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มาตรฐานแรงงานไทย 
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกจิไทย 

 

1.  บทนํา 
     กระทรวงแรงงานได้ประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทย 

มรท.๘๐๐๑ – ๒๕๔๖  เม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน 2546  เพ่ือให้สถานประกอบกิจการทกุประเภท  

ทกุขนาด  นําไปปฏิบติัตอ่แรงงานในสถานประกอบกิจการของตนด้วยความสมคัรใจ  เพ่ือพฒันา

สถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจดัการแรงงานท่ีดีเทียบได้กบัมาตรฐานแรงงานสากล   

โดยมุง่เน้นการยกระดบัคณุภาพชีวิตแรงงาน และเสริมสร้างให้ธุรกิจมีการพฒันาท่ียัง่ยืน 

 ปัจจบุนัทัว่โลกให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบทางสงัคม 

ท่ีครอบคลมุถงึสิทธิมนษุยชน  สภาพการจ้าง และสภาพการทํางาน  ซึง่หากผู้ประกอบกิจการ

ไมป่ฏิบติัตามมาตรฐานดงักลา่ว  อาจก่อให้เกิดอปุสรรคทางการค้าท่ีมีผลกระทบเสียหาย 

แก่ธุรกิจและแรงงานท่ีเก่ียวข้อง  ประกอบกบัตามหลกัการมาตรฐานสากลทัว่ไปจะต้องทบทวน

ข้อกําหนดแหง่มาตรฐาน  หลงัจากประกาศใช้มาเป็นเวลา 5 ปี หรือเม่ือสถานการณ์ตา่ง ๆ  

ได้เปลี่ยนแปลงไป  ทัง้นี ้ เพ่ือให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ และมีความเหมาะสมสอดคล้องกบั

สถานการณ์ปัจจบุนั  ประกอบกบัได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายแรงงาน  ตลอดจนข้อกําหนด

มาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  ดงันัน้  กระทรวงแรงงาน  โดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ร่วมกบัองค์กรนายจ้าง  องค์กรลกูจ้าง  หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวข้อง  ตลอดจน

สถาบนัการศกึษา  จงึได้ปรับปรุงข้อกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑ – ๒๕๔๖) 

เพ่ือให้เหมาะสม และสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

 1)  ให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางปฏิบติัตอ่แรงงาน  โดยนําสาระแหง่มาตรฐานนี ้

ไปกําหนดเป็นนโยบาย และมีการจดัการให้เป็นไปตามนโยบาย 

 2)  เป็นเกณฑ์ให้สถานประกอบกิจการใช้ในการตรวจสอบ และประกาศแสดงตนเองวา่

เป็นสถานประกอบกิจการท่ีปฏิบติัสอดคล้องกบัมาตรฐานนี ้

 3)  เป็นเกณฑ์พิจารณาให้การรับรองแก่สถานประกอบกิจการท่ีนํามาตรฐานนี ้ไปปฏิบติั 
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 มาตรฐานความรับผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทยจดัทําขึน้ตามกรอบของรัฐธรรมนญู 

แห่งราชอาณาจักรไทย  บทบญัญัติของกฎหมายแรงงานท่ีว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน   

ความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  สวสัดิการแรงงาน  

และแรงงานสัมพันธ์   ตลอดจนอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ 

องค์การสหประชาชาติ  ทัง้นี ้ เนือ้หาจะครอบคลมุไปถงึข้อกําหนดด้านแรงงานท่ีประกาศใช้ 

โดยองค์การตา่ง ๆ ทัง้ภายในประเทศ และตา่งประเทศ 
 

2.  ขอบเขตและการนําไปใช้ 
 2.1 ข้อกําหนดแหง่มาตรฐานนี ้ ระบถุงึการจดัการ และการปฏิบติัตอ่แรงงานของ 

สถานประกอบกิจการตามกฎหมายแรงงาน  มาตรฐานระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง และ

หลกัการความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

 2.2 ข้อกําหนดแหง่มาตรฐานนีส้ามารถนําไปใช้ได้กบัสถานประกอบกิจการทกุประเภท

และขนาด 
 

3. เอกสารอ้างองิ 
 3.1 พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และฉบบัท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 3.2 พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 และฉบบัท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 3.3 อนสุญัญาขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 29  87  98  100  105  111  

135  138  155  164  177 และฉบบัท่ี 182  รวมถงึข้อแนะขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ 

ฉบบัท่ี 146 และ 164 

 3.4 ปฏิญญาไตรภาคีวา่ด้วยหลกัการท่ีเก่ียวข้องกบักิจการบรรษัทข้ามชาติ และนโยบาย

ทางสงัคมขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ ค.ศ. 2000   

 3.5 ปฏิญญาวา่ด้วยความยติุธรรมทางสงัคมเพ่ือโลกาภิวตัน์ท่ีเป็นธรรมขององค์การแรงงาน

ระหวา่งประเทศ ค.ศ. 2008 

 3.6 หลกัปฏิบติัวา่ด้วยผู้ ป่วย HIV / AIDS ขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ ค.ศ. 2001 

 3.7 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชนขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ. 1948  

 3.8 อนุสญัญาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบติัต่อสตรี 

ในทกุรูปแบบ ค.ศ. 1979 

 3.9 อนสุญัญาขององค์การสหประชาชาตวิา่ด้วยสิทธิเดก็ ค.ศ. 1989 
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 3.10 มาตรฐานระบบการจดัการคณุภาพ (ISO 9001 : 2008) 

 3.11 มาตรฐานความรับผิดชอบทางสงัคม (ISO 26000) 

 3.12 มาตรฐานความรับผิดชอบทางสงัคม (SA 8000 : 2008) 
 

4.  บทนิยาม 
 4.1 มาตรฐานแรงงาน หมายถงึ กฎเกณฑ์หรือข้อกําหนดเก่ียวกบัการใช้แรงงาน 

 ในขอบเขตของกฎหมายแรงงาน และมาตรฐานสากล 

 4.2 สถานประกอบกิจการ หมายถงึ องค์กรหรือหน่วยงานธุรกิจท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติั

ตามข้อกําหนดของมาตรฐานนี ้ รวมถงึบคุลากรฝ่ายบริหาร และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 4.3 คณุภาพชีวิต หมายถงึ สภาพความเป็นอยูท่ี่ดีของลกูจ้าง  อนัทําให้ลกูจ้างมีความสมบรูณ์

ทางร่างกาย  อารมณ์ และจิตใจ  รวมทัง้อยูใ่นสงัคมได้อยา่งปกติสขุ 

 4.4 กฎหมายแรงงาน หมายถงึ กฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงาน  ความปลอดภยั  อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  สวสัดิการแรงงาน และแรงงานสมัพนัธ์   

 4.5 คุ้มครองแรงงาน หมายถงึ ความคุ้มครองลกูจ้างในสถานประกอบกิจการ   

ในด้านสภาพการจ้าง  สภาพการทํางาน  สวสัดิการ และความปลอดภยั  อาชีวอนามยั          

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 4.6 ความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายถงึ การกระทํา 

หรือสภาพการทํางานซึง่ปลอดจากเหตอุนัจะทําให้เกิดการประสบอนัตราย  การเจ็บป่วย 

หรือความเดือดร้อนรําคาญอนัเน่ืองจากการทํางาน หรือเก่ียวกบัการทํางาน 

 4.7 หลกัการความรับผิดชอบตอ่สงัคม หมายถงึ หลกัการท่ีแสดงถงึความรับผิดชอบ           

ตอ่ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่สงัคมประกอบด้วย หลกัการปฏิบติัตามกฎหมาย  หลกัการเคารพ 

