บทที่ 4
มาตรฐานอุตสาหกรรม
มาตรฐาน ISO
ประวัติของ ISO
ISO มีประวัติมานานกวา 30 ปแลว เกิดขึ้นเนื่องจากประเทศอุตสาหกรรมในประเทศยุโรป
ประสบปญหาความแตกตางกัน ของอุตสาหกรรมแตละประเทศ ทําใหสินคาไมสามารถใชรวมกัน
ไดแมแต น็อต สกรู และมาตรฐานที่แตกตางกันเปนประเทศอุตสาหกรรม เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมัน จึงไดตกลงกันเพื่อกําหนดมาตรฐานรวมกัน เพื่อใชในกลุมประเทศยุโรป
ป ค.ศ.1950 ประเทศอังกฤษ ไดเริ่มที่จะกําหนดมาตรฐานขึ้นใช
ป ค.ศ. 1970 มาตรฐานที่กําหนดขึ้นนั้นไดนํามาใชในทางการกอน โดยกระทรวง กลาโหม
อังกฤษ ซึ่งรั้งแรกนําไปใชกับอิเล็กทรอนิกสและมาตรฐานทางการทหาร ซึ่งตอนนั้นยังไมเรียกวา
ISO
ป ค.ศ. 1979 เริ่มนํามาตรฐานมาใชในทางธุรกิจโดยเรียกมาตรฐานนั้นวา BS หรือ
BRITISH STANDARD
1 ม.ค. 1993 (1 ม.ค. 2536) กลุมประเทศยุโรปไดประกาศเปนทางการที่จะใช มาตรฐาน
ISO เพื่อกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม สําหรับสินคาจากภายนอกกลุมยุโรปจําเปนตองผลิตจาก
โรงงานที่ไดมาตรฐาน ISO แตก็ยังมีกรณียกเวนสําหรับสินคาบางอยาง แตในอนาคตสินคาที่จะเขา
สูประเทศยุโรปตองผลิตจากโรงงานที่ไดมาตรฐาน ISO และประเทศอื่นๆ ทั่วโลกก็เริ่มจะนํา ISO
มาเปนตัวกําหนดมาตรฐานเชนกัน
มาตรฐานของ ISO 9000 คืออะไร
องคกรระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) ไดนํามาตรฐานสหราชอาณาจักร BS
5750 มาจัดเปนมาตรฐานระหวางประเทศ คือ ISO 9000 SERIES : QUALITY SYSTEM นอกจาก
กลุมประชามยุโรป นําไปใชเปนมารฐานของกลุมแลวปุบันประเทศตางๆ ทั่วโลกก็นํามาใชเปนมาร
ฐานของนอยางแพรหลาย
ISO 9000 SERIES หรืออรุกรมมาตรฐาน มอก. 9000 เปนมารฐานที่รวมถึงระบบทั้งหมด
ขององคกรหรือ โรงงาน ตั้งแตการจัดองคกรบริหาร การผลิต และการใหบริการ กําหนดแบบใน
การประกันคุณภาพไว 3 แบบ คือ
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มอก. 9001 แบบประกันคุณภาพในการออกแบบ/พัฒนาการผลิตติดตั้งและการบริการ
มาตรฐานนี้เหมาะสําหรับผูสงมอบ (SUPPLIER) ที่มีการกําหนดในขอตกลงใหมีการออกแบบ และ
กําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑในรูปแบบสมรรถนะ เพื่อปองกันการไมเปนไปขอกําหนดคุณภาพ
กับคูคาในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตการออกแบบ จนถึงการบริหาร
มอก. 9002 แบบการประกันคุณภาพ ในการผลิตและการติดตั้ง เหมาะสําหรับบริษัทที่ทํา
หนาที่ ผลิตสินคาให ไดตามแบบที่ไดมีการกําหนดไว แลวเทานั้น
มอก. 9003 แบบการคุ ณ ภาพในการตรวจ และทดสอบขั้น สุด ท าย สํ าหรับผู สง มอบที่
ตอ งการแสดงให เ ห็ น ว า ตนมี ค วามสามารถในการตรวจ และการทดสอบผลิ ตภั ณ ฑ ที่ส ง มอบ
นอกจากนั้นเพื่อใหการดําเนินการรับรองคุณภาพเปนไปดวยดี ISO ยังไดมีการกําหนดคุณสมบัติ
ของหน วยงานที่ทํ าหนาที่ใ นการรั บรองหลักเกณฑและวิธีก ารรับรอง ตลอดจนคุณ สมบัติ ของ
ผูตรวจประเมินระบบคุณภาพดวย ซึ่งสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดจัดการฝกอบรม
และออกใบรับรองผูตรวจประเมินไปแลวจํานวนหนึ่ง ซึ่งผูประเมินเหลานี้จะทําหนาที่ชวยเหลือ
สมอ. ในการตรวจประเมินโรงงานตางๆ ที่สงคําขอมาตรฐานเขามา ปจจุบันมีผูตรวจประเมินทั้งสิ้น
ประมาณ 40 คน
ขั้นตอนการดําเนินงาน ISO 9000
การตลาดและการวิจัย
ตลาด

วิศวกรรมการออกแบบ/ขอกําหนดรายการ
และพัฒนาผลิตภัณฑ

การกําจัดหลังการใช

การจัดหา

ISO 9001

ความชวยเหลือทาง
วิชาการและการบํารุง

การติดตั้งและการ
ปฏิบัติ

ลูกคา/

ผูผลิต

บริโภค

ISO

9002

การผลิต

การขายและการจําหนาย
การบรรจุและการเก็บ
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การวางแผนและการ
พัฒนากระบวนการ

