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Poll กำรออกเสียงลงคะแนน

● What is the maximum weekly working time in Thailand?

จ ำนวนช่ัวโมงกำรท ำงำนต่อสัปดำห์สูงสุดในประเทศไทยคอือะไร

► 36h 36 ชัว่โมง
► 40h 40 ชัว่โมง
► 48h 48 ชัว่โมง

● What  is the maximum weekly overtime in Thailand?

จ ำนวนช่ัวโมงกำรท ำงำนล่วงเวลำต่อสัปดำห์สูงสุดในประเทศไทยคอือะไร

► 9h 9 ชัว่โมง
► 18h 18 ชัว่โมง
► 36h 36 ชัว่โมง



Definitions of Standard and Overtime Working 

Hours

Thai Labour Protection Act B.E. 2541 (A.D.1998) พระรำชบญัญตัคุ้ิมครองแรงงำน 
พ.ศ.2541

“Overtime work” means working beyond or in excess of the normal working time or exceeding the 
daily working hours agreed by an Employer under section 23

“กำรท ำงำนล่วงล่วงเวลำ” หมำยควำมวำ่ กำรท ำงำนนอกหรือเกินเวลำท ำงำนปกติหรือเกินชัว่โมงท ำงำน
ในแต่ละวนัท่ีนำยจำ้งตกลงกนัตำมกนัมำตรำ23
• Section 23, normal working time… shall not exceed 8 hours per day and the total working hours per week shall not exceed 

48 hours.

• มำตรำ 23, เวลำกำรท ำงำนจปกติวนัหน่ึงจะตอ้งไม่เกิน 8 ชัว่โมง ต่อ วนั และเม่ือรวมเวลำกำร
ท ำงำนทั้งส้ินแลว้สปัดำห์หน่ึงตอ้งไม่เกินส่ีสิบแปดชัว่โมง

• Ministerial Regulation Issue 3; Overtime working hours and Holiday working hours… shall not exceed 36 hours/week

• กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๓; ชัว่โมงกำรท ำงำนล่วงเวลำ และ ชัว่โมงท ำงำนในวนัหยดุเม่ือรวมกนัแลว้
สปัดำห์หน่ึงตอ้งไม่เกินสำมสิบหกชัว่โมง

• Certification program to encourage compliance to lower levels of overtime

• โปรแกรมกำรรับรองเพ่ือส่งเสริมใหก้ำรปฏิบติัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีต ่ำกวำ่ของกำรท ำงำนล่วงเวลำ



Definitions of Standard and Overtime Working 

Hours

ILO - Hour of Work (Industry) Convention (No.1) of 1991 องค์กำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ - ช่ัวโมงของกำรท ำงำน (อุตสำหกรรม) กำรประชุม (ฉบบัที ่1) ของปี 1991
• Maximum standard working time of 48 hours per week and 8 hours per day as an 

international norm.

• เวลำกำรท ำงำนท่ีเป็นมำตรำฐำนสูงสุดคือ 48 ชัว่โมงต่อสปัดำห์ และ 8
ชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงเป็นบรรทดัฐำนระหวำ่งประเทศ

• In several exceptional cases, working time is allowed to exceed these limits, as 
long as daily working time remaining not exceed 10 hours per day, and weekly 
working time not higher than 60 hours per week on a non regular basis.

• ในกรณีพิเศษท่ีหลำยๆคร้ัง, ชัว่โมงงำนกำรท ำงำนไดถู้กอนุญำตใหเ้กินจำก
ก ำหนดได ้ตรำบใดเท่ำท่ีเวลำกำรท ำงำนต่อวนัไม่เกิน 10 ชัว่โมงต่อวนั 
และเวลำกำรท ำงำนต่อสปัดำห์ไม่เกินกวำ่ 60 ชัว่โมงต่อสปัดำห์ ไม่ใช่ตอน
ปกติ



