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ความมุง่มั่นคอืสิง่ส าคญั 
ที ่Nike เราเชือ่วา่แมจ้ะไมม่เีสน้ชยั แตก่็มเีสน้เริม่ตน้ทีช่ดัเจน จรรยาบรรณ
ธรุกจิ (Code) และมาตรฐานหลักเกณฑค์วามเป็นผูน้ า (Code Leadership 

Standards, CLS) ของ Nike ก าหนดมาตรฐานขัน้ต า่ทีเ่ราคาดหวังวา่
โรงงานของซพัพลายเออรแ์ตล่ะแหง่จะตอ้งปฏบัิตติาม เราคาดหวังวา่ซพั
พลายเออรท์ัง้หมดจะมคีวามมุง่มั่นเดยีวกนักบัเราตอ่สวัสดภิาพของ
พนักงานและการใชท้รัพยากรธรรมชาตอิยา่งมคีวามรับผดิชอบและมี
ประสทิธภิาพ มาตรฐานขัน้ต า่เหลา่นีเ้ป็นสว่นส าคัญในกลยทุธก์ารคัดเลอืก
ซพัพลายเออรข์อง Nike - วธิทีีเ่ราประเมนิประสทิธภิาพพืน้ฐานและก าหนด
ซพัพลายเออรท์ี ่Nike จะมสีว่นรว่มและขยายธรุกจิของเราตอ่ไป เราท างาน

รว่มกบัซพัพลายเออรท์ีแ่สดงความมุง่มั่นในการจัดการธรุกจิของตนอยา่งมี
ความรับผดิชอบและยั่งยนื กบัซพัพลายเออรท์ีต่อ้งการกา้วขา้มมาตรฐาน
ขัน้ต า่ 

ความมุง่มั่นคอื
สิง่ส าคญั 

ความคาดหวังของเรา 
เราคาดหวังวา่ซพัพลายเออรทั์ง้หมดจะมคีวามมุง่มั่นเดยีวกบั Nike ในการ
เคารพสทิธขิองพนักงานและการพัฒนาสวัสดกิารของพวกเขา พรอ้มกบั
ดแูลผูท้ีม่สีภาวะเปราะบางเป็นพเิศษ เชน่ ผูห้ญงิ แรงงานอพยพ และ
พนักงานชัว่คราว เรายังคาดหวังวา่ซพัพลายเออรจ์ะใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อยา่งมคีวามรบัผดิชอบและมปีระสทิธภิาพ โดยมุง่เนน้ไปทีด่า้นตา่งๆ เชน่ 
การลดคารบ์อนและของเสยี ในฐานะสว่นหนึง่ของกลยทุธก์ารเตบิโตของ 
Nike เราแสวงหาซพัพลายเออรท์ีก่ าลังสรา้งระบบการจัดการทีค่ลอ่งตัว
และยดืหยุน่ ซึง่ชว่ยใหพ้วกเขาขบัเคลือ่นการเตบิโตทางธรุกจิอยา่งยั่งยนื
ผา่นการพัฒนาพนักงานใหม้สีว่นรว่มและมคีณุคา่ รวมทัง้สง่เสรมิวัฒนธรรม
ดา้นความปลอดภัยทีเ่ขม้แข็งและลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยทีส่ดุ  

วสิยัทัศนข์องเราในการท างาน
รว่มกนั 
Nike ตระหนักดวีา่การบรรลวุสิยัทัศนข์องเราในเรือ่งหว่งโซอ่ปุทานที่
น่าเชือ่ถอืและยั่งยนืมากขึน้จะตอ้งมกีารท างานรว่มกนัและการด าเนนิการ
รว่มกนัเพิม่มากขึน้ ไมเ่พยีงแตก่บัซพัพลายเออรข์องเราเทา่นัน้ แตร่วม
ถงึกบัแบรนดอ์ืน่ๆ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดในหว่งโซอ่ปุทานดว้ย เรา
เชือ่วา่ความสมัพันธบ์นพืน้ฐานของความโปรง่ใส การท างานรว่มกนั และ
การเคารพซึง่กนัและกนัเป็นสว่นส าคัญในการท าใหส้ ิง่นีเ้กดิขึน้ เราจะ
ท างานรว่มกบัซพัพลายเออรข์องเราในขณะทีเ่ราขยายการมสีว่นรว่มกบั
ประชาสงัคม สหภาพแรงงาน รัฐบาล และหน่วยงานอืน่ๆ เพือ่สง่ผลตอ่การ
เปลีย่นแปลงระบบแรงงาน สขุภาพ ความปลอดภัย และสภาวะสิง่แวดลอ้ม
ในชมุชนทีซ่พัพลายเออรข์องเราด าเนนิงาน 
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เกีย่วกบัเอกสารนี ้

ทั่วไป 

ตลอดทัง้เอกสาร 

• Nike และ บรษัิทในเครอื Nike เรยีกวา่ Nike 

• จรรยาบรรณธรุกจิของ Nike เรยีกวา่ Code 

• มาตรฐานหลกัเกณฑค์วามเป็นผูน้ าของ Nike เรยีกวา่ CLS 

• CLS เฉพาะเรยีกวา่เป็น ตัวอยา่งเชน่ CLS Code มผีลโดยสมบรูณ์  

• ขอ้บังคับ CLS เฉพาะเรยีกวา่มาตรฐาน 

CLS ก าหนดมาตรฐานขัน้ต า่ยกเวน้ในกรณีทีร่ะบโุดยเฉพาะวา่เป็น แนวทางปฏบิตัทิ ีแ่นะน า 

Code และ CLS เวอรช์นัลา่สดุจะถกูใชเ้พือ่เป็นแนวทาง ใชแ้ทน และแทนทีเ่วอรช์นักอ่นหนา้ทัง้หมดโดยเริม่ 

มผีลตัง้แตว่ันทีเ่ผยแพรไ่ปยังซพัพลายเออร ์ 

ค าจ ากดัความ 

ค าจ ากดัความดา้นลา่งนีร้วมอยูใ่น CLS ทัง้หมด 

A 

Aboveground storage tank (ถงัเก็บเชือ้เพลงิบนดนิ) คอื ถังคงทีท่ีใ่ชส้ าหรับเก็บเชือ้เพลงิหรอืสารเคมอีืน่ๆ ทีม่ี

