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 กระทรวงแรงงานไดประกาศกาํหนดมาตรฐานแรงงานไทย 

มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อใหมี

บรรทัดฐานการปฏิบัติตอแรงงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ

ทางสังคมดานแรงงานของธุรกิจ

 มาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ฉบับนี้ 

เปนการปรับปรุงครั้งที่ 2 เพื่อใหเปนท่ียอมรับ สอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน และกฎหมายแรงงานที่มีการแกไขเพิ่มเติม 

ตลอดจนขอกําหนดมาตรฐานสากลอ่ืนที่เก่ียวของ โดยผาน

กระบวนการรับฟงความคดิเหน็ของผูมสีวนไดสวนเสยีทกุภาคสวน 

มีสาระสําคัญประกอบดวยขอกําหนด 2 สวนหลัก ไดแก 

1) ระบบการจัดการแรงงาน เปนระบบการจัดการคุณภาพ

คํานํา

ก
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เพ่ือประกันวาการปฏิบัติตอแรงงานจะสอดคลองกับขอกําหนด

อยางมคุีณภาพ มีการพัฒนาอยางตอเนือ่งและยัง่ยนื 2) สทิธแิรงงาน

และการคุมครอง มีเนือ้หาอางองิมาจากอนุสญัญาองคการแรงงาน

ระหวางประเทศ โดยอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายแรงงานทีบั่งคบัใช

อยู ในปจจุบัน และขอกําหนดเพ่ิมเติมอื่นที่รวมอยู ในเงื่อนไข

ทางการคา 

 ทัง้นี ้สถานประกอบกจิการสามารถนาํมาตรฐานแรงงานไทย 

มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ไปพฒันาใหเกิดประโยชนในสถานประกอบกจิการ

ของตนไดโดยสมัครใจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขนัในเวทกีารคาโลก 

และมีความทัดเทียมนานาอารยประเทศ

 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

 มีนาคม 2563

ข
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  บทนํา

 มาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ขอกําหนด 

ความรับผิดชอบทางสังคมดานแรงงานของธุรกิจ เปนมาตรฐาน

สมัครใจ เพือ่พฒันาสถานประกอบกจิการใหมีระบบบรหิารจดัการ

แรงงานที่ดี เทียบไดกับมาตรฐานแรงงานสากล โดยมุงเนนให

แรงงานไดรับการยอมรับความทัดเทียม รายไดที่เหมาะสม 

และปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําให 

ภาคธุรกิจเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เปนไปตามกรอบของ

รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย บทบญัญตัขิองกฎหมายแรงงาน

ที่วาดวยการคุมครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน สวสัดกิารแรงงานและแรงงานสมัพนัธ 

มาตรฐานแรงงานไทย
มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓
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กฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนอนุสัญญา

องคการแรงงานระหวางประเทศ องคการสหประชาชาติ 

มาตรฐานและแนวปฏิบัติระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

 1. ใ ห  ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ใช  เ ป  น แ น ว ท า ง

บริหารจัดการแรงงาน โดยนําสาระของมาตรฐานนี้ไปกําหนด

เปนนโยบาย และมีการจัดการใหเปนไปตามนโยบาย

 2.  ให สถานประกอบกิจการใช  ในการตรวจสอบ

การดําเนินการ เพื่อประกาศแสดงตนเองวาปฏิบัติสอดคลองกับ

มาตรฐานนี้

 3.  ให หน วยรับรองใช  ในการประเมินและรับรอง

สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติสอดคลองกับมาตรฐานนี้ 
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ประโยชนที่จะไดรับจากการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ 

 1.  สถานประกอบกิจการมีสินคาและบริการที่ไดรับ

การยอมรบั นาเชือ่ถอืและไววางใจทีเ่กดิจากการบรหิารจดัการแรงงาน

ที่เปนธรรม คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงานที่มี

การดาํเนนิการอยางมีมาตรฐานและเคารพหลกัสทิธมินษุยชนสากล

 2. แรงงานมคีวามมัน่คงในการทาํงาน ไดรบัการคุมครอง

ไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนด ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม 

มีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี 

 3. ประเทศมภีาพลกัษณทีด่ ีมคีวามสามารถในการแขงขัน

ทางการคาอยางยั่งยืน 
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 ขอบเขต

