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มาตรฐานแรงงานไทย
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
1. บทนํา
กระทรวงแรงงานได้ ประกาศใช้ มาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
มรท.๘๐๐๑ – ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2546 เพื่อให้ สถานประกอบกิจการทุกประเภท
ทุกขนาด นําไปปฏิบตั ิตอ่ แรงงานในสถานประกอบกิจการของตนด้ วยความสมัครใจ เพื่อพัฒนา
สถานประกอบกิจการให้ มีระบบบริ หารจัดการแรงงานที่ดีเทียบได้ กบั มาตรฐานแรงงานสากล
โดยมุง่ เน้ นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และเสริ มสร้ างให้ ธุรกิจมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ปั จจุบนั ทัว่ โลกให้ ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทางสังคม
ที่ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน สภาพการจ้ าง และสภาพการทํางาน ซึง่ หากผู้ประกอบกิจการ
ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานดังกล่าว อาจก่อให้ เกิดอุปสรรคทางการค้ าที่มีผลกระทบเสียหาย
แก่ธุรกิจและแรงงานที่เกี่ยวข้ อง ประกอบกับตามหลักการมาตรฐานสากลทัว่ ไปจะต้ องทบทวน
ข้ อกําหนดแห่งมาตรฐาน หลังจากประกาศใช้ มาเป็ นเวลา 5 ปี หรื อเมื่อสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ได้ เปลี่ยนแปลงไป ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ และมีความเหมาะสมสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั ประกอบกับได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายแรงงาน ตลอดจนข้ อกําหนด
มาตรฐานสากลอื่นที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ร่วมกับองค์กรนายจ้ าง องค์กรลูกจ้ าง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจน
สถาบันการศึกษา จึงได้ ปรับปรุงข้ อกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑ – ๒๕๔๖)
เพื่อให้ เหมาะสม และสอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ให้ สถานประกอบกิจการใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิตอ่ แรงงาน โดยนําสาระแห่งมาตรฐานนี ้
ไปกําหนดเป็ นนโยบาย และมีการจัดการให้ เป็ นไปตามนโยบาย
2) เป็ นเกณฑ์ให้ สถานประกอบกิจการใช้ ในการตรวจสอบ และประกาศแสดงตนเองว่า
เป็ นสถานประกอบกิจการที่ปฏิบตั ิสอดคล้ องกับมาตรฐานนี ้
3) เป็ นเกณฑ์พิจารณาให้ การรับรองแก่สถานประกอบกิจการที่นํามาตรฐานนี ้ ไปปฏิบตั ิ

-2มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทยจัดทําขึ ้นตามกรอบของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่ว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน สวัสดิการแรงงาน
และแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนอนุสัญญาองค์ การแรงงานระหว่างประเทศ และ
องค์การสหประชาชาติ ทังนี
้ ้ เนื ้อหาจะครอบคลุมไปถึงข้ อกําหนดด้ านแรงงานที่ประกาศใช้
โดยองค์การต่าง ๆ ทังภายในประเทศ
้
และต่างประเทศ
2. ขอบเขตและการนําไปใช้
2.1 ข้ อกําหนดแห่งมาตรฐานนี ้ ระบุถงึ การจัดการ และการปฏิบตั ิตอ่ แรงงานของ
สถานประกอบกิจการตามกฎหมายแรงงาน มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และ
หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม
2.2 ข้ อกําหนดแห่งมาตรฐานนี ้สามารถนําไปใช้ ได้ กบั สถานประกอบกิจการทุกประเภท
