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Labour
ประเด็นด้านแรงงาน

ผศ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

ประเด็นพื้นฐานที่ บจ. ควรแสดงข้อมูล

▪ LA1-1 การรับรองเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง

▪ LA1-2 การขจัดแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ

▪ LA1-3 การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

▪ LA1-4 การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ

ประเด็นเพิ่มเติมที่ บจ. อาจแสดงข้อมูล เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการที่ดียิ่งขึ้น

▪ LA2-1 การจัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีมีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีดี

▪ LA2-2 การจัดให้มีสวัสดิการและหลักประกันทางสังคม

▪ LA2-3 การให้ลูกจ้างและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในความโปร่งใสขององค์กร

▪ อื่น ๆ โปรดระบุ

ประเด็นด้านแรงงาน



เหตุผลที่ใช้ในการก าหนดกลุ่มประเด็น

สนธิสัญญาแวซายส์

ปฏิญญาฟลิาเดลเฟยี

ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชน 
(UDHR)

สิทธิแรงงาน

ประเดน็ด้านแรงงาน

ประเดน็พืน้ฐานที ่บจ. ควรแสดงข้อมลู

 LA1-1 การรับรองเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิใน

การร่วมเจรจาต่อรอง

 LA1-2 การขจัดแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ

 LA1-3 การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ

ที่เลวร้าย

 LA1-4 การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ

ประเดน็เพิม่เตมิที ่บจ. อาจแสดงข้อมลู เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึการจดัการทีด่ี

ยิ่งขึ้น

 LA2-1 การจัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่มีความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยที่ดี

 LA2-2 การจัดให้มีสวัสดิการและหลักประกันทางสังคม

 LA2-3 การให้ลูกจ้างและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในความโปร่งใส

ขององค์กร

 อื่น ๆ โปรดระบุ

การท างานทีม่คีณุคา่และการท างาน

ในอนาคต



 อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ฉบับที่ 87 ค.ศ. 1948

 คนงานและนายจ้างมีสิทธิทีในการจัดตั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรที่ตนเองเลือกโดยไม่มีการแทรกแซงจากอ านาจรัฐ (ข้อ 2)

 รัฐสมาชิกซ่ึงอนุสัญญานี้มีผลใช้บังคับ จะด าเนินการตามมาตรการที่จ าเป็นและเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าคนงานและนายจ้างสามารถใช้สิทธิในการสมาคมได้

อย่างอิสระ (ข้อ 11)

 อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิในการรวมกลุ่มและการร่วมในการเจรจาต่อรอง ฉบับที่ 98 ค.ศ. 1949

 องค์กรของคนงานและนายจ้างจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอจากการแทรกแซงของกันและกันหรือตัวแทนหรือสมาชิกของกันและกันในการจัดตั้ ง

การท างาน หรือการบริหารงาน (ข้อ 2)

 ควรก าหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของรัฐ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เครื่องมืออย่างเต็มรูปแบบส าหรับการเจรจาโดยสมัครใจระหว่าง

นายจ้างหรือองค์กรนายจ้างกับองค์กรคนงาน โดยค านึงถึงระเบียบข้อก าหนด ตลอดจนเงื่อนไขในการจ้างงาน อันเป็นนัยยะของข้อตกลงร่วมกัน (ข้อ 4)

ขั้นตอนแรก ท าความเข้าใจกับหลักการ

พื้นฐาน (กล่องสีเทา)

วิธีปฏิบัติ

(ท าความเข้าใจ)

ขั้นตอนที่สอง ตรวจสอบความพร้อม

ของบริษัทฯ ในการด าเนินการให้ถูกต้อง

ตามกฎหมายและหลักการ (กล่องสีแดง 

และกล่องสีเขียว)

มาตรฐานที่กฎหมายไทยก าหนด

และ บจ. ต้องปฏิบัติตาม

 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

 การแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อก าหนดหรือแก้ไขข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง (มาตรา 13)

 กระบวนการในการเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยเพ่ือระงับข้อพิพาทแรงงาน (มาตรา 16 มาตรา 21 และมาตรา 22)

