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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั เจ อุตสาหกรรม จ ากดั เป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับ ประตูกระจก ประตูไม ้

ประตูอลูมิเนียม ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานท าใหเ้รียนรู้การท า 

ระบบ ISO 9001 2015 การท ามาตรฐานแรงงานไทย การท ามาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงการเรียนรู้

การรองรับระบบมาตรฐานการส่งออก 

ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงสนใจขั้นตอนการท ามาตรฐานแรงงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานส าหรับ

ผูส้นใจเก่ียวกบัการท าขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงานเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและความรวดเร็วในการ

ปฏิบติังาน อีกทั้งยงัสามารถลดความเส่ียงในการผลิตสินคา้เพื่อการส่งออกดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

       1.2.1.เพื่อศึกษาและเขา้ใจขั้นตอนการท ามาตรฐานรองรับการส่งออก 

       1.2.2.เพื่อใหท้ราบถึงขอ้ก าหนดรายละเอียดต่างๆในขั้นตอนการท ามาตรฐานรองรับการส่งออก 

       1.2.3.เพื่อลดความเส่ียงในการผลิตสินคา้ส่งออก 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

       1.3.1 สามารถอธิบายขั้นตอนการท ามาตรฐานรองรับการส่งออกได ้

       1.3.2 สามารถเขา้ถึงและอธิบายหวัขอ้ก าหนดต่างๆในการท ามาตรฐานรองรับการส่งออกได ้

       1.3.3 เพื่อสนบัสนุนการผลิตและส่งออก 

 

 

 



1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

       1.4.1 ไดเ้ขา้ใจและเรียนรู้ถึงองคป์ระกอบการรองรับมาตรฐานการส่งออก 

       1.4.2 เป็นการอธิบายรายละเอียดถึงขั้นตอนการท ามาตรฐานแรงงานไทย 

       1.4.3 ลดความเส่ียงในการผลิตสินคา้ท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้ะหวา่งปฏิบติังาน        

 

 

 

 



บทที2่ 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ระบบมาตรฐานการส่งออก 

              ระบบมาตรฐานการส่งออกปัจจุบนัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่งสินคา้ออกสู้ตลาด

ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความมัน่ใจใหก้บัผูซ้ื้อผูค้ดัเลือกหรือผูป้ระกอบการต่างประเทศในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ รวมถึงช่วยสนบัสนุนส่งเสริมความพึงพอใจความเช่ือมัน่ของผูซ้ื้อต่างประเทศในการท าการคา้

กบัผูป้ระกอบการไทยท่ีไดรั้บเคร่ืองหมายระบบมาตรฐานการส่งออก เน่ืองจากเป็นระบบมาตรฐาน

กระบวนการผลิตใส่ใจในทุกขั้นตอนรายละเอียดท่ีสากลยอมรับ ค านึงถึงคุณภาพสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจะ

ไดรั้บอีกทั้งเป็นการตอกย  ้าภาพลกัษณ์ท่ีดีของสินคา้ประเทศไทยวา่ เป็นแหล่งผลิตสินคา้และบริการท่ีมี

คุณภาพท่ีต่างประเทศไวว้างใจ ซ่ึงมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าทางการคา้และสร้างความสามารถในการ

แข่งขนัใหก้บัสินคา้และบริการของไทยในตลาดต่างประเทศ การท่ีจะไดรั้บเคร่ืองหมายระบบ

มาตราฐานการส่งออกจะตอ้งไดรั้บการรองรับจากมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.8001-2553) ไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ไดรั้บการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว 

(Green Industry)   

 

2.2 มาตรฐานแรงงานแรงงานไทย   

               มาตรฐานแรงงานไทย เป็น ขอ้ก าหนดการปฏิบติัระหวา่งผูป้ระกอบการกบัแรงงานจา้งท่ีตอ้ง

เคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนัไม่ก่อใหเ้กิดความเอารัดเอาเปรียบเก่ียวกบัการจา้งงานและการปฏิบติังาน เช่น 

ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ชัว่โมงและเวลาการท างาน สิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพในการเจรจา

ต่อรอง สวสัดิการต่างๆ ผลค่าจา้งค่าตอบแทนการปฏิบติังาน  ปัจจุบนัมาตรฐานแรงงานเก่ียวขอ้งกบั

การคา้ตลาดต่างประเทศเป็นอยา่งมากเน่ืองจากกลุ่มผูซ้ื้อผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ในต่างประเทศนั้นให้

ความส าคญัต่อการผลิตสินคา้และบริการท่ีตอ้งเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน โดยไดน้ าเร่ือง

มาตรฐานแรงงานมาเป็นเง่ือนไขใหผู้ผ้ลิตตอ้งปฏิบติั หากไม่สามารถปฏิบติัท าตามไดจ้ะส่งผลใหเ้กิด

การยกเลิกสัญญาการสั่งซ้ือ อีกทั้งการจดัท าระบบมาตรฐานแรงงานไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริม

สนบัสนุนการส่งออกแต่ยงัท าใหแ้รงงานมีคุณภาพชีวติท่ีดี  มีความปลอดภยัในการท างาน ลดความ



เส่ียงในการปฏิบติังานลดความสูญเสียทั้งทรัพยากรภายในสถานประกอบการ ทรัพยสิ์นหรือชีวติ 

ก่อใหเ้กิดขวญัเป็นก าลงัใจในการท่ีสร้างเป็นผลผลิตอยา่งเตม็ศกัยภาพ   ในการท าตามระบบมาตราฐาน

แรงงานนั้นจะช่วยใหก้ารผลิตและการจดัการภายในทรงประสิทธิภาพมากข้ึนท าใหผู้ป้ระกอบการมีผล

ก าไรเพิ่มข้ึนส่งผลใหลู้กจา้งมีรายไดเ้พิ่มข้ึนรวมถึงส่ิงส าคญัท่ีบริษทัไดจ้ากการท าระบบมาตรฐาน

แรงงานไทยคือช่วยลดขอ้กีดกดักนัทางการคา้ลดความกดดนัในการเจรจาซ้ือขายจากผูซ้ื้อใน

ต่างประเทศและอุปสรรคทางการคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

               2.2.1ข้อก าหนดแรงงานบังคับ  

                       หมายถึงขอ้ก าหนดท่ีไม่ใชค้วามรุนแรงต่อลูกจา้งไม่วา่จะเป็น การท าร้ายร่างกาย การขู่

