
รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม 

 
แนะน าเอกสาร 
 
หลักการชี้แนะวา่ด้วยธุรกจิและสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ  (UN Guiding Principles on Business and Human Rights ในเอกสารนี้จะยอ่วา่ หลกัการชี้แนะ UNGP)  คาดหวังว่าธุรกิจทกุรูปแบบจะตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบดา้นสิทธิ
มนุษยชนอยา่งรอบด้าน (human rights due diligence ย่อว่า HRDD) เพื่อระบุ ป้องกัน และบรรเทาผลกระทบดา้นสทิธิมนุษยชนใดๆ ก็ตามที่เกิดหรืออาจเกดิจากการประกอบธุรกจิ  
 
รายการตรวจสอบ (checklist) กระบวนการ HRDD ส าหรับธุรกจิโรงแรมฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เป็นเครื่องมือส าหรับผู้ประกอบการธุรกจิโรงแรม ช่วยในการสร้างความตระหนักรู้ (awareness) เร่ืองกระบวนการนี้ต่อภายในองค์กร และการระบุประเด็น
ที่น่าจะเป็นความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกจิโรงแรม การด าเนินกระบวนการ HRDD โดยใช้รายการตรวจสอบชิ้นนี้ประกอบตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถระบุและหาวธิีบรรเทาความเส่ียงด้านสิทธิมนษุยชนได้ตั้งแต่แรก ทันทีที่
ประเด็นความเส่ียงถูกระบุ หลักการ UNGP ก็คาดหวังให้กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder engagement) เป็นหัวใจของกลยุทธก์ารบรรเทาผลกระทบ  
 
รายการตรวจสอบฉบับนี้นับเป็นส่วนหนึง่ของ “คู่มือกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน” หรือ Human Rights Due Diligence Handbook และเรียบเรียงตามประเด็นต่างๆ ทีน่่าจะเป็นความเส่ียงส าคัญด้านสิทธิมนษุยชนส าหรับ
กิจการโรงแรม ดังต่อไปนี้ 
 

 การก่อสร้างโรงแรมใหม่ หรือการขยายโรงแรมเดิม 

 การใช้แรงงานข้ามชาต ิ

 การใช้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง (contract labor) 

 องค์กรอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

 ลูกจ้าง 

 ลูกจ้างชั่วคราว 

 ลูกค้า 

 ผู้พิการ 
  



ใครควรใช้รายการตรวจสอบน้ีบ้าง? 
 
ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการ HRDD ในแต่ละสถานการณ์ภายในบริษทัควรใช้รายการนี้เพื่อระบุความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจจะเกิด นอกจากนี ้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจหลกัของบรษิัทก็ควรใช้รายการนี้เช่นกัน เพื่อสร้างความตระหนกั
ในสิทธิมนุษยชน และระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อาจไม่มีความจ าเป็นที่จะใช้รายการตรวจสอบชุดนี้ทั้งหมดในทุกสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากโรงแรมของคุณมิได้จ้างลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเลย และคุณมั่นใจวา่คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และ
องค์กรอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก็ไม่ได้ใช้ ก็อาจไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งใช้รายการตรวจสอบส าหรับลูกจา้งรับเหมาค่าแรง 
 
ตัวอย่างการใช้งาน 
 
ตัวอยา่งที่ 1 
โรงแรมแห่งหนึ่งจ้างงานแรงงานข้ามชาติหลายคนมาท างานในโรงแรม ควรใช้รายการตรวจสอบในประเด็นแรงงานข้ามชาติเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนษุยชน และพิจารณาว่าควรลงมือปฏิบัตอิย่างไรเพื่อบรรเทาผลกระทบ เนื่องจากแรงงานข้าม
ชาติทุกวันนี้เป็นส่วนส าคัญในการจา้งงาน และถ้าหากไม่จัดการอย่างเหมาะสมก็อาจตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานบังคับและการข่มขู่คุกคาม รวมถึงอาจเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์โดยที่โรงแรมไม่รับรู้ รายการตรวจสอบชี้ให้เห็นประเด็นหลักๆ ที่
เกิดขึ้น ช่วยระบุความเส่ียง และอธิบายขั้นตอนรูปธรรมที่โรงแรมท าได้เพื่อรับมือกับความเส่ียงนั้นๆ  
 
ตัวอยา่งที่ 2 
โรงแรมแห่งหนึ่งจ้างบริษัทจัดหางานใหห้าคนมาท างานในด้านการรักษาความสะอาด ท าสวน และรักษาความปลอดภยัภายในโรงแรม บริษัทจัดหางานรายนั้นจ้างลูกจ้างรับเหมาค่าแรง (contract workers) ซ่ึงอาจเผชิญกับความเส่ียงเร่ืองการถูกโกง
ค่าจ้าง หรือได้รับสวัสดิการน้อยกวา่ลูกจ้างประจ า ถึงแม้จะท างานเดียวกันกับลูกจ้างประจ าของโรงแรม รายการตรวจสอบในประเด็นนี้จะช่วยให้โรงแรมที่คนท างานบางส่วนเป็นลูกจา้งรับเหมาค่าแรงมั่นใจได้ว่า การละเมิดสิทธิแรงงานดังกล่าวจะไม่
เกิดขึ้น  
 
ตัวอยา่งที่ 3 
ทีมงานพัฒนาโครงการที่ก าลังศึกษาพื้นที่ส าหรับการก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ ควรใช้รายการตรวจสอบในประเด็นการกอ่สร้างโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบรอบด้าน (due diligence) ในการพัฒนาโครงการ เนื่องจากอาจมีผลกระทบ

ด้านสิทธิมนุษยชนหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน การเข้าถึงและคุณภาพของแหล่งน้ า ตลอดจนความส าคัญเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ ต่อชุมชนท้องถิ่น รายการตรวจสอบจะช่วยระบุประเด็นที่น่ากังวลและเสนอแนวทางปฏิบัติทีเ่หมาะสม 

  



จะใช้รายการตรวจสอบอย่างไรดี? 
 
เป้าหมายของรายการตรวจสอบนี้ คือ การช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมได้มองเห็นความเส่ียงที่เกี่ยวขอ้งกับสิทธิมนษุยชน อันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโรงแรมใหม่ หรือการขยายโรงแรมเดิม รายการค าถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุปัจจยั
ต่อไปนี ้
กิจกรรมความเส่ียงต่ า  
กิจกรรมความเส่ียงสูง 
 
กิจกรรมความเส่ียงต่ า หมายถึง กจิกรรมนั้นๆ มีความเส่ียงด้านสิทธิมนษุยชนต่ า และบริษัทอาจไม่จ าเป็นจะต้องท าอะไรเพิ่มเติม หรือต้องอาศัยเพียงการจัดการในวงจ ากัด หรือในเชิงปฏิกิริยา (response action) ก็เพียงพอแลว้ต่อการบรรเทาหรือ
ก าจัดความเส่ียงนั้นๆ แต่ในทางตรงกันข้าม กจิกรรมความเส่ียงสูง หมายถึง กจิกรรมที่บริษัทน่าจะตอ้งศึกษาหรือลงมอืปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเส่ียง ในกรณีที่เป็นกิจกรรมความเสี่ยงสูง  
 
บริษัทอาจพจิารณาลงมือด าเนินการตามวิธีต่อไปนี้หนึ่งวธิีหรือมากกว่า – 

 

ปฏิบัติตามเน้ือหาที่เสนอในค าถามรายการตรวจสอบข้อนั้นๆ (หรือหยดุการปฏิบัติดังกล่าวแลว้แต่กรณี) ยกตัวอย่างเช่น ในประเด็นลูกจา้งรับเหมาค่าแรง ค าถามข้อหนึ่งถามวา่ “ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้รับการฝึกอบรมที่จ าเป็น รวมถึงในเรื่อง
ความปลอดภยั และได้รับอุปกรณ์ป้องกนัส่วนตัวหรือไม?่” ถ้าหากค าถามคือ “ไม่” ผู้จัดการก็ควรรับมือกับความเส่ียงขอ้นี้ด้วยการก าหนดวา่ลูกจา้งรับเหมาค่าแรงจะต้องได้รับการอบรมดังกล่าว นอกเหนือจากการท าตามขอ้แนะน าอื่นๆ 



 หาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆ ก่อนที่จะก าหนดวา่ควรท าอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ในประเด็นการกอ่สร้างโรงแรมใหม่หรือขยายโรงแรมเดิม ค าถามข้อหนึ่งถามวา่ “มีใครที่ใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนภายในบริเวณพื้นทีโ่ครงการก่อสร้างหรือไม่?” ถ้า
ค าตอบคือ “มี” ทีมงานก็จะต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขา และศึกษาว่าการเผื่อพื้นที่ให้เป็นเส้นทางสัญจรอาจส่งผลกระทบต่อโรงแรมอย่างไร ก่อนที่จะเดินหน้าโครงการต่อ 



ติดต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือภายในองค์กรเกีย่วกบัวธิีปฏบิัติที่เหมาะสมส าหรับสถานการณ์นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ในประเด็นการใช้แรงงานเด็ก ค าถามข้อหนึ่งถามว่า “โรงแรมมีขั้นตอนปฏบิัติในการเลิกใช้แรงงานเด็กหรือไม่ ในกรณีที่พบว่าใน
โรงแรมมีการใช้แรงงานเด็กที่อายุต่ ากวา่กฎหมายก าหนด?” ถ้าหากค าตอบคือ “ไม่” ผู้จัดการอาจตอ้งปรึกษาหารือกบัผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เพือ่พัฒนานโยบายบริษัทที่เหมาะสม จัดการกบัประเด็นการเข้าถึงการศึกษาและชดเชยรายได้ทีสู่ญเสีย
ไปให้กับครอบครัวของเด็ก 



ปรึกษาหารือกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอก เกีย่วกับกิจกรรมที่จะท า ยกตวัอยา่งเช่น ในประเด็นแรงงานข้ามชาติ ค าถามข้อหนึ่งถามวา่ “โรงแรมห้ามใช้ตัวแทนช่วง (subagent) หรือไม่?” ถ้าค าตอบคือ “ไม่ห้าม” ผู้จัดการก็ควรเข้าไป
หารือกับบริษัทหรือนายหนา้จัดหางาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีกลไกปอ้งกันความเส่ียงที่แรงงานข้ามชาติจะตกเป็นแรงงานบังคับ โดยโรงแรมอาจจ้างบริษัทภายนอกมายืนยันว่ากลไกเหลา่นั้นใช้การได้จริง 

  



การก่อสร้างโรงแรมใหม่ 
หรือการขยายโรงแรมเดมิ 
 

เหตุใดจงึต้องด าเนินกระบวนการ HRDD ? จะใช้รายการตรวจสอบน้ีอย่างไร? 
 