 1.1  ขอกําหนดของมาตรฐานนี้ ระบุถึงการจัดการ 

และการปฏิบัติตอแรงงานตามกฎหมายแรงงาน กฎระเบียบ

มาตรฐานและแนวปฏิบั ติ ระหว  า งประ เทศที่ เ กี่ ยวข อง 

โดยครอบคลุมถึงแรงงานของสถานประกอบกิจการ และแรงงาน

ของผู ส งมอบ ผู  รับเหมาชวง และผู รับจาง ที่ปฏิบัติงานใน

สถานประกอบกิจการ

 1.2  ขอกําหนดของมาตรฐานนี้สามารถนําไปใชไดกับ

สถานประกอบกิจการทุกประเภท และทุกขนาด

 ขอบเขต1
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 เอกสารอางอิง

 2.1  พระราชบัญญัติคุ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม

 2.2  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ   พ.ศ. 2518 

และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม

 2.3  พระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการคามนษุย 

พ.ศ. 2551 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 

 2.4  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554

 2.5  อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

ฉบับที่ 29 87 98 100 105 111 135 138 155 177 182 และ 

187 พิธีสารสวนเสริมอนุสัญญาวาดวยแรงงานบังคับ พ.ศ. 2557 

รวมถึงขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 146 

และ 164       

 เอกสารอางอิง2
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 2.6  ปฏิญญาไตรภาคีวาดวยหลักการที่เก่ียวของกับ

กจิการบรรษทัขามชาติ และนโยบายทางสงัคมขององคการแรงงาน

ระหวางประเทศ ค.ศ. 2000

 2.7  ปฏิญญาว าด วยความยุติธรรมทางสังคมเพื่อ

โลกาภิวัตนที่เปนธรรมขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

ค.ศ. 2008

 2.8  หลักปฏิบัติวาดวยผูปวย HIV / AIDS ขององคการ

แรงงานระหวางประเทศ ค.ศ. 2001

 2.9  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการ

สหประชาชาติ ค.ศ. 1948

 2.10  อนุสัญญาขององคการสหประชาชาติว าดวย

การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979

 2.11  อนุสัญญาขององคการสหประชาชาติว าดวย

สิทธิเด็ก ค.ศ. 1989
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 2.12  มาตรฐานระบบการจดัการคณุภาพ (ISO 9001:2015)

 2.13  มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม 

(ISO 26000)

 2.14  ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ท า ง สั ง ค ม 

(SA 8000:2008)

 2.15  ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ขององคการแรงงานระหวางประเทศ ILO-OSH 2001

 2.16  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ISO 45001
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 คําศัพทและคํานิยาม

 3.1  สถานประกอบกิจการ หมายถึง องคกร หรือ

หนวยธุรกิจที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข อกําหนดของ

มาตรฐานนี้ 

 3.2  คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเปนอยู ที่ดี

ของลูกจางอันทําใหลูกจางมีความสมบูรณทางรางกาย อารมณ 

และจิตใจ รวมทั้งอยูในสังคมไดอยางปกติสุข

 3.3  ก ฎ ห ม า ย แร ง ง า น  ห ม า ย ถึ ง  ก ฎ ห ม า ย

ด านการคุ มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน สวสัดกิารแรงงาน แรงงานสมัพนัธ 

และกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่น ที่เกี่ยวของ

 3.4  ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน หมายถึง 

ส่ิงที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสังคม

ในประเด็นดานแรงงาน ประกอบดวย การปฏิบัติตามกฎหมาย 

การเคารพตอแนวปฏิบัติสากล การยอมรับผูมีสวนไดสวนเสีย 

 คําศัพทและคํานิยาม3
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และความเหน็ของผูมสีวนไดสวนเสยี การเคารพตอสิทธิมนุษยชน

ข้ันพื้นฐาน การเคารพตอความหลากหลาย หลักการปฏิบัติ

อยางมจีรยิธรรม ความโปรงใส และความรับผดิชอบทีต่รวจสอบได

 3.5  ระบบการจัดการ หมายถึง นโยบาย แผนงาน 

ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ การดําเนินงาน การควบคุม ซึ่งมีองคประกอบ 

คือ บุคลากร ทรัพยากรตาง ๆ ในองคกรที่มีความเกี่ยวเนื่อง

เชื่อมโยงกัน เพ่ือใหขอกําหนดของมาตรฐานนี้ไดรับการปฏิบัติ

อยางครบถวน

 3.6  ผูสงมอบ ผูรับเหมาชวง หรือผูรับจาง หมายถึง 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งไดตกลงรับที่จะจัดหาสินคา

หรือบริการ หรือรับท่ีจะดําเนินการในงานบางสวนหรือทั้งหมด

แลวแตกรณี ใหแกสถานประกอบกิจการ เพื่อนําไปประกอบ

หรือใชในการผลิตสินคาหรือบริการของสถานประกอบกิจการ 

หรือปฏิบัติงานอื่นในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้  ไม ว าจะ

รับเหมาชวงกี่ชวงก็ตาม
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 3.7  การบังคับใชแรงงาน หมายถึง การกระทําใด ๆ 

