Bureau Veritas Certification Services

มาตรฐานแรงงานไทย มรท. ๘๐๐๑-๒๕๕๓
ตนแบบในการดูแลพนักงาน อีกหนึ่งความรับผิดชอบตอสังคม

ความทาทายของธุรกิจ
กระแสโลกปจจุบันใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility :
CSR) ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตอแรงงานในดานสิทธิมนุษยชน และมาตรฐานแรงงาน โดยจะเห็นไดจากการกําหนด
หลักปฏิบัติจริยธรรมทางธุรกิจของผูผลิต (code of conduct) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติของคูคา รวมถึงการกําหนด
มาตรฐานสากลวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000) ขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO)
ขอกําหนดตาง ๆ เหลานี้ไดถูกใชเปนเงื่อนไขทางการคา ในลักษณะของธุรกิจกับธุรกิจ หรือระหวางผูซื้อตอผูขายสินคา
รวมทั้งนํามาเชื่อมโยงกับการเจรจาขอตกลง การคาเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ดวย ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่
ผูประกอบการตองนํา CSR มาเปนกลยุทธ ในการบริหารจัดการที่แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
เนื่องจากทําใหเกิดประโยชนตอองคกร สังคม และสภาพแวดลอม ซึ่งถือเปนแนวดําเนินการธุรกิจอยางยั่งยืน และเปน
การยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกจาง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการคา และเพิ่มผลผลิต

แนวทางแกไข

RELATED SERVICES

นอกเหนือจากการใหการรับรอง มรท.

มาตรฐานแรงงานไทย มรท. ๘๐๐๑-๒๕๕๓ คืออะไร
๘๐๐๑-๒๕๕๓ แลว บูโร เวอริทัส เซอทิ
กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตระหนักถึง
ฟเคชั่น ยังใหบริการตรวจตามมาตรฐานและ
ความสําคัญของ ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน จึงไดดําเนินการสราง ขอกําหนด ดังตอไปนี้
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทยขึ้นฉบับแรก คือ • SA 8000
มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ซึ่งไดประกาศใชเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2546 โดยมี • AA1000
• GRI – Global Reporting Initiative
วัตถุประสงคเพื่อใหสถานประกอบกิจการทุกขนาดทุกประเภทนํามรท.๘๐๐๑• BSCI, WRAP, ETI
๒๕๕๓ ไปพัฒนาสถานประกอบกิจการใหเกิดประโยชนโดยสมัครใจ เพื่อ
นอกจากนี้ผูประกอบการยังสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพการแขงขันในเวทีการคาโลก ซึ่งตอมาได
ประยุกตใชมาตรฐานรวมกับ ISO 9001,
มีการทบทวนปรับปรุงใหมีความสอดคลองกับสถานการณและกฎหมายแรงงาน
ISO 14001 และ OHSAS 18001 ไดอกี ดวย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและไดประกาศใช มรท.8001-2553 แทน มรท.๘๐๐๑๒๕๕๓ ตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) หมายถึง ขอกําหนดที่วางไวเปนหลักเพื่อจัดการแรงงานเกี่ยวกับสภาพ
การจางและสภาพการทํางาน เชน คาจาง ชั่วโมงทํางาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทํางาน โดยมาตรฐาน
แรงงานไทยจะทําใหแรงงานไดรับการคุมครองอยางทัดเทียมเสมอภาค กอใหเกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย
แรงงานสัมพันธที่ดี และขวัญกําลังใจในการทํางาน ซึ่งในขอบขายมาตรฐาน แรงงานไทยโดยทั่วไป ไดแก ระบบการ
จัดการแรงงาน การคุมครองแรงงาน สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธ

ทําไมจึงตองใชบริการกับ บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชัน่
ผูเชี่ยวชาญดานการตรวจ – บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น เปนผูนําในดานการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวของกับความ
รับผิดชอบทางสังคม อีกทั้งยังเปนองคกรแรกๆที่ไดรับการรับรองจากหนวยรับรองสากล ดานมาตรฐาน SA 8000 บูโร
ฯ มีความชํานาญในการตรวจมาตรฐานดานแรงงานมายาวนาน อีกทั้งยังไดรับการแตงตั้งจากกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานใหเปน หนวยตรวจประเมินภาคเอกชนหรือนิติบุคคลซึ่งใหบริการการตรวจ
ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ อีกดวย
เครือขายทั่วโลก – ดวยสํานักงานสาขาที่ตั้งอยูมากกวา 100 ประเทศ ทําใหลูกคาสามารถมั่นใจในคุณภาพของการตรวจ
และไดรับประโยชนจากความเปนผูใหบริการระดับสากล ควบคูกับความชํานาญดานการตรวจในระดับทองถิ่น โดย
ผูตรวจประเมินจะมีความเขาใจในภาษา วัฒนธรรม กฎหมายทองถิ่นและระเบียบการตางๆของทองถิ่นเปนอยางดี
ความเขาใจในธุรกิจ – ความสําเร็จของเราขึ้นอยูกับการทํางานใกลชิดกับลูกคา ดวยความมุงมั่นใหธุรกิจของลูกคา
เติบโตไปอยางมั่นคงและไดรับการยอมรับในระดับสากล ผูตรวจประเมินของบริษัทไดรับการฝกอบรมดานการตรวจ
ประเมินมากกวา 5,700 หัวขอ เพื่อสงมอบงานบริการใหการรับรองที่มีคุณภาพซึ่งมีความหมายตอธุรกิจของลูกคา
บริการแบบควบรวมมาตรฐาน: ลูกคาสามารถใชบริการจากบูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น แบบควบรวมมาตรฐาน เพื่อให
การทํางานของลูกคามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยประหยัดเวลา และคาใชจายที่ซ้ําซอน
นอกจากนี้บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น ยังสามารถแนะนําขอมูลเบื้องตนใหกับลูกคา พรอมวางแผนการตรวจเพื่อให
ลูกคาไดรับความสะดวกและลดปญหาการทํางานซ้ําซอนดวย

