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กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 ขอ 20  

กฎหมาย Act Respecting Occupational Health and Safety ของควิเบค แคนาดา จาก  
http://www.canlii.org/qc/laws/sta/ s-2.1/20070117/whole.html และ Regulation respecting Occupational 
Health and Safety ของควิเบค แคนาดา จากhttp://www.canlii.org/qc/laws/regu/s-
2.1r.19.01/20070117/whole.html  (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 

กฎหมาย California Occupational Safety and Health Regulations ของแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา  
จาก http://www.dir.ca.gov/samples/search/query.htm (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 

กฎหมาย Quebec Labour Standards Law ของควิเบค แคนาดา จากhttp://www.canlii.org/qc/laws/sta/n-
1.1/20040323/whole.html  (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 

กฎหมาย The California Fair Employment and Housing Act ของแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา จาก  
http://www.dfeh.ca.gov/Statutes/FEHA%202005.pdf  (จากการสืบคน  ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 

กฎหมาย The Canada Labour Code ของแคนาดา จาก http://laws.justice.gc.ca/en/ShowTdm/cs/L-2  
(จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 

กฎหมาย The Employment Act ของสิงคโปร จาก http://natlex.ilo.org/txt/E81SGP01.htm  
(จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 

กฎหมาย The Industrial Safety and Health Law ของญี่ปุน จาก http://www.jicosh.gr.jp/english/ 
law/IndustrialSafetyHealth_Law/index.htm และคําสั่ง Ordinance on Industrial Safety and Health 
จาก http:www.jicosh.gr.jp/English/law/IndustrialSafetyHealth_Ordinance/index.html   
(จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 

กฎหมาย The Labour Standards Law ของญ่ีปุน จาก http://natlex.ilo.org/txt/E95JP01.htm  
(จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 

กฎหมาย The Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992  ของอังกฤษ จาก 
http://www.opsi.gov.uk/SI/si1992/ Uksi_19923004_en_1.htm   
(จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 

กรรณิการ เลาหเพ็ญแสง, การใชเวลาวางของคนงานสตรีท่ีพักในหอพักของบริษัทโรงงานทอผากรุงเทพ 
จํากัด, วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2521 

กฤษณเนตร  พันธุมโพธิ,  “สวัสดิการ : กุหลาบหรือขวากหนาม,” วารสารธนาคาร, พฤษภาคม 2527 
กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน , คณะกรรมการสวัสดิการ, กสร.14/41 หนา 2 
กิตติพงษ เหลานิพนธ, สวัสดิการกับแรงงานสัมพันธ, วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538  
ขอมูลจาก An Introduction to Social Policy จาก http://www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/ 

socialsecurity.htm (จากการสบืคน ณ วนัที่ 1 เมษายน 2550) 



จันทรเพ็ญ  รัตนมาลี, การพัฒนาการจัดสวัสดิการกลุมบริษัทชินวัตร, สารนิพนธพัฒนาแรงงานและ
สวัสดิการ มหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540 

ณรงค เพ็ชรประเสริฐ , การพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและคนดอยโอกาสในสังคม , บทสรุป
สําหรับผูบริหาร 

 ธนิศา วิวัฒนเศรษฐ, การศึกษาเปรียบเทียบขนาดของอุตสาหกรรมกับการจัดสวัสดิการแรงงาน, วิทยานิพนธ 
สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2524 

นภาพร อติวานิยชพงศ, การพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม, 
แรงงานปริทัศน ปที่ 20 ฉบับที่ 226 พฤษภาคม 2549, หนา 3-8 

นฤมล พูลทรัพย, บทบาทของสหภาพแรงงานในการใหประโยชนตอบแทนแกสมาชิก, วิทยานิพนธ,  
แนงนอย  อินทราสุขพร, การศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่เก่ียวกับสวัสดิการแรงงานในกลุม

ประเทศ 
แนงนอย อินทราสุขพร, การศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่เก่ียวกับสวัสดิการแรงงานในกลุมประเทศ

อาเซียน, วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2522  
หนา 10-11 

ประทิน ไกรษรโกวิทย, ความพึงพอใจในสวัสดิการแรงงานของลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
ประเภทและขนาดตาง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ, วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียตริ, 2541 

ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ 
ปทมา ธรรมเจริญ, การจัดสวัสดิการดานการศึกษาแกลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพวิทยานิพนธ  

สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538 
ผลการสํารวจขอมูลมีการเผยแพรทาง website ดูรายละเอียดไดที่ http://www.employeebenefits.co.uk/item/ 

1810/23/316/3  (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
ผุดผอง บุปผเวศ, การจัดบริการสวัสดิการใหพนักงานของรัฐวิสาหกิจ, วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะห

ศาสตรมหาบัณฑิต 
พรสวรรค สีมันตร, การจัดสวัสดิการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, วิทยานิพนธ  

สังคมสงเคราะหศาสตร 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541   
 พลดา  เดชพลมาตย, บทบาทของสหภาพแรงงานในการพัฒนาคุณภาพชวิีจการทํางานของลูกจาง, 
วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538  
ไพศิษฐ พิพัฒนกุล, คําอธิบายกฎหมายแรงงาน, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, กรุงเทพฯ, เอกสารโรเนียว, หนา 1 
ภิญโญ สาธร, การบริหารงานบุคคล, พระนคร ไทยวัฒนาพานิช, 2517 หนา 388-389  
มงคล เทียนประเทืองชัย, การมีสวนรวมของลูกจางในการจัดสวัสดิการของสถานประกอบการ จังหวัด

สมุทรปราการ, วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต,   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547 
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2519 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2518 



ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม, สวัสดิการแรงงานในทัศนะของนายจาง, สรุปผลการสัมมนาเรื่องสวัสดิการแรงงาน,
อางแลว, หนา 37-40 

วรวิทย เจริญเลิศ, การพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและการดอยโอกาสในสังคมไทย, ศูนยการศึกษา
เศรษฐศาสตร  การเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546. 

