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นโยบายสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริ ยธรรม
(ฉบับภาษาไทย)

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564

นโยบายสรรหาแรงงานข้ ามชาติอย่างมีจริยธรรม
ไทยยูเนี่ยนมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่ งใส และเคารพในสิ ทธิมนุษยชน
สากล ดังที่ระบุไว้ในปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการพื้นฐานและสิ ทธิ
ในการทางาน โดยไม่ยอมให้มีการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในทุก
รู ปแบบ
กลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยนส่ งเสริ มโอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน
ไม่เลือกปฏิบตั ิบน
พื้นฐานของวรรณะ ชาติกาเนิด เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความทุพพลภาพ เพศ สถานภาพการสมรส
รสนิยมทางเพศ การเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเข้าร่ วมทางการเมือง สุ ขภาพ และการตั้งครรภ์
กระบวนการสรรหาและการจ้างงานต้องเป็ นไปตามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจและ
หลักปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน โดยอยูภ่ ายใต้หลักการของ UN Global Compact รวมถึงการควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานที่จะมัน่ ใจได้วา่ การสรรหาและจ้างงานอยูภ่ ายใต้กฎหมายและสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่ อง การเลือกปฏิบตั ิ การใช้แรงงานบังคับในทุกรู ปแบบ (แรงงานขัดหนี้
แรงงานผูกมัด แรงงานนักโทษ) แรงงานเด็ก (แรงงานที่อายุนอ้ ยกว่าอายุข้นั ต่าตามกฎหมาย
กาหนด) การค้ามนุษย์ และประเด็นความเสี่ ยงด้านสังคมอื่น ๆ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่าการสรรหาและจ้างงานได้รับการจัดการ
อย่างเป็ นมืออาชีพ เป็ นธรรมและโปร่ งใส นโยบายนี้มุ่งมัน่ ที่จะส่ งเสริ มการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย
และลดความเสี่ ยงการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน รวมถึงการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ เพื่อ
เป็ นการยกระดับมาตรฐานกลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยนในการสรรหาแรงงานอย่างมีจริ ยธรรม
และ
เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความเป็ นธรรมและเหมาะสมในเรื่ องของค่าใช้จ่ายระหว่างแรงงานและบริ ษทั ใน
กลุ่มไทยยูเนี่ยน ตลอดกระบวนการสรรหา

