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นโยบายสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมจีริยธรรม 
           ไทยยเูน่ียนมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส และเคารพในสิทธิมนุษยชน
สากล ดงัท่ีระบุไวใ้นปฏิญญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยหลกัการพื้นฐานและสิทธิ
ในการท างาน  โดยไม่ยอมใหมี้การใชแ้รงงานเด็ก การคา้มนุษยแ์ละการบงัคบัใชแ้รงงานในทุก
รูปแบบ   
             กลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียนส่งเสริมโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการจา้งงาน ไม่เลือกปฏิบติับน
พื้นฐานของวรรณะ ชาติก าเนิด เช้ือชาติ ศาสนา อาย ุ ความทุพพลภาพ เพศ สถานภาพการสมรส
รสนิยมทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเขา้ร่วมทางการเมือง  สุขภาพ และการตั้งครรภ ์ 
 
            กระบวนการสรรหาและการจา้งงานตอ้งเป็นไปตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและ
หลกัปฏิบติัดา้นแรงงาน โดยอยูภ่ายใตห้ลกัการของ UN Global Compact  รวมถึงการควบคุมการ
ปฏิบติังานท่ีจะมัน่ใจไดว้า่การสรรหาและจา้งงานอยูภ่ายใตก้ฎหมายและสอดคลอ้งตาม
มาตรฐานสากลวา่ดว้ยเร่ือง การเลือกปฏิบติั การใชแ้รงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ (แรงงานขดัหน้ี 
แรงงานผกูมดั แรงงานนกัโทษ) แรงงานเด็ก (แรงงานท่ีอายนุอ้ยกว่าอายขุั้นต ่าตามกฎหมาย
ก าหนด) การคา้มนุษย ์และประเด็นความเส่ียงดา้นสังคมอ่ืน ๆ 
 
วัตถุประสงค์ 
           วตัถุประสงคข์องนโยบายฉบบัน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การสรรหาและจา้งงานไดรั้บการจดัการ
อยา่งเป็นมืออาชีพ เป็นธรรมและโปร่งใส นโยบายน้ีมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมการยา้ยถ่ินอยา่งปลอดภยั
และลดความเส่ียงการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน รวมถึงการใชแ้รงงานเด็ก การคา้มนุษย ์ เพื่อ
เป็นการยกระดบัมาตรฐานกลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียนในการสรรหาแรงงานอยา่งมีจริยธรรม และ
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความเป็นธรรมและเหมาะสมในเร่ืองของค่าใชจ่้ายระหวา่งแรงงานและบริษทัใน
กลุ่มไทยยเูน่ียน ตลอดกระบวนการสรรหา 
 



 

  

 
ขอบเขต 
          นโยบายน้ีครอบคลุมตลอดกระบวนการสรรหาและการจา้งแรงงานขา้มชาติของกลุ่มบริษทั
ไทยยเูน่ียน ส าหรับค าจ ากดัความของการสรรหาแรงงานตามนโยบายน้ีคือ “การสรรหา และการ
จา้งงาน เม่ือมีความตอ้งการแรงงาน” 
 
แรงงานข้ามชาติและกระบวนการอนุมัติบริษัทจัดหาแรงงาน 
           แรงงานขา้มชาติจะตอ้งไดรั้บการจดัหาจากบริษทัจดัหาแรงงานท่ีไดรั้บการอนุมติัอยา่งเป็น
ทางการและมีใบอนุญาตตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือเป็นการสมคัรโดยตรงไปกลุ่มบริษทัไทยยู
เน่ียน อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียนพยายามท่ีจะสรรหาแรงงานเองโดยตรงมากท่ีสุดโดยไม่
ผา่นบริษทัจดัหาแรงงาน 
           ในกรณีกลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียนมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการใชบ้ริษทัจดัหาแรงงานส าหรับการสรร
หาแรงงาน  แรงงานทั้งหมดตอ้งสรรหาผา่นขบวนการตามท่ีทางบริษทัอนุญาตเท่านั้น 
           ในกรณีขอ้ตกลงทอ้งถ่ินไม่อนุญาตใหใ้ชบ้ริษทัจดัหาแรงงาน ขอ้ตกลงเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บ
การเคารพและปฏิบติัตามจนกวา่จะสามารถเจรจาใหม่หรือยติุลงได ้
           กลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียนจะไม่มีการใชบ้ริการบริษทัจดัหาแรงงานจนกวา่บริษทัจดัหาแรงงาน
จะไดล้งนามและรับทราบปฏิบติัตาม จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและหลกัปฏิบติัดา้นแรงงาน  
นโยบายสรรหาแรงงานขา้มชาติอยา่งมีจริยธรรม รวมถึงสัญญาการใชบ้ริการของไทยยเูน่ียน 
นอกจากน้ีบริษทัจดัหาแรงงานยงัไมส่ามารถด าเนินการ จนกวา่จะไดรั้บการตรวจสอบโดยกลุ่ม
บริษทัไทยยเูน่ียน การตรวจสอบโดยไทยยเูน่ียนและพนัธมิตรองคก์รไม่แสวงหาก าไร(NGOs) จะมี
การด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจในการปฏิบติั และการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 
 



