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มาตรฐาน ISO 
 ประวัติของ ISO 
 ISO มีประวัติมานานกวา 30 ปแลว เกิดข้ึนเนื่องจากประเทศอุตสาหกรรมในประเทศยุโรป 
ประสบปญหาความแตกตางกัน ของอุตสาหกรรมแตละประเทศ ทําใหสินคาไมสามารถใชรวมกัน
ไดแมแต น็อต สกรู และมาตรฐานท่ีแตกตางกันเปนประเทศอุตสาหกรรม เชน อังกฤษ ฝร่ังเศส 
เยอรมัน จึงไดตกลงกันเพื่อกําหนดมาตรฐานรวมกัน เพื่อใชในกลุมประเทศยุโรป 
 ป ค.ศ.1950 ประเทศอังกฤษ ไดเร่ิมท่ีจะกําหนดมาตรฐานข้ึนใช 
 ป ค.ศ. 1970 มาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนนั้นไดนํามาใชในทางการกอน โดยกระทรวง กลาโหม
อังกฤษ ซ่ึงร้ังแรกนําไปใชกับอิเล็กทรอนิกสและมาตรฐานทางการทหาร ซ่ึงตอนนั้นยังไมเรียกวา 
ISO  
 ป ค.ศ. 1979 เร่ิมนํามาตรฐานมาใชในทางธุรกิจโดยเรียกมาตรฐานน้ันวา BS หรือ 
BRITISH STANDARD 
 1 ม.ค. 1993 (1 ม.ค. 2536) กลุมประเทศยุโรปไดประกาศเปนทางการที่จะใช มาตรฐาน 
ISO เพ่ือกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม สําหรับสินคาจากภายนอกกลุมยุโรปจําเปนตองผลิตจาก
โรงงานท่ีไดมาตรฐาน ISO แตก็ยังมีกรณียกเวนสําหรับสินคาบางอยาง แตในอนาคตสินคาท่ีจะเขา
สูประเทศยุโรปตองผลิตจากโรงงานท่ีไดมาตรฐาน ISO และประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลกก็เร่ิมจะนํา ISO 
มาเปนตัวกําหนดมาตรฐานเชนกัน 
มาตรฐานของ ISO 9000 คืออะไร 
 องคกรระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) ไดนํามาตรฐานสหราชอาณาจักร BS 
5750 มาจัดเปนมาตรฐานระหวางประเทศ คือ ISO 9000 SERIES : QUALITY SYSTEM นอกจาก
กลุมประชามยุโรป นําไปใชเปนมารฐานของกลุมแลวปุบันประเทศตางๆ ท่ัวโลกก็นํามาใชเปนมาร
ฐานของนอยางแพรหลาย 
 ISO 9000 SERIES หรืออรุกรมมาตรฐาน มอก. 9000 เปนมารฐานท่ีรวมถึงระบบท้ังหมด
ขององคกรหรือ โรงงาน ตั้งแตการจัดองคกรบริหาร การผลิต และการใหบริการ กําหนดแบบใน
การประกันคุณภาพไว 3 แบบ คือ 
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 มอก. 9001 แบบประกันคุณภาพในการออกแบบ/พัฒนาการผลิตติดต้ังและการบริการ
มาตรฐานน้ีเหมาะสําหรับผูสงมอบ (SUPPLIER) ท่ีมีการกําหนดในขอตกลงใหมีการออกแบบ และ
กําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑในรูปแบบสมรรถนะ เพื่อปองกันการไมเปนไปขอกําหนดคุณภาพ
กับคูคาในข้ันตอนตางๆ ตั้งแตการออกแบบ จนถึงการบริหาร 
 มอก. 9002 แบบการประกันคุณภาพ ในการผลิตและการติดต้ัง เหมาะสําหรับบริษัทท่ีทํา
หนาท่ี ผลิตสินคาให ไดตามแบบท่ีไดมีการกําหนดไว แลวเทานั้น 
 มอก. 9003 แบบการคุณภาพในการตรวจ และทดสอบข้ันสุดทาย สําหรับผูสงมอบท่ี
ตองการแสดงใหเห็นวาตนมีความสามารถในการตรวจ และการทดสอบผลิตภัณฑท่ีสงมอบ 
นอกจากนั้นเพื่อใหการดําเนินการรับรองคุณภาพเปนไปดวยดี ISO ยังไดมีการกําหนดคุณสมบัติ
ของหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการรับรองหลักเกณฑและวิธีการรับรอง ตลอดจนคุณสมบัติของ
ผูตรวจประเมินระบบคุณภาพดวย ซ่ึงสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดจัดการฝกอบรม
และออกใบรับรองผูตรวจประเมินไปแลวจํานวนหนึ่ง ซ่ึงผูประเมินเหลานี้จะทําหนาท่ีชวยเหลือ 
สมอ. ในการตรวจประเมินโรงงานตางๆ ท่ีสงคําขอมาตรฐานเขามา ปจจุบันมีผูตรวจประเมินท้ังส้ิน
ประมาณ 40 คน 
 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน ISO 9000 
 การตลาดและการวิจัย 

ตลาด 
วิศวกรรมการออกแบบ/ขอกําหนดรายการ 

 

ISO 9001 
 

 
ลูกคา/    ผูผลิต 
บริโภค                       ISO 
9002 

และพัฒนาผลิตภัณฑ 

การกําจัดหลังการใช 

ความชวยเหลือทาง 
วิชาการและการบํารุง 

การติดต้ังและการ 
ปฏิบัติ 

การขายและการจําหนาย  
การบรรจุและการเก็บ 

การจัดหา 

การวางแผนและการ 
พัฒนากระบวนการ 

การผลิต 

การตรวจ การทดสอบ 
และการตรวจสอบ 
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บริษัทไดมาตรฐาน มอก. 9000 แลวจะไดรับการตรวจสอบปละ 2 คร้ัง และจะมาตรวจสอบ
คร้ังใหญอีก 3 ปตอร้ัง หากไมเปนไปตามมาตรฐานกะถูกระงับใบรับรอง 
 