และขนาด
3. เอกสารอ้ างอิง
3.1 พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และฉบับที่แก้ ไขเพิ่มเติม
3.2 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ ไขเพิ่มเติม
3.3 อนุสญ
ั ญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 87 98 100 105 111
135 138 155 164 177 และฉบับที่ 182 รวมถึงข้ อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 146 และ 164
3.4 ปฏิญญาไตรภาคีวา่ ด้ วยหลักการที่เกี่ยวข้ องกับกิจการบรรษัทข้ ามชาติ และนโยบาย
ทางสังคมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 2000
3.5 ปฏิญญาว่าด้ วยความยุติธรรมทางสังคมเพื่อโลกาภิวตั น์ที่เป็ นธรรมขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ค.ศ. 2008
3.6 หลักปฏิบตั ิวา่ ด้ วยผู้ป่วย HIV / AIDS ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 2001
3.7 ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ. 1948
3.8 อนุสญ
ั ญาขององค์การสหประชาชาติว่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979
3.9 อนุสญ
ั ญาขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้ วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989
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3.11 มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม (ISO 26000)
3.12 มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม (SA 8000 : 2008)
4. บทนิยาม
4.1 มาตรฐานแรงงาน หมายถึง กฎเกณฑ์หรื อข้ อกําหนดเกี่ยวกับการใช้ แรงงาน
ในขอบเขตของกฎหมายแรงงาน และมาตรฐานสากล
4.2 สถานประกอบกิจการ หมายถึง องค์กรหรื อหน่วยงานธุรกิจที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานนี ้ รวมถึงบุคลากรฝ่ ายบริ หาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4.3 คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีของลูกจ้ าง อันทําให้ ลกู จ้ างมีความสมบูรณ์
ทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ รวมทังอยู
้ ใ่ นสังคมได้ อย่างปกติสขุ
4.4 กฎหมายแรงงาน หมายถึง กฎหมายด้ านการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน สวัสดิการแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
4.5 คุ้มครองแรงงาน หมายถึง ความคุ้มครองลูกจ้ างในสถานประกอบกิจการ
ในด้ านสภาพการจ้ าง สภาพการทํางาน สวัสดิการ และความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
4.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน หมายถึง การกระทํา
หรื อสภาพการทํางานซึง่ ปลอดจากเหตุอนั จะทําให้ เกิดการประสบอันตราย การเจ็บป่ วย
หรื อความเดือดร้ อนรํ าคาญอันเนื่องจากการทํางาน หรื อเกี่ยวกับการทํางาน
4.7 หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง หลักการที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อสังคมประกอบด้ วย หลักการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หลักการเคารพ
ต่อแนวปฏิบตั ิสากล หลักการยอมรับผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย และความเห็นของผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนพื ้นฐาน หลักการเคารพต่อความหลากหลาย
หลักการปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรม หลักการความโปร่งใส และหลักการความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได้
4.8 ระบบการจัดการ หมายถึง นโยบาย แผนงาน ขันตอน
้
วิธีปฏิบตั ิ การดําเนินงาน
การควบคุม ซึง่ มีองค์ประกอบ คือ บุคลากร ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรที่มีความเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ ข้อกําหนดแห่งมาตรฐานนี ้ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างครบถ้ วน

-44.9 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบตั ิ
และทบทวน เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น และทันสมัย
4.10 ผู้สง่ มอบหรื อผู้รับเหมาช่วง หมายถึง บุคคลธรรมดา หรื อนิติบคุ คล ซึง่ ได้ ตกลงรับ
้
แล้ วแต่กรณี
ที่จะจัดหาสินค้ า หรื อบริ การ หรื อรับที่จะดําเนินการในงานบางส่วน หรื อทังหมด
ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกิจการ เพื่อนําไปประกอบ หรื อใช้ ในการผลิตสินค้ าหรื อบริ การของ
สถานประกอบกิจการ ทังนี
้ ้ ไม่วา่ จะรับเหมาช่วงกี่ช่วงก็ตาม
4.11 การใช้ แรงงานบังคับ หมายถึง การว่าจ้ าง การกําหนดเงื่อนไขการว่าจ้ าง หรื อ
การมอบหมายให้ บคุ คลทํางาน โดยบุคคลนันไม่
้ สมัครใจ ทังนี
้ ้ จะด้ วยอาศัยวิธีการ หรื อ
อ้ างเหตุเพื่อการลงโทษ การหักหนี ้ การข่มขู่ การเก็บยึดบัตรประจําตัว หรื อหลักฐาน
ประจําตัว หรื อวิธีอื่นใดก็ตาม
5. ข้ อกําหนด
5.1 ข้ อกําหนดทั่วไป
5.1.1 สถานประกอบกิจการต้ องจัดทําระบบการจัดการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อนําไปปฏิบตั ิรักษาไว้ และปรับปรุงให้ เกิดผลอย่างต่อเนื่อง
5.1.2 สถานประกอบกิจการต้ องจัดทํา และคงไว้ ซึง่ ขันตอนในการควบคุ
้
มเอกสาร
ได้ แก่ การอนุมตั ิ การทบทวน การแก้ ไข การชี ้บ่ง การแจกจ่าย และการเก็บรักษา
5.1.3 สถานประกอบกิจการต้ องจัดทํา และคงไว้ ซึง่ ขันตอนในการควบคุ
้
มบันทึก
ได้ แก่ การชี ้บ่ง การเก็บรักษา การป้องกัน การเข้ าถึง ระยะเวลาในการจัดเก็บ และการทําลาย
ทังนี
้ ้ บันทึกที่กฎหมายระบุไว้ ต้ องมีรูปแบบ และมีวิธีการจัดทําเป็ นไปตามที่
กฎหมายกําหนด
5.1.4 สถานประกอบกิจการต้ องมีข้อมูลที่จําเป็ น เพื่อสนับสนุน และติดตามการปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดแห่งมาตรฐานนี ้
5.1.5 สถานประกอบกิจการต้ องพร้ อมให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องสามารถเข้ าถึงบันทึกข้ อมูล
และเอกสาร เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามข้ อกําหนดแห่งมาตรฐานนี ้

-55.2 ระบบการจัดการ
5.2.1 ความมุง่ มัน่ ของฝ่ ายบริ หาร
1) นโยบาย
ผู้บริ หารสูงสุดต้ องกําหนดนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม และ
แรงงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการประกาศอย่างเป็ นทางการ รวมทังสื
้ ่อสารกับผู้ที่
มีสว่ นเกี่ยวข้ อง โดยนโยบายต้ องแสดงถึงความมุง่ มัน่ คือ
ก) ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดแห่งมาตรฐานนี ้ กฎหมายแรงงาน
และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ข) ปรับปรุงการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องรวมทังมี
้ การทบทวน และปรับปรุง
นโยบายให้ เหมาะสมอยูเ่ สมอ
2) การทบทวนของฝ่ ายบริ หาร
ผู้บริ หารระดับสูงต้ องทบทวนผลที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