ตอ่แนวปฏิบติัสากล หลกัการยอมรับผู้ มีสว่นได้  สว่นเสีย และความเห็นของผู้ มีสว่นได้   

สว่นเสีย หลกัการเคารพตอ่สิทธิมนษุยชนพืน้ฐาน  หลกัการเคารพตอ่ความหลากหลาย

หลกัการปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม  หลกัการความโปร่งใส และหลกัการความรับผิดชอบ 

ท่ีตรวจสอบได้ 

 4.8 ระบบการจดัการ หมายถงึ นโยบาย  แผนงาน  ขัน้ตอน  วิธีปฏิบติั  การดําเนินงาน  

การควบคมุ  ซึง่มีองค์ประกอบ  คือ บคุลากร  ทรัพยากรตา่ง ๆ ในองค์กรท่ีมีความเก่ียวเน่ือง

เช่ือมโยงกนั  เพ่ือให้ข้อกําหนดแหง่มาตรฐานนีไ้ด้รับการปฏิบติัอยา่งครบถ้วน 
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 4.9 การปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง หมายถงึ กระบวนการในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบติั   

และทบทวน  เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ และทนัสมยั 

 4.10 ผู้สง่มอบหรือผู้ รับเหมาชว่ง หมายถงึ บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคล  ซึง่ได้ตกลงรับ

ท่ีจะจดัหาสินค้า หรือบริการ หรือรับท่ีจะดําเนินการในงานบางสว่น หรือทัง้หมด  แล้วแตก่รณี  

ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ  เพ่ือนําไปประกอบ หรือใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการของ 

สถานประกอบกิจการ  ทัง้นี ้ ไมว่า่จะรับเหมาช่วงก่ีช่วงก็ตาม 

 4.11 การใช้แรงงานบงัคบั หมายถงึ การวา่จ้าง  การกําหนดเง่ือนไขการวา่จ้าง หรือ  

การมอบหมายให้บคุคลทํางาน  โดยบคุคลนัน้ไมส่มคัรใจ ทัง้นี ้ จะด้วยอาศยัวิธีการ หรือ 

อ้างเหตเุพ่ือการลงโทษ  การหกัหนี ้ การขม่ขู ่ การเก็บยดึบตัรประจําตวั หรือหลกัฐาน

ประจําตวั หรือวิธีอ่ืนใดก็ตาม  
 

5.  ข้อกาํหนด 
 5.1 ข้อกาํหนดทั่วไป 
  5.1.1 สถานประกอบกิจการต้องจดัทําระบบการจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษร                   

เพ่ือนําไปปฏิบติัรักษาไว้ และปรับปรุงให้เกิดผลอยา่งตอ่เน่ือง   

  5.1.2 สถานประกอบกิจการต้องจดัทํา และคงไว้  ซึง่ขัน้ตอนในการควบคมุเอกสาร  

ได้แก่ การอนมุติั  การทบทวน  การแก้ไข  การชีบ้ง่  การแจกจ่าย และการเก็บรักษา               

  5.1.3 สถานประกอบกิจการต้องจดัทํา และคงไว้  ซึง่ขัน้ตอนในการควบคมุบนัทกึ  

ได้แก่  การชีบ้ง่  การเก็บรักษา การป้องกนั  การเข้าถงึ  ระยะเวลาในการจดัเก็บ และการทําลาย   

    ทัง้นี ้ บนัทกึท่ีกฎหมายระบไุว้  ต้องมีรูปแบบ และมีวิธีการจดัทําเป็นไปตามท่ี

กฎหมายกําหนด 

  5.1.4 สถานประกอบกิจการต้องมีข้อมลูท่ีจําเป็น  เพ่ือสนบัสนนุ และติดตามการปฏิบติั

ให้เป็นไปตามข้อกําหนดแหง่มาตรฐานนี ้

  5.1.5 สถานประกอบกิจการต้องพร้อมให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าถงึบนัทกึข้อมลู 

