แบบรายงานการทวนสอบการปฏิบัติตามแนวปฏิบตั ิการใชแรงงานที่ดีสําหรับสถานประกอบกิจการทั่วไป
(Good Labour Practices Guidelines for Wor
Workplace)
1. ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. ที่อยู...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. เลขทะเบียนหนังสือรับรองนิติบุคคล
คล/เลขที่บัตรประชาชน...........................................................................
...........................................................................
ทุนจดทเบียน.........................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................
4. ประเทศกิจการ............................................................................
............................................................................เลขที่ประกันสังคม...................................
....................................
5. ผูแทนสถานประกอบกิจการ.................................................
........................................................ตําแหนง...................................................
โทรศัพท..................................................โทรสาร.........................
................................................
E-mail……………………………………………...
mail……………………………………………...
6. การจําหนาย
ในประเทศ
สงออก (ระบุประเทศ)…………………………………………………………
)…………………………………………………………..
7. จํานวนลูกจาง..........คน จําแนกเปน ชาย..........คน หญิง..........คน
คน ในจํานวนนี้มีลูกจาง เด็ก..........คน
ลูกจางตางดาว.........คน (สัญ
ญชาติ
ชาติ……….)
จําแนกเปน รายวัน..........คน
คน รายเดือนน.........คน รับเหมาคาแรง..........คน
4.1 ระบบการจัดการและการบริหารแรงงาน
หมายเหตุ
ลําดับ
หัวขอการทวนสอบ
ผลการทวนสอบ
ใช ไมใช ไมเกี่ยวของ
1 มีนโยบายการจัดการบริหารแรงงาน
2 มีชองทางใหลูกจางไดแสดงความคิดเห็นและเขาถึงกลไกการรองเรียนไดดวย
ตนเอง
3 มีการแกไขและปองกันในกรณีที่ไมปฏิบัติตามนโยบายของสถานประกอบการ
4 มีการจัดทําทะเบียนลูกจาง และเก็บขอมูลจางตามกฎหมาย
5 มีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเปนลายลักษณอักษร
6 มีการปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานใหลูกจางทราบ
7 มีสัญญาจางที่เปนนลายลั
ลายลักษณอักษร ลูกจางไดรับสัญญาจาง และรับทราบ
ขอตกลงในสัญญาจาง
4.2 การไมใชแรงงานบังคับ (No Forced Labour)
ลําดับ
หัวขอทดสอบ
1
2
3
4
5
6
7

ไมมีการใชความรุนแรงหรือการขมขูคุกคามลูกจางทํางาน
ไมมีการขมขูลูกจางที่เปนแรงงานตางดาววาจะแจงเจาหนาที่ภาครัฐเพื่อ
ตรวจสอบหรือจับกุมหรือสงกลับประเทศตนทางเพื่อขมขูใหลูกจางทํางาน
ลูกจางมีเสรีภาพในการเขาหรือออกสถานที่ทํางาน
งานหรือที่พักตามระเบียบของ
สถานประกอบกิจการ
ไมมีการเก็บเอกสารสําคัญประจําตัวหรือทรัพยสวนตัวของลูกจาง
ไมมีการเรียกเก็บเงินจากลูกจางเพื่อการจัดหาแรงงาน
ไมมีการเรียกเก็บหรือรับหลักประกันความเสียหายในการทํางาน
มีการเขียนสัญญาเปนลายลักษณอักษรและจัดทําในภาษาของแรงงานขาม
ชาติ
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หมายเหตุ
ผลการทวนสอบ
ใช ไมใช ไมเกี่ยวของ

