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นโยบายและแนวปฏิบติัด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัด้านแรงงาน 
 

1. ความส าคญั 
 

ด้วยตระหนักดวี่ามนุษยม์สีทิธติิดตวัมาแต่ก าเนิด มศีกัดิศ์ร ีและมคีวามเท่าเทยีมกนั เครอืเจรญิโภค
ภณัฑ์จงึยดึมัน่ต่อการปฏบิตัิต่อบุคลากรอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัโดยไม่เลือกปฏบิตัิ เพื่อให้
บุคลากรแสดงศกัยภาพในการท างานอย่างเต็มที่ นอกจากการเคารพสทิธมินุษชนแล้ว เครอืเจรญิโภค
ภณัฑย์งัไดผ้ลกัดนัการปฏบิตัดิา้นแรงงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 

ดว้ยเครอืเจรญิโภคภณัฑเ์ป็นองค์กรระดบัโลกและเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก จงึมุ่งมัน่ที่จะขยาย
ขอบเขตการด าเนินงานในดา้นการเคารพสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัดิา้นแรงงานของบุคลากร ลูกค้า 
คู่คา้ธุรกจิ ตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานตามแนวทางสากลซึง่รวมถงึหลกัปฏญิญา
สากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) แห่งสหประชาชาต ิ
(United Nation) หลกัการขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Global Compact: UN Global 
Compact) หลกัปฏบิตัิของสหประชาชาติว่าด้วยการด าเนินธุรกิจและสทิธมินุษยชน (UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights: UNGPs) และปฏญิญาว่าดว้ยหลกัการและสทิธขิ ัน้
พืน้ฐานในการท างาน (Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ขององคก์าร
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) และกฎหมายแรงงานของแต่ละ
ประเทศทีเ่ครอืเจรญิโภคภณัฑป์ระกอบธุรกจิ 
 
2. วตัถปุระสงค ์

 

2.1 ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการละเมดิหรอืสรา้งผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนในทุกกจิกรรมการด าเนิน
ธุรกจิของเครอืเจรญิโคภณัฑต์ลอดจนห่วงโซ่อุปทาน 
 

2.2 ปกป้องบุคลากรจากการเลอืกปฏบิตัแิละการถูกคุกคามทุกประเภท  
 

2.3 ส่งเสรมิการท างานร่วมกนั รวมถึงการให้โอกาสบุคลากรสามารถพฒันาตนเองอย่างเท่า
เทยีมกนั 

 
3. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 

3.1 คณะกรรมการ 
 

ก าหนดใหม้นีโยบายและแนวปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชนในทุกกจิกรรมทาง
ธุรกจิของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ รวมถงึห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ (Business Value Chain) 
และผูร้ว่มธุรกจิ (Joint Venture) 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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3.2 ผูบ้ริหาร 
3.2.1 จดัให้มรีะเบยีบปฏบิตัิให้เหมาะสมกบับรบิทของแต่ละบรษิัทโดยให้สอดคล้องกบั

นโยบายและระเบยีบปฏบิตัิ ขอ้ก าหนด และกฎหมายของประเทศที่บรษิทัด าเนิน
ธุรกจิ  

 

3.2.2 จดัให้มโีครงสรา้งผู้รบัผดิชอบ เช่น หน่วยงานด้านสทิธมินุษยชน หน่วยงานหรอื
บุคคลผู้รบัผิดชอบ เพื่อเป็นตัวแทนของฝ่ายบรหิารในการด าเนินงานด้านสิทธิ
มนุษยชน 

 

3.2.3 ก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิและระเบยีบปฏบิตั ิตลอดจน
หาแนวทางพฒันาปรบัปรุงเพื่อให้การน าไปปฏบิตัมิปีระสทิธภิาพมากขึ้น รวมทัง้
มัน่ใจว่ามกีารรายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบายและแนวปฏบิตัิและระเบยีบ
ปฏบิตั ิ

 

3.3 หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน/หน่วยงานหรือบคุคลผู้รบัผิดชอบ 
 

3.3.1 สื่อสารแนวคดิและวตัถุประสงค ์สรา้งความรู ้ความเขา้ใจดา้นสทิธมินุยชนและการ
ปฏิบตัิด้านแรงงานให้กับบุคลากร และผู้มสี่วนได้เสียทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่
อุปทาน  