ประเด็นสําคัญท่ีจําเปนตองรับรองมารฐาน ISO  
 1) เปนแนวทางเจาะเขาตลาดยุโรป ลาดรวมยุโรป (European Community) ดังนั้นง
หลีกเล่ียงไมไดท่ี บริษัทอุสาหกรรมในประเทศไทยําเปนตองมีการรับรอง ISO 9000 กอนท่ีจะสง
สินคาไปขายในตลาดยุโรป 
 ดังนั้นจึงหลีกเล่ียงไมไดท่ีบริษัทอุตสาหกรรมในประเทศไทยจําเปนตองมีการรับรอง ISO 
9000 เสียกอนท่ีจะคาขายในตลาดรวมยุโรป 
 2) ลูกคาเจาะจงในบางประเทศ บริษัทคูคาจะรุบุวาบริษัทผูขายจําเปนตองไดรับการรองรับ 
ISO 9000 เสียกอนจึงจะคาขายกันได 
 3) สรางภาพพจนท่ีดี บริษัทสามารถสรางภาพพจนท่ีดีกวา บริษัทจึงเปนท่ียอมรับระหวาง
ประเทศในเร่ืองคุณภาพ 
 4) ทําใหระบบการดําเนินงานม่ันคงข้ึน เนื่องจาก ISO 9000 เปนระบบที่ใชบันทึก
หลักฐานการดําเนินงานมีคูมือประกอบ จึงทําใหการดําเนินงานของบริษัทเปนระบบมากข้ึน ไม
ข้ึนกับตัวบุคคล 
 5) ลดตนทุนการผลิตเนื่องจากการทํางานเปนระบบพรอมท้ังมีเอกสาร และคูมือในการ
ดําเนินงานตางๆ แลหลักฐานในการตรวจสอบคุณภาพอยูเสมอ 
 6) เพิ่มขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน เนื่องจากระบบ ISO 9000 ระบุไววาจะตองมีการ
ฝกอบรมพนักงานอยูเสมอ เพ่ือใหมีสมรรถภาพในการผลิตสินคาเพ่ือใหไดคุณภาพมาตรฐาน การ
ฝกอบรมจําเปนตองทําเปนประจํา ยังผลใหพนักงานมีประสิทธิภาพสูงและขวัญกําลังใจดี 
นอกจากนี้ยังเพิ่มทัศนคติท่ีดีของการทํางานเปนทีมอีกดวย 
 7) ลดเวลาในการตรวจสอบของบริษัทผูซ้ือเนื่องจากไดรับการรองรับ ISO 9000 การ
ตรวจสอบจากผูซ้ือจึงไมจําเปน เวลาในการตรวจสอบจึงลดลง 
 8) ลูกคาพอใจ ถึงแมวาขอนี้จะเปนขอสุดทาย แตสําคัญไมนอยไปกวาขออ่ืนๆ เลย เพราะ
การท่ีบริษัทไดรับรองมาตรฐาน ISO 9000 ซ่ึงมีการระบุถึงการตอบสนองของลูกคา เม่ือบริษัทมี
ปญหาบริษัทจะตองแกปญหาของลูกคาเหลานี้ใหได ดังนั้นลูกคาสวนใหญจึงพอใจมากกวาเม่ือ
บริษัทไดรับรอง ISO 9000 แลว 

ประโยชนท่ีไดรับจากการรับรอง ISO 9000  
 1) ลูกคา 
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 1.1 ไดรับความเช่ือม่ันท่ีวาสินคาและบริการท่ีไดรับรองนั้นมีคุณภาพตามท่ีตองการ 
 1.2 ไดรับความสะดวก และประหยัดเวลาและคาใชจายท่ีไมตองตรวจสินคาซํ้า(Resceen) 
 2) ผูประกอบการไดประโยชนคือ 
 2.1 ยอดขายสวนแบงตลาดจะเพ่ิมมากข้ึน เพราะสินคาบริการเปนที่ยอมรับของลูกคา 
ลูกคาพอใจ 
 2.2 องคกรเปนท่ียอมรับของนานาชาติ เพราะใชระบบบริหารงานคุณภาพท่ีเปนมาตรฐาน
ระหวางประเทศ และทําใหบริษัทเปนท่ีนาเช่ือถือ 
 2.3 สินคาและบริการจะไมถูกกีดกันทางการคาโดยเฉพาะตลาดรวมยุโรป 
 2.4 เสริมสรางภาพพจนท่ีดีใหกับองคกร และสามารถใชอางอิงในการเปดตลาดใหม ทําให
มีความไดเปรียบในเชิงการคา 
 2.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ลดตนทุนการผลิตและของเสียจากกระบวนการผลิต 
 2.6 ลดเวลาและคาใชจายในการตรวจสอบจากบริษัทผูซ้ือ 
 2.7 ปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธท่ีดีของบริษัทกับลูกคาและสงมอบวัตถุดิบ 
 3) พนักงานภายในองคกร 
 3.1 ความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน เพราะมีแนวปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐาน 
 3.2 มีการกําหนดความรับผิดชอบท่ีแนนอน ทําใหการทํางานงายไมซํ้าซอน 
 3.3 สภาพการทํางานที่ดี เพราะมีการปฏิบัติท่ีแนนอนสมํ่าเสมอ 
 3.4 สรางความตอเนื่องเม่ือมีการโยกยายเปล่ียนแปลง 
 3.5 สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานท่ีดีตอพนักงาน 
 3.6 เกิดความภาคภูมิใจ สงเสริมการทํางานเปนทีม 
 3.7 ทําใหพนักงานเรียนรู พัฒนาความสามารถเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 
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อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 