ของนายจ างหรือบุคคลอ่ืนใด เ พ่ือให ลูกจ างทํางานหรือ

ใหบริการโดยไมสมัครใจหรือทําใหลูกจางตกอยูในภาวะจํายอม

ตองทํางานโดยไมสามารถขัดขืนได

 3.8  การจางงานและอาชีพ หมายถึง กระบวนการ

การจางงาน การจายคาจาง และคาตอบแทน การใหสวัสดิการ 

โอกาสไดรับการฝกอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลื่อนขั้น 

หรือตําแหนงหนาที่ การเลิกจาง หรือการเกษียณอายุการทํางาน 

และอื่น ๆ 

 3.9  สภาพการจาง หมายถึง เงื่อนไขการจางหรือ

การทํางาน กําหนดวันและเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ 

ประกันสังคม การเลิกจาง หรือประโยชนอื่นของนายจาง

หรือลูกจางอันเกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน 
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 ขอกําหนด

 4.1  ขอกําหนดทั่วไป

   สถานประกอบกิจการตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

   4.1.1 จัดทําระบบการจัดการเปนลายลกัษณอกัษร 

เพื่อนําไปปฏิบัติ รักษาไว และปรับปรุงใหเกิดผลอยางตอเนื่อง 

   4.1.2 จดัทําและคงไวซ่ึงข้ันตอนการควบคมุเอกสาร 

ไดแก การอนุมัติ การทบทวน การแกไข การชี้บง การแจกจาย 

และการเก็บรักษา

   4.1.3  จดัทําและคงไวซ่ึงข้ันตอนการควบคมุบนัทกึ 

ไดแก การชี้บง การเก็บรักษา การปองกัน การเขาถึงระยะเวลา

ในการจัดเก็บ และการทําลาย ท้ังนี้ บันทึกท่ีกฎหมายระบุไว

ตองมีรูปแบบและมีวิธีการจัดทําเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

   4.1.4  มีขอมูลที่จําเปน เพื่อสนับสนุนและติดตาม

การปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้

 ขอกําหนด4
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   4.1.5  พรอมใหผูทีเ่กีย่วของสามารถเขาถงึเอกสาร 

ขอมูล และบันทึก เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติเปนไปตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานนี้

   4.1.6  รวบรวม ชี้บงกฎหมายแรงงาน และมีการ

ดําเนินการเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด   

 

 4.2  ระบบการจัดการ

   4.2.1  ความมุงมั่นของฝายบริหาร

     ผู  บ ริหาร สู งสุ ดต  องกํ าหนดนโยบาย

ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงานเปนลายลักษณอักษร 

ประกาศอยางเป นทางการ สื่อสารกับผู ที่มีส วนเก่ียวของ 

โดยนโยบายตองแสดงถึงความมุงมั่นในการปฏิบัติใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานนี้  รวมทั้งกฎหมายแรงงาน และ

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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   4.2.2  ผูแทนฝายบริหาร

     สถานประกอบกิจการตองแตงตั้งผูบริหาร

เปนผูแทนอยางนอย 1 คน เพื่อรับผิดชอบ กํากับดูแลการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานนี้ 

   4.2.3  ความรวมมือในการปฏิบัติ

     สถานประกอบกิจการต องดําเนินการ 

ดังตอไปนี้

     (1) แตงตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวย 

ผู แทนฝายนายจาง และฝายลูกจาง ใหทําหนาที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้

     (2) จัดให มี  “ผู แทนลูกจ าง” ที่ มิ ใช 

ฝายบริหารอยางนอย 1 คน ซึ่งมาจากการสรรหา คัดเลือกจาก

ฝายลูกจาง เพื่อทําหนาที่ประสานงานติดตอสื่อสารกับผูบริหาร

ระดับสูง และดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานนี้
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   4.2.4  การวางแผนและการปฏิบัติ 

     สถานประกอบกิจการต องดําเนินการ 

ดังตอไปนี้

     (1) จัดทําแผนปฏิบัติการและจัดสรร

ทรัพยากรที่จําเปนอยางเพียงพอ เพื่อใหมั่นใจวาขอกําหนดของ

มาตรฐานน้ี สามารถนาํไปปฏบิตัไิดโดยไมตดิขดัหรือมอีปุสรรคใด ๆ  

และเพื่อปรับปรุง ใหเกิดผลอยางตอเนื่อง 

     แผนปฏิบัติการตองระบุขั้นตอนการปฏิบัติ 

การมอบหมายงาน โดยแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน 

เขาใจงาย และครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองปฏิบัติตามขอกําหนดของ

มาตรฐานนี้

     (2) ทาํใหเกดิความมัน่ใจวาขอกาํหนดของ

มาตรฐานน้ีเปนที่เข าใจ และมีการนําไปปฏิบัติในทุกระดับ

ขององคกร



15มาตรฐานแรงงานไทย  มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓

     (3) จัดใหมีการฝกอบรม หรือการพัฒนา

โดยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหลูกจางทุกคนไดมีความรู  มีจิตสํานึก 

และสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย และขอกําหนดของ

มาตรฐานนี้ ตั้งแตเริ่มเขางานใหม และตอเนื่องไปเปนระยะ

     (4)  จัดทําและคงไวซึ่งขั้นตอนการตรวจ

ติดตาม กระบวนการปฏิบัติตามมาตรฐาน และผลการปฏิบัติ

เป นระยะ เพื่อให ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ที่จะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยตองให

ความสําคัญตอความเห็นของลูกจางและผู ที่เกี่ยวของในเรื่อง

การปฏิบัติที่ ไม เป นไปตามขอกําหนด ตองมีการสอบสวน 

วเิคราะหสาเหตแุละรายงานผล  ท้ังนี ้ตองไมกระทําการเลือกปฏบิตัิ

ตอลูกจางที่ใหขอมูลดังกลาว

     (5)   จัดทําและคงไวซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติ

การแกไข เมื่อพบวามีการปฏิบัติไมเปนไปตามขอกําหนดของ

มาตรฐานนี้ โดยจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ
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 (6) จัดทําและคงไวซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติ

การปองกัน เมื่อพบวาการปฏิบัติมีแนวโนมไมเปนไปตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานนี้ โดยจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน

อยางเพียงพอ

4.2.5  ผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวง 

สถานประกอบกิจการต องดําเนินการ 

ดังตอไปนี้

 (1) จดัทําและคงไวซ่ึงขัน้ตอนการประเมนิ

และคัดเลือกผู ส งมอบ หรือผู รับเหมาชวงที่สามารถปฏิบัติ

ตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้

 (2)  ตองใหผู สงมอบหรือผู รับเหมาชวง

แสดงความมุงมั่นเปนลายลักษณอักษรที่จะปฏิบัติตามขอกําหนด

ของมาตรฐานนี้

 (3)  สงเสริมใหผูสงมอบหรอืผูรบัเหมาชวง

มีการนํามาตรฐานนี้ไปใช 
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   4.2.6  การสื่อสาร

     สถานประกอบกิจการตองจัดทําและคงไว

ซึ่งข้ันตอนการสื่อสารกับผู ที่เกี่ยวของในเรื่องขอมูลขาวสาร 

การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ และผลการปฏิบัติตามขอกําหนดของ

มาตรฐานนี้ 

   4.2.7  การทบทวนของฝายบริหาร

     ผูบริหารระดับสูงตองทบทวนผลที่เกิดข้ึน

จากการปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้ตามระยะเวลา

ทีก่าํหนดไว  เพ่ือใชในการแกไขปรับปรุงนโยบาย  และแผนการปฏิบตัิ

ใหเกิดประสิทธิผลอยางตอเนื่อง 
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 4.3  การบังคับใชแรงงาน

   สถานประกอบกิจการตองดําเนินการ ดังตอไปนี้

   4.3.1  ไมกระทําหรือสนับสนุนใหมีการบังคับ

ใชแรงงานในทุกรูปแบบ และไมเขาไปมีสวนรวมในการใชแรงงาน

ผิดกฎหมาย 

   4.3.2  ไมเรียกหรือรับหลักประกันการทํางาน 

หรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน ไมวาจะเปนเงิน 

ทรพัยสนิอืน่ การคํา้ประกันโดยบุคคล การยดึเอกสารประจําตัวใด ๆ 

ไมวาเขาทํางานแลว หรือเปนเงื่อนไขในการเขาทํางาน เวนแต

กฎหมายยกเวนไว

 4.4  คาตอบแทนการทํางาน

   สถานประกอบกิจการตองดําเนินการ ดังตอไปนี้

   4.4.1  จายคาจางและคาตอบแทนการทาํงานนอก

หรือเกินเวลาทํางานปกติใหแกลูกจางไมนอยกวาที่กฎหมาย

กําหนดไว
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   4.4.2  จ ายค าจ าง ค าตอบแทนการทํางาน

เปนเงนิตราไทย ณ สถานทีท่าํงานของลกูจาง ถาจะจายเปนตัว๋เงนิ 

หรอืเงนิตราตางประเทศ หรือจะจาย ณ สถานทีอ่ืน่ หรอืดวยวิธอีืน่ 

ตองไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน ท้ังนี้ ใหจายทันทีเมื่อถึง