ความส าเร็จของกิจการโรงแรมในระยะยาว จ าเป็นจะต้องอาศัย “การยอมรับ
ให้ด าเนินธุรกิจ” (license to operate) จากชุมชนทอ้งถิ่น นอกเหนือไปจาก
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ สมาชกิในชุมชนรอบ
โรงแรมควรมองว่า บริษัทเป็น “สมาชิก” ในชุมชนที่มีคุณค่า ไม่เบียดเบียน
ชุมชน และมีส่วนรว่มในการพัฒนา นอกจากนี ้กลุ่ม“นักท่องเที่ยวเปีย่ม
จริยธรรม” (ethical tourists) ที่เรียกร้อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” จาก
โรงแรมที่ตนเข้าพัก ยังเป็นกระแสที่เติบโตขึ้นอยา่งต่อเนื่อง พร้อมกับเสียง
เรียกร้องให้โรงแรม ‘พิสูจน์’ ความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น สังคมเองก็มองเห็นผลกระทบด้านสิทธิมนษุยชนในหว่งโซ่
อุปทานมากขึ้นจากการน าเสนอข่าวของสื่อ นักสิทธิมนษุยชน และองค์กร
พัฒนาเอกชน ส่งผลให้เสียงเรียกร้องเร่ืองนี้ดังขึ้นเป็นเงาตามตัว 
 
แม้ว่าโรงแรมแต่ละแห่งจะมีความเส่ียงและความท้าทายที่แตกต่างกัน การ
ประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมกับชุมชนกจ็ะต้องเป็น
หัวใจของการออกแบบกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ บริษัทจ านวนมากตอ้ง
พบกับกระแสต่อต้านจากสาธารณะหลังจากที่ล้มเหลวในการให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม (ดูกรณีศึกษาด้านล่าง) การประเมินความเส่ียงตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้
ผู้ประกอบการระบุและบรรเทาความเส่ียงต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนได้ 
 

กรณีศึกษา 
การก่อสร้างโรงแรมแห่งหนึ่งรุกล้ าที่ดินของชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่กอ่นแล้ว
เป็นระยะเวลานาน และบังคับให้พวกเขาต้องย้ายถิ่นโดยไม่สมัครใจ เช่น ที่อยู่
อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ซ่ึงอาศัยอยู่ในพืน้ที่มานานกว่า200 ปีถูกไล่ร้ือให้ออก
จากพื้นที่ซ่ึงเป็นชายหาดสาธารณะซ่ึงใช้เป็นจอดเรือ ท าการประมง และเป็น
พื้นที่ประกอบพิธกีรรมและเป็นสุสาน 

 

เป้าหมายของรายการตรวจสอบนี้ คือ การช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมได้
มองเห็นความเส่ียงที่เกี่ยวขอ้งกับสิทธิมนุษยชน อันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
โรงแรมใหม่ หรือการขยายโรงแรมเดิม รายการค าถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถ
ระบุปัจจยัต่อไปนี ้
กิจกรรมความเส่ียงต่ า  
กิจกรรมความเส่ียงสูง 
กิจกรรมความเส่ียงต่ า หมายถึง กจิกรรมนั้นๆ มีความเส่ียงด้านสิทธิมนษุยชนต่ า 
และบริษัทอาจไม่จ าเป็นจะตอ้งท าอะไรเพิ่มเติม หรือต้องอาศัยเพยีงการจัดการใน
วงจ ากัด หรือในเชิงปฏิกิริยา (response action) ก็เพียงพอแลว้ต่อการบรรเทาหรือ
ก าจัดความเส่ียงนั้นๆ แต่ในทางตรงกันข้าม กจิกรรมความเส่ียงสูง หมายถึง กจิกรรม
ที่บริษัทน่าจะต้องศึกษาหรือลงมือปฏิบตัิเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเส่ียง ในกรณีที่
เป็นกิจกรรมความเส่ียงสูง บริษัทอาจพจิารณาลงมือด าเนินการต่อไปนี้ 
 

ปฏิบัติตามเน้ือหาที่เสนอในค าถามรายการตรวจสอบข้อนั้นๆ  
 

 หาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรท าอย่างไร  
 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือภายในองค์กรเกีย่วกบัวธิีปฏบิัติที่เหมาะสม
ส าหรับสถานการณ์นั้นๆ 

 

ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน เกี่ยวกับกจิกรรมที่จะท า (ดู
รายละเอียดในหนา้ถัดไป)  

 

 พยายามขอความยินยอมที่ “สมัครใจ ล่วงหน้า และได้รับข้อมูลพอเพียง” 
จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ก่อนที่จะด าเนินกิจกรรมนั้นๆ (ดูรายละเอียด
ในหน้าถัดไป) 

 

  



  

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
Community Engagement 

สัญลักษณ ์ ความเส่ียงต่ า 
ความเส่ียงสูง 

ปฏิบัติตามนี ้
 หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ  

ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
พยายามขอความยินยอมที ่
“สมัครใจ ล่วงหน้า และได้รับ
ข้อมูลพอเพียง” 

การมีส่วนร่วมของชุมชน  
การให้ชุมชนมีส่วนร่วม คือ หวัใจของกระบวนการตรวจสอบดา้นสิทธิ
มนุษยชนอยา่งรอบด้าน บริษัทจะต้องเชื่อมั่นว่า ประเด็นต่างๆ ในระดับ
ท้องถิ่นนั้นจัดการได้ดีที่สุดในระดับท้องถิ่น อุทิศเวลาและทรัพยากรให้กับการ
เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน ไปรับฟัง เรียนรู้ และน ามุมมองของพวกเขามา
ประกอบการพิจารณาในการด าเนินธุรกจิ 
 
การปรึกษาหารือที่มีความหมาย  
การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนอย่างมีความหมาย (meaningful 
consultation) ควรมีลักษณะดังนี้ 

 จัดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อท าความเข้าใจกบัประเด็นหลัก และจะได้ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการนั้นๆ ได้ 

 ผู้มีส่วนไดเ้สียได้รับข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนก่อนหนา้กระบวนการ 

 เนื้อหาถูกน าเสนอในรูปแบบที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และใช้เทคนิค
ซ่ึงเหมาะสมทางวัฒนธรรม เช่น ในภาษาถิ่นของชุมชน 

 เป็นการส่ือสารสองทาง ให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมอง
และข้อมูล รับฟังซ่ึงกันและกัน และได้หยิบยกประเด็นที่ตนสนใจหรือ
กังวล 

 ให้คุณค่ากับทักษะชุมชนสัมพันธ์ระดับสงู – เน้นการแสดงออกว่ารับฟัง 
ไม่ใช่ด้ือดึงจะปกป้องบริษัท ‘ทุกกรณี’ 

 มีระบบบันทึกการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมถึงสัญญาต่างๆ ที่ให้ไว ้
โดยเฉพาะถ้าหากอัตราการลาออกของพนักงานอยู่ในระดับสูง  

 จัดขึ้นอยา่งสม่ าเสมอตามความต้องการ ตลอดอายุขัยของโครงการ  

 ให้ปัจเจกบุคคลที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือชายขอบเข้าร่วมดว้ย 
การมีส่วนละเมิดสิทธ ิ(complicity) 
บริษัทจะต้องระวังไม่ให้ถูกกลา่วหาวา่มสี่วนร่วมกับการละเมิดสิทธิ ซ่ึงมัก
เกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทรู้ดี หรือควรจะรูด้ี ว่าบริษัทมีสว่นละเมิดสิทธ ิ

การจัดการทีด่ิน 
การตรวจสอบโฉนดหรือเอกสารสิทธิในที่ดิน ย้อนหลังไปนานพอที่จะมีขอ้มูล
เกี่ยวกบัประวัตกิารใช้ที่ดินดังกล่าว ควรด าเนินจนเสร็จสิ้นกระบวนการ กอ่นที่
บริษัทจะตอบค าถามต่อไปนี ้
1. มีใครทีอ่าศัยอยู่ภายในบริเวณพื้นทีโ่ครงการหรือไม?่  
(ในกรณีที่เป็นส่วนต่อขยาย – มีใครใช้ชีวิตในบริเวณพื้นที่โครงการเดิมหรือไม่?)  

ไม่มี ม ี 
2. มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ที่ส่งผลเชิงลบต่อผู้ที่มีสิทธิประโยชน์ในที่ดินผืนนัน้
หรือไม่? (ในกรณีที่เป็นส่วนต่อขยาย – มีผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ดินโรงแรมเดิม
หรือไม่?)  

ไม่มี ม ี 
3. ผู้ที่อาศัยอยู่บนที่ดินผืนนั้นมีความจ าเป็นจะต้องย้ายออก ในการก่อสร้าง
โรงแรมหรือไม่? (ในกรณีที่เป็นส่วนต่อขยาย – ตอนที่ก่อสร้างโรงแรมเดิม ผู้ที่อยู่
อาศัยดั้งเดิมต้องย้ายออกหรอืไม่?) 

ไม่มี ม ี 
4. ผู้ที่มีวิถีชีวิตแบบเร่ร่อน มีสิทธิในการสัญจรผ่านที่ดินของโรงแรม หรือเข้าถึง
ที่ดินเพื่อเก็บเกี่ยวทรัพยากรหรือไม?่  

ไม่มี ม ี 
 
คุณภาพ ความพอเพียง และการเข้าถงึแหล่งน้ า 
5. การก่อสร้างโรงแรม หรอืปฏิบัตกิารของโรงแรมเดิม มีแนวโน้มที่จะส่งผล
กระทบเชิงลบต่อการเข้าถึง คุณภาพ หรือปริมาณแหล่งน้ าในชุมชนท้องถิ่น
หรือไม่?  

ไม่มี ม ี 

ผลกระทบด้านวัฒนธรรม 
6. ที่ดินผืนนั้นมีความส าคัญทางวัฒนธรรมส าหรับชุมชนท้องถิ่นหรือไม่ (เช่น มี
ความส าคัญทางศาสนา ศิลปะ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม หรือสิ่งแวดล้อม)?  

ไม่มี ม ี 

 

การจัดการความปลอดภัย 
ก่อนที่จะตอบค าถามตอ่ไปนี้ บริษัทควรตรวจสอบประวัติของบริษัทรักษาความ
ปลอดภัยทีก่ าลังพิจารณาจ้างมาดูแลพื้นที่ก่อสร้างโรงแรม 
7. เจ้าหน้าที่ของบริษัทรักษาความปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมเร่ืองขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงการใช้ก าลังหรือไม่? 