ISO 9000 : คําแนะนําในการปรับปรุงระบบ บริหารงาน

คุณภาพโดยผูประกอบการสามารถเลือกใชใหเปนไปตาม

ขอกําหนดใน ISO 9000 - 90003 

ISO 90001 : กําหนดเกณฑการออกแบบ การพัฒนาการ การ

ผลิตการติดต้ังเคร่ืองมืออุปกรณและการบริหาร การผลิต 

ISO 9000 – 9004 : คําแนะนําในการบริหารงาน คุณภาพ

อยางละเอียดโดยเนนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ และลดตนทุน
การผลิต 

ISO 9002 : กําหนดเกณฑในการผลิตและติดต้ังเคร่ืองจักรใน
การผลิตสินคา 

ISO 9003 : กําหนดเกณฑในการตรวจและทดสอบขั้นสุดทาย
ของการตรวจมาตรฐาน 

 
 แมวาการปรับปรุงข้ันตอนกอนผลิตใหมีมาตรฐานตามท่ี ISO 9000 กําหนด จะมีผลให
ผูประกอบการแตละรายตองเสียคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน แตผลประโยชนจากการไดรับ
ใบรับรองมาตรฐานนอกจากจะสรางผลงานท่ีดีในระยะยาวแกผูประกอบการไทยใหสามารถขยาย
ตลาดสินคาและบริการในตางประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ไดสะดวกข้ึน 
แลวยังเปนการสรางภาพพจนท่ีดีตอผลิตภัณฑ และผูประกอบการในสายตาขอผูบริโภคอีกดวย 
ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดในกรณีนี้คือ สับปะรดกระปอง น้ําสับปะรดกระปอง ผักและผลไมกระปอง 
สินคาไมเปนท่ียอมรับของประเทศผูนําเขา และมักมีสารพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตในข้ันตอน
การคัดสรรวัตถุดิบจนเปนผลไมใหสินคาเหลานี้ถูกกีดกัน และตรวจสอบอยางเขมงวด กลับ
กลายเปนสินคาท่ีมีแนวโนมการสงออกสดใส ซ่ึงเปนผลมาจากการปรับปรุงสินคา และข้ันตอนการ
ผลิตของโรงงานอยางตอเนื่องตามมาตรฐาน ISO ในชวงเวลาผานมานั่นเอง 
มาตรฐาน ISO 14000 
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 หรือมาตรฐานการจัดการดานส่ิงแวดลอม (Environment Management System : EMS) ถูก
จัดทําข้ึนเพื่อปรับระดับการพัฒนาทางส่ิงแวดลอมใหเทาเทียมกันในระหวางประเทศท่ีจะทําธุรกิจ
ตอกัน เพ่ือแกปญหามลพิษและการอนุรักษส่ิงแวดลอมซ่ึงเปนภาระหนาท่ีของทุกประเทศในโลก 
มาตรฐานน้ีจะกลายเปนส่ิงจําเปนสําหรับการแขงขันระหวางประเทศ เชนเดียวกับมาตรฐาน ISO 
9000 ท่ีไดรับการกําหนดไวกอนหนานี้แลวท้ังนี้ ISO 14000 มีแนวคิดหลัก 2 ประการ คือ จะไม
ปลอยของเสียไปสูส่ิงแวดลอมและจะไมใชประโยชนจากส่ิงแวดลอมของโลกอยางฟุมเฟอย 
 สําหรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน คาดวาจะสงผลในผูผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ ตองปรับตัวไม
วาจะเปนอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับการ ปูนซีเมนต ส่ิงทอ เคร่ืองนุงหม เคร่ืองหนัง ผลิตภัณฑจากไม 
กระดาษและผลิตภัณฑ เคร่ืองใช สํานักงาน  เชน  เคร่ืองคอมพิวเตอร  เคร่ืองถายเอกสาร 
เคร่ืองใชไฟฟา และเคร่ืองมือส่ือสาร เปนตน ท้ังนี้เนื่องจากในกระบวนการผลิตสินคาเหลานี้
จําเปนตองใชสารเคมีบางชนิด เชน ในการผลิตเฟอรนิเจอรไม และเครื่องหนัง จําเปนตองใชสาร 
PCP เพื่อปองกันการเส่ือมคุณภาพของสินคา ซ่ึงสารดังกลาวจะเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในแหลงน้าํ 
หรือสารเอโซ (AZO) ซ่ึงเปนสารท่ีอยูในสวนผสมของขั้นตอนการยอมผาในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
และโรงงานมักจะปลอยลงสูแมน้ําลําคลอง รวมทั้งฝุนละอองท่ีปนเปอนอยูในอากาศจาก
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต เปนตน เหลานี้ลวนมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ดวยเหตุฯ หารประเทศ
คูคา ISO 14000 มาใชเปนเง่ือนไขในการเจรจาทางการคา จําเปนอยางยิ่งท่ีผูประกอบการจะตองทํา
การปรับปรุงและแกไขกระบวนการผลิต ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
สินคาท่ีเก่ียวของกับมาตรฐาน ISO 9000 และ ISO 14000 
สินคาเกษตรอุตสาหกรรม สินคาอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป ปูนซีเมนต เคร่ืองใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
      - อาหารทะเลกระปอง ผลิตภัณฑโลหะ และอโลหะ 
      - ผักและผลไมกระปอง ส่ิงทอ และเคร่ืองนุงหม เคร่ืองหนัง 
ยางและผลิตภัณฑยาง กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 
ผลิตภัณฑไม เฟอรนิเจอรและสวนประกอบ 