ความจมุากกวา่ 55 แกลลอน (ประมาณ 200 ลติร) และตัง้อยูบ่นพืน้ดนิ 

Abrasive blasting (การพน่ทราย) คอื เทคนคิในการตกแตง่อยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการสรา้งลคุแบบเกา่ๆ ส าหรับผา้เด

นมิและผลติภัณฑเ์ครือ่งแตง่กายอืน่ๆ กระบวนการนีม้ลีักษณะเฉพาะโดยใชอ้ากาศอัดเพือ่เรง่ผลของการขดัดว้ยของแข็ง 

Abrasive blasting equipment (เครือ่งพน่ทราย) คอื เครือ่งจักรและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกระบวนการพน่ทราย ซึง่

รวมถงึตูพ้น่ ถังกรวย และสายพน่ 

Abrasives (วสัดขุดั) คอื สารของแข็งทีใ่ชเ้พือ่กดักรอ่นวัสดทุีอ่าจมซีลิกิาผลกึ แมแ้ตใ่นปรมิาณเพยีงเล็กนอ้ย 

ตัวอยา่งของวัสดขุดัท่ัวไป ไดแ้ก ่ทราย อะลมูเินยีมออกไซด ์โกเมน อะลมูโินซลิเิกต กากทองแดง และตะกรันเหล็ก 

Acclimatization (การปรบัตวัใหช้นิกบัสภาพแวดลอ้ม) คอื การปรับรา่งกายใหเ้ขา้กบัการท างานในสภาพแวดลอ้ม 

ตา่งๆ (เชน่ เสยีง กลิน่ และอณุหภมู)ิ 

Affected workers (พนกังานทีไ่ดร้บัผลกระทบ) คอื ผูท้ีท่ างานเสีย่งอันตรายและท างานกบัอปุกรณ์พเิศษทีต่อ้งมี

การควบคมุเพิม่เตมิ  

ANSI คอื สถาบันมาตรฐานแหง่ชาตขิองสหรัฐอเมรกิา  

Asbestos containing material (วสัดทุ ีม่แีรใ่ยหนิ, ACM) คอื วัสดใุดๆ ทีม่นี ้าหนักของแรใ่ยหนิมากกวา่ 

1% ประเภทของแรใ่ยหนิ ไดแ้ก ่ครอซโิดไลต ์อะโมไซต ์ไครโซไทล ์แอนโทฟิลไลต ์ทรโีมไลต ์และแอกทโินไลต ์ 

Asbestos (แรใ่ยหนิ) คอื แรธ่าตทุีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตปิระกอบดว้ยเสน้ใยยาวบางๆ เสน้ใยเหลา่นีอ้าจเป็นอันตราย

ไดห้ากสดูดมฝุ่ นละอองและเป็นทีท่ราบกนัดวีา่เพิม่ความเสีย่งตอ่การเป็นมะเร็งปอด  

Autonomous vehicles (ยานยนตข์บัเคลือ่นอตัโนมตั,ิ AV) หรอืทีเ่รยีกวา่ยานยนตข์บัเคลือ่นดว้ยตนเอง รถยนต์
ไรค้นขบั ยานยนตท์ีเ่ชือ่มตอ่และขับเคลือ่นอัตโนมัต ิ(CAV) เครือ่งยนตก์ลไกอัตโนมัต ิและรถหุน่ยนต ์คอื รปูแบบของ

เทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีอ่าจชว่ยอ านวยความสะดวกดว้ยทางเลอืกอืน่ใหก้บัรถบรรทกุส าหรับอตุสาหกรรมขบัเคลือ่น (PIT) 
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B 

Bargain (การเจรจาตอ่รอง) ดว้ยความบรสิทุธิใ์จ คอื การพบปะกันอยา่งสม า่เสมอและสนทนากนัดว้ยความเต็มใจใน

การบรรลขุอ้ตกลง 

Biological hazard (อนัตรายทางชวีภาพ) คอื สารปนเป้ือนอนิทรยีใ์นอากาศทีส่รา้งขึน้โดยหรอืเป็นสิง่มชีวีติ (หรอื
ทีเ่รยีกวา่ละอองชวีภาพ) ละอองชวีภาพทีพ่บบอ่ย ไดแ้ก ่แบคทเีรยี ไวรัส เห็ดรา เชือ้รา โรครา ไรฝุ่ น สปอร ์ลเีจยีนเนล
ลา่ และละอองเรณู 

Blacklisting (บญัชดี า) คอื การสรา้ง การรักษา การใช ้และ/หรอืการแจง้รายชือ่พนักงานหรอืพนักงานทีม่แีนวโนม้
เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการปฏเิสธการจา้งงานหรอืบทลงโทษอืน่ๆ ตามสถานะทีไ่ดร้ับการคุม้ครองตามกฎหมายหรอืเกณฑท์ี่

ไมเ่กีย่วขอ้งกบังาน 

Bloodborne pathogens (เชือ้โรคทีต่ดิตอ่ทางเลอืด) คอื จลุนิทรยีก์อ่โรคซึง่มอียูใ่นเลอืดของมนุษยแ์ละอาจท า
ใหเ้กดิโรคในมนุษยไ์ด ้เชือ้โรคเหลา่นีร้วมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ 
ไวรัสตับอักเสบบ ี(HBV) และไวรัสภมูคิุม้กนับกพรอ่งของมนุษย ์(HIV) นอกจากเลอืดแลว้ เชือ้โรคยังสามารถพบไดใ้น

สารคัดหลั่งอืน่ๆ เชน่ น ้าลาย น ้ามกู เหงือ่ ปัสสาวะ และอจุจาระ  

Bonded labor (แรงงานขดัหนี)้ คอื สญัญารปูแบบหนึง่ซึง่เงนิกูห้รอืหนีข้องพนักงานหรอืครอบครัวของพวกเขา
ไดร้ับการช าระคนืจากแรงงานทางตรง และมลูคา่ของแรงงานทีไ่ดร้ับตามทีป่ระเมนิอยา่งสมเหตสุมผลจะไมน่ าไปใชก้บั

การช าระหนี ้หรอืระยะเวลากบัลักษณะของแรงงานไมไ่ดจ้ ากดั หรอืก าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม 