3.3.2 จดัท ากระบวนการตรวจสอบการด าเนินงานดา้นสทิธมินุษยชน (Human Rights 
Due Diligence Process) โดยมหีน้าทีด่ าเนินการ ดงันี้  
 

1) ผนวกความรบัผดิชอบต่อการเคารพสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัดิา้นแรงงาน
เขา้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกจิผ่านทางนโยบายของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

2) ทบทวนกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีและส ารวจความคดิเห็นจากคณะผู้บรหิารเพื่อหา
แนวทางในการสรา้งกระบวนการมสี่วนร่วมกบักลุ่มผูท้ีอ่าจไดร้บัผลกระทบและ
ผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ 

3) ประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน (Human Rights Impact Assessment) 
และการปฏบิตัดิา้นแรงงานโดยรบัฟังประเดน็จากผูม้สี่วนไดเ้สยี 

4) มมีาตรการเยยีวยาทีส่มเหตุสมผล และวางแผนลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ก าหนด
มาตรการป้องกนัและแนวทางการแกไ้ขเพื่อลดความเสีย่งทัง้ในและนอกองคก์ร 

5) เฝ้าระวงัและตดิตามประสทิธผิลของมาตรการป้องกนัและแนวทางการแกไ้ข 
6) สื่อสารผลการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรการเยียวยา 

ตลอดจนวธิกีารจดัการผลกระทบทีเ่กดิขึน้ และผลการด าเนินการใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บั
ผลกระทบและสาธารณะ 
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7) รบัฟังความคดิเหน็จากทุกภาคส่วน กลุ่มผู้ที่ไดร้บัผลกระทบ ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
สทิธมินุษยชนและองคก์รภาคประชาสงัคม 

8) จดัให้มชี่องทางการแจง้เบาะแสและการเยียวยาส าหรบัผู้ได้รบัผลกระทบด้าน
สทิธมินุษยชนและการปฏบิตัดิา้นแรงงาน 

3.3.3 รวบรวมและจดัเก็บรายงานเรื่องผลการประเมนิผลกระทบด้านสทิธมินุษยชนและ
การปฏบิตัต่ิอแรงงาน 

3.3.4 รายงานการปฏบิตังิานดา้นสทิธมินุษชนและการปฏบิตัต่ิอแรงงานต่อคณะกรรมการ
หรอืผู้บรหิาร รวมทัง้ส านักก ากบัการปฏบิตัิตามกฎเกณฑ์ เครื่อเจรญิโภคภณัฑ์
อยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
 

3.4 พนักงาน 
 

ท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิและระเบยีบปฏบิตัื รวมถงึรายงาน
หรอืแจง้เบาะแสหากพบเหน็การกระท าทีข่ดัต่อนโยบายนี้  

 
4. แนวปฏิบติั 
 

4.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

4.1.1 สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
1) ส่งเสรมิการยอมรบัความแตกต่างและสามารถอยู่ร่วมกนับนพืน้ฐานของความ

แตกต่างไดอ้ยา่งเท่าเทยีม 
2) ไม่กระท าการใดๆ ที่อาจสร้างบรรยากาศการท างานที่มลีกัษณะข่มขู่ ข่มเหง

หรอืไม่เป็นมติร รวมทัง้การล่วงละเมดิทางกาย วาจา จติใจ และลายลกัษณ์
อกัษร  

3) ไมก่ระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการรบกวนการปฏบิตังิานของบุคลากรอื่นอนัก่อใหเ้กดิ 
ความเดอืดรอ้นร าคาญ  

4) ไมก่ระท าการใดๆ ทีผ่ดิศลีธรรมหรอืเป็นการล่วงละเมดิทางเพศต่อบุคลากรอื่น  
การกระท าดงักล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร หรอืการล่วงเกินทาง
เพศไม่ว่าจะด้วยวาจาหรอืการกระท าก็ตาม ซึ่งอาจก่อให้เกดิความเดอืดร้อน
ร าคาญ อบัอาย เสยีหน้าหรอืบัน่ทอนก าลงัใจ  

5) ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากดัสทิธเิสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็หรอื
เขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงซึ่งถอืเป็นสทิธิและความคดิเหน็ส่วนบุคคล ทัง้นี้
จะต้องไม่อ้างชื่อเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ และไม่น าทรพัย์สนิของเครอืเจรญิโภค
ภณัฑไ์ปใชเ้พื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ทางการเมอืง 
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4.1.2 สทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 
1) จดัใหบุ้คลากรมปีระกนัสงัคมและสวสัดกิารตามกฎหมายก าหนด 
2) จดัใหบุ้คลากรมเีวลาพกัผ่อนในวนัท างานและชัว่โมงการท างาน รวมทัง้วนัหยุด