ผลิตภัณฑปโตรเลียม เคมีภัณฑ และผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑพลาสติก 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 
เคร่ืองมือส่ือสาร 
ยานยนต จักรยานยนต จักรยาน และช้ินสวน 
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 จากความพยายามของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในอันท่ีจะใหประเทศตางๆ รวมท้ัง
ประเทศไทย ใหความสําคัญกับการปรับปรุงมาตรฐานส่ิงแวดลอม และสิทธิแรงงานนับเปนแนว
ทางการปฏิบัติท่ีดีในอันท่ีจะ ทําใหผลิตภัณฑหรือบริการนั้น เปนไปตามท่ีลูกคาตองการ อีกท้ังยัง
แสดงใหลูกคาเห็นถึงความสามารถในการผลิตและการสงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี้ 
ผลิตภัณฑท่ีไดรับการยอมรับจากตลาดจะสงผลโดยทางออมตอชีวิตความเปนอยูของคนไทยใหดี
ข้ึนดวย อยางไรก็ตาม การท่ีจะใหประเทศกําลังพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานในประเทศของคนไทยให
ดีข้ึนดวย อยางไรก็ตาม การท่ีจะใหประเทศกําลังพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานในประเทศของตนให
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวนั้น จําเปนตองอาศัยเวลาและตนทุนในการดําเนินงาน ดังนั้น เพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ผูผลิตในอุตสาหกรรมท้ังขนาดเล็ก กลาง และใหญ จําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองปรับตัวท้ังทางดานการผลิต และการบริหารใหมีทิศทางท่ีสอดคลองกับระเบียบการคาโลก
ท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไป 
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 เปนแนวทางท่ัวไปในการเลือกและการประยุกตใชมาตรฐานในชุดนี้ให
เหมาะสม 
 ISO 9000-3 เปนแนวทางในการนํา ISO 9001 ไปพัฒนาประยุกตใช 
 ISO 9000-4 เปนการแนะนําการจัดการท่ีนําเช่ือถือ 
 2. ISO 9001 เปนมาตรฐานระบบคุณภาพซ่ึงกํากับดูแลท้ังการออกแนบและพัฒนา การ
ผลิต การติดต้ัง และการบริการ 
 3. ISO 9002 เปนมาตรฐานระบบคุณภาพซ่ึงกํากับดูแลท้ังเฉพาะการผลิต การติดต้ัง และ
การบริการ 
 4. ISO 9003 เปนมาตรฐานระบบคุณภาพซ่ึงกํากับดูแลเร่ืองการตรวจสอบ และการ
ทดสอบข้ันสุดทาย 
 5. ISO 9004 เปนแนวทางในการบริหารงานคุณภาพเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย
เปนขอแนะนําในการัดการในระบบคุณภาพ ซ่ึงมีการกําหนดยอยในแตละประเภทธุรกิจ 
 ISO 9004-1 ขอแนะนําการใชมาตรฐาน 
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 ISO 9004-2 ขอแนะนําใชสําหรับธุรกิจ 
 ISO 9004-3 ขอแนะนํากระบวนการผลิต เปนตน 
 จากรายละเอียดขางตนจะเห็นไดวา มาตรฐานระบบคุณภาพท่ีใชเพื่อใหการรับรองนั้นมี
ดวยกันเพียง 3 มาตรฐาน คือ ISO 9001 , ISO 9002 และ ISO 9003 สวน ISO 9000 เปนขอแนะนํา
ใหผูประกอบการเลือกวาจะนํามาตรฐานใดไปใชใหเหมาะสมกับการดําเนินงานขององคกรของตน 
โดยใช ISO 9004 เปนแนวทางในการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ 
 ดวยเนื้อหาโดยสรุปขางตน จึงเปนเร่ืองยากท่ีจะเขาใจมาตรฐานท้ัง 3 รวมท้ังยากที่จะแยก
ใหเห็นความแตกตาง จึงไดนําตาราง “ขอกําหนดในระบบคุณภาพ” มาแสดงเพ่ือประกอบ 
ใหเห็นภาพชัดเจนข้ึน 
 จากตารางจะเห็นไดวา การจัดทําระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 นั้นจะตองนํา
ขอกําหนดท้ัง 20 ขอมาใช สวนมาตรฐาน ISO 9002 จะไมครอบคลุมในเร่ืองการออมแบบ จึงมี
ขอกําหนดเพียง 19 ขอ และ ISO 9003 จะไมครอบคลุมเร่ืองการออกแบบ การจัดซ้ือ การควบคุม
กระบวนการและการบริการ ดังนั้นขอกําหนด ISO 9003 จึงมี 16 ขอ 
ตารางคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
 

ขอกําหนดในระบบคุณภาพ 

ขอกําหนด ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003 
1. ความรับผิดชอบดานการบริหาร / / / 
2. ระบบคุณภาพ / / / 
3. การทบทวนขอตกลง / / / 
4. การควบคุมการออกแบบ /   
5. การควบคุมเอกสารและขอมูล / / / 
6. การจัดซ้ือ / / / 
7. การควบคุมผลิตภัณฑท่ีสงมอบโดยลูกคา / / / 
8. การชี้บงและการสอบกลับไดของผลิตภัณฑ / / / 
9. การควบคุมกระบวนการ / / / 
10. การตรวจสอบและการทดสอบ / / / 
11. การควบคุมเคร่ืองตรวจสอบ เคร่ืองวัด และ
เคร่ืองทดสอบ 

/ / / 

12. สถานะการตรวจสอบและทดสอบ / / / 
13.  การควบคุมผลิตภัณฑ ท่ีไม เปนไปตาม / / / 
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14. การปฏิบัติการแกไขและปองกัน / / / 
15. การเคล่ือนยาย การเก็บ การบรรจุ การเก็บ
รักษา และการสงมอบ 

