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Workshop : Discrimination การเลอืกปฏิบัติ

● Introduction แนะน าตัว

● What is discrimination?
►Definitions ค าจ ากดัความ
►Relevant Laws and Regulations กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง
►Examples ตวัอยา่ง

● Workshop กจิกรรมกลุ่ม

● WRAP up สรุป



What is Discrimination? การเลือกปฏิบติัคืออะไร
● Dictionary Definition ความหมายทางพจนานุกรม:

► The practice of unfairly treating a person or group of people differently from other people or 
groups of people

► การปฏิบติัต่อบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลหน่ึงอยา่งไม่เป็นธรรม ซ่ึงท าใหเ้กิดความแตกต่างจากคนอ่ืนหรือกลุ่มคนอ่ืนๆ

● Universal Human Rights Declaration ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน:
► Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction 

of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or 
social origin, property, birth or other status.

► ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บสิทธิและเสรีภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นปฏิญญาน้ี ทั้งน้ีโดยไม่มีการจ าแนกความแตกต่างในเร่ืองใดๆ เช่น เช้ือชาติ สี
ผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืนใด ชาติหรือสงัคมอนัเป็นท่ีมาเดิม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอ่ืนใด

► Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or 
international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be 
independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

► นอกจากน้ีการจ าแนกขอ้แตกต่างโดยอาศยัมูลฐานแห่งสถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือทางเร่ืองระหวา่งประเทศของประเทศ หรือ
ดินแดนซ่ึงบุคคลสงักดัจะท ามิได ้ทั้งน้ีไม่วา่ดินแดนดงักล่าวจะเป็นเอกราชอยูใ่นความพิทกัษมิ์ไดป้กครองตนเองหรืออยูภ่ายใตก้ารจ ากดั
แห่งอธิปไตยอ่ืนใด

● ETI Base code ข้อก าหนด ETI:
► There is no discrimination in hiring, compensation, access to training, promotion, termination or 

retirement based on race, caste, national origin, religion, age, disability, gender, marital status, 
sexual orientation, union membership or political affiliation. 

► จะตอ้งไม่มีการเลือกปฏิบติัใดๆ ในกระบวนการสรรหาวา่จา้ง การจ่าย ค่าจา้ง โอกาสในการฝึกอบรม การเล่ือนต าแหน่ง การปลด หรือ
การเกษียณอาย ุโดยพิจารณาจาก เช้ือชาติ ชั้นวรรณะ ชาติก าเนิด ศาสนา อาย ุความไม่สมประกอบทางร่างกาย เพศ สถานภาพการสมรส 
ความชอบส่วนตวั หรือ การเป็นสมาชิกสหภาพหรือพรรคการเมือง



Thailand Local Laws กฎหมายประเทศไทย

● LABOUR PROTECTION ACT B.E. 2541 (A.D. 1998), 

● Section 15: The employer shall treat male and female employees equally in 

the employment, except where the nature or conditions of the work does 

not allow the employer to do so.

● พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

● มาตรา 15 ให้นายจ้างปฏิบตัิต่อลูกจ้างชายและหญงิโดยเท่าเทยีมกนัในการจ้างงาน เว้นแต่ลกัษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบตัิ
เช่นน้ันได้



Thailand Local Laws กฎหมายประเทศไทย

● LABOUR PROTECTON ACT (NO. 2) B.E. 2551 (A.D. 2008), Section 6: The 

following provisions shall be added as Section 11/1 of the Labour

Protection Act B.E. 2541

● The entrepreneur shall provide contract employees, who perform work in 

the same manner as employees under the employment contract, to enjoy 

fair benefits and welfare without discrimination.”

● พระราชบัญญัตคุ้ิมครองแรงงาน พ.ศ. 2551 มาตรา 6 ให้เพิม่ความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา 11/1 แห่ง
พระราชบัญญัตคุ้ิมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

● ให้ผู้ประกอบกจิการด าเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงทีท่ างานในลกัษณะเดยีวกนักบัลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง 
ได้รับสิทธิประโยชน์และสวสัดกิารทีเ่ป็นธรรมโดยไม่เลอืกปฏิบัติ



POLL

1. Connect on https://kahoot.it

2. Enter the Game Pin number for the Poll

3. Enter a name (can be anonymous, enter the nickname you 

want)

https://kahoot.it/


Audience Poll การส ารวจความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมสมันา

Question:  Which of the following criteria below can be used to recruit and hire 

employees?

ค าถาม: เกณฑ์ดงัต่อไปนีข้้อใดสามารถน ามาใช้ในการรับสมัครและการจ้างพนักงาน?

