนินการของบรรษัทขาม
ชาติตามแนวทางปฏิบัติฯน้ีเปนเรื่อ
งของความสมัครใจและไมมีผลผูก
พันทางกฏหมาย 
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2. ในเมื่อการดําเนินธุรกิจการคาของบร
รษัทขามชาติ 
มีขอบขายที่กวางขวางไปทั่วโลก 
ทุกๆประเทศทั่วโลกจึงควรจะตองประ
สานความรวมมือซึ่งกันและกันเพื่อแก
ไขปญหารวมกันดวย 

 
ทั้งน้ี 

บรรดารัฐบาลที่ยึดถือแนวทางปฏิ
บัตฯิควรตองสิง่เสริมใหบรรษัทขา
มชาติที่ดําเนินธุรกิจการคาในดินแ
ดนของตน 
เคารพและปฏิบัติตามแนวทางปฏิ
บัตฯิไมวาจะมกีจิการอยูในประเท
ศใดก็ตาม 
ในขณะเดียวกันก็ตองคอยติดตาม
ตรวจสอบดูวา 
มีผลกระทบอยางไรบางตอประเท
ศเจาบานแตละประเทศ 

 
3. ในการใชแนวทางปฏิบัติฯ 

ไมไดกําหนดนิยามอยางแนชัดวาอะไ
รคือ "กิจการของ 
บรรษัทขามชาต"ิ 
 

แตปกติทัว่ไปจะหมายถงึก
ลุมบรษิทัหรอืนติิบคุคลอื่นๆทีด่ําเนิ
นธรุกจิการคามากกวาหนึ่งประเท
ศ  
และมคีวามเชือ่มโยงกนัในลกัษณ
ะที่สามารถประสานการดาํเนินธรุ
กิจการคาไดในหลายรปูแบบวธิีกา
ร 

 
 ในขณะที่นติิบคุคลหนึง่หรื
อมากกวาหนึ่ง 
อาจจะสามารถใชอิทธพิลตอบคุคล
อื่นๆในเครอืขายไดมากกวานติบิุค
คลอืน่ๆ  
แตระดบัของความเปนเอกเทศหรื
อความเปนอิสระจากกนัอาจจะมรี

ะดับทีแ่ตกตางๆกนัไป 
ขึ้นอยูกบัแตละบรรษทัขามชาต ิ 
 
 ความเปนเจาของกจิการขา
มชาต ิ อาจจะมเีอกชนเปนเจาของ 
หรอือาจจะเปนภาครฐัหรอืเปนแบ
บกึง่ผสมผสานกไ็ด 
โดยตวัแนวทางปฏิบตัฯินี้จะใชแก
ปญหาทีเ่กีย่วของกบันิตบิุคคลทัง้ห
ลายภายในสงักดัหรอือยูภายใหรม
ของบรรษทัขามชาติเดยีวกัน 
(บรรษัทแมและ/หรอืบรษิทัลูกที่อ
ยูภายในประเทศกไ็ด) 
 

โดยที่การกระจายความรับ
ผดิชอบทีเ่ปนจรงิในระหวางบรษิัท
ตางๆในเครอืของบรรษทัขามชาต ิ
บรษิัทลกูแตละแหงจะถูกคาดหวงั
วาตองใหความรวมมือและหนุนช
วยซึง่กนัและกนั 
เพือ่เอื้อใหเกิดการดาํเนินการตาม
แนวทางปฏบิัตฯิ 

 
4. แนวทางปฏบิัตฯิมไิดมุงแนะนาํใหรูถงึ

การปฏิบัติที่แตกตางจากกันระหวางบ
รรษัทขามชาติกับบริษัทอื่นๆภายในป
ระเทศ  
แตตัวแนวทางปฏิบัติฯจะสะทอนใหเห็
นถึงหลักปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติที่ดี
สาํหรับธรุกจิการคาทัง้มวล  
ดวยพื้นฐานความเขาใจนี้ 
บรรษัทขามชาตแิละบรษิทัอืน่ๆภายใ
นประเทศ 
จงึตางตกอยุในความคาดหวงัเดยีวกัน
หรอืลวนถูกคาดหวงัใหปฏบิตัิเหมอืน
กันโดยทัว่หนา 
เมือ่ใดกต็ามทีแ่นวทางปฏบิตัฯินีม้คีวา
มสอดคลองกับกจิการทัง้สองประเภท
หรอืสองระดับ 

 
5. รัฐบาลของประเทศตางๆ 

ทุกรัฐบาลควรประสงคที่จะชวยกันสงเ
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สริมใหมีการเคารพและปฏิบัติตามแน
วทางปฏิบตัฯินีอ้ยางกวางขวางมากที่สุ
ดเทาที่จะเปนไปได 
ในขณะเดียวกันก็ตองยอมรับวา 
ธรุกจิการคาขนาดเล็กและขนาดกลาง(
Small and Medium Sized 
Enterprises) 
อาจจะไมมีขีดความสามารถที่จะปฏิบั
ติตามไดเทากับบรรษัทขามชาติ 
แตถึงกระนั้น 
รัฐบาลของประเทศตางๆที่ยึดถือแนว
ทางปฏิบัติฯน่ีก็ควรจะตองสงเสริมใหบ
ริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางเหลาน้ีเ
คารพและปฏิบัติขอเสนอแนะตางๆตา
มแนวทางปฏิบตัฯิใหไดมากที่สดุเทาที่
จะเปนไปได 

 
 
6. รัฐบาลของประเทศตางๆที่ยึดถือแนว

ทางปฏิบตัฯิ 
ไมควรจะใชแนวทางปฏิบัติฯน้ีเพื่อจุด
ประสงคเปนเครื่องมือสําหรับคุมครอง
ปกปองการคาและอุตสาหกรรมภายใ
นประเทศของตนเอง 
หรือใชแนวทางปฏิบัติฯน้ีในทางที่สรา
งความกังขาวานาจะสรางขอไดเปรียบ
/เสียเปรียบไมวาทางใดทางหนึ่งแกปร
ะเทศใดประเทศหนึ่ง 
ที่บรรษัทขามชาติเขาไปลงทุน 

 
7. รัฐบาลของประเทศตางๆ 

มีสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขตามขอบเข
ตอํานาจของตนเองที่บรรษัทขามชาติ
จะตองดําเนินการภายใต 
แตตองเปนไปตามกฎหมายระหวางป
ระเทศนิติบุคคลตางๆของบรรษัทขาม
ชาติ ที่ตั้งอยูในประเทศตางๆ 
ลวนแตตองอยูภาย  
ใตกฎหมายที่บังคับใชภายในประเทศ
น้ันๆ 

 

