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แรงงานเด็ก 

(Child Labour) 

ความหมายความหมาย
•• การใชเด็กทํางานในลักษณะท่ีเปนอันตรายตอเด็กการใชเด็กทํางานในลักษณะท่ีเปนอันตรายตอเด็ก

หรือมีการเอารัดเอาเปรียบเด็กจนเกินไป หรือมีการเอารัดเอาเปรียบเด็กจนเกินไป 

•• เด็กในท่ีนี้หมายถึงบุคคลท่ียังไมเปนผูใหญเต็มท่ี อยูเด็กในท่ีนี้หมายถึงบุคคลท่ียังไมเปนผูใหญเต็มท่ี อยู
ในชวงของการเจริญเติบโต  ควรไดรับการพัฒนาในชวงของการเจริญเติบโต  ควรไดรับการพัฒนา
เพื่อนําไปสูสภาพความเปนผูใหญ  สมบูรณทางเพื่อนําไปสูสภาพความเปนผูใหญ  สมบูรณทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมได รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมได 

•• แรงงานที่ถือวาเปนแรงงานเด็ก คือบุคคลที่อายุตํ่าแรงงานที่ถือวาเปนแรงงานเด็ก คือบุคคลที่อายุตํ่า
กวาขั้นที่กําหนดไวคือ  เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา  กวาขั้นที่กําหนดไวคือ  เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา  15  15  ปป
ตา ม องค กร แร ง งา นร ะ ห ว า งป ระ เ ทศ ไ ดนิ ยา มตา ม องค กร แร ง งา นร ะ ห ว า งป ระ เ ทศ ไ ดนิ ยา ม
ความหมาย ความหมาย 
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ความหมายความหมาย

•• ความหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองความหมายตามพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พแรงงาน พ..ศศ..2541 2541 แรงงานเด็ก คือ แรงงานเด็ก คือ 

ลูกจางที่มีอายุตั้งแต  ลูกจางที่มีอายุตั้งแต  15  15  ปขึ้นไป  แตยังปข้ึนไป  แตยัง

ไมถึง ไมถึง 18 18 ปบริบูรณปบริบูรณ

สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการใชแรงงานเด็กสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการใชแรงงานเด็ก

•• กระบวนการพฒันาประเทศสงผลใหเกิดความแตกตางกระบวนการพฒันาประเทศสงผลใหเกิดความแตกตาง

ระหวางสถานะทางเศรษฐกิจของประชากรในประเทศระหวางสถานะทางเศรษฐกิจของประชากรในประเทศ

มากขึ้นมากขึ้น ดวยความยากจนของครอบครัว  แมรัฐจะจัดดวยความยากจนของครอบครัว  แมรัฐจะจัด

การศึกษาภาค บังคับใหเปลา  แตยังมีเด็กบางสวนท่ีไมการศึกษาภาค บังคับใหเปลา  แตยังมีเด็กบางสวนท่ีไม

อาจไดรับประโยชนดังกลาวได   อาจไดรับประโยชนดังกลาวได   
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สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการใชแรงงานเด็กสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการใชแรงงานเด็ก

•• กฎหมายแรงงานของไทยยอมใหเด็กอายุ  กฎหมายแรงงานของไทยยอมใหเด็กอายุ  13  13  ป ป ((เดิม เดิม 

12  12  ป ป ) ) แตยังไมถึง  แตยังไมถึง  15 15 ป  ทํางานบางประเภทไดโดยป  ทํางานบางประเภทไดโดย

ไมตองขออนุญาต  ประกอบกับกลไกการควบคุมดูแลไมตองขออนุญาต  ประกอบกับกลไกการควบคุมดูแล

ของทางราชการ  ยังกระทําไมไดอยางเขมงวดและของทางราชการ  ยังกระทําไมไดอยางเขมงวดและ

ท่ัว ถึง   อีก ท้ัง สัง คมโ ดย ท่ัว ไป ก็ยัง ไม ตระ หนั กถึงท่ัว ถึง   อีก ท้ัง สัง คมโ ดย ท่ัว ไป ก็ยัง ไม ตระ หนั กถึง

ผลกระทบตอเด็ก และผลเสียโดยสวนรวมของคุณภาพผลกระทบตอเด็ก และผลเสียโดยสวนรวมของคุณภาพ

ประชากรของประเทศ  การใชแรงงานเด็กจึงเปนเร่ืองท่ีประชากรของประเทศ  การใชแรงงานเด็กจึงเปนเร่ืองท่ี

ยังไมอาจปองกันและแกไขใหไดผลเทาท่ีควร  แมวาจะมียังไมอาจปองกันและแกไขใหไดผลเทาท่ีควร  แมวาจะมี

นโยบายและมาตรการตางๆ กําหนดไวแลวมากมายนโยบายและมาตรการตางๆ กําหนดไวแลวมากมาย

สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการใชแรงงานเด็กสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการใชแรงงานเด็ก

•• การเรงรัดการผลิตเพ่ือจําหนาย  ทําใหครอบครัวการเรงรัดการผลิตเพ่ือจําหนาย  ทําใหครอบครัว

เกษตรกรตองลงทุนเพิ่มขึ้นในการใชเทคโนโลยีตามเกษตรกรตองลงทุนเพิ่มขึ้นในการใชเทคโนโลยีตาม

คําแนะนําของทางราชการ  และเมื่อประสบกับภัยคําแนะนําของทางราชการ  และเมื่อประสบกับภัย

ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  ตลอดจนความแหงแลงท่ีธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  ตลอดจนความแหงแลงท่ี

เกษตรกรตองเสี่ยงภัยเองท้ังส้ิน  ทําใหครอบครัวและเกษตรกรตองเสี่ยงภัยเองท้ังส้ิน  ทําใหครอบครัวและ

เกษตรกรหมดตัว  เปนหนี้ส้ิน  บางครอบครัวไมมีขาวเกษตรกรหมดตัว  เปนหนี้ส้ิน  บางครอบครัวไมมีขาว