► Gender เพศ  No

► Age อาย ุ No

► Experience ประสบการณ์ Yes

► Religion ศาสนา No

► Height and Weight ส่วนสูงและน ้าหนกั  No

► Skills ทกัษะ Yes

► Marital status สถานะการสมรส No

► Education ระดบัการศึกษา  Yes



Audience Poll การส ารวจความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมสมันา

Question:  Which of the following pre-employment tests is allowed?

ค าถาม: ประเภทของการทดสอบก่อนการจ้างงานข้อใดบ้างทีส่ามารถท าได้?

► Pregnancy test การทดสอบสถานะการตั้งครรภ์ No

► HIV test การทดสอบภูมิคุม้กนับกพร่อง No

► Hepatitis B test การตรวจหาเช้ือไวรัสตบัอกัเสบ บี  No

► Drug Use test การทดสอบการใชย้าเสพติด  Yes

► Aptitude Test การทดสอบทศันคติ  Yes



Avoiding Discrimination starts from the recruitment…
หลกีเลีย่งการเลอืกปฏิบัติ โดยเร่ิมต้นจากขั้นตอนการรับสมัคร ...

Discrimination

การเลอืกปฏิบัติ

Age อายุ
Race / 

origin เช้ือชาติ
หรือถ่ินก าเนิด

Gender เพศ

Employment 
Activity

กิจกรรมการจา้ง

Physical 
Features รูปร่าง
หนา้ตา หรือลกัษณะทาง

กายภาพ

Marital Status
สถานภาพการสมรสPregnancy 

status
สถานะการตั้งครรภ์

HIV testing การ
ทดสอบหาเช้ือภูมิคุม้กนั

บกพร่อง

Disability
ความพิการ

Parental status

สถานภาพพางครอบครัว

Political belief

ความช่ืนชอบในพรรค
การเมือง

Religion

ความเช่ือทางศาสนา

Gender 
Identity/Sexual 

Orientation
ความชอบส่วนตวั

Others…
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Example : Age & Gender Discrimination
ตวัอยา่ง: การเลือกปฏิบติัทางอาย ุและเพศ
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Example : Pregnancy test before hiring
ตวัอยา่ง: การทดสอบสถานะการตั้งครรภก่์อนการจา้งงาน

Edit the big red X
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Employment: Discrimination in benefits provisions for the sub-

contracted employee
การจา้งงาน: การเลือกปฎิบติัเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ส าหรับพนกังานตามสญัญาจา้งรับเหมาแรงงาน

● Finding in an audit ความไม่สอดคล้องจากการตรวจประเมนิ

► It was noted that two sub-contracted employees who are provided by two labor 

agencies were entitled to only 6 fixed days for annual holidays per year regardless 

of number of years service

► พบวา่พนกังานรับเหมาแรงงานสองคนซ่ึงจดัหาโดยบริษทัรับจา้งเหมาแรงงานสองบริษทั ไดรั้บสิทธิวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีคงท่ีเพียง 6 วนั
ต่อปี โดยไม่ค านึงถึงจ านวนอายงุานท่ีปฏิบติั

► In contrast, the direct hired employees are entitled to an annual holiday of more 

than 6 days per year which increases in ratio by the number of years in service.

► ในทางตรวจกนัขา้ง พนกังานตามสญัญาจา้งโดยตรงไดรั้บสิทธิวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีมากกวา่ 6 วนัต่อปี โดยจะปรับเพิ่มข้ึนตาม
อตัราส่วนอายงุานท่ีปฏิบติั

● Note : Sub-contractor employees are working in the same positions same 

responsibilities, the same manner as direct workers. 

หมายเหตุ: พนกังานรับเหมาแรงงานมีการปฏิบติังานในต าแหน่งงาน ความรับผดิชอบ และลกัษณะงานเดียวกนักบัพนกังานตามสญัญาจา้งโดยตรง 



Avoiding Discrimination starts from the recruitment…
หลกีเลีย่งการเลอืกปฏิบัติ โดยเร่ิมต้นจากขั้นตอนการรับสมัคร ...