เขน็บงัคบัในการใชง้าน และไม่มีการยดึเอกสารส่วนตวัหรือเงินมดัจ าท่ีท าใหลู้กจา้งจ าเป็นตอ้งท างาน

ดว้ยความไม่เตม็ใจ 

               2.2.2 ข้อก าหนดค่าตอบแทนการท างาน  

                      หมายถึงขอ้ก าหนดท่ีแสดงการครอบคลุมการจ่ายค่าตอบแทนระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง

ไม่ใหถู้กการเอารัดเอาเปรียบกนัทั้งสองฝ่ายมีการยนิยอมในอตัราค่าจา้งกนัแต่ไม่ต ่ากวา่กฎหมายท่ี

ก าหนดรวมถึงการท างานในหยดุประจ าสัปดาห์หรือวนัหยดุประจ าประเพณีทางนายจา้งตอ้งจ่ายอตัรา

จา้งไม่นอ้ยกวา่สองเท่าของอตัราจา้งวนัธรรมดา ทั้งน้ีตอ้งมีการยนิยอมของลูกจา้งดว้ย 

              2.2.3 ข้อก าหนดช่ัวโมงการท างาน  

                      หมายถึงขอ้ก าหนดท่ีแสดงการท างานของลูกจา้งในหน่ึงวนัไม่ควรท างานเกินหลาย

ชัว่โมงมีเวลาพกัใหก้บัลูกจา้งอยา่งเพียงพอมีสิทธิลาหยดุไปท าธุระส่วนตวัไดแ้ละสามารถลาหยดุ

พกัผอ่นประจ าปีไดร้วมถึงนายจา้งตอ้งประกาศวนัหยดุประจ าตามประเพณีใหก้บัลูกจา้งทุกคนไดรั้บรู้ 

             2.2.4 ข้อก าหนดการเลือกปฏิบัติ  

                     หมายถึงขอ้ก าหนดแสดงการปฏิบติังานท่ีให้สิทธิลูกจา้งทุกคนมีความเท่าเทียมกนัหมด

โดยไม่แบ่งแยก เพศ เช้ือชาติ ศาสนา หากถูกการเอารัดเอาเปรียบไม่ไดสิ้ทธิเหมือนลูกจา้งคนอ่ืนๆ 

สามารถร้องเรียนไดแ้ละลูกจา้งมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่างๆท่ีไม่มีผลกระทบความ

เสียหายต่อธุรกิจ 



             2.2.5 ข้อก าหนดวินัยและการลงโทษ   

                     หมายถึงขอ้ก าหนดวา่ไม่มีการลงโทษท่ีมีความรุนแรงทางร่ายกายหรือล่วงเกินล่วงละเมิด

ทางเพศ ไม่มีการหกัค่าจา้งหรือลดค่าจา้งเน่ืองจากการลงโทษท่ีเกิดข้ึนและมีการประกาศวนิยัการ

ลงโทษโดยไดรั้บรู้กนัทุกต าแหน่งทุกแผนก 

           

          2.2.6 ข้อก าหนดการใช้แรงงานเด็ก  

                    หมายถึงขอ้ก าหนดวา่ไม่ใหมี้การใชแ้รงงานเด็กในการท างานล่วงเวลาหรือท างานหลาย

ชัว่โมงมากเกินไปและท างานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพรวมถึงตอ้งเปิดโอกาสใหไ้ดเ้รียนรู้เพื่อพฒันา

ศกัยภาพและมีประสบการณ์มากยิง่ข้ึน 

           2.2.7 ข้อก าหนดการใช้แรงงานหญงิ  

                    หมายถึงขอ้ก าหนดวา่ไม่ใหห้ญิงมีครรภป์ฏิบติังานในท่ีเส่ียงอนัตรายหรือสภาวะแวดลอ้ม

ท่ีเป็นอนัตรายรวมถึงมีสิทธิในการลาคลอดไดโ้ดยไม่ผดิกฎระเบียบในการลาของสถานประกอบการ

และไม่มีการเลิกจา้งงาน ลดค่าจา้งงาน สวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆเพราะลูกจา้งมีครรภ ์

          2.2.8 ข้อก าหนดเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง  

                      หมายถึงขอ้ก าหนดวา่ลูกจา้งทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเจราจาต่อรองเสนอขอ้ปฏิบติั

หรือเรียกร้องส่ิงท่ีไม่เป็นธรรมภายในสถานประกอบการไดแ้ละมีการจดัตั้งตวัแทนผูเ้จรจาโดยไม่ถูก

การเลิกจา้งงานอนัเน่ืองมาจากสาเหตุการร้องเรียนหรือการพูดคุยเจรจากนั 

            2.2.9 ข้อก าหนดสวสัดิการ  

                     หมายถึงขอ้ก าหนดใหลู้กจา้งไดรั้บสวสัดิการส่ิงอ านวยความในการปฏิบติังานอยา่ง

เพียงพอ มีหอ้งน ้าท่ีไดม้าตรฐานแบ่งแยกเพศ ชาย หญิง ในการท ากิจธุระส่วนตวัของลูกจา้ง มีชุดปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน้กรณีเกิดอุบติัเหตุข้ึนและสามารถเบิกยารักษาเบ้ืองตน้ในการรักษาอาการบาดเจบ็หรือ

อาการไม่สบายได ้

            2.2.10 ข้อก าหนดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  



                       หมายถึงขอ้ก าหนดการสร้างความปลอดภยัในการท างานเพื่อป้องกนัอนัตรายใน

สภาพแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยูต่ลอดเวลาจึงตอ้งมีความพร้อมมีขอ้มูลส่ิงท่ีเป็นอนัตรายภายในสถาน

ประกอบการพร้อมเรียนรู้และป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้ะหวา่งปฏิบติังาน 

 

 

2.3 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) 

                     ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) เป็นระบบ

มาตรฐานสากลท่ีทัว่โลกยอมรับและใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก เป็นกระบวนการบริหารจดัการการ

ผลิตท่ีมีขั้นตอนละเอียดสามารถตรวจสอบหรือเช็คแหล่งท่ีมาการผลิตไดทุ้กขั้นตอนและเป็นมาตรฐาน