การตรวจ การทดสอบ
และการตรวจสอบ
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บริษัทไดมาตรฐาน มอก. 9000 แลวจะไดรับการตรวจสอบปละ 2 ครั้ง และจะมาตรวจสอบ
ครั้งใหญอีก 3 ปตอรั้ง หากไมเปนไปตามมาตรฐานกะถูกระงับใบรับรอง
ประเด็นสําคัญที่จําเปนตองรับรองมารฐาน ISO
1) เปนแนวทางเจาะเขาตลาดยุโรป ลาดรวมยุโรป (European Community) ดังนั้นง
หลีกเลี่ยงไมไดที่ บริษัทอุสาหกรรมในประเทศไทยําเปนตองมีการรับรอง ISO 9000 กอนที่จะสง
สินคาไปขายในตลาดยุโรป
ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่บริษัทอุตสาหกรรมในประเทศไทยจําเปนตองมีการรับรอง ISO
9000 เสียกอนที่จะคาขายในตลาดรวมยุโรป
2) ลูกคาเจาะจงในบางประเทศ บริษัทคูคาจะรุบุวาบริษัทผูขายจําเปนตองไดรับการรองรับ
ISO 9000 เสียกอนจึงจะคาขายกันได
3) สรางภาพพจนที่ดี บริษัทสามารถสรางภาพพจนที่ดีกวา บริษัทจึงเปนที่ยอมรับระหวาง
ประเทศในเรื่องคุณภาพ
4) ทําใหระบบการดําเนินงานมั่นคงขึ้น เนื่องจาก ISO 9000 เปนระบบที่ใชบันทึก
หลักฐานการดําเนินงานมีคูมือประกอบ จึงทําใหการดําเนินงานของบริษัทเปนระบบมากขึ้น ไม
ขึ้นกับตัวบุคคล
5) ลดตนทุนการผลิตเนื่องจากการทํางานเปนระบบพรอมทั้งมีเอกสาร และคูมือในการ
ดําเนินงานตางๆ แลหลักฐานในการตรวจสอบคุณภาพอยูเสมอ
6) เพิ่มขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน เนื่องจากระบบ ISO 9000 ระบุไววาจะตองมีการ
ฝกอบรมพนักงานอยูเสมอ เพื่อใหมีสมรรถภาพในการผลิตสินคาเพื่อใหไดคุณภาพมาตรฐาน การ
ฝ ก อบรมจํ า เป น ต อ งทํ า เป น ประจํ า ยั ง ผลให พ นั ก งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และขวั ญ กํ า ลั ง ใจดี
นอกจากนี้ยังเพิ่มทัศนคติที่ดีของการทํางานเปนทีมอีกดวย
7) ลดเวลาในการตรวจสอบของบริษัทผูซื้อเนื่องจากไดรับการรองรับ ISO 9000 การ
ตรวจสอบจากผูซื้อจึงไมจําเปน เวลาในการตรวจสอบจึงลดลง
8) ลูกคาพอใจ ถึงแมวาขอนี้จะเปนขอสุดทาย แตสําคัญไมนอยไปกวาขออื่นๆ เลย เพราะ
การที่บริษัทไดรับรองมาตรฐาน ISO 9000 ซึ่งมีการระบุถึงการตอบสนองของลูกคา เมื่อบริษัทมี
ปญหาบริษัทจะตองแกปญหาของลูกคาเหลานี้ใหได ดังนั้นลูกคาสวนใหญจึงพอใจมากกวาเมื่อ
บริษัทไดรับรอง ISO 9000 แลว
ประโยชนที่ไดรับจากการรับรอง ISO 9000
1) ลูกคา
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1.1 ไดรับความเชื่อมั่นที่วาสินคาและบริการที่ไดรับรองนั้นมีคุณภาพตามที่ตองการ
1.2 ไดรับความสะดวก และประหยัดเวลาและคาใชจายที่ไมตองตรวจสินคาซ้ํา(Resceen)
2) ผูประกอบการไดประโยชนคือ
2.1 ยอดขายสวนแบงตลาดจะเพิ่มมากขึ้น เพราะสินคาบริการเปนที่ยอมรับของลูกคา
ลูกคาพอใจ
2.2 องคกรเปนที่ยอมรับของนานาชาติ เพราะใชระบบบริหารงานคุณภาพที่เปนมาตรฐาน
ระหวางประเทศ และทําใหบริษัทเปนที่นาเชื่อถือ
2.3 สินคาและบริการจะไมถูกกีดกันทางการคาโดยเฉพาะตลาดรวมยุโรป
2.4 เสริมสรางภาพพจนที่ดีใหกับองคกร และสามารถใชอางอิงในการเปดตลาดใหม ทําให
มีความไดเปรียบในเชิงการคา
2.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ลดตนทุนการผลิตและของเสียจากกระบวนการผลิต
2.6 ลดเวลาและคาใชจายในการตรวจสอบจากบริษัทผูซื้อ
2.7 ปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธที่ดีของบริษัทกับลูกคาและสงมอบวัตถุดิบ
3) พนักงานภายในองคกร
3.1 ความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน เพราะมีแนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน
3.2 มีการกําหนดความรับผิดชอบที่แนนอน ทําใหการทํางานงายไมซ้ําซอน
3.3 สภาพการทํางานที่ดี เพราะมีการปฏิบัติที่แนนอนสม่ําเสมอ
3.4 สรางความตอเนื่องเมื่อมีการโยกยายเปลี่ยนแปลง
3.5 สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานที่ดีตอพนักงาน
3.6 เกิดความภาคภูมิใจ สงเสริมการทํางานเปนทีม
3.7 ทําใหพนักงานเรียนรู พัฒนาความสามารถเพิ่มมากขึ้น

แผนผังอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000
EC320

48

อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000
ISO

9000 : คําแนะนําในการปรับปรุงระบบ บริหารงาน
คุ ณ ภาพโดยผู ป ระกอบการสามารถเลื อ กใช ใ ห เ ป น ไปตาม

ISO 90001 :

กําหนดเกณฑการออกแบบ การพัฒนาการ การ
ผลิตการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณและการบริหาร การผลิต

ขอกําหนดใน ISO 9000 - 90003

ISO 9000 – 9004 : คําแนะนําในการบริหารงาน คุณภาพ

ISO 9002 : กําหนดเกณฑในการผลิตและติดตั้งเครื่องจักรใน

อยางละเอียดโดยเนนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และลดตนทุน
การผลิต

การผลิตสินคา

ISO 9003 : กําหนดเกณฑในการตรวจและทดสอบขั้นสุดทาย
ของการตรวจมาตรฐาน

แมวาการปรับปรุงขั้นตอนกอนผลิตใหมีมาตรฐานตามที่ ISO 9000 กําหนด จะมีผลให
ผูประกอบการแตละรายตองเสียคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น แตผลประโยชนจากการไดรับ
ใบรับรองมาตรฐานนอกจากจะสรางผลงานที่ดีในระยะยาวแกผูประกอบการไทยใหสามารถขยาย
ตลาดสินคาและบริการในตางประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ไดสะดวกขึ้น
แลวยังเปนการสรางภาพพจนที่ดีตอผลิตภัณฑ และผูประกอบการในสายตาขอผูบริโภคอีกดวย
ตัวอยางที่เห็นไดชัดในกรณีนี้คือ สับปะรดกระปอง น้ําสับปะรดกระปอง ผักและผลไมกระปอง
สินคาไมเปนที่ยอมรับของประเทศผูนําเขา และมักมีสารพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตในขั้นตอน
การคั ด สรรวั ต ถุ ดิ บ จนเป น ผลไม ใ ห สิ น ค า เหล า นี้ ถู ก กี ด กั น และตรวจสอบอย า งเข ม งวด กลั บ
กลายเปนสินคาที่มีแนวโนมการสงออกสดใส ซึ่งเปนผลมาจากการปรับปรุงสินคา และขั้นตอนการ
ผลิตของโรงงานอยางตอเนื่องตามมาตรฐาน ISO ในชวงเวลาผานมานั่นเอง
มาตรฐาน ISO 14000
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หรือมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม (Environment Management System : EMS) ถูก
จัดทําขึ้นเพื่อปรับระดับการพัฒนาทางสิ่งแวดลอมใหเทาเทียมกันในระหวางประเทศที่จะทําธุรกิจ
ตอกัน เพื่อแกปญหามลพิษและการอนุรักษสิ่งแวดลอมซึ่งเปนภาระหนาที่ของทุกประเทศในโลก
มาตรฐานนี้จะกลายเปนสิ่งจําเปนสําหรับการแขงขันระหวางประเทศ เชนเดียวกับมาตรฐาน ISO
9000 ที่ไดรับการกําหนดไวกอนหนานี้แลวทั้งนี้ ISO 14000 มีแนวคิดหลัก 2 ประการ คือ จะไม
ปลอยของเสียไปสูสิ่งแวดลอมและจะไมใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมของโลกอยางฟุมเฟอย
สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้น คาดวาจะสงผลในผูผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ ตองปรับตัวไม
วาจะเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการ ปูนซีเมนต สิ่งทอ เครื่องนุงหม เครื่องหนัง ผลิตภัณฑจากไม
กระดาษและผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งใช สํ า นั ก งาน เช น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร เครื่ อ งถ า ยเอกสาร
เครื่องใชไฟฟ า และเครื่องมื อสื่อสาร เปน ตน ทั้งนี้เ นื่องจากในกระบวนการผลิ ตสิ นค าเหลานี้
จําเปนตองใชสารเคมีบางชนิด เชน ในการผลิตเฟอรนิเจอรไม และเครื่องหนัง จําเปนตองใชสาร
PCP เพื่อปองกันการเสื่อมคุณภาพของสินคา ซึ่งสารดังกลาวจะเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้าํ
หรือสารเอโซ (AZO) ซึ่งเปนสารที่อยูในสวนผสมของขั้นตอนการยอมผาในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และโรงงานมั ก จะปล อ ยลงสู แ ม น้ํ า ลํ า คลอง รวมทั้ ง ฝุ น ละอองที่ ป นเป อ นอยู ใ นอากาศจาก
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต เปนตน เหลานี้ลวนมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดวยเหตุฯ หารประเทศ
คูคา ISO 14000 มาใชเปนเงื่อนไขในการเจรจาทางการคา จําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบการจะตองทํา
การปรับปรุงและแกไขกระบวนการผลิต ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
สินคาที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO 9000 และ ISO 14000
สินคาเกษตรอุตสาหกรรม
สินคาอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป
ปูนซีเมนต เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
- อาหารทะเลกระปอง
ผลิตภัณฑโลหะ และอโลหะ
- ผักและผลไมกระปอง
สิ่งทอ และเครื่องนุงหม เครื่องหนัง
ยางและผลิตภัณฑยาง
กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
ผลิตภัณฑไม
เฟอรนิเจอรและสวนประกอบ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม เคมีภัณฑ และผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑพลาสติก
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องมือสื่อสาร
ยานยนต จักรยานยนต จักรยาน และชิ้นสวน