มี ไม่ม ี 

 

สภาพแวดล้อม 
8. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อด าเนินกิจการโรงแรมนั้น มีแนวโน้มที่จะ
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเข้าถึง หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นๆ ของชุมชน
หรือไม่? 

ไม่มี ม ี 

9. กิจการของโรงแรมจะรบกวนการท าการเกษตรในบริเวณใกล้เคียง รบกวนสตัว์ป่า
หรือแหล่งประมงหรือไม่ มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ผ่าน
การปล่อยมลพิษหรือสารพิษใหม่ๆ หรือที่มากกว่าเดิมหรือไม่?  

ไม่มี ม ี 

 

การมีส่วนละเมดิสิทธ ิ
10. การจัดการของรัฐบาลท้องถิ่น หรือรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
โรงแรม ส่งผลเชิงลบต่อประเด็นต่างๆ ที่อภิปรายข้างต้น หรอืสิทธิมนุษยชนข้ออื่นๆ 
หรือไม่?  

ไม่มี มี 
 



การใช้แรงงานข้ามชาต ิ
 

เหตุใดจงึต้องด าเนินกระบวนการ HRDD ? จะใช้รายการตรวจสอบน้ีอย่างไร? 
 
ความส าเร็จของกิจการโรงแรมในระยะยาว จ าเป็นจะต้องอาศัย “การ
ยอมรับให้ด าเนินธุรกิจ” (license to operate) จากชุมชนท้องถิ่น 
นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
ภาครัฐ สมาชิกในชุมชนรอบโรงแรมควรมองว่า บริษัทเป็น “สมาชิก” 
ในชุมชนที่มีคุณค่า ไม่เบียดเบียนชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
นอกจากนี้ กลุ่ม“นักท่องเที่ยวเปีย่มจริยธรรม” (ethical tourists) ที่
เรียกร้อง “ความรับผิดชอบตอ่สังคม” จากโรงแรมที่ตนเข้าพกั ยังเป็น
กระแสที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสียงเรียกร้องให้โรงแรม 
‘พิสูจน’์ ความรับผิดชอบดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
สังคมเองก็มองเห็นผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานมาก
ขึ้นจากการน าเสนอขา่วของสื่อ นักสิทธมินุษยชน และองค์กรพัฒนา
เอกชน ส่งผลให้เสียงเรียกร้องเร่ืองนี้ดังขึ้นเป็นเงาตามตัว 
 
แต่ละเปลาะในห่วงโซ่คุณค่าของโรงแรมมีความเส่ียงและความทา้ทาย
ด้านสิทธิมนุษยชนทีแ่ตกต่างกัน การประเมินความเส่ียงตั้งแต่เนิ่นๆ จะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการระบุและบรรเทาความเส่ียงต่างๆ ด้านสิทธิ
มนุษยชนได้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนก็จะต้องเป็นหัวใจของการ
ออกแบบกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ 

 

กรณีศึกษา 
หลายโรงแรมในพื้นที่ท่องเท่ียวส าคัญ มพีนักงานที่เป็นแรงงานต่างชาติ
ถูกยึดหนังสือเดินทาง ต้องท างานวันละ 14-17  ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด 
และโรงแรมจ่ายค่าล่วงเวลาไม่เป็นธรรม หากเลิกจ้างจะไม่จา่ย
ค่าชดเชย ส่วนใหญ่เป็นงานพนกังานท าความสะอาด บริกร ผู้ดูแลสวน 
และพนักงานซักรีด แม้จะเป็นแรงงานทีม่ีใบอนุญาตถูกกฎหมายแต่ส่วน
ใหญ่มักจะไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานประจ า เพราะฝา่ยบุคคลของโรงแรม
มักจะให้เหตุผลวา่ไม่ผ่านทดลองงาน 3 เดือน แล้วก็มกีารจา้งเข้ามา
ลองงานใหม่แบบนี้เร่ือย ๆ 

 

 

เป้าหมายของรายการตรวจสอบนี้ คือ การช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมได้
มองเห็นความเส่ียงที่เกี่ยวขอ้งกับสิทธิมนุษยชน อันเกิดจากกิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับแรงงานข้ามชาต ิรายการค าถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถ
ระบุปัจจยัต่อไปนี ้
กิจกรรมความเส่ียงต่ า  
กิจกรรมความเส่ียงสูง 
กิจกรรมความเส่ียงต่ า หมายถึง กจิกรรมนั้นๆ มีความเส่ียงด้านสิทธิมนษุยชน
ต่ า และบริษัทอาจไม่จ าเป็นจะต้องท าอะไรเพิ่มเติม หรือต้องอาศัยเพียงการ
จัดการในวงจ ากัด หรือในเชิงปฏกิิริยา (response action) ก็เพียงพอแล้วตอ่
การบรรเทาหรือก าจัดความเส่ียงนั้นๆ แต่ในทางตรงกันข้าม กิจกรรมความ
เส่ียงสูง หมายถึง กจิกรรมที่บริษัทน่าจะต้องศึกษาหรือลงมือปฏิบัติเพิ่มเติม
เพื่อบรรเทาความเส่ียง ในกรณีที่เป็นกิจกรรมความเส่ียงสูง บริษัทอาจ
พิจารณาลงมือด าเนินการต่อไปนี ้
 

ปฏิบัติ (หรือหยุดปฏิบัต)ิ ตามที่เสนอในค าถามรายการตรวจสอบข้อ
นั้นๆ  

 หาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรท าอย่างไร  

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือภายในองค์กรเกีย่วกบัวธิีปฏบิัติที่
เหมาะสมส าหรับสถานการณ์นั้นๆ 

จ้างบริษัทภายนอก  

 

  



 

แรงงานข้ามชาต ิ
(Migrant Workers) 

สัญลักษณ ์ ความเส่ียงต่ า 
ความเส่ียงสูง 

ปฏิบัติตามนี ้
 หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ  

ปรึกษาหารือกบัชุมชน 

แรงงานข้ามชาติทุกวันนี้เป็นผู้ท างานกลุม่ส าคัญในหลายประเทศรวมทั้งไทย
ด้วย การจา้งงานพวกเขานั้นเป็นผลดีต่อตัวแรงงานเองและครอบครัวหลาย
ประการด้วยกัน แต่ถ้าหากจัดการไม่ดี ก็อาจน าไปสู่การละเมิดสิทธแิละการ
ฉวยโอกาสกดขี่ แรงงานข้ามชาติอาจถกูจ้างจากประเทศบ้านเกิดผ่าน
เครือข่ายของนายจ้างจัดหางานและระบอบอุปถัมภ์ที่สลับซับซ้อน อาจถกู
หลอกลวงมาโดยไม่สมัครใจผ่านขบวนการค้ามนุษย์ บริษัทหรือนายหนา้
จัดหางานให้บริการที่มีประโยชน์ แต่บรษิัทที่ชื่อเสียงไม่ดีบางแห่งอาจท าให้
คนงานตกอยู่ในสภาพเป็นแรงงานบังคับ เมื่อพวกเขาตกกับดักของวงจร
หนี้สิน ซ่ึงต้องกู้มาจ่ายนายหน้า หรือถกูจ ากัดด้วยกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างานซ่ึงท าให้ต้องติดอยูก่ับสถานท างานที่ใดที่หนึ่ง รวมถึงอาจ
ประสบปัญหาจากการที่การบังคับใช้กฎหมายยังหละหลวม และเขา้ไม่ถึง
กลไกยุติธรรม (ดูรายการตรวจสอบเร่ืองลูกจ้างรับเหมาค่าแรงประกอบ) 
 
รายการตรวจสอบเรื่องนี้ระบุประเด็นส าคัญๆ ที่โรงแรมในฐานะนายจา้งขั้น
สุดท้ายจะต้องติดตามตรวจสอบ เวลาทีม่ีการใช้แรงงานข้ามชาติท างานใน
โรงแรม เจตจ านงอยู่ทีก่ารเคารพสิทธิของแรงงานข้ามชาติ หลีกเล่ียง
สถานการณ์การใช้แรงงานบังคับ รวมถึงขบวนการค้ามนุษย ์ด้วยการสร้าง
ความเชื่อมั่นว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนการจา้งงาน มี
สภาพการท างานที่ปลอดภัยและไม่กระทบต่อสุขภาพ และไม่ถูกจ ากัดสิทธิ
เสรภีาพในการเดินทาง 
 
การมีส่วนละเมิดสิทธ ิ(complicity) 
บริษัทจะต้องระวังไม่ให้ถูกกลา่วหาวา่มสี่วนร่วมกับการละเมิดสิทธิ ซ่ึงมัก
เกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทรู้ดี หรือควรจะรูด้ี ว่าพันธมิตรทางธุรกจิหรือคู่ค้า
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เท่ากับวา่บริษัทมสี่วนทางอ้อมในการละเมิดสิทธิ 
แนวคิดนี้ใช้กับบริษัทหรือนายหน้าจัดหางานเช่นเดียวกัน 

การจัดหาแรงงาน 
โรงแรมควรท าสัญญาเป็นลายลกัษณ์อักษรและเป็นทางการกบับริษัทนายหน้า
จัดหางานที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
1. โรงแรมมีนโยบายก าหนดเร่ืองค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน และระบุวา่ใครต้อง
รับผิดชอบหรือไม่? (เช่น ค่านายหน้า ค่าใบอนุญาตท างาน ฯลฯ)  

ม ีไม่ม ี 
2. โรงแรมห้ามใช้ตัวแทนช่วง (subagent) หรือไม่?  

ห้ามไม่ห้าม  
3. โรงแรมห้ามการจา้งงานหรือการขนส่งแรงงานที่ใช้การข่มขู่คุกคาม ใช้ก าลัง 
การหลอกลวง หรือการลักพาตัวหรือไม่? 

ห้ามไม่ห้าม 
4. โรงแรมในฐานะผู้จ้างจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดในการจัดหางาน (เช่น ค่าวีซ่า 
ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ) หรือไม่?  

ใช่ ไม่ใช่  
 
หนังสือเดินทาง/เอกสารแสดงตน 
คนงานทุกคนควรมีหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทางติดตัวหรือสามารถเข้าถึง
เอกสารท านองเดียวกันได้ ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อรับประกันวา่จะไม่ถูกจ ากัด
สิทธิเสรีภาพในการเดินทาง 
5. แรงงานข้ามชาติสามารถเขา้ถึงหนังสือเดินทางของตัวเองหรือเอกสารท านอง
เดียวกันได้หรือไม่?  

