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ประกาศ
เรื่ อง นโยบายการเยียวยาแรงงานเด็ก และแรงงานผู้เยาว์
เนื่องด้วย บริ ษทั โกลด์ ฟิ ลด์ รี ไฟเนอรี จํากัด ได้คาํ นึงถึงหลักจริ ยธรรมในการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงการจ้างแรงงานเด็ก
และแรงงานผูเ้ ยาว์ ดังนั้นทางบริ ษทั ฯจึงได้กาํ หนดนโยบายและข้อกําหนดในการเยียวยา ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อใช้ในการกําหนดขั้นตอนในการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีการใช้แรงงานเด็กภายในบริ ษทั ฯ
1.2 เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ ไม่มีการใช้แรงงานเด็กภายในบริ ษทั

2. ขอบเขต

ครอบคลุมทุกกิจกรรมภายใต้การดําเนินการบริ ษทั ฯและผูข้ ายวัตถุดิบให้แก่ทางบริ ษทั ฯ

3. คําจํากัดความ

3.1 เด็ก (Child) หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่าํ กว่า 15 ปี
3.2 แรงงานผูเ้ ยาว์ (Young Worker) หมายถึง ลูกจ้างที่มีอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี บริ บูรณ์
3.3 แรงงานเด็ก ( Child labor) หมายถึง การทํางานใดๆ ที่ดาํ เนินการ โดยบุคคลอายุต่าํ กว่า 15 ปี

4. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ

4.1 HR Manager มีหน้าที่รับผิดชอบ
4.1.1 ควบคุมดูแลให้มีการสรรหาทรัพยากรบุคคลอย่างถูกต้อง
4.1.2 ติดตามการดําเนินงานการเยียวยาแรงงานเด็ก และแรงงานผูเ้ ยาว์ให้ถูกต้องตามขั้นตอน
4.1.3 วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขป้ องกัน กรณี ผิดพลาดในการตรวจสอบการรับพนักงานเข้าทํางาน
4.2 กรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้าที่รับผิดชอบ
4.2.1 พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินการเยียวยาแรงงานเด็ก และแรงงานผูเ้ ยาว์

5. รายละเอียดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

5.1 HR Manager ทบทวนขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเรื่ อง การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเป็ นประจําทุกปี ในการพิสูจน์อายุ
ลูกจ้าง เช่น การตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครงาน,การสัมภาษณ์ลูกจ้างเกี่ยวกับอายุ และข้อปฏิบตั ิเมื่อมีขอ้
สงสัยเกี่ยวกับอายุของลูกจ้าง
5.2 หากบริ ษทั ฯ ตรวจพบว่าได้มีการใช้แรงงานเด็กหรื อแรงงานผูเ้ ยาว์ภายในบริ ษทั ฯ หรื อจากผูข้ ายวัตถุดิบให้แก่ทางบริ ษทั
ฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งกับทางกรรมการผูจ้ ดั การทันที เพื่อพิจารณาในการดําเนินการเยียวยาแรงงานเด็ก และแรงงาน
ผูเ้ ยาว์
5.3 HR Manager มีการสื่ อสารบุคลากรในองค์กรตระหนักถึงการเยียวยาแรงงานเด็ก และแรงงานผูเ้ ยาว์ หากผูใ้ ดพบเห็นให้
แจ้งข้อมูลกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อแจ้งให้ผบู ้ ริ หารรับทราบและดําเนินการเยียวยาแรงงานเด็ก และแรงงานผูเ้ ยาว์ต่อไป
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1. ฝ่ ายทรัพยากรบุคลากรต้องดําเนินการให้เด็กหยุดปฏิบตั ิงานทันที
2. ติดต่อผูป้ กครองของเด็กเพื่อสอบถามความเป็ นมาในการทํางานของเด็ก หากทางครอบครัวของเด็กได้รับผลกระทบรุ นแรง
ทางการเงินจากการเลิกจ้างของเด็ก ทางบริ ษทั ฯ ดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานสํานักงานพัฒนาสังคม และความมัน่ คง
ของมนุษย์เพ่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลืออื่นๆ
3. หากครอบครัวเด็กมีความต้องการที่จะทํางานตามเงื่อนไขของทางบริ ษทั ฯได้ ทางบริ ษทั ฯจะเข้ารับเข้าทํางานในตําแหน่งที่
เหมาะสม
4. หากเด็กมีความประสงค์ในการทํางานที่บริ ษทั ฯ หลังจากจบการศึกษาแล้ว ทางบริ ษทั ฯจะรับเข้าทํางานในตําแหน่งที่
เหมาะสม

แนวทางการเยียวยาในกรณีพบแรงงานผู้เยาว์

1. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลต้องดําเนินการพิจารณางานที่เหมาะสมกับลูกจ้างผูเ้ ยาว์ ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีความเปราะบาง และมีความเสี่ ยง
เป็ นผลให้แรงงานกลุ่มนี้ไม่ควรเกี่ยวข้องกับงานอันตราย
2. ห้ามลูกจ้างผูเ้ ยาว์เกี่ยวข้องกับการทํางาน ดังนี้
2.1 การยกของที่มีน้ าํ หนักเกิน 20 กิโลกรัม สําหรับผูช้ ายและ 15 กิโลกรัม สําหรับผูห้ ญิง
2.2 การทํางานบนที่สูงจากพื้นมากกว่า 2 เมตร
2.3 การจับ ถือ หรื อเคลื่อนย้ายสารเคมีอนั ตรายหรื อบรรจุภณั ฑ์ที่มีสารเคมีอนั ตรายหลงเหลืออยู่
2.4 การทํางานในห้องต้มที่มีความร้อนหรื อในห้องแช่แข็ง
2.5 ชัว่ โมงการทํางานไม่ควรเกิน 8 ชัว่ โมง
2.6 ไม่ทาํ งานในช่วงกะกลางคืน
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6. เอกสารอ้ างอิง

6.1 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 7 2562 )
6.2 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
6.3 พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
6.4 พระราชกําหนดการบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2 ปี 2561)
6.5 พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูร้ ับงานไปทําที่บา้ น พ.ศ. 2553
6.6. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 และระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง
6.7 พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
6.8 พระราชบัญญัติจดั หางาน และคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ. 2528
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ..............................................................
( นาย ธราพงษ์ เถื่อนถํ้าแก้ว )
ตําแหน่ ง: กรรมการผูจ้ ดั การ