ลักษณะของ มรท.๘๐๐๑- ๒๕๕๓
มรท. ๘๐๐๑-๒๕๕๓ มีลักษณะเปนทั้งมาตรฐานเชิงระบบการจัดการ (MANAGEMENT SYSTEM STANDARD)
และมาตรฐานเชิงผลิตภัณฑ (PRODUCT STANDARD) ขอกําหนดจึงแบงเปน 2 สวนหลัก คือ
สวนที่ 1 การจัดการ เปนขอกําหนดใหมีระบบการจัดการตอลูกจาง เพื่อประกันวาลูกจางจะไดรับการคุมครองตาม
สวนที่ 2
สวนที่ 2 การคุมครองสภาพการจางและสภาพการทํางานของลูกจาง เปนขอกําหนดที่ตองปฏิบัติใหสําเร็จผลที่เกิด
แกลูกจางโดยตรง
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สาระสําคัญของ มรท. ๘๐๐๑ - ๒๕๕๓
มรท. ๘๐๐๑ - ๒๕๕๓ เปนมาตรฐานแรงงานไทย ที่มีขอกําหนดเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
สถานประกอบกิจการจะแสดงความรับผิดชอบทางสังคม วาดวยการพัฒนาระบบการจัดการแรงงานขึ้นในสถาน
ประกอบกิจการนั้นๆ ความรับผิดชอบทางสังคมของสถานประกอบกิจการ ตองครอบคลุมการปฏิบัติเรื่องตอไปนี้
1. ขอกําหนดทั่วไป
2. ระบบการจัดการ
3. การใชแรงงานบังคับ
4. คาตอบแทนการทํางาน
5. ชั่วโมงการทํางาน
6. การเลือกปฏิบัติ
7. วินัยและการลงโทษ
8. การใชแรงงานเด็ก
9. การใชแรงงานหญิง
10. เสรีภาพในการสมาคมและการรวมเจรจาตอรอง
11 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 12. สวัสดิการ

แนวปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพตามขอกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย
1. กําหนดและประกาศนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน โดยผูบริหารสูงสุดของสถานประกอบการตอง
เปนผูกําหนดและประกาศนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน เพื่อแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการปฏิบัติ
2. แตงตั้งทีมงาน สถานประกอบการตองแตงตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจาง ใหทํา
หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติใหเปนตามขอกําหนด โดยสามารถแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเฉพาะ หรือ
มอบหมายใหคณะกรรมการตางๆที่มีการแตงตั้งอยูเดิมใหทําหนาที่เปนคณะกรรมการตามขอกําหนดของมาตรฐานนี้
โดยใหขยายขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบใหครอบคุลมขอกําหนด มรท. ๘๐๐๑-๒๕๕๓ ทั้งนี้อาจจะเปน
คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 หรือคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางานก็ได โดยสถานประกอบการตองแตงตั้ง ผูแทนฝายบริหาร เพื่อรับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน
3. ประเมินสถานะ การประเมินสถานะในเบื้องตน สถานประกอบกิจการควรจัดตั้งคณะทํางานจากฝายตางๆที่เกี่ยวของ
กับดานแรงงาน เพื่อประเมินสถานะของสถานประกอบการ คณะทํางานควรเปนผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับการดําเนิง
งานมาตรฐานการจัดการมากอน มีความพรอมและทํางานรวมกับผูอื่นได โดยอาจเลือกคณะทํางานที่มีประสบการณใน
การจัดทําระบบมาตรฐานจัดการมากอน เชน คณะทํางานระบบ ISO 9001, ISO 14001 มาเปนคณะทํางานพัฒนา มรท.
๘๐๐๑-๒๕๕๓
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สําหรับคณะทํางานมีหนาที่ ศึกษาและวิเคราะหมาตรฐานแรงงานไทย จัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานและจัดระบบ
การสื่อสารไปยังบุคคลกรที่เกี่ยวของ โดยวิธีการประเมินสถานะ ทําไดโดยการจัดทําแบบประเมินสถานะสถาน
ประกอบการ ดําเนินการประเมินตามแบบที่กําหนดและสรุปผลการประเมิน พรอมจัดทําแผนงาน โครงการ รวมทั้ง
กิจกรรมที่ตองดําเนินการตอไปเพื่อเสนอผูบริหารระดับสูงพิจารณาใหความเห็นชอบ
4. การทําความเขาใจกับบุคลากร ควรใหความรูความสําคัญของการจัดทํามาตรฐาน เปาหมาย วัตถุประสงคกับพนักงาน
อีกทั้งแจงใหพนักงานทราบบทบาทของผูที่เกี่ยวของกับมาตรฐานแรงงานไทย รวมถึงแผนการดําเนินงาน การตรวจ
ติดตามภายใน การขอการรับรอง และการรักษาความตอเนื่องในการทํามาตรฐาน ซึ่งการทําความเขาใจกับบุคลากร
สามารถทําไดหลายวิธี เชน จัดประชุมชี้แจง จัดอบรม แจกเอกสาร ติดบอรดประชาสัมพันธ เปนตน ขึ้นกับขนาดของ
สถานประกอบการ จํานวนลูกจาง คุณวุฒิและวัยวุฒิของบุคลากร
5. จัดทําเอกสาร เอกสารเปนสื่อที่ใชในการติดตอสื่อสาร และดําเนินใหเปนไปตามขอกําหนด เอกสารอาจจัดทําเปนสื่อ
สิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็คทรอนิกสก็ได เอกสารที่ตองจัดทําตามมาตรฐาน มรท. ๘๐๐๑-๒๕๕๓ ไดแก
5.1 เอกสารคูมือการจัดการ มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ (TLS. 8001-2010 MANUAL) เปนเอกสารพื้นฐานที่สําคัญที่สถาน
ประกอบกิจการจะใชเปนกรอบแนวทางการจัดการมาตรฐานที่แสดงถึงประเภทกิจการ ที่ตั้งองคกร มีแนวทางการ
ปฏิบัติตามแตละขอกําหนดอยางไร
5.2 เ อกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE) เปนเอกสารที่แสดงถึงวิธีการดําเนินงานที่บุคลากรในสถาน
ประกอบการตองใข เพื่อใหการทํางานเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยสถานประกอบการตองจัดใหมีเอกสารขั้นตอน
การปฏิบัติงานอยางนอย 7 ขั้นตอนดังนี้ (1) ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร (2) ขั้นตอนการควบคุมบันทึก (3) ขั้นตอน
การประเมินและคัดเลือกผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวง (4) ขั้นตอนการสื่อสาร (5) ขั้นตอนการตรวจติดตาม (6)
ขั้นตอนการแกไขและปองกันขอบกพรอง และ (7) ขั้นตอนการจัดทําขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
5.3 เอกสารวิธีการทํางาน (WORK INSTRUCTION) เปนเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดวิธีการทํางานของแตละ
ประเภทงาน ทั้งนี้มรท. ๘๐๐๑-๒๕๕๓ ไมไดกําหนดอยางชัดเจนวาสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีเอกสาร
วิธีการทํางานอะไรบาง จึงขึ้นกับสถานประกอบการที่จะกําหนดขึ้นตามความเหมาะสมกับลักษณธงานที่เปนอยู
5.4 เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ ไดแก แบบฟอรมตางๆ ซึ่งจะเปนแบบฟอรมที่ตองมีตามกฎหมายและแบบฟอรมที่ตอง
มีตาม มรท. ๘๐๐๑-๒๕๕๓, บันทึกของแบบฟอรมตางๆ นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน เอกสาร
การทบทวนสถานะ เอกสารการทบทวนการจัดการ คําสั่งแตงตั้งผูแทนฝายบริหาร เปนตน
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6 นําไปใชและการปฏิบัติ ผูบริหารสถานประกอบการตองมีความมุงมั่น สนับสนุน ควบคุมกํากับ และดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามขอกําหนด โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนด ควรมีการประชุมอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ ตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรคที่อาจมีในระหวางการ
ดําเนินงาน
7. ตรวจติดตามภายใน สถานประกอบการตองแตงตั้งผูทําหนาที่เปนผูตรวจติดตามภายใน (INTERNAL AUDITOR)
เพื่อตรวจประเมินวามีการปฏิบัติตามขอกําหนด มรท. ๘๐๐๑ - ๒๕๕๓ และนํานโยบาย แผนงาน โครงการตาม
แผนปฏิบัติการนั้นไปปฏิบัติจริงหรือไม ผูตรวจติดตามภายในตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในเรื่องการตรวจ
ติดตามภายใน ซึ่งพิจารณาไดจากการเขารับการอบรมหลักสูตรผูตรวจติดตามภายใน (INTERNAL AUDITOR
COURSE) และมีอิสระจากงานที่ทําการตรวจประเมิน
8. ทบทวนระบบการจัดการ ในการพัฒนาระบบ และรักษาระบบอยางตอเนื่องนั้น มีความจําเปนที่ผูบริหารระดับสูง
ตองทบทวนผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามขอกําหนดมาตรฐานแรงงาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีการประชุม
ทบทวนระบบการจัดการ โดยประชุมรวมกับคณะกรรมการผูแทนฝายบริหารและผูแทนลูกจาง
อางอิงจาก แนวปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามขอกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓, กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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