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ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 

ความเป็นมาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

     องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (International Labour Organization) เกิดข้ึน
พร้อมกับการก่อตั้งสันนิบาตชาติ (The League of Nations) เมื่อ พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) ภายใต้
สนธิสัญญาแวร์ซายส์ (Treaty of Versailles) โดยมีประเทศไทยร่วมเป็นประเทศสมาชิกก่อตั้งด้วย
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ILO คือ ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม และส่งเสริมให้สิทธิมนุษยชนและ
สิทธิแรงงานได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล จนกระท่ังสันนิบาตชาติได้ถูกยกเลิกไป และมีการจัดตั้ง
สหประชาชาติ (United Nations) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) ILO จึงกลายเป็นองค์การช านัญ
พิเศษ (Specialized agency) ของสหประชาชาติ อันเป็นองค์กรหลักเพียงหนึ่งเดียวของ
สหประชาชาติที่รับผิดชอบดูแลประเด็นแรงงานของประเทศสมาชิก โดยขณะนี้ ILO มีประเทศสมาชิก
จ านวน 181 ประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2551) 

โครงสร้างของ ILO  

     ILO เป็นองค์กรไตรภาคี ประกอบด้วยฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างของประเทศ
สมาชิก โดยสามารถแบ่งโครงสร้างการท างานหลักขององค์การได้ ดังนี้ 

ก. คณะประศาสน์การ(Governing  Body) 
     ในการบริหารองค์การนั้น ILO มีคณะประศาสน์การเป็นคณะกรรมการบริหารสูงสุดมีหน้าที่
ก าหนดนโยบายการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานขององค์การ และก าหนดโครงการงบประมาณ
เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference: ILC) 
รับรอง คณะประศาสน์การมีการประชุมปีละ 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน และพฤศจิกายน 
     คณะประศาสน์การมีประธานคณะประศาสน์การ (Chairman of the Governing Body)   เป็น
ผู้รับผิดชอบสูงสุด สมาชิกของคณะประศาสน์ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 14 คน ฝ่ายลูกจ้าง 14 
คน และฝ่ายรัฐบาล 28 คน รวมเป็น 56 คน โดยเป็นคณะกรรมการถาวรจากประเทศอุตสาหกรรม
ส าคัญ 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบราซิล จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น รัสเซีย สหราช



อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา คณะประศาสน์การอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยพิจารณาหมุนเวียน
ไปตามภูมิภาค ส่วนประธานคณะประศาสน์การมีการเลือกตั้งหมุนเวียนกันด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี 

ข. ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ 
     ILO มีส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Office) ท าหน้าที่ด าเนินงาน
ต่าง ๆ หรือท าหน้าที่เป็นเลขาธิการขององค์การ รวมทั้งท าหน้าที่ประสานงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามนโยบายที่คณะประศาสน์การก าหนด และตามมติของที่ประชุมใหญ่แรงงานระหว่าง
ประเทศเปรียบเสมือนฝ่ายอ านวยการที่มีพนักงานประจ าท างานตามหน้าที่ในแผนกต่าง ๆ มี
ผู้อ านวยการใหญ่ (Director-General) ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด และอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 5 ปี  
     ส านักงานใหญ่ที่นครเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเจ้าหน้าที่ประจ าประมาณ 1,900 คน จาก
ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ หลายเชื้อชาติ ประมาณ 600 คน นอกจากนี้ยังมี
ส านักงานภูมิภาค ได้แก่  
     - ส านักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
     - ส านักงานภูมิภาคแอฟริกา ตั้งอยู่ที่กรุง Addis Ababa ประเทศเอธิโอเปีย  
     - ส านักงานภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ตั้งอยู่ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู  
     - ส านักงานภูมิภาคกลุ่มประเทศอาหรับ ตั้งอยู่ที่กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน  
     - ส านักงานภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ 
     - ส านักงานย่อยกระจายกันอยู่ทั่วโลกประมาณ 40 แห่ง 