ขอบเขต
นโยบายนี้ครอบคลุมตลอดกระบวนการสรรหาและการจ้างแรงงานข้ามชาติของกลุ่มบริ ษทั
ไทยยูเนี่ยน สาหรับคาจากัดความของการสรรหาแรงงานตามนโยบายนี้คือ “การสรรหา และการ
จ้างงาน เมื่อมีความต้องการแรงงาน”
แรงงานข้ ามชาติและกระบวนการอนุมัติบริษัทจัดหาแรงงาน
แรงงานข้ามชาติจะต้องได้รับการจัดหาจากบริ ษทั จัดหาแรงงานที่ได้รับการอนุมตั ิอย่างเป็ น
ทางการและมีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกาหนด หรื อเป็ นการสมัครโดยตรงไปกลุ่มบริ ษทั ไทยยู
เนี่ยน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยนพยายามที่จะสรรหาแรงงานเองโดยตรงมากที่สุดโดยไม่
ผ่านบริ ษทั จัดหาแรงงาน
ในกรณี กลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยนมีขอ้ ตกลงเกี่ยวกับการใช้บริ ษทั จัดหาแรงงานสาหรับการสรร
หาแรงงาน แรงงานทั้งหมดต้องสรรหาผ่านขบวนการตามที่ทางบริ ษทั อนุญาตเท่านั้น
ในกรณี ขอ้ ตกลงท้องถิ่นไม่อนุญาตให้ใช้บริ ษทั จัดหาแรงงาน ข้อตกลงเหล่านี้จะต้องได้รับ
การเคารพและปฏิบตั ิตามจนกว่าจะสามารถเจรจาใหม่หรื อยุติลงได้
กลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยนจะไม่มีการใช้บริ การบริ ษทั จัดหาแรงงานจนกว่าบริ ษทั จัดหาแรงงาน
จะได้ลงนามและรับทราบปฏิบตั ิตาม จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจและหลักปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน
นโยบายสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริ ยธรรม
รวมถึงสัญญาการใช้บริ การของไทยยูเนี่ยน
นอกจากนี้บริ ษทั จัดหาแรงงานยังไม่สามารถดาเนินการ จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบโดยกลุ่ม
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน การตรวจสอบโดยไทยยูเนี่ยนและพันธมิตรองค์กรไม่แสวงหากาไร(NGOs) จะมี
การดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มนั่ ใจในการปฏิบตั ิ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการจัดหาแรงงาน
• กลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยนต้องแจ้งบริ ษทั จัดหาแรงงานงานที่ได้รับอนุมตั ิ ให้ทราบถึงข้อมูล
เกี่ยวกับรายละเอียดลักษณะงาน สภาพการทางานและค่าตอบแทนต่างๆ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายของ
การสรรหาที่กลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน และพนักงานต้องจ่าย ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมที่กลุ่มบริ ษทั ไทยยู
เนี่ยนจ่ายให้บริ ษทั จัดหาแรงงานจะต้องเป็ นไปตามข้อตกลงที่มีการยอมรับทั้งสองฝ่ าย
• บริ ษทั จัดหางานจะสัมภาษณ์ผสู ้ มัครเพื่อคัดกรองเบื้องต้น ตามเกณฑ์การคัดกรองของกลุ่ม
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน
• ผูส้ มัครที่ผา่ นการคัดกรอง กรอกใบสมัคร และทดสอบทักษะ
• ไทยยูเนี่ยนจะดาเนินการคัดเลือกรอบสุ ดท้ายจากผูท้ ี่ผา่ นการคัดกรองและสัมภาษณ์เบื้องต้น
• บริ ษทั จัดหาแรงงานต้องทาให้มนั่ ใจว่าพนักงานที่ผา่ นการคัดเลือกได้รับแจ้งข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของการจ้างงานเป็ นภาษาหลักของพนักงาน (หรื อภาษาอื่นที่พนักงานเข้าใจ) และพนักงาน
เข้าใจและสมัครใจยอมรับข้อกาหนด และเงื่อนไขเหล่านั้นตั้งแต่เริ่ มต้นสมัครงาน
• พนักงานต้องได้รับสาเนาสัญญาจ้างงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในภาษาที่พนักงานเข้าใจได้
• การฝึ กอบรมก่อนออกเดินทาง(Pre-departure training) จะจัดให้กบั พนักงานที่ตกลงว่าจ้างแล้ว
การฝึ กอบรมจะครอบคลุมถึงเงื่อนไขการจ้างงาน การส่ งตัวกลับ วัฒนธรรม ความปลอดภัย ช่อง
ทางการร้องเรี ยน กลไกการร้องเรี ยน กฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับการทางานและอาศัยอยูใ่ น
ประเทศไทยเป็ นต้น โดยกลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมทั้งหมด
ยกเว้นการเดินทางไปสถานที่จดั ฝึ กอบรม

• กลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน และบริ ษทั จัดหาแรงงานงานที่ได้รับอนุญาต จะประสานงานกับ
หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มนั่ ใจว่าผูส้ มัครที่
ได้รับการคัดเลือกมีการดาเนินการด้านเอกสารตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้:
➢ วีซ่า หรื อ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเข้า ออกประเทศ
➢ ใบอนุญาตทางานหรื อบัตรแรงงานจากประเทศต้นทาง
➢ ประกันสุ ขภาพหรื อบริ การด้านสุ ขภาพ
➢ กฎหมายอื่นๆสาหรับการขออนุญาตทางาน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกีย่ วข้ องกับการสรรหา
ไทยยูเนี่ยนมุ่งมัน่ และยึดมัน่ ในหลักการ“ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการบริ การสรรหาแรงงานจาก
พนักงานข้ามชาติ”
กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนรับผิดชอบจ่ ายค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี้
1. ค่าธรรมเนียมการสรรหาทั้งหมดโดยรวมถึง
➢ ค่าใช้จ่ายในการทาสญญา หรื อ พิธีการลงนามในสัญญา
➢ หนังสื อรับรองและเอกสารที่ได้รับการอนุมตั ิ
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมก่อนออกเดินทาง (Pre-departure training) รวมถึงที่พกั และอาหารใน
ระหว่างการอบรม
3. อาหารและน้ าดื่มระหว่างการเดินทางจากจุดที่นดั หมายประเทศต้นทาง(เช่น เมียวดี) ไปยัง
ชายแดนประเทศไทยและไปยังโรงงานของกลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน
4. ค่าเดินทางจากชายแดนประเทศไทย ไปยังโรงงานของกลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน
5. ค่าชุดยูนิฟอร์มและอุปกรณ์ความปลอดภัย
6. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุ ขภาพ

