มาตรฐานแรงงานไทย
มาตรฐานแรงงาน คืออะไร
คื อ กฎเกณฑ การปฏิ บั ติ การใช แ รงงานเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งและสภาพการทํ า งาน เช น
คาจาง ชั่วโมงทํางาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทํางาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อใหแรงงาน
ไดรับการคุมครองอยางทัดเทียมเสมอภาค กอใหเกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธที่
ดี และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน

ประเภทของมาตรฐานแรงงาน
มาตรฐานแรงงานแบงเปน 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้
Û มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ คือ อนุสัญญาและขอแนะ รวมทั้งประกาศอื่นๆ ขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ (ILO)
Û มาตรฐานแรงงานตามกฎหมาย คือ ขอบังคับตามกฎหมาย ไดแก พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานและ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518
Û มาตรฐานแรงงานเอกชน คือ ขอกําหนดที่ประกาศใชโดยองคกรพัฒนาเอกชน กลุมธุรกิจ และ
ผูผลิตสินคา ไดแก SA 8000 WRAPETI ฯลฯ รวมทั้งหลักปฏิบัติของผูผลิต เชน อดีดาส-ซา
โลมอน ไนกี้ และ วอลท ดิสนีย ฯลฯ
มาตรฐานแรงงานที่สถานประกอบกิจการควรจัดทํา
Û มาตรฐานแรงงานไทย ความรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คมของธุ ร กิ จ ไทย มรท. 8001-2546 (Thai
Labor-Standard : TLS 8001-2546) เปนมาตรฐานที่จัดทําโดยภาครัฐรวมกับเอกชน
มาตรฐานแรงงานวาดวยความรับผิดชอบทางสังคม (Social Accountability 8000-SA 8000)
เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการสงออก
Û มาตรฐานแรงงานวาดวยขอปฏิบัติในสถานที่ทํางาน (Workplace Code of Conduct)
Û มาตรฐานแรงงานวาดวยสมาคมสิทธิคนงาน (Worker Rights Consortium Code of Conduct)
มาตรฐานแรงงานวาดวยหลักจรรยาบรรณของบริษัท ไนกี้ (Nike Code of Ethics) กําหนดขึ้น
โดยบริษัทในเครือไนกี้ เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการผลิตเครื่องกีฬา
Û มาตรฐานแรงงานวาดวยหลักการผลิตที่เปนสากลทั่วโลก (Mattel Global Manufacturing
Principles)
Û มาตรฐานจริยธรรมพื้นฐานทางการคา (Ethical Trading Initiative (ETI) Standard)
(International Council of Toy Industries Code of Business Practice) (ICTI) เหมาะสมกับ
อุตสาหกรรมผูผลิตของเลนเด็ก
Û มาตรฐานอื่น ๆ ที่ สถานประกอบการสนใจติดต อสอบถามได ที่ สํานั กพัฒ นามาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ประโยชนของการจัดทํามาตรฐานแรงงาน
มาตรฐานแรงงานเกี่ยวของกับการคาในเวทีโลก โดยปจจุบันกลุมผูซื้อรายใหญในสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุ โ รป ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การผลิ ต สิ น ค า และบริ ก ารที่ ต อ งเคารพ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิ
แรงงาน โดยไดนําเรื่องมาตรฐานแรงงานมาเปนเงื่อนไขใหผูผลิตตองปฏิบัติ หากไมสามารถกระทําได
จะยกเลิกสัญญาการสั่งซื้อ
การจัดทําระบบมาตรฐานแรงงานเปนการสนับสนุนการสงออก และยังทําใหแรงงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทํางาน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน เกิดขวัญกําลังใจที่จะสราง
ผลผลิตอยางเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ การจัดทํามาตรฐานแรงงาน ทําใหมีแนวปฏิบัติในการจัดทําระบบ
การจัดการใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มผลผลิตที่จะสรางรายไดใหแกลูกจาง และสรางผล
กําไรใหแกสถานประกอบกิจการ และที่สําคัญ คือ การสรางภาพลักษณที่ดีและสรางความรับผิดชอบทาง
สังคม ซึ่งจะลดอุปสรรคและขอกีดกันทางการคา

การดําเนินการภาครัฐในการชวยสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานแรงงาน
กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน สํ า นั ก พั ฒ นามาตรฐานแรงงาน ได ใ ห ก ารส ง เสริ ม และ
สนับสนุนใหสถานประกอบกิจการจัดทํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) และใหการรับรอง
โดยออกเอกสารอยางเปนทางการที่เปนหลักฐานวา มีการปฏิบัติสอดคลองกับที่กําหนด มรท. 80012546 ทั้งนี้ เพื่อลดอุปสรรคทางการคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูใชแรงงานโดยใหบริการ
5.1 การสงเสริมสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานแรงงาน
 จัดทําคูมือปฏิบัติและขอมูลขาวสารตางๆ ในการจัดทํา มรท. 8001-2546
 จางที่ปรึกษาเขาดําเนินการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ในสถานประกอบ
กิจการสงออกตามขอกําหนดทั้ง 12 ขอ จนสถานประกอบกิจการมีความพรอมที่จะรับการตรวจ
ประเมินเพื่อขอการรับรอง โดยสํานักพัฒนามาตรฐานแรงงานสนับสนุนคาใชจายในการจางที่
ปรึกษาในวงเงินไมเกินสถานประกอบกิจการละ 73,000บาท
5.2 การรับรอง มรท.8001-2546
 จัดทําคูมือเตรียมความพรอม เพื่อรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.
8001-2546)
 จัดผูที่มีความชํานาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดําเนินการตรวจประเมินอยางเปนระบบตาม
หลักเกณฑสากล
 ใหการรับรองปฏิบัติที่สอดคลองกับ มรท. 8001-2546 ตามขอบขายที่ตองการ
 ตรวจติดตามเปนระยะเพื่อรักษามาตรฐานใหคงอยูและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ไมเสีย
คาใชจายใดๆทั้งสิ้น
5.3 ระดับการรับรอง
เพื่อใหมีการพัฒนาเขาสู มรท.8001-2546 อยางเปนลําดับขั้นตอนตามศักยภาพและความ
พรอม จึงแบงการรับรองเปน 2 ระดับ ดังนี้
 ระดับพื้นฐาน รับรองการปฏิบัติที่สอดคลอขอกําหนดมาตรฐานขอบเขตกฎหมาย อายุการรับรอง 1 ป
 ระดับสมบูรณ รับรองการปฏิบัติที่สอดคลองมาตรฐานทั้งหมด โดยแบงเปน 4 ขั้น ตาม
ความสามารถในการจัดการเรื่องชั่วโมงการทํางานลวงเวลา (O.T.)
@ ขั้นสูงสุด O.T. ไมเกิน 12 ชั่วโมง: สัปดาหอายุการรับรอง 3 ป
@ ขั้นกาวหนา O.T. ไมเกิน 18ชั่วโมง: สัปดาหอายุการรับรอง 1ป
@ ขั้นพัฒนา O.T. ไมเกิน 24ชั่วโมง: สัปดาหอายุการรับรอง 1ป
@ ขั้นริเริ่ม O.T. ไมเกิน 36ชั่วโมง: สัปดาหอายุการรับรอง 1ป
5.4 หลักเกณฑการรับรอง
 สถานประกอบกิจการจางความประสงคยื่นคําขอการรับรอง
 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจัดเจาหนาที่จากสวนกลางหรือสวนภูมิภาครวมกับ
ผูชํานาญการภาคเอกชน ตรวจประเมินขอมูลเอกสารและหลักฐานในสถานประกอบกิจการ
 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานพิจารณาตัดสินใหการรับรองจากผลการตรวจประเมินที่
โดยออกใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2546 มีอายุ
สอดคลองกับขอกําหนดในระดับตางๆ

1 ป และมีการตรวจติดตามหลังการรับรองอยางนอยทุก 6 เดือน

5.5 ประโยชนการรับรอง
 สถานประกอบกิจการมีหลักประกันที่สรางความเชื่อมั่นในความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งจะชวย
ลดอุปสรรค และเพิ่มโอกาสทางการคา
 เปนการเตรียมความพรอมที่จะชวยลดระยะเวลาและคาใชจายในการตรวจประเมินมาตรฐาน
แรงงานอื่นๆ ที่เปนเงื่อนไขทางการคา
 เกิดความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจางซึ่งจะนําไปสูความรวมแรงรวมใจในทุกดาน
ลูกจางมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสรางผลผลิตไดเต็มศักยภาพ