และเอกสาร  เพ่ือให้มัน่ใจวา่ได้มีการปฏิบติัเป็นไปตามข้อกําหนดแหง่มาตรฐานนี ้
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 5.2 ระบบการจัดการ 
  5.2.1 ความมุง่มัน่ของฝ่ายบริหาร 

    1) นโยบาย 

     ผู้บริหารสงูสดุต้องกําหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม และ

แรงงาน  เป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการประกาศอยา่งเป็นทางการ  รวมทัง้สื่อสารกบัผู้ ท่ี          

มีสว่นเก่ียวข้อง  โดยนโยบายต้องแสดงถงึความมุง่มัน่  คือ 

     ก) ปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อกําหนดแหง่มาตรฐานนี ้ กฎหมายแรงงาน           

และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

     ข)  ปรับปรุงการปฏิบติัอยา่งตอ่เน่ืองรวมทัง้มีการทบทวน และปรับปรุง

นโยบายให้เหมาะสมอยูเ่สมอ 

    2) การทบทวนของฝ่ายบริหาร 

     ผู้บริหารระดบัสงูต้องทบทวนผลท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามข้อกําหนด        

แหง่มาตรฐานนีต้ามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้  เพ่ือใช้ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย และแผน 

การปฏิบติั  ให้เกิดประสทิธิผลอยา่งตอ่เน่ืองอนัแสดงถงึความมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบติัให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดแหง่มาตรฐานนี ้

  5.2.2 ผู้แทนฝ่ายบริหาร 

    สถานประกอบกิจการต้องแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัสงูอยา่งน้อย 1  คน เป็น  

“ผู้แทน” ของตน  เพ่ือรับผิดชอบกํากบัดแูลการปฏิบติัตามมาตรฐาน  ทัง้นี ้“ผู้แทน”  ดงักลา่ว

ต้องมีอํานาจตดัสินใจ  สัง่การ หรือประสานงานตา่ง ๆ  เพ่ือให้มัน่ใจวา่ข้อกําหนดแหง่มาตรฐานนี ้

ได้รับการปฏิบติัอยา่งครบถ้วน 

  5.2.3 ความร่วมมือในการปฏิบติั 

    1) สถานประกอบกิจการต้องแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีประกอบด้วย ผู้แทน 

ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลกูจ้างให้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการปฏิบติัตามข้อกําหนดแหง่

มาตรฐานนี ้

    2) สถานประกอบกิจการต้องจดัให้มี “ผู้แทนลกูจ้าง”  ท่ีมิใช่ฝ่ายบริหาร 

อยา่งน้อย 1 คน  ซึง่มาจากการสรรหา  คดัเลือกจากฝ่ายลกูจ้าง  เพ่ือทําหน้าท่ีประสานงาน 

ติดตอ่สื่อสารกบัผู้บริหารระดบัสงู และดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัตาม

ข้อกําหนดแหง่มาตรฐานนี ้
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  5.2.4 การวางแผนและการปฏิบติั 

    1) สถานประกอบกิจการต้องจดัทําแผนปฏิบติัการ และจดัสรรทรัพยากร  

ท่ีจําเป็นอยา่งเพียงพอ  เพ่ือให้มัน่ใจวา่ข้อกําหนดแหง่มาตรฐานนีส้ามารถนําไปปฏิบติัได้