ค. ที่ประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ  
     การพิจารณาตัดสินใจกระท าการใด ๆ ของ ILO มาจากการประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Conference: ILC) ซึ่งจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง ในเดือนมิถุนายน ณ นครเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยให้ประเทศสมาชิกส่งผู้แทนไตรภาคี ได้แก่ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และ
ฝ่ายลูกจ้าง พร้อมด้วยที่ปรึกษาของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมการประชุม  
     ที่ประชุมมีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแนวทางการด าเนินงานในอนาคตของ
องค์การ  ก าหนดและรับรองมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามปฏิญญาว่า
ด้วยหลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างาน ติดตามผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ให้สัตยาบันแล้ว 
และอภิปรายถึงปัญหาแรงงานและสังคมในปัจจุบัน 

หัวข้อมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO  

     เพ่ือให้ประเทศสมาชิกค านึงถึงความยุติธรรมทางสังคม และเคารพในสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนงาน 



ILO จึงได้ก าหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขึ้นมา เพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้น าไปปฏิบัติ 
เนื้อหามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO แบ่งออกเป็น 22 หัวข้อ ได้แก่ 
     1. เสรีภาพในการสมาคม การร่วมเจรจาต่อรอง และแรงงานสัมพันธ์ (Freedom of 
association, collective bargaining, and industrial relations) 
     2. แรงงานบังคับ (Forced labour) 
     3. การขจัดการใช้แรงงานเด็ก และการคุ้มครองเด็กและผู้เยาว์ (Elimination of child labour 
and protection of children and young persons) 
     4. โอกาสและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน (Equality of opportunity and treatment) 
     5. การร่วมปรึกษาหารือไตรภาคี (Tripartite consultation) 
     6. การตรวจแรงงานและการบริหารแรงงาน (Labour administration and inspection) 
     7. การส่งเสริมและนโยบายการจ้างงาน (Employment policy and promotion) 
     8. การฝึกอบรมและการแนะแนวอาชีพ (Vocational guidance and training) 
     9. ความมั่นคงในการจ้างงาน (Employment security) 
   10. ค่าจ้าง (Wages) 
   11. เวลาการท างาน(Working time) 
   12. ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน (Occupational safety and health) 
   13. ความมั่นคงทางสังคม (Social security) 
   14. การคุ้มครองความเป็นมารดา (Maternity protection) 
   15. นโยบายทางสังคม (Social policy) 
   16. คนงานอพยพ (Migrant workers) 
   17. คนประจ าเรือ (Seafarers)  
   18. คนงานประมง (Fishermen) 
   19. คนงานท่าเรือ (Dockworkers) 
   20. ชนเผ่าและคนพ้ืนเมือง (Indigenous and tribal peoples) 
   21. ประเภทเฉพาะของคนงาน (Specific categories of workers) 
   22. บทบัญญัติท้ายบทของอนุสัญญา (Final Articles Conventions) 

รูปแบบมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO 

     ILO ก าหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศออกมาหลายรูปแบบด้วยกัน มีทั้งรูปแบบที่มีสภาพ
บังคับ และรูปแบบที่เป็นแนวทางซึ่งไม่มีสภาพบังคับ เรียกโดยรวมว่า ตราสาร (Instruments) ซึ่งตรา
สารทุกฉบับของ ILO ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองในระบบไตรภาคีแล้ว โดยคณะกรรมการพิเศษ



เฉพาะด้านต่าง ๆ หรือโดยที่ประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ รูปแบบตราสารที่ส าคัญของ ILO มี
ดังต่อไปนี้ 