ได้ ไม่ได้ 
 
เงื่อนไขการจ้างงาน 
คนงานควรได้รับทราบเง่ือนไขการจ้างงานล่วงหน้า ก่อนเร่ิมท างาน เพือ่
หลีกเล่ียงการหลอกลวงหรือเข้าใจผิดอนัอาจน าไปสู่การใช้แรงงานบังคับ 
6.โรงแรมก าหนดว่าเง่ือนไขการจ้างงานจะต้องถูกสื่อสารอย่างชัดเจนและใน
ภาษาถิ่นของแรงงานข้ามชาตหิรือไม่?  

มีไม่มี  

7. โรงแรมห้ามก าหนดเง่ือนการจ้างงานเพิ่มเติม หลังจากที่ลงนามในสัญญาจา้งงาน
แล้วหรือไม?่  

ห้าม ไม่ห้าม  

8. แรงงานข้ามชาติได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าตามกฎหมายค่าแรงขั้นต่ า และได้รับ
สวัสดิการไม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนดหรือไม่? 

ได้ ไม่ได ้ 

9. มีกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานจะไม่ถูกเลือกปฏบิัติ
หรือไม่? 

มี ไม่ม ี 

10. แรงงานข้ามชาติได้รับประกันหรือไม่ว่าจะสามารถเดินทางกลับบา้นเกิดเมือง
นอนได้อย่างปลอดภยั และในเวลาที่เหมาะสม โดยได้รับรองค่าจ้างและสวัสดิการ
ทั้งหมด?  

ได้ ไม่ได ้ 

 

สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
11. เวลาในการท างานเป็นไปตามกฎหมายเร่ืองชั่วโมงท างานหรือไม่? 

ใช ่ไม่ใช ่

12. โรงแรมใช้มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานท างานที่เป็น
รูปธรรมหรือไม่ แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆ เช่น โรงอาหาร หอ้งน้ า 
ได้โดยไม่ถูกจ ากัดหรือไม่? 

ใช ่ไม่ใช ่

13. แรงงานข้ามชาติได้รับการปฏิบัตอิยา่งเท่าเทียมในเรื่องการเลื่อนขั้น 
ค่าตอบแทน การชดเชยกรณีถูกใหอ้อก หรือการตัดสินใจอื่นๆ ด้านแรงงานหรือไม่? 

ใช ่ไม่ใช ่

 
14. แรงงานข้ามชาติเข้าถึงกลไกร้องเรียนหรือไม่? 

ใช ่ไม่ใช ่

 
15. สิทธิในการรวมกลุ่มต่อรองของแรงงานข้ามชาติได้รับการเคารพหรือไม่? 

ใช ่ไม่ใช ่

 



 

การใช้ลูกจ้างรับเหมา
ค่าแรง (contract 

labor) 

เหตุใดจงึต้องด าเนินกระบวนการ HRDD ? จะใช้รายการตรวจสอบน้ีอย่างไร? 
 
ความส าเร็จของกิจการโรงแรมในระยะยาว จ าเป็นจะต้องอาศัย “การ
ยอมรับให้ด าเนินธุรกิจ” (license to operate) จากชุมชนท้องถิ่น 
นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
ภาครัฐ สมาชิกในชุมชนรอบโรงแรมควรมองว่า บริษัทเป็น “สมาชิก” 
ในชุมชนที่มีคุณค่า ไม่เบียดเบียนชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
นอกจากนี้ กลุ่ม“นักท่องเที่ยวเปีย่มจริยธรรม” (ethical tourists) ที่
เรียกร้อง “ความรับผิดชอบตอ่สังคม” จากโรงแรมที่ตนเข้าพกั ยังเป็น
กระแสที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสียงเรียกร้องให้โรงแรม 
‘พิสูจน’์ ความรับผิดชอบดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
สังคมเองก็มองเห็นผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานมาก
ขึ้นจากการน าเสนอขา่วของสื่อ นักสิทธมินุษยชน และองค์กรพัฒนา
เอกชน ส่งผลให้เสียงเรียกร้องเร่ืองนี้ดังขึ้นเป็นเงาตามตัว 
 
แต่ละเปลาะในห่วงโซ่คุณค่าของโรงแรมมีความเส่ียงและความทา้ทาย
ด้านสิทธิมนุษยชนทีแ่ตกต่างกัน การประเมินความเส่ียงตั้งแต่เนิ่นๆ จะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการระบุและบรรเทาความเส่ียงต่างๆ ด้านสิทธิ
มนุษยชนได้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนก็จะต้องเป็นหัวใจของการ
ออกแบบกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ 

กรณีศึกษา 
โรงแรมแห่งหนึ่งใช้จ้างแรงงานจากภายนอก แทนการใช้พนักงาน
ประจ าเนื่องจากต้องการลดต้นทุนและไม่ต้องรับผิดชอบโดยตรง ลูกจ้าง
รับเหมาค่าแรงมักท างานครัว ท าความสะอาด และได้ค่าจ้างต่ ากว่า
ลูกจ้างประจ า 2 เท่า ไม่มีประกันสุขภาพและสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ที่ควร
จะได้รับ ส่งผลให้มีลูกจ้างรวมกลุ่มกันประท้วงและรณรงค์ต่อสาธารณะ
เพื่อต่อต้านการใช้บริการโรงแรม 

 

เป้าหมายของรายการตรวจสอบนี้ คือ การช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมได้
มองเห็นความเส่ียงที่เกี่ยวขอ้งกับสิทธิมนุษยชน อันเกิดจากกิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับลูกจา้งรับเหมาค่าแรง รายการค าถามต่อไปนีจ้ะช่วยให้คุณ
สามารถระบุปัจจัยต่อไปนี ้
กิจกรรมความเส่ียงต่ า  
กิจกรรมความเส่ียงสูง 
กิจกรรมความเส่ียงต่ า หมายถึง กจิกรรมนั้นๆ มีความเส่ียงด้านสิทธิมนษุยชน
ต่ า และบริษัทอาจไม่จ าเป็นจะต้องท าอะไรเพิ่มเติม หรือต้องอาศัยเพียงการ
จัดการในวงจ ากัด หรือในเชิงปฏกิิริยา (response action) ก็เพียงพอแล้วตอ่
การบรรเทาหรือก าจัดความเส่ียงนั้นๆ แต่ในทางตรงกันข้าม กิจกรรมความ
เส่ียงสูง หมายถึง กจิกรรมที่บริษัทน่าจะต้องศึกษาหรือลงมือปฏิบัติเพิ่มเติม
เพื่อบรรเทาความเส่ียง ในกรณีที่เป็นกิจกรรมความเส่ียงสูง บริษัทอาจ
พิจารณาลงมือด าเนินการต่อไปนี ้
 

ปฏิบัติ (หรือหยุดปฏิบัต)ิ ตามที่เสนอในค าถามรายการตรวจสอบข้อ
นั้นๆ  

 หาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรท าอย่างไร  

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือภายในองค์กรเกีย่วกบัวธิีปฏบิัติที่
เหมาะสมส าหรับสถานการณ์นั้นๆ 

จ้างบริษัทภายนอก  

 

 

  



การใช้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง 

Contract Labor 
สัญลักษณ ์ ความเส่ียงต่ า 

ความเส่ียงสูง 
ปฏิบัติตามนี ้
 หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ  

ปรึกษาหารือกบัชุมชน 

การใช้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงทุกวันนี้เป็นปรากฎการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปใน
หลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก ธรรมชาติความสัมพันธ์ของแรงงานลักษณะนี้
ท าให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงตกอยู่ในความเส่ียงที่จะถูกละเมิดสิทธิแรงงานและ
สิทธิในสถานที่ท างาน ลกูจ้างรับเหมาค่าแรงอาจไม่มีงานที่มั่นคง ต้องท างาน
ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภยั และมักจะได้รับค่าแรงและสวัสดิการน้อยกว่า
ลูกจ้างประจ า ถึงแม้จะท างานเดียวกันกต็าม คนงานเหล่านี้มักเข้าไม่ถึงกลไก
รับเรื่องร้องเรียนของบริษัทด้วย 
 
รายการตรวจสอบเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ทีจะช่วยให้โรงแรมที่ใช้ลูกจ้างรับเหมา
ค่าแรงในสาระส าคัญ ได้มีความเชื่อมั่นวา่สิทธิแรงงานและสิทธิในสถานที่
ท างานของพวกเขาได้รับการเคารพ โรงแรมควรจัดการบริษัทหรือนายหน้า
จัดหางานเชิงรุก สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยใหก้ับลูกจ้าง
รับเหมาค่าแรง และหลกีเล่ียงวิธีให้คนออกจากงานและจ้างใหม่ เพื่อหลบเล่ียง
พันธะทางกฎหมายที่มาพร้อมกบัการจา้งงานประจ า 
 
การมีส่วนละเมิดสิทธ ิ(complicity) 
บริษัทจะต้องระวังไม่ให้ถูกกลา่วหาวา่มสี่วนร่วมกับการละเมิดสิทธิ ซ่ึงมัก
เกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทรู้ดี หรือควรจะรูด้ี ว่าพันธมิตรทางธุรกจิหรือคู่ค้าละเมิด
สิทธิมนุษยชน เท่ากับว่าบริษัทมีสว่นทางอ้อมในการละเมิดสิทธิ แนวคิดนี้ใช้
กับบริษัทหรือนายหนา้จัดหางานเช่นเดียวกัน 

การจ้างงาน 
1. โรงแรมใช้เฉพาะลูกจา้งประจ าในหนา้ที่ส าคัญๆ หรือไม่?  

ใช่ไม่ใช่  
2. ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงทั้งหมดคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของแรงงานทั้งหมดที่
ท างานในโรงแรมหรือไม่? 

ใช่ไม่ใช่  
3. โรงแรมมีกลไกที่จะใช้เฉพาะบริษัทหรือนายหนา้จัดหางานที่มีความนา่เช่ือถอื
เท่านั้นหรือไม่? (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง การท าตามกฎหมาย ฯลฯ)  

ใช ่ไม่ใช่  
 
4. ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเข้าใจขอ้ตกลงการเข้ามาท างาน (placement 
agreement) และเง่ือนไขการจ้างงานหรือไม่?  

ใช ่ไม่ใช่  
 
สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
5. ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ท างานหลกัในโรงแรมได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่
เทียบเคียงได้กับลูกจ้างประจ าหรือไม?่ 

ใช ่ไม่ใช่  
6. ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงผ่านการอบรมที่จ าเป็น รวมทั้งด้านความปลอดภัย และ
ได้รับอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัส่วนตัวหรือไม่? 