พกัผ่อนประจ าปีโดยได้รบัค่าจ้างเต็มจ านวน ตามกฎหมายแรงงานในแต่ละ
ประเทศ 

3) ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากดัสทิธกิารปฏบิตักิจิตามวฒันธรรมและความ
เชื่อทางศาสนา 
 

4.2 การปฏิบติัด้านแรงงาน 
4.2.1 แรงงานบงัคบั 

 

ไม่กระท าหรอืสนับสนุนให้มกีารใชแ้รงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ งานหรอืบรกิารทุก
ชนิดซึ่งบบีบงัคบัเอาจากบุคคลใดๆ โดยการใช้บทลงโทษ และบุคคลดงักล่าวนัน้
มไิด้สมคัรใจที่จะท าเอง เช่น ไม่บงัคบัใช้แรงงานที่ไม่ได้สมคัรใจท า ไม่บงัคบัใช้
แรงงานดว้ยการขม่ขู ่ไมใ่ชค้วามรนุแรงทางกายหรอืทารุณทางเพศ ไม่กกัขงัหรอืใช้
เป็นแรงงานขดัหนี้ การไม่จ่ายหรอืคา้งค่าจา้ง การจ ากดัเสรภีาพในการเคลื่อนยา้ย   
การถูกโดดเดยีว รวมถึง ไม่เรยีกเก็บเงนิหรอืเก็บยดึเอกสารประจ าตวัใดๆ ของ
พนกังาน เวน้แต่เป็นการด าเนินการทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย  
 

4.2.2 การไมเ่ลอืกปฏบิตัแิละการใหโ้อกาสอยา่งเท่าเทยีมกนั 
 

1) จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
กฎหมายแรงงาน ตรงตามเวลาที่ก าหนดและจะไม่หกัค่าจา้งพนักงาน เว้นแต่
เป็นการด าเนินการทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย 

2) จา่ยค่าตอบแทนส าหรบัชายและหญงิใหเ้ท่ากนัในงานทีม่คีุณค่าเท่ากนั 
3) หา้มเลอืกปฏบิตัต่ิอบุคลากรไม่ว่าสภาพแวดลอ้มใดกต็าม รวมถงึการท าใหเ้กดิ

ความไมเ่ท่าเทยีมเนื่องมาจากอคตใินเหตุอื่นอนัไมเ่กีย่วขอ้งกบังาน 
4) หา้มเลอืกปฏบิตัใินการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรเขา้ท างานดว้ยเหตุจาก อาย ุ

เพศ เชื้อชาติ สญัชาติ ความพกิาร ศาสนา โดยให้พิจารณาจากคุณสมบตัิที่
ตอ้งการตามต าแหน่งงานทีร่บัสมคัร 

5) พฒันาบุคลากรอย่างทัว่ถึง เสมอภาค ไม่เลอืกปฏบิตัิโดยจะต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมของต าแหน่งนัน้ๆ และความกา้วหน้าในสายอาชพี 

6) ก าหนดและเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นทีร่บัรู้ 
7) เปิดเผยผลการประเมนิการปฏบิตัิงานให้พนักงานรบัทราบอย่างโปร่งใสและ

เป็นธรรมเพื่อใหพ้นกังานสามารถพฒันาการปฏบิตังิาน  
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8) กระบวนการโอนยา้ยต้องอยู่ภายใต้ความเสมอภาคในโอกาสก้าวหน้าในอาชพี
และไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

9) การให้ออกจากงานนัน้ต้องเป็นเหตุจากผลการปฏบิตัิงานไม่ได้ตามคุณภาพ 
ตามเกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิ หรอืมกีารกระท าผดิทางวนิยัในการท างานทีม่รีะดบัการ
ลงโทษโดยต้องให้ออกจากงาน หรอืด้วยสาเหตุจากสุขภาพที่ได้วนิิจฉัยโดย
แพทยห์รอืดว้ยสาเหตุอื่นทีไ่มใ่ช่เป็นการเลอืกปฏบิตั ิ

 