แห่งมาตรฐานนี ้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปรับปรุงนโยบาย และแผน
การปฏิบตั ิ ให้ เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องอันแสดงถึงความมุง่ มัน่ ที่จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดแห่งมาตรฐานนี ้
5.2.2 ผู้แทนฝ่ ายบริ หาร
้ ้ บริ หารระดับสูงอย่างน้ อย 1 คน เป็ น
สถานประกอบกิจการต้ องแต่งตังผู
“ผู้แทน” ของตน เพื่อรับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน ทังนี
้ ้ “ผู้แทน” ดังกล่าว
ต้ องมีอํานาจตัดสินใจ สัง่ การ หรื อประสานงานต่าง ๆ เพื่อให้ มน่ั ใจว่าข้ อกําหนดแห่งมาตรฐานนี ้
ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างครบถ้ วน
5.2.3 ความร่วมมือในการปฏิบตั ิ
1) สถานประกอบกิจการต้ องแต่งตังคณะกรรมการที
้
่ประกอบด้ วย ผู้แทน
ฝ่ ายนายจ้ าง และฝ่ ายลูกจ้ างให้ ทําหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดแห่ง
มาตรฐานนี ้
2) สถานประกอบกิจการต้ องจัดให้ มี “ผู้แทนลูกจ้ าง” ที่มิใช่ฝ่ายบริ หาร
อย่างน้ อย 1 คน ซึง่ มาจากการสรรหา คัดเลือกจากฝ่ ายลูกจ้ าง เพื่อทําหน้ าที่ประสานงาน
ติดต่อสื่อสารกับผู้บริ หารระดับสูง และดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดแห่งมาตรฐานนี ้

-65.2.4 การวางแผนและการปฏิบตั ิ
1) สถานประกอบกิจการต้ องจัดทําแผนปฏิบตั ิการ และจัดสรรทรัพยากร
ที่จําเป็ นอย่างเพียงพอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อกําหนดแห่งมาตรฐานนี ้สามารถนําไปปฏิบตั ิได้
โดยไม่ติดขัดหรื อมีอปุ สรรคใด ๆ และเพื่อปรับปรุงให้ เกิดผลอย่างต่อเนื่อง
แผนปฏิบตั ิการต้ องระบุขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิ การมอบหมายงาน โดยแบ่งหน้ าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน เข้ าใจง่าย และครอบคลุมเนื ้อหาที่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
แห่งมาตรฐานนี ้
2) สถานประกอบกิจการต้ อทําให้ เกิดความมัน่ ใจว่าข้ อกําหนดแห่งมาตรฐานนี ้
เป็ นที่เข้ าใจ และมีการนําไปปฏิบตั ิในทุกระดับขององค์กร
3) สถานประกอบกิจการต้ องจัดให้ มีการฝึ กอบรม หรื อการพัฒนาโดยวิธีการใด ๆ
เพื่อให้ ลกู จ้ างทุกคนได้ มีความรู้ มีจิตสํานึก และสามารถปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบาย
และข้ อกําหนดแห่งมาตรฐานนี ้ ตังแต่
้ เริ่ มเข้ างานใหม่ และต่อเนื่องไปเป็ นระยะ
4) สถานประกอบกิจการต้ องจัดทํา และคงไว้ ซึง่ ขันตอนการตรวจติ
้
ดตาม
กระบวนการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน และผลการปฏิบตั ิเป็ นระยะ เพื่อให้ ทราบถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่จะนําไปสูก่ ารปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยต้ องให้ ความสําคัญ
ต่อความเห็นของลูกจ้ าง และผู้ที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนด
ต้ องมีการสอบสวน วิเคราะห์สาเหตุ และรายงานผล ทังนี
้ ้ ต้ องไม่กระทําการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อลูกจ้ างที่ให้ ข้อมูลดังกล่าว
5) สถานประกอบกิจการต้ องจัดทํา และคงไว้ ซึง่ ขันตอนการแก้
้
ไข และป้องกัน
เมื่อพบว่ามีการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดแห่งมาตรฐานนี ้ โดยจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