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จากความพยายามของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในอันที่จะใหประเทศตางๆ รวมทั้ง
ประเทศไทย ใหความสําคัญกับการปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดลอม และสิทธิแรงงานนับเปนแนว
ทางการปฏิบัติที่ดีในอันที่จะ ทําใหผลิตภัณฑหรือบริการนั้น เปนไปตามที่ลูกคาตองการ อีกทั้งยัง
แสดงให ลู ก ค า เห็ น ถึ ง ความสามารถในการผลิ ต และการส ง มอบสิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพ นอกจากนี้
ผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับจากตลาดจะสงผลโดยทางออมตอชีวิตความเปนอยูของคนไทยใหดี
ขึ้นดวย อยางไรก็ตาม การที่จะใหประเทศกําลังพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานในประเทศของคนไทยให
ดีขึ้นดวย อยางไรก็ตาม การที่จะใหประเทศกําลังพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานในประเทศของตนให
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวนั้น จําเปนตองอาศัยเวลาและตนทุนในการดําเนินงาน ดังนั้น เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผูผลิตในอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ จําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองปรับตัวทั้งทางดานการผลิต และการบริหารใหมีทิศทางที่สอดคลองกับระเบียบการคาโลก
ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป
อนุกรมมาตรฐาน มอก. ISO 9000 แบงออกเปน 5 ฉบับ
ไดแก ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9004 โดยแตละฉบับมีเนื้อหาโดยสรุป คือ
1. ISO 9000 เปนแนวทางในการเลือก และกรอบการเลือก และการใชมาตรฐานชุดนี้ให
เหมาะสม โดยมีการแยกยอยเปน
ISO 9000-1 เปนขอแนะนําการเลือกใช
ISO 9000-2 เปนแนวทางทั่วไปในการเลือกและการประยุกตใชมาตรฐานในชุดนี้ให
เหมาะสม
ISO 9000-3 เปนแนวทางในการนํา ISO 9001 ไปพัฒนาประยุกตใช
ISO 9000-4 เปนการแนะนําการจัดการที่นําเชื่อถือ
2. ISO 9001 เปนมาตรฐานระบบคุณภาพซึ่งกํากับดูแลทั้งการออกแนบและพัฒนา การ
ผลิต การติดตั้ง และการบริการ
3. ISO 9002 เปนมาตรฐานระบบคุณภาพซึ่งกํากับดูแลทั้งเฉพาะการผลิต การติดตั้ง และ
การบริการ
4. ISO 9003 เปนมาตรฐานระบบคุณภาพซึ่งกํากับดูแลเรื่องการตรวจสอบ และการ
ทดสอบขั้นสุดทาย
5. ISO 9004 เปนแนวทางในการบริหารงานคุณภาพเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย
เปนขอแนะนําในการัดการในระบบคุณภาพ ซึ่งมีการกําหนดยอยในแตละประเภทธุรกิจ
ISO 9004-1 ขอแนะนําการใชมาตรฐาน
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ISO 9004-2 ขอแนะนําใชสําหรับธุรกิจ
ISO 9004-3 ขอแนะนํากระบวนการผลิต เปนตน
จากรายละเอียดขางตนจะเห็นไดวา มาตรฐานระบบคุณภาพที่ใชเพื่อใหการรับรองนั้นมี
ดวยกันเพียง 3 มาตรฐาน คือ ISO 9001 , ISO 9002 และ ISO 9003 สวน ISO 9000 เปนขอแนะนํา
ใหผูประกอบการเลือกวาจะนํามาตรฐานใดไปใชใหเหมาะสมกับการดําเนินงานขององคกรของตน
โดยใช ISO 9004 เปนแนวทางในการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ
ดวยเนื้อหาโดยสรุปขางตน จึงเปนเรื่องยากที่จะเขาใจมาตรฐานทั้ง 3 รวมทั้งยากที่จะแยก
ใหเห็นความแตกตาง จึงไดนําตาราง “ขอกําหนดในระบบคุณภาพ” มาแสดงเพื่อประกอบ
ใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น
จากตารางจะเห็นไดวา การจัดทําระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 นั้นจะตองนํา
ขอกําหนดทั้ง 20 ขอมาใช สวนมาตรฐาน ISO 9002 จะไมครอบคลุมในเรื่องการออมแบบ จึงมี
ขอกําหนดเพียง 19 ขอ และ ISO 9003 จะไมครอบคลุมเรื่องการออกแบบ การจัดซื้อ การควบคุม
กระบวนการและการบริการ ดังนั้นขอกําหนด ISO 9003 จึงมี 16 ขอ
ตารางคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
ขอกําหนดในระบบคุณภาพ
ขอกําหนด
ISO 9001
1. ความรับผิดชอบดานการบริหาร
/
2. ระบบคุณภาพ
/
3. การทบทวนขอตกลง
/
4. การควบคุมการออกแบบ
/
5. การควบคุมเอกสารและขอมูล
/
6. การจัดซื้อ
/
7. การควบคุมผลิตภัณฑที่สงมอบโดยลูกคา
/
8. การชี้บงและการสอบกลับไดของผลิตภัณฑ /
9. การควบคุมกระบวนการ
/
10. การตรวจสอบและการทดสอบ
/
11. การควบคุมเครื่องตรวจสอบ เครื่องวัด และ /
เครื่องทดสอบ
12. สถานะการตรวจสอบและทดสอบ
/
13. การควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ม เ ป น ไปตาม /
EC320
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/
/
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ISO 9003
/
/
/
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14. การปฏิบัติการแกไขและปองกัน
15. การเคลื่อนยาย การเก็บ การบรรจุ การเก็บ
รักษา และการสงมอบ
16. การบันทึกคุณภาพ
17. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
18. การฝกอบรม
19. การบริการ
20. กลวิธีทางสถิติ