กําหนดการจายแตละงวด

   4.4.3 ใหลูกจางไดรับรู ข อมูลเก่ียวกับคาจาง 

และคาตอบแทนการทํางานที่ ได รับทั้งหมด ในแตละงวด

เปนลายลักษณอกัษร และสามารถเขาใจรายละเอยีด สวนประกอบ

ตาง ๆ ได

   4.4.4  ไม หักค าจ าง ค าตอบแทนการทํางาน 

หรือเงินอ่ืนที่กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกําหนดใหจาย

ใหแกลูกจางไมวากรณีใด เวนแตกฎหมายยกเวนไว 
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 4.5  ชั่วโมงการทํางาน และเวลาพัก

   สถานประกอบกิจการตองดําเนินการ ดังตอไปนี้

   4.5.1 กําหนดช่ัวโมงการทํางานโดยครอบคลุม

ชั่วโมงการทํางานปกติ ช่ัวโมงการทํางานลวงเวลา และชั่วโมง

การทํางานในวันหยุด ทั้งนี้ ตองไมเกินที่กฎหมายกําหนด

   4.5.2  คงไว ซึ่ งสิทธิของลูกจ างในการทํางาน

ลวงเวลา และการทํางานในวันหยุด และจัดใหมีหลักฐาน

แสดงความยินยอมของลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงาน

ทีก่ฎหมายกาํหนดยกเวนไว โดยสถานประกอบกจิการตองกาํหนด

ชั่วโมงการทํางานลวงเวลา และชั่วโมงการทํางานในวันหยุด

ของลกูจางตามทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืไมเกนิสปัดาหละ 24 ชัว่โมง 

หรือ 18 ชั่วโมง หรือ 12 ชั่วโมง   ตามความสามารถในการจัดการ

ของสถานประกอบกิจการ 

   4.5.3  จั ด ให  มี เวลาพักระหว  า งการทํ า งาน 

และเวลาพักกอนการทํางานลวงเวลาไมนอยกวาที่กฎหมาย

กําหนดไว 
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 4.6  วันหยุด และวันลา

   สถานประกอบกิจการตองดําเนินการ ดังตอไปนี้

   4.6.1 จัดให ลูกจ างมีวันหยุดประจําสัปดาห  

วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผอนประจําป ไมนอยกวา

ที่กฎหมายกําหนดไว

   4.6.2 จดัใหลกูจางมสีทิธลิาไมนอยกวาทีก่ฎหมาย

กําหนดไว 

 4.7  การเลือกปฏิบัติ

   สถานประกอบกิจการตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

   4.7.1 ไมกระทาํ หรอืไมสนบัสนนุใหมกีารเลอืกปฏบิตัิ

โดยไมเปนธรรมในเรื่องการจางงานและอาชีพ เพราะเหตุแหง

ความแตกตางในเร่ือง สัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ 

ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ถิ่นกําเนิดและวงศวาน 

พื้นฐานทางสังคม ภาษา สถานภาพสมรส ทัศนคติสวนตัว
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ในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อเอชไอวี การเปนผูปวยเอดส 

สถานะการต้ังครรภ การเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน การเปน

กรรมการลูกจาง แนวความคิดสวนบุคคลอื่น ๆ หรืออื่นใด

   4.7.2  ไมขัดขวางแทรกแซงหรือกระทําการใด ๆ 

ที่จะเปนผลกระทบตอการใชสิทธิของลูกจางท่ีไมมีผลเสียหาย

ตอกจิการในการดาํเนนิกจิกรรมทีเ่กีย่วกับเชือ้ชาต ิ ประเพณีประจาํชาติ 

ศาสนา เพศ ความพกิาร การเปนกรรมการลกูจาง การเปนสมาชกิ

สหภาพแรงงาน หรือพรรคการเมือง และการแสดงออก

ตามทัศนคติสวนบุคคลอื่น ๆ

   4.7.3  ปฏบิตัอิยางเทาเทยีมกันในเรือ่งการจายคาจาง 

คาตอบแทนการทํางาน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางเพศ

ของลูกจาง



23มาตรฐานแรงงานไทย  มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓

 4.8  วินัย และการลงโทษ

   สถานประกอบกิจการตองดําเนินการ ดังตอไปนี้

   4.8.1 ไมหกั หรอืลดคาจาง คาตอบแทนการทาํงาน 

หรือเงินอื่นที่กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กําหนดใหจาย

ใหแกลูกจางเปนการลงโทษทางวินัย 

   4.8.2  ไมกระทําการหรือสนับสนุนการลงโทษ

ทางวินัยที่เปนการทํารายทางรางกาย หรือจิตใจของลูกจาง

 4.9  การลวงเกินทางเพศ และการใชความรุนแรง

   สถานประกอบกิจการตองดําเนินการ ดังตอไปนี้

   4.9.1  จัดทํามาตรการปองกัน และแกไขปญหา

ลกูจางถกูคกุคาม ลวงเกนิ หรอืไดรับความเดือดรอนราํคาญทางเพศ 

โดยการแสดงออกดวยคําพูด ทาทาง การสัมผัสทางกาย 

หรือดวยวิธีการอื่นใด 

   4.9.2 จัดทํามาตรการป องกันและยุติการใช 

ความรุนแรงในสถานประกอบกิจการ
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 4.10  การใชแรงงานเด็ก