ท่ีไดรั้บความนิยมความไวว้างใจจากบริษทัขา้มชาติและบริษทัต่างประเทศทัว่โลก      ดงันั้นจึงเป็น

ขอ้ตกลงทางการคา้และการเจรจาติดต่อทางการธุรกิจท่ีตอ้งมีระบบบริหารงานคุณภาพเป็นเคร่ืองการัน

ตีคุณภาพและความมัน่ใจ 

 2.4 มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)   

                     อุตสาหกรรมสีเขียว หมายถึง  สถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย

กระบวนการผลิตต่างๆและระบบการจดัการบริหารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดรอบโดยน าหลกัการลดการใช้

ส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นหรือก่อให้เกิดความฟุ่มเฟือยทางทรัพยากร การใชท้รัพยากรท่ีมีใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด และ

การน าทรัพยากรท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่นั้นมารีไซเคิลก่อใหก้ารประหยดัตน้ทุนต่อสถาน

ประกอบการและลดการท าลายทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

บริษทัเจ อุตสาหกรรม จ ากดั 

116/9 ม.2 ซ.กองพนนัพล ถ.เอกชยั ถนน 116/9 หมู่ 9 ซ.กองพนนัพล ต,บางน ้าจืด อ.เมือง จ.

สมุทรสาคร 74000 ต. บางน ้าจืด อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000 

Email info@pt-handle.com Phone 034-824602-3 Fax 034-824341-2 Mobile 081-584-5300 

Website  www.pt-handle.com 

 
รูปที ่3.1 แผนทีต่ั้ง บริษัท เจ อุตสาหกรรม จ ากดั 

 

 

 

http://www.pt-handle.com/


3.2 ลกัษณะการประกอบผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั เจ อุตสาหกรรม จ ากดั เป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับ ประตูกระจก ประตูไม ้

ประตูอลูมิเนียม  ประตูเหล็ก  ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ผลิตภณัฑข์องบริษทัไดรั้บการ

ยอมรับจาก สถาปนิก วศิวกร ผูรั้บเหมาและเจา้ของโครงการ อีกทั้งยงัเป็นผูผ้ลิตสินคา้ใหก้บัหลายๆแบ

รนด์ดงั 

 

 

รูปที ่3.2 แสดงผลติภัณฑ์ขององค์กร 

 

 

 

 

 



 

3.3รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-ระบบมาตรฐานแรงงานไทย     การท าระบบมาตรฐานแรงงานไทยเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูซ้ื้อผูป้ระกอบ
ไทยเป็นอยา่งมากนอกจะจดัการบริหารแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนแลว้ยงัส่งผลให้การส่งออกง่าย

บริษัท เจ อตุสาหกรรม 

ผู้จดัการ 

แผนกบญัชีและ

การเงิน 

แผนกตรวจสอบ

สนิค้า 

แผนกธุรการ

เอกสาร 

แผนกวิศวกรรม 

แผนกฝ่ายบคุคล แผนกฝ่ายจดัซือ้ 

ทีมงาน ISO 

9001 2015 

ทีมงานมาตรฐาน

แรงงานไทย 



ข้ึนลดอุปสรรคทางการคา้ลดการกีดกนัทางการคา้เน่ืองจากผูป้ระกอบการต่างประเทศให้ความส าคญั
ต่อการไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นอยา่งมาก  
 
3.3.1 วสิัยทศัน์ 
    เป็นผูน้ าดา้นการผลิตอุปกรณ์บานเปลือย และอุปกรณ์อลูมิเนียม กา้วไปสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
3.3.2 พนัธกิจ 
  1.พฒันาผลิตภณัฑใ์หท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง 

  2.ท ากิจกรรมทางการตลาดอยา่งสม ่าเสมอ 

  3.ควบคุณภาพโดยการตรวจสอบทุกขั้นตอน 

  4.พฒันาบุคลากรโดยระบบการฝึกอบรมจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งดา้นการผลิตและบริการ 

  5.มีการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั 

  6.พฒันากระบวนการภายในดว้ยการท่ีมีมาตรฐาน ISO9001:2015 

  7.ปฎิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆของลูกคา้ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.3 นโยบายคุณภาพ 
   เราจะมุ่งมัน่พฒันาสินคา้ของเรา  

  ใหก้า้วสู้ความเป็นเลิศในระดบัสากล 

  เพื่อความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

นาย ชรินทร์ พุม่จนัทร์ ไดรั้บต าแหน่งฝ่ายทีมงาน ISO  

โดยไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังาน  

-ตรวจสอบขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย 

-ท าเอกสารประกอบ ISO 9001 2015 

-เรียบเรียงตารางผูซ้ื้อผูข้าย 

-ท าการจดัคลงัสินคา้ 

-คู่มือความปลอดภยัในการผลิตสินคา้ส่งออก 



-ตรวจเช็คสภาพสินคา้ 

3.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

พนกังานท่ีปรึกษา คุณ ภสัร์นลิน เกียรติกมลศรี 

ต าแหน่งงาน ฝ่ายบุคคล 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระยะเวลาในการปฏิบติังานเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงห าคม 2561 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 ก าหนดหัวข้อโครงงานจากงานท่ีพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.7.2 ศึกษาข้อมูลรายละเอยีด โดยการศึกษาจากเอกสารมาตรฐานแรงงานไทยวา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

มีวธีิการท าแบบไหนบา้ง รวมถึงความหมายแต่ละหวัขอ้ก าหนด 

3.7.3วเิคราะห์ข้อมูล จากการลงมือปฏิบติัการท ามาตรฐานแรงงานไทยท าใหท้ราบถึงปัญหาและแนว

ทางการแกไ้ขในหวัขอ้ก าหนดจากนั้นน ามาวเิคราะห์และสรุป 

3.7.4 เกบ็รวบรวมข้อมูล   ระหวา่งปฏิบติังานนั้นไดเ้ก็บเอกสารและภาพประกอบต่างๆในการ

ปฏิบติังานเพื่อน ามาท าเป็นรูปเล่มโครงงาน 

3.7.5 จัดท ารูปเล่ม  เรียบเลียงเอกสารตามล าดบัขั้นตอนก่อนด าเนินการลงรายละเอียดรูปเล่ม 