 การปิดงานและการนัดหยุดงานกระท าได้ต้องไม่ขัดต่อบทกฎหมายและต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงและพนักงานประนอม

ข้อพิพาทแรงงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (มาตรา 34)

 การจัดตั้งสหภาพแรงงานต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เก่ียวสภาพการจ้าง

และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน (มาตรา 86)

 สหภาพแรงงานมีได้ 2 ประเภท คือ สหภาพแรงงานของลูกจ้างท่ีมีนายจ้างคนเดียวกัน และสหภาพแรงงานของ

ลูกจ้างท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวกัน (มาตรา 88)

 การกระท าอันไม่เป็นธรรม คือ การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการกลั่นแกล้งไม่ให้ลูกจ้างใช้สิทธิในการแรงงานสัมพันธ์ซึ่ง

รวมถึงสิทธิในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง (มาตรา 120 - มาตรา 123)

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 เสรีภาพในการสมาคม และการจัดต้ังสหภาพแรงงาน 

(มาตรา 42) 

ตัวอย่างมาตรฐานสากลที ่บจ. อาจใช้

อ้างอิงได ้และหาก บจ. น ามาปฏิบตัติาม

ก็จะเปน็การสรา้งมลูค่าเพิม่และแสดงให้

เห็นถงึการด าเนนิการเพื่อความยัง่ยนืทีด่ี

ของ บจ.



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ
วิธีปฏิบัติ

(ลงมือจัดท ำรำยงำน)

ขั้นตอนที่สำม ทบทวนตนเองและแสดงผลความ

สอดคล้องเชื่อมโยงกับการปฏิบัติตามกฎหมายโดย

แสดงออกให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

(กล่องสีน้ าเงิน)

ขั้นตอนที่สี่ ประเมินผลและพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรงุ (กล่องสีส้ม)

ประเด็น ค ำแนะน ำกำรแสดงข้อมูล ตัวอย่ำงกำรแสดงขอ้มลู

ท่ีมำ/แนวคิด ผู้ จัดท ำควรเริ่มแสดงข้อมูลด้วยกำรอธิบำยที่มำและ
แนวคิดของกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในประเด็น
นี้ โดยสำมำรถอ้ำงอิงถึงแนวคิดเกี่ยวกับกำรให้สิทธิหรือ
เสรีภำพในกำรรวมกลุ่มและกำรเจรำต่อรองกับลูกจ้ำง 
โดยอำจอ้ำงอิงบทกฎหมำยหรือเอกสำรในทำงระหว่ำง
ประเทศที่ก ำหนดข้ึนโดยองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ

บริษัทมีนโยบำยและแนวปฏิบัติท่ีสนับสนุนกำรรวมกลุ่มและกำรเจรจำต่อรองของ
ลูกจ้ำง ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำรตำมพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ .ศ. 2518 
ท่ีได้ก ำหนดไว้แก่บริษัทในฐำนะองค์กรเอกชน ตลอดจนสอดคล้องกับเน้ือหำของ
เอกสำรในทำงระหว่ำงประเทศ ได้แก่ อนุสัญญำขององค์กำรแรงงำนระหว่ำง
ประเทศฉบับท่ี 87 ในข้อท่ีว่ำด้วยกำรให้เสรีภำพในกำรรวมกลุ่มแก่ลูกจ้ำงอย่ำง
อิสระ และอนุสัญญำขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศฉบับท่ี 98 .ในข้อท่ีว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำให้เกิดกำรเจรจำของฝ่ำยลูกจ้ำงกับผู้บริหำรเกี่ยวกับ
เง่ือนไขกำรจ้ำงและข้อตกลงกำรท ำงำน เพื่อให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน

ข้อมูล
เป้ำหมำย

หำกบริษัทมีเป้ำหมำยกำรจัดกำรในประเด็นนี้ ผู้จัดท ำควร
แสดงเป้ำหมำยดังกล่ำวให้ผู้ลงทุนหรือผู้สนใจทั่วไปทรำบ 
เพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ได้ โดยกำรเลือกเป้ำหมำยที่จะน ำมำแสดงนั้น ควรเป็น
เป้ำหมำยที่สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจทั้งใน
ระยะสั้นและ/หรือระยะยำว และควรระบุหน่วยงำน
ภำยในที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและ/หรือติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยดังกล่ำว (ถ้ำมี)