/
/

/
/

/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/

มาตรฐานแรงงานไทย
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
1. บทนํา
ในกระแสโลกปจจุบัน การแขงขันทางการคาทวีความรุนแรงมากขึ้น การแขงขันดวยกัน
ดวยราคาและคุณภาพของสินคายังไมเพียงพอ ผูผลิตสินคาควรคํานึงถึงความตองการของผูบริโภค
และผูซื้อซึ่งใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบทางสังคม
ปจจุบันกลุมเอกชนของประเทศตะวันตกที่พัฒนาแลวไดนํามาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศ มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม มาตรฐานทางจริยธรรม และมาตรฐานอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันมากําหนดเปนเงื่อนไขทางการคาในลักษณะธุรกิจตอธุรกิจหรือระหวางผูซื้อ
ต อ ผู ข าย ซึ่ ง หากไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานต า ง ๆ ดั ง กล า ว จะก อ ให เ กิ ด อุ ป สรรคทางการค า ที่ มี
ผลกระทบเสียหายแกสถานประกอบกิจการและแรงงานที่เกี่ยวของ
แรงงานเปนบุคลากรที่มีคุณคาและสําคัญยิ่งของประเทศ ในฐานะเปนผูสรางผลผลิตที่
ตอบสนองความตองการของสังคมอยางตอเนื่องเสมอมา การมีระบบการจัดการแรงงานที่ดีจะทําให
แรงงานไดรับการคุมครองและการปฏิบัติอยางเปนธรรม เปนผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสราง
ผลผลิตที่มีคุณภาพ และนํามาซึ่งความสงบสุขในสังคม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจที่กาวหนา
ยั่งยืน ดังนั้น เพื่อใหมีบรรทัดฐานการปฏิบัติตอแรงงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคม อัน
นําไปสูการสงเสริมโอกาสการแขงขันของธุรกิจไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน กระทรวง
แรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน รวมกับองคกรนายจาง องคกรลูกจาง องคกร
พัฒนาเอกชน หนวยราชการตาง ๆ และสถาบันการศึกษา
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จึงไดสรางมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ใหสถานประกอบกิจการใชเปนแนวทางปฏิบัติตอแรงงานดวยความสมัครใจ โดยนํา
สาระแหงมาตรฐานนี้ไปกําหนดเปนนโยบาย และมีการจัดการใหเปนไปตามนโยบาย
2) ใชเปนเกณฑพิจารณาใหการรับรองแกสถานประกอบกิจการที่นํามาตรฐานนี้ไปปฏิบัติ
มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย จัดทําขึ้นตามกรอบของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่วาดวยการคุมครองแรงงาน สวัสดิการ
แรงงาน แรงงานสั ม พั น ธ และความปลอดภั ย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล อ มในการทํา งาน
ตลอดจนอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ และองคการสหประชาชาติ ทั้งนี้ เนื้อหาจะ
ครอบคลุมไปถึงขอกําหนดดานแรงงานที่ประกาศใชโดยองคการตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ
2. ขอบเขตและการนําไปใช
2.1 ขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้ จะระบุถึงการจัดการและการปฏิบัติตอแรงงานของ
สถานประกอบกิจการตามข อบังคับของกฎหมายแรงงานเป น หลัก และใหปฏิบัติ เ พิ่มเติ มตาม
ขอกําหนดมาตรฐานแรงงานอื่น ๆ
2.2 ขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้สามารถนําไปใชไดกับสถานประกอบกิจการทุกประเภท
และขนาด
3. เอกสารอางอิง
3.1 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
3.2 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
3.3 อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 29 87 98 100 105 111 135 138
155 164 177 และฉบับที่ 182 รวมทั้งขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 146 และ
164
3.4 ปฏิญญาไตรภาคีวาดวยหลักการที่เกี่ยวของกับกิจการบรรษัทขามชาติและนโยบายทาง
สังคมขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO Tripatite Declaration of Principles Concerning
Multinational Enterprises and Social Policy,2000)
3.5 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (UN Universal
Declaration of Human Rights,1948)
3.6 อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบขององค ก าร
สหประชาชาติ (UN Convention on the Elimination of ALL Form of Discrimination Against
Woman, 1979)
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3.7 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขององคการสหประชาชาติ (UN Convention on the Rights of
the Child, 1989)
3.8 มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม 8000 (Social Accountability 8000/SA 8000)
3.9 ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001-2000) (Quality Management system
Requirements)
4. บทนิยาม
4.1 การใชแ รงงานบั ง คั บ หมายถึง การวาจา ง การกํ า หนดเงื่อ นไขการว าจ า งหรื อ การ
มอบหมายใหบุคคลทํางาน โดยบุคคลนั้นไมสมัครใจ ทั้งนี้ จะดวยอาศัยวิธีการหรืออางเหตุเพื่อการ
ลงโทษ การหักหนี้ การขมขู การเก็บยึดบัตรประจําตัวหรือหลักฐานประจําตัว หรือวิธีอื่นใดก็ตาม
4.2 กฎหมายแรงงาน หมายถึง กฎหมายดานคุมครองแรงงาน สวัสดิการแรงงาน แรงงาน
สัมพันธ และความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
4.3 แรงงานเด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 18 ปบริบูรณ
4.4 คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเปนอยูที่ดีของลูกจางอันทําใหลูกจางมีความสมบูรณ
ทางรางกาย อารมณและจิตใจ รวมทั้งอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
4.5 คุมครองแรงงาน หมายถึง ความคุมครองลูกจางในสถานประกอบกิจการในดานสภาพ
การจาง สภาพการทํางาน สวัสดิการ และความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
4.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง การกระทําหรือ
สภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตราย การเจ็บปวยอันเนื่องจากการ
ทํางานตอลูกจางหรือความเดือดรอนรําคาญเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน
4.7 สถานประกอบกิจการ หมายถึง องคกรหรือหนวยธุรกิจที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานนี้ รวมถึงบุคลากรฝายบริหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4.8 มาตรฐานแรงงาน หมายถึง กฎเกณฑหรือขอกําหนดตาง ๆ ในเรื่องการใชแรงงานใน
ขอบเขตของมาตรฐานสากล กฎหมายแรงงาน และ ขอกําหนดของมาตรฐานนี้