โดยไมติ่ดขดัหรือมีอปุสรรคใด ๆ และเพ่ือปรับปรุงให้เกิดผลอยา่งตอ่เน่ือง 

    แผนปฏิบติัการต้องระบขุัน้ตอนการปฏิบติั  การมอบหมายงาน โดยแบง่หน้าท่ี

รับผิดชอบอยา่งชดัเจน  เข้าใจงา่ย และครอบคลมุเนือ้หาท่ีต้องปฏิบติัตามข้อกําหนด 

แหง่มาตรฐานนี ้

    2) สถานประกอบกิจการต้อทําให้เกิดความมัน่ใจวา่ข้อกําหนดแหง่มาตรฐานนี ้

เป็นท่ีเข้าใจ และมีการนําไปปฏิบติัในทกุระดบัขององค์กร 

    3) สถานประกอบกิจการต้องจดัให้มีการฝึกอบรม หรือการพฒันาโดยวิธีการใด ๆ 

เพ่ือให้ลกูจ้างทกุคนได้มีความรู้  มีจิตสํานกึ และสามารถปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบาย           

และข้อกําหนดแหง่มาตรฐานนี ้ ตัง้แตเ่ร่ิมเข้างานใหม ่และตอ่เน่ืองไปเป็นระยะ 

    4) สถานประกอบกิจการต้องจดัทํา และคงไว้  ซึง่ขัน้ตอนการตรวจติดตาม

กระบวนการปฏิบติัตามมาตรฐาน และผลการปฏิบติัเป็นระยะ  เพ่ือให้ทราบถงึประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลท่ีจะนําไปสูก่ารปรับปรุง และพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  โดยต้องให้ความสําคญั 

ตอ่ความเห็นของลกูจ้าง และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองการปฏิบติัท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด   

ต้องมีการสอบสวน  วิเคราะห์สาเหต ุและรายงานผล  ทัง้นี ้ ต้องไมก่ระทําการเลือกปฏิบติั

ตอ่ลกูจ้างท่ีให้ข้อมลูดงักลา่ว 

    5) สถานประกอบกิจการต้องจดัทํา และคงไว้  ซึง่ขัน้ตอนการแก้ไข และป้องกนั  

เม่ือพบวา่มีการปฏิบติัไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนดแหง่มาตรฐานนี ้ โดยจดัสรรทรัพยากร

สนบัสนนุอยา่งเพียงพอ 

  5.2.5 ผู้สง่มอบหรือผู้ รับเหมาชว่ง 

    1) สถานประกอบกิจการต้องจดัทํา และคงไว้  ซึง่ขัน้ตอนการประเมิน และ

คดัเลือกผู้สง่มอบ หรือผู้ รับเหมาช่วงท่ีสามารถปฏิบติัตามข้อกําหนดแหง่มาตรฐานนี ้ 

    2) สถานประกอบกิจการต้องให้ผู้สง่มอบ หรือผู้ รับเหมาช่วงแสดงความมุง่มัน่

เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะปฏิบติัตามข้อกําหนดแหง่มาตรฐานนี ้

    3) สถานประกอบกิจการต้องให้ผู้สง่มอบ หรือผู้ รับเหมาช่วงแจ้งให้ทราบ  กรณี

ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้สง่มอบหรือผู้ รับเหมาช่วงรายอ่ืน ๆ ในกิจกรรมท่ีต้องรับผิดชอบ

ตอ่สถานประกอบกิจการ 



-7- 

 

    4)  สถานประกอบกิจการต้องบนัทกึ และเก็บหลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั 

การปฏิบติัตามข้อกําหนดแหง่มาตรฐานนีข้องผู้สง่มอบ หรือผู้ รับเหมาช่วง 

  5.2.6 การสื่อสาร 

    สถานประกอบกิจการต้องจดัทํา และคงไว้  ซึง่ขัน้ตอนการสื่อสาร กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ในเร่ืองข้อมลูขา่วสารการปฏิบติักิจกรรมตา่ง ๆ  ตามข้อกําหนดแหง่มาตรฐานนี ้และผลการปฏิบติั 
 

 5.3 การใช้แรงงานบงัคับ 
  5.3.1 สถานประกอบกิจการต้องไมก่ระทํา หรือสนบัสนนุให้มีการใช้แรงงานบงัคบั             