ตัวอย่ำงกำรแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเป้ำหมำย มีดังนี้ 
(โปรดเลือก R เท่ำที่ บจ. สำมำรถน ำมำปฏิบัติได้ หรือ
เท่ำที่มีข้อมูล)
 เป้ำหมำยกำรพัฒนำศักยภำพและสร้ำงควำม

ตระหนักรู้ของพนักงำนในประเด็นนี้
 เป้ำหมำยกำรปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือแนวปฏิบัติของบริษัทให้สะท้อนกำรปฏิบัติ
ตำมหลักกำรในประเด็นนี้มำกยิ่งข้ึน

 เป้ำหมำยกำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับบริษัทคู่
ค้ำ/พันธมิตรเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเคำรพ
หลักกำรในประเด็นนี้

 อื่น ๆ โปรดระบุ

บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรเพื่อแสดงให้เห็นถึงกำรรับรองสิทธิในกำร
รวมกลุ่ม และกำรยอมรับข้อเรียกร้องของฝ่ำยลูกจ้ำง รวมถึงกำรเจรจำร่วมกัน
เพื่อให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำงและเงื่อนไขกำรท ำงำนท่ียอมรับได้ท้ังสอง
ฝ่ำย ดังปรำกฏกิจกรรมท่ีสะท้อนถึงเป้ำประสงค์ดังกล่ำวหลำยประกำร เช่น
1) เป้ำหมำยแรก บริษัทได้จัดให้มีโครงกำร xxxx ข้ึนเมื่อปี xxxx เพื่อให้

พนักงำนของบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดเงื่อนไขกำรท ำงำนและสภำพกำรจ้ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดย
โครงกำรน้ีได้เชิญวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิมำบรรยำยและท ำ workshop 
เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน และต้ังเป้ำหมำยไว้ว่ำภำยในปี xxxx
พนักงำนระดับสูงและกลำงจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ xx จะต้องผ่ำน
กำรฝึกอบรมในโครงกำรน้ี

2) เป้ำหมำยท่ีสอง บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมสำธิต xxxx ข้ึนเมื่อปี xxxx
เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมประสงค์ท่ีจะรับรู้และตระหนักในควำมส ำคัญ
ของกำรรับฟังข้อเรียกร้องจำกฝ่ำยลูกจ้ำง ตลอดจนได้มีกำรเจรจำ
พูดคุยอย่ำงสันติวิธีในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น xxxx และได้ข้อยุติท่ีเป็นไป
ด้วยควำมพึงพอใจและควำมเข้ำอกเข้ำใจกันของทุกฝ่ำย กับท้ังได้น ำ
ประสบกำรณ์ท่ีได้รับร่วมกันกับฝ่ำยลูกจ้ำงจำกกิจกรรมน้ีมำใช้เป็น
แนวทำงในกำรก ำหนดแนวปฏิบัติส ำหรับกำรยื่นข้อเรียกร้องและ
เจรจำต่อรองท่ีจะมีข้ึนในกำลต่อไป

3) เป้ำหมำยท่ีสำม บริษัทได้ประสำนกับบริษัทคู่ค้ำในประเด็นเกี่ยวกับ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับหลักกำรให้
สิทธิในรวมกลุ่มและกำรเจรจำต่อรองของลูกจ้ำง ตลอดจนได้ร่วมมือ
กันหำทำงปรับปรุงแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้สนองตอบหลักกำรเช่นว่ำน้ี 
และมีกำรน ำไปใช้ปฏิบั ติได้จริง กับท้ังมีกำรรำยงำนต่อกันใน
ควำมก้ำวหน้ำของประเด็นแห่งเรื่องเป็นระยะ ๆ (ทุก xxxx ไตรมำส)