4.2.3 สทิธใินการรวมตวักนัโดยสนัต ิ
  

1) การรวมตวักนัจะตอ้งกระท าโดยสงบและปราศจากอาวุธ  
2) การรวมตวักนัจะต้องกระท าโดยไม่กระทบต่อประสทิธภิาพในการท างานและ 

ความต่อเนื่องในการใหบ้รกิารลกูคา้ 
3) ไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัสทิธใินการรวมตวักนั เวน้แต่การจ ากดัสทิธิ

นัน้กระท าเพื่อคุม้ครองประโยชน์ส่วนรวม รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยหรอืป้องกนั
มใิหก้ระท าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณธุรกจิ 

4) เคารพต่อสิทธิและเสรภีาพในการสมาคม หรอืการรวมกลุ่มในรูปแบบใดๆ 
รวมถึงการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองที่ไม่ขดัต่อกฎหมายซึ่งเป็นสทิธขิ ัน้
พืน้ฐานทีจ่ะน าไปสู่การคุม้ครองสทิธดิา้นอื่นๆ เพื่อความก้าวหน้าทางสงัคมและ
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 

4.2.4 การไมใ่ชแ้รงงานเดก็ 
 

1) หา้มจา้งแรงงานเดก็ทีอ่ายตุ ่ากว่าเกณฑข์องกฎหมายแต่ละประเทศ 
2) ห้ามจา้งแรงงานเดก็ท างานที่มลีกัษณะงานและสิง่แวดล้อมที่ไม่ปลอดภยัตาม

กฎหมายแต่ละประเทศซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและ
พฒันาการ รวมถงึส่งผลกระทบต่อการศกึษาภาคบงัคบั 

3) หา้มจา้งแรงงานเดก็ท างานล่วงเวลาหรอืท างานในวนัหยดุ 
 

5. การแจ้งเบาะแส 
 

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการแจง้เบาะแส 
  
6. นโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
 

6.1 นโยบายและแนวปฏบิตักิารแจง้เบาะแส 
 

6.2 ประกาศเครอืเจรญิโภคภณัฑท์ี ่คจภ. 040/2560 เรือ่ง นโยบายดา้นสทิธมินุษยชนและการ
ปฏบิตัดิา้นแรงงาน 
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7. กฎหมายและข้อตกลงท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

7.1 ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR)  
แห่งสหประชาชาต ิ(United Nation) 
 

7.2 10 ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(Ten Principles of the United Nations Global 
Compact) 

 

7.3 หลกัปฏบิตัิของสหประชาชาติว่าด้วยการด าเนินธุรกิจและสทิธมินุษยชน (UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights: UNGPs) 

 

7.4 ปฏญิญาว่าดว้ยหลกัการและสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในการท างาน (Declaration on the Principles 
and Fundamental Rights at Work) ขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (International 
Labour Organization : ILO) 

 

7.5 อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization’s 
Fundamental Conventions) 

 

7.6 กฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศทีเ่ครอืเจรญิโภคภณัฑป์ระกอบธุรกจิ 
 
8. การทบทวนนโยบาย 
 

ดา้นธรรมาภบิาล หน่วยงานก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ ส านักบรหิารความยัง่ยนื ธรรมาภบิาลและ
สื่อสารองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจากบรษิัทในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์จะร่วมกนัทบทวนนโยบาย
ฉบบัน้ีอยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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ภาคผนวก 1 : ค านิยาม 
 
1. สิทธิมนุษยชน   

หมายถึง สทิธขิ ัน้พื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมคีวามเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างทาง
ร่างกาย เชือ้ชาต ิเพศ สญัชาต ิภาษา ศาสนาหรอืสถานะอื่นใด โดยทุกคนมสีทิธเิสมอภาคกนัและ
ถูกรกัษามใิหผู้อ้ื่นล่วงละเมดิได ้
 

2. ความหลากหลาย  
 

หมายถงึ ความหลากหลายทางทศันคต ิวฒันธรรม ความเชื่อ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิรสนิยมทางเพศ อตั
ลกัษณ์ทางเพศ ความสามารถ สุขภาพ สถานะทางสงัคม ทกัษะและลกัษณะส่วนบุคคลอื่นๆ 
 

3. การยอมรบัความแตกต่าง   

หมายถงึ การใหคุ้ณค่ากบัความแตกต่างของคน เป็นองคก์รซึง่พนักงานรูส้กึมสี่วนร่วมและไดร้บัการ
ยอมรบั ใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