ใช ่ไม่ใช่  
7. ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงสามารถใชห้้องน้ า ห้องพยาบาล และโรงอาหารได้โดยไม่
มีข้อจ ากัดหรือไม่? 
ใช ่ไม่ใช่ 
 
 

การจัดการลูกจา้งรับเหมาค่าแรง 
8. โรงแรมใช้นโยบายการให้ออกและจ้างใหม่ (termination and re-hire) เพื่อ
หลีกเล่ียงพันธะทางกฎหมายหรือข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างงานประจ าหรอืไม่? 

ไม่ใช ่ใช ่

9. มีลูกจ้างรับเหมาค่าแรงรายใดหรอืไม่ที่ท างานมานานกว่า 1 ปี (เป็นลูกจ้าง 
“รับเหมาค่าแรง” แบบถาวร)?  

ไม่ใช ่ใช ่

10. บริษัทหรือนายหน้าจัดหาลูกจา้งรับเหมาค่าแรงจ่ายค่าประกันสังคม กองทนุ
ส ารองเล้ียงชีพ และสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง
รับเหมาค่าแรงหรือไม่?  

ใช ่ไม่ใช ่

11. โรงแรมมีกระบวนการตรวจสอบ (audit) การใช้แรงงานของผู้รับเหมาหรือคู่ค้า
อย่างไม่เป็นทางการเป็นคร้ังคราวหรือไม่?  

ใช ่ไม่ใช ่

12. บริษัทหรือนายหน้าจัดหางานมีนโยบายและเอกสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
เร่ืองต่อไปนี้หรือไม่

 การยืนยันอายุขั้นต่ าของคนงาน 

 การจ่ายค่าแรงและค่าลว่งเวลาอยา่งน้อยขั้นต่ าตามกฎหมาย 

 การลาหยุดและชัว่โมงท างาน 

 เสรีภาพในการรวมกลุ่มต่อรอง 
 การไม่เลือกปฏิบัต ิ

 การห้ามข่มขู่คุกคามแรงงาน 

 เสรีภาพในการเดินทาง (ไม่มีแรงงานบังคับ) 

ใช ่ไม่ใช ่



13. บริษัทหรือนายหน้าจัดหางานเปิดให้โรงแรมได้เข้าถึงผลการประเมินด้านแรงงาน
และการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน เพื่อยืนยันว่าท าตามหรอืไม่? 
ใช ่ไม่ใช ่

 



องค์กรอื่นท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

เหตุใดจงึต้องด าเนินกระบวนการ HRDD ? จะใช้รายการตรวจสอบน้ีอย่างไร? 
 
ความส าเร็จของกิจการโรงแรมในระยะยาว จ าเป็นจะต้องอาศัย “การ
ยอมรับให้ด าเนินธุรกิจ” (license to operate) จากชุมชนท้องถิ่น 
นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ 
สมาชิกในชุมชนรอบโรงแรมควรมองว่า บริษัทเป็น “สมาชิก” ในชุมชนที่
มีคุณค่า ไม่เบียดเบียนชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนา นอกจากนี ้
กลุ่ม“นักท่องเที่ยวเปีย่มจริยธรรม” (ethical tourists) ที่เรียกร้อง 
“ความรับผิดชอบต่อสังคม” จากโรงแรมที่ตนเข้าพัก ยังเป็นกระแสที่
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พรอ้มกับเสียงเรียกร้องให้โรงแรม ‘พิสูจน์’ ความ
รับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนอยา่งเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า (value chain) ของโรงแรม ซ่ึงหมายความวา่โรงแรมเองจะต้อง
ท าความเข้าใจมากขึ้นเกีย่วกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น
ได้จากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสินค้ามาใช้ภายใน
โรงแรม 

 
สังคมเองก็มองเห็นผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้นจากการน าเสนอ
ข่าวของสื่อ นักสิทธิมนุษยชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ส่งผลให้เสียง
เรียกร้องเร่ืองนี้ดังขึ้นเป็นเงาตามตัว 

 
แต่ละเปลาะในห่วงโซ่คุณค่าของโรงแรมมีความเส่ียงและความทา้ทาย
ด้านสิทธิมนุษยชนทีแ่ตกต่างกัน การประเมินความเส่ียงตั้งแต่เนิ่นๆ จะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการระบุและบรรเทาความเส่ียงต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชน
ได้ และการมีส่วนรว่มกับชุมชนก็จะต้องเป็นหัวใจของการออกแบบกล
ยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ 

 

 

เป้าหมายของรายการตรวจสอบนี้ คือ การช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมได้
มองเห็นความเส่ียงที่เกี่ยวขอ้งกับสิทธิมนุษยชน อันเกิดจากกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง
กับลูกจา้งรับเหมาค่าแรง รายการค าถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุ
ปัจจัยต่อไปนี ้
กิจกรรมความเส่ียงต่ า  
กิจกรรมความเส่ียงสูง 
กิจกรรมความเส่ียงต่ า หมายถึง กจิกรรมนั้นๆ มีความเส่ียงด้านสิทธิมนษุยชนต่ า 
และบริษัทอาจไม่จ าเป็นจะตอ้งท าอะไรเพิ่มเติม หรือต้องอาศัยเพยีงการจัดการ
ในวงจ ากัด หรือในเชิงปฏิกิริยา (response action) ก็เพียงพอแลว้ต่อการ
บรรเทาหรือก าจัดความเส่ียงนั้นๆ แต่ในทางตรงกันข้าม กิจกรรมความเส่ียงสูง 
หมายถึง กิจกรรมที่บริษัทนา่จะต้องศึกษาหรือลงมือปฏบิัติเพิ่มเติมเพื่อบรรเทา
ความเส่ียง ในกรณีที่เป็นกิจกรรมความเส่ียงสูง บริษัทอาจพจิารณาลงมือ
ด าเนินการต่อไปนี ้
 

ปฏิบัติ (หรือหยุดปฏิบัต)ิ ตามที่เสนอในค าถามรายการตรวจสอบข้อ
นั้นๆ  

 หาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรท าอย่างไร  

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือภายในองค์กรเกีย่วกบัวธิีปฏบิัติที่
เหมาะสมส าหรับสถานการณ์นั้นๆ 

ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เสนอ (ดู
รายละเอียดในหนา้ถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  



องค์กรอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
Partner Engagement 

สัญลักษณ ์ ความเส่ียงต่ า 
ความเส่ียงสูง 

ปฏิบัติตามนี ้
 หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ  

ปรึกษาหารือกบัชุมชน 

การปรึกษาหารือกับพันธมิตรทางธุรกิจและองค์กรอื่นๆ ที่โรงแรมมีสาย
สัมพันธ์ทางธุรกจินั้น นับเป็นหวัใจที่ขาดไม่ได้ของกระบวนการตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอยา่งรอบด้าน (human rights due diligence) การ
เลือกพันธมิตรที่โรงแรมรู้ดีว่าเน้นเร่ืองสิทธิมนุษยชนเป็นขั้นตอนทีข่าดไม่ได้
ในการเคารพสิทธ ิ
องค์กรไม่แสวงก าไร หรือองค์กรพัฒนาเอกชน 
ถ้าหากโรงแรมของคุณเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรไม่แสวงก าไรในชุมชนเพื่อ
เช่ือมต่อไปยังแรงงาน ขั้นตอนที่ควรท าสามขั้นคือ 

 ให้ดูรายการตรวจสอบเรื่องนี้เพื่ออธิบายประเด็นโดยคร่าว 

 ขอให้องค์กรส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาให้เพื่อจะได้ด าเนินตาม
กระบวนการ HRDD 

 ทบทวนและประเมินความกังวลขององค์กร เพื่อให้โรงแรม
กลับมาออกแบบขั้นตอนปฏิบัติต่อไป 

องค์กรแสวงก าไร 
ถ้าหากโรงแรมของคุณมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น กับคู่ค้า โดยเฉพาะ
ผู้ผลิตสินค้าที่ใช้แบรนด์ของโรงแรม ควรท าขั้นตอนต่อไปนี้ 

 สร้างความมั่นใจว่าองค์กรนั้นๆ ท าตามข้อก าหนดของบริษัท 
รวมถึงกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 

 ให้ดูรายการตรวจสอบเรื่องนี้เพื่ออธิบายประเด็นโดยคร่าว และ
ก าหนดให้ลงมือประเมินเบื้องต้นตามรายการตรวจสอบนี้ 

 ทบทวนและประเมินความกังวลขององค์กร เพื่อให้โรงแรม
กลับมาออกแบบขั้นตอนปฏิบัติต่อไป 

 
การมีส่วนละเมิดสิทธ ิ(complicity) 
บริษัทจะต้องระวังไม่ให้ถูกกลา่วหาวา่มสี่วนร่วมกับการละเมิดสิทธิ ซ่ึงมัก
เกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทรู้ดี หรือควรจะรูด้ี ว่าพันธมิตรทางธุรกจิหรือคู่ค้า
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เท่ากับวา่บริษัทมสี่วนทางอ้อมในการละเมิดสิทธิ 
แนวคิดนี้ใช้กับบริษัทหรือนายหน้าจัดหางานเช่นเดียวกัน 

กระบวนการผลิต 
สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมขององค์กรพันธมิตร เป็นปัจจยัส าคัญในการ
มองหาประเด็นความเส่ียงด้านสิทธิมนษุยชนที่อาจเกิดขึ้น 
17. สินค้านั้นๆ ผลิตในโรงแรมขององค์กรเองหรือไม่?  

ใช ่ไม่ใช่ 
18. สินค้านั้นๆ หรือกระบวนการผลิตสินค้านั้นๆ ใช้วัตถุดิบอันตราย หรือ
ปัจจัยการผลิตใดๆ ที่มีการโต้เถียง (เช่น มาจากพื้นที่ที่มกีารละเมิดสิทธิ
รุนแรง) หรือถูกมองวา่ไม่ยั่งยืนหรือไม?่  

ไม่ใช ่ใช่ 
19. การด าเนินธุรกิจขององค์กรพันธมิตร มีแนวโน้มทีจ่ะส่งผลกระทบทางลบ
ต่อคุณภาพหรือการเข้าถึงแหล่งน้ าหรือทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น
หรือไม่?  

ไม่ใช ่ใช่ 
20. สถานประกอบการขององค์กรพันธมิตร มั่นใจได้หรือไม่ว่าลูกจา้ง ลูกจา้ง
รับเหมาค่าแรง และแรงงานข้ามชาติ ไดร้ับค่าตอบแทนส าหรับชัว่โมงทั้งหมด
ที่ท างาน รวมถึงได้รับค่าล่วงเวลาและสวัสดิการเทียบเท่าลกูจ้างประจ าที่
ท างานเดียวกัน? 