เมื่อบรรษัทขามชาติใดตองตกอยูภ
ายใตขอกําหนดที่ขัดแยงกันของประเ
ทศที่ยึดถือแนวทางปฏิบัติฯ  
รฐับาลทีเ่กีย่วของจะตองใหความรวม
มือดวยความบรสิทุธิใ์จโดยมุงทีจ่ะแก
ไขปญหาใดๆที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
8. รัฐบาลของประเทศตางๆที่ยึดถือแนว

ทางปฏิบัติฯจะตองดําเนินการดวยควา
มเขาใจที่วา 
เปนความรบัผดิชอบของรฐับาลตนทีจ่
ะตองปฏบิตัติอธรุกจิการคาหรอืบรษิทั
ตางๆดวยความเสมอภาคเทาเทยีมกัน 
และเปนไปตามกฎหมายระหวางประเ
ทศ 
โดยถอืวาเปนพันธะผูกพันในเชงิสญั
ญา 

 
9. การใชกลไกที่เหมาะสมสําหรับยุติขอ

พิพาทระหวางประเทศ จะรวมทั้ง 
อนญุาโตตลุาการ 
จะไดรับการสงเสริมเปนวิธีการหนึ่งที่
จะเอื้อใหเกิดขอยุติของปญหาทางกฏ
หมาย 
ที่เกิดขึ้นระหวางบรรษัทขามชาติกับรั
ฐบาลของประเทศเจาบาน 

 
10. รัฐบาลของประเทศตางๆที่ยึดถือแ

นวทางปฏบิตัฯิ 
จะตองสงเสริมแนวทางปฏิบัติฯและส
นับสนับใหใชแนวทางปฏิบตัฯิอีกดวย 

 
รัฐบาลของประเทศตางๆ 
จะตองจัดตั้ง"หนวยงานดาํเดินการระ
ดับชาต"ิ หรือ National Contact 
Point 
ขึ้นมาเพื่อสงเสริมแนวทางปฏิบัติฯ 
และใหทําหนาที่เปนเวทีสําหรับหารือแ
ลกเปลี่ยนทัศนะเพื่อแกไขปญหาที่อยา
งที่เกี่ยวของกับแนวทางปฏิบัติฯ 
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นอกจากนี้แลว 
รัฐบาลของประเทศตางๆที่ยึดถือแนว
ทางปฏิบตัฯิจะตองมีสวนรวมในการพิ
จารณาทบทวนที่เหมาะสม 
และขั้นตอนตางๆในการประชุมเชิงป
รึกษาหารือ 
เพื่อแกไขประเด็นปญหาเกี่ยวกับการ
ตีความสาระของแนวทางปฏิบัติฯทาม
กลางสถานการณของโลกที่เปลี่ยนแป
ลงสภาพเงื่อนไขอยูตลอดเวลา 
 

2. นโยบายทัว่ไป 
 

บรรษัทขามชาติทั้งหลายควรจะตอง
คํานึงถึงนโยบายตางๆที่สถาปนาไวแลวใ
นประเทศตางๆที่เขาไปดําเนินธุรกิจการค
า  
และจะตองพิจารณาทัศนะของบรรดาผูที่
มีสวนไดสวนเสียตางๆ  
ซึ่งภายใตหลักการนี้ 
บรรษัทขามชาติทั้งหลายควรจะตอง:- 
 
1. มีสวนชวยสรางความเจริญกาวหนาทั้ง

ในดานเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดลอม 
โดยมุงบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
2. เคารพสิทธิมนุษยชนของผูที่ไดรับผล

กระทบจากกิจการของตน 
โดยเปนการเคารพที่สอดคลองกับทั้งพั
นธะกิจของรัฐบาลและพันธะผูกพันระ
หวางประเทศดวย 

3. สงเสริมใหมีการสรางขีดความสามาร
ถในทองถิ่น 
โดยผานการทํางานแบบรวมมือกันอย
างใกลชิดกับชุมชนทองถิ่น 
รวมทั้งธุรกิจการคาหรือบริษัทตางๆใ
นทองถิ่น 
พรอมกับชวยพัฒนาใหเกิดกิจการตาง
ๆของบรรษัทขามชาติทั้งในตลาดภาย
ในประเทศและในตลาดตางประเทศ 

ที่สอดคลองกับความจําเปนที่จะตองมี
หลักปฏิบัติหรือวิธีการเชิงพาณิชยที่ดี 

 
4. สงเสริมใหเกิดการลงทุนในตัวคนหรือ

ลงทุนในดานบุคลากร 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
โดยการสรางโอกาสใหเกิดการจางงา
น 
พรอมกับเอื้อใหเกิดโอกาสสําหรับการ
ฝกอบรมแกลูกจางคนงาน 

 
5. ใหละเวนจากการแสวงหาและรบัประโ

ยชนจากขอยกเวนใดๆ 
ในสวนที่เกีย่วของกบัสิง่แวดลอม 
อนามยั ความปลอดภยั แรงงาน ภาษี 
แรงจงูใจดานการเงิน 
หรอืประเดน็ปญหาอืน่ๆ 
ที่มไิดรวมอยูในเจตนารมยของกฎหม
าย 
หรอืของกรอบดาํเนนิการตามกฎระเบี
ยบที่กาํหนดไว   

 
6. สนับสนุนและยึดมั่นในหลักการของบ

รรษัทภิบาลที่ดี 
รวมพัฒนาและใชหลักปฏิบัติหรือวิธีก
ารปฏิบัติของบรรษัทภิบาลที่ดี 

 
7. พัฒนาและใชหลักปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติ

ที่กําหนดขึ้นเองและระบบการบริหาร-
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะชวยสรางความสัมพันธที่ดี 
บนพื้นฐานของความมัน่ใจและความไ
ววางใจตอกนั 
ระหวางบรรษทัขามชาติกบัสงัคมของ
ประเทศทีบ่รรษทัดาํเนนิธรุกจิการคาอ
ยู 

 
8. สงเสริมใหลูกจางคนงานมีการรับรูแล

ะเขาใจนโยบายของบรรษัทและใหสา
มารถปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆได 
โดยใชวิธีการเผยแพรอยางเหมาะสม 
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รวมทั้งการจัดใหมีโครงงานฝกอบรม
ตางๆ 

 
9. เลกิใชวธิกีารเลอืกปฏิบตัิหรอืการลงโ

ทษทางวินยัลูกจางคนงาน 
ซึง่เปนผูทีท่าํรายงานอยางซื่อสตัยตอฝ
ายบริหาร หรอืในกรณีทีเ่หมาะสม 
ลูกจางคนงานสามารถรายงานตอหนว
ยงานของทางการหรือของรฐั 
เรือ่งวธิีการดาํเนินการทีไ่มเปนไปตา
มทีก่ฎหมายบญัญัต ิ
หรอืขัดตอแนวทางปฏบิัตฯิ หรอื 
ขดัตอนโยบายของบรรษทัเอง 