5.2.5 ผู้สง่ มอบหรื อผู้รับเหมาช่วง
1) สถานประกอบกิจการต้ องจัดทํา และคงไว้ ซึง่ ขันตอนการประเมิ
้
น และ
คัดเลือกผู้สง่ มอบ หรื อผู้รับเหมาช่วงที่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดแห่งมาตรฐานนี ้
2) สถานประกอบกิจการต้ องให้ ผ้ สู ง่ มอบ หรื อผู้รับเหมาช่วงแสดงความมุง่ มัน่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่จะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดแห่งมาตรฐานนี ้
3) สถานประกอบกิจการต้ องให้ ผ้ สู ง่ มอบ หรื อผู้รับเหมาช่วงแจ้ งให้ ทราบ กรณี
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้สง่ มอบหรื อผู้รับเหมาช่วงรายอืน่ ๆ ในกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบ
ต่อสถานประกอบกิจการ

-74) สถานประกอบกิจการต้ องบันทึก และเก็บหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดแห่งมาตรฐานนี ้ของผู้สง่ มอบ หรื อผู้รับเหมาช่วง
5.2.6 การสื่อสาร
สถานประกอบกิจการต้ องจัดทํา และคงไว้ ซึง่ ขันตอนการสื
้
่อสาร กับผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ในเรื่ องข้ อมูลข่าวสารการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ตามข้ อกําหนดแห่งมาตรฐานนี ้ และผลการปฏิบตั ิ
5.3 การใช้ แรงงานบังคับ
5.3.1 สถานประกอบกิจการต้ องไม่กระทํา หรื อสนับสนุนให้ มีการใช้ แรงงานบังคับ
ในทุกรูปแบบ
5.3.2 สถานประกอบกิจการต้ องไม่เรี ยก หรื อรับหลักประกันการทํางาน หรื อ
หลักประกันความเสียหายในการทํางาน ไม่วา่ จะเป็ นเงิน บัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
เอกสารประจําตัวใด ๆ ทรัพย์สินอื่น หรื อการคํ ้าประกันด้ วยบุคคลจากลูกจ้ าง ไม่วา่ เข้ า
ทํางานแล้ ว หรื อเป็ นเงื่อนไขในการรับเข้ าทํางาน เว้ นแต่กฎหมายยกเว้ นไว้
5.4 ค่ าตอบแทนการทํางาน
5.4.1 สถานประกอบกิจการต้ องจ่ายค่าจ้ าง และค่าตอบแทนการทํางานนอก หรื อ
เกินเวลาทํางานปกติให้ แก่ลกู จ้ างไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้
5.4.2 สถานประกอบกิจการต้ องจ่ายค่าจ้ าง และค่าตอบแทนการทํางานเป็ นเงินตราไทย
ณ สถานที่ทํางานของลูกจ้ างถ้ าจะจ่ายเป็ นตัว๋ เงิน หรื อเงินตราต่างประเทศ หรื อจะจ่าย
ณ สถานที่อนื่ หรื อด้ วยวิธีอื่น ต้ องได้ รับความยินยอมจากลูกจ้ างก่อน ทังนี
้ ้ ให้ จ่ายทันที
เมื่อถึงกําหนดการจ่ายแต่ละงวด
5.4.3 สถานประกอบกิจการต้ องให้ ลกู จ้ างได้ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้ าง และ
้
ละงวด เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และสามารถ
ค่าตอบแทนการทํางานที่ได้ รับทังหมดในแต่
เข้ าใจรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ ได้
5.4.4 สถานประกอบกิจการต้ องไม่หกั ค่าจ้ าง ค่าตอบแทนการทํางาน หรื อเงินอื่น
ที่กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงานกําหนดให้ จ่ายให้ แก่ลกู จ้ างไม่วา่ กรณีใด เว้ นแต่
กฎหมายยกเว้ นไว้

-85.5 ชั่วโมงการทํางาน
5.5.1 สถานประกอบกิจการต้ องกําหนดชัว่ โมงการทํางานปกติของลูกจ้ างไม่เกิน
วันละ 8 ชัว่ โมง หรื อสัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชัว่ โมง และต้ องจัดให้ มีวนั หยุดอย่างน้ อยสัปดาห์ละ
1 วัน หรื อเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