4.9 ระบบการจัดการ หมายถึง นโยบาย แผนงาน ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ การดําเนินงาน การ
ควบคุม ซึ่งมีองคประกอบ คือ บุคลากร ทรัพยากรตางๆ ในองคกรที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน
เพื่อใหขอกําหนดมาตรฐานนี้ไดรับการปฏิบัติอยางครบถวน
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4.10 ผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวง หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งไดตกลงรับที่จะ
จัดหาสินคาหรือบริการ หรือรับที่จะดําเนินการในงานบางสวนหรือทั้งหมด แลวแตกรณี ใหแกผู
ประกอบกิจการ ทั้งนี้ไมวาจะรับเหมาชวงกี่ชวงก็ตาม
4.11 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติ
และทบทวน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและทันสมัย
5. ขอกําหนด
5.1 ขอกําหนดทั่วไป
5.1.1 สถานประกอบกิจการตองจัดทําระบบการจัดการเปนลายลักษณอักษร เพื่อนําไป
ปฏิบัติ รักษาไว และปรับปรุงใหเกิดผลอยางตอเนื่อง
5.1.2 สถานประกอบกิจการตองจัดทําและรักษาไวซึ่งบันทึก เพื่อใชเปนหลักฐานวาได
ดําเนินการสอดคลองกับขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้ และแสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของระบบการ
จัดการ บันทึกตองมีการชี้บงชัดเจน และสามารถเรียกใชไดงาย
ทั้งนี้ บั น ทึ ก ที่ ก ฎหมายระบุ ไ ว ตอ งมีรู ป แบบและมีวิธี ก ารจั ด ทํ า เป น ไปตามที่ ก ฎหมาย
กําหนด
5.1.3 สถานประกอบกิจการตองจัดทําและคงไว ซึ่งขั้นตอนในการออกแบบและการแกไข
บันทึก รวมทั้งการบงชี้ การเก็บรักษา การปองกัน การเขาถึงระยะเวลาในการจัดเก็บและ
การทําลายบันทึก
5.1.4 สถานประกอบกิจการตองมีขอมูลที่จําเปนเพื่อสนับสนุนและติดตามการปฏิบัติให
เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้
5.1.5 สถานประกอบกิจการตองพรอมใหผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงของมูลและเอกสาร
เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติเปนไปตามขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้
5.2 ระบบการจัดการ
5.2.1 ความมุงมั่นของฝายบริหาร
1) นโยบาย
ผูบริหารสูงสุดตองกําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน รวมทั้งการ
ประกาศอยางเปนทางการ โดยนโยบายตองแสดงถึงความมุงมั่น คือ
ก) ปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้ กฎหมายแรงงานและระเบียบอื่นที่
เกี่ยวของ
ข) ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ อ ย า งต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบายให
เหมาะสมอยูเสมอ
2) การทบทวนของฝายบริหาร
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ผูบริหารระดับสูงตองทบทวนผลที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติของขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้
ตามระยะเวลาที่ กํ า หนดไว เพื่ อ ใช ใ นการแกไ ข ปรับ ปรุง นโยบายและแผนการปฏิบั ติ ให เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ผ ลอย า งต อ เนื่ อ ง อั น แสดงถึ ง ความมุ ง มั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดแห ง
มาตรฐานนี้
5.2.2 ผูแทนฝายบริหาร
สถานประกอบกิจการตองแตงตั้งผูบริหารระดับสูงอยางนอย 1 คนเปน “ผูแทน” ของตน
เพื่อรับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ทั้งนี้ “ผูแทน” ดังกลาว ตองมีอํานาจตัดสินใจ สั่ง
การ หรือประสานงานต าง ๆ เพื่อใหมั่ นใจวาขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้ไ ดรับการปฏิบัติอยาง
ครบถวน
5.2.3 ความรวมมือในการปฏิบัติ
1) สถานประกอบกิจการตองแตงตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูแทนฝายนายจางและ
ฝายลูกจาง ใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้
2) สถานประกอบกิจการตองจัดใหมี “ผูแทนลูกจาง” ที่มิใชฝายบริหารอยางนอย 1 คน ซึ่ง
มาจากการสรรหา คัดเลือกจากฝายลูกจาง เพื่อทําหนาที่ประสานงาน ติดตอสื่อสารกับผูบริหาร
ระดับสูง และดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้
5.2.4 การวางแผนและการปฏิบัติ
1) สถานประกอบกิจการตองจัดทําแผนปฏิบัติการ และจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนอยาง
เพียงพอ เพื่อใหมั่นใจวาขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้สามารถนําไปปฏิบัติไดโดยไมติดขัดหรือมี
อุปสรรคใดๆ และเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
แผนปฏิบัติการตองระบุขั้นตอนการปฏิบัติ การมอบหมายงาน โดยแบงหนาที่รับผิดชอบ
อยางชัดเจน เขาใจงาย และครอบคลุมเนื้อหาที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้
2) สถานประกอบกิจการตองทําใหเกิดความมั่นใจวาขอกําหนดแหงมาตรฐานนีเ้ ปนทีเ่ ขาใจ
และมีการนําไปปฏิบัติในทุกระดับขององคกร
3) สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการฝกอบรมหรือการพัฒนาโดยวิธีการใดๆ เพื่อให
ลูกจางทุกคนไดมีความรู มีจิตสํานึกและสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายและขอกําหนดแหง
มาตรฐานนี้ ตั้งแตเริ่มเขางานใหมและตอเนื่องไปเปนระยะ