Bundled REC (ใบรบัรองพลงังานหมนุเวยีนพรอ้มพลงังานทีเ่กีย่วขอ้ง) คอื เครือ่งมอืทีข่ายคณุลักษณะดา้น

สิง่แวดลอ้มของการสรา้งพลังงานหมนุเวยีนพรอ้มกบัพลังงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

C 

Canister (กระป๋องกรอง) หรอื cartridge (ตลบักรอง) คอื ภาชนะทีม่ตีัวกรอง ตัวดดูซบั หรอืตัวเรง่ปฏกิริยิาหรอื

การรวมกนัของสิง่เหลา่นีซ้ ึง่จะก าจัดสิง่ปนเป้ือนเฉพาะจากอากาศทีไ่หลผา่นภาชนะ 

CE Declaration of Conformity (ใบรบัรองแสดงความสอดคลอ้งตามมาตรฐาน CE) คอื การรับรองตนเองของ
ผูข้ายเครือ่งจักร (อาจท าไดโ้ดยบคุคลทีส่ามเชน่เดยีวกนั) วา่เครือ่งจักรเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
เครือ่งจักรในยโุรป/สากล (และความเสีย่งไดร้ับการจัดการใหอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรับได)้ เครือ่งจักรจะเป็นไปตามมาตรฐาน

นีห้รอืกฎหมายทอ้งถิน่ซึง่แลว้แตว่า่จ านวนใดจะสงูกวา่ 

Certified inspector (ผูต้รวจการรบัรอง) คอื ผูท้ีส่ามารถประเมนิเครือ่งจักรตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
เครือ่งจักรสากลโดยขึน้อยูก่บัการฝึกอบรมและประสบการณ์ โดยปกตแิลว้ บคุคลนีไ้ดร้ับการรบัรองจากบคุคลทีส่ามที่

น่าเชือ่ถอื 

Chemical hazard (อนัตรายทางเคม)ี คอื อันตรายทีเ่กดิจากสารเคมซีึง่อาจเป็นอันตรายตอ่รา่งกายหรอืสขุภาพ 

Chlorofluorocarbons (สารคลอโรฟลอูอโรคารบ์อน, CFC) คอื สารพาราฟินไฮโดรคารบ์อนทีม่ฮีาโลเจนทัง้หมด
หรอืบางสว่นทีม่เีฉพาะคารบ์อน (C) คลอรนี (Cl) และฟลอูอรนี (F) โดยท่ัวไปจะใชเ้ป็นสารท าความเย็นใน

เครือ่งปรับอากาศหรอืเครือ่งท าความเย็น ตัวอยา่งประเภทของ CFC ไดแ้ก ่R-11 และ R-12 CFCs คอื GHGs ทีม่ี
ศักยภาพซึง่มปีระสทิธภิาพในการดักจับความรอ้นมากกวา่ CO2 และมโีอกาสท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นมากกวา่ CO2 

หลายรอ้ยถงึหลายพันเทา่ 

Closed loop recycling (การรไีซเคลิแบบระบบปิด) คอื รปูแบบหนึง่ของการรไีซเคลิโดยขยะมลูฝอยจะถกูรี
ไซเคลิโดยผูข้ายภายนอกทีไ่ดร้ับการรับรองจาก Nike และกลับมาเป็นวัสดหุรอืสว่นประกอบทีเ่หมอืนกนัหรอืใกลเ้คยีง

กบัทีจ่ัดหาใหก้บั Nike ตัง้แตต่น้ 

Coal (ถา่นหนิ) คอื หนิตะกอนสดี าหรอืน ้าตาลด าทีต่ดิไฟไดซ้ึง่มคีารบ์อนและไฮโดรคารบ์อนจ านวนมาก ถา่นหนิคอื

เชือ้เพลงิสิน้เปลอืงทีน่ยิมใชใ้นการผลติไอน ้า 

Compensation (คา่ตอบแทน) คอื คา่จา้งและสทิธปิระโยชน ์(เป็นตัวเงนิและไมเ่ป็นตัวเงนิ) ทีซ่พัพลายเออรม์อบ

ใหก้บัพนักงาน 

Composting (การท าปุ๋ ยหมกั) หมายถงึ การสลายตัวทางชวีภาพทีค่วบคมุไดข้องวัสดอุนิทรยี ์
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Compressed air system (ระบบอากาศอดั) คอื กลุม่ของระบบยอ่ยทีป่ระกอบดว้ยชดุสว่นประกอบในตัว ซึง่รวมถงึ
เครือ่งอัดอากาศ อปุกรณ์บ าบัดอากาศ การควบคมุ ระบบทอ่ เครือ่งมอืลม เครือ่งจักรทีข่บัเคลือ่นดว้ยลม และการ
ประยกุตใ์ชก้ระบวนการทีใ่ชอ้ากาศอัด 

Compressed gas cylinder (ถงักา๊ซอดั) คอื ภาชนะเก็บสารเคมปีระเภทหนึง่ การจัดเก็บ การจัดการ และการก าจัด

ภาชนะเหลา่นีอ้ยา่งเหมาะสมเป็นสิง่ส าคัญและอาจพบขอ้บังคับของ Nike ไดใ้น การจัดการสารเคม ี

Confined space (พืน้ทีอ่บัอากาศ) คอื พืน้ทีใ่ดๆ ทีม่ขีนาดใหญพ่อส าหรับใหบ้คุคลเขา้ มวีธิกีารเขา้กบัออกทีจ่ ากดั 
และไมไ่ดอ้อกแบบมาส าหรับการพักอาศัยอยา่งตอ่เนือ่ง ตัวอยา่งเชน่ บอ่พัก ทอ่ระบายน ้า อโุมงค ์หมอ้ไอน ้า ถังเก็บ 
และหลมุ 

Construction project (โครงการกอ่สรา้ง) คอื กระบวนการการสรา้ง ปรับปรงุ ซอ่มแซมอาคาร โครงสรา้ง หรอื
โครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ป็นระเบยีบ โดยทั่วไปโครงการกอ่สรา้งจะรวมถงึกจิกรรมการกอ่สรา้งใดๆ ทีแ่ตกตา่งจากการผลติ 
การตกแตง่วัสด ุหรอืงานบรกิารและการบ ารงุรักษา โครงการกอ่สรา้งหมายถงึอาคารใหม่ 
หรอืการปรับปรงุทีส่ าคัญอืน่ๆ ทีก่ าลังจะสรา้งขึน้ หรอืการเปลีย่นแปลงการปรับปรงุทีม่อียู ่และอาจรวมถงึ 
โครงการทีย่ังไมแ่ลว้เสร็จ โครงการทีแ่ลว้เสร็จ การขยาย และสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับระบบดาวเทยีม 