4. การล่วงละเมิด / การคกุคาม  
 

หมายถงึ พฤตกิรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นทีพ่อใจหรอืก่อใหเ้กดิความผดิหรอืความอบัอาย
แก่ผู้อื่นโดยค าพูดหรอืการกระท าที่มแีนวโน้มว่าจะข่มขู่ ดูถูก ท าให้ผู้ถูกกระท ารู้สึกอบัอายหรอื
ล าบากใจ หรอืท าใหเ้กดิบรรยากาศการท างานทีม่ลีกัษณะขม่ขูห่รอืไมเ่ป็นมติร 
 

5. การล่วงละเมิดทางเพศ  
 

หมายถงึ พฤตกิรรมที่ละเมดิสทิธขิองผู้อื่นในเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็นค าพูด สายตา และการใช้ท่าท ี
รวมไปจนถงึการบงัคบัให้มเีพศสมัพนัธ ์ และต้องค านึงถงึความรูส้กึของผู้ถูกกระท าเป็นหลกั การ
กระท าใดๆ กต็ามทีท่ าใหผู้ถู้กกระท ารูส้กึอบัอาย เป็นการล่วงเกนิความเป็นส่วนตวั และไม่ยนิยอม
พรอ้มใจใหท้ า ถอืเป็นการล่วงละเมดิทางเพศทัง้สิน้ 
 

6. แรงงานบงัคบั  
 

หมายถึง แรงงานบงัคบัหรอืแรงงานที่จ าต้องท าคอืงานหรอืบรกิารที่บงัคบัให้คนท าเพื่อเป็นการ
ลงโทษ โดยทีค่นเหล่านัน้ไม่ไดส้มคัรใจท า บุคคลอาจถูกบงัคบัใชแ้รงงานดว้ยการข่มขู่ การใชค้วาม
รนุแรงทางกาย หรอืการทารณุทางเพศ บางครัง้อาจถูกกกัขงัและบางครัง้เป็นแรงงานขดัหนี้  
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7. การเลือกปฏิบติั  
 

หมายถงึ การปฏบิตัต่ิอบุคคลอยา่งแตกต่าง การกดีกนั หรอืการใหส้ทิธพิเิศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรอืกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งอนัเนื่องจากลกัษณะของบุคคลหรอืกลุ่มคนนัน้ในเรื่อง เชือ้ชาต ิสญัชาต ิ
เผ่าพนัธุ์ สผีวิ ต้นตระกูล ศาสนา สถานะทางสงัคม เพศ อายุ ความพกิาร แนวคดิทางการเมอืง 
ตลอดจนสถานภาพเกีย่วกบัการสมรส 
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ภาคผนวก 2 : 
อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 

The International Labour Organization’s Fundamental Conventions 
 
1. แรงงานบงัคบั 

 

1.1 อนุสญัญาฉบบัที ่29 ว่าดว้ยการเกณฑแ์รงงาน หรอืแรงงานบงัคบั ค.ศ. 1930 
1.2 อนุสญัญาฉบบัที ่105 ว่าดว้ยการยกเลกิแรงงานบงัคบั ค.ศ. 1957 

 

2. การไม่เลือกปฏิบติัและการให้โอกาสเท่าเทียมกนั 
 

2.1 อนุสญัญาฉบบัที ่100 ว่าดว้ยค่าตอบแทนทีเ่ท่ากนั ค.ศ. 1951 
2.2 อนุสญัญาฉบบัที่ 111 ว่าด้วยการเลอืกปฏบิตัิ (การจ้างงานและการประกอบอาชพี) ค.ศ. 

1958 
 

3. สิทธิในการรวมตวักนัโดยสนัติ 
 

3.1 อนุสญัญาฉบบัที ่87 เสรภีาพในการสมาคมและการคุม้ครองสทิธใินการรวมตวั ค.ศ. 1948 
3.2 อนุสญัญาฉบบัที ่98 สทิธใินการรวมตวัและรว่มเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949 

 

4. การไม่ใช้แรงงานเดก็ 
 

4.1 อนุสญัญาฉบบัที ่138 ว่าดว้ยอายขุัน้ต ่า ค.ศ. 1973 
4.2 อนุสญัญาฉบบัที ่182 ว่าดว้ยรปูแบบทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดของแรงงานเดก็ ค.ศ. 1999  
 

 