พนักงานรับผิดชอบจ่ ายค่าใช้ จ่ายดังต่ อไปนี้
1. ค่าใช้จ่าย ณ ประเทศต้นทาง
➢ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการจัดทาหนังสื อเดินทาง รวมถึงรู ปถ่ายและเอกสารต่างๆ
➢ บัตรแรงงาน หรื อเอกสารต่างๆ ณ ประเทศต้นทาง
➢ ค่าเดินทางและค่าอาหารในการเดินทางเพื่อดาเนินการสัมภาษณ์ ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจ
สุ ขภาพ สถานที่ดาเนินการหนังสื อเดินทาง สถานที่ฝึกอบรมก่อนออกเดินทาง สถานที่เซ็น
สัญญา และจุดนัดหมายเพื่อเข้ามาในประเทศไทย
➢ ค่าที่พกั ระหว่างการมาสัมภาษณ์ การทาหนังสื อเดินทางและการเซ็นสัญญา
2. ค่าใช้จ่าย ณ ประเทศปลายทาง (ประเทศไทย)
➢ ค่าวีซ่าและการต่ออายุวีซ่า
➢ ค่าเอกสารใบอนุญาตทางานและค่าธรรมเนียม รวมถึงการต่ออายุทุกๆ 2 ปี หลังจากการจ้าง
งานครั้งแรก
• หน่วยงานจัดหาแรงงานจะต้องเปิ ดเผยค่าใช้จ่าย และรายละเอียดอื่นๆในการทาธุรกิจกับกลุ่ม
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการสรร
หา และการจ้างงาน
• บริ ษทั จัดหางานต้องมีนโยบายและขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานหรื อตัวแทนย่อยของบริ ษทั
จัดหาแรงงาน(Sub-agency)จะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆกับพนักงานนอกเหนือจากที่
ตกลงกับกลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน นอกจากนี้บริ ษทั จัดหาแรงงานต้องดาเนินการตรวจสอบตัวแทน
ย่อยที่ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจและหลักปฏิบตั ิดา้ น
แรงงาน นโยบายสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริ ยธรรม รวมถึงสัญญาการใช้บริ การของไทยยู
เนี่ยน

การตรวจติดตาม การแก้ไขและเยียวยา
บริ ษทั จัดหาแรงงานจะต้องอนุญาตให้กลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน และตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ รวมถึงการตรวจสอบผ่านการตรวจประเมิน
(Audit) ทั้งที่มีการแจ้ง หรื อไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กลไลการร้องเรี ยน ร้องทุกข์ ทั้ง
กระบวนการภายในของกลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ได้แก่ สายด่วน คณะกรรมการสวัสดิการ และ
กระบวนการภายนอก ที่มีการดาเนินการร่ วมกับพันธมิตร เครื อข่ายสิ ทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)
และสถาบันอิสรา (Issara Institute )
กลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยนมุ่งมัน่
และพยายามทางานร่ วมกับบริ ษทั จัดหาแรงงานในการ
แก้ปัญหา กรณี ที่พบว่ามีการไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ ยกเว้นมีการละเมิดนโยบายที่ร้ายแรงและ
สาคัญ หากจาเป็ นต้องมีการแก้ไข บริ ษทั จัดหาแรงงานจะต้องแจ้งให้กลุ่มบริ ษทั ไทยยูเนี่ยนรับ
ทราบแผนและระยะเวลาการแก้ไขที่ชดั เจน
ในกรณี ที่พนักงานได้รับผลกระทบในทางลบจากการไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้พวกเขาจะมี
สิ ทธิได้รับการเยียวยาที่มีประสิ ทธิ ภาพจากไทยยูเนี่ยนและ/หรื อบริ ษทั จัดหาแรงงาน
กรณี พบว่าบริ ษทั จัดหาแรงงานมีการเรี ยกเก็บเงินจากพนักงานที่ผิดกฎหมายและ/หรื อ
ค่าธรรมเนียมที่ผิดปกติไม่วา่ จะโดยตรงหรื อผ่านตัวแทนย่อยนอกเหนือจากที่ตกลงไว้กบั กลุ่ม
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน บริ ษทั จัดหาแรงงานจะถูกยกเลิกการใช้บริ การตามขั้นตอนที่กาหนดเพื่อให้แน่ใจ
ว่าจะไม่มีผลกระทบในทางลบต่อพนักงาน
และจะต้องชาระเงินที่ผิดปกติท้งั หมดคืนให้กบั
พนักงาน