 

  

 
ขั้นตอนการจัดหาแรงงาน 
•     กลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียนตอ้งแจง้บริษทัจดัหาแรงงานงานท่ีไดรั้บอนุมติั ใหท้ราบถึงขอ้มูล
เก่ียวกบัรายละเอียดลกัษณะงาน สภาพการท างานและค่าตอบแทนต่างๆ รวมไปถึงค่าใชจ่้ายของ
การสรรหาท่ีกลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียน และพนกังานตอ้งจ่าย  ทั้งน้ีค่าธรรมเนียมท่ีกลุ่มบริษทัไทยยู
เน่ียนจ่ายให้บริษทัจดัหาแรงงานจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีมีการยอมรับทั้งสองฝ่าย  
•     บริษทัจดัหางานจะสัมภาษณ์ผูส้มคัรเพื่อคดักรองเบ้ืองตน้ ตามเกณฑก์ารคดักรองของกลุ่ม
บริษทัไทยยเูน่ียน  
•     ผูส้มคัรท่ีผา่นการคดักรอง กรอกใบสมคัร และทดสอบทกัษะ 
•     ไทยยเูน่ียนจะด าเนินการคดัเลือกรอบสุดทา้ยจากผูท่ี้ผา่นการคดักรองและสัมภาษณ์เบ้ืองตน้ 
•     บริษทัจดัหาแรงงานตอ้งท าใหม้ัน่ใจวา่พนกังานท่ีผา่นการคดัเลือกไดรั้บแจง้ขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขของการจา้งงานเป็นภาษาหลกัของพนกังาน (หรือภาษาอ่ืนท่ีพนกังานเขา้ใจ) และพนกังาน
เขา้ใจและสมคัรใจยอมรับขอ้ก าหนด และเง่ือนไขเหล่านั้นตั้งแต่เร่ิมตน้สมคัรงาน  
•     พนกังานตอ้งไดรั้บส าเนาสัญญาจา้งงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในภาษาท่ีพนกังานเขา้ใจได ้
•     การฝึกอบรมก่อนออกเดินทาง(Pre-departure training) จะจดัใหก้บัพนกังานท่ีตกลงวา่จา้งแลว้ 
การฝึกอบรมจะครอบคลุมถึงเง่ือนไขการจา้งงาน การส่งตวักลบั วฒันธรรม  ความปลอดภยั ช่อง
ทางการร้องเรียน  กลไกการร้องเรียน กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการท างานและอาศยัอยูใ่น
ประเทศไทยเป็นตน้  โดยกลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียนเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมทั้งหมด
ยกเวน้การเดินทางไปสถานท่ีจดัฝึกอบรม 
 
 
 
 
 



 

  

•     กลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียน และบริษทัจดัหาแรงงานงานท่ีไดรั้บอนุญาต จะประสานงานกบั
หน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้มัน่ใจวา่ผูส้มคัรท่ี
ไดรั้บการคดัเลือกมีการด าเนินการดา้นเอกสารตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี: 
➢ วีซ่า หรือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุญาตเขา้ ออกประเทศ 
➢ ใบอนุญาตท างานหรือบตัรแรงงานจากประเทศตน้ทาง 
➢ ประกนัสุขภาพหรือบริการดา้นสุขภาพ 
➢ กฎหมายอ่ืนๆส าหรับการขออนุญาตท างาน 

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกีย่วข้องกบัการสรรหา 
           ไทยยเูน่ียนมุ่งมัน่และยดึมัน่ในหลกัการ“ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการบริการสรรหาแรงงานจาก
พนกังานขา้มชาติ”  
กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนรับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ้ 
1. คา่ธรรมเนียมการสรรหาทั้งหมดโดยรวมถึง 
➢ ค่าใชจ่้ายในการท าส ญญา หรือ พิธีการลงนามในสัญญา 
➢ หนงัสือรับรองและเอกสารท่ีไดรั้บการอนุมติั 

2. คา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมก่อนออกเดินทาง (Pre-departure training) รวมถึงท่ีพกัและอาหารใน
ระหวา่งการอบรม 
3. อาหารและน ้าด่ืมระหวา่งการเดินทางจากจุดท่ีนดัหมายประเทศตน้ทาง(เช่น เมียวดี) ไปยงั
ชายแดนประเทศไทยและไปยงัโรงงานของกลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียน 
4. คา่เดินทางจากชายแดนประเทศไทย ไปยงัโรงงานของกลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียน 
5. คา่ชุดยนิูฟอร์มและอุปกรณ์ความปลอดภยั 
6. คา่ใชจ่้ายในการตรวจสุขภาพ 
 
 
 



 

