แบบรายงานการทวนสอบการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงานที่ดสี าหรับสถานประกอบกิจการทั่วไป
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โทรศัพท์..........................................โทรสำร......................................................................................
6. กำรจำหน่ำย
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ส่งออก (ระบุประเทศ).............................................................................................................
7. จำนวนลูกจ้ำง...............คน จำแนกเป็น ชำย...............คน หญิง...............คน ในจำนวนนี้มีลูกจ้ำง เด็ก...............คน
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4.1 ระบบการจัดการและการบริหารแรงงาน
ผลกำรทวนสอบ
ลำดับ
หัวข้อกำรทวนสอบ
หมำยเหตุ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกีย่ วข้อง
1 มีนโยบำยกำรจัดกำรบริหำรแรงงำน
2
3
4
5
6

มีช่องทำงให้ลูกจ้ำงได้แสดงควำมคิดเห็นและเข้ำถึงกลไกกำรร้องเรียนได้ดว้ ยตนเอง
มีกำรแก้ไขและป้องกันในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติ ำมนโยบำยของสถำนประกอบกิจกำร
มีกำรจัดทำทะเบียนลูกจ้ำง และเก็บบันทึกข้อมูลลูกจ้ำงตำมกฎหมำย
มีข้อบังคับเกีย่ วกับกำรทำงำนเป็นลำยลักษณ์อกั ษร
มีกำรปิดประกำศข้อบังคับเกีย่ วกับกำรทำงำนให้ลูกจ้ำงทรำบ
มีสัญญำจ้ำงที่เป็นลำยลักษณ์อกั ษร ลูกจ้ำงได้รับฉบับสัญญำจ้ำง และรับทรำบ
7
ข้อตกลงในสัญญำจ้ำง
4.2 การไม่ใช้แรงงานบังคับ (No Forced Labour)
ลำดับ

หัวข้อกำรทดสอบ

1 ไม่มีกำรใช้ควำมรุนแรงหรือกำรข่มขูค่ ุกคำมลูกจ้ำงเพื่อให้ลูกจ้ำงทำงำน
ไม่มีกำรข่มขูล่ ูกจ้ำงที่เป็นแรงงำนต่ำงด้ำวว่ำจะแจ้งเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ
2 เพื่อตรวจสอบหรือจับกุมหรือส่งกลับประเทศต้นทำงเพื่อข่มขูใ่ ห้ลูกจ้ำงทำงำน
ลูกจ้ำงมีเสรีภำพในกำรเข้ำหรือออกสถำนที่ทำงำนหรือที่พกั ตำมระเบียบ
3 ของสถำนประกอบกิจกำร
4 ไม่มีกำรเก็บเอกสำรสำคัญประจำตัวหรือทรัพย์สินส่วนตัวของลูกจ้ำง
5 ไม่มีกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกจ้ำงเพื่อกำรจัดหำแรงงำน
6 ไม่มีกำรเรียกเก็บหรือรับหลักประกันควำมเสียหำยในกำรทำงำน
7 มีกำรเขียนสัญญำจ้ำงเป็นลำยลักษณ์อกั ษรและจัดทำในภำษำของแรงงำนข้ำมชำติ

ผลกำรทดสอบ
หมำยเหตุ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกีย่ วข้อง

2

ลำดับ

หัวข้อกำรทดสอบ

ผลกำรทดสอบ
หมำยเหตุ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกีย่ วข้อง

มีกำรระบุหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของลูกจ้ำงชัว่ โมงกำรทำงำนค่ำจ้ำงผลประโยชน์
8 อืน่ ๆ ที่ได้รับและสิทธิของลูกจ้ำงในสัญญำจ้ำงที่ชัดเจน
ไม่จ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงล่ำช้ำระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงหรือจ่ำยค่ำจ้ำงไม่สม่ำเสมอ
9 เพื่อลงโทษและหรือบีบบังคับให้ลูกจ้ำงทำงำนอยูก่ บั ตน
10 มีกำรจ่ำยค่ำจ้ำงให้กบั ลูกจ้ำงโดยตรง
ลูกจ้ำงไม่ถูกบังคับให้ทำงำนล่วงเวลำ ทำงำนในวันหยุด หรือทำงำนล่วงเวลำใน
11 วันหยุดมำกกว่ำ 36 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์ โดยใช้เหตุผลข่มขูว่ ำ่ จะไล่ออก หรือกระทำ
กำรใด ๆ ที่ข่มขูว่ ำ่ จะมีกำรหักเงินเดือน
12 มีกำรตรวจสอบตัวแทนจัดหำงำนว่ำได้รับกำรอนุญำตและขึน้ ทะเบียนอย่ำงถูกต้อง
13 มีกำรรับทรำบข้อปฏิบัตใิ นกำรสรรหำแรงงำนของตัวแทนจัดหำงำน
มีกำรรับทรำบข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนที่ตวั แทนจัดหำงำนแจ้ง
ให้ลูกจ้ำงทรำบ เพื่อให้ลูกจ้ำงที่ตวั แทนจัดหำงำนแจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบ
14 เพื่อให้ลูกจ้ำงมีควำมแน่ใจว่ำนำยจ้ำงให้เข้ำมำทำงำนด้วยข้อกำหนด
และเงื่อนไงที่ตกลง
15 มีกำรรับทรำบค่ำใช้จ่ำยที่ลูกจ้ำงต้องจ่ำยให้กบั ตัวแทนจัดหำงำน
16 มีกระบวนกำรตรวจสอบได้วำ่ ตัวแทนจัดหำงำนไม่มีกำรใช้แรงงำนบังคับ
มีกำรอธิบำยสัญญำจ้ำงในภำษำของลูกจ้ำง กรณีลูกจ้ำงมีข้อจำกัดด้ำนภำษำใน
17 กำรอ่ำนหรือเขียน
18 ลูกจ้ำงสำมำรถบอกเลิกสัญญำจ้ำง โดยไม่ถูกปรับหรือถูกลงโทษ
ลูกจ้ำงที่สนิ้ สุดกำรจ้ำงงำนหรือถูกเลิกจ้ำง สำมำรถเข้ำถึงทรัพย์สินของตนอง
19 และมีสิทธิ์ได้รับค่ำจ้ำงเต็มจำนวนตลอดเวลำที่ทำงำน ภำยในระยะเวลำ 3 วัน
4.3 การไม่ใช้แรงงานเด็ก (No Child Labour)
ลำดับ

หัวข้อกำรทวนสอบ

1 ไม่จ้ำงเด็กที่มีอำยุต่ำกว่ำ 15 ปีทำงำน หรือที่กฎหมำยกำหนด
2 มีกำรตรวจสอบอำยุของลูกจ้ำง ทั้งจำกเอกสำรและวิธกี ำรสัมภำษณ์
แจ้งกำรจ้ำงงำนลูกจ้ำงซึ่งเป็นเด็ก ให้พนักงำนตรวจแรงงำนให้รับทรำบ
3 ภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ลูกจ้ำงเข้ำทำงำน และหลังสิน้ สุดสัญญำภำยใน 7 วัน
4 ไม่เรียกเก็บเงินประกัน หรือเรียกเก็บเงินจำกลูกจ้ำงเพื่อให้ได้งำนทำ
ไม่มีกำรให้ลูกจ้ำงซึ่งเป็นเด็กทำงำนในสถำนที่ทำงำนที่มีควำมร้อน ควำมเย็น
5 กำรสัน่ สะเทือน ระดับเสียง แสงสว่ำงที่อยูใ่ นระดับที่เป็นอันตรำย
ไม่มีกำรใช้ลูกจ้ำงซึ่งเป็นเด็กทำงำนที่อำจมีกำรสัมผัสกับสำรเคมีอนั ตรำย สำรพิษ
6 และวัตถุที่กอ่ ให้เกิดประกำยไฟ หรือระเบิดได้

ผลกำรทวนสอบ
หมำยเหตุ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกีย่ วข้อง

3

ลำดับ

หัวข้อกำรทวนสอบ

ผลกำรทวนสอบ
หมำยเหตุ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกีย่ วข้อง

ไม่มีกำรให้ลูกจ้ำงซึ่งเป็นเด็กทำงำนขับรถยกของ หรือยำนพำหนะที่ใช้เครื่องยนต์
7 สำหรับเคลือ่ นย้ำยสินค้ำ
ไม่มีกำรให้ลูกจ้ำงซึ่งเป็นเด็กทำงำนเกีย่ วกับกำรซ่อมบำรุงหรือทำควำมสะอำด
8 อุปกรณ์ไฟฟ้ำ หรืออุปกรณ์เครื่องจักรกล
ไม่มีกำรให้ลูกจ้ำงซึ่งเป็นเด็กทำงำนบนนั่งร้ำนที่สูงจำกพื้นมำกกว่ำ 10 เมตร
9 เพื่อกำรสร้ำงหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์
4.4 การใช้แรงงานหญิง (Female Labour)
ลำดับ