5.5.2 สถานประกอบกิจการต้ องถือเป็ นสิทธิของลูกจ้ างในการทํางานล่วงเวลา และ
การทํางานในวันหยุดสําหรับงานทัว่ ไป เว้ นแต่งานที่กฎหมายยกเว้ นไว้ โดยสถานประกอบกิจการ
ต้ องกําหนดชัว่ โมงการทํางานล่วงเวลา และชัว่ โมงการทํางานในวันหยุดของลูกจ้ าง ตามที่กฎหมาย
กําหนด หรื อไม่เกินสัปดาห์ละ 24 ชัว่ โมง หรื อ 18 ชัว่ โมง หรื อ 12 ชัว่ โมง ตามความสามารถ
ในการจัดการของสถานประกอบกิจการ
5.6 การเลือกปฏิบตั ิ
5.6.1 สถานประกอบกิจการต้ องไม่กระทํา หรื อสนับสนุนให้ มีการเลือกปฏิบตั ิ
ในการจ้ างงาน การจ่ายค่าจ้ าง และค่าตอบแทนการทํางาน การให้ สวัสดิการ โอกาสได้ รับ
การฝึ กอบรม และพัฒนา การพิจารณาเลื่อนขัน้ หรื อตําแหน่งหน้ าที่ การเลิกจ้ าง หรื อ
เกษียณอายุการทํางานและอื่น ๆ อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่ องสัญชาติ
เชื ้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติสว่ นตัวในเรื่ องเพศ ความพิการ
การติดเชื ้อเอชไอวี การเป็ นผู้ป่วยเอดส์ การเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็ นกรรมการลูกจ้ าง
ความนิยมในพรรคการเมือง หรื อแนวความคิดส่วนบุคคลอื่น ๆ
5.6.2 สถานประกอบกิจการต้ องไม่ขดั ขวาง แทรกแซง หรื อกระทําการใด ๆ ที่จะเป็ น
ผลกระทบต่อการใช้ สิทธิของลูกจ้ างที่ไม่มีผลเสียหายต่อกิจการ ในการดําเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับเชื ้อชาติ ประเพณีประจําชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ การเป็ นกรรมการลูกจ้ าง
การเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรื อพรรคการเมือง และการแสดงออกตามทัศนคติ
ส่วนบุคคลอืน่ ๆ
5.7 วินัยและการลงโทษ
5.7.1 สถานประกอบกิจการต้ องไม่ลงโทษทางวินยั โดยการหัก หรื อลดค่าจ้ าง และ
ค่าตอบแทนการทํางาน หรื อเงินอื่นที่กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงานกําหนดให้ จ่าย
ให้ แก่ลกู จ้ าง

-95.7.2 สถานประกอบกิจการต้ องไม่กระทําการ หรื อสนับสนุนให้ ใช้ วิธีการลงโทษ
ทางร่างกาย ทางจิตใจ หรื อกระทําการบังคับขูเ่ ข็ญ ทําร้ ายลูกจ้ าง
5.7.3 สถานประกอบกิจการต้ องมีมาตรการป้องกัน และแก้ ไขปั ญหา เพื่อมิให้
ลูกจ้ างถูกล่วงเกิน คุกคาม หรื อได้ รับความเดือดร้ อนรํ าคาญทางเพศ โดยการแสดงออก
ด้ วยคําพูด ท่าทาง การสัมผัสทางกาย หรื อด้ วยวิธีการอื่นใด
5.8 การใช้ แรงงานเด็ก
5.8.1 สถานประกอบกิจการต้ องไม่วา่ จ้ าง หรื อสนับสนุนให้ มีการว่าจ้ างเด็กที่มีอายุ
ตํ่ากว่า 15 ปี
5.8.2 สถานประกอบกิจการต้ องไม่ให้ หรื อไม่สนับสนุนให้ แรงงานเด็กทํางานที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรื ออยูใ่ นสภาวะแวดล้ อมที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัย
5.8.3 สถานประกอบกิจการต้ องทําทะเบียน และบันทึกเวลาการปฏิบตั ิงานของ
แรงงานเด็กเป็ นหลักฐาน และเก็บรักษาไว้ พร้ อมที่จะให้ เจ้ าหน้ าที่ และบุคคล ซึง่ มีหน้ าที่
เกี่ยวข้ องตรวจสอบทะเบียนและบันทึกดังกล่าว ต้ องปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริง
และเป็ นไปตามข้ อกําหนด 5.1.3
5.9 การใช้ แรงงานหญิง
5.9.1 สถานประกอบกิจการต้ องไม่ให้ ลกู จ้ างหญิงทํางานที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
หรื อร่างกายตามที่กฎหมายกําหนด
5.9.2 สถานประกอบกิจการต้ องจัดให้ ลกู จ้ างหญิงมีครรภ์ทํางาน หรื ออยูใ่ น