 
10. ในกรณีที่เหมาะสม 

สนับสนุนบรรดาหุนสวนทางธุรกิจใน
หวงโซของการผลิตใหแกบรรษัทขาม
ชาติ 
ซึ่งรวมทั้งผูผลิตสินคาหรือชิ้นสวน 
(Suppliers) 
และผูเหมาะชวงงานผลิตหรือบริการ 
(Sub-Contractors) 
ใหยึดหลักการตางๆของจรรยาบรรณ
ธุรกิจการคา 
ที่สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติฯ 

 
11. ไมเกี่ยวของในลักษณะที่ไมเหมาะ

สมกับกิจกรรมทางการเมืองในทองถิ่น 
                                     
3. การเปดเผยขอมลูขาวสาร 
 
1. บรรษัทขามชาติทั้งหลาย 

ควรดําเนินการเพื่อใหแนใจวา 
มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
กับกิจกรรมทางธุรกิจการคา 
โครงสรางของบรรษัท 
สถานภาพทางการเงินของบรรษัท 
และผลการดําเนินการของบรรษัท 
ที่ถูกตองเชื่อถือได เปนประจํา 
และในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมสอดค
ลอง  

 
โดยที่ขอมูลขาวสารที่จะตองเปดเผยน้ี 
เปนขอมูลขาวสารของทั้งบรรษัท 
และหากเหมาะสมก็ตองเปนขอมลูข
าวสารที่เปดเผยใหสาธารณชนได
รับรูถึงสายงาน      ธุรกิจการคาตางๆ 
และตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของส
ถานประกอบการของ  
บรรษัทและบริษัทลูกในเครือ   ทั้งน้ี 
นโยบายเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสา
รควรจะ  
ตองเปดเผยใหเขาใจถึงลักษณะ ขนาด 
และตําแหนงที่ตั้งของสถานประกอบก
าร     ตางๆในเครือ  
โดยคํานึงถึงคาใชจายในการจัดทําแล
ะเปดเผย ความลับทางธุรกิจ และ     
ขอวิตกกังวลอื่นๆที่อาจจะเปนขอมูลข
าวสารที่ทําใหบรรษัทหรือบริษัทในเค
รือเสีย      เปรียบในเชิงการแขงขัน 

 
2. บรรษัทขามชาติทั้งหลาย 

ควรจะตองมีมาตรฐานคุณภาพสูงในก
ารเปดเผยขอมูลขาวสาร 
งานบัญชีและงานตรวจสอบบัญชี  
อีกทั้งควรจะตองไดรับการสนับสนุนใ
หมีมาตรฐานคุณภาพสูงในการเปดเผ
ยขอมูลขาวสารที่ไมเกี่ยวของกับการเงิ
น ซึ่งรวมทั้ง รายงานดานสิ่งแวดลอม 
และรายงานดานสังคม 
หากมีการจัดทํารายงานดังกลาว  
นอกจากนี้แลว 
ควรจะตองจัดทํารายงานเรื่องมาตรฐา
นและนโยบายที่กําหนดใหตองเผยแพ
รขอมูลขาวสารทั้งดานการเงินและไม
ใชดานการเงินอีกดวย 

 
3. บรรษัทขามชาติควรเปดเผยขอมูลขาว

สารพื้นฐาน ที่เแสดงชื่อของบรรษัท 
ตําแหนงสถานที่ตั้ง 
และโครงสรางของบรรษัท 
ทั้งของบรรษัทแมและบริษัทลูกในเครื



 

 

45

 

อ ทั้งชื่อบริษัท 
ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท 
สัดสวนในการถือหุนกี่เปอรเซ็นต 
ความเชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยทางอ
อมกับบริษัทลูก 
รวมทั้งการถือหุนไขวหรือถือหุนของกั
นและกันของบริษัทในเครือของบรรษั
ทเดียวกัน 

 
4. บรรษัทขามชาติควรจะตองเปดเผยขอ

มูลขาวสารที่อยูในรูปของเอกสาร 
ตอไปนี้:- 

.א   ผลประกอบการทั้งที่เปนผลทางกา
รเงินและผลของการดําเนินการขอ
งบรรษัท 

.ב   จุดประสงคของบรรษัท 
.ג   ผูถือหุนรายใหญและสิทธิในการอ
อกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 

.ד   สมาชิกของคณะกรรมการบรรษัท
และผูบริหารที่สําคัญๆและคาตอบ
แทนของบุคคลเหลาน้ี 

.ה   ปจจัยเสี่ยงที่คาดการณไวแลว 
.ו   ประเด็นปญหาที่สําคัญๆที่เกี่ยวกับ
ลูกจางคนงานและผูมีสวนไดสวนเ
สียอื่นๆ 

.ז   โครงสรางและนโยบายเชิงบรรษัท
ภิบาลของบรรษัท 

 
5. บรรษัทควรจะถูกสงเสริมใหสื่อสาระกั

บสาธารณชนดวยขอมูลขาวสารเพิ่มเ
ติม ซึ่งรวมทั้ง:- 

.א   ถอยแถลงในเชิงปญญาความเชื่อ 
หรือ 
เจตนารมยทางธุรกิจที่เตรียมไวเพื่
อเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งรวมทั้ง 
ขอมูลขาวสารเรื่อง 
นโยบายดานสิ่งแวดลอม 
จรรยาบรรณ และสังคม 
ของบรรษัท 
รวมทั้งจรรยาบรรณที่บรรษัทยึดถื

อ  นอกจากนี้ 
ยังตองเปดเผยดวยวา 
นโยบายดังกลาวขางตน 
ไดรับการรับรองเมื่อใด 
(วันเดือนป) 
ใชในประเทศใดบางและโดยบริษั
ทหรือกิจการในเครืองใดบางในแ
ตละประเทศที่ใชนโยบาย 
รวมทั้งผลการดําเนินการตามนโย
บายดังกลาว 
ที่สัมพันธกับถอยแถลงหรือเจตนา
รมยของบรรษัท 
ลวนแตเปนเน้ือหาสาระที่ควรจะต
องสื่อสาระกับสาธารณชน 

 
.ב   ขอมูลขาวสารวาดวย 
ระบบตางๆที่ใชเพื่อจัดการกับอัตร
าหรืออัจจัยเสี่ยงๆ 
และการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และที่วาดวย 
ถอยแถลงของบรรษัทที่เแสดงหลัก
ปฏิบัติ หรือ 
จรรยาบรรณธุรกิจของบรรษัท 