ตารางที ่1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนในการ
ปฏิบติังาน 

พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 

ก าหนดหวัขอ้โครงงาน     
ศึกษาขอ้มูลรายละเอียด     
วเิคราะห์ขอ้มูล     
เก็บรวบรวมขอ้มูล     
จดัท ารูปเล่ม     



3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

    -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

   -โน๊ตบุค๊ 

   -เคร่ือง Printer 

   -เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

   -เคร่ืองสแกน 

โปรแกรมทีใ่ช้ 

   -Microsoft Word  2013 

   -Microsoft Excel  2013 

    

 



บทที ่4 

ผลปฏบิัติตามโครงงาน 

 

                      จากการมาท่ีไดป้ฏิบติังาน ณ บริษทั เจ อุตสาหกรรม จ ากดั ท าใหส้นใจท่ีจะศึกษาขั้นตอน

วธีิการท ามาตรฐานแรงงานไทยตามหวัขอ้ก าหนดมาตรฐานแรงงานไทยเพื่อสมคัรเป็นสมาชิกระบบ

มาตรฐานการส่งออกและเป็นแบรนดส่์งออกสินคา้ของประเทศไทยวา่ เป็นแหล่งผลิตสินคา้และบริการ

ท่ีต่างประเทศยอมรับและไวว้างใจ ท าใหต้อ้งเขา้ใจในการเรียนรู้และปฏิบติังานในหวัขอ้ก าหนด

มาตรฐานแรงงานไทย  

4.1หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

                      ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายใหต้รวจสอบมาตรฐานแรงงานไทยภายในบริษทั เจ อุตสาหกรรม 

จ ากดั ตามหวัขอ้ก าหนดทั้งหมดท่ีบริษทัยงัไม่ไดจ้ดัท าตามกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานรวมถึง

ปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่องท่ีจะท าใหบ้ริษทัไม่ผา่นมาตรฐานแรงงานไทย   ทั้งน้ีเพื่อให้ความส าคญัต่อ

การด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบทางสังคมและการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน ซ่ึงหาก

ผูป้ระกอบการหรือบริษทัไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงานไทย อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบอุปสรรค

ทางดา้นการคา้ เช่น การยกเลิกสัญญาซ้ือขายจากต่างประเทศ  ท าใหบ้ริษทันั้นจ าเป็นตอ้งมีมาตรฐาน

แรงงานเพื่อการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานทั้งการส่งสินคา้ภายในประเทศการส่ง

สินคา้ออกนอกประเทศ 

                     บริษทั เจ อุตสาหกรรม จ ากดั เป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับ ประตูกระจก 

ประตูไม ้ประตูอลูมิเนียม  ประตูเหล็ก  ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ดว้ยการท่ีบริษทัมี

นโยบายมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตและจ าหน่ายสินคา้ส่งออกในต่างประเทศใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึนจึงท าการสมคัรเป็น

สมาชิกระบบมาตรฐานการส่งออก และเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่งสินคา้ออกสู้ตลาดต่างประเทศ 

โดยก่อนท่ีบริษทัจะสมคัรเป็นสมาชิกไดจ้ะตอ้งมีระบบมาตรฐานรองรับ 3 ระบบมาตรฐานดว้ยกนัคือ  

1 มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)   2 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)    

3  มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 - 2553) เพื่อใชใ้นการสมคัรเป็นสมาชิกระบบมาตรฐานการ

ส่งออกรวมถึงการเพิ่มยอดขายและกระจายสินคา้ไปในต่างประเทศ 



4.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินการมาตรฐานแรงไทยมีดังนี้ 

               4.2.1ข้อก าหนดแรงงานบังคับ เป็นเอกสารมาตรฐานแรงงานไทยแสดงหวัขอ้ก าหนดท่ีไม่ใช้

ความรุนแรงต่อพนกังานไม่วา่จะเป็น การท าร้ายร่างกาย การขู่เขน็บงัคบัใชง้าน และไม่มีการยดึเอกสาร

ส่วนตวัหรือเงินมดัจ าท่ีท าให้พนกังานจ าเป็นตอ้งท างานดว้ยความไม่เตม็ใจ ดงันั้นหวัขอ้ก าหนดน้ีจะ

แสดงไม่ใหผู้ป้ระกอบการใชแ้รงงานบงัคบัใดๆทั้งส้ินเพราะจะท าใหไ้ม่ผา่นมาตรฐานแรงงานในหวัขอ้

น้ี       

 

   

รูปที ่4.1 แสดงเอกสารมาตรฐานแรงงานในหัวข้อก าหนดแรงบังคับ 



                  ผูป้ฏิบติัสหกิจเร่ิมท าการจดัตรวจสอบบริษทัในหวัขอ้ก าหนดการใชแ้รงงานบงัคบั พบวา่

จากการตรวจสอบมี 1 ขอ้ท่ีบริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบติัตาม คือ มีนโยบาย / ประกาศ หรือระเบียบปฏิบติัท่ี

แสดงวา่ไม่ใชแ้รงงานบงัคบัใหลู้กจา้งไดรั้บรู้    โดยจะมีขั้นตอนการท าดงัน้ี 

1.ผูป้ฏิบติัสหกิจจดัท าเอกสารนโยบายระเบียบปฏิบติัท่ีแสดงวา่ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั    เป็นเอกสารท่ีใช้

ในการยนืยนัในหวัขอ้ก าหนดน้ีวา่บริษทัไดท้  าการประกาศใหลู้กจา้งรับรู้นโยบายระเบียบปฏิบติัท่ีแสดง

วา่ไม่ใชแ้รงงานบงัคบัเพื่อให้ลูกจา้งเซ็นเอกสารฉบบัน้ีโดยรับรู้ทัว่กนั 

 

รูปที4่.2แสดงเอกสารนโยบายเพ่ือให้ลูกจ้างเซ็นรับรู้ 



2.จดัเตรียมเอกสารตามรายช่ือลูกจา้ง ผูป้ฏิบติัสหกิจมีหนา้ท่ีจดัเตรียมเอกสารตามรายช่ือลูกจา้งเพื่อ