Construction subcontractor (ผูร้บัเหมาชว่งการกอ่สรา้ง) คอื บคุคลหรอืธรุกจิทีท่ างานภายใตส้ญัญากบั

ผูร้ับเหมาท่ัวไป โดยท่ัวไป ผูร้ับเหมาชว่งจะท างานพเิศษ เชน่ การเดนิทอ่หรอืการตดิตัง้ระบบไฟฟ้า 

D 

Dead load (น า้หนกับรรทกุคงที)่ คอื น ้าหนักบรรทกุเนือ่งจากน ้าหนักของสว่นประกอบโครงสรา้งและทีไ่มใ่ช่

โครงสรา้งแบบถาวรทัง้หมดของอาคารหรอืโครงสรา้ง ตัวอยา่งเชน่ ผนัง พืน้ หลังคา และอปุกรณ์บรกิารซอ่มบ ารงุ  

Direct discharge (การระบายน า้ท ิง้โดยตรง) คอื การระบายน ้าเสยีลงสูล่ าธาร ทะเลสาบ มหาสมทุร หรอืพืน้ดนิ สิง่
อ านวยความสะดวกในเขตเทศบาลและโรงงานอตุสาหกรรมทีก่อ่ใหเ้กดิมลพษิผา่นการขนสง่หรอืระบบทีก่ าหนด เชน่ 
ทอ่ระบายน ้าทิง้จะถกูจัดประเภทเป็นการระบายน ้าทิง้โดยตรง ซึง่รวมถงึการใชน้ ้าเสยีทีผ่า่นการบ าบัดแลว้เพือ่ 
วัตถปุระสงคใ์นการชลประทานในสถานทีนั่น้ 

Document (เอกสาร) หรอื documentation (เอกสารประกอบ) คอื ขอ้มลูทีพ่มิพ ์เขยีน หรอืจัดเก็บทาง
อเิล็กทรอนกิส ์ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะสญัญาและขอ้ตกลง รายงาน การแจง้ใหท้ราบ การประกาศ ขอ้รอ้งทกุขแ์ละ
ขอ้รอ้งเรยีนของพนักงาน ไฟลค์อมพวิเตอร ์อเีมล ไฟลบ์คุลากร บันทกึบัญชเีงนิเดอืนและชัว่โมงการท างาน บันทกึการ

ผลติ และการตดิตอ่ทางจดหมายอืน่ๆ 

Domestic migrant workers (แรงงานอพยพภายในประเทศ) คอื พนักงานฝ่ายผลติหรอืฝ่ายปฏบัิตกิารของซพั
พลายเออรท์ีอ่พยพหรอืไดอ้พยพจากถิน่ทีอ่ยูไ่ปยังรัฐหรอืจังหวัดอืน่ภายในประเทศทีอ่ยูอ่าศัยถาวรของตนเพือ่
วัตถปุระสงคเ์ฉพาะดา้นการจา้งงาน 

Domestic wastewater (น า้เสยีจากแหลง่ชุมชน) คอื น ้าเสยีหรอืทีเ่รยีกวา่น ้าเสยีจากแหลง่ชมุชนทีเ่กดิจาก
กจิกรรมในครัวเรอืน ไดแ้ก ่หอ้งครัว หอพัก หอ้งสขุา อา่งลา้งมอื และหอ้งอาบน ้าซึง่ไมม่คีณุภาพเพยีงพอส าหรับการใช ้

งานตอ่ 

Dormitory (หอพกั) คอื ทีอ่ยูอ่าศัยซึง่หอ้งเดีย่วมเีตยีงเดีย่วจ านวนมากและมักจะมหีอ้งอาบน ้ารวม 

Downcycling (ดาวนไ์ซเคลิ) คอื รปูแบบหนึง่ของการรไีซเคลิทีบ่คุคลทีส่ามรไีซเคลิขยะมลูฝอยใหบ้คุคลทีไ่มใ่ช ่

Nike หรอืพันธมติรที ่Nike สนับสนุนใช ้ 

E 

EHS คอื สภาพแวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภัย 

EHS Competent Person (บคุคลทีม่คีวามสามารถดา้น EHS) สามารถระบอุันตรายทีม่อียูแ่ละทีส่ามารถคาดเดา 
ไดใ้นสภาพแวดลอ้มหรอืสภาพการท างานซึง่ไมถ่กูสขุอนามัย อันตราย หรอืเสีย่งภัยตอ่พนักงาน รวมทัง้เป็นบคุคลที ่
ไดร้ับอนุญาตใหด้ าเนนิมาตรการแกไ้ขอยา่งทันทว่งทเีพือ่ก าจัดสิง่เหลา่นี ้การแตง่ตัง้บคุคลทีม่คีวามสามารถก าหนดให ้
บคุคลมอี านาจในการด าเนนิการแกไ้ขอยา่งทันทว่งท ี

EHS Practitioners (ผูป้ฏบิตังิานดา้น EHS) ใชก้ลยทุธแ์ละการด าเนนิการทีอ่อกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้น EHS 
ผูป้ฏบิัตงิานดา้น EHS สนับสนุนสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภัยโดยการรักษากระบวนการการบรหิารดา้น EHS 
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การด าเนนิการฝึกอบรม และการใชเ้ครือ่งมอืทีทั่นสมัย กระบวนการ และแนวทางปฏบัิตท่ัิวไปส าหรับความเสีย่งดา้น 
EHS รวมทัง้ขบัเคลือ่นการตรวจสอบและปฏบิัตติามขอ้บังคับทางเทคนคิ กฎหมายทีบ่ังคับใช ้และการควบคมุความ 