ในทกุรูปแบบ 

  5.3.2 สถานประกอบกิจการต้องไมเ่รียก หรือรับหลกัประกนัการทํางาน หรือ

หลกัประกนัความเสียหายในการทํางาน  ไมว่า่จะเป็นเงิน  บตัรประจําตวัประชาชน หรือ

เอกสารประจําตวัใด ๆ ทรัพย์สินอ่ืน หรือการคํา้ประกนัด้วยบคุคลจากลกูจ้าง  ไมว่า่เข้า

ทํางานแล้ว หรือเป็นเง่ือนไขในการรับเข้าทํางาน  เว้นแตก่ฎหมายยกเว้นไว้ 
 

 5.4 ค่าตอบแทนการทาํงาน 
  5.4.1 สถานประกอบกิจการต้องจ่ายคา่จ้าง และคา่ตอบแทนการทํางานนอก หรือ 

เกินเวลาทํางานปกติให้แก่ลกูจ้างไมน้่อยกวา่ท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 

  5.4.2 สถานประกอบกิจการต้องจ่ายคา่จ้าง และคา่ตอบแทนการทํางานเป็นเงินตราไทย  

ณ สถานท่ีทํางานของลกูจ้างถ้าจะจ่ายเป็นตัว๋เงิน หรือเงินตราตา่งประเทศ หรือจะจ่าย   

ณ สถานท่ีอ่ืนหรือด้วยวิธีอ่ืน ต้องได้รับความยินยอมจากลกูจ้างก่อน  ทัง้นี ้ ให้จ่ายทนัที 

เม่ือถงึกําหนดการจ่ายแตล่ะงวด 

  5.4.3 สถานประกอบกิจการต้องให้ลกูจ้างได้รับรู้ข้อมลูเก่ียวกบัคา่จ้าง และ

คา่ตอบแทนการทํางานท่ีได้รับทัง้หมดในแตล่ะงวด  เป็นลายลกัษณ์อกัษร และสามารถ

เข้าใจรายละเอียดสว่นประกอบตา่ง ๆ ได้    

  5.4.4 สถานประกอบกิจการต้องไมห่กัคา่จ้าง  คา่ตอบแทนการทํางาน หรือเงินอ่ืน 

ท่ีกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงานกําหนดให้จ่ายให้แก่ลกูจ้างไมว่า่กรณีใด  เว้นแต่

กฎหมายยกเว้นไว้ 
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 5.5 ช่ัวโมงการทาํงาน 
  5.5.1  สถานประกอบกิจการต้องกําหนดชัว่โมงการทํางานปกติของลกูจ้างไมเ่กิน 

วนัละ 8 ชัว่โมง หรือสปัดาห์ละไมเ่กิน 48 ชัว่โมง และต้องจดัให้มีวนัหยดุอย่างน้อยสปัดาห์ละ 

1 วนั หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  5.5.2 สถานประกอบกิจการต้องถือเป็นสทิธิของลกูจ้างในการทํางานลว่งเวลา  และ

การทํางานในวนัหยดุสําหรับงานทัว่ไป  เว้นแตง่านท่ีกฎหมายยกเว้นไว้  โดยสถานประกอบกิจการ  

ต้องกําหนดชัว่โมงการทํางานลว่งเวลา และชัว่โมงการทํางานในวนัหยดุของลกูจ้าง  ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด หรือไมเ่กินสปัดาห์ละ 24 ชัว่โมง หรือ 18 ชัว่โมง หรือ 12 ชัว่โมง   ตามความสามารถ

ในการจดัการของสถานประกอบกิจการ  
 

 5.6 การเลือกปฏบิตั ิ 
  5.6.1 สถานประกอบกิจการต้องไมก่ระทํา หรือสนบัสนนุให้มีการเลือกปฏิบติั 