ความสะดวกรวดเร็วในการเซ็นรับรู้ 

3.ท าการประชุมลูกจา้ง          ผูป้ฏิบติัสหกิจมีหนา้ท่ีคอยประสานงานไปยงัหวัหนา้แผนกต่างๆ เพื่อให้

มาประชุมในการเรียกประชุมคร้ังน้ีจะเรียกทีละแผนกเพื่อไม่ใหเ้สียเวลาในการท างานหรือเสีย

ผลประโยชน์ต่อนายจา้งและลูกจา้งทั้งหมดในบริษทั  

 4.ประกาศใหรั้บทราบโดยทัว่กนัวา่บริษทัมีนโยบายไม่ใชแ้รงงานบงัคบัหรือสนบัสนุนแรงงานบงัคบั 

ผูป้ฏิบติัสหกิจท าการช้ีแนะหวัขอ้ก าหนดต่างๆและอธิบายใหลู้กจา้งท่ียงัไม่เขา้ใจก่อนเซ็นรับรู้ 

5.น าเอกสารท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ลูกจา้งเซ็นเพื่อให้รับรู้วา่ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั ผูป้ฏิบติัสหกิจมีหนา้ท่ีจดัเก็บ

เอกสารท่ีเซ็นรับรู้แลว้และน าไปเก็บท่ีฝ่ายเอกสาร 

 

 

รูปที4่.3 ประกาศนโยบายและให้ลูกจ้างเซ็นรับรู้ 



               4.2.2 ข้อก าหนดค่าตอบแทนการท างาน เป็นเอกสารเอกสารมาตรฐานแรงงานไทยหวั

ขอ้ก าหนดท่ีแสดงการครอบคลุมการจ่ายระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งไม่ใหถู้กการเอารัดเอาเปรียบกนัทั้ง

สองฝ่ายมีการยนิยอมในอตัราค่าจา้งกนัแต่ไม่ต ่ากวา่กฎหมายท่ีก าหนดรวมถึงการท างานในหยดุประจ า

สัปดาห์หรือวนัหยุดประจ าประเพณีทางนายจา้งตอ้งจ่ายอตัราจา้งไม่นอ้ยกวา่สองเท่าของอตัราจา้งวนั

ธรรมดา ทั้งน้ีตอ้งมีการยนิยอมของลูกจา้งดว้ย 

               4.2.3 ข้อก าหนดช่ัวโมงการท างาน เป็นเอกสารมาตรฐานแรงงานไทยหวัขอ้ก าหนดท่ีแสดง

การท างานของลูกจา้งในหน่ึงวนัไม่ควรท างานเกินหลายชัว่โมงมีเวลาพกัใหก้บัลูกจา้งอยา่งเพียงพอมี

สิทธิลาหยดุไปท าธุระส่วนตวัไดแ้ละสามารถลาหยดุพกัผอ่นประจ าปีไดร้วมถึงนายจา้งตอ้งประกาศ

วนัหยดุประจ าตามประเพณีใหก้บัลูกจา้งทุกคนไดรั้บรู้โดยทัว่กนั 

 

รูปที ่4.4 แสดงเอกสารมาตรฐานแรงงานในหัวข้อก าหนดค่าตอบแทนการท างาน 



 

รูปที ่4.5แสดงเอกสารมาตรฐานแรงงานในหัวข้อก าหนดช่ัวโมงการท างาน 

                ผูป้ฏิบติัสหกิจท าการจดัตรวจสอบบริษทัในหวัขอ้ก าหนดการใชแ้รงงานบงัคบัและหวั

ขอ้ก าหนดชัว่โมงการท างาน พบวา่จากการตรวจสอบยงัไม่มีเอกสารท่ีแสดงเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้

ลูกจา้งรับรู้ทัว่กนั    ผูป้ฏิบติัสหกิจจึงไดรั้บมอบหมายให้ท าสัญญาจา้งแรงงานท่ีครอบคลุมหวัขอ้

ก าหนดการใชแ้รงงานและหวัขอ้ก าหนดชัว่โมงการท างาน โดยจะมีหวัขอ้ก าหนดดงัน้ี 

1.มีการจ่ายเงินค่าจา้งไม่ต ่ากวา่อตัราค่าจา้งขั้นต ่า 

2.มีการจ่ายเงินค่าจา้งสถานท่ีท างานหรือท่ีอ่ืนท่ีลูกจา้งยนิยอม 

3.ไม่มีการหกัค่าจา้งไม่วา่กรณีใดๆ ยกเวน้ท่ีกฎหมายก าหนด 

4.มีการก าหนดเวลาท างานท างานปกติของลูกจา้งวนัหน่ึงไม่เกิน 8 ชัว่โมง หรือ 48 ชัว่โมง/สัปดาห์ 



5.มีวนัหยดุประจ าสัปดาห์ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั 

6.มีประกาศวนัหยดุตามประเพณีปีหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ 13 วนั และจ่ายค่าจา้งใหก้บัลูกจา้งทุกคน 

7.ก าหนดใหลู้กจา้งท่ีท างานครบ 1 ปี มีสิทธิหยดุพกัผอ่นประจ าปี ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 วนั ท างาน โดย

ไดรั้บค่าจา้ง 

8.มีขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานในเร่ือง 

        8.1 วนัท างาน เวลาท างานปกติ และเวลาพกั 

        8.2 วนัหยดุ และหลกัเกณฑก์ารหยดุ 

        8.3 หลกัเกณฑก์ารท างาน การท างานล่วงเวลา และการท างานในวนัหยดุ 

 



รูปที ่4.6แสดงเอกสารสัญญาจ้างงานที ่1 

 

รูปที ่4.7แสดงเอกสารสัญญาจ้างงานที ่2 



 

รูปที ่4.8 แสดงเอกสารสัญญาจ้างงานที ่3 

                    4.2.4 ข้อก าหนดการเลือกปฏิบัติ เป็นเอกสารมาตรฐานแรงงานไทยหวัขอ้ก าหนดแสดงการ

ปฏิบติังานท่ีใหสิ้ทธิลูกจา้งทุกคนมีความเท่าเทียมกนัหมดโดยไม่แบ่งแยก เพศ เช้ือชาติ ศาสนา หากถูก