หัวข้อกำรทวนสอบ

ผลกำรทวนสอบ
หมำยเหตุ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกีย่ วข้อง

1 มีควำมเท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงงำนทั้งลูกจ้ำงหญิงและลูกจ้ำงชำย
2 ไม่มีกำรตรวจกำรตัง้ ครรภ์ในขณะที่อยูร่ ะหว่ำงกำรคัดเลือกเข้ำทำงำน
3 ไม่เลิกจ้ำงลูกจ้ำงหญิงเพรำะเหตุมีครรภ์
มีกำรเปิดโอกำสให้ลูกจ้ำงหญิงได้รับกำรอบรมกำรพัฒนำอำชีพกำรเลือ่ นขัน้
4 และกำรเลือ่ นตำแหน่ง
5 ลูกจ้ำงหญิงมีสิทธิในกำรลำคลอดและได้รับค่ำจ้ำงตำมกฎหมำย
6 ลูกจ้ำงหญิงที่ลำคลอดไม่มีกำรถูกบังคับให้ลำออกจำกงำน
หลังจำกกำรลำคลอดลูกจ้ำงหญิงสำมำรถกลับมำทำงำนในตำแหน่งเดิม
7 และได้รับค่ำจ้ำงในอัตรำเท่ำเดิม
ไม่ให้ลูกจ้ำงหญิงทำงำนที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น
8 ทำงำนบนที่สูงกว่ำพื้นดินตัง้ แต่ 10 เมตรขึน้ ไป
ทันทีที่นำยจ้ำงทรำบว่ำลูกจ้ำงหญิงมีครรภ์ ให้นำยจ้ำงพิจำรณำงำน
9
ที่เหมำะสม
ไม่ให้ลูกจ้ำงหญิงมีครรภ์ทำงำนระหว่ำงเวลำ 22.00 – 06.00 น. ทำงำนล่วงเวลำ
10 หรือทำงำนในวันหยุด
4.5 การไม่เลือกปฏิบตั ิ (Non-Discrimination)
ลำดับ

หัวข้อกำรทวนสอบ

1 มีกำรปฏิบัตติ อ่ ลูกจ้ำงชำยและหญิงอย่ำงเท่ำเทียมกัน
มีกำรปฏิบัตติ อ่ ลูกจ้ำงไทยและแรงงำนข้ำมชำติอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2 ในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ กำรจ่ำยค่ำจ้ำง สภำพกำรทำงำนสมำชิกสหภำพแรงงำน
ควำมปลอดภัย สภำพควำมเป็นอยู่ และสวัสดิกำรอืน่ ๆ
3 มีกำรกำหนดหน้ำที่โดยไม่ใช้เชือ้ ชำติ สัญชำติ สีผิว วัฒนธรรม เพศ ศำสนำ
และทัศนคติทำงกำรเมืองของลูกจ้ำงเป็นเงื่อนไข

ผลกำรทวนสอบ
หมำยเหตุ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกีย่ วข้อง

4

ลำดับ

หัวข้อกำรทวนสอบ

ผลกำรทวนสอบ
หมำยเหตุ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกีย่ วข้อง

มีกำรประเมินคนพิกำรที่สมัครทำงำนตำมควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิ ำน
4 และลักษณะงำนโดยไม่ใช้ควำมพิกำรเป็นข้อจำกัดในกำรจ้ำงงำน
5 กำรประกำศรับสมัคร กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร กำรอบรม กำรพัฒนำ
อำชีพ กำรเลือ่ นขัน้ และ กำรเลือ่ นตำแหน่ง จะไม่มีกำรเลือกปฏิบัตดิ ว้ ยสำเหตุจำก
อำยุ เพศ เชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ ภำษำที่ใช้
4.6 เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วมและความร่วมมือในสถานประกอบกิจการ
(Freedom of Association, Collective Bargainingand Workplace Cooperation)
ลำดับ

หัวข้อกำรทวนสอบ

ผลกำรทวนสอบ
หมำยเหตุ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกีย่ วข้อง