    สถานประกอบกิจการตองดําเนินการ ดังตอไปนี้

    4.10.1 ขจัดและไมสนับสนุนการใชแรงงานเด็ก

ที่ผิดกฎหมาย

    4.10.2  กรณมีกีารใชแรงงานเดก็ตองคาํนงึถงึเรือ่ง

      (1) อายุขั้นตํ่าสําหรับการจางลูกจาง

ซึ่งเปนเด็กเขาทํางาน 

      (2)  เวลาการทํางาน ชั่วโมงการทํางาน 

และเวลาพัก 

      (3)  งาน และสถานที่ ที่อาจกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพหรือศีลธรรมของลูกจาง

      (4)  จัดใหมีหลักฐาน เอกสารที่แสดง

เกี่ยวกับการจาง
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 4.11  การใชแรงงานหญิง

    สถานประกอบกิจการตองดําเนินการ ดังตอไปนี้

    4.11.1 ไมใหลูกจางหญิงทํางานที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ หรือรางกายตามที่กฎหมายกําหนด

    4.11.2 จัดใหลูกจางหญิงมีครรภ หรืออยูใน

ชวงใหนมบุตร ทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเปนอันตราย

ตอสขุภาพอนามยัและปลอดภยัตอการมคีรรภ หรือการใหนมบุตร 

    4.11.3  อนญุาตใหลกูจางหญงิพกัเพือ่เกบ็นํา้นม

ในชวงใหนมบุตรโดยใหนับเปนเวลาทํางาน

    4.11.4  ไมเลกิจาง ลดตาํแหนง หรอืลดสทิธปิระโยชน

เพราะเหตุจากการมีครรภ
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 4.12  เสรภีาพในการสมาคมและการรวมเจรจาตอรอง 

    สถานประกอบกิจการตองดําเนินการ ดังตอไปนี้

    4.12.1 เคารพเสรีภาพในการจัดตั้งองค กร 

หรอืเขารวมองคกรของลกูจาง เพือ่สงเสรมิและปกปองสทิธปิระโยชน

จากการทํางาน และไมกระทําการใด ๆ เพื่อเปนการแทรกแซง 

หรือขัดขวางการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ชอบดวยกฎหมาย

ขององคกรลูกจาง

    4.12.2 อํานวยความสะดวกแกผู แทนลูกจาง

ในการปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ หรือดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ชอบดวย

กฎหมายของลูกจาง หรือองคกรลูกจางในสถานประกอบกิจการ

    4.12.3  ไมกระทําการใด ๆ อันไมเปนธรรม

ตอลูกจาง อันเนื่องมาจากการใชเสรีภาพในการจัดตั้งองคกร

หรือเขารวมองคกรของลูกจาง หรือการดําเนินกิจกรรมใด ๆ 

ที่ชอบดวยกฎหมายของลูกจาง หรือองคกรลูกจาง
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 4.13  ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน

    สถานประกอบกิจการตองดําเนินการ ดังตอไปนี้

    4.13.1 บริหาร  จัดการ  และดํ า เนินการ

ด านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล อม

ในการทํางานใหครอบคลุมประเภทงาน หรือลักษณะงาน

ที่มีแนวโนมอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ และความปลอดภัย

ของลกูจางและผูทีเ่กีย่วของ รวมทัง้มกีารควบคุมปองกนัใหเปนไป

ตามกฎหมาย และมาตรฐานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน

    4.13.2 จัดและดูแลใหสถานประกอบกิจการ 

สถานท่ีทํางาน และลูกจางมีสภาพการทํางาน สภาพแวดลอม

ในการทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมท้ังสงเสริม 

สนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจางมิใหไดรับอันตรายตอชีวิต 

รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
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    4.13.3  จัดใหลูกจางทุกคนไดรับการคุมครอง 

ดังตอไปนี้

             (1)  มีส  วนร  วมในการดํ า เ นินการ

ดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน

      (2) รับรู และเข าถึงข อมูลเกี่ยวกับ

อันตรายอันอาจเกิดข้ึนจากกระบวนการทํางาน หรือจาก

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

      (3)  รับรู และเขาใจถึงกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ คูมือ ประกาศสัญลักษณเตือนอันตรายและเครื่องหมาย

เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งขอความแสดง

สิทธิและหนาที่ของนายจางและลูกจาง

      (4)  การฝกอบรมดานความปลอดภัย 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางานในงานทีก่าํลงัปฏบิตัอิยู 

โดยเฉพาะผูทีเ่ขาทาํงานใหมและเปลีย่นงาน  เปลีย่นสถานทีท่าํงาน 

หรอืเปลีย่นแปลงเคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ และตองบนัทกึการฝกอบรม
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      (5) การจัดสรร ดูแลใหใช อุปกรณ

คุ มครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ไดมาตรฐาน เหมาะสม 

และสามารถใชงานไดตามสภาพและลักษณะของงาน 

    4.13.4  ประกาศให ลูกจ างทราบเรื่องสิทธิ

ในการปฏิเสธการทํางานที่ไมมีมาตรการดานความปลอดภัย

 4.14 สวัสดิการแรงงาน

    สถานประกอบกิจการตองดําเนินการ ดังตอไปนี้

    4.14.1 จัดให ลูกจ างทุกคนได รับสวัสดิการ

ที่สะดวกและเพียงพอ ดังนี้

       (1) ห  อ งนํ้ า  ห  อ งส  วมที่ ส ะอาด

ถูกสุขลักษณะ 

       (2)  นํ้ า ดื่ ม สะอาดตามมาตรฐาน

นํ้าบริโภค

      (3) เวชภัณฑ  และยาที่ ใช  ในการ

ปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาล 
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      (4)  ส ถ า น ที่ รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร

และสถานที่สําหรับเก็บรักษาอาหารที่สะอาดและถูกหลัก

สุขาภิบาลอาหาร

    4.14.2 กรณีที่มีการจัดที่พักใหลูกจางตองจัด

ใหมีปจจัยพื้นฐานที่จําเปนมีความสะอาด ปลอดภัย และพรอม

ใชการไดอยูเสมอ

    4.14.3 จัดใหมีกิจกรรมที่ส งเสริมอาชีพและ

สวัสดิการแรงงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจาง

    4.14.4 จัดให ลูกจ างได รับสิทธิประโยชน 

เกี่ยวกับการประกันสังคม



ภาคผนวก





33มาตรฐานแรงงานไทย  มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓



34 มาตรฐานแรงงานไทย  มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓



35มาตรฐานแรงงานไทย  มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓



36 มาตรฐานแรงงานไทย  มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓



37มาตรฐานแรงงานไทย  มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓

สถานประกอบกิจการที่ประสงคจัดทําระบบ มรท.๘๐๐๑–๒๕๖๓

สถานประกอบกิจการดําเนินการโดยความสมัครใจ

สปก. ยื่นคําขอ

การรับรอง (กรร.03)

ณ

-  สสค./สรพ. หรือ

-  จางหนวยตรวจ

 เอกชนประเมิน

แผนผังการจัดทําระบบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 
มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ในสถานประกอบกิจการ

จัดจางหนวยรับรอง/

หนวยตรวจ

เอกชนประเมิน

และรับรอง

เขารับการฝกอบรม

ขอคําปรึกษา
จากเจาหนาที่

จัดจางที่ปรึกษา

พัฒนาตนเอง
ตามขอกําหนด

สมบูรณพื้นฐาน
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แจงสถานประกอบกิจการทราบวา
ไดประกาศขึ้น Website ของสํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 

เปนระยะเวลา 1 ป

สสค./สรพ.นําเสนอผลการตรวจสอบรายงานตอกรม 
เพื่อเผยแพรใน Website ของสํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

 (http://tls.labour.mail.go.th) เปนระยะเวลา 1 ป

สงแบบ กรร.27 และกรร.28 พรอมขอมูลที่แสดงถึง

ประสิทธิภาพในการจัดทําระบบไปที่ สสค./สรพ.

ดําเนินการตามขอกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย

มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓

ยื่นแบบแสดงความจํานงเขาสูระบบประกาศ

แสดงตนเอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ณ สสค./สรพ.