การเอารัดเอาเปรียบไม่ไดสิ้ทธิเหมือนลูกจา้งคนอ่ืนๆ สามารถร้องเรียนไดแ้ละลูกจา้งมีสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นต่างๆท่ีไม่มีผลกระทบความเสียหายต่อธุรกิจ 



 

รูปที ่4.9 แสดงเอกสารมาตรฐานแรงงานในหัวข้อก าหนดการเลือกปฏิบัติ 

                จากการตรวจสอบมาตรฐานแรงงานไทยภายในบริษทัตามหวัขอ้ก าหนดการเลือกปฏิบติั 

พบวา่ไดมี้การท าตามหวัขอ้ก าหนดการเลือกปฏิบติัครบทุกขอ้ เน่ืองจากบริษทัมีลูกจา้งทั้งคนไทยและ

ลูกจา้งท่ีไม่มีสัญชาติไทย มีการจดัสวสัดิการและทุกอยา่งท่ีเป็นสวสัดิการในบริษทัทุกคนมีสิทธิเท่า

เทียมกนัหมดโดยไม่แบ่งสัญชาติไม่แบ่งแยกชายหญิงรวมถึงมีการก าหนดขอ้มูลท่ีใหก้รอกในใบสมคัร

งานเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา ประสบการณ์ และความสามารถ     



 

รูปที ่4.10 แสดงใบสมัครงานเฉพาะข้อมูลเกีย่วกบัการศึกษา ประสบการณ์ ความสามารถ ที1่ 

 

รูปที ่4.11 แสดงใบสมัครงานเฉพาะข้อมูลเกีย่วกบัการศึกษา ประสบการณ์ ความสามารถ ที2่ 



 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4.12 การท างานร่วมกนัโดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ 

 

              

 

ชาวเมยีนมา ชาวกมัพชูา 



                     4.2.5 ข้อก าหนดวนัิยและการลงโทษ  เป็นเอกสารมาตรฐานแรงงานไทยท่ีแสดงขอ้ก าหนด

วา่ไม่มีการลงโทษท่ีมีความรุนแรงทางร่ายกายหรือล่วงเกินล่วงละเมิดทางเพศ ไม่มีการหกัค่าจา้งหรือ

ลดค่าจา้งเน่ืองจากการลงโทษท่ีเกิดข้ึนและมีการประกาศวนิยัการลงโทษโดยไดรั้บรู้ทัว่กนัทุกต าแหน่ง

ทุกแผนก  

 

รูปที ่4.13 แสดงเอกสารมาตรฐานแรงงานในหัวข้อก าหนดวนัิยและการลงโทษ 

                จากการตรวจสอบมาตรฐานแรงงานไทยภายในบริษทัตามหวัขอ้ก าหนดวนิยัและการลงโทษ 

พบวา่ไดมี้การท าตามหวัขอ้ก าหนดวนิยัและการลงโทษครบทุกขอ้ เน่ืองจากบริษทัมีการแยกแผนกหญิง

กบัชายไวอ้ยูแ่ลว้เพื่อป้องกนัการถูกล่วงเกิน คุกคาม ก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศ รวมถึงลูกจา้ง

สามารถร้องทุกขไ์ดต้ลอดช่วงการท างาน 

 



            4.2.6 ข้อก าหนดการใช้แรงงานเด็ก เป็นเอกสารมาตรฐานแรงงานไทยท่ีแสดงขอ้ก าหนดวา่

ไม่ใหมี้การใชแ้รงงานเด็กในการท างานล่วงเวลาหรือท างานหลายชัว่โมงมากเกินไปและท างานท่ีเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพรวมถึงเปิดโอกาสใหไ้ดเ้รียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพและมีประสบการณ์มากยิง่ข้ึน 

 

รูปที ่4.14 แสดงเอกสารมาตรฐานแรงงานในหัวข้อก าหนดการใช้แรงงานเด็ก 

                จากการตรวจสอบมาตรฐานแรงงานไทยภายในบริษทัตามหวัขอ้ก าหนดการใชแ้รงงานเด็ก 

พบวา่ภายในบริษทัไม่มีการจา้งแรงงานเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ท าใหบ้ริษทัไม่มีปัญหาเก่ียวขอ้งกบั

ขอ้ก าหนดการใชแ้รงงานเด็ก 



                   4.2.7 ข้อก าหนดการใช้แรงงานหญงิ เป็นเอกสารมาตรฐานแรงงานไทยท่ีแสดงขอ้ก าหนดวา่

ไม่ใหห้ญิงมีครรภป์ฏิบติังานในท่ีเส่ียงอนัตรายหรือสภาวะแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตรายรวมถึงมีสิทธิในการ

ลาคลอดไดโ้ดยไม่ผดิกฎระเบียบในการลาของสถานประกอบการและไม่มีการเลิกจา้งงาน ลดค่าจา้ง

งาน สวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆเพราะลูกจา้งมีครรภ ์

 

รูปที ่4.15 แสดงเอกสารมาตรฐานแรงงานในหัวข้อก าหนดการใช้แรงงานหญงิ 

               จากการตรวจสอบมาตรฐานแรงงานไทยภายในบริษทัตามหวัขอ้ก าหนดการใชแ้รงงานผูห้ญิง 

พบวา่ภายในบริษทัไดท้  าตามหวัขอ้ก าหนดการใชแ้รงงานหญิงครบทุกขอ้ เน่ืองจากบริษทัไม่มีการเลิก

จา้งลูกจา้งหญิง ไม่มีการลดต าแหน่ง ลดสิทธิประโยชน์เพราะเหตุมีครรภอ์ยูแ่ลว้ รวมถึงไม่มีการท างาน

ระหวา่ง 22.00-06.00 น.และท างานล่วงเวลา ซ่ึงมีผลกระทบต่อลูกจา้ง 



             4.2.8 ข้อก าหนดเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง เป็นเอกสารมาตรฐานแรงงาน

ไทยท่ีแสดงขอ้ก าหนดวา่ลูกจา้งทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเจราจาต่อรองเสนอขอ้ปฏิบติัหรือเรียกร้อง

ส่ิงท่ีไม่เป็นธรรมภายในสถานประกอบการไดแ้ละมีการจดัตั้งตวัแทนผูเ้จรจาโดยไม่ถูกการเลิกจา้งงาน