ใช ่ไม่ใช่ 
 

สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
21. คนงานน าเด็กมายังที่ท างานหรือไม?่  

ไม่ใช ่ใช ่

22. ถ้า “ใช”่ ในค าตอบข้างต้น สถานประกอบการมีสถานที่ดูแลเด็กใน
บริเวณสถานประกอบการหรอืไม่?  

ใช ่ไม่ใช่ 

11. ถ้าหากสินค้าขององค์กรพันธมิตรผลิตในบ้าน (เช่น โดยลูกจ้างรับเหมาเป็น
ชิ้น) มีกลไกอะไรที่จะมั่นใจได้วา่เด็กจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือไม่? 

ใช ่ไม่ใช่  

12. งานทั้งหมดท าโดยสมัครใจหรือไม่? 

ใช ่ไม่ใช่  

 

สุขภาพและความปลอดภัย 
การรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานทีป่ลอดภัยและให้การอบรมที่เหมาะสมจะ
ช่วยหลกีเล่ียงอาการบาดเจ็บหรืออุบัตภิยัในกระบวนการผลิต และส าคัญอย่างยิง่
ต่อการบรรเทาความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 
13. คนงานในสถานประกอบการขององค์กรพันธมิตรได้รับการอบรมด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย และได้รับอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัส่วนตวัที่เหมาะสม
และใช้งานได้หรือไม่?  

ใช่ ไม่ใช่ 
14. ถ้าหากงานท าในโรงงานผลิต หรือศูนย์ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตาม
กฎหมายว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัยหรือไม่?  

ใช ่ไม่ใช ่

 

การมีส่วนร่วม 
15. ถ้าหากโรงแรมท างานกับองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ภาครัฐ หรือกลุ่ม
ชุมชนในการเข้าถึงคนงาน โรงแรมได้ใช้กระบวนการ HRDD เพื่อให้มั่นใจวา่พวก
เขาก าลังพิทักษ์สิทธิของคนงานจริงๆ หรือไม่?  

ใช ่ไม่ใช ่

 
16. ในกรณีที่สินค้านั้นๆ น ามาติดแบรนด์ของโรงแรม โรงแรมได้มีการสร้างความ
เช่ือมั่นว่าผู้ผลิตได้ผ่านกระบวนการคัดกรองคู่ค้า และข้อก าหนดทางกฎหมายทั้ง
หมดแล้วหรือไม?่  

ใช ่ไม่ใช่

 



 

ลูกจ้าง 

 

เหตุใดจงึต้องด าเนินกระบวนการ HRDD ? จะใช้รายการตรวจสอบนี้อย่างไร? 

 
ความส าเร็จของกิจการโรงแรมในระยะยาว จ าเป็นจะต้องอาศัย “การ
ยอมรับให้ด าเนินธุรกิจ” (license to operate) จากชุมชนท้องถิ่น 
นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
ภาครัฐ สมาชิกในชุมชนรอบโรงแรมควรมองว่า บริษัทเป็น “สมาชิก” 
ในชุมชนที่มีคุณค่า ไม่เบียดเบียนชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
นอกจากนี้ กลุ่ม“นักท่องเที่ยวเปีย่มจริยธรรม” (ethical tourists) ที่
เรียกร้อง “ความรับผิดชอบตอ่สังคม” จากโรงแรมที่ตนเข้าพกั ยังเป็น
กระแสที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสียงเรียกร้องให้โรงแรม 
‘พิสูจน’์ ความรับผิดชอบดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
สังคมเองก็มองเห็นผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานมาก
ขึ้นจากการน าเสนอขา่วของสื่อ นักสิทธมินุษยชน และองค์กรพัฒนา
เอกชน ส่งผลให้เสียงเรียกร้องเร่ืองนี้ดังขึ้นเป็นเงาตามตัว 
 
แต่ละเปลาะในห่วงโซ่คุณค่าของโรงแรมมีความเส่ียงและความทา้ทาย
ด้านสิทธิมนุษยชนทีแ่ตกต่างกัน การประเมินความเส่ียงตั้งแต่เนิ่นๆ จะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการระบุและบรรเทาความเส่ียงต่างๆ ด้านสิทธิ
มนุษยชนได้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนก็จะต้องเป็นหัวใจของการ
ออกแบบกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ 

 

กรณีศึกษา 

ในปี 2552 เครือโรงแรมแห่งหนึ่งไล่แม่บ้านในโรงแรมสามแห่งในเมือง
บอสตัน ที่ไม่มีสหภาพแรงงานออก แล้วจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากบริษัท
จัดหางานภายนอกมาท างานแทนพนกังานที่เคยท างานมาแลว้หลายปี 
นอกจากนี้ยังมีนโยบายการท าความสะอาดให้รวดเร็ว (Speed-up) 
เพื่อท าให้พนักงานท าความสะอาดโรงแรมต้องท างานหนักขึ้น และยัง
ส่งผลต่ออัตราการบาดเจ็บของพนักงานโรงแรมที่เพิ่มขึ้นด้วย 

 
เป้าหมายของรายการตรวจสอบนี ้คือ การช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมได้
มองเห็นความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับสทิธิมนุษยชน อนัเกิดจากกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกับ
แรงงานข้ามชาติ รายการค าถามต่อไปนีจ้ะช่วยให้คุณสามารถระบุปัจจัยตอ่ไปนี้ 

กิจกรรมความเสี่ยงต่ า  

กิจกรรมความเสี่ยงสูง 
กิจกรรมความเสี่ยงต่ า หมายถึง หมายความว่า กจิกรรมนัน้ๆ มีความเสี่ยงด้านสทิธิ
มนุษยชนต่ า และบริษทัอาจไม่จ าเป็นจะต้องท าอะไรเพิ่มเติม หรือตอ้งอาศัยเพียง
การจดัการในวงจ ากดั หรือในเชิงปฏกิิริยา (response action) ก็เพียงพอแล้วตอ่การ
บรรเทาหรอืก าจัดความเสี่ยงนัน้ๆ แต่ในทางตรงกนัข้าม กจิกรรมความเสี่ยงสูง 
หมายถึง กิจกรรมที่บริษัทน่าจะต้องศกึษาหรือลงมอืปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อบรรเทา
ความเสี่ยง ในกรณีทีเ่ป็นกจิกรรมความเสี่ยงสูง บริษัทอาจพิจารณาลงมือด าเนนิการ
ต่อไปนี ้
 

ปฏิบัติ (หรือหยุดปฏิบัต)ิ ตามที่เสนอในค าถามรายการตรวจสอบขอ้นัน้ๆ  

 หาข้อมูลเพิม่เตมิในประเด็นนั้นๆ ก่อนทีจ่ะตัดสนิใจว่าควรท าอย่างไร  

ติดต่อผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกหรอืภายในองค์กรเกี่ยวกับวิธีปฏิบัตทิี่เหมาะสม
ส าหรับสถานการณ์นัน้ๆ 

จ้างบริษัทภายนอก  

  



 

ลูกจ้าง 
Employee 

สัญลักษณ ์ ความเส่ียงต่ า 
ความเส่ียงสูง 

ปฏิบัติตามนี ้
 หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ  

ปรึกษาหารือกบัชุมชน 

 
โดยทั่วไปแลว้ ลูกจ้างประจ าของโรงแรมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
แรงงาน อย่างไรก็ตามลูกจ้างประจ าของธุรกิจการโรงแรมมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ใน
ความเส่ียงจากการท างานหลายดา้น อันเนื่องมาจากธรรมชาติของธุรกจิ
ท่องเที่ยวที่เป็นธุรกิจบริการและสร้างความรู้สึกดี ความเส่ียงของลูกจา้งมัก
เกี่ยวขอ้งกับค่าจา้งและสวัสดิการ ความปลอดภัยในการท างาน การเลือกปฏิบัต ิ
นายจา้งมักมีแนวโน้มไม่สนับสนุนการเปน็สมาชิกสหภาพแรงงานและการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างการต่อรอง 
 
 
รายการตรวจสอบเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ลูกจา้งของโรงแรม มีความ
เช่ือมั่นว่าสิทธแิรงงานและสิทธิในสถานที่ท างานของพวกเขาได้รับการเคารพ 
โรงแรมควรสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยัให้กับลกูจ้าง 
 
การมีส่วนละเมิดสิทธ ิ(complicity) 
บริษัทจะต้องระวังไม่ให้ถูกกลา่วหาวา่มสี่วนร่วมกับการละเมิดสิทธิ ซ่ึงมักเกิดขึน้
ในกรณีที่บริษัทรู้ดี หรือควรจะรู้ดี ว่าพนัธมิตรทางธุรกิจหรอืคู่ค้าละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เท่ากับวา่บริษัทมีส่วนทางอ้อมในการละเมิดสิทธิ แนวคิดนี้ใช้กับบริษทั
หรือนายหน้าจัดหางานเช่นเดียวกัน 
 

การจ้างงาน 

1. ลูกจ้างเข้าใจข้อมูลเกีย่วกับค่าจา้งและค่าตอบแทนในการท างานที่ได้รับ
ทั้งหมดในแต่ละงวดหรือไม่? 
ใช่ไม่ใช ่ 

 
2. มีสัญญาจ้างงานเป็นลายลกัษณ์อักษร และลูกจา้งรับรู้กฎระเบียบและ
เง่ือนไขในสัญญาหรือไม่?  
ใช่ไม่ใช ่ 

 
3. โรงแรมจ่ายค่าจา้ง และค่าตอบแทนการท างานนอกหรือเกินเวลา
ท างานปกติให้แก่ลูกจา้ง ในอัตราที่ไม่น้อยกว่ากฎหมายก าหนดหรอืไม่? 
ใช่ไม่ใช่ 

 
สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 

4. โรงแรมจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยัเพื่อป้องกัน
อันตรายและลดปจัจัยเส่ียงอาจเกิดขึ้นในกระบวนการท างานหรอืไม่? 
ใช่ไม่ใช่ 

5. ลูกจ้างผ่านการอบรมที่จ าเป็น รวมทัง้ด้านความปลอดภยั และได้รับ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยส่วนตวัหรอืไม่? 
ใช่ไม่ใช่ 

 
6. ลูกจ้างสามารถใช้หอ้งน้ า หอ้งพยาบาล และโรงอาหารที่ถกูสุขอนามยั
ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดหรือไม่? 
ใช่ไม่ใช่ 

การเลือกปฏบิัต ิ

7. โรงแรมมีนโยบายที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติใน
การจ้างงานทุกดา้น จากเหตุความแตกต่างในเร่ืองเชื้อชาติ ภาษา เพศ 
สถานภาพสมรส ความพิการ การนับถือศาสนา การแสดงความคิดเห็น
ส่วนบุคคลหรือไม่? 
ใช่ไม่ใช ่ 

เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 
8. โรงแรมได้ส่งเสริมหรืออนุญาตให้มีการจัดตั้งกลุ่มของลูกจ้างในรูปแบบตา่งๆ เช่น 
สหภาพแรงงาน หรือกลุ่มไม่เป็นทางการ เพื่อให้ลูกจา้งได้รวมตัวกันอย่างอิสระและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่วกับปัญหาในการท างานหรือไม่?  
ใช่ไม่ใช่ 

9. โรงแรมมีมาตรการป้องกันการคุกคามสมาชิกสหภาพแรงงานและตวัแทนของสหภาพ
หรือไม่? 
ใช ่ไม่ใช ่ 

 
วินัยและการลงโทษ 

10. โรงแรมไม่กระท าหรือสนับสนุนให้ใช้วิธีลงโทษทางจิตใจและร่างกาย หรือการใช้ก าลัง
บังคับหรือท าร้ายลูกจ้าง ใช่หรือไม?่ 
ใช่ไม่ใช่ 

11. โรงแรมมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรง การคุกคามทางเพศ หรือการ
เลือกปฏิบัติแบบต่างๆ ในสถานที่ท างานเพื่อมิให้ลูกจ้างถกูคุกคามหรือได้รับความเดือดร้อน
ร าคาญทางเพศ โดยการแสดงออกดว้ยค าพูด ท่าทาง สัมผัส หรือด้วยวธิีการอืน่ใดหรือไม่? 
ใช่ไม่ใช ่ 

 
12. โรงแรมมีกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัยและชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาจากการถูกคุกคาม
และการเลือกปฏิบัติระหว่างการท างานหรือไม่ 
ใช่ไม่ใช ่ 

 
ความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง 
13. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างที่เกี่ยวกับงานซึ่งนายจ้างรวบรวมไว้จะถูกใช้เพือ่เหตุผลทาง
ธุรกิจที่จ าเป็นเท่านั้นใช่หรือไม่? 
ใช่ไม่ใช ่ 

 
14. ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกจา้ง รวมทั้งข้อมูลด้านสุขภาพจะไม่ถูกใช้เพื่อการเลือก
ปฏิบัติในการท างานใช่หรือไม่? 
ใช่ไม่ใช ่ 



ลูกจ้างชั่วคราว 
 

เหตุใดจงึต้องด าเนินกระบวนการ HRDD ? จะใช้รายการตรวจสอบน้ีอย่างไร? 
ความส าเร็จของกิจการโรงแรมในระยะยาว จ าเป็นจะต้องอาศัย “การยอมรับ
ให้ด าเนินธุรกิจ” (license to operate) จากชุมชนทอ้งถิ่น นอกเหนือไปจาก
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ สมาชกิในชุมชนรอบ
โรงแรมควรมองว่า บริษัทเป็น “สมาชิก” ในชุมชนที่มีคุณค่า ไม่เบียดเบียน
ชุมชน และมีส่วนรว่มในการพัฒนา นอกจากนี ้กลุ่ม“นักท่องเที่ยวเปีย่ม
จริยธรรม” (ethical tourists) ที่เรียกร้อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” จาก
โรงแรมที่ตนเข้าพัก ยังเป็นกระแสที่เติบโตขึ้นอยา่งต่อเนื่อง พร้อมกับเสียง
เรียกร้องให้โรงแรม ‘พิสูจน์’ ความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น สังคมเองก็มองเห็นผลกระทบด้านสิทธิมนษุยชนในหว่งโซ่
อุปทานมากขึ้นจากการน าเสนอข่าวของสื่อ นักสิทธิมนษุยชน และองค์กร
พัฒนาเอกชน ส่งผลให้เสียงเรียกร้องเร่ืองนี้ดังขึ้นเป็นเงาตามตัว 
แม้ว่าโรงแรมแต่ละแห่งจะมีความเส่ียงและความท้าทายที่แตกต่างกัน การ
ประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมกับชุมชนกจ็ะต้อง
เป็นหัวใจของการออกแบบกลยุทธก์ารบรรเทาผลกระทบ บริษัทจ านวนมาก
ต้องพบกับกระแสต่อต้านจากสาธารณะหลังจากที่ล้มเหลวในการให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม (ดูกรณีศึกษาด้านล่าง) การประเมินความเส่ียงตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วย
ให้ผู้ประกอบการระบุและบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนได ้

กรณีศึกษา 
โรงแรมหลายแห่งใช้ลูกจา้งชั่วคราวแทนลูกจ้างประจ าเพื่อลดต้นทุนต่างๆ ท า
ให้ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีวันหยุด วันลา ค่าจ้างล่วงเวลา และมีประกันสุขภาพ
เช่นเดียวกับลูกจา้งประจ า ทั้งที่ต้องท างานหนักและท างานต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานาน บางประเทศเกิดการรวมตัวเพือ่ต่อรองกับนายจ้าง มกีรณีที่นายจา้ง
ไล่ลูกจ้างชั่วคราวเหล่านีอ้อกทันท ีเมื่อลกูจ้างโต้แย้ง และมกีรณีที่ลูกจ้าง
ฟ้องร้องด าเนินคดีกับนายจา้งจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
 

เป้าหมายของรายการตรวจสอบนี้ คือ การช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรมได้
มองเห็นความเส่ียงที่เกี่ยวขอ้งกับสิทธิมนุษยชน อันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
โรงแรมใหม่ หรือการขยายโรงแรมเดิม รายการค าถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถ
ระบุปัจจยัต่อไปนี ้
กิจกรรมความเส่ียงต่ า  
กิจกรรมความเส่ียงสูง 
กิจกรรมความเส่ียงต่ า หมายถึง กจิกรรมนั้นๆ มีความเส่ียงด้านสิทธิมนษุยชนต่ า 
และบริษัทอาจไม่จ าเป็นจะตอ้งท าอะไรเพิ่มเติม หรือต้องอาศัยเพยีงการจัดการใน
วงจ ากัด หรือในเชิงปฏิกิริยา (response action) ก็เพียงพอแลว้ต่อการบรรเทาหรือ
ก าจัดความเส่ียงนั้นๆ แต่ในทางตรงกันข้าม กจิกรรมความเส่ียงสูง หมายถึง 
กิจกรรมที่บริษัทน่าจะต้องศึกษาหรือลงมือปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเส่ียง ใน
กรณีที่เป็นกิจกรรมความเส่ียงสูง บริษัทอาจพจิารณาลงมือด าเนินการต่อไปนี้ 
 

ปฏิบัติตามเน้ือหาที่เสนอในค าถามรายการตรวจสอบข้อนั้นๆ  

 หาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรท าอย่างไร  

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือภายในองค์กรเกีย่วกบัวธิีปฏบิัติที่เหมาะสม
ส าหรับสถานการณ์นั้นๆ 

ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน เกี่ยวกับกจิกรรมที่จะท า (ดู
รายละเอียดในหนา้ถัดไป)  

 พยายามขอความยินยอมที่ “สมัครใจ ล่วงหน้า และได้รับข้อมูลพอเพียง” 
จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ก่อนที่จะด าเนินกิจกรรมนั้นๆ (ดูรายละเอียด
ในหน้าถัดไป) 

 

  



ลูกจ้างชั่วคราว 
(Part-time employee) 

สัญลักษณ ์ ความเส่ียงต่ า 
ความเส่ียงสูง 

ปฏิบัติตามนี ้
หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ 

ติดต่อบุคคลภายนอก 

ปัจจุบันธุรกิจการโรงแรมมีการจา้งงานชั่วคราวและชัว่คราวเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในฤดูท่องเที่ยวซ่ึงมลีูกค้าในปริมาณที่มากกว่าปกติเท่าตัว 
และเลิกจ้างเมื่อกลับเขา้สู่สภาวะปกติ  

 
โดยทั่วไปแลว้ ลูกจ้างชั่วคราวของโรงแรมได้รับความคุ้มครองแบบเดียวกับ
ลูกจ้างประจ า อย่างไรก็ตามลูกจา้งชั่วคราวของโรงแรมมีแนวโน้มที่จะตกอยู่
ในความเส่ียงจากการท างานหลายดา้น มักเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการท างาน ชัว่โมงการท างาน การจัดสรรค่าทิป    นายจ้างบาง
รายมีแนวโน้มที่จะจ้างลูกจา้งชั่วคราวแทนการจ้างงานประจ า เพือ่ลดภาระ
ทางกฎหมาย  
 
รายการตรวจสอบเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ลูกจา้งของโรงแรม มี
ความเชื่อมั่นว่าสิทธิแรงงานและสิทธิในสถานที่ท างานของพวกเขาได้รับการ
เคารพ โรงแรมควรสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยใหก้ับลูกจา้ง 
การมีส่วนละเมิดสิทธ ิ(complicity) 
โรงแรมจะต้องระวังไม่ให้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับการละเมิดสิทธิ ซ่ึงมัก
เกิดขึ้นในกรณีที่โรงแรมรู้ดี หรือควรจะรูด้ี ว่าพันธมิตรทางธุรกจิหรือคู่ค้า
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เท่ากับวา่โรงแรมมีส่วนทางอ้อมในการละเมิดสิทธ ิ

การจ้างงาน 
1. ลูกจ้างรับทราบข้อมูลที่ครบถว้นเกี่ยวกับค่าจา้งและค่าตอบแทน ระยะเวลา
ในการจ้างงาน และเง่ือนไขในการท างาน ก่อนเร่ิมท างานกบัโรงแรมใช่หรือไม่? 
ใช่ไม่ใช ่ 
2. โรงแรมจ้างงาน "ชั่วคราว" ในกรณีที่มีความจ าเป็นทางธุรกิจ เช่น ในช่วงไฮซี
ซ่ันเท่านั้นใช่หรือไม่?  
ใช่ไม่ใช ่ 

3. การท างานของลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปโดยสมัครใจหรือไม่ ลูกจา้งที่อายุต่ ากว่า 
18 ปี ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือไม่? 
ใช่ไม่ใช ่
 
4. ลูกจ้างชั่วคราว/ชัว่คราวตอ้งมีอาย ุ15 ปีขึ้นไป ในกรณีที่มีลูกจ้างอายุต่ ากวา่ 
18 ปี จัดให้มีการพัก 1 ชั่วโมง ทุกการท างานติดต่อกัน 4 ชั่วโมงหรือไม่? 
ใช่ไม่ใช่  
 