2

ลําดับ

หัวขอทดสอบ

8

มีการระบุหนาที่ความรับผิดชอบของลูกจางชั่วโมงการทํางานคาจาง
ผลประโยชนอื่นๆ ที่ไดรับและสิทธิ์ของลูกจางในสัญญาจางที่ชัดเจน
ไมจายคาจางใหกับลูกจางลาชาหรือระงบการจายคาจางหรือจายคาจางไม
สม่ําเสมอเพื่อลงโทษหรือบีบบังคับใหลุกจางทํางานอยูกับตน
มีการจายคาจางใหกับลูกจางโดยตรง
ลูกจางไมถูกบังคับใหทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด หรือทํางานลวงเวลา
ในวันหยุดมากกวา 36 ชั่วโมง ตอสัปดาห โดยใชเหตุผลขมขูวาจะไลออก
หรือกระทําการใดๆ ที่ขมขูวาจะมีการหักเงินเดือน
มีการตรวจสอบตัวแทนจัดหางานวาไดรับการอนุญาติและขึ้นทะเบียนอยาง
ถูกตอง
มีการรับทราบขอปฏิบัติในการสรรหาแรงงานของตัวแทนจัดหางาน
มีการรับทราบขอกําหนดและเงื่อนไขการจางงานที่ตัวแทนจัดหางานแจงให
ลูกจางทราบ เพื่อใหลูกจางที่มีตัวแทนจัดหางานเพื่อใหลูกจา
ทราบเพื่อใหลูกจางมีความแนใจวานายจางใหเขามาทํางานดวยขอกําหนด
และเงื่อนไขที่ตกลง
มีการรับทราบคาใชจายที่ลูกจางตองจายใหกับตัวแทนจัดหางาน
มีกระบวนการตรวจสอบไดวาตัวแทนจัดหางานไมมีการใชแรงงานบังคับ
มีการอธิบายสัญญาจางในภาษาของลูกจาง กรณีลูกจางมีขอจํากัดดานภาษา
ในการอานหรือเขียน
ลูกจางสามารถบอกเลิกสัญญาจาง โดยไมถูกปรับหรือถูกลงโทษ
ลูกจางที่สิ้นสุดการจางงานหรือถูกเลิกจาง สามารถเขาถึงทรัพยสินของตนอง
และมีสิทธิ์ไดรับคาจางเต็มจํานวนตลอดเวลาที่ทํางาน ภายในระยะเวลา 3
วัน

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

หมายเหตุ
ผลการทวนสอบ
ใช ไมใช ไมเกี่ยวของ

4.3 การไมใชแรงงานเด็ก (No
No Child Labour
Labour)
ลําดับ

หัวขอทดสอบ

1

ไมจางเด็กที่มีอายุต่ํากวา 15 ปทํางาน หรือที่กฎหมายกําหนด

2

มีการตรวจสอบอายุของลูกจาง ทั้งจากเอกสารและวิธีการสัมภาษณ

3

แจงการจางงานลูกจางซึ่งเปนเด็ก ใหพนักงานตรวจแรงงานใหรับทราบ
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ลูกจางเขาทํางาน และหลังสิ้นสุดสัญญาภายใน 7
วัน
ไมเรียกเก็บเงินประกัน หรือเรียกเก็บเงินจากลูกจางเพื่อใหไดงานทํา

4
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หมายเหตุ
ผลการทดสอบ
ใช ไมใช ไมเกี่ยวของ

3

ลําดับ

หัวขอทดสอบ

5

ไมมีการใหลูกจางซึ่งเปนเด็กทํางานในสถานที่ทํางานที่มีความรอน ความเย็น
การสั่นสะเทือน ระดับเสียง แสงสวางที่อยูในระดับที่เปนอันตราย
ไมมีการใชลูกจางซึ่งเปนเด็กทํางานที่อาจมีการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย
สารพิษและวัตถุที่กอใหเกิดประกายไฟ หรือระเบิดได
ไมมีการใหลูกจางซึ่งเปนเด็กทํางานขับรถยกของ หรือยานพาหนะที่ใช
เครื่องยนต
ไมมีการใหลูกจางซึ่งเปนเด็กทํางานเกี่ยวกับการชอมบํารุงหรือทําความ
สะอาดอุปกรณไฟฟา หรืออุปกรณเครื่องจักรกล
ไมมีการใหลูกจางซึ่งเปนเด็กทํางานบนนั่งรานที่สูงจากพื้นมากกวา 10 เมตร
เพื่อการสรางหรือซอมบํารุงอุปกรณ

6
7
8
9

4.4 การใชแรงงานหญิง (Female
Female Labour)
ลําดับ
หัวขอทดสอบ
1

มีความเทาเทียมกันในการจางงานทั้งลูกจางหญิงและลูกจางชาย

2

ไมมีการตรวจการตั้งครรภในขณะที่อยูระหวางการคัดเลือกเขาทํางาน

3

ไมเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภ

4

มีการเปดโอกาสใหลูกจางหญิงไดรับการอบรมการพัฒนาอาชีพการเลื่อนขั้น
และการเลื่อนตําแหนง
ลูกจางหญิงมีสิทธิในการลาคลอดและไดรับคาจางตามกฎหมาย
ลูกจางหญิงที่ลาคลอดไมมีการถูกบังคับใหลาออกจากงาน
หลังจากการลาคลอดลูกจางหญิงสามารถกลับมาทํางานในตําแหนงเดิมและ
ไดรับคาจางในอัตราเทาเดิม
ไมใหลูกจางหญิงทํางานที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามที่กฎหมายกําหนด เชน
ทํางานบนที่สูงกวาพื้นดินตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป
ทันทีที่นายจางทราบวาลูกจางหญิงมีครรภ ใหนายจางพิจารณางาน
ารณางานที่
เหมาะสม
ไมใหลูกจางหญิงมีครรภทํางานระหวางเวลา 22.00 - 06.00 น. ทํางาน
ลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด

5
6
7
8
9
10
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หมายเหตุ
ผลการทดสอบ
ใช ไมใช ไมเกี่ยวของ

หมายเหตุ
ผลการทดสอบ
ใช ไมใช ไมเกี่ยวของ

4

4.5 การไมเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination)
Discrimination)
ลําดับ
หัวขอการทวนสอบ
1

มีการปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงอยางเทาเทียมกัน

2

มีการปฏิบัติตอลูกจางไทยและแรงงานขามชาติอยางเทาเทียมกันนดานตาง ๆ
ไดแก การจายคาจาง สภาพการทํางานสมาชิกสหภาพแรงงานความปลอดภัย
สภาพความเปนอยู และสวัสดิการอื่น ๆ
มีการกําหนดหนาที่โดยไมใชเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว วัฒนธรรม เพศ ศาสนา
และทัศนคติทางการเมืองของลูกจางเปนเงื่อนไข
มีการประเมินคนพิการที่สมัครทํางานตามความสามารถในการปฏิบัติงาน
และลักษณะงานโดยไมใชความพิการเปนขอจํากัดในการจางงาน
การประกาศรับสมัคร การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การอบรม การพัฒนา
อาชีพ การเลื่อนขั้นและ การเลื่อนตําแหนง จะไมมีการเลือกปฏิบัติดวย
สาเหตุจากอายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษาที่ใช

3
4
5

หมายเหตุ
ผลการทวนสอบ
ใช ไมใช ไมเกี่ยวของ

4.6 เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาตอรองรวมและความรวมมือในสถานประกอบกิจการ om of Association,
Collective Bargainingand Workplace Co
Cooperation)
หมายเหตุ
ลําดับ
หัวขอการทวนสอบ
ผลการทวนสอบ
ใช ไมใช ไมเกี่ยวของ
1 มีการใหอิสระในการพบปะพูดคุยและรวมตัว โดยไมแทรกแซงหรือขัดขวาง
2 มีกระบวนการแกไขขอรองทุกขของลูกจาง
3 ไมมีการกระทําใด ๆ เพื่อลงโทษลูกจางที่เขารวมสหภาพแรงงานหรือมีสวน
รวม
4 ลูกจางสามารถมีผูแทนฝายลูกจาง เพื่อปรึกษาหารือหรือเจรจาตอรองได
5 นายจางและลูกจางตองปฏิบัติตามขอตกลงที่มีไวรวมกัน
4.7 คาจาง สิทธิประโยชน และชั่วโมงการทํางาน (Wages, Benefits and Working Time)
หมายเหตุ
ลําดับ
หัวขอการทวนสอบ
ผลการทวนสอบ
ใช ไมใช ไมเกี่ยวของ
1 มีการจายคาจางไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด
2 มีการจายคาทํางานลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
ตามที่กฎหมายกําหนด
3 มีการจายคาจางสําหรับวันหยุดตามประเพณี และวันลาใหกับลูกจาง
4 มีการทําหลักฐานการจายเงิน และมีการแจงลูกจางในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจายคาจางและการหักคาใชจายตาง ๆ ตามที่แสดงในหลักฐานการ
จายเงินและอธิบายในภาษาที่ลูกจางเขาใจ
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5

ลําดับ

หัวขอการทวนสอบ

5
6
7
8

มีการจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางตามที่กฎหมายกําหน
หนด
มีการจัดวันหยุดประจําสัปดาหใหกับลูกจางอยางนอย 1 วันตอสัปดาห
กําหนดชั่วโมงการทํางานตามที่กฎหมายกําหนด
กรณีกําหนดอัตราคาจางตามผลงานที่ทําได เมื่อคํานวณอัตราคาจางตองไม
นอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา ทั้งการทํางานในวันหยุด และลวงเวลาในวันหยุด
ตามที่กฎหมายกําหนด
มีการจายคาจางใหลูกจางอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
มีการจายคาจางใหลูกจางโดยตรง ณ สถานประกอบกิจการของนายจาง หรือ
ผานบัญชีธนาคารพาณิชย โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง
มีการขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือประกันสุขภาพใหกับลูกจาง
และอธิบายใหลูกจางรับทราบ
ไมมีการหักคาจางเพื่อไปชําระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการจัดหางานในทุกกรณี
ชั่วโมงการทํางานปกติวันละไมเกิน 8 ชั่วโมงตอวัน หรือ 48 ชั่วโมงตอสัปดาห
การทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุด การทํางานลวงเวลาในวันหยุด
ใหทําเทาที่จําเปนและเหมาะสม โดยตองไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน
เปนคราว ๆ ไป ซึ่งรวมเวลาทํางานดังกลาวแลวสัปดาหละไมเกิน 36 ชั่วโมง
ตอคน