 
.ג   ขอมูลขาวสารวาดวย 
ความสัมพันธของบรรษัทกับลูกจา
งคนงานและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น
ๆ  

 
4. การจางงานและแรงงานสั
มพันธ 

 
ภายใตกรอบหรือบริบทของการใชกฎหม
าย 
กฏระเบียบและระบบแรงงานสัมพันธและ
วิธีการจางงานที่ใชอยูในปจจุบัน 
บรรษัทขามชาติควรจะตองปฏิบัติดังตอไ
ปน้ี:- 
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1. ก) 
เคารพสิทธิของลูกจางคนงานของ
ตน ที่จะ   
ตองมีตัวแทนโดยสหภาพแรงงาน 
และองคคณะในรูปแบบอื่นๆที่เปน
ตัวแทนที่แทจริงของลูกจางคนงาน  
และเขารวมในการเจรจาตอรองใน
เชิงสรางสรรค 
ไมวาจะเปนการเจรจาตอรองเฉพา
ะตัวปจเจกชน 
หรือเปนการเจรจาตอรองกับตัวแ
ทนโดยผานองคกรจัดตั้งของลูกจา
งคนงาน  
โดยมีเจตนาที่มุงบรรลุขอตกลงในเ
รื่องที่วาดวย เงื่อนไขการจางงาน 

 
ข)มีสวนชวยอยางมีประสิทธิผลต
อความพยายามเลิกใชแรงงานเด็ก 

 
        
ค)มีสวนชวยขจัดการบังคับใชแร
งงาน 
หรือแรงงานภาคบังคับในทุกรูปแ
บบ 

 
ง)ไมเลือกปฏิบัติตอลูกจางคนงาน
ของตนในสวนของการจางงาน 
หรือ อาชีพ 
โดยเหตุของเชื้อสายเผาพันธุ สีผิว 
เพศ ความเชื่อทางศาสนา 
อุดมการณทางการเมือง 
ความเปนชนชาติสวนหนึ่งสวนใด
ของชาติ หรือภูมิหลังทางสังคม 
นอกเสียจากวาจะเปนกรณีของลูก
จางคนงานที่มีลักษณะพิเศษท่ีกําห
นดไวโดยนโยบายของรัฐบาล 
ซี่งเจาะจงใหการสงเสริมใหเกิดคว
ามเทาเทียมดานโอกาสของการจา
งงาน หรือ 
เกี่ยวของกับขอกําหนดเฉพาะสําห

รับงานบางตําแหนงที่ตองมีคุณสม
บัติพิเศษจริงๆ 

 
2. ก)  

ชวยเอื้ออํานวยความสะดวกใหตัว
แทนของลูกจางคนงาน 
ซึ่งจําเปนตอการชวย     
ใหสามารถบรรลุขอตกลงจากการเ
จรจารวมที่มีประสิทธิผล 

       
        ข)  

ใหขอมูลขาวสารแกตัวแทนของลู
กจางคนงาน 
ที่จําเปนตอการเจรจาตอรองอยาง 

    มีความหมาย ในเรื่องที่วาดวย 
เงื่อนไขของการจางงาน 

 
 ค) 

สงเสริมใหเกิดการหารือแลกเปลี่ย
นทัศนะและความรวมมือกัน 
ระหวางนายจางกับลูกจางและตัวแ
ทนของลูกจางคนงาน 
ในเรื่องที่มีความวิตกกังวลรวมกัน 

 
3. ใหขอมูลขาวสารอแกลูกจางคนงานแล

ะตัวแทนของตน 
ซึ่งชวยใหพวกเขาไดรับทราบทัศนะที่
แทจริงและเที่ยงธรรมตอการดําเนินก
ารของนิติบุคคลในเครือหรือหากเหมา
ะสม 
ก็ควรจะมีโอกาสไดรับทราบถึงการดํา
เนินการของบรรษัททั้งบรรษัทดวย 

 
4. ก)ปฏิบัติตามมาตรฐานการจางงานแล

ะแรงงานสัมพันธ 
ที่ไมต่ํากวามาตรฐานในเชิงเปรียบเทีย
บที่ปฏิบัติโดยนายจางอื่นๆในประเทศเ
จาบาน 

 
)ב   ดําเนินการอยางเปนขั้นตอน 

เพื่อใหแนใจไดวาในการดําเนินการข
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องบรรษัทมีมาตรการสําหรับอาชีวอน
ามัยและความปลอดภัย 

 
5. ในการดําเนินการของบรรษัทขามชา

ติหรือของกิจการในเครือ 
เทาที่จะเปนไปไดในเชิงปฏิบัติ 
ควรจะตองจางบุคลากรในทองถิ่น 
และใหการฝกอบรมโดยประสงคที่จะ
ปรับปรุงหรือยกระดับทักษะแกลูกจาง
คนงาน 
โดยความรวมมือของตัวแทนของลูกจ
างคนงาน และหากเหมาะสม 
ก็ควรไดรับความรวมมือจากหนวยงา
นของรัฐที่เกี่ยวของดวย 

 
6. เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในก

ารดําเนินการของบรรษัทขามชาติและ
กิจการตางๆในเครือ 
ซึ่งนาจะมีผลกระทบอยางสําคัญตกชีวิ
ตความเปนอยูของลูกจางคนงานของต
น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เกิดการ"
ปดกิจการ" ของบริษัท 
ที่ทําใหเกิดการ"ลอยแพ"คนงาน 
หรือตอง"ใหออกจากงาน"เปนจํานวน
มาก  
โดยที่จะตองแจงใหตัวแทนของลูกจาง
คนงานไดรับทราบลวงหนาวา 
จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับกับจาง
งาน และหากเหมาะสม 
ก็จะตองแจงใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ย
วของไดรับทราบลวงหนาดวยเชนกัน 
พรอมกับใหความรวมมือกับตัวแทนข
องลูกจางคนงานและหนวยงานของรัฐ
ที่เหมาะสม 
เพื่อที่จะลดทอนผลกระทบในดานลบที่
จะเกิดขึ้นจริง ใหมีผลกระทบนอยที่สุด 

 
เมื่อพิจารณาถึงสภาพเงื่อนไขเฉพ

าะของแตละกรณีที่เกิดขึ้น 
ก็นาจะเหมาะสมหากฝายบริหารของบ
รรษัทขามชาติหรือกิจการของบริษัทใ

นเครือจะแจงใหลูกจางคนงานไดรับท
ราบลวงหนา 
กอนที่จะมีการตัดสินใจขั้นสุดทาย 

 
 นอกจากนี้ก็ยังอาจจะใชวิธีการอื่น
ๆ 
เพื่อชวยใหเกิดความรวมมือกันอยางมี
ความหมาย 
เพื่อจะลดผลกระทบในดานลบจากการ
ตัดสินใจดังกลาว 