/ / / 

16. การบันทึกคุณภาพ / / / 
17. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน / / / 
18. การฝกอบรม / / / 
19. การบริการ / /  
20. กลวิธีทางสถิติ / / / 

มาตรฐานแรงงานไทย 
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย 
1. บทนํา 
ในกระแสโลกปจจุบัน การแขงขันทางการคาทวีความรุนแรงมากข้ึน การแขงขันดวยกัน

ดวยราคาและคุณภาพของสินคายังไมเพียงพอ ผูผลิตสินคาควรคํานึงถึงความตองการของผูบริโภค
และผูซ้ือซ่ึงใหความสําคัญเร่ืองความรับผิดชอบทางสังคม 

ปจจุบันกลุมเอกชนของประเทศตะวันตกท่ีพัฒนาแลวไดนํามาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศ มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม มาตรฐานทางจริยธรรม และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีมี
ลักษณะคลายคลึงกันมากําหนดเปนเง่ือนไขทางการคาในลักษณะธุรกิจตอธุรกิจหรือระหวางผูซ้ือ
ตอผูขาย ซ่ึงหากไมปฏิบัติตามมาตรฐานตาง ๆ ดังกลาว จะกอใหเกิดอุปสรรคทางการคาท่ีมี
ผลกระทบเสียหายแกสถานประกอบกิจการและแรงงานท่ีเกี่ยวของ 

แรงงานเปนบุคลากรที่มีคุณคาและสําคัญยิ่งของประเทศ ในฐานะเปนผูสรางผลผลิตท่ี
ตอบสนองความตองการของสังคมอยางตอเนื่องเสมอมา การมีระบบการจัดการแรงงานท่ีดีจะทําให
แรงงานไดรับการคุมครองและการปฏิบัติอยางเปนธรรม เปนผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถสราง
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และนํามาซ่ึงความสงบสุขในสังคม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีกาวหนา
ยั่งยืน ดังนั้น เพื่อใหมีบรรทัดฐานการปฏิบัติตอแรงงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคม อัน
นําไปสูการสงเสริมโอกาสการแขงขันของธุรกิจไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน กระทรวง
แรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน รวมกับองคกรนายจาง องคกรลูกจาง องคกร
พัฒนาเอกชน หนวยราชการตาง ๆ และสถาบันการศึกษา  
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จึงไดสรางมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทยข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1) ใหสถานประกอบกิจการใชเปนแนวทางปฏิบัติตอแรงงานดวยความสมัครใจ โดยนํา
สาระแหงมาตรฐานน้ีไปกําหนดเปนนโยบาย และมีการจัดการใหเปนไปตามนโยบาย 

2) ใชเปนเกณฑพิจารณาใหการรับรองแกสถานประกอบกิจการท่ีนํามาตรฐานน้ีไปปฏิบัติ 
มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย จัดทําข้ึนตามกรอบของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่วาดวยการคุมครองแรงงาน สวัสดิการ
แรงงาน แรงงานสัมพันธ และความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ตลอดจนอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ และองคการสหประชาชาติ ท้ังนี้ เนื้อหาจะ
ครอบคลุมไปถึงขอกําหนดดานแรงงานท่ีประกาศใชโดยองคการตาง ๆ ท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ 
 2. ขอบเขตและการนําไปใช 
 2.1 ขอกําหนดแหงมาตรฐานน้ี จะระบุถึงการจัดการและการปฏิบัติตอแรงงานของ 
สถานประกอบกิจการตามขอบังคับของกฎหมายแรงงานเปนหลัก และใหปฏิบัติเพิ่มเติมตาม
ขอกําหนดมาตรฐานแรงงานอ่ืน ๆ 
 2.2 ขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้สามารถนําไปใชไดกับสถานประกอบกิจการทุกประเภท
และขนาด 

3. เอกสารอางอิง 
 3.1 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 3.2 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 
 3.3 อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 29 87 98 100 105 111 135 138 
155 164 177 และฉบับท่ี 182 รวมทั้งขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 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 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบขององคการ
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 การใชแรงงานบังคับ หมายถึง การวาจาง การกําหนดเงื่อนไขการวาจางหรือการ
มอบหมายใหบุคคลทํางาน โดยบุคคลนั้นไมสมัครใจ ท้ังนี้ จะดวยอาศัยวิธีการหรืออางเหตุเพื่อการ
ลงโทษ การหักหนี้ การขมขู การเก็บยึดบัตรประจําตัวหรือหลักฐานประจําตัว หรือวิธีอ่ืนใดก็ตาม 
 4.2 กฎหมายแรงงาน หมายถึง กฎหมายดานคุมครองแรงงาน สวัสดิการแรงงาน แรงงาน
สัมพันธ และความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 4.3 แรงงานเด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 18 ปบริบูรณ 

4.4 คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเปนอยูท่ีดีของลูกจางอันทําใหลูกจางมีความสมบูรณ
ทางรางกาย อารมณและจิตใจ รวมท้ังอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

4.5 คุมครองแรงงาน หมายถึง ความคุมครองลูกจางในสถานประกอบกิจการในดานสภาพ
การจาง สภาพการทํางาน สวัสดิการ และความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 

4.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง การกระทําหรือ
สภาพการทํางานซ่ึงปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตราย การเจ็บปวยอันเนื่องจากการ
ทํางานตอลูกจางหรือความเดือดรอนรําคาญเน่ืองจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน 

4.7 สถานประกอบกิจการ หมายถึง องคกรหรือหนวยธุรกิจท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานนี้ รวมถึงบุคลากรฝายบริหาร และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