ในการจ้างงาน  การจ่ายคา่จ้าง และคา่ตอบแทนการทํางาน  การให้สวสัดิการ  โอกาสได้รับ

การฝึกอบรม และพฒันา  การพิจารณาเลื่อนขัน้ หรือตําแหน่งหน้าท่ี  การเลิกจ้าง หรือ

เกษียณอายกุารทํางานและอ่ืน ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตเุพราะความแตกตา่งในเร่ืองสญัชาติ   

เชือ้ชาติ  ศาสนา  ภาษา  อาย ุ เพศ  สถานภาพสมรส  ทศันคติสว่นตวัในเร่ืองเพศ  ความพิการ  

การติดเชือ้เอชไอวี  การเป็นผู้ ป่วยเอดส์  การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน  การเป็นกรรมการลกูจ้าง  

ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวความคิดสว่นบคุคลอ่ืน ๆ 

  5.6.2 สถานประกอบกิจการต้องไมข่ดัขวาง แทรกแซง หรือกระทําการใด ๆ ท่ีจะเป็น

ผลกระทบตอ่การใช้สิทธิของลกูจ้างท่ีไมมี่ผลเสยีหายตอ่กิจการ  ในการดําเนินกิจกรรม                

ท่ีเก่ียวกบัเชือ้ชาติ  ประเพณีประจําชาติ  ศาสนา  เพศ  ความพิการ  การเป็นกรรมการลกูจ้าง  

การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือพรรคการเมือง และการแสดงออกตามทศันคติ 

สว่นบคุคลอ่ืน ๆ 
 

 5.7 วนัิยและการลงโทษ 
  5.7.1 สถานประกอบกิจการต้องไมล่งโทษทางวนิยั  โดยการหกั หรือลดคา่จ้าง และ

คา่ตอบแทนการทํางาน หรือเงินอ่ืนท่ีกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงานกําหนดให้จ่าย

ให้แก่ลกูจ้าง  
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  5.7.2 สถานประกอบกิจการต้องไมก่ระทําการ หรือสนบัสนนุให้ใช้วิธีการลงโทษ          

ทางร่างกาย  ทางจิตใจ หรือกระทําการบงัคบัขูเ่ขญ็  ทําร้ายลกูจ้าง 

  5.7.3 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการป้องกนั และแก้ไขปัญหา  เพ่ือมิให้

ลกูจ้างถกูลว่งเกิน  คกุคาม หรือได้รับความเดือดร้อนรําคาญทางเพศ  โดยการแสดงออก

ด้วยคําพดู  ทา่ทาง  การสมัผสัทางกาย หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
 

 5.8 การใช้แรงงานเดก็ 
  5.8.1 สถานประกอบกิจการต้องไมว่า่จ้าง หรือสนบัสนนุให้มีการวา่จ้างเดก็ท่ีมีอาย ุ         

ต่ํากวา่ 15 ปี 

  5.8.2 สถานประกอบกิจการต้องไมใ่ห้ หรือไมส่นบัสนนุให้แรงงานเดก็ทํางานท่ีเป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั หรืออยูใ่นสภาวะแวดล้อมท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพ

อนามยั และความปลอดภยั  

  5.8.3 สถานประกอบกิจการต้องทําทะเบียน และบนัทกึเวลาการปฏิบติังานของ

แรงงานเดก็เป็นหลกัฐาน และเก็บรักษาไว้พร้อมท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ี และบคุคล  ซึง่มีหน้าท่ี

เก่ียวข้องตรวจสอบทะเบยีนและบนัทกึดงักลา่ว ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง 

และเป็นไปตามข้อกําหนด 5.1.3   
 

 5.9 การใช้แรงงานหญิง 
  5.9.1 สถานประกอบกิจการต้องไมใ่ห้ลกูจ้างหญิงทํางานท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  

หรือร่างกายตามท่ีกฎหมายกําหนด  

  5.9.2 สถานประกอบกิจการต้องจดัให้ลกูจ้างหญิงมีครรภ์ทํางาน หรืออยูใ่น

สภาพแวดล้อมท่ีไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั และความปลอดภยัตอ่การมีครรภ์  