 
7. ในบริบทของการเจรจาตอรองอยางแ

ทจริงกับตัวแทนของลูกจางคนงาน 
ในเรื่องที่วาดวยการจางงาน 
หรือในระหวางที่ลูกจางคนงานยังสาม
ารถใชสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันจั
ดตั้งเปนสหภาพแรงงาน 
จะไมขมขูคุกคามวาจะโยกยายสวนห
น่ึงสวนใดหรือหนวยการผลิตหรือหน
วยบริการทั้งหนวย 
ไปจากประเทศที่เกิดกรณีขึ้น 
หรือจะไมโยกยายลูกจางคนงานยจาก
กิจการหนึ่งใดของบรรษัทขามชาติไป
ทํางานในกิจการอื่นใดในเครือในประ
เทศอื่นๆ 
เพื่อที่จะใชอิทธิพลที่ไมถูกตองชอบธร
รมตอการเจรจาตอรอง 
หรือไมก็สรางอุปสรรคขัดขวางการใช
สิทธิเสรีภาพของลูกจางคนงานในการ
รวมตัวจัดตั้งเปนสหภาพแรงงาน  

 
8. เอื้อใหตัวแทนที่มีอํานาจหนาที่ที่ถูกตอ

งของลูกจางคนงานของตนทําการเจรจ
าในกระบวนการเจรจาตอรองรวม 
หรือในการเจรจาตอรองในประเด็นป
ญหาที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางฝ
ายลูกจางกับฝายบริหาร 
และปลอยใหทั้งสองฝายมีโอกาสไดหา
รือกันวาเรื่องที่มีความวิตกกังวลรวมกั
น กับตัวแทนของฝายบริหาร 
ที่ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจเต็มในก
ารตัดสินใจในประเด็นปญหาดังกลาว   
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5. สิ่งแวดลอม 
 

ภายในกรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ 
และหลักปฏิบัติของการบริหารบานเมืองใ
นประเทศตางๆที่บรรษัทขามชาติเขาไป
ทําธุรกิจการคา 
และคํานึงถึงขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่
ยวของ หลักการ จุดประสงค 
และมาตรฐานตางๆ 
บรรษัทขามชาติควรจะตองพิจารณาถึงคว
ามจําเปนที่จะตองพิทักษสิ่งแวดลอม 
สุขภาพและอนามัยของสาธารณชน 
ซึ่งโดยทั่วไปควรจะตองทํากิจกรรมดานธุ
รกิจการคาในลักษณะที่ชวยใหบรรลุเปาห
มายที่กวางไกลกวาน้ัน 
คือชวยใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
บรรษัทขามชาติควรจะ:- 

 
1. สถาปนาและดํารงรักษาระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับ
บรรษัท ซึ่งรวมทั้ง: 

 
ก) 
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลกระทบจ
ากกิจการของตนทางดานสิ่งแวดล
อม สุขภาพ และความปลอดภัย 
จะตองจัดเก็บรวบรวมและทําการ
ประเมินอยางดีเพียงพอและเหมาะ
สมกับชวงจังหวะเวลา   

 
 ข)  

กําหนดจุดประสงคที่สอบทานหรือ
วัดได และหากเหมาะสม 
ก็ตองกําหนด            
เปาหมายดวย 
เพื่อจะแกไขปรับปรุงการพิทักษสิ่ง
แวดลอมใหมีประสิทธิภาพยิ่ง            
ขึ้น  
รวมทั้งการทบทวนเปนระยะวา 

จุดประสงคที่กําหนดไวน้ัน 
ยังคงสอดคลอง 

             อยูอีกหรือไมอยางไร 
 

ค)ติดตามตรวจสอบความคืบหนา
ที่มุงบรรลุจุดประสงคหรือเปาหมา
ยทางดาน        สิ่งแวดลอม 
สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย 
หรือไม 

 
2. พิจารณาถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกั

บคาใชจาย 
การรักษาความลับทางการคา 
และการคุมครองทรัพยสินทางปญ
ญา 

 
ก)  
ใหขอมูลขาวสารที่ดีเพียงพอและส
อดคลองกับชวงจังหวะเวลาแกทั้งส
าธารณชนและลูกจางคนงานของต
น 
เรื่องที่กิจกรรมทางธุรกิจการคาขอ
งตนอาจจะมีผลกระทบในดานลบต
อสิ่งแวดลอม 
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ซึ่งควรจะรวมทั้งรายงานความคืบ
หนาในการปรับปรุงมาตรการหรือ
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม 
 
)ג   สื่อสาระและหารือแลกเปลี่ยนทัศ
นะกันดีพอและสอดคลองกับชวงจั
งหวะเวลาที่เหมาะสม 
กับชุมชนตางๆที่ไดรับผลกระทบโ
ดยตรง 
จากนโยบายดานสิ่งแวดลอม 
สุขอนามัยและความปลอดภัยของ
บรรษัทขามชาติ 
และจากการดําเนินการตามนโยบ
ายดังกลาว 
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3. ในกระบวนการตัดสินใจ 
ควรจะตองประเมินและแสวงหาท
างแกไขปญหาผลกระทบที่คาดกา
รณไวแลววาจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวด
ลอม 
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ที่เกิดจากกระบวนการตางๆในสา
ยการผลิต 
จากตัวสินคาและบริการ 
ของบรรษัทขามชาติตลอดชวงวง
จรชีวิตสิ่งตางๆดังกลาวขางตน  

 
ในกรณีที่กิจกรรมตางๆที่มี

ผูนําเสนอขึ้นน้ัน 
อาจจะมีผลกระทบอยางสําคัญตอ
สิ่งแวดลอม 
สุขภาพอนามัยและความปลอดภั
ย 
และในกรณีที่จะตองขี้นอยูกับกา
รติดสินใจของหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ 
จะตองเตรียมการประเมินผลกระ
ทบอยางดีเพียงพอ 
เพื่อใหเตรียมการประเมินผลกระ
ทบตอสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
ดวย 

 
4. เพื่อใหสอดคลองกับความเขาใจทั้

งในเชิงวิทยาศาสตรและเทคนิคข
องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
หากมีเงื่อนไขปจจัยที่คุกคามและ
อาจทําความเสียหายอยางรายแรง
ตอสิ่งแวดลอม 
ก็จะตองคํานึงถึงสุขภาพอนามัยแ
ละความปลอดภัยของมนุษยประก
อบดวย 
โดยไมใชความไมแนนอนเชิงวิท
ยาศาสตร 
ที่อาจมีเงื่อนไขปจจัยที่ผันแปรจน
ไมอาจมั่นใจไดอยางเต็มที่ 
เปนเหตุผลในการเลื่อนใชมาตรก
ารตางๆที่คุมคา 