Level of Working Hours and Overtime Hours

48 hours/week 48 ชัว่โมง/
สัปดำห์

60 hours/week 60 ชัว่โมง/สัปดำห์
12 overtime hours 12 ชัว่โมงกำร
ท ำงำนล่วงเวลำ

84 hours/week 84 ชัว่โมง/สัปดำห์
36 overtime hours 36 ชัว่โมงกำร
ท ำงำนล่วงเวลำ

Exceeds Thai law ชัว่โมงเกินกฏหมำยไทย

ILO Convention maximum  working time for continual production, 

averaged on 3 weeks

องคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ สูงสุด เวลำกำรท ำงำนใน
กำรผลิตอยำ่งต่อเน่ือง, เฉล่ีย 3 สัปดำห์

56 hours/week 56 ชัว่โมง/
สัปดำห์

Maximum for Thai law ชัว่โมงขั้นต ่ำกฏหมำยไทย

ILO convention maximum – on a non regular basis

องคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ สูงสุด-ไม่ใช่ตอนปกติ

ILO Convention maximum working time

องคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ เวลำกำรท ำงำนสูงสูด



Rest days and annual holidays in Thailand

● An employee shall have a weekly holiday of not less than one day per week, such that the interval between 

weekly holidays must be not be less than six days. The day can be fixed in advance between the employer 

and the employee.

● วนัหยุด 1 วนัในทุก 7 วนั ในบริบทของสังคมไทย นำยจ้ำงจะต้องมีกำรจัดวนัท ำงำนให้ลูกจ้ำงเพือ่ให้มี
วนัหยุดประจ ำสัปดำห์ไม่น้อยกว่ำ 1 วนัต่อสัปดำห์  อย่ำงเช่น ในช่วงระหว่ำงวนัหยุดประจ ำสัปดำห์
จะต้องไม่น้อยกว่ำ 6 วนัต่อสัปดำห์ นำยจ้ำง และ พนักงำนและลูกจ้ำงอำจจะตกลงกนัล่วงหน้ำ
ก ำหนดให้มีวนัหยุดประจ ำสัปดำห์วนัใดกไ็ด้

● When an employee performs hotel work, transportation work, work in a forest, work in the countryside or 

such other work as prescribed in ministerial regulations, within any period of four consecutive weeks, the 

boss and the employee may agree in advance to accumulate weekly holidays, but such holidays must be 

taken within those four consecutive weeks.

● ในกรณทีีลู่กจ้ำงท ำงำนโรงแรม งำนขนส่ง งำนในป่ำ งำนในทีทุ่รกนัดำร หรืองำนอืน่ตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง นำยจ้ำงและลูกจ้ำงอำจตกลงกนัล่วงหน้ำสะสมวนัหยุดประจ ำสัปดำห์และเลือ่นไปหยุด
เม่ือใดกไ็ด้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลำส่ีสัปดำห์ติดต่อกนั



ETI Base Code 

SMETA Audit - Working Hours Requirements

● 6.2 Working hours, excluding overtime, shall be defined by contract, and shall not exceed 48 
hours per week.*

● 6.3 All overtime shall be voluntary. Overtime shall be used responsibly, taking into account all 
the following: the extent, frequency and hours worked by individual workers and the workforce 
as a whole. It shall not be used to replace regular employment. Overtime shall always be 
compensated at a premium rate, which is recommended to be not less than 125% of the regular 
rate of pay. 6.4 The total hours worked in any seven day period shall not exceed 60 hours, 
except where covered by clause 6.5 below.

● 6.5 Working hours may exceed 60 hours in any seven day period only in exceptional 
circumstances where all of the following are met:

► this is allowed by national law;

► this is allowed by a collective agreement freely negotiated with a workers’ organization 
representing a significant portion of the workforce;

► appropriate safeguards are taken to protect the workers’ health and safety;

and

► the employer can demonstrate that exceptional circumstances apply such as unexpected 
production peaks, accidents or emergencies.

● 6.6 Workers shall be provided with at least one day off in every seven day period or, where 
allowed by national law, two days off in every 14 day period.

* International standards recommend the progressive reduction of normal hours of work, when 
appropriate, to 40 hours per week, without any reduction in workers’ wages as hours are reduced.