ทบทวน หำกในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้มีกำรออกนโยบำย แนว
ปฏิบัติ และ/หรือ เป้ำหมำยที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรใน
ประเด็นนี้ ผู้จัดท ำควรแสดงข้อมูลว่ำบริษัทได้มีกำร
ทบทวนนโยบำย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป้ำหมำยดังกล่ำว
หรือไม่ อย่ำงไร โดยควรระบุสำระส ำคัญของกำรจัดกำร
และกำรเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อแสดงพัฒนำกำรของ
กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวปฏิบัติ และ/
หรือ เป้ำหมำยที่ได้ต้ังไว้

ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้รับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำงจำกฝ่ำยลูกจ้ำง
และสหภำพแรงงำนรวมท้ังสิ้น xxxx รำยกำร บริษัทมิได้น่ิงนอนใจและได้น ำแนว
ปฏิบัติท่ีดีซึ่งได้จำกกิจกรรมท่ีได้ท ำร่วมกันตำมแผนงำนท่ีได้ก ำหนดไว้เป็นข้อมูล
เป้ำหมำยเพื่อใช้ในกำรจัดกำรข้อเรียกร้องเหล่ำน้ัน ผลปรำกฏว่ำข้อเรียกร้อง
จ ำนวน xxxx สำมำรถบริหำรจัดกำรให้ยุติด้วยแนวปฏิบัติดังกล่ำวยได้อย่ำงเป็นท่ี
พอใจแก่ฝ่ำยลูกจำ้ง ส่วนข้อเรียกร้องจ ำนวน xxxx ยังอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อันมี
สำเหตุดังน้ี
1. xxxx
2. xxxx
3. xxxx

บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้สำเหตุแห่งปัญหำเช่นว่ำน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวำระกำร
ประชุมคณะกรรกำรบริหำรบริษัทส ำหรับกำรประชุมในไตรมำสถัดไป เพื่อหำรือ
ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้แล้วเสร็จ อย่ำงจริงจัง
และต่อเน่ือง

ข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำน

ผู้จัดท ำควรอธิบำยข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับกำร
จัดกำรประเด็นนี้ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ไม่ว่ำจะเป็นในรูปแบบกำรออก
นโยบำย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป้ำหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยควรแสดง
ข้อมูลอย่ำงละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนและเปรียบเทียบ
ได้ง่ำย

ตัวอย่ำงกำรแสดงข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน มีดังนี้ 
(โปรดเลือก R เท่ำที่ บจ. มีข้อมูล)

 จ ำนวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ได้รับกำร
แก้ไข

 จ ำนวนพนักงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ/อบรม
 จ ำนวนโครงกำรและกิจกรรม รวมถึงงบประมำณที่ใช้ในกำร

ด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมดังกล่ำว
 อื่น ๆ โปรดระบุ

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ด าเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เป้าหมายที่
เกี่ยวกับการสนับสนุนการรับรองสิทธิในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองของฝ่ายลูก
ขจ้าง 

ตัวอย่าง 
บุคลากรที่ได้ร่วมโครงการ xxxx ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเง่ือนไขการจ้างและสภาพการท างานอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้

ข้อเท็จจริง ควำม
คืบหน้ำ เหตุผล

หำกบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบจำก
หน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ ว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทและ /หรือ
บริษัทย่อยอำจมีประเด็นละเมิดกฎหมำยหรือข้อบังคับในประเด็นนี้ 
หรือมีกรณีที่ถูกกล่ำวหำว่ำเป็นผู้สร้ำงผลกระทบด้ำนลบต่อประเด็นนี้ 
โดยเฉพำะที่ปรำกฏเป็นข่ำวต่อสำธำรณชน ผู้จัดท ำควรอธิบำยข้อมูล
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน รวมถึงระยะเวลำในกำรให้ควำมร่วมมือ
ตรวจสอบ หน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจสอบ ควำมคืบหน้ำและผล
ของกำรตรวจสอบพร้อมเหตุผลประกอบ ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อสังคม
และต่อบริษัท มำตรกำรป้องกันหรือแผนงำนที่บริษัทได้ด ำเนินกำร
หรือคำดว่ำจะด ำเนินกำรเพื่อแก้ไข