ในการปองกันหรือลดความเสียห
ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม
ดังกลาวขางตน 

 
5. ตองมีแผนฉุกเฉินตางๆที่ออกแบ

บไวเพื่อปองกัน 
เพื่อลดความสูญเสีย 
และเพื่อควบคุมความเสียหายที่รา
ยแรง 
และความเสียหายทางสุขภาพอนา
มัยของผูคน 
ที่อาจจะเกิดจากการดําเดินการห
รือกิจกรรมใดๆของบรรษัทขามช
าติ ซึ่งรวมทั้ง 
อุบัติเหตุและกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิ
น  
อีกทั้งยังควรจะตองมีกลไกตางๆ
สําหรับจัดทํารายงานเหตุฉุกเฉิน
หรือความเสียหายแกเจาหนาที่ทา
งการที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ 

 
6. ตองแสวงหารูปแบบวิธีการตางๆเ

พื่อปรับปรุงการดําเนินการดานสิ่
งแวดลอมของบรรษัทขามชาติ  
หากเหมาะสมโดยการสงเสริมให
มีกิจกรรมตางๆในดานน้ี คือ 

 
)א   เลือกใชเทคโนโลยีและขั้นต
อนการดําเนินการในทุกสว
นของบรรษัทขามชาติ 
ที่สะทอนถึงมาตรฐานของก
ารดําเนินการดานพิทักษสิ่ง
แวดลอม 
ในสวนที่ดําเนินการไดดีที่สุ
ดของบรรษัท 

 
)ב   ในสวนของการพัฒนาสินค
าหรือการใชบริการที่ยังไมเ
ห็นผลกระทบทางดานสิ่งแว
ดลอม  ก็ตองใหแนใจวา 
เปนสินคาและบริการที่ 
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- ใชไดตามจุดประส
งคดวยความปลอด
ภัย 

- ใชพลังงานและทรั
พยากรธรรมชาติอ
ยางคุมคา  

-  
สามารถนํากลับมา
ใชใหมไดอีก 
(Reused) 

- สามารถนําวัสดุไป
หมุนเวียนผลิตให
มไดอีก 
(Recycled) 

- สามารถนําไปขจัด
ไดอยางปลอดภัย 

 
)ג   สงเสริมใหลูกคาของบรรษั
ทขามชาติมีความรับรู 
ในระดับที่สูงขึ้นในเรื่องนัย
เชิงสิ่งแวดลอมของการใชสิ
นคาและบริการของบรรษัท
ขามชาติ 

 
ง) 

คนควาวิจัยเรื่องวิธีการตาง
ๆเพื่อปรับ  
ปรุงการดําเนินการดานพิทั
กษสิ่งแวดลอมของบรรษัท
ขามชาติในระยะยาว 

  
จ) 
ใหการศึกษาและใหการฝก
อบรมแตลูกจางคนงานอยา
งดีเพียงพอ 
ในเรื่องสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยในเชิงสิ่งแว
ดลอม 
ซึ่งรวมทั้งการจัดเก็บหรือข
นยายวัสดุอันตรายและการ
ปองกันอุบัติเหตุที่มีทําสราง

ความเสียหายตอสิ่งแวดลอ
ม 
พรอมกับใหการศึกษาและ
ฝกอบรมในเรื่องของการจั
ดการสิ่งแวดลอมโดยทั่วๆไ
ปดวย เชน 
ในเรื่องของการประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม 
ระเบียบขั้นตอน 
การประชาสัมพันธ 
และเทคโนโลยีดานสิ่งแวด
ลอม 

 
ฉ) 

มีสวนชวยใหเกิดการกําหน
ดนโยบายสาธารณะที่ดีและ
นํามาใชไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ 
โดยเปนนโยบายที่มีความห
มายที่ดีเชิงสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดคาใชจายในการ
ดําเนินการดวย 
ตัวอยางเชน 
นโยบายสาธารณะที่มุงสรา
งความเปนหุนสวนกันในก
ารแกไขปญหา หรือ 
มุงใหเกิดโครงการริเริ่มให
มๆที่จะเพิ่มพูนความรับรูข
องผูคนในเรื่องสิ่งแวดลอม
และการพิทักษสิ่งแวดลอม 

 
 

6. การตอตานสินบน 
 

บรรษัทขามชาติไมควร 
ทั้งทางตรงและทั้งออม เสนอวาจะให 
หรือสัญญาวาจะให 
ใหหรือเรียกรับสินบน หรือ 
ขอไดเปรียบใดๆที่ไมมีสิทธิจะได 
เพื่อจะได 
หรือดํารงไวซึ่งขอไดเปรียบทางธุรกิจ



 

 

51

 

หรือขอไดเปรียบอื่นๆที่ไมถูกตองบรร
ษัทขามชาติไมควรถูกขอใหรับสินบน 
หรือ 
ไมควรถูกคาดหวังวาจะเปนฝายใหสิน
บน 
หรือไดขอไดเปรียบใดๆที่ไมมีสิทธิ์จะ
ได  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
บรรษัทขามชาติใดๆก็ตาม 
 
1. ไมเสนอ หรือ 
ไมยอมปฏิบัติตามคําเรียกรองใดๆ 
ใหจายเงินสวนหน่ึงสวนใดของเงินที่ต
องชําระตามสัญญา 
ใหแกเจาหนาที่ของรัฐ หรือ 
ลูกจางคนงานของหุนสวนธุรกิจ  
นอกจากนี้ยังไมควรใชวิธีการจางเหม
าะชวง 
หรือใชใบสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
หรือใชขอตกลงวาจางที่ปรึกษา 
เปนวิธีการชําระเงินผานไปยังเจาหนา
ที่ของรัฐ 
หรือไปใหกับลูกจางคนงานของหุนสว
นธุรกิจ 
หรือไปยังญาติหรือผูรวมงานที่เปนหุน
สวน 

 
2.  ดําเนินการใหแนใจวา 
คาตอบแทนของตัวแทน/นายหนาธุรกิ
จการคาอยูในจํานวนหรืออัตราที่เหมา
ะสม 
และตองเปนการชําระคาตัวแทน/นาย
หนาที่ถูกตองชอบธรรมเทาน้ัน  
ในกรณีที่เกี่ยวของสอดคลองกัน 
ก็ควรจะตองจัดทําบัญชีรายชื่อของตัว
แทน
 /นายหนาที่วาจางไวเพื่อการทําธุร
กรรมกับหนวยงานของรัฐหรือกับรัฐวิ
สาหกิจ  
โดยที่จะตองเปดเผยบัญชีรายชื่อของตั
วแทน/นายหนาดังกลาวตอเจาหนาที่ข
องรัฐที่เกี่ยวของ 