ETI Base Code ขอ้ก ำหนดอีทีไอ
ซีเดก็เมม็เบอร์ อีทิคลั เทรด ออดิท - ขอ้ก ำหนดชัว่โมงกำรท ำงำน

● 6.2 ช่ัวโมงกำรท ำงำน ไม่รวมล่วงเวลำกำรท ำล่วงเวลำ จะต้องมีกำรระบุในสัญญำ และ จะต้องไม่เกนิ 48 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์

● 6.3 ช่ัวโมงกำรท ำงำนล่วงเวลำทั้งหมดจะต้องเป็นควำมสมัครใจ ล่วงเวลำจะถูกน ำมำใช้ อย่ำงมีควำมรับผดิชอบโดยค ำนึงถึงต่อไปนีท้ั้งหมด; 
ขอบเขตของควำมถี่ และ ช่ัวโมงกำรท ำงำน โดยพนักงำนแต่ละคน และคนที่เกีย่วข้องโดยทั้งหมด ซ่ึงมันจะไม่ถูกน ำมำใช้แทนกำรจ้ำงงำนปกต ิกำร
ท ำงำนล่วงเวลำ จะได้มีกำรชดเชยในอตัรำพเิศษ ซ่ึงจะมีกำร ซ่ึงจำกกำรแนะน ำจะต้องไม่น้อยกว่ำ 125 เท่ำของอตัรำ ปกตขิองกำรจ่ำยเงนิ

● 6.4 ช่ัวโมงกำรท ำงำนทั้งหมดในช่วง7 วนัจะต้องไม่เกนิ 60 ช่ัวโมง ยกเว้นที่วนัครอบคลุมตำมสำเหตุดงันี้

● 6.5 ช่ัวโมงกำรท ำงำนอำจจะ มำกกว่ำ 60 ช่ัวโมงกำรท ำงำนในช่วง7 วนั เฉพำะในกรณพีเิศษดงันี้

► ไดรั้บอนุญำตตำมกฎหมำยของประเทศ
► ไดรั้บอนุญำตโดยกำรเจรจำต่อรองขอ้ตกลงร่วมกนัไดอ้ยำ่งอิสระกบัตวัแทนองคแ์รงงำนท่ีเป็นส่วนส ำคญัของแรงงำน
► กำรป้องกนัท่ีเหมำะสมจะถกูน ำไปปกป้องสุขภำพของคนงำนและควำมปลอดภยั;

และ
► นำยจำ้งสำมำรถแสดงใหเ้ห็นวำ่สถำนกำรณ์พิเศษใชเ้ช่นยอดกำรผลิตท่ีไม่คำดคิดเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน

● 6.6 พนักงำนต้องจัดให้มีวดัหยุดอย่ำงน้อย 1 วนัในช่วง 7 วนั หรือที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยระดบัชำต ิหยุด 2 วนัในทุกช่วง 14 วนั

* กำรแนะน ำตำมมำตรฐำนสำกล ควำมกำ้วหนำ้กำรลดของชัว่โมงกำรท ำงำนปกติอยำ่งเหมำะสมถึง 40ชัว่โมงต่อสัปดำห์โดย ไม่มีกำรลดค่ำจำ้งของ
พนกังำน



Effects of high levels of overtime hours
ผลกระทบ ของกำรท ำงำนล่วงเวลำสูง

Adverse health

สุขภำพไม่เอ้ืออ ำนวย

Accidents due to 
tired workers

กำรเกิดอุบติัเหตุเน่ืองจำก
แรงงำนเหน่ือย

Absenteeism

ขำดงำน

Employee turnover 

พนกังำนลำออก

Quality defects

คุณภำพสินคำ้

Decreased 
employee 

engagement

ควำมผกูพนัของพนกังำนลดลง

Decreased 
productivity 

กำรผลิตลดลง
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Increased Levels of Adverse Health
ระดบักำรพ่ิมข้ึนของสุขภำพท่ีไม่เอ้ืออ ำนวย

● Lower-back injury in jobs with a lot of 
manual lifting บำดเจ็บจำกกำรยก

● Repetitive strain injuries กำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำน
ซ ้ำซำก