กินเพียงพอตลอดป  เด็ก ๆ  ก็ตองมีบทบาทชวยกินเพียงพอตลอดป  เด็ก ๆ  ก็ตองมีบทบาทชวย

ตนเองและชวยครอบครัวดวยในท่ีสุดดวยการเดินทางตนเองและชวยครอบครัวดวยในท่ีสุดดวยการเดินทาง

จากบานไปหางานทําจากบานไปหางานทํา
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สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการใชแรงงานเด็กสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการใชแรงงานเด็ก

•• นอกจากปจจัยความยากจนท่ีเปน  ปจจัยผลักดัน  แลว  นอกจากปจจัยความยากจนท่ีเปน  ปจจัยผลักดัน  แลว  

ยังมีปจจัยดึง  ท่ีจะมองขามความสําคัญไปไมได  คือ  ยังมีปจจัยดึง  ท่ีจะมองขามความสําคัญไปไมได  คือ  

การอยากมาเท่ียวหรือแสวงหาประสบการณ  อยากมีการอยากมาเท่ียวหรือแสวงหาประสบการณ  อยากมี

เงินใชสวนตัวตามอิทธิพลของ  บริโภคนิยม  ท่ีผานทางเงินใชสวนตัวตามอิทธิพลของ  บริโภคนิยม  ท่ีผานทาง

สื่อมวลชนหรือทางพี่นอง  เพื่อนฝูงที่เคยไปเผชิญโชคสื่อมวลชนหรือทางพี่นอง  เพื่อนฝูงที่เคยไปเผชิญโชค

มาแลวมาแลว

สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการใชแรงงานเด็กสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาการใชแรงงานเด็ก

•• พิจารณาจากดานนายจางพิจารณาจากดานนายจาง
 เด็กปกครองงาย  ใชและสอนงายกวาผูใหญ  ไมรูจักการเด็กปกครองงาย  ใชและสอนงายกวาผูใหญ  ไมรูจักการ

เรียกรองสทิธิเรียกรองสทิธิ

 คาจางถูกกวาผูใหญคาจางถูกกวาผูใหญ( ( ท้ังๆท่ีตองจายเทากันตามกฎหมาย  ท้ังๆท่ีตองจายเทากันตามกฎหมาย  

แมแรงงานผูใหญเองก็ไมคอยจะไดรับตามอัตราท่ีกฎหมายแมแรงงานผูใหญเองก็ไมคอยจะไดรับตามอัตราท่ีกฎหมาย

กําหนดกําหนด))

 ลักษณะงานบางอยางเหมาะกบัเด็ก  เชน  งานงาย ๆ  แตทําลักษณะงานบางอยางเหมาะกบัเด็ก  เชน  งานงาย ๆ  แตทํา

ซ้ําซากซ้ําซาก

 เด็กติดตามพอแมซึ่งมาทํางานและไมมีอะไรจะทําเด็กติดตามพอแมซึ่งมาทํางานและไมมีอะไรจะทํา
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หลักการท่ีสําคัญของ หลักการท่ีสําคัญของ ILO ILO เกี่ยวกับการใชแรงงานเด็กเก่ียวกับการใชแรงงานเด็ก

11.  .  ตองการขจดัปญหาการใชแรงงานเด็กตองการขจัดปญหาการใชแรงงานเด็ก

22. . ตองการตองการสงเสริมมาตราการและโครงการตาง ๆ ท่ีปองกันสงเสริมมาตราการและโครงการตาง ๆ ท่ีปองกัน

เด็กไมใหเขาสูตลาดแรงงานกอนวัยอันสมควรเด็กไมใหเขาสูตลาดแรงงานกอนวัยอันสมควร

33. . ตองการตองการเตรียมเด็กใหเขาสูตลาดแรงงานดวยความพรอมเตรียมเด็กใหเขาสูตลาดแรงงานดวยความพรอม

ท้ังในดานวัยวุฒิและคุณวุฒิท่ีเหมาะสมท้ังในดานวัยวุฒิและคุณวุฒิท่ีเหมาะสม

อนุสัญญาเกี่ยวกับแรงงานเด็กอนุสัญญาเกี่ยวกับแรงงานเด็ก

--    อนุสัญญาของ อนุสัญญาของ ILO ILO จํานวน จํานวน 33  ฉบับฉบบั

--    อนุสัญญาของสหประชาชาต ิอนุสัญญาของสหประชาชาติ 1 1 ฉบับฉบบั
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อนุสัญญาของ อนุสัญญาของ ILOILO

อนุสัญญาฉบับท่ี อนุสัญญาฉบับท่ี 59  59  ((ใชบังคับ ใชบังคับ 21 21 กก..พพ. . 19411941) ) วาวาดวยดวย

อายุขั้นต่ําในงานอายุขั้นต่ําในงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

สาระสาํคัญสาระสาํคัญ

11.  .  เด็กอายุต่ํากวา เด็กอายุต่ํากวา 15 15 ปจะถูกวาจางใหทํางานในปจะถูกวาจางใหทํางานในโรงงานโรงงาน

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมไมได ไมวาจะเปนโรงงานของรัฐหรือเอกชนไมได ไมวาจะเปนโรงงานของรัฐหรอืเอกชน

22. . สถานสถานประกอบการอุตสาหกรรม หมายถึง  อุตสาหกรรมประกอบการอุตสาหกรรม หมายถึง  อุตสาหกรรม

ทุกประเภท รวมท้ังเหมืองแร ระเบิดหิน อุตสาหกรรมการทุกประเภท รวมท้ังเหมืองแร ระเบิดหิน อุตสาหกรรมการ

ผลติ  กอสรางและขนสงผลติ  กอสรางและขนสง

อนุสัญญาของ อนุสัญญาของ ILOILO

อนุสัญญาฉบับท่ี  อนุสัญญาฉบับท่ี  138  138  ผานการรับรองเม่ือ  ผานการรับรองเม่ือ  21  21  มิถุนายน  มิถุนายน  

19731973 วาวาดวยอายุข้ันต่ําท่ียอมใหจางงานดวยอายุข้ันต่ําท่ียอมใหจางงาน

สาระสาํคัญสาระสาํคัญ

1.1. อายุอายุข้ันต่ําท่ียอมใหจางงานหรือทํางานได ตองไมต่ํากวาข้ันต่ําท่ียอมใหจางงานหรือทํางานได ตองไมต่ํากวา