4.8 มาตรฐานแรงงาน หมายถึง กฎเกณฑหรือขอกําหนดตาง ๆ ในเร่ืองการใชแรงงานใน
ขอบเขตของมาตรฐานสากล กฎหมายแรงงาน และ ขอกําหนดของมาตรฐานนี้ 

 
 
 
 
4.9 ระบบการจัดการ หมายถึง นโยบาย แผนงาน ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ การดําเนินงาน การ

ควบคุม ซ่ึงมีองคประกอบ คือ บุคลากร ทรัพยากรตางๆ ในองคกรท่ีมีความเก่ียวเนื่องเช่ือมโยงกัน 
เพื่อใหขอกําหนดมาตรฐานนี้ไดรับการปฏิบัติอยางครบถวน 
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4.10 ผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวง หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงไดตกลงรับท่ีจะ
จัดหาสินคาหรือบริการ หรือรับท่ีจะดําเนินการในงานบางสวนหรือท้ังหมด แลวแตกรณี ใหแกผู
ประกอบกิจการ ท้ังนี้ไมวาจะรับเหมาชวงกี่ชวงก็ตาม 

4.11 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติ 
และทบทวน เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนและทันสมัย 

5. ขอกําหนด 
5.1 ขอกําหนดท่ัวไป 
5.1.1 สถานประกอบกิจการตองจัดทําระบบการจัดการเปนลายลักษณอักษร เพื่อนําไป

ปฏิบัติ รักษาไว และปรับปรุงใหเกิดผลอยางตอเนื่อง 
5.1.2 สถานประกอบกิจการตองจัดทําและรักษาไวซ่ึงบันทึก เพื่อใชเปนหลักฐานวาได

ดําเนินการสอดคลองกับขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้ และแสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของระบบการ
จัดการ บันทึกตองมีการชี้บงชัดเจน และสามารถเรียกใชไดงาย 

ท้ังนี้บันทึกท่ีกฎหมายระบุไว ตองมีรูปแบบและมีวิธีการจัดทําเปนไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

5.1.3 สถานประกอบกิจการตองจัดทําและคงไว ซ่ึงข้ันตอนในการออกแบบและการแกไข
บันทึก รวมท้ังการบงช้ี การเก็บรักษา การปองกัน การเขาถึงระยะเวลาในการจัดเก็บและ 
การทําลายบันทึก 

5.1.4 สถานประกอบกิจการตองมีขอมูลท่ีจําเปนเพื่อสนับสนุนและติดตามการปฏิบัติให
เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้ 

5.1.5 สถานประกอบกิจการตองพรอมใหผูท่ีเกี่ยวของสามารถเขาถึงของมูลและเอกสาร 
เพื่อใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติเปนไปตามขอกําหนดแหงมาตรฐานน้ี 

5.2 ระบบการจัดการ 
5.2.1 ความมุงม่ันของฝายบริหาร 
1) นโยบาย 
ผูบริหารสูงสุดตองกําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน รวมท้ังการ

ประกาศอยางเปนทางการ โดยนโยบายตองแสดงถึงความมุงม่ัน คือ 
ก) ปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้ กฎหมายแรงงานและระเบียบอ่ืนท่ี

เกี่ยวของ 
ข) ปรับปรุงการปฏิบัติอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให

เหมาะสมอยูเสมอ 
2) การทบทวนของฝายบริหาร 
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ผูบริหารระดับสูงตองทบทวนผลท่ีเกิดข้ึน จากการปฏิบัติของขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว เพื่อใชในการแกไข ปรับปรุงนโยบายและแผนการปฏิบัติ ใหเกิด
ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง อันแสดงถึงความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดแหง
มาตรฐานน้ี 

5.2.2 ผูแทนฝายบริหาร 
สถานประกอบกิจการตองแตงต้ังผูบริหารระดับสูงอยางนอย 1 คนเปน “ผูแทน” ของตน 

เพื่อรับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ท้ังนี้ “ผูแทน” ดังกลาว ตองมีอํานาจตัดสินใจ ส่ัง
การ หรือประสานงานตาง ๆ เพื่อใหม่ันใจวาขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้ไดรับการปฏิบัติอยาง
ครบถวน 

5.2.3 ความรวมมือในการปฏิบัติ 
1) สถานประกอบกิจการตองแตงตั้งคณะกรรมการท่ีประกอบดวยผูแทนฝายนายจางและ

ฝายลูกจาง ใหทําหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดแหงมาตรฐานน้ี 
2) สถานประกอบกิจการตองจัดใหมี “ผูแทนลูกจาง” ท่ีมิใชฝายบริหารอยางนอย 1 คน ซ่ึง

มาจากการสรรหา คัดเลือกจากฝายลูกจาง เพื่อทําหนาท่ีประสานงาน ติดตอส่ือสารกับผูบริหาร
ระดับสูง และดําเนินการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามขอกําหนดแหงมาตรฐานน้ี 

5.2.4 การวางแผนและการปฏิบัติ 
1) สถานประกอบกิจการตองจัดทําแผนปฏิบัติการ และจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนอยาง 

เพียงพอ เพื่อใหม่ันใจวาขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้สามารถนําไปปฏิบัติไดโดยไมติดขัดหรือมี
อุปสรรคใดๆ และเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

แผนปฏิบัติการตองระบุข้ันตอนการปฏิบัติ การมอบหมายงาน โดยแบงหนาท่ีรับผิดชอบ
อยางชัดเจน เขาใจงาย และครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองปฏิบัติตามขอกําหนดแหงมาตรฐานน้ี 

2) สถานประกอบกิจการตองทําใหเกิดความมั่นใจวาขอกําหนดแหงมาตรฐานน้ีเปนท่ีเขาใจ 
และมีการนําไปปฏิบัติในทุกระดับขององคกร 

3) สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการฝกอบรมหรือการพัฒนาโดยวิธีการใดๆ เพื่อให
ลูกจางทุกคนไดมีความรู มีจิตสํานึกและสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายและขอกําหนดแหง
มาตรฐานน้ี ตั้งแตเร่ิมเขางานใหมและตอเนื่องไปเปนระยะ 

 
 
4) สถานประกอบกิจการตองตรวจติดตาม กระบวนการปฏิบัติตามมาตรฐานและผลการ

ปฏิบัติเปนระยะ เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่อง โดยตองใหความสําคัญตอความเห็นของลูกจางและผูท่ีเกี่ยวของในเร่ืองการปฏิบัติท่ี
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5) สถานประกอบกิจการตองดําเนินการแกไขและปองกัน เม่ือพบวามีการปฏิบัติไมเปนไป
ตามขอกําหนดแหงมาตรฐานน้ี โดยจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ 

5.2.5 ผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวง 
1) สถานประกอบกิจการตองจัดทําและคงไวซ่ึงข้ันตอนการประเมินและคัดเลือกผูสงมอบ

หรือผูรับเหมาชวง ท่ีสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดแหงมาตรฐานน้ี 
2) สถานประกอบกิจการตองใหผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวงแสดงความมุงม่ันเปนลาย

ลักษณอักษรที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดแหงมาตรฐานน้ี 
3) สถานประกอบกิจการตองใหผูสงมอบหรือผู รับเหมาชวงแจงใหทราบกรณีท่ีมี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวงรายอ่ืน ๆ ในกิจกรรมท่ีตองรับผิดชอบตอ
สถานประกอบกิจการ 

4) สถานประกอบกิจการตองบันทึกและเก็บหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดแหงมาตรฐานน้ีของผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวง 

5.2.6 การส่ือสาร 
สถานประกอบกิจการตองจัดทําและคงไวซ่ึงข้ันตอนการส่ือสารกับผูท่ีเกี่ยวของท้ังหลาย 

ในเร่ืองขอมูลขาวสารการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามขอกําหนดแหงมาตรฐานน้ี และผลการปฏิบัติ 
5.3 การใชแรงงานบังคับ 
5.3.1 สถานประกอบกิจการตองไมกระทําหรือสนับสนุนใหมีการใชแรงงานบังคับทุก

รูปแบบ 
5.3.2 สถานประกอบกิจการตองไมเรียกหรือรับหรือเก็บเงินประกัน บัตรประจําตัว หรือ

เอกสารประจําตัวใดๆ จากลูกจาง ไมวาเม่ือเขาทํางาน หรือรับเขาทํางานแลว หรือเปนเง่ือนไขใน
การรับเขาทํางาน เวนแตกฎหมายยกเวนไว 

5.4 คาตอบแทนการทํางาน 
5.4.1 สถานประกอบกิจการตองจายคาจาง และคาตอบแทนการทํางานนอกหรือเกินเวลา

ทํางานปกติใหแกลูกจาง ไมนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไว 
 
 
5.4.2 สถานประกอบกิจการตองจายคาจาง และคาตอบแทนการทํางานเปนเงินตราไทย ณ 

สถานท่ีทํางานของลูกจาง ถาจะจายเปนตั๋วเงินหรือเงินตราตางประเทศ หรือจะจาย ณ สถานท่ีอ่ืน
หรือดวยวิธีอ่ืน ตองไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน ท้ังนี้ ใหจายทันทีเม่ือถึงกําหนดการจายแต
ละงวด 
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5.4.3 สถานประกอบกิจการตองใหลูกจางไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับคาจางและคาตอบแทนการ
ทํางานท่ีไดรับท้ังหมดในแตละงวด  เปนลายลักษณอักษรและสามารถเขาใจรายละเอียด
สวนประกอบตาง ๆ ได 

5.4.4 สถานประกอบกิจการตองไมหักคาจางไมวากรณีใด เวนแตกฎหมายยกเวนไว 
5.5 ช่ัวโมงการทํางาน 
5.5.1 สถานประกอบกิจการตองกําหนดช่ัวโมงการทํางานปกติของลูกจางไมเกินวันละ 8 

ช่ัวโมง หรือสัปดาหละไมเกิน 48 ช่ัวโมง และตองจัดใหมีวันหยุดอยางนอย 1 วันในทุกสัปดาห 
5.5.2 สถานประกอบกิจการตองถือเปนสิทธิของลูกจางในการทํางานลวงเวลาสําหรับงาน

ท่ัวไป เวนแตงานที่กฎหมายยกเวนไว โดยสถานประกอบกิจการตองกําหนดชั่งโมงการทํางาน
ลวงเวลาของลูกจาง (สวนท่ีเกินจากช่ัวโมงการทํางานปกติสัปดาหละ 48 ช่ัวโมง) ไมเกินสัปดาหละ 
24 ช่ัวโมง ในปแรกหลังจากการไดรับการรับรองมาตรฐานแลว ในปท่ี 2 ตองไมเกินสัปดาหละ 18 
ช่ัวโมง และในปตอๆ ไป ตองไมเกินสัปดาหละ 12 ช่ัวโมง ท้ังนี้ ตองเปนการทํางานเพราะเหตุแหง
ความจําเปนของลักษณะงานหรือเปนการทํางานในชวงส้ันๆ ตามสถานการณพิเศษของการดําเนิน
ธุรกิจเทานั้น 
 5.6 การเลือกปฏิบัติ 