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับข้อร้องเรียนอันปรากฏพฤติการณ์เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งการที่ลูกจ้างใช้สิทธิในการรวมกลุ่มหรือการยื่นข้อ ดังปรากฏว่ามีข้อเท็จจริง
ที่ถูกโพสลงสื่อโซเชียลและมัลติมีเดียว่า xxxx ซึ่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้เชิญ
บริษัทเข้าพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว บริษัทได้ให้ความ
ร่วมมือกับทุกฝ่ายทันทีเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล และได้สั่งการให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ท าความเข้าใจกับพนักงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก

ข้อพิพำท 
(ถ้ำมี)

หำกบริษัทมีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่ส ำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิในกำรรวมกลุ่มและกำรเจรจำต่อรองในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
ผู้จัดท ำควรอธิบำยเหตุผลและข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งกำร
ด ำเนินกำรในเรื่องนี้ นอกจำกนี้ควรอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้บริหำรและสหภำพแรงงำน (ถ้ำมี) และบริษัทมีแนวทำงที่จะแก้ไข
ปัญหำนี้หรือไม่ อย่ำงไร

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีข้อพิพาทแรงงานกับอดีตพนักงานของบริษัทจ านวน xx 
ราย โดยบริษัทถูกฟ้องฐานการกระท าอันไม่เป็นธรรม ด้วยเหตุแห่งข้อเท็จจริงว่า ....ใน
เรื่องนี้ บริษัทได้ให้ความร่วมมือในกระบวนการระงับข้อพิพาททุกข้ันตอน แต่ยังไม่
สามารถหาข้อตกลงเป็นที่ยุติได้ อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงพร้อมที่จะเจรจากับทุกฝ่ายและ
ให้ความร่วมมือในกระบวนการระงับข้อพิพาทต่อไป

จ านวนพนักงานที่เข้าร่วม
โครงการ

xxxx
กิจกรรมx

xxx
xxxx

256x
256x (รอบปีที่ผ่านมา)

03

04



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

หลักการ

• พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

• อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ฉบับท่ี 87 ค.ศ. 1948

• อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิในการรวมกลุ่มและการร่วมในการเจรจาต่อรอง ฉบับท่ี 98 ค.ศ. 1949

“เสรีภาพในการรวมตัวเพื่อเกิดพลังทางแรงงาน”

“เวทีพูดคุยเพื่อก าหนดกติกาการจ้างงานที่สอดคล้องกับความต้องการ และสอดรับกับความเป็นไปได้ในการจัดการ” 

กิจกรรม

นโยบายและแนวปฏิบัติ

✓ ยืนยันความสอดคลอ้งกับบทกฎหมาย และแนวทางในการปฏิบัติตามหลักการสากล

✓ กิจกรรมเรียนรู้ กิจกรรมเพื่อการพัฒนา/สง่เสรมิ กิจกรรมท่ีประสานต่อกับองค์กรภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง

✓ แก้ไขปรับปรงุ ข้อปัญหาท่ีพบ – ข้อร้องเรียน วิธีการชี้แจงและด าเนินการ การแก้ไขเยียวยา ให้ความร่วมมือ การรับฟังทุกฝ่าย

ผลการด าเนินงาน

✓ ประเมินและทบทวน

LA1-1 – กำรรับรองเสรีภำพในกำรสมำคมและกำรคุ้มครองสิทธิในกำรร่วมเจรจำ



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

หลักการ

• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

“การท างานโดยใจสมัคร ไม่อยู่ในสภาพบังคับหรือถูกข่มขู่ด้วยวิธีต่าง ๆ ”

“การท างานที่ได้รับค่าตอบแทนเพียงพอต่อการด ารงชีวิต และเหมาะสมอย่างได้สัดส่วนกับชั่วโมงการท างาน” 

“สัดส่วนระหว่างเวลาท างานและเวลาส่วนตัวมีความเหมาะสม”