Discrimination

การเลอืกปฏิบัติ

Age อายุ
Race / 

origin เช้ือชาติ
หรือถ่ินก าเนิด

Gender เพศ

Employment 
Activity

กิจกรรมการจา้ง

Physical 
Features รูปร่าง
หนา้ตา หรือลกัษณะทาง

กายภาพ

Marital Status
สถานภาพการสมรสPregnancy 

status
สถานะการตั้งครรภ์

HIV testing การ
ทดสอบหาเช้ือภูมิคุม้กนั

บกพร่อง

Disability
ความพิการ

Parental status

สถานภาพพางครอบครัว

Political belief

ความช่ืนชอบในพรรค
การเมือง

Religion

ความเช่ือทางศาสนา

Gender 
Identity/Sexual 

Orientation
ความชอบส่วนตวั

Others…



Discrimination on Origin การเลือกปฏิบติัตามถ่ินก าเนิด

Wage and Benefits

ค่าจ้างและสวัสดกิาร
Thai Employee

พนักงานสัญชาตไิทย
Migrant Employee

พนักงานต่างด้าว

 Minimum wage

ค่าแรงขัน้ต ่า
THB 300 per day

300 บาทต่อวนั
THB 250 per day

250 บาทต่อวนั

 Annual holiday

วันหยุดพกัผ่อนประจ าปี
6-12 days per year

6-12วนัต่อปี
Fixed 6 days per year

6 วนัต่อปี

 Attendance allowance

เบีย้ขยัน
THB 1,000 per month

1,000 บาทต่อปี
THB 500 per month

500 บาทต่อปี

 Annual bonus

โบนัสประจ าปี
1 month per year

1 เดือนต่อปี
0



…and then in every step of the employees career management
… และในทุกขั้นตอนของการบริหารจดัการดา้นแรงงาน

During 
Employment

ระหวา่งการจา้งงาน

Benefits

สิทธิประโยชน์
Access to training

โอกาสในการเขา้รับการฝึกอบรม

Promotion

การเล่ือนต าแหน่ง

Termination or 
Retirement

การส้ินสุดการจา้งหรือการ
เกษียนอายุ



What Should Be Done? อะไรคือส่ิงท่ีควรท า?

Hiring & Job Placement การสรรหาว่าจ้าง

● Pre-employment HIV/AIDs, Hepatitis B, Pregnancy Test and other medical checks 

should not be included in the standard hospital health check package

ก่อนการจา้งงาน การตรวจสอบหาเช้ือเอชไอว/ีเอดส์, ไวรัสตบัอกัเสบบี, การทดสอบการตั้งครรภแ์ละการตรวจสอบทางการแพทยอ่ื์นๆ 
ไม่ควรรวมอยูใ่นรายการตรวจสุขภาพ

● Job postings: remove age, marital status, gender and non job related 

characteristics. 

ประกาศรับสมคัรงาน: ไม่ลงขอ้มูลเก่ียวกบัอาย,ุ สถานภาพการสมรส, เพศ, และขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงาน

● Same work, same pay regardless of gender and race.

งานลกัษณะเดียวกนั ตอ้งจ่ายเท่าเทียมกนั โดยปราศจากการแบ่งแยกทางเพศและเช้ือชาติ

● Do not demote or dismiss workers for non-work related matters, for example 

personal preference or pregnancy

ไม่ลดต าแหน่งหรือเลิกจา้งพนกังานจากการพิจารณาร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการท างาน เช่น บุคลิกส่วนบุคคลหรือสถานะการตั้งครรภ์

● Do not make assumptions

อยา่ท าการสมมติฐาน



Key Takeaways ประเดน็ส าคญั

1. Adopt and implement policies and procedures to promote equal treatment

จดัท านโยบายและขั้นตอนการด าเนินงาน น ามาใช ้เพื่อส่งเสริมการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั

2. Proper communication & training to ensure all workers understand these 

policies.

มีการส่ือสารและการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม เพื่อใหแ้น่ใจวา่ทุกคนเขา้ใจนโยบายเหล่าน้ี

3. Where relevant and proportionate, conduct an assessment of the company’s 

ethnic context

มีการตรวจสอบ/ ตรวจประเมินการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั

4. Promote a culture of tolerance within the workplace

ส่งเสริมวฒันธรรมของการรับฟังความคิดเห็น/ ความหลากหลาย ภายในสถานท่ีท างาน

5. Establish grievance procedures and remedy mechanisms

สร้างกระบวนการและการจดัการเก่ียวกบัช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน

6. Document worker contracts, hiring, transfer, promotion and dismissal record for 

each employee.

มีการจดัท าเอกสารสญัญาจา้ง, การจา้งงาน, การโอนยา้ย, การปรับเล่ือนต าแหน่ง และการปลดออกของพนกังานแต่ละคนเกบ็ไวเ้ป็น
หลกัฐาน



APPENDIX



Instructions for the workshop ค าแนะน าส าหรับการท ากิจกรรมกลุ่ม

● Objective: identify issues in some factories, and share improvement ideas 
that could be applied ช้ีบ่งปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสถานประกอบกจิการ และท ากจิกรรมร่วมกนัเพือ่แบ่งปันความคดิเห็นเพือ่
หาวธิิการแก้ปัญหา

● Each table discusses the case. Ideas about how to improve the situation 

for the workers in the factory are  then written on the paperboard. (10 mn)
แต่ละกลุ่มวเิคราะห์สถาณการณ์ทีไ่ด้รับ หาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และเขยีนค าตอบบนกระดาษทีจ่ัดให้ (10 นาท)ี

● Finally, ideas are shared and discussed with other participants (5mn / 
topic) สุดท้ายตัวแทนกลุ่มหน่ึงคนน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กบัผู้เข้าร่วมกจิกรรมท่านอืน่ๆ รับฟัง (5 นาท)ี



WORKSHOP # 1. 