รวมทัง้ต้องไมเ่ลิกจ้าง  ลดตําแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชน์  เพราะเหตจุากการมีครรภ์  
 

 5.10 เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 
   5.10.1 สถานประกอบกิจการต้องเคารพสิทธิลกูจ้างในการรวมตวัจดัตัง้              

และร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ในสถานประกอบกิจการ                  

อีกทัง้ยอมรับการร่วมเจรจาตอ่รอง  การคดัเลือก หรือเลือกตัง้ผู้แทน  โดยไมก่ระทําการใด ๆ  

ท่ีไมช่อบด้วยกฎหมายเพ่ือขดัขวาง หรือแทรกแซงการใช้สิทธิของลกูจ้าง 
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   5.10.2 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการท่ีจะอํานวยความสะดวกแก่ผู้แทน

ลกูจ้างในการปฏิบติัหน้าท่ีตา่ง ๆ และต้องปฏิบติัตอ่ผู้แทนลกูจ้างโดยเทา่เทียมกบัลกูจ้างอ่ืน ๆ 

โดยไมก่ลัน่แกล้ง  โยกย้าย  เลิกจ้าง หรือกระทําการใด ๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม  
 

 5.11 ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
   5.11.1 สถานประกอบกิจการต้องกําหนดมาตรการด้านความปลอดภยั  อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ครอบคลมุประเภทงาน หรือลกัษณะงานท่ีมีแนวโน้ม          

อาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพ และความปลอดภยัของลกูจ้าง และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และ 

มีการควบคมุ  ป้องกนัให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภยัในทกุสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน 

   5.11.2 สถานประกอบกิจการต้องจดัให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภยั  

เพ่ือป้องกนัอนัตราย และลดปัจจยัเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภยั 

   5.11.3  สถานประกอบกิจการต้องจดัให้ลกูจ้างทกุคน 

      1)  ได้รับโอกาสให้มีสว่นร่วมในการดําเนินการด้านความปลอดภยั            

อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

      2)  ได้รับรู้และเข้าถงึข้อมลูเก่ียวกบัอนัตรายอนัอาจเกิดขึน้จาก

กระบวนการทํางาน หรือจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

      3) ได้รับรู้ และเข้าใจถงึกฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบั และคูมื่อด้านความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

      4) ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม

ในการทํางานในงานท่ีกําลงัปฏิบติัอยู ่โดยเฉพาะผู้ ท่ีเข้าทํางานใหม ่และผู้ ท่ีเปลี่ยนหน้าท่ี  

และต้องบนัทกึการฝึกอบรมตามข้อกําหนดในข้อ 5.1.3 

      5) ได้ใช้อปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยัสว่นบคุคลท่ีได้มาตรฐาน และ

เหมาะสมกบัลกัษณะงาน  
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 5.12 สวัสดกิาร 
   5.12.1 สถานประกอบกิจการต้องจดัให้ลกูจ้างทกุคนได้รับสวสัดิการโดยสะดวก

และพอเพียง  

      1)  ห้องนํา้ และห้องส้วมท่ีสะอาดถกูสขุอนามยั   

      2)  นํา้ด่ืมสะอาดถกูสขุอนามยั 

      3) สิ่งจําเป็นในการปฐมพยาบาล และการรักษาพยาบาล 

      4) สถานท่ีรับประทานอาหาร และสถานท่ีสําหรับเก็บรักษาอาหาร 

ท่ีสะอาด และถกูหลกัสขุาภิบาลอาหาร 

   5.12.2  กรณีท่ีมีการจดัท่ีพกัให้ลกูจ้าง  สถานประกอบกิจการต้องจดัให้มี

ปัจจยัพืน้ฐานท่ีจําเป็น  มีความสะอาด  ปลอดภยั และพร้อมท่ีจะใช้การได้อยูเ่สมอ 