5.6.1 สถานประกอบกิจการตองไมกระทําหรือสนับสนุนใหมีการเลือกปฏิบัติในการจาง
งาน การจายคาจาง และคาตอบแทนการทํางาน การใหสวัสดิการ โอกาสไดรับการฝกอบรมและ
พัฒนา การพิจารณาเล่ือนข้ันหรือตําแหนงหนาท่ี การเลิกจางหรือการเกษียณอายุการทํางานอัน
เนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกตางในเร่ืองสัญชาติ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา เพศ สถานภาพสมรส 
ทัศนคติสวนตัวในเร่ืองเพศ ความพิการ การเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน ความนิยมในพรรค
การเมือง หรือแนวความคิดสวนบุคคลอ่ืนๆ 

5.6.2 สถานประกอบกิจการตองไมขัดขวาง แทรกแซง หรือกระทําการใดๆ อันเปน
ผลกระทบตอกิจกรรม การใชสิทธิ หรือวิธีปฏิบัติของลูกจาง เกี่ยวกับเช้ือชาติ ประเพณีประจําชาติ 
ศาสนา เพศ การแสดงออกตามทัศนคติสวนตัวในเร่ืองเพศ การเขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน
หรือพรรคการเมือง ท้ังนี้ โดยท่ีกิจกรรมของลูกจางดังกลาวมิไดมีผลกระทบเสียหายใดๆ 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 โดยเฉพาะลูกจางท่ีเปนหญิงและเด็ก 
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5.8 การใชแรงงานเด็ก 
5.8.1 สถานประกอบกิจการตองไมวาจางหรือสนับสนุนใหมีการวาจางเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 

15 ป 
5.8.2 สถานประกอบกิจการตองไมใหหรือไมสนับสนุนใหแรงงานเด็กทํางานท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
5.8.3 สถานประกอบกิจการตองทําทะเบียน และบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของแรงงานเด็ก

เปนหลักฐาน และเก็บรักษาไว พรอมท่ีจะใหเจาหนาท่ีและบุคคลซ่ึงมีหนาท่ีเกี่ยวของตรวจสอบ 
ทะเบียนและบันทึกดังกลาวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง และเปนไปตาม
ขอกําหนด 5.1.2 

5.9 การใชแรงงานหญิง 
5.9.1 สถานประกอบกิจการตองจัดใหลูกจางหญิงมีครรภมีสภาพการทํางาน และ

ส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัยตอการมีครรภ 
5.9.2 สถานประกอบกิจการตองไมเลิกจาง ลดตําแหนง หรือลดสิทธิประโยชนลูกจางหญิง 

เพราะเหตุจากการมีครรภ 
5.10 เสรีภาพในการสมาคมและการรวมเจรจาตอรอง 
5.10.1 สถานประกอบกิจการตองเคารพสิทธิลูกจางในการรวมตัวจัดต้ังและการเขารวมเปน

สมาชิกสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการอื่น ๆ ในสถานประกอบกิจการ อีกท้ังตองเคารพสิทธิ
การรวมเจรจาตอรองการคัดเลือก หรือเลือกต้ังผูแทน โดยไมกระทําการใด ๆ ท่ีขัดขวางหรือ
แทรกแซง อันเปนผลใหการใชสิทธิของลูกจางในเร่ืองดังกลาวไมอาจกระทําได หรือกระทําไดโดย
ยากลําบาก 

 
 
 
5.10.2 สถานประกอบกิจการตองรับรองวาผูแทนลูกจางในสถานประกอบกิจการจะไดรับ

การอํานวยความสะดวกและไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกับลูกจางอ่ืนๆ ไมถูกกล่ันแกลง โยกยาย 
เลิกจาง หรือการปฏิบัติใดๆ ท่ีไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามขอกําหนดแหงมาตรฐาน
นี้ 

5.11 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
5.11.1 สถานประกอบกิจการตองกําหนดมาตรการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานใหครอบคลุมประเภทงานหรือลักษณะงานท่ีมีแนวโนมอาจกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางและผูเกี่ยวของ และมีการควบคุมปองกันใหอยูใน
ระดับท่ีปลอดภัยในทุกสภาวะการทํางาน 
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5.11.2 สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัย เพื่อ
ปองกันอันตราย และลดความเส่ียงภัยใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

5.11.3 สถานประกอบกิจการตองจัดใหลูกจางทุกคน 
1) ไดรับรูถึงอันตรายอันอาจเกิดข้ึนจากกระบวนการทํางานหรือจากสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน 
2) ไดรับรูและเขาใจถึงระเบียบกฎเกณฑ และแนวปฏิบัติดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
3) ไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ในงานท่ีกําลังปฏิบัติอยู รวมถึงผูท่ีเขางานใหม และผูท่ีเปล่ียนหนาท่ีการปฏิบัติงาน และมีการ
จัดเก็บบันทึกการฝกอบรมตามขอกําหนดในขอ 5.1.2 

4) ไดสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามสภาพแรงงานท่ีมีความเส่ียงภัย 
5.12 สวัสดิการ 
สถานประกอบกิจการตองจัดหาส่ิงตางๆ เพ่ือใหลูกจางทุกคนไดรับสวัสดิการโดยสะดวก

และเพียงพอ คือ 
5.12.1 หองน้ํา และหองสวมท่ีสะอาดถูกสุขอนามัย 
5.12.2 น้ําดื่มถูกสุขอนามัย 
5.12.3 ปจจัยในการปฐมพยาบาลที่เหมาะสม 
5.12.4 สถานท่ีรับประทานอาหาร และสถานท่ีสําหรับเก็บรักษาอาหาร ที่สะอาดและถูก

หลักสุขาภิบาลอาหาร 
 
 
5.12.5 หากมีการจัดท่ีพักใหลูกจาง ท่ีพักนั้นตองมีปจจัยพื้นฐานท่ีจําเปน มีความสะอาด 

ปลอดภัย และพรอมท่ีจะใชการไดอยูเสมอ 
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