เสีย่งดา้นพฤตกิรรม 

EHS Professional (ผูเ้ชีย่วชาญดา้น EHS) คอื ผูอ้อกแบบกลยทุธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถขององคก์ร 
และการจัดการดา้น EHS ภายในบรบิททีก่วา้งขึน้ของกระบวนการทางธรุกจิ รวมทัง้อทิธพิลของขอ้บังคับภายนอก 
ตลาด และสงัคม ผูเ้ชีย่วชาญดา้น EHS ใหค้ าแนะน า การสนับสนุน และการวเิคราะหใ์นวงกวา้งแกอ่งคก์ร 

เกีย่วกบัความเสีย่งขององคก์รและสิง่อ านวยความสะดวก ผูเ้ชีย่วชาญดา้น EHS มหีนา้ทีก่ าหนดบคุคลทีม่คีวามสามารถ

ดา้น EHS ขององคก์ร 

Electronic waste (ขยะอเิล็กทรอนกิส)์ หรอื E-waste คอื อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีห่มดอายกุารใชง้านซึง่ 

รวมถงึสว่นประกอบ สว่นประกอบยอ่ย และวัสดสุ ิน้เปลอืงทัง้หมดทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสใ์นขณะทีท่ ิง้  

Electric and Magnetic Field (EMF) Radiation (คลืน่สนามแมเ่หล็กและไฟฟ้า) คอื แรงไฟฟ้าและแมเ่หล็ก

รอบๆ อปุกรณ์ไฟฟ้าใดๆ งานวจิัยพบวา่ผลกระทบตอ่สขุภาพทีอ่าจเกดิขึน้มคีวามเกีย่วขอ้งกบั EMF ในระดับสงู 

Elevator (ลฟิต)์ คอื อปุกรณ์ยกทีป่ระกอบดว้ยแทน่หรอืกรงทีย่กขึน้และเลือ่นลงโดยกลไกในเพลาตัง้เพือ่เคลือ่นยา้ย

คนหรอืวัตถจุากชัน้หนึง่ไปยังอกีชัน้หนึง่ภายในอาคาร 

Employment eligibility fees (คา่ธรรมเนยีมในการมสีทิธิไ์ดร้บัการจา้งงาน) คอื คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย
ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดหางาน (รวมถงึคา่ธรรมเนยีมการจัดหางานและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง) และการจา้งงาน 
(เชน่ เครือ่งแบบ เครือ่งมอืในการท างาน หรอือปุกรณ์นริภัย) 

Energy recovery (การน าขยะกลบัมาใชเ้ป็นพลงังาน) คอื กระบวนการทีข่ยะมลูฝอยทัง้หมดหรอืบางสว่นถกูแปร

รปูเพือ่ใชค้วามจคุวามรอ้นหรอืพลังงานรปูแบบอืน่ๆ จากวัสด ุ

Environmental Attribute (คณุลกัษณะดา้นสิง่แวดลอ้ม, EA) หมายถงึ การรับรูถ้งึการลดการปลอ่ย GHG จาก

โครงการหรอืเครือ่งมอืนัน้ๆ  

Ergonomics (การยศาสตร)์ คอื ศาสตรแ์หง่การออกแบบอปุกรณ์และขัน้ตอนการปฏบัิตงิานเพือ่เพิม่ปฏสิมัพันธท์ี่

ปลอดภัยและมปีระสทิธภิาพระหวา่งผูค้นกบังานของพวกเขา 

Extraordinary circumstances (สถานการณ์พเิศษ) คอื สถานการณ์ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของซพัพลาย
เออรท์ีม่ักเรยีกกนัวา่เป็นเหตสุดุวสิยั ซึง่รวมถงึการกระท าของธรรมชาต ิ(เชน่ ไฟไหม ้น ้าทว่ม แผน่ดนิไหว หรอืภัย
ธรรมชาตอิืน่ๆ) สงครามหรอืการกอ่ความไมส่งบ และการหยดุชะงักหรอืความลม้เหลวของระบบสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็น 
เชน่ ไฟฟ้า 

F 

Fall protection system (ระบบป้องกนัการตกจากทีส่งู) หมายถงึ สว่นประกอบของอปุกรณ์นริภัยหลายรายการที่
ไดร้ับการรับรอง เชน่ เข็มขัดนริภัยแบบรัดตัว สายคลอ้งดดูซบัแรง อปุกรณ์ชะลอความเร็ว สายชว่ยชวีติแนวดิง่ และจดุ
ยดึทีเ่ชือ่มตอ่กนัเพือ่หยดุการตกแบบเสร ี

Finishing technique (เทคนคิในการตกแตง่) คอื การเปลีย่นรปูลักษณ์หรอืพืน้ผวิของผลติภัณฑส์ าหรับผูบ้รโิภค 

โดยใชส้ารทางกายภาพ ทางชวีภาพ หรอืทางเคม ี

First aid (การปฐมพยาบาล) คอื การรักษาทางการแพทยแ์บบเล็กนอ้ยใหก้บัผูบ้าดเจ็บ ซึง่อาจใชเ้พยีงอยา่งเดยีว 

หรอืเป็นการรกัษาเบือ้งตน้จนกวา่บคุคลนัน้จะไดร้ับการดแูลทางการแพทยอ์ยา่งมอือาชพี 

Fit test (การทดสอบความพอด)ี คอื แบบแผนในการประเมนิความพอดขีองอปุกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจ 
แบบเชงิคณุภาพหรอืเชงิปรมิาณในแตล่ะบคุคล ดเูพิม่เตมิที ่Qualitative Fit Test (การทดสอบความพอดเีชงิคณุภาพ, 

QLFT) และ Quantitative Fit Test (การทดสอบความพอดเีชงิปรมิาณ, QNFT) 

Forced labor (แรงงานบงัคบั) คอื งานหรอืบรกิารใดๆ ทีไ่ดร้ับภายใตก้ารคกุคามดว้ยการลงโทษหรอืบคุคลที ่

เกีย่วขอ้งไมไ่ดเ้สนอตนเองดว้ยความสมัครใจ ตัวอยา่ง ไดแ้ก ่การจ ายอมรับภาระและแรงงานขัดหนี้ 