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินการ

เขาสูระบบประกาศแสดงตนเอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓
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แนวทางการปรับเปลี่ยนการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย

จาก มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ สู มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓
-------------------------------------

ตามที่กระทรวงแรงงานไดประกาศมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ 

ตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2563 นั้น

เพือ่ใหสถานประกอบกจิการ หนวยรบัรอง และหนวยตรวจภาคเอกชน มแีนวทาง

ดําเนินการตามระบบมาตรฐานแรงงานไทยในชวงเปลี่ยนผาน (Transition period) จาก 

มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓เปน มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงได

กําหนดแนวทางการประเมินและการใหการรับรองแกสถานประกอบกิจการรายใหม

และสถานประกอบกิจการที่ไดรับการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ แลว ดังนี้

1. พัฒนาทักษะความรูของผูประเมินมาตรฐานแรงงานไทย

1.1  หนวยรับรอง และหนวยตรวจประเมนิมาตรฐานแรงงานไทย ตองดาํเนนิการ

พัฒนาทักษะ ความรู ของผูประเมินมาตรฐานแรงงานไทยและผานการทดสอบ ใหมี

ความสามารถในการประเมินไดตามขอกําหนดมรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ภายใน 6 เดือน 

หลังประกาศใช มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ (23 สิงหาคม 2563)

 1.2  หนวยรับรอง ตองไดรับการตรวจประเมินระบบงาน (Accreditation) 

จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กอน หนวยรับรองจึงสามารถออก

ใบรับรองได 

2. ใบรบัรองตาม มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ทุกฉบบั จะหมดอายุในวนัท่ี 23 มีนาคม

2565 หลังประกาศใช มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เปนเวลา 2 ป

3. สถานประกอบกิจการรายใหม

3.1  สถานประกอบกิจการที่ขอการรับรองครั้งแรก และไดจัดทําระบบตาม

มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ไวแลว ยังสามารถยื่นคําขอการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ไดภายใน

วันที่ 23 มีนาคม 2564 หลังประกาศใช มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เปนเวลา 1 ป โดย

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจะใช มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ เปนเกณฑในการประเมิน 

และออกใบรับรอง ทั้งนี้ ใบรับรองจะระบุอายุไดไมเกินวันที่ 23 มีนาคม 2565 

หลังประกาศใช มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เปนเวลา 2 ป

 3.2  สถานประกอบกิจการที่ขอการรับรองครั้งแรก และไดจัดทําระบบตาม 

มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ไวแลว สามารถยื่นคําขอการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ โดย

กันยายน
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจะใช มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เปนเกณฑในการประเมิน

และออกใบรับรอง ทั้งนี้ ใบรับรองมีอายุการรับรองตามระดับที่ขอการรับรอง นับแต

วันที่คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานมีมติอนุมัติใหการรับรอง

4. สถานประกอบกิจการท่ีได รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย

มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ แลว

  4.1  กรณีการตรวจติดตามผล (Surveillance) กรมจะดําเนินการ

อยางหนึ่งอยางใด ดังนี้

1) ประเมนิตาม มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ทีข่อการรบัรองอยูเดมิ พรอมกนั

นี้ควรแนะนําใหสถานประกอบกิจการเรงปรับปรุงแกไขการจัดทําระบบใหเปนไปตาม 

มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เพื่อพรอมรับการประเมินในการขอการรับรองใหมตอไป

2) ประเมินตาม มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ในรอบการตรวจติดตามผล

กรณสีถานประกอบกจิการปฏบิตัสิอดคลองตามขอกาํหนด มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ และมคีวาม

ประสงคใหกรมออกใบรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ตองไดรับการประเมินเชนเดียวกับ

การรับรองใหม โดยกรมจะใช มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เปนเกณฑในการประเมินและออก

ใบรับรอง ทั้งนี้ ใบรับรองฉบับใหมมีอายุการรับรองตามระดับที่ขอการรับรองนับแต

วันที่คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานมีมติอนุมัติใหการรับรอง

 4.2  กรณีการรับรองใหม (Recertification) กรมจะดําเนินการ

อยางหนึ่งอยางใด ดังนี้

1) ภายในวนัที ่23 มนีาคม 2564 หลงัประกาศใช มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓

เปนเวลา 1 ป หากสถานประกอบกิจการแจงความประสงค ขอการรับรองใหมตาม 

มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ กรมจะใช มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ เปนเกณฑในการประเมินและ

ออกใบรบัรอง ทัง้น้ี ใบรับรองจะระบุอายไุดไมเกินวนัที ่23 มนีาคม 2565 หลังประกาศใช 

มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เปนเวลา 2 ป

2) หากสถานประกอบกิจการแจงความประสงค ขอการรับรองใหม

ตาม มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ กรมจะใช มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เปนเกณฑในการประเมินและ

ออกใบรับรอง ทั้งนี้ ใบรับรองมีอายุการรับรองตามระดับที่ขอการรับรอง นับแตวันที่

คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานมีมติอนุมัติใหการรับรอง

.....................................................................

สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

โทร 0 2354 1652
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