1 มีกำรให้อสิ ระในกำรพบปะพูดคุยและรวมตัว โดยไม่แทรกแซงหรือขัดขวำง
2 มีกระบวนกำรแก้ไขข้อร้องทุกข์ของลูกจ้ำง
ไม่มีกำรกระทำใด ๆ เพื่อลงโทษลูกจ้ำงที่เข้ำร่วมสหภำพแรงงำนหรือมีส่วนร่วม
3
ในกำรสมำคมของลูกจ้ำง
4 ลูกจ้ำงสำมำรถมีผแู้ ทนฝ่ำยลูกจ้ำง เพื่อปรึกษำหำรือหรือเจรจำต่อรองได้
5 นำยจ้ำงและลูกจ้ำงต้องปฏิบัตติ ำมข้อตกลงที่มีไว้ร่วมกัน
4.7 ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ และชั่วโมงการทางาน (Wages, Benefits and Working Time)
ลำดับ

หัวข้อกำรทวนสอบ

1 มีกำรจ่ำยค่ำจ้ำงไม่น้อยกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขัน้ ต่ำตำมที่กฎหมำยกำหนด
มีกำรจ่ำยค่ำทำงำนล่วงเวลำ ค่ำทำงำนในวันหยุด และค่ำล่วงเวลำในวันหยุด
2 ตำมที่กฎหมำยกำหนด
3 มีกำรจ่ำยค่ำจ้ำงสำหรับวันหยุดตำมประเพณี และวันลำให้กบั ลูกจ้ำง
มีกำรทำหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน และมีกำรแจ้งลูกจ้ำงในรำยละเอียดเกีย่ วกับ
4 กำรจ่ำยค่ำจ้ำงและกำรหักค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ตำมที่แสดงในหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
และอธิบำยในภำษำที่ลูกจ้ำงเข้ำใจ
5 มีกำรจ่ำยค่ำชดเชยให้แก่ลูกจ้ำงซึ่งเลิกจ้ำงตำมที่กฎหมำยกำหนด
6 มีกำรจัดวันหยุดประจำสัปดำห์ให้กบั ลูกจ้ำงอย่ำงน้อย 1 วันต่อสัปดำห์
7 กำหนดชัว่ โมงกำรทำงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด
กรณีกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงตำมผลงำนที่ทำได้ เมื่อคำนวณอัตรำค่ำจ้ำงต้องไม่น้อย
8 กว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขัน้ ต่ำ ทั้งกำรทำงำนในวันหยุด และล่วงเวลำในวันหยุด
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
9 มีกำรจ่ำยค่ำจ้ำงให้ลูกจ้ำงอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ผลกำรทวนสอบ
หมำยเหตุ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกีย่ วข้อง
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ลำดับ

10
11
12
13
14

หัวข้อกำรทวนสอบ

ผลกำรทวนสอบ
หมำยเหตุ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกีย่ วข้อง

มีกำรจ่ำยค่ำจ้ำงให้ลูกจ้ำงโดยตรง ณ สถำนประกอบกิจกำรของนำยจ้ำง หรือผ่ำน
บัญชีธนำคำรพำณิชย์ โดยได้รับควำมยินยอมจำกลูกจ้ำง
มีกำรขึน้ ทะเบียนประกันสังคมหรือประกันสุขภำพให้กบั ลูกจ้ำง
และอธิบำยให้ลูกจ้ำงรับทรำบ
ไม่มีกำรหักค่ำจ้ำงเพื่อไปชำระหนี้ที่เกิดขึน้ จำกกำรจัดหำงำนในทุกกรณี
ชัว่ โมงกำรทำงำนปกติวนั ละไม่เกิน 8 ชัว่ โมงต่อวัน หรือ 48 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์
กำรทำงำนล่วงเวลำ กำรทำงำนในวันหยุด กำรทำงำนล่วงเวลำในวันหยุด
ให้ทำเท่ำที่จำเป็นและเหมำะสม โดยต้องได้รับควำมยินยอมจำกลูกจ้ำงก่อน
เป็นครำว ๆ ไป ซึ่งรวมเวลำทำงำนดังกล่ำวแล้วสัปดำห์ละไม่เกิน 36 ชัว่ โมงต่อคน

4.8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน และสวัสดิการ
(Occuptional Safety, Health and Worker Welfare)
ลำดับ