Foreign migrant workers (แรงงานอพยพตา่งชาต)ิ คอื พนักงานฝ่ายผลติหรอืฝ่ายปฏบัิตกิารของซพั 
พลายเออรท์ีไ่ดร้ับคัดเลอืก ไมว่า่โดยตรงหรอืผา่นบคุคลทีส่าม และอพยพหรอืไดอ้พยพจากประเทศบา้นเกดิไปยัง 
ประเทศอืน่ทีพ่วกเขาไมไ่ดเ้ป็นผูอ้ยูอ่าศัยถาวรเพือ่วัตถปุระสงคด์า้นการจา้งงาน 
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Foreman (หวัหนา้งาน) คอื ชา่งฝีมอืทีม่ทัีกษะซึง่รับผดิชอบทมีกอ่สรา้งทีม่ทัีกษะเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 

โดยทั่วไป หัวหนา้งานคอืผูท้ีม่ตี าแหน่งระดับอาวโุส  

Freshwater (น า้จดื) ไดแ้ก ่แหลง่ก าเนดิของน ้าขาเขา้ น ้าประปา น ้าบาดาล น ้าผวิดนิ น ้าฝน และการใชค้อนเดนเสท

โดยทีค่อนเดนเสทมาจากแหลง่ไอน ้าภายนอกทีร่วบรวมหรอืไดม้าเพือ่ใชใ้นสถานทีป่ฏบัิตงิาน 

Fugitive emissions (การร ัว่ไหล) คอื การปลอ่ยมลพษิทางอากาศจากกจิกรรมของมนุษยโ์ดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 

ตัวอยา่งเชน่ การปลอ่ยออกจากถังเก็บ การรั่วซมึของทอ่ และฝุ่ นละอองจากการกอ่สรา้ง  

G 

Garment finishing facilities (โรงงานตกแตง่เสือ้ผา้) คอื โรงงานทีม่กีระบวนการผลติรวมอยูใ่นการผลติเสือ้ผา้

และอาจรวมถงึการตัด การเย็บตะเข็บ การเย็บ การรดี การพมิพส์กรนี การปักเพือ่ตกแตง่ผา้  

General contractor (ผูร้บัเหมาท ัว่ไป) คอื ผูร้ับเหมาหลักหรอืซึง่มหีนา้ทีค่วบคมุดแูลสถานทีก่อ่สรา้ง การจัดการ

ผูข้ายและชา่งฝีมอื และการสือ่สารขอ้มลูใหก้บัทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งแบบวันตอ่วันตลอดระยะเวลาของโครงการกอ่สรา้ง 

Greenhouse Gas (กา๊ซเรอืนกระจก, GHG) คอื กา๊ซในชัน้บรรยากาศทีก่อ่ใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นและการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ GHG หลักคอืคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) มเีทน (CH4) และไนตรัสออกไซด ์(N2O) 
GHG ทีพ่บนอ้ยแตม่ศีักยภาพมาก คอื สารไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน (HFCs), เพอรฟ์ลอูอโรคารบ์อน (PFC) 
และซลัเฟอร ์เฮกซาฟลอูอไรด ์(SF6) การปลอ่ย GHG มักเกีย่วขอ้งกบัการเผาไหมข้องเชือ้เพลงิฟอสซลิ เชน่ ถา่นหนิ 

น ้ามัน และกา๊ซธรรมชาตเิพือ่ผลติไฟฟ้าหรอืพลังงานความรอ้นตลอดจนจากกระบวนการทางอตุสาหกรรมหรอืการ
รั่วไหลของอปุกรณ์โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 

H 

Hazardous energy (พลงังานอนัตราย) คอื พลังงานทีเ่ก็บไวห้รอืตกคา้งทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอันตรายอันเป็นผลมาจาก
การเริม่ตน้หรอืปลอ่ยพลังงานสะสมโดยไมค่าดคดิ ซึง่รวมถงึพลังงานไฟฟ้า พลังงานความรอ้น ปฏกิริยิาเคม ี

พลังงานไฮดรอลกิ การเคลือ่นทีเ่ชงิกล และพลังงานศักยห์รอืพลังงานสะสมในรปูแบบอืน่ๆ 

Hazardous material (วตัถอุนัตราย) คอื สารหรอืวัตถทุีก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพ ความปลอดภัย สิง่แวดลอ้ม 

หรอืทรัพยส์นิเมือ่ใชจ้ัดเก็บหรอืขนสง่ดว้ยตัวมันเองหรอืผา่นการท าปฏกิริยิากบัปัจจัยอืน่ๆ 

Hazardous waste (ของเสยีอนัตราย) คอื ของเสยีทีแ่สดงคณุลักษณะอยา่งนอ้ยหนึง่อยา่งตอ่ไปนี ้การตดิไฟงา่ย 
การมฤีทธิก์ดักรอ่น ความไวตอ่ปฏกิริยิา หรอืความเป็นพษิ ซึง่กอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพ ความปลอดภัย 
สิง่แวดลอ้ม หรอืทรัพยส์นิเมือ่ไดร้ับการบ าบัด จัดเก็บ หรอืขนสง่อยา่งไมเ่หมาะสม  

Hazardous waste subcontractor (ผูร้บัเหมาชว่งของเสยีอนัตราย) คอื ผูข้ายบคุคลทีส่ามทีซ่พัพลายเออรร์ับ

ชว่งดว้ยการควบคมุ การจัดการ การขนสง่ การบ าบัด หรอืการก าจัดของเสยีอันตราย 

Hearing conservation program (โครงการอนุรกัษก์ารไดย้นิ) คอื แผนงานทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรทีอ่อกแบบ
มาเพือ่ป้องกนัการสญูเสยีการไดย้นิจากการท างานเบือ้งตน้ รักษา ปกป้องการไดย้นิ และจัดเตรยีมความรูแ้ละอปุกรณ์
ป้องกนัเสยีงทีจ่ าเป็นตอ่การป้องกนัตนเองใหก้บัพนักงาน 

Heat stress (ความเครยีดจากความรอ้น) คอื ค าศัพทก์วา้งๆ ส าหรับเงือ่นไขทางการแพทยห์ลายประการ เชน่ โรค

เพลยีแดด โรคตะครวิแดด (ปวดกลา้มเนือ้หรอืกระตกุ) และโรคลมแดดทีเ่กดิจากการท างานในบรเิวณทีร่อ้น 