● Increased mental health issues กำรเพิม่ขึน้ของ
ปัญหำทำงสุขภำพจิต

● Increase in total and lost workday injury 
rates กำรเพิม่ขึน้ของอตัรำกำรบำดเจ็บ และ สูญเสีย

● Lower birth weight or gestational age in 
women น ำ้หนักแรกคลอดต ่ำกว่ำเกณฑ์ หรือ อำยุครรภ์น้อย (คลอดเร็ว
กว่ำก ำหนด) ในเพศ หญงิ

● Higher rates of strokes เส้นเลอืดในสมองแตกตีบตันกำร
เพิม่อตัรำกำรมำกขึน้

● Increased tobacco and alcohol use กำรเพิม่ของ
กำรสูบบุหร่ี และ กำรดืม่แอลกอฮอ มำกขึน้
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Increased risk of accidents
ควำมเส่ียงท่ีมีมำกข้ึนในอุบติัเหตุ

● Impaired performance and lower 

attention spans

● ประสิทธิภำพกำรท ำงำนท่ีดอ้ยคุณภำพ

● Increased fatigue

● ควำมเมือ่ยล้ำเพิม่ขึน้

● Accidents on machines, 

vehicles…

● อุบตัิเหตุบนเคร่ืองจักรยำนพำหนะ ...

● A threefold increase in accident 

rates after 16 hours of work

● อตัรำกำรเกดิอุบตัิเหตเพิม่ขึน้ สำมเท่ำหลงัจำกท ำงำน 16 

ช่ัวโมง
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Increased Levels of Absenteeism ระดบัของกำรขำดงำนท่ีเพ่ิมข้ึน

● Poor health, fatigue, need for time off สุขภำพไม่ด ีมคีวำมจ ำเป็นต้องหยุด

● Absences lead to coverage (vicious cycle) กำรขำดงำนจะน ำไปสู่วงจรแห่งควำมไม่ดี

● Morale issues ประเดน็ทำงจริยธรรม
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Increased worker turnover rates กำรเพ่ิมข้ึนของอตัรำกำรลำออก

● High investments to train people

● มกีำรลงทุนทีสู่งในกำรสอนพนักงำน

● No connection between 

companies and workers

● ไม่มคีวำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบริษัท และ พนักงำน
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Decreased Levels of Productivity
ระดบัท่ีลงของผลผลิต

● Fatigued workers are unable to 

concentrate so productivity 

decreases.

● คนงำนเหน่ือยไม่สำมำรถทีจ่ะมีสมำธิในกำรท ำงำนดงัน้ัน
ประสิทธิผลจึงลดลง

● As there is more time available 

the unproductive time increases

● ในขณะทีเ่วลำทีไ่ม่สำมำรถผลติสินค้ำมเีพิม่ขึน้

● “Presenteeism” (being present 

even if unproductive)

● มำท ำงำนแต่ไม่ได้ตั้งใจ

● Workers “putting in the hours”

● พนักงำน “ใช้เวลำมำกไปในกำรท ำงำนทีไ่ม่เหมำะสม”



Drivers of Overtime ส่ิงท่ีผลกัดนัในกำรท ำล่วงเวลำ

● Structural factors ปัจจัยทำงโครงสร้ำง
► Lack of sufficient manpower ขำดก ำลงัคนเพียงพอ
► Lack of sufficient machinery ขำดเคร่ืองจกัรเพียงพอ
► Employee interest in earning extra income ควำมสนใจของพนกังำนในกำรหำรำยไดพ้ิเศษ

● Operational factors ปัจจัยในกำรด ำเนินงำน
► Equipment availability issues (maintenance problems, etc.) ประเดน็ควำมพร้อมอุปกรณ์ (ปัญหำกำร

บ ำรุงรักษำและอ่ืน ๆ )
► Lack of balance in the production process ขำดควำมสมดุลในกระบวนกำรผลิต
► Improper scheduling practices ตำรำงก ำหนดกำรไม่เหมำะสม
► Lack of awareness of management concerning hours of work requirements กำรขำดควำม