วิจิตร ระวิวงศ, สวัสดิการแรงงานในประเทศไทย, อางแลว, หนา 24-25 
วิจิตร ระวิวงศ, สวัสดิการอุตสาหกรรม, เอกสารประกอบคําบรรยายวิชาสวัสดิการแรงงาน 1 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ.2520. 
วิจิตรา  พรหมพันธุม และคณะ, รายงานผลการศึกษาเรื่องการประสบอันตรายจากการทํางาน และสวัสดิการ

ของผูใชแรงงานในประเทศไทย, มีนาคม 2524 
วิชัย  โถสุวรรณจินดา,  แรงงานสัมพันธ :  กุญแจแหงความรวมมือระหวางนายจาลูกจาง,  

สํานักพิมพนิติธรรม, 2545, หนา 147-152 
วิชัย  โถสุวรรณจินดา, อางแลว, หนา 269-270 
วิชัย โถสุวรรณจินดา, ภาษีสวัสดิการลูกจาง, เอกสารนําเสนอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2548 
วิทย  ยิ่งวรพันธุ, เร่ืองเดียวกัน, หนา 66 
ศรีทับทิม พานิชพันธ, ความรูพื้นฐานทางสังคมสงเคราะห , คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534 
ศหัทยา มีประเทศ, แรงจูงใจในการใชบริการสวัสดิการของผูปฏิบตัิงานในการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย : 

ศึกษากรณีการไฟฟาฝายผลิตแมเมาะ จังหวัดลําปาง, วิทยานิพนธ  
สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534 

ศิริรัตน สุวรรณทัต, การพัฒนาสวัสดิการพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน), 
วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542 

 สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2523 
สาขาสวัสดิการแรงงาน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ปญหาและความตองการ

ของพนักงานบริษัท สยามคราฟท จํากัด, รายงานการวิจัย, 2521 
สุชาวดี พูนทรัพย, การศึกษาเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการของบรรษัทขามชาติ, วิทยานิพนธ  

สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536 
สุเทพ เชาวลิต, สวัสดิการสังคม, สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2527, หนา 4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติ พ.ศ.2537,   
กรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงาน  และสวัสดิการสังคม 

สุภาพร พทุธิสารสิณย, การศกึษาการจดัสวสัดิการแรงงานใหแกพนักงานของบริษัท สยามคราฟท จํากัด,  
รายงานฝกภาคปฏิบัติสาขาสวัสดกิารแรงงาน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2522 

สุรพล ปธานวนิช, ความตองการของมนุษยกับการจัดสวัสดิการแรงงาน, วิทยานิพนธ  
สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2518 



สุรางครัตน  อรรถศาสตรศรี, สภาพการใหแรงงานเด็กในโรงงานอุตสาหกรรมแกวในเขตกรุงเทพมหานคร, 
วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2521 

สุรางรัตน วศินารมณ,  สวัสดิการในองคการ : แนวคิดและวิธีบริหาร, กรุงเทพฯ, เม็ดทรายพริ้นตติ้ง, 2540, 
หนา 46 

สุวิทย  ยิ่งวรพันธุ, op.cit., หนา 14. 
สุวิทย ยิ่งวรพันธุ, ความหมายของสวัสดิการแรงงาน สรุปผลสัมมนา เร่ืองสวัสดิการแรงงาน จัดโดย 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2520,  
(เอกสารโรเนียว) หนา 1. 

 อนุทิน  ปล้ืมมาลี, ขอเท็จจริงในการจัดสวัสดิการแรงงานชวงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และแนวโนมอนาคต, 
วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542 

อนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ สมัยที่ 72-82 (พ.ศ. 2529-2538) กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม, 2539, หนา 262 

อาเซียน, วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2522, หนา 10-11 
อุกฤษ มงคลนาวิน, คูมือกฎหมายแรงงาน, สํานักงานกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน, นครหลวง,  

2515 หนา (ก) 
  Japan External Trade Organization (JETRO), Investing in Japan Section 4 Human Resource management 4.9.2 

Workers’ Compensation Insurance จาก http://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/section4/ 
reference.html  (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 

K.N.Vaid, Labour Welfare in India,  Shri Ram Centre for Industrial Relations, New Delhi, 1970 pp. 21-26 
L & C Company (a member of UHY, international accounting and consultancy firm), Doing Business in 

Taiwan 2005– Employee Fringe Benefit Committee จาก http://www.uhy/com/media/PDFS/ 
doing_business_guides/Doing%20Business%20in%20Taiwan.pdf  

M.V.Moorthy, Principle of Labour Welfare, General Printers & Publishers P.V.T. Limited, Calcutta,1968,  
Manpower Research and Statistics Department, Ministry of Manpower Singapore, Staff Leave and Welfare 
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