อายุท่ีสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ แตไมวากรณีใดก็ตาม อายุท่ีสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ แตไมวากรณีใดก็ตาม 

ไมควรต่ํากวา ไมควรต่ํากวา 15 15 ปป

2.2. สมาชิกสมาชิกแตละประเทศอาจกําหนดอายุข้ันต่ําท่ีเปน แตละประเทศอาจกําหนดอายุขั้นต่ําท่ีเปน 14 14 ป ป 

ก็ไดถาหากเศรษฐกิจและส่ิงอํานวยความสะดวกทางก็ไดถาหากเศรษฐกิจและส่ิงอํานวยความสะดวกทาง

การศึกษาของประเทศยังพัฒนาไมเพียงพอแตตองมีการการศึกษาของประเทศยังพัฒนาไมเพียงพอแตตองมีการ

ปรึกษาหารือกับองคการของนายจางและลูกจางแลวปรึกษาหารือกับองคการของนายจางและลูกจางแลว
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อนุสัญญาของ อนุสัญญาของ ILOILO

อนุสัญญาฉบับท่ี  อนุสัญญาฉบับท่ี  138  138  ผานการรับรองเม่ือ  ผานการรับรองเม่ือ  21  21  มิถุนายน  มิถุนายน  

19731973 วาวาดวยอายุข้ันต่ําท่ียอมใหจางงานดวยอายุข้ันต่ําท่ียอมใหจางงาน

สาระสาํคัญสาระสาํคัญ
1.1. อายุอายุขั้นต่ําท่ียอมใหจางงานหรือทํางานได ตองไมต่ํากวาอายุที่สําเร็จการศึกษาขั้นต่ําท่ียอมใหจางงานหรือทํางานได ตองไมต่ํากวาอายุที่สําเร็จการศึกษา

ภาคบังคับ แตไมวากรณีใดก็ตาม ไมควรต่ํากวา ภาคบังคับ แตไมวากรณีใดก็ตาม ไมควรต่ํากวา 15 15 ปป

2.2. สมาชิกสมาชิกแตละประเทศอาจกําหนดอายุข้ันต่ําท่ีเปน แตละประเทศอาจกําหนดอายุขั้นต่ําท่ีเปน 14 14 ป ก็ไดถาหากเศรษฐกิจป ก็ไดถาหากเศรษฐกิจ

และส่ิงอํานวยความสะดวกทางการศึกษาของประเทศยังพัฒนาไมเพียงพอแตและส่ิงอํานวยความสะดวกทางการศึกษาของประเทศยังพัฒนาไมเพียงพอแต

ตองมีการปรึกษาหารือกับองคการของนายจางและลูกจางตองมีการปรึกษาหารือกับองคการของนายจางและลูกจางแลวแลว

3.3. กฎหมายของแตละประเทศอาจกําหนดใหมีการจางงานเด็กอายุ กฎหมายของแตละประเทศอาจกําหนดใหมีการจางงานเด็กอายุ 13 13 --  14 14 ปได ปได 

แตตองเปนงานเบาและมีเงื่อนไขวาจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอการแตตองเปนงานเบาและมีเงื่อนไขวาจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอการ

พัฒนาการทางดานสุขภาพรางกาย จิตใจ สมอง การเรียนหนังสือ และการเขาพัฒนาการทางดานสุขภาพรางกาย จิตใจ สมอง การเรียนหนังสือ และการเขา

รับฝก อบรมเกี่ยวกับการทํางานรับฝก อบรมเกี่ยวกับการทํางาน

4.4. อายุอายุขั้นต่ําท่ียอมใหจางงานหรือทํางานที่นาจะเปนอันตราย ตอสุขภาพ ความขั้นต่ําท่ียอมใหจางงานหรือทํางานท่ีนาจะเปนอันตราย ตอสุขภาพ ความ

ปลอดภัย หรือศีลธรรมของเยาวชน ตองไมต่ํากวา ปลอดภัย หรือศีลธรรมของเยาวชน ตองไมต่ํากวา 18 18 ป  ยกเวน ถาไดมีการป  ยกเวน ถาไดมีการ

ปรึกษา หารือกับองคการของนายจางและลูกจางท่ีเกี่ยวของแลว อาจขอนุญาตปรึกษา หารือกับองคการของนายจางและลูกจางท่ีเกี่ยวของแลว อาจขอนุญาต

ใหมีการจางงานตั้งแตอายุ ใหมีการจางงานตั้งแตอายุ 1616  ป ก็ไดป กไ็ด

อนุสัญญาของ อนุสัญญาของ ILOILO

อนุสัญญาฉบับท่ี อนุสัญญาฉบับท่ี 182182  วาดวยรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของวาดวยรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของ

การใชแรงงานเด็ก  การใชแรงงานเด็ก  ((คค..ศศ..19991999))

สาระสาํคัญสาระสาํคัญ
1.1. กําหนดใหใชบังคับกับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา กําหนดใหใชบังคับกับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 1818  ปทุกคนปทุกคน

2.2. ใหรัฐสมาชิกขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ไดแก การใหรัฐสมาชิกขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ไดแก การ

ใชแรงงานเด็กเย่ียงทาส การขายหรือลักลอบคาเด็ก แรงงานใชใชแรงงานเด็กเย่ียงทาส การขายหรือลักลอบคาเด็ก แรงงานใช

หนี้ผูกพัน ทาสติดดิน  หนี้ผูกพัน ทาสติดดิน  

3.3. การทํางานท่ีเปนภัยอันตรายตอสุขภาพรางกาย จิตใจ ความการทํางานท่ีเปนภัยอันตรายตอสุขภาพรางกาย จิตใจ ความ

ปลอดภัย หรือศีลธรรม การคาประเวณีเด็ก  การถายภาพลามกปลอดภัย หรือศีลธรรม การคาประเวณีเด็ก  การถายภาพลามก