Heavy fuel oil (น า้มนัเตาชนดิหนกั) คอื กากกลั่นทีเ่หลอือยูห่ลังจากการกลั่นและการแตกสลายของน ้ามันดบิใน
ภายหลัง เมือ่เปรยีบเทยีบกับน ้ามันเตาประเภทอืน่ การปลอ่ยคารบ์อนระหวา่งการเผาไหมข้องน ้ามันเตาชนดิหนักจะ
มากกวา่น ้ามันเตาประเภทอืน่ๆ น ้ามันเตาชนดิหนักไมส่ามารถหมนุเวยีนไดแ้ละมักใชส้ าหรับการผลติไอน ้าในการ
ประยกุตใ์ชท้างอตุสาหกรรม 

Hot work (การท างานทีก่อ่ใหเ้กดิความรอ้น) คอื การเชือ่ม การตัด การเจยีระไน หรอืกจิกรรมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เปลวไฟ ประกายไฟ หรอืแหลง่ก าเนดิประกายไฟอืน่ๆ ซึง่อาจท าใหเ้กดิควันหรอืไฟไหม ้หรอือาจกระตุน้ระบบตรวจจับ 

Hourly workers (พนกังานรายช ัว่โมง) คอื พนักงาน เชน่ พนักงานฝ่ายผลติและฝ่ายปฏบัิตกิารทีก่ฎหมายทอ้งถิน่
ก าหนดใหต้อ้งไดร้ับคา่ชดเชยเป็นรายชัว่โมง (พนักงานทีม่สีทิธิไ์ดร้ับคา่ลว่งเวลา) พนักงานรายชัว่โมงไมร่วมพนักงาน

บรหิารหรอืคนอืน่ๆ ทีไ่ดร้ับเงนิเดอืนตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่อนุญาต 
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Hydrochlorofluorocarbons (สารไฮโดรคลอโรฟลโูอโรคารบ์อน, HCFC) คอื สารพาราฟินไฮโดรคารบ์อนทีม่ี
ฮาโลเจนทัง้หมดหรอืบางสว่นทีม่เีฉพาะคารบ์อน (C) ไฮโดรเจน (H) คลอรนี (CI) และฟลอูอรนี (F) โดยท่ัวไปจะใช ้

เป็นสารท าความเย็นในเครือ่งปรับอากาศหรอืเครือ่งท าความเย็น ตัวอยา่งประเภทของ HCFC ไดแ้ก ่R-21 และ R-22 

HCFCs คอื GHGs ทีม่ศีกัยภาพซึง่มปีระสทิธภิาพในการดักจับความรอ้นมากกวา่ CO2 และมโีอกาสท าใหเ้กดิภาวะ

โลกรอ้นมากกวา่ CO2 หลายรอ้ยถงึหลายพันเทา่ 

Hydrofluorocarbons (สารไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน, HFC) คอื สารพาราฟินไฮโดรคารบ์อนทีม่ฮีาโลเจนทัง้หมด
หรอืบางสว่นทีม่เีฉพาะคารบ์อน (C) ไฮโดรเจน (H) และฟลอูอรนี (F) โดยท่ัวไปจะใชเ้ป็นสารท าความเย็นใน
เครือ่งปรับอากาศหรอืเครือ่งท าความเย็น ตัวอยา่งประเภทของ HFCs ไดแ้ก ่R-410A และ R-134a HFCs ไมเ่หมอืน 
CFCs และ HCFCs ตรงทีไ่มท่ าลายโอโซน HFCs คอื GHGs ทีม่ศีักยภาพซึง่มปีระสทิธภิาพในการดักจับความรอ้น

มากกวา่ CO2 และมโีอกาสท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นมากกวา่ CO2 หลายรอ้ยถงึหลายพันเทา่ 

I 

Incineration (กระบวนการเผาขยะในเตาเผา) คอื กระบวนการทีข่ยะมลูฝอยถกูเผาไหมโ้ดยไมม่กีารน าขยะกลับมา
ใชเ้ป็นพลังงาน การเผาไหมถ้กูควบคมุในหอ้งทีอ่อกแบบมาเพือ่เปลีย่นขยะเป็นขีเ้ถา้ ออกซไิดซก์า๊ซเผาไหมโ้ดย
สมบรูณ์ และควบคมุการปลอ่ยสูอ่ากาศ 

Indirect discharge (การปลอ่ยน า้เสยีทางออ้ม) คอื การปลอ่ยน ้าเสยีจากโรงงานไปยังโรงบ าบัดน ้าเสยีทีโ่รงงานที่
ปลอ่ยน ้าเสยีไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของและด าเนนิการ เชน่ โรงบ าบัดน ้าเสยีของเทศบาลหรอืโรงบ าบัดน ้าเสยีของสวน
อตุสาหกรรม 

Indoor air quality (คณุภาพอากาศภายในอาคาร) คอื สภาพของอากาศภายในอาคาร รวมถงึการปลอ่ยมลพษิที่

เกดิจากควัน ฝุ่ น ไอระเหย หมอก อันตรายทางชวีภาพ และกา๊ซกบัสารเคมจีากวัสด ุกระบวนการ และเครือ่งใชต้า่งๆ 

Industrial wastewater (น า้เสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม) คอื น ้าเสยีทีเ่กดิขึน้เป็นของเหลอืทีไ่ดจ้ากกระบวนการ
ผลติและมคีณุภาพไมเ่พยีงพอส าหรับใชใ้นกระบวนการผลติตอ่ไป หากน ้าเสยีจากแหลง่ชมุชนกบัโรงงานอตุสาหกรรม
ผสมกนั สว่นผสมทีไ่ดนั้น้ถอืเป็นน ้าเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม น ้าเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมทีผ่า่นการบ าบัดแลว้ซึง่

ใชส้ าหรับการกดชกัโครก ยังถอืวา่เป็นน ้าเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม  

In-House recycling (การรไีซเคลิภายในองคก์ร) คอื รปูแบบของการรไีซเคลิทีข่ยะมลูฝอยถกูน ากลับมาแปรรปู

ในสถานทีท่ างานเพือ่รวมกลับเขา้สูก่ระบวนการผลติของซพัพลายเออร ์

Infectious and contagious diseases (โรคตดิเชือ้และโรคตดิตอ่) เกดิจากจลุนิทรยีท์ีท่ าใหเ้กดิโรค เชน่ 