อนัเน่ืองมาจากสาเหตุการร้องเรียนหรือการพูดคุยเจรจากนั 

 

รูปที ่4.15 แสดงเอกสารมาตรฐานแรงงานในหัวข้อเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 

                 จากการตรวจสอบมาตรฐานแรงงานไทยภายในบริษทัตามหวัขอ้ก าหนดเสรีภาพในการ

สมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองพบวา่ภายในบริษทัไดท้  าตามหวัขอ้ก าหนดเสรีภาพในการสมาคมและ

การร่วมเจรจาต่อรองครบทุกขอ้ เน่ืองจากบริษทัเปิดโอกาสใหลู้กจา้งสามารถเจรจาต่อรองกบันายจา้ง

ไดแ้ละมีการช้ีแจงความขดัขอ้งท่ีไม่เขา้ใจกนัต่อการปฏิบติังาน 



                 4.2.9 ข้อก าหนดสวสัดิการ เป็นเป็นเอกสารมาตรฐานแรงงานไทยท่ีแสดงขอ้ก าหนดให้

ลูกจา้งไดรั้บสวสัดิการส่ิงอ านวยความในการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ มีหอ้งน ้าท่ีไดม้าตรฐานแบ่งแยก

เพศ ชาย หญิง ในการท ากิจธุระส่วนตวัของลูกจา้ง มีชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้กรณีเกิดอุบติัเหตุข้ึนและ

สามารถเบิกยารักษาเบ้ืองตน้ในการรักษาอาการบาดเจบ็หรืออาการไม่สบายได ้

 

รูปที ่4.16 แสดงเอกสารมาตรฐานแรงงานในหัวข้อสวสัดิการ 

               จากการตรวจสอบมาตรฐานแรงงานไทยภายในบริษทัตามหวัขอ้ก าหนดสวสัดิการ พบวา่

บริษทัไดท้  าตามหวัขอ้ก าหนดสวสัดิการครบทุกขอ้ เน่ืองจากบริษทัมีหอ้งน ้าท่ีถูกสุขอนามยั มีการแยก

หอ้งน ้าระหวา่งชายหญิง มีชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ มีท่ีพกัอาศยัใหก้บัลูกจา้งท่ีมีความสะอาดและรักษา

ความปลอดภยัใหก้บัลูกจา้ง 

 



                4.2.10 ข้อก าหนดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นเป็น

เอกสารมาตรฐานแรงงานไทยท่ีแสดงขอ้ก าหนดการสร้างความปลอดภยัในการท างานเพื่อป้องกนั

อนัตรายในสภาพแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยูต่ลอดเวลาจึงตอ้งมีความพร้อมมีขอ้มูลส่ิงท่ีเป็นอนัตราย

ภายในสถานประกอบการพร้อมเรียนรู้และป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้ะหวา่งปฏิบติังาน 

 

รูปที ่4.16 แสดงเอกสารตมารฐานแรงงานในหัวความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานที1่ 

 

           



 

รูปที ่4.16 แสดงเอกสารตมารฐานแรงงานในหัวความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานที ่2 

                   จากการตรวจสอบมาตรฐานแรงงานไทยภายในบริษทัตามหวัขอ้ก าหนดความปลอดภยั อา

ชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พบวา่บริษทัยงัไม่ไดท้  าตาม  5 ขอ้ ประกอบไปดว้ย 

1. ยงัไม่มีขอ้บงัคบัและคู่มือความปลอดภยัในการผลิตสินคา้ส่งออกและการท างาน 

2. ยงัไม่มีลูกจา้งทุกคนไดรั้บการฝึกอบรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดในการท างาน 

3.มีแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 



4.ยงัไม่มีลูกจา้งผา่นการอบรมหลกัสูตรการดบัเพลิงขั้นตน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของจ านวนลูกจา้งใน

แต่ละหน่วยงาน 

5.ยงัไม่มีมีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลิงและมีการตรวจสอบตามแผนท่ีก าหนด 

ดงันั้นผูป้ฏิบติัสหกิจจึงไดรั้บมอบหมายใหท้ า  ขอ้ท่ีบริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบติัตาม 

1.จดัท าเอกสารขอ้บงัคบัและคู่มือความปลอดภยัในการผลิตสินคา้ส่งออกและการท างานเพื่อลดความ

เส่ียงในการปฏิบติังานและลดความสูญเสียทรพยสิ์นท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทั 

 

รูปที ่4.17 แสดงเอกสารข้อควรระวงัในการปฏิบัติงาน 

 

 



 

รูปที ่4.18 แสดงเอกสารขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่อเคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 



2 จดัท าใหลู้กจา้งทุกคนไดรั้บการฝึกอบรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน   

         1) ท าการจดัหาบริษทัฝึกอบรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

         2 )ท าการสอบถามขอ้มูลและส่ิงท่ีจะไดรั้บในการฝึกอบรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้ม  

         3 )ท าการขอใบเสนอราคาบริษทัฝึกอบรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

 

 



รูปที ่4.19 แสดงใบเสนอราคาการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

3.จดัท าแผนระงบัอคัคีภยัตามส านกัความปลอดภยัแรงงาน กรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน หากเกิดเหตุ

ไฟไหมฉุ้กเฉิน 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ถา้ดบัไดแ้ลว้ 

 

 

 

 

                                                                                                 ถา้ยงัดบัไม่ได ้

 

 

 

 

 

                                                                                                  ถา้ยงัดบัไม่ได ้

 

 

 

พนกังานพบเหต ุ

เพลิงไหม ้

แจง้เพ่ือนร่วมงาน 

ใชแ้ผนปฏิบติัการเหตุ

เพลิงไหมข้ั้นตน้ 

ตดัสินใจแจง้

หน่วยงานดบัเพลิง
ภายนอก 

รายงาน

ผูบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบัขั้น 



4.จดัท าการใหลู้กจา้งผา่นการอบรมหลกัสูตรการดบัเพลิงขั้นตน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของจ านวน

ลูกจา้งในแต่ละหน่วยงาน 

ขั้นตอนในการท าใหลู้กจา้งทุกคนไดรั้บการฝึกอบรมดบัเพลิงขั้นตน้    

          1 ท าการจดัหาบริษทัฝึกอบรมดบัเพลิง 

          2 ท าการสอบถามขอ้มูลและส่ิงท่ีจะไดรั้บในการฝึกอบรมดบัเพลิง         

          3 ท าการขอใบเสนอราคาบริษทัฝึกอบรมดบัเพลิง 

 