  

พนักงานรับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายดงัต่อไปนี ้ 
1. คา่ใชจ่้าย ณ ประเทศตน้ทาง 
➢ ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายในการจดัท าหนงัสือเดินทาง รวมถึงรูปถ่ายและเอกสารต่างๆ 
➢ บตัรแรงงาน หรือเอกสารต่างๆ ณ ประเทศตน้ทาง 
➢ ค่าเดินทางและค่าอาหารในการเดินทางเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์ ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจ

สุขภาพ สถานท่ีด าเนินการหนงัสือเดินทาง สถานท่ีฝึกอบรมก่อนออกเดินทาง สถานท่ีเซ็น
สัญญา และจุดนดัหมายเพื่อเขา้มาในประเทศไทย 

➢ ค่าท่ีพกัระหวา่งการมาสัมภาษณ์  การท าหนงัสือเดินทางและการเซ็นสัญญา 
2. คา่ใชจ่้าย ณ ประเทศปลายทาง (ประเทศไทย) 
➢ ค่าวีซ่าและการต่ออายวีุซ่า 
➢ ค่าเอกสารใบอนุญาตท างานและค่าธรรมเนียม รวมถึงการต่ออายทุุกๆ 2 ปีหลงัจากการจา้ง

งานคร้ังแรก  
•     หน่วยงานจดัหาแรงงานจะตอ้งเปิดเผยค่าใชจ่้าย และรายละเอียดอ่ืนๆในการท าธุรกิจกบักลุ่ม
บริษทัไทยยเูน่ียน เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสรร
หา และการจา้งงาน 
•     บริษทัจดัหางานตอ้งมีนโยบายและขั้นตอนเพื่อใหแ้น่ใจวา่พนกังานหรือตวัแทนยอ่ยของบริษทั
จดัหาแรงงาน(Sub-agency)จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆกบัพนกังานนอกเหนือจากท่ี
ตกลงกบักลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียน นอกจากน้ีบริษทัจดัหาแรงงานตอ้งด าเนินการตรวจสอบตวัแทน
ยอ่ยท่ีใชเ้พื่อใหแ้น่ใจวา่พวกเขาปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและหลกัปฏิบติัดา้น
แรงงาน  นโยบายสรรหาแรงงานขา้มชาติอยา่งมีจริยธรรม รวมถึงสัญญาการใชบ้ริการของไทยยู
เน่ียน 
 
 
 
 



 

  

 

 

 
การตรวจติดตาม การแก้ไขและเยียวยา 
           บริษทัจดัหาแรงงานจะตอ้งอนุญาตใหก้ลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียน และตวัแทนท่ีไดรั้บมอบหมาย
สามารถตรวจสอบเพื่อยนืยนัการปฏิบติัตามนโยบายน้ี รวมถึงการตรวจสอบผา่นการตรวจประเมิน 
(Audit) ทั้งท่ีมีการแจง้ หรือไม่มีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  กลไลการร้องเรียน ร้องทุกข ์ ทั้ง
กระบวนการภายในของกลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียน ไดแ้ก่ สายด่วน  คณะกรรมการสวสัดิการ และ
กระบวนการภายนอก ท่ีมีการด าเนินการร่วมกบัพนัธมิตร เครือข่ายสิทธิแรงงานขา้มชาติ (MWRN) 
และสถาบนัอิสรา (Issara Institute )  
          กลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียนมุ่งมัน่ และพยายามท างานร่วมกบับริษทัจดัหาแรงงานในการ
แกปั้ญหา กรณีท่ีพบวา่มีการไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ี ยกเวน้มีการละเมิดนโยบายท่ีร้ายแรงและ
ส าคญั หากจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ข บริษทัจดัหาแรงงานจะตอ้งแจง้ใหก้ลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียนรับ 
ทราบแผนและระยะเวลาการแกไ้ขท่ีชดัเจน 
          ในกรณีท่ีพนกังานไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ีพวกเขาจะมี
สิทธิไดรั้บการเยยีวยาท่ีมีประสิทธิภาพจากไทยยเูน่ียนและ/หรือบริษทัจดัหาแรงงาน  
           กรณีพบวา่บริษทัจดัหาแรงงานมีการเรียกเก็บเงินจากพนกังานท่ีผิดกฎหมายและ/หรือ
ค่าธรรมเนียมท่ีผิดปกติไม่วา่จะโดยตรงหรือผา่นตวัแทนยอ่ยนอกเหนือจากท่ีตกลงไวก้บักลุ่ม
บริษทัไทยยเูน่ียน บริษทัจดัหาแรงงานจะถูกยกเลิกการใชบ้ริการตามขั้นตอนท่ีก าหนดเพื่อใหแ้น่ใจ
วา่จะไม่มีผลกระทบในทางลบต่อพนกังาน และจะตอ้งช าระเงินท่ีผิดปกติทั้งหมดคืนใหก้บั
พนกังาน 