 

3. เพื่อความโปรงใสของกิจกรรมตาง
ๆที่ดําเนินการเพื่อตอตานการติดสินบ
นและการกรรโชกทรัพย  
โดยที่มาตรการตางๆเพื่อการนี้ 
ควรจะตองรวมทั้งการแถลงตอสาธาร
ณชนวา 
บรรษัทขามชาติถือเปนพันธะกิจในกา
รตอตานสินบนและการกรรโชกทรัพย 
พรอมกับเปดเผยระบบทํางานที่ทางบร
รษัทขามชาติใชเพื่อใหสามารถดําเนิน
การตามพันธะกิจน้ี นอกจากนี้แลว 
บรรษัทขามชาติยังตองเปดโอกาสใหมี
การแลกเปลี่ยนทัศนะอยางเปดเผยในเ
วทีสาธารณะกับสาธารณชน 
เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการรับรูแล
ะความรวมมือกันในการตอสูและตอต
านสินบนและการกรรโชกทรัพย 

 
4. สงเสริมใหลูกจางคนงานไดรับรู
และปฏิบัติตามนโยบายของบรรษัทขา
มชาติในการตอตานสินบนและการกร
รโชกทรัพย 
โดยการเผยแพรขอมูลขาวสารวาดวย
นโยบายนี้ 
และทั้งผานโครงงานฝกอบรมตางๆเพื่
อการนี้ 
และระเบียบขั้นตอนในการลงโทษทาง
วินัย 

 
5. ใชระบบควบคุมงานบริหารที่ไ

มสงเสริมการใหหรือติดสินบน 
หรือวิธีปฏิบัติอื่นๆที่ทุจริตมิชอบ 
อีกทั้งยังตองมีวิธีการอื่นๆทางดานก
ารเงิน 
การคํานวณภาษีและการตรวจสอบบั
ญชี 
เพื่อปองกันมิใหเกิดการทําชําระเงิน
แบบ”นอกบัญชี“หรือ”บัญชีลับ” หรือ 
การจัดทําเอกสารที่ไมถูกตองหรือไ
มสุจริตเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ย
วของ 
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6. ไมบริจาคเงินโดยมิชอบดว
ยกฎหมายใหแกผูรับสมัครรับเลือกตั้
งเพื่อตําแหนงทางการเมือง 
หรือใหแกพรรคการเมืองหรือองคก
รการเมืองอื่นๆ 
โดยที่การบริจาคเงินควรจะตองเปน
ไปตามขอกําหนดของกฎหมายอยาง
เต็มที่ในเรื่องการเปดเผยขอมูลตอสา
ธารณชน  
อีกทั้งยังควรตองรายงานไปยังฝายบ
ริหารระดับอาวุโสหรือระดับสูงขึ้นไ
ปใหไดรับรู 

 
 
7.สิทธิประโยชนของผูบริโภ
ค 
 

เมื่อตองดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวขอ
งกับผูบริโภค 
ทางบรรษัทขามชาติควรจะตองดําเนินกา
รตามวิธีปฏิบัติที่ดีและเปนธรรมในดานธุ
รกิจการคา การตลาดและการโฆษณา 
อีกทั้งยังควรดําเนินการตามขั้นตอนอยาง
สมเหตุสมผล เพื่อใหแนใจวา 
สินคาและบริการของบรรษัทขามชาติน้ัน 
มีคุณภาพและปลอดภัยสําหรับผูซื้อ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรจะตอง: 
 
1.  ดําเนินการเพื่อใหแนใจวา 
สินคาหรือบริการของบรรษัทไดมาตรฐา
นตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่ตกลงกั
นกับผูซื้อทุกประการ 
เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยขอ
งผูบริโภค 
ซึ่งรวมทั้งมีคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพอนามั
ยและความปลอดภัยของตัวสินคา 
ตลอดจนฉลากสินคาที่มีขอมูลตามที่กฎห
มายกําหนด 
 
2. 
บรรษัทขามชาติจะตองใหขอมูลที่ถูกตอง

และชัดเจนเก่ียวของกับสวนประกอบ 
วิธีการใชอยางปลอดภัย การบํารุงรักษา 
การเก็บรักษา 
และวิธีการขจัดสวนที่เหลือหรือหีบหอ 
มากเพียงพอ 
ตามความเหมาะสมของตัวสินคาหรือบริก
าร 
เพื่อใหผูบริโภคสามรรถตัดสินใจไดอยาง
มีขอมูลประกอบการพิจารณา 
 
3. 
ใหมีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและมีความโ
ปรงใสสําหรับแกไขปญหาที่มีผูบริโภครอ
งเรียน 
และชวยใหมีขอยุติที่เปนธรรมและทันการ
ณตอกรณีพิพาทกับผูบริโภค 
โดยไมกอใหเกิดคาใชจายหรือภาระโดยไ
มสมควรแกผูบริโภค 
 
4.  ไมแสดงตัววาเปนตัวแทน 
หรือละเวนจากการเปนแสดงตัววาเปนตัว
แทน ไมกระทําการในลักษณะอื่นใด 
ที่เปนการหลอกลวง สรางความเขาใจผิด 
ปลอมแปลง หรือไมเปนธรรม  
 
5.  เคารพความเปนสวนตัวของผูบริโภค 
พรอมกับใหความคุมครองขอมูลสวนตัวข
องผูบริโภคดวย 
 
6.  
ใหความรวมมืออยางเต็มที่และในลักษณะ
ที่โปรงใสกับเจาหนาที่ของทางการในการ
ปองกันหรือในการขจัดภัยอันตรายที่คุกค
ามอยางรายแรงตอสุขภาพอนามัยและคว
ามปลอดภัยของผูบริโภค 
ที่เกิดจากการบริโภคหรือใชสินคาหรือบริ
การของบรรษัทขามชาติ 
 
8.  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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บรรษัทขามชาติ ควรจะ 
 
1.  ดําเนินการเพื่อใหแนใจไดวา 
กิจกรรมตางๆของบรรษัทฯ 
สอดคลองกับนโยบายและแผนงานดานวิ
ทยาศาสตรและเทคโนโลยี(S&T)ของประ
เทศเจาบาน และหากเหมาะสม 
ก็ควรจะตองชวยการพัฒนาขีดความสามา
รถในเชิงนวตกรรมทั้งในระดับทองถิ่นแล
ะระดับชาติของประเทศเจาบาน 
 