อนุสัญญา (Convention)  
     อนุสัญญาเป็นตราสารที่มีสภาพบังคับ โดยได้บัญญัติข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานในแต่ละประเด็น
ไว้ ปัจจุบันมีอนุสัญญา ILO ทั้งสิ้นจ านวน 188 ฉบับ (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2551) อนุสัญญาจะมี
ผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิกต่อเมื่อประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนั้นแล้ว ประเทศ
สมาชิกสามารถพิจารณาเลือกให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดก็ได้ที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อ
สถานการณ์แรงงาน สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของตน หลังจากการให้สัตยาบันแล้ว ประเทศดังกล่าว
ต้องออกกฎหมาย ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติภายในประเทศให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญา 
และต้องขจัดอุปสรรคในการปฏิบัติตามอนุสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกกฎหมายหรือแนวปฏิบัติ
ภายในประเทศที่ขัดกับอนุสัญญา 

     อย่างไรก็ตาม ในบรรดาอนุสัญญาทั้ง 188 ฉบับนี้ มีอนุสัญญาจ านวน 8 ฉบับด้วยกันที่มี
ความส าคัญยิ่ง อันเป็นอนุสัญญาที่ ILO มีนโยบายส่งเสริมและติดตามผลให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาทั้ง 8 ฉบับนี้ แม้จะไม่ได้ให้สัตยาบันก็ตาม เนื่องจากเป็นอนุสัญญาที่ก าหนด
มาตรฐานแรงงานเกี่ยวกับประเด็นหลัก 4 ประการ ภายใต้ปฏิญญา ILO เรื่อง หลักการและสิทธิขั้น
พ้ืนฐานในการท างาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 
ดังนี้ 

ก) เสรีภาพในการสมาคม และการยอมรับสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง ซึ่งครอบคลุม 
     - อนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว 
(Freedom of Association and Protection of the Right to Organise) ค.ศ. 1948 
     - อนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง (Right to Organise 
and Collective Bargaining)  ค.ศ. 1949 
ข) การขจัดแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ ซึ่งครอบคลุม 
     - อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ (Forced Labour) ค.ศ. 1930 
     - อนุสัญญาฉบับที่ 105 วา่ด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ (Abolition of Forced Labour) ค.ศ. 
1957 
ค) การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กให้เป็นผล ซึ่งครอบคลุม 
     - อนุสัญญาฉบับที่ 138 วา่ด้วยอายุข้ันต่ า (Minimum Age) ค.ศ. 1973 
     - อนุสัญญาฉบับที่ 182 วา่ด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก (Worst Forms of 
Child Labour) ค.ศ. 1999 



ง) การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพครอบคลุม 
     - อนุสัญญาฉบับที่ 100 วา่ด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน (Equal Remuneration) ค.ศ. 1951 
     - อนุสัญญาฉบับที่ 111 วา่ด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) (Discrimination 
(Employment and Occupation)) ค.ศ. 1958 

ข้อแนะ (Recommendation)  
     ข้อแนะเป็นตราสารที่ไม่มีสภาพบังคับ และไม่เปิดให้สัตยาบัน หากแต่ระบุถึงวิธีการปฏิบัติด้าน
แรงงานเพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้พิจารณาน าไปเป็นแนวทางปรับใช้ภายในประเทศ ข้อแนะมี 2 
ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 