9
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หมายเหตุ
ผลการทวนสอบ
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4.8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน และสวัสดิการ (Occuptional
Occuptional Safety, Health
and Worker Welfare)หัหัวขอการทวนสอบ
ลําดับ

หัวขอการทวนสอบ

1
2

มีการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยใหเปนไปตามกฎหมาย
มีการจัดทําบันทึกการเกิดอุบัติเหตุและการเกิดโรคเนื่องจากการทํางานและ
รายงานขอมูลดังกลาวไปยังหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ลูกจางมีสวนรวมในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
มีการจัดทําบัญชีรายการสารเคมีและสารเคมีอันตรายที่ใชในสถานประกอบ
กิจการ
มีการระบุฉลากบนบรรจุภัณฑเคมี และเก็บรักษาสารเคมีอยางเหมาะสม
มีการอบรมลูกจางที่ทํางานเกี่ยวของกับสารเคมีอันตรายใหสามารถทํางาน
ไดอยางปลอดภัย
มีการจัดหาอุปกรณชําระรางกายใหกับลูกจางอยางเพียงพอ ในกรณีที่ลูกจาง
สัมผัสหรือมีการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย
มีการจัดเตรียมอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่จําเปนเหมาะสม
กับชนิดของงานใหกับลูกจางใชสวมใสขณะปฏิบัติงาน

3
4
5
6
7
8
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หมายเหตุ
ผลการทวนสอบ
ใช ไมใช ไมเกี่ยวของ
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หมายเหตุ
ผลการทวนสอบ
ใช ไมใช ไมเกี่ยวของ

ลําดับ

หัวขอการทวนสอบ

9

อุปกรณ เครื่องมือ สวิตซ และอุปกรณควบคุม ถูกออกแบบใหลูกจางสามารถ
ใชไดโดยงาย
มีการติดตั้งอุปกรณปองกันตามที่กฎหมายกําหนดหรือมีมาตรการ
ดานความปลอดภัยที่เหมาะสม ในสวนของเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหว
ซึ่งสามารถทําใหเกิดอันตรายตอลูกจาง
มีกการติ
ารติดสัญลักษณปายเตือนอันตราย ณ สถานประกอบกิจการ
มีมาตรการที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหลูกจางยกและ
งยกและ/หรือดึงของหนักเกิน
กําหนด
สถานประกอบกิจการมีการถายเทอากาศอยางเพียงพอ
สถานประกอบกิจการมีระดับเสียงดังไมเกินมาตรฐานกําหนด
สถานประกอบกิจการมีแสงสวางอยางเพียงพอ
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4.9 สวัสดิการ (Worker Welfare)
ลําดับ
หัวขอการทวนสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หมายเหตุ
ผลการทวนสอบ
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มีอุปกรณปฐมพยาบาลที่พรอมใชในกรณีลูกจางไดรับบาดเจ็บขณะทํางาน
มีชุดปฐมพยาบาลถูกวางในที่ที่หยิบไดงาย และมองเห็นไดงา
สถานประกอบกิจการมีหองน้ําและหองสวมอยางเพียงพอ สําหรับลูกจาง
สถานประกอบกิจการมีอุปกรณลางมือและสบูอยางเพียงพอ
มีการจัดหาน้ําดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามัยและมีปริมาณเพียงพอสําหรับลูกจาง
สถานที่ทํางานมีพื้นที่สําหรับรับประทานอาหารที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะ
มีสถานที่สําหรับการจัดเตรียมและรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
ซึ่งแยกจากสถานที่ทํางาน
ลูกจางรับทราบและรูสิทธิในการเขาถึงบริการสุขภาพ และรูวิธีปฏิบัติ
เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
ที่พักมีพื้นที่ใชสอยที่จําเปนอยางเพียงพอ
ทีพ่ ักมีน้ําใชที่สะอาดและเพียงพอ
ที่พักมีหองนา หองสวม มีระบบกําจัดของเสีย และขยะที่เหมาะสม
ลงชื่อ............................................ผู
............................................ ทวนสอบ
(……………………………………….)
ตําแหนง.....................................................
..................................
วันที.่ ........เดือน....................
....................พ.ศ............
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