รูปที ่4.20  แสดงใบเสนอราคาการฝึกอบรมดับเพลงิ 



5.มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลิงโดยการจดัท าเอกสารตารางเช็คอุปกรณ์ถงัดบัเพลิง 

 

 

รูปที ่4.21 แสดงตารางตรวจเช็คถังดับเพลงิ 

 

 



4.3 คุณสมบัติของผู้สมัครตราสัญลกัษณ์ระบบมาตรฐานการส่งออก 

ขั้นตอนในการสมคัรตราสัญลกัษณ์ระบบมาตรฐานการส่งออก 

1. เป็นนิติบุคคลท่ีข้ึนทะเบียนเป็นสมาชิกผูส่้งออกของกรม 5 ประเภท ไดแ้ก่ Exporter Lists (EL) Pre-

Exporter (Pre-EL) Trading Company (TDC) Pre Trading Company (Pre-TDC ) และ DITP SMEs 

Club 

2. ไดรั้บการรับรองมาตรฐานในประเทศและ/หรือมาตรฐานสากลต่างประเทศ ส าหรับสินคา้และบริการ 

ท่ีมีมาตรฐานก าหนด ทั้งน้ีส าหรับบางกลุ่มสินคา้ท่ีไม่มีมาตรฐานตามขอ้ก าหนด เช่น สินคา้แฟชัน่ 

สินคา้ของตกแต่งบา้น ผูส้มคัรขอใชต้รา T Mark สามารถยืน่เอกสารประกอบ คือ 

   2.1 หนงัสือรับรองจากลูกคา้/ผูน้  าเขา้ ท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

   2.2 หนงัสือรับรองจากสมาคมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยระบุวา่สินคา้ของผูส้มคัร เป็นสินคา้ท่ีมีมาตรฐาน

เป็นท่ียอมรับในประเทศนั้น 

3. ไดรั้บการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดบัท่ี 2 ปฏิบติัการสีเขียว เป็น

อยา่งนอ้ย 

4. ไดรั้บการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 - 2553) ระดบัพื้นฐาน เป็นอยา่งนอ้ย 

5. ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผงัการสมัครระบบมาตรฐานการส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สมคัรสมาชิกใหม่ 2. เขา้ระบบ 

3.กรอกขอ้มูลบริษทัรวมทั้ง

สินคา้และบริการ 

โดยจะมี 3 ส่วนหลกัๆ 

3.1ขอ้มูลพื้นฐาน 

3.2 ขอ้มูลมาตรฐาน 

3.3 ขอ้มูลภาพสินคา้    

และบริการ 

4. กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น

ทั้ง 3 ส่วนเพื่อท าการสมคัร

สมาชิก TMARK 

5. แสดงผลหนา้เวบ็ไซต์

เพื่อประชาสัมพนัธ์ไปยงั

กลุ่มผูซ้ื้อชาวต่างชาติ 

6.ทางระบบจะส่งอีเมลย์นืยนั

การท ารายการ 

7.สถานะจะเปล่ียนเป็น Waiting for Review 

เพื่อรอการพิจารณาจากคณะกรรมการในแต่

ละรอบสมคัร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

          จากการจดัท าโครงงานเร่ืองมาตรฐานแรงงานไทยเพื่อรองรับมาตรฐานการส่งออกท าใหเ้ขา้ใจ

ขั้นตอนการท ามาตรฐานแรงงานไทยท่ีจะช่วยลดการกีดกนัทางการคา้หรืออุปสรรคทางการคา้ในการ

ส่งออกและเขา้ใจเอกสารหวัขอ้ก าหนดต่างๆและขบวนการขั้นตอนในการปฏิบติังาน ท าใหเ้กิดความ

ผดิพลาดหรือลดความผิดพลาดในการปฏิบติังานนอ้ยลงรวมถึงส่งผลดีต่อองคก์รท าให้มีประสิทธิภาพ

ในการผลิตท่ีดียิง่ข้ึน 

ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

          -เอกสารบางขั้นตอนไม่ไดเ้ป็นทางการและไม่ไดเ้ป็นขอ้มูลท่ีจดัเรียงไวท้  าใหย้ากต่อการน ามาจดั

เรียบเรียงโครงงาน 

          -ขอ้มูลเอกสารบางขั้นตอนตอ้งมีประสบการณ์และความช านาญในการปฏิบติังาน 

 ข้อเสนอแนะ 

         -สถานประกอบการควรท าเอกสารใหเ้ป็นทางการมากยิง่ข้ึนเพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการ

จดัเก็บ 

         -ควรจดัใหมี้ผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นแนะน าเทคนิคความรู้ความเขา้ใจกบัพนกังานท่ีมาใหม่ 

 5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

       5.2.1ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

               -ไดฝึ้กความอดทนในการท างาน 

               -เขา้ใจโปรแกรมต่างๆเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

                -เรียนรู้การท างานอยา่งเป็นระบบ 

                -เรียนรู้การเขา้สังคมและองคก์ร 



                -เพิ่มทกัษะการใชภ้าษา 

               -ไดป้ระสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

               -ไดฝึ้กวนิยัและความเป็นระเบียบ 

          5.2.2ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

               -ขาดทกัษะในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Excel 

               -ขาดทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษในการอ่านตอบอีเมลลลู์กคา้ 

               -ไม่เขา้ใจหลกัปฏิบติังานและอ่อนประสบการณ์ปฏิบติังานจริงท าให้เกิดความผดิพลาดการ

ส่ือสารภายในองคก์รไม่ตรงกนั 

               -อุปกรณ์การปฏิบติังานและเคร่ืองมือเทคโนโลยีบางอยา่งไม่เพียงพอ 

          5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

              -ทางบริษทัควรเพิ่มอุปกรณ์และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อความสะดวกในการปฏิบติังานและมี

ความรวดเร็วและแม่นย  าข้ึนกวา่เดิม 

              -ควรฝึกฝนทกัษะการใชโ้ปรแกรมต่างๆใหเ้ขา้ใจก่อนลงมือปฏิบติังานจริง 
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