ตระหนกัในกำรบริหำรจดักำรเก่ียวกบัชัว่โมงกำรท ำงำนตำมควำมตอ้งกำร
► Lack of regular management oversight and approval ขำดกำรจดักำรกำรควบคุมอยำ่งสม ่ำเสมอโดยตอ้ง

ไดรั้บอนุญำต
► Staffing based on convenience rather than need บรรจุพนกังำนตำมสะดวกมำกกวำ่ควำมจ ำเป็น

● External factors ปัจจัยจำกภำยนอก
► Poor sales forecasting by customers กำรคำดกำรในกำรขำยไม่ดีจำกทำงลกูคำ้



Focus on Minimum wages vs Living Wages

Minimum 

Wages
ค่ำแรงขั้นต ่ำ

THB 7800

FOOD
ค่ำอำหำร

HOUSING

HEALTH

EDUCATION

CLOTHING…

SAVINGSNeed Overtime
ตอ้งท ำล่วงเวลำ



Drivers of Improvement ผลกัดนัในกำรปรับปรุง
● Identify  and reduce “bottlenecks” กำรระบุ และ ลด คอขวด

● Increase manpower เพิม่อตัรำก ำลงัพล

● Cross train more manpower for critical skills ฝึกอบรมอตัรำก ำลงัพลในทกัษะทีส่ ำคญั

● Implement absence controls กำรด ำเนินกำรกำรควบคุมกำรลำ

● Adjust to shift patterns, production floor layout ปรับพืน่ทีก่ำรผลติ

● Increase inventory เพิม่สินค้ำคงคลงั

● Educate management กำรจัดกำรเร่ืององควำมรู้

● Implement a monitoring and approval processes มกีำรด ำเนินกำร กำร กำรตรวจสอบและอนุมติั
กระบวนกำร



How to reduce: 5S



How to reduce อยำ่งไรท่ีจะท ำกำรลด: SMED

Single Minute Exchange of Die(s)

This video shows how Formula 1 has improved time in pit stops through SMED

https://www.youtube.com/watch?v=12lThqXA-Dg 

https://www.youtube.com/watch?v=12lThqXA-Dg


Coca-Cola’s Root Cause Analysis Project: 

11 factories, 34000 employees
● Net result 86% reduction in Overtime and USD$ 3.8 MM

● Main actions implemented to reduce hours of work are: 

► 55% hired more full time staff 

► 36% hired subcontracted workforce / outsource 

► 64% improved their production planning systems 

► 54% improved their distribution routes 

● Impact on the business: 

► 73% reported financial saving (cost avoidance to pay overtime premiums) 

► 36% reported improved quality 

► 55% reported improved Occupational & Safety performance (fewer injuries) 

► 18% reported reduction on employee turn over 

► 55% reported reduction on audit fees and or fines, claims from Labor Ministry 

► 63% reported increase on their productivity 

► 45% reported employee engagement (mainly driven by the reduction on income) 

● How the savings were used: 

► 36% used savings to hire full time staff 

► 27% increased employees’ salaries 

► 45% provided additional training to their employees 

► 73% reported some financial savings for the company



WORKSHOP กิจกรรมกลุ่ม



Instructions for the workshop
ค ำแนะน ำส ำหรับกิจกรรมกลุ่ม

● Objective: identify issues in some factories, and share improvement ideas 

that could be applied

● วตัถุประสงค์: ระบุปัญหำในโรงงำนบำงและแบ่งปันควำมคดิกำรพฒันำทีส่ำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้

● Each table discuss about the case. Ideas to improve the situation for the 

workers in the factory are written on the paperboard (10 minutes)

● แต่ละโต๊ะจะหำรือเกีย่วกบักรณ ีควำมคดิทีจ่ะปรับปรุงสถำนกำรณ์ส ำหรับคนงำนในโรงงำนทีม่กีำรเขยีนลงบนกระดำษแขง็(10 นำท)ี

● Finally, ideas are shared and discussed with other participants (5minutes / 

topic)

● ในตอนสุดท้ำย จะน ำควำมคดิมำใช้ร่วมกนัและ อภิปรำย กบัผู้เข้ำร่วมประชุม (5นำท ีต่อ หน่ึงหัวข้อ)



