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ประกาศ

เร่ือง นโยบายการเยยีวยาแรงงานเด็ก และแรงงานผู้เยาว์ 

เน่ืองดว้ย บริษทั โกลด ์ฟิลด ์รีไฟเนอรี จาํกดั ไดค้าํนึงถึงหลกัจริยธรรมในการจา้งงาน ซ่ึงรวมถึงการจา้งแรงงานเด็ก 

 และแรงงานผูเ้ยาว ์ดงันั้นทางบริษทัฯจึงไดก้าํหนดนโยบายและขอ้กาํหนดในการเยยีวยา ดงัต่อไปน้ี 

1. วตัถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือใชใ้นการกาํหนดขั้นตอนในการจดัการเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีมีการใชแ้รงงานเด็กภายในบริษทัฯ 

1.2 เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ ไม่มีการใชแ้รงงานเด็กภายในบริษทั 

2. ขอบเขต

ครอบคลุมทุกกิจกรรมภายใตก้ารดาํเนินการบริษทัฯและผูข้ายวตัถุดิบใหแ้ก่ทางบริษทัฯ 

3. คําจํากดัความ

3.1  เด็ก  (Child) หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี 

3.2  แรงงานผูเ้ยาว ์(Young Worker)  หมายถึง ลูกจา้งท่ีมีอายมุากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ 

3.3  แรงงานเด็ก ( Child labor) หมายถึง  การทาํงานใดๆ ท่ีดาํเนินการ โดยบุคคลอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี 

4. หน้าทีค่วามรับผดิชอบ

4.1  HR Manager มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

   4.1.1  ควบคุมดูแลใหมี้การสรรหาทรัพยากรบุคคลอยา่งถูกตอ้ง 

   4.1.2  ติดตามการดาํเนินงานการเยยีวยาแรงงานเด็ก และแรงงานผูเ้ยาวใ์หถู้กตอ้งตามขั้นตอน 

   4.1.3  วเิคราะห์หาสาเหตแุละแนวทางการแกไ้ขป้องกนั กรณีผิดพลาดในการตรวจสอบการรับพนกังานเขา้ทาํงาน 

4.2  กรรมการผูจ้ดัการ  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

  4.2.1  พิจารณาอนุมติัการดาํเนินการเยยีวยาแรงงานเด็ก และแรงงานผูเ้ยาว ์

5. รายละเอยีดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

5.1  HR Manager  ทบทวนขั้นตอนการปฏิบติังานเร่ือง การสรรหา และคดัเลือกบุคลากรเป็นประจาํทุกปี ในการพิสูจน์อายุ

ลูกจา้ง เช่น การตรวจสอบเก่ียวกบัเอกสารท่ีใชใ้นการรับสมคัรงาน,การสมัภาษณ์ลูกจา้งเก่ียวกบัอาย ุและขอ้ปฏิบติัเม่ือมีขอ้

สงสยัเก่ียวกบัอายขุองลูกจา้ง 

5.2  หากบริษทัฯ ตรวจพบวา่ไดมี้การใชแ้รงงานเด็กหรือแรงงานผูเ้ยาวภ์ายในบริษทัฯ หรือจากผูข้ายวตัถุดิบใหแ้ก่ทางบริษทั

ฯ ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแจง้กบัทางกรรมการผูจ้ดัการทนัที เพ่ือพิจารณาในการดาํเนินการเยยีวยาแรงงานเด็ก และแรงงาน

ผูเ้ยาว ์

5.3  HR Manager มีการส่ือสารบุคลากรในองคก์รตระหนกัถึงการเยยีวยาแรงงานเด็ก และแรงงานผูเ้ยาว ์หากผูใ้ดพบเห็นให้

แจง้ขอ้มูลกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือแจง้ใหผู้บ้ริหารรับทราบและดาํเนินการเยยีวยาแรงงานเด็ก และแรงงานผูเ้ยาวต์่อไป 
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แนวทางการเยยีวยาในการกรณพีบแรงงานเด็ก 

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคลากรตอ้งดาํเนินการใหเ้ด็กหยดุปฏิบติังานทนัที

2. ติดต่อผูป้กครองของเด็กเพ่ือสอบถามความเป็นมาในการทาํงานของเด็ก หากทางครอบครัวของเด็กไดรั้บผลกระทบรุนแรง

ทางการเงินจากการเลิกจา้งของเดก็ ทางบริษทัฯ ดาํเนินการประสานงานกบัหน่วยงานสาํนกังานพฒันาสงัคม และความมัน่คง

ของมนุษยเ์พอ่ใหเ้ด็กไดรั้บการช่วยเหลืออ่ืนๆ

3. หากครอบครัวเด็กมีความตอ้งการท่ีจะทาํงานตามเง่ือนไขของทางบริษทัฯได ้ทางบริษทัฯจะเขา้รับเขา้ทาํงานในตาํแหน่งท่ี

เหมาะสม

4. หากเด็กมีความประสงคใ์นการทาํงานท่ีบริษทัฯ หลงัจากจบการศึกษาแลว้ ทางบริษทัฯจะรับเขา้ทาํงานในตาํแหน่งท่ี

เหมาะสม

แนวทางการเยยีวยาในกรณพีบแรงงานผู้เยาว์

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตอ้งดาํเนินการพิจารณางานท่ีเหมาะสมกบัลูกจา้งผูเ้ยาว ์ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความเปราะบาง และมีความเส่ียง

เป็นผลใหแ้รงงานกลุ่มน้ีไม่ควรเก่ียวขอ้งกบังานอนัตราย

2. หา้มลูกจา้งผูเ้ยาวเ์ก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน ดงัน้ี

2.1 การยกของท่ีมีนํ้ าหนกัเกิน 20 กิโลกรัม สาํหรับผูช้ายและ 15 กิโลกรัม สาํหรับผูห้ญิง

2.2 การทาํงานบนท่ีสูงจากพ้ืนมากกวา่ 2 เมตร

2.3 การจบั ถือ หรือเคล่ือนยา้ยสารเคมีอนัตรายหรือบรรจุภณัฑท่ี์มีสารเคมีอนัตรายหลงเหลืออยู ่

2.4 การทาํงานในหอ้งตม้ท่ีมีความร้อนหรือในหอ้งแช่แขง็

2.5 ชัว่โมงการทาํงานไม่ควรเกิน 8 ชัว่โมง

2.6 ไม่ทาํงานในช่วงกะกลางคืน
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6. เอกสารอ้างองิ

6.1 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบบัท่ี 7  2562 )

6.2 พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518

6.3  พระราชบญัญติัป้องกนั และปราบปรามการคา้มนุษย ์ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2560

6.4 พระราชกาํหนดการบริหารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2560 (ฉบบัท่ี 2 ปี 2561)

6.5 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูรั้บงานไปทาํท่ีบา้น พ.ศ. 2553

6.6. พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2554 และระเบียบกรมสวสัดิการและ

           คุม้ครองแรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง             

 6.7 พระราชบญัญติัประกนัสงัคม ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2558 และพระราชบญัญติัเงินทดแทน ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2561 

  6.8 พระราชบญัญติัจดัหางาน และคุม้ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั

 ประกาศ ณ วนัท่ี   1 กมุภาพนัธ์  2564 

ลงช่ือ.............................................................. 

    (  นาย ธราพงษ ์ เถ่ือนถํ้าแกว้ ) 

       ตาํแหน่ง: กรรมการผูจ้ดัการ 