● As factory AB Co., Ltd., we decided to increase our share of workers with 

disabilities, as we believe it is a clear benefit both for our company and the 

society.

บริษัท AB จ ากดั ได้ตัดสินใจทีจ่ะเพิม่สัดส่วนของคนงานที่มคีวามพกิาร เพราะเช่ือว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งส าหรับ บริษัท และสังคม
ของเรา

● What  could be the positive impacts of hiring workers with disabilities for 

the company, for society and for workers?

อะไรคอืส่ิงทีอ่าจจะส่งผลกระทบเชิงบวกของการจ้างแรงงานทีม่คีวามพกิารส าหรับ บริษัท, สังคมและแรงงาน

● What problems do you think we will encounter when hiring such workers? 

How to recruit? How to manage? 

คุณคดิว่าจะมปัีญหาอะไรเกดิขึน้ เมือ่มกีารจ้างแรงงานดงักล่าว? ควรจะมวีธีิการรับสมคัรหรือสรรหาอย่างไร? และควรมวีธีิการ
จัดการกบัปัญหาเหล่าน้ันอย่างไร?



WORKSHOP # 2. 

● In factory AB Co., Ltd. : ณ. บริษัท AB จ ากดั
► Directed labor of AB Co., Ltd. earn THB 500 per month for attendance 

allowance and THB 20-30 per day for shift allowance. 

พนกังานตามสญัญาจา้งโดยตรงของบริษทั AB จ ากดั ไดรั้บสวสัดิการเบ้ียขยนั 500 บาทต่อเดือน และค่ากะ 20-30 บาท
ต่อวนั

► Contracted workers from Happy Work – Labour Agency Co., Ltd. (who are 
operators in the production process with the same responsibilities as the 
direct workers of AB Co., Ltd), earn THB 300 per month for attendance 
allowance and not are receiving the shift allowance

ในขณะท่ีพนกังานตามสญัญารับเหมาแรงงานจากบริษทั Happy Work จ ากดั (ผูซ่ึ้งมีการปฏิบติังานในฝ่ายผลิต โดยมี
ความรับผดิชอบ และลกัษณะงานเดียวกนักบัพนกังานตามสญัญาจา้งโดยตรงของบริษทั AB Co., Ltd.) ไดรั้บสวสัดิการ
เบ้ียขยนั 300 บาทต่อเดือน และไม่ไดรั้บค่ากะ

● As a plant manager, you recently discovered this fact after a social audit.

ในฐานะท่ีคุณเป็นผูจ้ดัการโรงงานคุณเพิ่งพบความจริงขอ้น้ีหลงัจากท่ีมีการตรวจประเมิน
● Why do you think in the content above, is there is a non-compliance? What 

are the impacts? How to correct it? How to deal with labour agencies?

คุณคิดวา่ท าไมเน้ือหาขา้งตน้จึงจดัเป็นความไม่สอดคลอ้ง? อะไรคือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน? มีแนวทาง/ วธีิการแกไ้ขอยา่งไร? และ
มีวธีิการจดัการกบัหน่วยงาน/ บริษทัรับจา้งเหมาแรงงานน้ีอยา่งไรบา้ง?



Workshop #3

● I am extending my factory to produce a new range of products. I have to hire 

many new people, from management to production workers.

ฉนัก าลงัขยายโรงงานของฉนัเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิต ฉนัตอ้งการจา้งคนงานใหม่จ านวนมาก ตั้งแต่ระดบับริหารจดัการไปจนถึงระดบั
พนกังานปฏิบติัการ

● How do I ensure that no discrimination occurs during the recruitment process? 

(whether external recruitment or internal promotion)

ฉนัจะท าอยา่งไรบา้ง เพื่อท่ีจะใหแ้น่ใจไดว้า่จะไม่มีการเลือกปฏิบติัเกิดข้ึนในระหวา่งกระบวนการสรรหาวา่จา้ง (ไม่วา่จะเป็นการสรรหา
จากภายนอกหรือการปรับเปล่ียนภายใน)