กิจกรรม

นโยบายและแนวปฏิบัติ

✓ ยืนยันความสอดคลอ้งกับบทกฎหมาย (วันเวลาท างาน วันหยุด วันลา เวลาพัก การจ่ายค่าตอบแทนการท างาน และประโยชน์อื่น)

✓ กิจกรรมเรียนรู้ กิจกรรมเพื่อการพัฒนา/สง่เสรมิ กิจกรรมท่ีประสานต่อกับองค์กรภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง

✓ แก้ไขปรับปรงุ (กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง) ข้อปัญหาท่ีพบ – ข้อร้องเรียน วิธีการชี้แจงและด าเนินการ การแก้ไขเยียวยา ให้ความร่วมมือ การ

รับฟังทุกฝ่าย

ผลการด าเนินงาน

✓ ประเมินและทบทวน

LA1-2 – กำรขจัดแรงงำนบังคับและกำรเกณฑ์แรงงำนในทุกรูปแบบ



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

หลักการ

• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

• พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

“การจ้างงานเด็กที่ถูกต้อง (ความแตกต่างจากการใช้แรงงานเด็ก)”

“แรงงานเด็กต้องได้รับโอกาสและสามารถเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนได้รับการ

พัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และวิถีการเจริญพันธุ์ที่ถูกต้อง” 

“ไม่มีการจ้างงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย”

LA1-3 – กำรยกเลิกกำรใช้แรงงำนเด็กและกำรใช้แรงงำนเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ำย

กิจกรรม

นโยบายและแนวปฏิบัติ

✓ยืนยันความสอดคล้องกับบทกฎหมาย (อายุของเด็กที่ท างาน ตลอดจนลักษณะงาน ประเภท เง่ือนไขการท างาน) ประเด็น

พิจารณากรณีนักเรียน นิสิต นักศึกษาฝึกงาน

✓กิจกรรมเรยีนรู้ กิจกรรมเพ่ือการพฒันา/สง่เสรมิ กิจกรรมที่ประสานต่อกับองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง

✓แก้ไขปรบัปรงุ ข้อปัญหาที่พบ – ข้อร้องเรียน วิธีการชี้แจงและด าเนินการ การแก้ไขเยียวยา ให้ความร่วมมือ การรับฟังทุกฝ่าย  

และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

ผลการด าเนินงาน

✓ประเมินและทบทวน



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

หลักการ

• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

• พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

• อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ฉบับท่ี 

111 ค.ศ. 1958

“ลักษณะงานเหมือนกันต้องได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกัน”

“ความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติทั้งการจ้าง ระหว่างสัญญาจ้างมีผลใชบ้ังคับ และผล

สืบเน่ืองจากสัญญาจ้าง ในทุกพื้นฐานท่ีไม่จ าเพาะแต่เรื่องเพศ”

“สัดส่วน และบทสะท้อนอื่นท่ีแสดงถึงความเท่าเทียม”

LA1-4 – กำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติในกำรจ้ำงงำนและอำชีพ

กิจกรรม

นโยบายและแนวปฏิบัติ

✓ยืนยันความสอดคล้องกับบทกฎหมาย (การจ่ายค่าตอแทนชายหญิง) และแนวปฏิบัติอ่ืนที่สะท้อนการไม่เลือกปฏิบัติใน

ทุกกิจกรรมของกิจการ (สัดส่วนและที่มาขององค์ประกอบ)

✓กิจกรรมเรยีนรู้ กิจกรรมเพ่ือการพฒันา/สง่เสรมิ (คู่มือและแนวปฏิบัติ และการปฏิบัติตน) กิจกรรมทีป่ระสานต่อกับ

องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง

✓แก้ไขปรบัปรงุ ข้อปัญหาที่พบ – ข้อร้องเรียน วิธีการชี้แจงและด าเนินการ การแก้ไขเยียวยา ให้ความร่วมมือ การรับฟัง

ทุกฝ่าย  และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

ผลการด าเนินงาน

✓ประเมนิและทบทวน



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

LA2-1 – กำรจัดให้มีสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนท่ีมีควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยที่ดี