Situation 1 สถำนะกำรณ์ท่ี 1

● Rangsang Ltd., Part. has limited employees to 48 hours / max 12 hours 

overtime a week on a non-regular basis 

● ห้ำงหุ้นส่วน รังสรรค์ มกีำรจ ำกดัให้พนักงำนท ำงำน 48 ช่ัวโมง /ท ำล่วงเวลำสูงสุด 12 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์ในช่วงทีไ่ม่ปกติ

● Our employees (mainly migrant workers) constantly push for more work as 

their sole interest is to earn as much as possible before returning home

● พนักงำนของเรำนั้นส่วนใหญ่เป็นแรงงำนข้ำมชำติ ทีต้่องกำรท ำงำนเพือ่ทีห่ำเงนิเท่ำทีท่ ำได้ก่อนจะกลบับ้ำน

● Some workers will even look for extra work at other workplaces

● พนักงำนบำงคนจะหำงำนพเิศษในสถำนประกอบกำรทีอ่ืน่ๆ

● What could be the root causes? อะไรทีส่ำมำรถเป็นสำเหตุของปัญหำนี้

● How to reduce overtime? Which actions could be taken?

● อย่ำงไรทีจ่ะลดกำรท ำงำนล่วงเวลำ กำรด ำเนินกำรซ่ึงสำมำรถท ำให้เกดิได้



Situation 2 สถำนะกำรณ์ท่ี 2

● All of Nakit’s Fruits Ltd. full time employees are monthly workers with no 

overtime (Working day: Mon-Fri)

● พนักงำนเต็มเวลำทุกคนของบริษัท นกชิ ผลไม้ จ ำกดั เป็นรำยเดอืน โดยทีไ่ม่มล่ีวงเวลำ (ท ำงำนจันทร์-ศุกร์)

● We have contracted with 3 Labour agency companies

● เรำมสัีญญำ กบับริษัทรับเหมำแรงงำน 3บริษัท

● All employees in 3 Labour agency companies work overtime at levels over 

36h/week related with Nakit’s capacity

● พนักงำนทุกคนใน 3 บริษัทรับเหมำมกีำรท ำงำนล่วงเวลำ ทีม่ำกกว่ำ 36 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์ โดยเกีย่วข้องกบัก ำลงักำรผลติของบริษัท 
นกชิ ผลไม้ จ ำกดั 

● What are the issues? ส่ิงทีเ่ป็นปัญหำ/เผชิญคอือะไรThe root causes? สำเหตุมำจำกอะไร

● What actions could be done to improve? อะไรทีจ่ะด ำเนินกำรทีส่ำมำรถท ำเพือ่กำรปรับปรุง



Situation 3 สถำนะกำรณ์ท่ี 2

● Tikamporn Co., Ltd. has a sufficient manpower for delivering the 

production expected by long term contract.

● บริษัท ธิค ำพร จ ำกดั มจี ำนวนพนักงำนในจ ำนวนที่จ ำกดั ส ำหรับ กำรส่งมอบกำรผลติทีค่ำดว่ำจะโดยกำรท ำสัญญำระยะยำว

● Regularly, our main customer decides to launch a new product and 

increases orders at the last moment and the factory has to change the 

production planning to working overtime

● โดยปกติ ลูกค้ำหลกัของเรำตัดสินใจทีจ่ะเปิดตัวผลติภัณฑ์ใหม่และเพิม่ก ำลงักำรผลติในตอนท้ำยทีสุ่ด และ โรงงำนจ ำเป็นต้องเปลีย่น
แผนกำรผลติเพือ่ต้องไปท ำงำนล่วงเวลำ

● What could be the root causes? อะไรทีส่ำมำรถเป็นสำเหตุของปัญหำนี้

● How to reduce overtime? เรำจะลดกำรท ำงำนล่วงเวลำได้อย่ำงไร

● What preventive actions could be done? อะไรทีจ่ะด ำเนินกำรป้องกนัทีส่ำมำถท ำได้



To conclude – Benefits of decent wages and reduced 

overtime