2.  ในระหวางการดําเนินธุรกิจการคา 
บรรษัทขามชาติควรจะตองปรับใชวิธีการ
ที่เอื้ออํานวยใหเกิดการถายทอดหรือบูรณ
าการเทคโนโลยีและความรอบรูอยางรวดเ
ร็ว 
โดยตองใหความคุมครองตอสิทธิทรัพยสิ
นทางปญญาดวย 
 
3.   เมื่อใดที่เหมาะสม 
บรรษัทขามชาติควรจะทําการพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศเจา
บาน 
เพื่อตอบสนองความตองการทางการตลา
ดของทองถิ่น 
พรอมกับวาจางบุคลากรในประเทศเจาบา
น 
ใหทํางานในดานสรางเสริมขีดความสามา
รถในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และสงเสริมใหมีการฝกอบรมสําหรับบุคล
ากรเหลาน้ี 
โดยคํานึงถึงความตองการในเชิงพานิชย
ประกอบดวย 
 
4.  
เมื่อใหสิทธิบัตรในการใชทรัพยสินทางป
ญญา หรือในการถายทอดเทคโนโลยี 
ก็ควรจะตองดําเนินการโดยกําหนดเงื่อนไ
ขและคาสิทธิบัตรที่สมเหตุสมผล 
และในลักษณะที่ชวยใหเกิดการพัฒนาใน
ระยายาวในประเทศเจาบาน 
 

5.  
เมื่อใดที่สอดคลองกับจุดประสงคในเชิงพ
านิชย  
ควรจะพัฒนาความสัมพันธอันดีกับมหาวิ
ทยาลัยในทองถิ่น สถาบันวิจัยในภาครัฐ 
และเขารวมในโครงการคนควาวิจัยแบบโ
ครงการความรวมือทางวิชาการกับอุตสา
หกรรมในทองถิ่นหรือสมาคมอุตสาหกรร
มในประเทศเจาบาน 
 
9. การแขงขัน 
 
 ภายใตกรอบของการบังคับใชกฎห
มายและกฎระเบียบของทางการ 
บรรษัทขามขชาติควรจะดําเนินธุรกิจการ
คาในเชิงแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
บรรษัทขามชาติควรจะ 
 
1.  
ไมทําขอตกลงใดๆหรือดําเนินการตามขอ
ตกลงใดๆที่เปนการตอตานการแขงขันใน
เชิงธุรกิจการคา 
โดยรวมมือกันบรรษัทขามชาติหรือบริษัท
อื่นๆ ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
 
ก)          
กําหนดราคาเพื่อขจัดคูแขงอื่นๆ 
ข)

 เขารวมประกวดราคาโดยไ
มสุจริตยุต ิธรรม (ฮั้วงาน) 

ค)
 กําหนดขอจํากัดในเรื่องผล
ผลิตหรือจํากัดดวยระบบโควตา 
หรือ 

ง)
 แบงหรือแยกสวนแบงตลา
ดเพื่อครองตลาดกันเอง 
โดยแบงผูบริโภค 
ผูผลิตสินคาหรือชิ้นสวนปอนให(s
uppliers) 
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แบงเขตพื้นที่ในเชิงการตลาด หรือ 
แบงสายธุรกิจการคาในเชิงพานิชย 

 
2.  
ดําเนินธุรกิจการคาทุกอยางในลักษณะที่ส
อดคลองกับกฎหมายที่บังคับใชเพื่อสงเสริ
มการแขงขันกันในเชิงธุรกิจการคา 
(กฎหมายตอตานการผูกขาดตัดตอน) 
โดยคํานึงถึงเขตอํานาจของการบังคับใชก
ฎหมาย 
ซึ่งปลอยใหเกิดการผูกขาดตัดตอน(เพราะ
กิจกรรมทางธุรกิจการคาที่ตอตานการแข
งขัน) จะเปนผลเสียตอระบบเศรษฐกิจ 
 
3.  
ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของทางการ
ที่กํากับดูแลใหเกิดการแขงขันกันทางธุรกิ
จการคา 
เพื่อใหสามารถใชอํานาจหนาที่ในเรื่องน้ีแ
ละอื่นๆที่จําเปน 
แตตองเพื่อการบังคับใชกฎหมายและเพื่อ
เปนมาตรการปองกันการผูกขาดตัดตอน
ที่เหมาะสม 
โดยใหสามารถตอบสนองคํารองขอขอมูล
ขาวสาร หรือการบังคับใชกฎหมาย หรือ 
มาตรการปองกันการผูกขาดตัดตอน 
ไดอยางรวดเร็วและครบถวน 
 
4. สงเสริมใหลูกจางคนงานไดรับรูถึง
ความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายต
างๆที่มีผลบังคับใช 
รวมทั้งรับรูและเขาใจนโยบายตางๆที่เกี่ย
วของกับเรื่องน้ี 
 

10. การเสยีภาษ ี
 
 การคํานวณและชําระภาษีอยางถูก
ตองมีความสําคัญอยางยิ่ง 
เพราะบรรษัทขามชาติจะตองชวยการเงิน
การคลังของภาครัฐในประเทศเจาบาน 
โดยชําระภาษีตรงตามกําหนดตามภาระข
องบรรษัทขามชาติ 

 
 โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
บรรษัทขามชาติควรจะตองปฏิบัติตามกฏ
หมายและกฎระเบียบที่วาดวยเรื่องภาษีอา
กรในทุกประเทศที่เขาไปดําเนินธุรกิจ 
 
การคา  
อีกทั้งยังควรพยายามอยางเต็มที่ที่จะปฏิบั
ติตามตัวบทกฎหมายโดยครบถวนและตา
มเจตนารมยของกฎหมายและกฎระเบียบเ
รื่องภาษีอากรอีกดวย 
 
 ทั้งน้ีหมายรวมถึงการปฏิบัติตามม
าตรการตางๆ 
ที่เจาหนาที่ทางการจําเปนตองใช เชน 
การใหขอมูลที่ถูกตองและจําเปนตอการ
กําหนดอัตราภาษีที่ทางบรรษัทขามชาติจ
ะตองชําระ 
ในการประเมินชําระสวนที่เกี่ยวของกับกา
รดําเนินธุรกิจการคาของบรรษัทขามชาติ 
และการ”ตั้งราคาโอน” 
(กําไรหรือขาดทุนไปใหกับบริษัทอื่นหรือ
ใหแกบริษัทแมในตางประเทศ) 
โดยใชหลักการประเมินแบบคอยกํากับดู
แลใหเปนไปตามกฎหมายและกฏระเบียบ 
แตไมถึงกับคอยจองจับผิด 
 