หลักการ

• พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554

“การเตรียมมาตรการความปลอดภัยของผู้ประกอบการ”

“การก าหนดวิธีการควบคุมให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรทุกประเภทในการท างาน”

“ความพร้อมในการตรวจความปลอดภัย”

กิจกรรม

นโยบายและแนวปฏิบัติ

✓ยืนยันความสอดคล้องกับบทกฎหมาย (ทั่วไปและเฉพาะ) 

✓กิจกรรมเรยีนรู้ กิจกรรมเพ่ือการพฒันา/สง่เสรมิ (ปฏิบัติการ/ความสม่ าเสมอ) กิจกรรมที่ประสานต่อกับองค์กร

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

✓แก้ไขปรบัปรงุ (สถิติอุบัติเหตุและการพัฒนาที่ดีขึ้น) ข้อปัญหาที่พบ – ข้อร้องเรียน วิธีการชี้แจงและด าเนินการ การแก้ไข

เยียวยา ให้ความร่วมมือ การรับฟังทุกฝ่าย 

ผลการด าเนินงาน

✓ประเมนิและทบทวน



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

หลักการ

✓พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

✓พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530

✓พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

✓พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

“การจัดสวัสดิการภาคบังคับ และสวัสดิการทางเลือกท่ี

นิยม (ส ารองเล้ียงชีพ)”

“ระบบประกันสังคม และระบบเสริมอื่น ๆ”

“คุณภาพชีวิตที่ด”ี

LA2-2 – กำรจัดให้มีสวัสดิกำรและหลกัประกันทำงสังคม

กิจกรรม
นโยบายและแนวปฏิบัติ

✓ยืนยันความสอดคล้องกับบทกฎหมาย (ภาคบังคับและภาคสมัครใจ) 

✓กิจกรรมเรียนรู้ กิจกรรมเพื่อการพัฒนา/ส่งเสริม  กิจกรรมที่ประสานต่อกับองค์กร

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

✓ แก้ไขปรับปรุง (ความต้องการที่หลากหลายของลูกจ้าง) ข้อปัญหาที่พบ – ข้อ

ร้องเรียน วิธีการชี้แจงและด าเนินการ การแก้ไขเยียวยา ให้ความร่วมมือ การรับฟัง

ทุกฝ่าย 

ผลการด าเนินงาน

✓ประเมินและทบทวน



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

LA2-3 – กำรให้ลูกจ้ำงและผู้มีส่วนได้เสยีมีส่วนร่วมในควำมโปร่งใสขององค์กร

กิจกรรม
นโยบายและแนวปฏิบัติ

✓ยืนยนัความสอดคล้องกับบทกฎหมาย  

✓กิจกรรมเรยีนรู้ กิจกรรมเพื่อการพฒันา/ส่งเสรมิ (กิจกรรมที่กระตุ้นให้ตระหนัก

ความส าคัญ และต้องมีกิจกรรมที่ท าให้ลูกจ้างเห็นผลเลิศจริง) กิจกรรมทีป่ระสานต่อ

กับองค์กรภายนอกที่เก่ียวข้อง

✓ แก้ไขปรบัปรงุ (คุ้มครองลูกจ้างที่สุจริต และเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม) ข้อปัญหาที่พบ 

– ข้อร้องเรียน วิธีการชี้แจงและด าเนินการ การแก้ไขเยียวยา ให้ความร่วมมือ การรับ

ฟังทุกฝ่าย 

ผลการด าเนินงาน

✓ประเมนิและทบทวน

หลักการ
✓พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

✓พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

✓พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท างาน พ.ศ. 2554

✓ เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

✓...

“การมีส่วนรวมในการตรวจสอบ และพัฒนาองค์กร”
“ระบบประกันสังคม และระบบเสริมอื่น ๆ”

“คุณภาพชีวิตที่ด”ี



แนวทางการกรอกขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชนในแบบ 56-1 One Report | ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ x คณะนิตศิาสตร ์จุฬาฯ

จบประเด็นด้านแรงงาน