4) สถานประกอบกิจการตองตรวจติดตาม กระบวนการปฏิบัติตามมาตรฐานและผลการ
ปฏิบัติเปนระยะ เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่อง โดยตองใหความสําคัญตอความเห็นของลูกจางและผูที่เกี่ยวของในเรื่องการปฏิบัติที่
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5) สถานประกอบกิจการตองดําเนินการแกไขและปองกัน เมื่อพบวามีการปฏิบัติไมเปนไป
ตามขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้ โดยจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ
5.2.5 ผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวง
1) สถานประกอบกิจการตองจัดทําและคงไวซึ่งขั้นตอนการประเมินและคัดเลือกผูสงมอบ
หรือผูรับเหมาชวง ที่สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้
2) สถานประกอบกิจการตองใหผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวงแสดงความมุงมั่นเปนลาย
ลักษณอักษรที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้
3) สถานประกอบกิ จ การต อ งให ผู ส ง มอบหรื อ ผู รั บ เหมาช ว งแจ ง ให ท ราบกรณี ที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวงรายอื่น ๆ ในกิจกรรมที่ตองรับผิดชอบตอ
สถานประกอบกิจการ
4) สถานประกอบกิจการตองบันทึกและเก็บหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้ของผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวง
5.2.6 การสื่อสาร
สถานประกอบกิจการตองจัดทําและคงไวซึ่งขั้นตอนการสื่อสารกับผูที่เกี่ยวของทั้งหลาย
ในเรื่องขอมูลขาวสารการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้ และผลการปฏิบัติ
5.3 การใชแรงงานบังคับ
5.3.1 สถานประกอบกิจการตองไมกระทําหรือสนับสนุนใหมีการใชแรงงานบังคับทุก
รูปแบบ
5.3.2 สถานประกอบกิจการตองไมเรียกหรือรับหรือเก็บเงินประกัน บัตรประจําตัว หรือ
เอกสารประจําตัวใดๆ จากลูกจาง ไมวาเมื่อเขาทํางาน หรือรับเขาทํางานแลว หรือเปนเงื่อนไขใน
การรับเขาทํางาน เวนแตกฎหมายยกเวนไว
5.4 คาตอบแทนการทํางาน
5.4.1 สถานประกอบกิจการตองจายคาจาง และคาตอบแทนการทํางานนอกหรือเกินเวลา
ทํางานปกติใหแกลูกจาง ไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว

5.4.2 สถานประกอบกิจการตองจายคาจาง และคาตอบแทนการทํางานเปนเงินตราไทย ณ
สถานที่ทํางานของลูกจาง ถาจะจายเปนตั๋วเงินหรือเงินตราตางประเทศ หรือจะจาย ณ สถานที่อื่น
หรือดวยวิธีอื่น ตองไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน ทั้งนี้ ใหจายทันทีเมื่อถึงกําหนดการจายแต
ละงวด
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5.4.3 สถานประกอบกิจการตองใหลูกจางไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับคาจางและคาตอบแทนการ
ทํ า งานที่ ไ ด รั บ ทั้ ง หมดในแต ล ะงวด เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรและสามารถเข า ใจรายละเอี ย ด
สวนประกอบตาง ๆ ได
5.4.4 สถานประกอบกิจการตองไมหักคาจางไมวากรณีใด เวนแตกฎหมายยกเวนไว
5.5 ชั่วโมงการทํางาน
5.5.1 สถานประกอบกิจการตองกําหนดชั่วโมงการทํางานปกติของลูกจางไมเกินวันละ 8
ชั่วโมง หรือสัปดาหละไมเกิน 48 ชั่วโมง และตองจัดใหมีวันหยุดอยางนอย 1 วันในทุกสัปดาห
5.5.2 สถานประกอบกิจการตองถือเปนสิทธิของลูกจางในการทํางานลวงเวลาสําหรับงาน
ทั่วไป เวนแตงานที่กฎหมายยกเวนไว โดยสถานประกอบกิจการตองกําหนดชั่งโมงการทํางาน
ลวงเวลาของลูกจาง (สวนที่เกินจากชั่วโมงการทํางานปกติสัปดาหละ 48 ชั่วโมง) ไมเกินสัปดาหละ
24 ชั่วโมง ในปแรกหลังจากการไดรับการรับรองมาตรฐานแลว ในปที่ 2 ตองไมเกินสัปดาหละ 18
ชั่วโมง และในปตอๆ ไป ตองไมเกินสัปดาหละ 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตองเปนการทํางานเพราะเหตุแหง
ความจําเปนของลักษณะงานหรือเปนการทํางานในชวงสั้นๆ ตามสถานการณพิเศษของการดําเนิน
ธุรกิจเทานั้น
5.6 การเลือกปฏิบัติ
5.6.1 สถานประกอบกิจการตองไมกระทําหรือสนับสนุนใหมีการเลือกปฏิบัติในการจาง
งาน การจายคาจาง และคาตอบแทนการทํางาน การใหสวัสดิการ โอกาสไดรับการฝกอบรมและ
พัฒนา การพิจารณาเลื่อนขั้นหรือตําแหนงหนาที่ การเลิกจางหรือการเกษียณอายุการทํางานอัน
เนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกตางในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ สถานภาพสมรส
ทั ศ นคติ ส ว นตั ว ในเรื่ อ งเพศ ความพิ ก าร การเป น สมาชิ ก สหภาพแรงงาน ความนิ ย มในพรรค
การเมือง หรือแนวความคิดสวนบุคคลอื่นๆ
5.6.2 สถานประกอบกิ จ การต อ งไม ขั ด ขวาง แทรกแซง หรื อ กระทํ า การใดๆ อั น เป น
ผลกระทบตอกิจกรรม การใชสิทธิ หรือวิธีปฏิบัติของลูกจาง เกี่ยวกับเชื้อชาติ ประเพณีประจําชาติ
ศาสนา เพศ การแสดงออกตามทัศนคติสวนตัวในเรื่องเพศ การเขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
หรือพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยที่กิจกรรมของลูกจางดังกลาวมิไดมีผลกระทบเสียหายใดๆ ตอกิจการ
5.7 วินัยและการลงโทษ
5.7.1 สถานประกอบกิจการตองไมหัก หรือลดคาจาง เพื่อการลงโทษทางวินัย ไมวากรณีใด
5.7.2 สถานประกอบกิจการตองไมกระทําการ หรือสนับสนุนใหใชวิธีการลงโทษทาง
รางกาย ทางจิตใจ หรือกระทําการบังคับขูเข็ญ ทํารายลูกจาง
5.7.3 สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการปองกันมิใหลูกจางถูกลวงละเมิดทางเพศ โดย
การแสดงออกดวยคําพูด ทาทาง หรือการสัมผัสทางกาย โดยเฉพาะลูกจางที่เปนหญิงและเด็ก
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5.8 การใชแรงงานเด็ก
5.8.1 สถานประกอบกิจการตองไมวาจางหรือสนับสนุนใหมีการวาจางเด็กที่มีอายุต่ํากวา
15 ป
5.8.2 สถานประกอบกิ จ การต อ งไม ใ ห ห รื อ ไม ส นั บ สนุ น ให แ รงงานเด็ ก ทํ า งานที่ เ ป น
อันตรายตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
5.8.3 สถานประกอบกิจการตองทําทะเบียน และบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของแรงงานเด็ก
เปนหลักฐาน และเก็บรักษาไว พรอมที่จะใหเจาหนาที่และบุคคลซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของตรวจสอบ
ทะเบียนและบันทึกดังกลาวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง และเปนไปตาม
ขอกําหนด 5.1.2
5.9 การใชแรงงานหญิง
5.9.1 สถานประกอบกิ จ การต อ งจั ด ให ลู ก จ า งหญิ ง มี ค รรภ มี ส ภาพการทํ า งาน และ
สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยตอการมีครรภ
5.9.2 สถานประกอบกิจการตองไมเลิกจาง ลดตําแหนง หรือลดสิทธิประโยชนลูกจางหญิง
เพราะเหตุจากการมีครรภ
5.10 เสรีภาพในการสมาคมและการรวมเจรจาตอรอง
5.10.1 สถานประกอบกิจการตองเคารพสิทธิลูกจางในการรวมตัวจัดตั้งและการเขารวมเปน
สมาชิกสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการอื่น ๆ ในสถานประกอบกิจการ อีกทั้งตองเคารพสิทธิ
การรว มเจรจาต อรองการคั ด เลือก หรือเลือ กตั้ งผูแ ทน โดยไมก ระทํา การใด ๆ ที่ขัด ขวางหรื อ
แทรกแซง อันเปนผลใหการใชสิทธิของลูกจางในเรื่องดังกลาวไมอาจกระทําได หรือกระทําไดโดย
ยากลําบาก

5.10.2 สถานประกอบกิจการตองรับรองวาผูแทนลูกจางในสถานประกอบกิจการจะไดรับ
การอํานวยความสะดวกและไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกับลูกจางอื่นๆ ไมถูกกลั่นแกลง โยกยาย
เลิกจาง หรือการปฏิบัติใดๆ ที่ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามขอกําหนดแหงมาตรฐาน
นี้
5.11 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
5.11.1 สถานประกอบกิจการตองกําหนดมาตรการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานใหครอบคลุมประเภทงานหรือลักษณะงานที่มีแนวโนมอาจกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางและผูเกี่ยวของ และมีการควบคุมปองกันใหอยูใน
ระดับที่ปลอดภัยในทุกสภาวะการทํางาน
EC320

60

5.11.2 สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย เพื่อ
ปองกันอันตราย และลดความเสี่ยงภัยใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.11.3 สถานประกอบกิจการตองจัดใหลูกจางทุกคน
1) ไดรับรูถึงอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทํางานหรือจากสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
2) ไดรับรูและเขาใจถึงระเบียบกฎเกณฑ และแนวปฏิบัติดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
3) ไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ในงานที่กําลังปฏิบัติอยู รวมถึงผูที่เขางานใหม และผูที่เปลี่ยนหนาที่การปฏิบัติงาน และมีการ
จัดเก็บบันทึกการฝกอบรมตามขอกําหนดในขอ 5.1.2
4) ไดสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามสภาพแรงงานที่มีความเสี่ยงภัย
5.12 สวัสดิการ
สถานประกอบกิจการตองจัดหาสิ่งตางๆ เพื่อใหลูกจางทุกคนไดรับสวัสดิการโดยสะดวก
และเพียงพอ คือ
5.12.1 หองน้ํา และหองสวมที่สะอาดถูกสุขอนามัย
5.12.2 น้ําดื่มถูกสุขอนามัย
5.12.3 ปจจัยในการปฐมพยาบาลที่เหมาะสม
5.12.4 สถานที่รับประทานอาหาร และสถานที่สําหรับเก็บรักษาอาหาร ที่สะอาดและถูก
หลักสุขาภิบาลอาหาร

5.12.5 หากมีการจัดที่พักใหลูกจาง ที่พักนั้นตองมีปจจัยพื้นฐานที่จําเปน มีความสะอาด
ปลอดภัย และพรอมที่จะใชการไดอยูเสมอ
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