อนาจาร  การผลิตและขายยาเสพติด ฯลฯ เปนตน อนาจาร  การผลิตและขายยาเสพติด ฯลฯ เปนตน 
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อนุสัญญาของสหประชาชาติอนุสัญญาของสหประชาชาติ

อนุสัญญาอนุสัญญาของสหประชาชาติ  วาดวยสทิธิเดก็ของสหประชาชาติ  วาดวยสิทธิเด็ก

สาระสําคัญ  ไดกําหนดใหความคุมครองสิทธิเด็กสาระสําคัญ  ไดกําหนดใหความคุมครองสิทธิเด็ก

ในดานตาง ๆ ไวหลายอยางเชนในดานตาง ๆ ไวหลายอยางเชน

11.   .   สทิธิในการท่ีจะไดรบัการเล้ียงดูจากบิดามารดาสิทธิในการท่ีจะไดรับการเล้ียงดจูากบิดามารดา

22.  .  สิทธิในการท่ีจะไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสิทธิในการท่ีจะไดรับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน

33.  .  สทิธิในการท่ีจะไดรบัการฝกอบรมใหมีความรูและสิทธิในการท่ีจะไดรับการฝกอบรมใหมีความรูและ

ทักษะในการดาํรงชีวิตทักษะในการดาํรงชีวิต

สถานการณแรงงานเด็กในประเทศตางๆ

จากการสํารวจของ ILO เมื่อป1997เกี่ยวกับการใชแรงงานเด็กใน

ทวีปตางๆ พบวา

1.  มีเด็กท่ัวโลกท่ีมี อายุระหวาง 5 - 14 ปท่ีทํางานอยูในประเทศ

ตางๆ ท่ัวไปอยู จํานวน 250 ลานคน

-  ทํางานเตม็เวลา 120 ลานคน

- อยูในเอเชีย  61%

อยูในอาฟรกิา  32 %

อยูในอเมริกาใต 7%

2.  ประเภทของงานท่ีทํา    
1.  งานอุตสาหกรรม

-  โรงงานผลิตกําไร แกว กระเบ้ือง บุหร่ี ไมขีดไฟและดอกไมไฟ 

       ทอพรม ส่ิงทอ เหมืองแร  เจียระไนพลอย 

2.  งานประมง  งมมกุในทะเลลึก

3.  งานเกษตรกรรมเชิงพานิชย

4. ทํางานรับใชตามบาน

5. คาประเวณี        
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2. สาเหตุ หลักคือ ความยากจน และถูกหลอกลวง บังคับให

คาประเวณี

3. ประเทศท่ีใชแรงงานเด็กมากไดแก อินเดีย บังคลาเทศ

เนปาล ศรีลังกา อินโดนีเซีย ฟลิปน จีน ไทย อาเจนตินา

บราซิล ซิลี เปรู โคลัมเบีย โบลิเวีย ฯลฯ

4. อายุข้ันต่ําในการจางงาน ไมเปนไปตามท่ีกฏหมาย

กําหนดไว

สถานการณแรงงานเด็กในประเทศตางๆ

อายุขัน้ต่ําตามกฎหมาย

และอายจุริงในทางปฏิบัติของแรงงานเด็กในแตละประเทศ

ประเทศ อายุตามกฎหมาย (ป) อายุจรงิในทางปฏิบัต ิ

1. อินโดนีเชีย 

2. ฟลิปปนส 

3. ไทย 

4. จีน 

5. อินเดีย 

6. ปากีสถาน 

7. บังคลาเทศ 

14 

15 

13 

16 

14 

14 

14 

10 - 14 

10 - 14 

7 - 13 

12 - 15 

5 - 15 

6 - 15 

8 - 14 
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สภาพการทํางานของเด็ก

1. เด็กนับรอยลานคนในประเทศตางๆ ตองทํางานอยูใน

สภาพท่ีเลวราย มีชั่วโมงการทํางานท่ียาวนาน ไดคาจางต่ํา

บางแหงเด็กถูกกักขังใหอยูในโรงงาน กินนอนอยางแออัด

เวลาเจ็บปวยก็ไมไดรับการรักษาอยางถูกตอง เด็กมักถูก

ลงโทษอยางรุนแรงเมื่อทํางานผดิพลาด

2. เด็กตองทํางานในสภาพการทํางานท่ีเลวราย เปนอนัตราย

ตอรางกาย สงผลตอสภาพจิตใจ สติปญญา ศีลธรรม

และคุณภาพชีวิตโดยรวมของเด็ก

การคาประเวณีเด็กการคาประเวณีเด็ก

เครือขายเครือขายการลักลอบคาเด็กการลักลอบคาเด็ก

1.1. จากละตินอเมริกาสูยุโรป จากละตินอเมริกาสูยุโรป + + ตะวันออกกลางตะวันออกกลาง

2.2. เอเชียใต เอเชียใต + + เอเชียตะวันออกเฉียงใตสูยุโรป เอเชียตะวันออกเฉยีงใตสูยุโรป + + 

ตะวันออกกลางตะวันออกกลาง

3.3. ตลาดภายในยุโรปตลาดภายในยุโรป

4.4. ตลาดอาหรับตลาดอาหรับ

5.5. ตลาดสงออกเด็กหญิงของแอฟริกาตะวันตกตลาดสงออกเด็กหญิงของแอฟริกาตะวันตก
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อุตสาหกรรมการทองเท่ียวอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

•• เปนอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเด็กมาก โดยเนนการเปนอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเด็กมาก โดยเนนการ
ทองเท่ียวเพ่ือใชบริการทางเพศทองเท่ียวเพ่ือใชบริการทางเพศ

•• ใ น เ อ เ ซี ย  มี โ ส เ ภ ณี เ ด็ ก ท่ี มี อ า ยุ ไ ม เ กิ น  ใ น เ อ เ ซี ย  มี โ ส เ ภ ณี เ ด็ ก ท่ี มี อ า ยุ ไ ม เ กิ น  1717  ป อ ยูป อ ยู
ประมาณ  ประมาณ  1 1 ลานลานคนเศษ  มีเงินหมุนเวียน คนเศษ  มีเงินหมุนเวียน 33..4 4 ลานลาน
เหรียญสหรัฐ เหรียญสหรัฐ //ปป