(ก) ข้อแนะเสริมอนุสัญญา : ข้อแนะประเภทนี้มีเนื้อหาที่เป็นการอธิบาย หรือเพ่ิมเติมรายละเอียด
ในทางปฏิบัติให้แก่อนุสัญญาฉบับนั้น ๆ เนื่องจากตัวบทของอนุสัญญาจะบัญญัติไว้เฉพาะหลักการ
หรือมาตรฐานเบื้องต้น เพ่ือให้ประเทศสมาชิกต่าง ๆ จากทั่วภูมิภาคของโลกที่ให้สัตยาบันได้ไปออก
กฎหมายหรือก าหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับอนุสัญญาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์แรงงาน 
และภาวะเศรษฐกิจหรือสังคมภายในประเทศ ดังนั้น อนุสัญญาบางฉบับจึงต้องมีข้อแนะเสริมส าหรับ
อธิบายและชี้แนะแนวทางปฏิบัติ เช่น ข้อแนะฉบับที่ 199 ว่าด้วยงานในภาคการประมง (Work in 
Fishing) ค.ศ. 2007 ซึ่งเพ่ิมเติมอนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยงานในภาคการประมง (Work in 
Fishing) ค.ศ. 2007 เป็นต้น 
(ข) ข้อแนะที่ไม่ประกอบอนุสัญญาใด ๆ : ข้อแนะประเภทนี้ เป็นเพียงตราสารที่ให้แนวทางและวิธี
ปฏิบัติด้านแรงงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เรื่องดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นด้านแรงงานที่มีความส าคัญ
ส าหรับประเทศสมาชิกจนถึงขั้นที่ต้องออกเป็นอนุสัญญา หรือเป็นประเด็นซึ่งที่ประชุมใหญ่แรงงาน
ระหว่างประเทศพิจารณาแล้วว่า ยังไม่สมควรมีสถานะให้บังคับใช้ได้ในรูปอนุสัญญา เช่น ข้อแนะฉบับ
ที่ 198 ว่าด้วยความสัมพันธ์ในการจ้างงาน (Employment Relationship) ค.ศ. 2006 เป็นต้น 

พิธีสาร (Protocol)  
     พิธีสาร คือ ตราสารที่มีข้อก าหนดเพ่ิมเติมอนุสัญญาฉบับนั้น ๆ เนื่องจาก อนุสัญญาบางฉบับมี
เนื้อหาหรือข้อก าหนดที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วไม่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขออกเป็นอนุสัญญาฉบับใหม่
แต่ประการใด แต่ด้วยเหตุที่เมื่อเวลาผ่านไปบริบททางสังคมมีมากขึ้น ท าให้เนื้อหาและบทบัญญัติของ
อนุสัญญานั้นไม่ครอบคลุมบริบททางสังคมที่เกิดข้ึนใหม่ ILO จึงบัญญัติข้อก าหนดเพ่ิมเติม โดยให้อยู่
ในรูปของพิธีสารแนบท้ายอนุสัญญา เพ่ือให้อนุสัญญาฉบับนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประเทศ
สมาชิกสามารถเลือกให้สัตยาบันเฉพาะอนุสัญญา โดยไม่ให้สัตยาบันพิธีสารได้ แต่จะให้สัตยาบัน
เฉพาะพิธีสาร โดยไม่ให้สัตยาบันอนุสัญญาไม่ได้ เมื่อใดก็ตามที่ให้สัตยาบันพิธีสารแล้ว พิธีสารฉบับนั้น
จะมีฐานะเทียบเท่าอนุสัญญาที่ให้สัตยาบันไปแล้วในทันที เช่น พิธีสาร ค.ศ. 2002 แนบท้ายอนุสัญญา



ฉบับที่ 155 ว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน (Protocol of 2002 to the 
Occupational Safety and Health) ค.ศ. 1981 เป็นต้น 

ปฏิญญา (Declaration)  
     ปฏิญญาเป็นตราสารซึ่งระบุถึงหลักการด้านแรงงานที่คณะประศาสน์การ (Governing Body) 
หรือที่ประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศพิจารณาแล้ว เห็นชอบว่าเป็นหลักการที่ทรงคุณค่า และ
ประเทศสมาชิกทุกประเทศควรมีมาตรการสนับสนุนและก าหนดนโยบายส่งเสริมหลักการดังกล่าวขึ้น
ภายในประเทศของตน ขณะนี้ ILO มีปฏิญญาอยู่ 2 ฉบับ คือ ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้น
พ้ืนฐานในการท างาน ซึ่งก าหนดประเด็นแรงงาน 4 ประการอันถือได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการ
ท างานของคนงานทุกคน ตามท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น และปฏิญญาไตรภาคีเรื่องหลักการว่าด้วยสถาน
ประกอบการข้ามชาติและนโยบายสังคม (Tripartite Declaration of Principles concerning 
Multinational Enterprises and Social Policy) ซึ่งกล่าวถึงประเด็นแรงงานต่าง ๆ ในสถาน
ประกอบกิจการข้ามชาติ เช่น การฝึกอบรม สภาพ       การท างาน หรือแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น อัน
เป็นประเด็นที่ภาครัฐ องค์กรของนายจ้าง และองค์กรของลูกจ้างในประเทศเจ้าบ้านควรติดตามดูแล 
เพ่ือไม่ให้มีข้อยกเว้นด้านแรงงานในสภาพที่เป็นคุณน้อยกว่าเกิดข้ึนในสถานประกอบกิจการข้ามชาติ 