สภาพแวดล้ อมที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยต่อการมีครรภ์
รวมทังต้
้ องไม่เลิกจ้ าง ลดตําแหน่ง หรื อลดสิทธิประโยชน์ เพราะเหตุจากการมีครรภ์
5.10 เสรีภาพในการสมาคมและการร่ วมเจรจาต่ อรอง
5.10.1 สถานประกอบกิจการต้ องเคารพสิทธิลกู จ้ างในการรวมตัวจัดตัง้
และร่วมเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรื อคณะกรรมการอื่น ๆ ในสถานประกอบกิจการ
อีกทังยอมรั
้
บการร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือก หรื อเลือกตังผู
้ ้ แทน โดยไม่กระทําการใด ๆ
ที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายเพื่อขัดขวาง หรื อแทรกแซงการใช้ สิทธิของลูกจ้ าง

-105.10.2 สถานประกอบกิจการต้ องมีมาตรการที่จะอํานวยความสะดวกแก่ผ้ แู ทน
ลูกจ้ างในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ ง ๆ และต้ องปฏิบตั ิตอ่ ผู้แทนลูกจ้ างโดยเท่าเทียมกับลูกจ้ างอื่น ๆ
โดยไม่กลัน่ แกล้ ง โยกย้ าย เลิกจ้ าง หรื อกระทําการใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม
5.11 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
5.11.1 สถานประกอบกิจการต้ องกําหนดมาตรการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ ครอบคลุมประเภทงาน หรื อลักษณะงานที่มีแนวโน้ ม
อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้ าง และผู้ที่เกี่ยวข้ อง และ
มีการควบคุม ป้องกันให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยในทุกสภาพแวดล้ อม
ในการทํางาน
5.11.2 สถานประกอบกิจการต้ องจัดให้ มีสภาพแวดล้ อมในการทํางานที่ปลอดภัย
เพื่อป้องกันอันตราย และลดปั จจัยเสี่ยงให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัย
5.11.3 สถานประกอบกิจการต้ องจัดให้ ลกู จ้ างทุกคน
1) ได้ รับโอกาสให้ มีสว่ นร่วมในการดําเนินการด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
2) ได้ รับรู้และเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับอันตรายอันอาจเกิดขึ ้นจาก
กระบวนการทํางาน หรื อจากสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
3) ได้ รับรู้ และเข้ าใจถึงกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และคูม่ ือด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
4) ได้ รับการฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
ในการทํางานในงานที่กําลังปฏิบตั ิอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่เข้ าทํางานใหม่ และผู้ที่เปลี่ยนหน้ าที่
และต้ องบันทึกการฝึ กอบรมตามข้ อกําหนดในข้ อ 5.1.3
5) ได้ ใช้ อปุ กรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้ มาตรฐาน และ
เหมาะสมกับลักษณะงาน

-115.12 สวัสดิการ
5.12.1 สถานประกอบกิจการต้ องจัดให้ ลกู จ้ างทุกคนได้ รับสวัสดิการโดยสะดวก
และพอเพียง
1) ห้ องนํ ้า และห้ องส้ วมที่สะอาดถูกสุขอนามัย
2) นํ ้าดื่มสะอาดถูกสุขอนามัย
3) สิ่งจําเป็ นในการปฐมพยาบาล และการรักษาพยาบาล
4) สถานที่รับประทานอาหาร และสถานที่สําหรับเก็บรักษาอาหาร
ที่สะอาด และถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
5.12.2 กรณีที่มีการจัดที่พกั ให้ ลกู จ้ าง สถานประกอบกิจการต้ องจัดให้ มี
ปั จจัยพื ้นฐานที่จําเป็ น มีความสะอาด ปลอดภัย และพร้ อมที่จะใช้ การได้ อยูเ่ สมอ