หัวข้อกำรทวนสอบ

1 มีกำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนทีป่ ลอดภัยให้เป็นไปตำมกฎหมำย
มีกำรจัดทำบันทึกกำรเกิดอุบัตเิ หตุและกำรเกิดโรคเนื่องจำกกำรทำงำน
2 และรำยงำนข้อมูลดังกล่ำวไปยังหน่วยงำนภำครัฐที่เกีย่ วข้อง
3 ลูกจ้ำงมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
4 มีกำรจัดทำบัญชีรำยกำรสำรเคมีและสำรเคมีอนั ตรำยทีใ่ ช้ในสถำนประกอบกิจกำร
5 มีกำรระบุฉลำกบนบรรจุภัณฑ์เคมี และเก็บรักษำสำรเคมีอย่ำงเหมำะสม
มีกำรอบรมลูกจ้ำงที่ทำงำนเกีย่ วข้องกับสำรเคมีอนั ตรำยให้สำมำรถทำงำน
6 ได้อย่ำงปลอดภัย
มีกำรจัดหำอุปกรณ์ชำระร่ำงกำยให้กบั ลูกจ้ำงอย่ำงเพียงพอ ในกรณีที่ลูกจ้ำงสัมผัส
7 หรือมีกำรรั่วไหลของสำรเคมีอนั ตรำย
มีกำรจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นเหมำะสม
8 กับชนิดของงำนให้กบั ลูกจ้ำงใช้สวมใส่ขณะปฏิบัตงิ ำน
อุปกรณ์ เครื่องมือ สวิตช์ และอุปกรณ์ควบคุม ถูกออกแบบให้ลูกจ้ำงสำมำรถใช้ได้
9 โดยง่ำย
มีกำรติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือมีมำตรกำร
10 ด้ำนควำมปลอดภัยที่เหมำะสม ในส่วนของเครื่องจักรที่มีกำรเคลือ่ นไหว
ซึ่งสำมำรถทำให้เกิดอันตรำยต่อลูกจ้ำง
11 มีกำรติดสัญลักษณ์ป้ำยเตือนอันตรำย ณ สถำนประกอบกิจกำร
มีมำตรกำรที่เพียงพอเพื่อหลีกเลีย่ งไม่ให้ลูกจ้ำงยกและ/หรือดึงของหนักเกิน
12 กำหนด

ผลกำรทวนสอบ
หมำยเหตุ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกีย่ วข้อง
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หัวข้อกำรทวนสอบ

ลำดับ

13 สถำนประกอบกิจกำรมีกำรถ่ำยเทอำกำศอย่ำงเพียงพอ
14 สถำนประกอบกิจกำรมีระดับเสียงดังไม่เกินมำตรฐำนกำหนด
15 สถำนประกอบกิจกำรมีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ
4.9 สวัสดิการ (Worker Welfare)
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผลกำรทวนสอบ
หมำยเหตุ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกีย่ วข้อง

หัวข้อกำรทวนสอบ
มีอปุ กรณ์ปฐมพยำบำลที่พร้อมใช้ในกรณีลูกจ้ำงได้รับบำดเจ็บขณะทำงำน
มีชุดปฐมพยำบำลถูกวำงในที่ที่หยิบได้ง่ำย และมองเห็นได้ง่ำย
สถำนประกอบกิจกำรมีห้องน้ำและห้องส้วมอย่ำงเพียงพอ สำหรับลูกจ้ำง
สถำนประกอบกิจกำรมีอปุ กรณ์ล้ำงมือและสบู่อย่ำงเพียงพอ
มีกำรจัดหำน้ำดืม่ ที่สะอำด ถูกสุขอนำมัยและมีปริมำณเพียงพอสำหรับลูกจ้ำง
สถำนที่ทำงำนมีพื้นที่สำหรับรับประทำนอำหำรที่เหมำะสมถูกสุขลักษณะ
มีสถำนที่สำหรับกำรจัดเตรียมและรับประทำนอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ
ซึ่งแยกจำกสถำนที่ทำงำน
ลูกจ้ำงรับทรำบและรู้สิทธิในกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ และรู้วธิ ปี ฏิบัติ
เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
ที่พกั มีพื้นที่ใช้สอยที่จำเป็นอย่ำงเพียงพอ
ที่พกั มีน้ำใช้ที่สะอำดและเพียงพอ
ที่พกั มีห้องน้ำ ห้องส้วม มีระบบกำจัดของเสีย และขยะที่เหมำะสม

ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง
วันที่

เดือน

ผู้ทวนสอบ
)
.
พ.ศ.
.