5. ลูกจ้างชั่วคราวท างานไม่เกิน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน 
และมีข้อก าหนดชัดเจนเกี่ยวกบัค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด รวมถึงข้อก าหนดอืน่ๆ ตามกฎหมายแรงงานหรือไม่? 
ใช่ไม่ใช่  
 
6. โรงแรมได้ระบุขอบเขตของระยะเวลาในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวติดต่อกัน 
หากการลูกจา้งท างานติดต่อกันเกินกว่าระยะเวลานั้นๆ จะเปลีย่นเป็นการจ้าง
งานแบบประจ าใช่หรือไม่? 
ใช่ไม่ใช่  

สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
7. ลูกจ้าง/ชั่วคราวได้รับการคุ้มครองความปลอดภยัในการท างานเช่นเดียวกับ
ลูกจ้างประจ าหรือไม?่ 
ใช่ไม่ใช ่ 

8. ลูกจ้างสามารถใช้หอ้งน้ า หอ้งพยาบาล และโรงอาหารที่ถกูสุขอนามยัได้โดยไม่มี
ข้อจ ากัดหรือไม่? 
ใช่ไม่ใช ่ 

 
การเลือกปฏบิัต ิ

9. ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดกิารเช่นเดียวกับลกูจ้างประจ าที่ท างาน
เดียวกันหรือไม่ เช่น สว่นแบ่งจากทิป? 
ใช่ไม่ใช ่ 

10. โรงแรมมีนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรวา่จะไม่มีการเลือกปฏบิัติในการจา้ง
งานทุกด้าน จากเหตุความแตกตา่งในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สถานภาพสมรส 
ความพิการ การนับถือศาสนา การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลใชห่รือไม่?  
ใช่ไม่ใช ่ 
11. โรงแรมมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรง การคุกคามทางเพศ 
หรือการเลือกปฏิบัติแบบต่างๆ ในสถานที่ท างานเพื่อมิให้ลูกจา้งถูกคุกคามหรอื

ได้รับความเดือดร้อนร าคาญทางเพศ ใชห่รือไม่?  
ใช่ไม่ใช่  
 
12. โรงแรมมีกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัยส าหรับลูกจา้งชั่วคราวใช่หรือไม?่  
ใช่ไม่ใช ่ 

 

  



ลูกค้า 

 

เหตุใดจงึต้องด าเนินกระบวนการ HRDD ? จะใช้รายการตรวจสอบน้ีอย่างไร? 
 
ความส าเร็จของกิจการโรงแรมในระยะยาว จ าเป็นจะต้องอาศัย “การ
ยอมรับให้ด าเนินธุรกิจ” (license to operate) จากชุมชนท้องถิ่น 
นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
ภาครัฐ สมาชิกในชุมชนรอบโรงแรมควรมองว่า บริษัทเป็น “สมาชิก” 
ในชุมชนที่มีคุณค่า ไม่เบียดเบียนชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
นอกจากนี้ กลุ่ม“นักท่องเที่ยวเปีย่มจริยธรรม” (ethical tourists) ที่
เรียกร้อง “ความรับผิดชอบตอ่สังคม” จากโรงแรมที่ตนเข้าพกั ยังเป็น
กระแสที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสียงเรียกร้องให้โรงแรม 
‘พิสูจน’์ ความรับผิดชอบดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
สังคมเองก็มองเห็นผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานมาก
ขึ้นจากการน าเสนอขา่วของสื่อ นักสิทธมินุษยชน และองค์กรพัฒนา
เอกชน ส่งผลให้เสียงเรียกร้องเร่ืองนี้ดังขึ้นเป็นเงาตามตัว 
 
แต่ละเปลาะในห่วงโซ่คุณค่าของโรงแรมมีความเส่ียงและความทา้ทาย
ด้านสิทธิมนุษยชนทีแ่ตกต่างกัน การประเมินความเส่ียงตั้งแต่เนิ่นๆ จะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการระบุและบรรเทาความเส่ียงต่างๆ ด้านสิทธิ
มนุษยชนได้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนก็จะต้องเป็นหัวใจของการ
ออกแบบกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ 

 

กรณีศึกษา 
ในปี 2558 ข้อมูลของผู้เข้าพักเครือโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีสาชาทั่วโลก
รั่วไหลจากการโจมตีของแฮกเกอร์ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าถึง
ข้อมูลของลูกค้าได้แก่  ชื่อผู้ถือบัตรเครดิต, เลขบัตรเครดิต, รหัสความ
ปลอดภัย และวันหมดอายุของบัตร แตแ่ฮกเกอร์ยังไม่สามารถเข้าถึงที่
อยู ่หรือรหัสลับประจ าตัว (PIN) ของลูกค้าได้ หลังจากเกิดเหตุโรงแรม
ได้เร่งตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขอความช่วยเหลือจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่เกีย่วขอ้งและบริษัทเจ้าของบัตรเครดิต 

 
เป้าหมายของรายการตรวจสอบนี้ คือ การช่วยให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรม
ได้มองเห็นความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับสิทธมินุษยชน อันเกิดจากกิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับแรงงานข้ามชาต ิรายการค าถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถ
ระบุปัจจยัต่อไปนี ้
กิจกรรมความเส่ียงต่ า  
กิจกรรมความเส่ียงสูง 
กิจกรรมความเส่ียงต่ า หมายถึง กจิกรรมนั้นๆ มีความเส่ียงด้านสิทธิ
มนุษยชนต่ า และบริษัทอาจไม่จ าเป็นจะต้องท าอะไรเพิ่มเติม หรือต้องอาศัย
เพียงการจัดการในวงจ ากัด หรือในเชิงปฏิกิริยา (response action) ก็
เพียงพอแล้วตอ่การบรรเทาหรือก าจัดความเส่ียงนั้นๆ แต่ในทางตรงกันข้าม 
กิจกรรมความเส่ียงสูง หมายถึง กิจกรรมที่บริษัทน่าจะต้องศึกษาหรือลงมือ
ปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเส่ียง ในกรณีที่เป็นกิจกรรมความเส่ียงสูง 
บริษัทอาจพจิารณาลงมือด าเนินการต่อไปนี้ 

 
ปฏิบัติ (หรือหยุดปฏิบัต)ิ ตามที่เสนอในค าถามรายการตรวจสอบข้อ

นั้นๆ  
 หาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรท าอย่างไร  
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือภายในองค์กรเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่

เหมาะสมส าหรับสถานการณ์นั้นๆ 

จ้างบริษัทภายนอก  

 

  



 

ลูกค้า 
Customer 

สัญลักษณ ์ ความเส่ียงต่ า 
ความเส่ียงสูง 

ปฏิบัติตามนี ้
หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ 

ติดต่อบุคคลภายนอก 

โดยทั่วไป ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่โรงแรมให้ความส าคัญอยู่แลว้  
ธุรกิจการโรงแรมซ่ึงเป็นบริการจัดหาทีพ่ักต้องสร้างความเชื่อมั่นวา่
สามารถคุ้มครองลูกค้าได้ ความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนของลูกค้า
เกี่ยวขอ้งกับความปลอดภยัทั้งทางกายภาพ และความปลอดภยัของขอ้มูล
ส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตวั นอกจากนีโ้รงแรมยังมีความเส่ียงทาง
ชื่อเสียงจากการปฏบิัติต่อลูกค้าอย่างไม่เท่าเทียมกันด้วย 
 
รายการตรวจสอบเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้โรงแรมสร้างความ
เช่ือมั่นต่อลูกค้าได้ว่า พวกเขาจะได้รับบริการที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านต่างๆ 
 
 
การมีส่วนละเมิดสิทธ ิ(complicity) 
บริษัทจะต้องระวังไม่ให้ถูกกลา่วหาวา่มสี่วนร่วมกับการละเมิดสิทธิ ซ่ึงมัก
เกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทรู้ดี หรือควรจะรูด้ี ว่าพันธมิตรทางธุรกจิหรือคู่ค้า
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เท่ากับวา่บริษัทมสี่วนทางอ้อมในการละเมิดสิทธิ 
แนวคิดนี้ใช้กับบริษัทหรือนายหน้าจัดหางานเช่นเดียวกัน 

การส ารองห้องพัก 

1. โรงแรมได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหอ้งพัก โรงแรม เง่ือนไขการช าระเงิน
การยกเลิกการจองแก่ลูกค้าตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่? 
ใช่ไม่ใช่ 

 
ความปลอดภัย 

2. โรงแรมมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอแก่ลกูค้า ในเรื่อง
ต่อไปนี้หรือไม่ 

 ระบบกุญแจ ประตูและหน้าตา่ง 

 การติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สาธารณะ 

 มีพนักงานรักษาความปลอดภัยท างานตลอด 24 ชั่วโมง 

 การติดตั้งระบบเตือนภัยในโรงแรม 

 ระบบป้องกันอัคคีภยัและเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนด 
 

ใช่ ไม่ใช่ 

3.  โรงแรมมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง การคุกคามทาง
เพศ หรือเหตุร้ายแรงอื่นๆ เพื่อมิให้ลูกค้าถูกคุกคามหรอืได้รับอันตราย
หรือไม่? 
ใช่ไม่ใช่ 

 
การเลือกปฏบิัต ิ

4. โรงแรมปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติจากจากเหตุ
ความแตกต่างในเร่ืองเชื้อชาติ ภาษา เพศ ความพิการ การนับถือศาสนา 
การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลหรือไม่? 
 
ใช่ไม่ใช่ 

 

 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 5. โรงแรมได้แจ้งแนวทางปฏบิัติต่อข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเกีย่วกับการเก็บ 
การเข้าถึง และการน าไปใช้หรือไม่? 
 

ใช่ไม่ใช ่ 

6. โรงแรมมีการลบทิ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหลังจากสิ้นสุดการเข้าพกัหรือไม่ 
ใช่ไม่ใช ่ 

 
7.  โรงแรมมีระบบความปลอดภยัที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตวัของ
ลูกค้าหรือไม่ 
ใช่ไม่ใช ่ 

 
8. ระบบการช าระเงินด้วยบัตรเครดิตของโรงแรมเป็นไปตามมาตรฐานการ
คุ้มครองความปลอดภัยของขอ้มูลหรือไม่ 
 

ใช่ไม่ใช ่ 

 
9. โรงแรมมีมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวภายในหอ้งพักของลูกค้า
หรือไม่? 
ใช่ไม่ใช่ 

 
10. โรงแรมไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สาม หากไม่ได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้าใช่หรอืไม่? 
 

ใช่ไม่ใช่ 

 
11 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงแรมมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
หรือไม่? 
ใช่ไม่ใช่ 

 