•• แหลงทองเท่ียว ไดแก ญี่ปุน ไทย ไตหวัน อินเดีย  ฯลฯแหลงทองเท่ียว ไดแก ญี่ปุน ไทย ไตหวัน อินเดีย  ฯลฯ

•• ลูกคา คือ  ลูกคา คือ  ญี่ปุน ญี่ปุน เยอรมัน จีน เกาหลี  ฯลฯ  เยอรมัน จีน เกาหลี  ฯลฯ  

•• ท่ีมาของเด็กท่ีถูกนํามาคาประเวณี ไดแก จีน พมา ลาว ท่ีมาของเด็กท่ีถูกนํามาคาประเวณี ไดแก จีน พมา ลาว 
เขมร  เวียตนาม   ถูกนําเขามาโดยนายหนา   หญิงไทยเขมร  เวียตนาม   ถูกนําเขามาโดยนายหนา   หญิงไทย
ถูกนํามาจากตางจังหวัดในหมูบานยากจนในชนบทถูกนํามาจากตางจังหวัดในหมูบานยากจนในชนบท

แรงงานเด็กในประเทศไทยแรงงานเด็กในประเทศไทย

•• ประมาณวามีแรงงานอายุ ประมาณวามีแรงงานอายุ 1313--14 14 ป ประมาณ ป ประมาณ 88  แสนแสน
เศษ  ทํางานในระบบประมาณ เศษ  ทํางานในระบบประมาณ 11  แสนคน นอกระบบแสนคน นอกระบบ77
แสนคน เด็กท่ีมีอายุ แสนคน เด็กท่ีมีอายุ 1515--1919  ป ประมาณป ประมาณ22  ลานคนลานคน

•• สวนใหญจะมาจากชนบท จากภาคอีสานมากท่ีสุด  สวนใหญจะมาจากชนบท จากภาคอีสานมากท่ีสุด  
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต และกรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต และกรุงเทพฯ 

•• เปนผูชายมากกวาหญิงเปนผูชายมากกวาหญิง

•• กิจการท่ีทํา เปนกิจการขนาดเล็ก เชน เย็บเสื้อผา เจียรกิจการท่ีทํา เปนกิจการขนาดเล็ก เชน เย็บเสื้อผา เจียร
นัยพลอย เครืองหนัง ซอมเคร่ืองยนตร  ปมน้ํามัน นัยพลอย เครืองหนัง ซอมเคร่ืองยนตร  ปมน้ํามัน 
รานอาหารรานอาหาร
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ขอควรนํามาพิจารณาในการแกไขปญหาแรงงานเดก็ขอควรนํามาพิจารณาในการแกไขปญหาแรงงานเดก็

1.1. ตองพิจารณาอยางรอบคอบวาจะเกิดผลกระทบตอเด็กตองพิจารณาอยางรอบคอบวาจะเกิดผลกระทบตอเด็ก

หรืหรือไมอไม อยางไรอยางไร

2.2. การจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับความตองการของเด็กและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับความตองการของเด็กและ

ครอบครัวถือเปครอบครัวถือเปนนมาตรการท่ีดีและไดผลท่ีสุดมาตรการท่ีดีและไดผลท่ีสุด โโดยดยเฉพาะเฉพาะ

เด็กท่ีตเด็กท่ีตององออกจากงานอุตสาหกรรมออกจากงานอุตสาหกรรม เพราะการศึกษาจะเพราะการศึกษาจะ

ชวยพัฒชวยพัฒนนาคุณภาพเด็กไดเปนอยางดีาคุณภาพเด็กไดเปนอยางดี

3.3. รัฐตองสงเสรมิการศึกษา โดยตองมีโรงเรียนท่ีเพยีงพอกับรัฐตองสงเสริมการศึกษา โดยตองมีโรงเรียนท่ีเพียงพอกับ

ความตองการของเด็ก และตองเปนการศึกษาแบบไมตองความตองการของเด็ก และตองเปนการศึกษาแบบไมตอง

เสียคาใชจาย เด็กสามารถเขาถึงไดเสียคาใชจาย เด็กสามารถเขาถึงได

ขอควรนํามาพิจารณาในการแกไขปญหาแรงงานเดก็ขอควรนํามาพิจารณาในการแกไขปญหาแรงงานเดก็

4.4. การแกไขโดยการออกกฎหมายและบังคับใชกฎหมายการแกไขโดยการออกกฎหมายและบังคับใชกฎหมาย

เทานั้นเปนส่ิงท่ีไมเทานั้นเปนส่ิงท่ีไมไดไดผลผลแตตองแกไขแตตองแกไขเร่ืองเร่ืองการศึกษา การศึกษา 

สวัสดิการ การสรางรายไดใหกับครอบครัวเด็ก การสวัสดิการ การสรางรายไดใหกับครอบครัวเด็ก การ

สนับสนุนสิทธเิด็กสนับสนุนสิทธเิด็กดวยดวย

ILOILOไดจัดทําโครงการระหวางประเทศ วาดวยการขจัดการใชไดจัดทําโครงการระหวางประเทศ วาดวยการขจัดการใช

แรงงานเด็ก แรงงานเด็ก ((International International ProgrammeProgramme on the on the 

Elimination of Child Elimination of Child LabourLabour -- IPEC) IPEC) เปนการใหความเปนการใหความ

ชวยเหลือประเทศตางๆใหดําเนินนโยบายการขจัดการใชชวยเหลือประเทศตางๆใหดําเนินนโยบายการขจัดการใช

แรงงานเด็ก ในประเทศท่ีมีปญหารเชน อินเดีย แรงงานเด็ก ในประเทศท่ีมีปญหารเชน อินเดีย อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ไทย ไทย 

บังคลาเทศ เนปาล ปากีสถาน เคนยา บราซิล ฯลฯบังคลาเทศ เนปาล ปากีสถาน เคนยา บราซิล ฯลฯ
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ขอควรนํามาพิจารณาในการแกไขปญหาแรงงานเดก็ขอควรนํามาพิจารณาในการแกไขปญหาแรงงานเดก็