ประมวลข้อปฏิบัติ (Code of Practice)  
     ประมวลข้อปฏิบัติเป็นตราสารที่ไม่มีสภาพบังคับ เนื้อความของตราสารเป็นการชี้แจง     ข้อ
ปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นแรงงานที่มีความพิเศษเฉพาะด้าน เพ่ือให้ประเทศสมาชิกน าไปใช้ หรือน าไป
เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ ภายในประเทศ เช่น ประมวลข้อ
ปฏิบัติของ ILO เรื่อง HIV/AIDS และโลกแห่งการท างาน (An ILO Code of Practice on HIV/AIDS 
and the World of Work) เป็นต้น ตราสารประเภทนี้จัดท าข้ึนโดยคณะท างานในเรื่องที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง และนักวิชาการท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ในแต่ละประเด็น 

พันธกิจในฐานะประเทศสมาชิก  
     ประเทศไทยนอกจากจะต้องจ่ายค่าบ ารุงองค์การเป็นเงินประมาณปีละ 738,994 ฟรังก์สวิสแล้ว 
ประเทศไทยยังมีพันธกิจเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกทั้งปวงของ ILO ที่ต้องปฏิบัติภายใต้ธรรมนูญ 
ILO ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ การพิจารณาตรวจสอบ 
แก้ไข และ   ให้ความเห็นต่อร่างตราสาร การจัดท ารายงานการปฏิบัติตามตราสาร การจัดท ารายงาน
ด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน ILO หรือการจัดท าค า
ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน ILO แตพ่ันธกิจที่ส าคัญ



ยิ่งในฐานะประเทศสมาชิกคือ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การปรับปรุงสภาพการท างาน
และความเป็นอยู่ของคนงาน และการเสริมสร้างโอกาสในการจ้างงาน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 
พันธกิจในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO 

     ประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งที่พิจารณาแล้วว่า ประเทศตนมีกฎหมายและแนวปฏิบัติ
ภายในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO หรือพิจารณาแล้วว่า 
ประเทศตนพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO ในอนุสัญญาฉบับใด ก็สามารถให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ILO มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาของประเทศ
สมาชิกท่ีให้สัตยาบันอนุสัญญาแล้วทุกระยะ โดย ILO จะให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อทักท้วง
เป็นรายกรณีไป และเผยแพร่ให้ประเทศสมาชิกและประชาคมโลกได้รับทราบด้วย ประเทศใดที่ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบและติดตามผลดังกล่าว โดยไม่ได้รับข้อทักท้วงจาก ILO ย่อมแสดงถึงการมี
มาตรฐานแรงงานตามอนุสัญญาที่ได้ให้สัตยาบันไว้ 

ภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
     ด้วยเหตุที่ เนื้อหามาตรฐานแรงงานของ ILO กว่าร้อยละ 80 เกี่ยวขอ้งกับงานในความรับผิดชอบ
และการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดังนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน โดยกลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน จึงมีหน้าที่ใน
การพิจารณาตรวจสอบ และประมวลข้อคิดเห็นจากหน่วยปฏิบัติต่อร่างตราสารฉบับต่าง ๆ การจัดท า
รายงานการปฏิบัติตามตราสาร การจัดท ารายงานด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศที่
สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน ILO หรือการจัดท าค าชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน ILO ตลอดจน การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานของ 
ILO ให้แก่ข้าราชการ นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชน 
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