5.5. การแกไขปญหาแรงงานเด็ก ควรมุงท่ีการขจัดความการแกไขปญหาแรงงานเด็ก ควรมุงท่ีการขจัดความ
เลวราย  การขูดรีด บังคับ ใหเด็กทํางาน  หรืองานท่ีมีเลวราย  การขูดรีด บังคับ ใหเด็กทํางาน  หรืองานท่ีมี
อันตราย มีการกักขัง ลงโทษเด็กอยางทารุณ ฯลฯ อันตราย มีการกักขัง ลงโทษเด็กอยางทารุณ ฯลฯ 
มากกวาท่ีจะมุงไมใหเด็กทํางาน เพราะอาจสงผลกระทบมากกวาท่ีจะมุงไมใหเด็กทํางาน เพราะอาจสงผลกระทบ
ตอตัวเด็กและครอบครัวได ทําใหเด็กตองลักลอบทํางานตอตัวเด็กและครอบครัวได ทําใหเด็กตองลักลอบทํางาน
โอกาสท่ีจะถูกเอาเปรียบหรือเส่ียงภัยอันตรายจะมีมากโอกาสท่ีจะถูกเอาเปรียบหรือเส่ียงภัยอันตรายจะมีมาก
ข้ึนข้ึน

  ถาเด็กตองออกจากงานรัฐตองเตรียมถาเด็กตองออกจากงานรัฐตองเตรียมมาตรการมาตรการตางๆไวรองรับ ตางๆไวรองรับ 
เชน การศึกษา การฝกอาชีพ มีเชน การศึกษา การฝกอาชีพ มีศูนยพักฟนศูนยพักฟนเด็ก ใหความเด็ก ใหความ
ชวยเหลือทางสังคม เศรษฐกิจ ชวยเหลือทางสังคม เศรษฐกิจ 

ILO กับการใชแรงงานหญิง

การทํางานของหญิงจะไดรับความคุมครองเปนพิเศษจาก

แรงงานชาย เนื่องจากความแตกตางทางรางกายและจิตใจ

ตามอนุสัญญา ILO 

1. เวลาการทํางาน  เชน ในยามวิกาล

2. ประเภทของงาน เชน งานท่ีหนกั เส่ียงอันตราย

3. คุมครองความเปนมารดา เชน การตั้งครรภ คลอดบุตร 
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อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฎิบัติตอสตรีอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฎิบัติตอสตรี

มีมสีาระสําคัญสาระสําคัญ

สิทธิของหญิงท่ีจะไดรับการปฏิบัติเทาเทียมชายในเร่ือง  ดังนี้สิทธิของหญิงท่ีจะไดรับการปฏิบัติเทาเทียมชายในเร่ือง  ดังนี้

11.. การไดรับโอกาสการจางงานชนิดเดียวกันกบัชายการไดรับโอกาสการจางงานชนิดเดียวกนักับชาย

22.. สิทธิในการเลือกอาชีพและการทํางานสิทธิในการเลือกอาชีพและการทํางาน

33.. สิทธิท่ีจะไดรับคาจาง สวัสดิการตางๆสิทธิท่ีจะไดรับคาจาง สวสัดิการตางๆ

44.. สิทธิในการไดรับการศึกษา ฝกอบรม ฝกอาชีพ การสิทธิในการไดรับการศึกษา ฝกอบรม ฝกอาชีพ การ
พัฒนาพัฒนา

55.. สิทธิในการลาคลอดสิทธิในการลาคลอด

ประเทศไทยตออนุสัญญาฉบับนี้ประเทศไทยตออนุสัญญาฉบับนี้

ปร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด เ ข า ร ว ม เ ป น ภ า คี ต า ม อ นุ สั ญ ญ า นี้ เ มื่ อ ปปร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด เ ข า ร ว ม เ ป น ภ า คี ต า ม อ นุ สั ญ ญ า นี้ เ มื่ อ ป

พพ..ศศ..2528  2528  แตไดกําหนดขอสงวนไวแตไดกําหนดขอสงวนไว 4 4 ประการประการ

1.1. สิทธิในโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษาสิทธิในโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา

2.2. สิทธิในโอกาสเขารับราชการไดทุกระดับตําแหนงสิทธิในโอกาสเขารับราชการไดทุกระดับตําแหนง

3.3. ความเสมอภาคในดานครอบครัวและการสมรสความเสมอภาคในดานครอบครัวและการสมรส

4.4. การใชอํานาจศาลโลกในการตัดสินกรณีพิพาทการใชอํานาจศาลโลกในการตัดสินกรณีพิพาท
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การคุมครองดานคาจางการคุมครองดานคาจาง

การกําหนดคาจางข้ันต่ํา

วัตถุประสงคของการกําหนดคาจางข้ันต่ํา

1. เพ่ือเปนมาตรฐานการใชแรงงาน

2. เพ่ือเปนหลักประกันใหกับผูใชแรงงานไรฝมือ เมื่อแรกเขา
ทํางานวาจะไดรับคาตอบแทนท่ีสมดุลกับคาครองชีพ

3. เพ่ือปองกันการเอาเปรียบจากนายจางและเพ่ือไมให
คาจางอยูในระดับท่ีต่ําเกินไป

การกําหนดคาจาง  จะคํานึงถึง  คาครองชีพ ภาวะทาง
เศรษฐกิจ     ภาวะตลาดแรงงาน ความสามารถในการจายของ
นายจาง   ผลิตภาพการผลิตของลูกจาง
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การกําหนดคาจางขั้นการกําหนดคาจางขั้นต่ําต่ํา

ตามตาม พพ..รร..บบ..คุมครองแรงงานคุมครองแรงงาน 25412541

1. คณะกรรมการคาจาง เปนผูมีอํานาจในการกําหนด

คาจางข้ันต่ําพ้ืนฐาน เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการกําหนด

คาจางข้ันต่ําตอไป

2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด เพ่ือ

ทําหนาท่ีในการกําหนดคาจางข้ันต่ําในแตละจังหวัด

ข้ึนมาใชใหเหมาะสม

3. ถาไมมีการกําหนดคาจางข้ันต่ําตามทองท่ีใหถืออัตรา

คาจางพ้ืนฐานเปนคาจางข้ันต่ํา

การคุมครองความมั่นคงในการทํางานการคุมครองความมั่นคงในการทํางาน
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การคุมครองความม่ันคงในงานการคุมครองความม่ันคงในงาน

เปนมาตรการทางดานการคุมครองการเลิกจาง   โดยนายจางเปนมาตรการทางดานการคุมครองการเลิกจาง   โดยนายจาง

จะใหลูกจางออกจากงาน หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดจะใหลูกจางออกจากงาน หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใด

เพ่ือไมใหลูกจางทํางานตอไปไมได เพ่ือไมใหลูกจางทํางานตอไปไมได ยกเวนยกเวน

1.1. ลูกจางลาออกเองลูกจางลาออกเอง

2.2. งานในโครงการท่ีมีกําหนดเวลาทํางานท่ีชัดเจนงานในโครงการท่ีมีกําหนดเวลาทํางานท่ีชัดเจน--

โครงการวิจยั การสํารองงานโครงการวิจยั การสํารองงาน, , งานรับเหมากอสรางงานรับเหมากอสราง

3.3. งานตามฤดูกาล  เชน โรงงานผลไมกระปองงานตามฤดูกาล  เชน โรงงานผลไมกระปอง

4.4. กรณีท่ีเปนความผิดของลกูจางกรณีท่ีเปนความผิดของลูกจาง

กรณีนายจางเลิกจางไดกรณีนายจางเลิกจางได

1.1. ลูกจางทุจริตลูกจางทุจริต

2.2. กระทําความผิดทางอาญาตอนายจางกระทําความผิดทางอาญาตอนายจาง

3.3. จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหายจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย

4.4. ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือกระทําผิดฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือกระทําผิด

อยางรายแรงอยางรายแรง

5.5. จะท้ิงหนาท่ีเกิน จะท้ิงหนาท่ีเกิน 33  วันติดตอกันวันติดตอกัน

6.6. ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางได รับความ

เสียหายอยางรายแรงเสียหายอยางรายแรง

7.7. ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาศาลไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาศาล
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คาชดเชยการเลิกจางคาชดเชยการเลิกจาง

11..  ลูกจางทํางานไมครบ ลูกจางทํางานไมครบ 120120  วัน ไมไดคาชดเชยวัน ไมไดคาชดเชย

22..  ลูกจางทํางานครบ ลูกจางทํางานครบ 120120  วัน แตไมครบ วัน แตไมครบ 11  ปจายคาชดเชย ปจายคาชดเชย 3030  วันวัน

33..  ลูกจางทํางานครบ ลูกจางทํางานครบ 11  ป แตไมครบ ป แตไมครบ 33  ป จาย ป จาย 9090  วันวัน

44..  ลูกจางทํางานครบ ลูกจางทํางานครบ 33  ป แตไมครบ ป แตไมครบ 66  ป จาย ป จาย 180180  วันวัน

55..  ลูกจางทํางานครบ ลูกจางทํางานครบ 66  ป แตไมครบ ป แตไมครบ 1010  ป จาย ป จาย 240240  วันวัน

66..  ลูกจางทํางานครบ ลูกจางทํางานครบ 10 10 ปข้ึนไป จาย ปข้ึนไป จาย 300 300 วันวัน

คาชดเชยอ่ืนๆคาชดเชยอ่ืนๆ

11. . คาชดเชยคาชดเชยกรณีหยุดกิจการช่ัวคราว  ท่ีไมใช เปนเหตุกรณีหยุดกิจการช่ัวคราว  ท่ีไมใช เปนเหตุ

สุดวิสัยตองสุดวิสัยตองจายเงิน จายเงิน 7575% % ของคาจางในขณะหยุดกิจการของคาจางในขณะหยุดกิจการ

22. . คาชดเชยคาชดเชยกรณีปรับปรุงกิจการ อันเนื่องจากนําเอากรณีปรับปรุงกิจการ อันเนื่องจากนําเอา

เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิต เปนเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิต เปน

เหตุใหตองลดคนเหตุใหตองลดคนลงลง
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การคุมครองดานสวสัดิการการคุมครองดานสวสัดิการ

ความหมายของความหมายของสวัสดิการสวัสดิการแรงงานแรงงาน

สวัสดิการแรงงานสวัสดิการแรงงาน ((LabourLabour Welfare)Welfare)    หมายถึงหมายถึง

ผลประโยชน ผลตอบแทน หรือบริการตางๆท่ีองคการผลประโยชน ผลตอบแทน หรือบริการตางๆท่ีองคการ

จัดใหแกผูปฎิบัติงานทุกคนจัดใหแกผูปฎิบัติงานทุกคน ในฐานะท่ีเปนสมาชิกของในฐานะท่ีเปนสมาชิกของ

องคการองคการ

วัตถุประสงควัตถุประสงค เพื่อใหผูปฎิบัติงานได รับความเพื่อใหผูปฎิบัติงานได รับความ

สสะะดวกสบายดวกสบาย ความพึงพอใจความพึงพอใจ ความปลอดภัยความปลอดภัย ความความ

เจริญกาวหนาเจริญกาวหนา มีความมั่นคงในงานและการดํารงชีวิตมีความม่ันคงในงานและการดํารงชีวิต

ในสังคมในสังคม
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ลักษณะและรูปแบบของสวัสดิการแรงงานลักษณะและรูปแบบของสวัสดิการแรงงาน

1.1. สวัสดิการแรงงานตามท่ีกฎหมายกาํหนดสวัสดกิารแรงงานตามท่ีกฎหมายกําหนด

2.2. สวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากท่ีกฎหมายสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากท่ีกฎหมาย

กําหนด กําหนด 

สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกําหนดสวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกําหนด

เปนสวัสดิการท่ีไดมีการพิจารณาแลววาเปนส่ิงจําเปนเปนสวัสดิการท่ีไดมีการพิจารณาแลววาเปนส่ิงจําเปน
พ้ืนฐานสําหรับลูกจางในสถานประกอบกิจการ และถือพ้ืนฐานสําหรับลูกจางในสถานประกอบกิจการ และถือ
วาเปนมาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน ท่ีลูกจางควรไดรับเพ่ือเปนวาเปนมาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน ท่ีลูกจางควรไดรับเพ่ือเปน
หลักประกันสภาพการทํางานและความเปนอยูของหลักประกันสภาพการทํางานและความเปนอยูของ
ลูกจางลูกจาง

ซึ่งกฎหมายท่ีใชบังคับเพ่ือใหสถานประกอบกิจการท่ีมีซึ่งกฎหมายท่ีใชบังคับเพ่ือใหสถานประกอบกิจการท่ีมี
ลูกจางตั้งแต ลูกจางตั้งแต 1 1 คนข้ึนไปตองมีการจัดสวัสดิการประเภทคนขึ้นไปตองมีการจัดสวัสดิการประเภท
นี้  คือ  ปร ะกา ศกระ ทร วงมหา ดไทย เรื่อ ง  กําหน ดนี้  คือ  ปร ะกา ศกระ ทร วงมหา ดไทย เรื่อ ง  กําหน ด
สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสําหรับลูกจาง โดยในสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสําหรับลูกจาง โดยใน
ประกาศฉบับนี้ไดกําหนดรายละเอียดและรูปแบบของประกาศฉบับนี้ไดกําหนดรายละเอียดและรูปแบบของ
สวัสดิการแรงงานท่ีสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีสวัสดิการแรงงานท่ีสถานประกอบกิจการตองจัดใหมี
โดยสรุป  ดังนี้โดยสรุป  ดังนี้
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง กําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสําหรับลูกจางเร่ือง กําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสําหรับลูกจาง

•• ใหนายจางจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่ม หองน้ํา และหองใหนายจางจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่ม หองน้ํา และหอง

สวมอันถูกตองตามสุขลักษณะและมีปริมาณเพียงพอแกสวมอันถูกตองตามสุขลักษณะและมีปริมาณเพียงพอแก

ลูกจาง ลูกจาง 

•• นายจางตองจัดใหมีบริการเพ่ือชวยเหลือลูกจางเมื่อประสบนายจางตองจัดใหมีบริการเพ่ือชวยเหลือลูกจางเมื่อประสบ

อันตรายหรือเจ็บปวยในการปฐมพยาบาลหรือในการอันตรายหรือเจ็บปวยในการปฐมพยาบาลหรือในการ

รักษาพยาบาล รักษาพยาบาล 

สวัสดิการสวัสดิการแรงงานท่ีแรงงานท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด

หมายถึง สวัสดิการท่ีจัดใหนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดไวเพ่ือหมายถึง สวัสดิการท่ีจัดใหนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดไวเพ่ือ

เปนการสรางขวัญกําลังใจ แรงจูงใจใหกับลูกจาง แบงเปน เปนการสรางขวัญกําลังใจ แรงจูงใจใหกับลูกจาง แบงเปน 2 2 ประเภทประเภท

--    สวัสดิการทางเศรษฐกิจ  สวัสดิการทางเศรษฐกิจ  

สวัสดิการสวัสดิการท่ีเปนตัวเงิน หรือมีคาเปนตัวเงินได เชน โบนัส เบ้ียขยัน ท่ีเปนตัวเงิน หรือมีคาเปนตัวเงินได เชน โบนัส เบ้ียขยัน 

บําเหน็จบํานาญ คาเลาเรียน คารักษาพยาบาล ท่ีพักอาศัย รถรับ บําเหน็จบํานาญ คาเลาเรียน คารักษาพยาบาล ท่ีพักอาศัย รถรับ   

สง ชุดทํางานสง ชุดทํางาน

--    สวัสดิการทางสังคมสวัสดิการทางสังคม

สวัสดิการสวัสดิการท่ีตอบสนองความตองการทางจิตใจ สังคม สรางขวัญท่ีตอบสนองความตองการทางจิตใจ สังคม สรางขวัญ

กําลังใจโดยตรง เชน การจัดการฝกอบรม พัฒนาฝมือ จัดงานกําลังใจโดยตรง เชน การจัดการฝกอบรม พัฒนาฝมือ จัดงาน

เล้ียง กีฬา ฯลฯเล้ียง กีฬา ฯลฯ
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การจัดสวัสดิการตามขอเสนอแนะของ การจัดสวัสดิการตามขอเสนอแนะของ ILOILO

ขอเสนอแนะขอเสนอแนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานท่ีองคการระหวางประเทศสวัสดิการแรงงานท่ีองคการระหวางประเทศไดได

กําหนดข้ึนเพ่ือใหประเทศสมาชิกนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ กําหนดข้ึนเพ่ือใหประเทศสมาชิกนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ มีมี

ดังนี้ดังนี้

1.1. สวัสดิการสวัสดิการเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับอาหารใน หรือใกลสถานท่ีทํางานใน หรือใกลสถานท่ีทํางาน

2.2. สวัสดิการเกี่ยวกับการพักผอนหยอนใจในหรือใกลสถานท่ีทํางาน สวัสดิการเกี่ยวกับการพักผอนหยอนใจในหรือใกลสถานท่ีทํางาน 

รวมถึงรวมถึงนันทนาการนันทนาการตาง ๆ ในวันหยุด ตาง ๆ ในวันหยุด ((หองพักผอนหองพักผอน, , สนามกีฬาสนามกีฬา))

3.3. สวัสดิการเกี่ยวกับสวัสดิการเกี่ยวกับการขนสงพนักงานไป การขนสงพนักงานไป --  กลับกลับ  การจัดระรับ การจัดระรับ --  สง สง 

จัดหาท่ีจอดรถจัดหาท่ีจอดรถ

4.4. สวัสดิการเกี่ยวกับสวัสดิการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย ท่ีอยูอาศัย เชน จัดท่ีอยูอาศัยใหอยูฟรี ใหเชา เชาเชน จัดท่ีอยูอาศัยใหอยูฟรี ใหเชา เชา

ซื้อราคาถูกซื้อราคาถูก