แบคทเีรยี ไวรัส ปรสติ หรอืเชือ้รา โรคนีส้ามารถแพรก่ระจายไดทั้ง้ทางตรงหรอืทางออ้มจากบคุคลหนึง่ไปยังอกีคนหนึง่  

Involuntary servitude (การจ ายอมรบัภาระ) คอื งานหรอืบรกิารทีด่ าเนนิการภายใตก้ารคกุคามทีเ่กดิขึน้จรงิหรอื

รับรูไ้ดว้า่จะเกดิอันตรายรา้ยแรง การผกูยดึ หรอืหรอืละเมดิกระบวนการทางกฎหมาย ทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืรับรูไ้ดว้า่จะเกดิ 

Ionizing radiation (รงัสกีอ่ใหเ้กดิไอออน) คอื รูปแบบของรังสทีีป่ลอ่ยออกมาเป็นคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าและ/หรอื
อนุภาคยอ่ยของอะตอมทีม่พีลังงานเพยีงพอทีจ่ะท าลายพันธะเคมใีนโมเลกลุหรอืก าจัดอเิล็กตรอนทีม่ยีดึเหนีย่วแน่น
ออกจากอะตอม ตัวอยา่งเชน่: เอ็กซเรย ์อนุภาคอัลฟากบัเบตา้ และรังสแีกมมา 

L 

Labor agents (ตวัแทนจดัหาแรงงาน) คอื ส านักจัดหางานเอกชน (PEAs) บรษัิทจัดหางาน บรษัิทจัดหาแรงงาน 
บรษัิทจัดสง่แรงงาน นายหนา้จัดหาแรงงาน และบคุคลภายนอกอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดหา การคัดเลอืก การวา่จา้ง 

การขนสง่และ/หรอืการจัดการพนักงานของซพัพลายเออร ์

Landfilling (การฝงักลบ) คอื วธิกีารจัดการขยะมลูฝอยทีข่ยะมลูฝอยจะถกูวางไวบ้นหรอืใตพ้ืน้ผวิดนิในสถาน
ประกอบการทางวศิวกรรมทีไ่ดร้ับการออกแบบ สรา้ง และด าเนนิการในลักษณะทีล่ดผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชน

และสิง่แวดลอ้ม 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, LASER (การเพิม่ปรมิาณคลืน่แสงโดยการ
กระตุน้ใหป้ลอ่ยคลืน่แสงออกมา, เลเซอร)์ คอือปุกรณ์ทีผ่ลติล าแสงแคบทรงพลังซึง่แตกตา่งจากแสงธรรมดาตรงที่
มสีเีดยีว เป็นระเบยีบ และก าหนดทศิทางได ้ปกตมิักใชเ้ลเซอรส์ าหรบัตัดวัสด ุ

Live load (น า้หนกับรรทกุจร) คอื น ้าหนักทีเ่พิม่ขึน้จากการใชแ้ละการเขา้พักในอาคาร 
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Local law (กฎหมายทอ้งถิน่) หรอื legal requirements (ขอ้บงัคบัทางกฎหมาย) ไดแ้ก ่ขอ้บังคับทางกฎหมาย
และกฎระเบยีบทีบั่งคับใชทั้ง้หมดตัง้แตร่ะดับประเทศลงไปทีใ่ชก้บัการด าเนนิงานของสถานประกอบการนัน้ ตัวอยา่งเชน่ 
ขอ้บังคับทางกฎหมายและกฎระเบยีบของสหพันธรัฐ ภมูภิาค รัฐ จังหวัด และเมอืง  

Lockout/Tagout (ระบบล็อค/ระบบป้ายเตอืน, LOTO) หมายถงึ การปฏบิัตแิละขัน้ตอนเฉพาะเพือ่ปกป้อง
พนักงานจากการจา่ยพลังงานทีไ่มค่าดคดิหรอืการเริม่งานของเครือ่งจักรและอปุกรณ์ หรอืการปลอ่ยพลังงานอันตรายใน
ระหวา่งกจิกรรมการบรกิารหรอืการบ ารงุรักษา 

M 

Machine guarding (อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัร) คอื อปุกรณ์ทางกายภาพทีใ่ชใ้นการป้องกนั
ผูป้ฏบัิตงิานและพนักงานอืน่ๆ ทีม่ปีฏสิมัพันธก์บัเครือ่งจักรจากอันตราย เชน่ จดุหนบีทีเ่คลือ่นเขา้มา ชิน้สว่นทีห่มนุได ้
เศษซากทีล่อยไดแ้ละประกายไฟ ตัวอยา่งวธิกีารป้องกัน ไดแ้ก ่อปุกรณ์ป้องกนัอันตรายแบบแผน่กัน้ อปุกรณ์ป้องกนั
แบบใชส้องมอืกด และอนิเตอรล็์อค  

Machine safety (ความปลอดภยัของเครือ่งจกัร) มุง่เนน้ไปทีก่ารออกแบบเครือ่งจักรทีป่ลอดภัย รวมถงึความ

ปลอดภัยของการใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์ป้องกนัอันตรายจากเครือ่งจักร  

Management representative (ตวัแทนฝ่ายบรหิาร) คอื ผูบ้รหิารระดับสงูสดุในสถานทีท่ างานและอาจเป็น

ผูจ้ัดการ หัวหนา้งาน หรอืหัวหนา้แผนกซึง่จัดการ ตดิตาม ประเมนิผล และประสานงานฝ่ายปฏบัิตกิาร 

Manufacturing restricted substances list (รายการสารเคมอีนัตรายทีถ่กูจ ากดัการใชง้านในกระบวนการ

ผลติ, MRSL) คอื รายชือ่สารเคมทีีห่า้มใชโ้ดยเจตนา 

Modern Slavery (ทาสยคุใหม)่ คอื ค าทีใ่ชเ้พือ่ครอบคลมุการปฏบัิต ิเชน่ แรงงานบังคับ แรงงานขดัหนี ้และการคา้

มนุษย ์

Motorized passenger vehicle (รถยนตโ์ดยสาร) คอื รถยนตท์ีม่ไีวส้ าหรับการรับสง่ผูโ้ดยสาร ตัวอยา่งเชน่ รถ
ขนาดเล็ก (รถกอลฟ์และยานพาหนะอืน่ๆ ทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งมใีบอนุญาตขบัขี)่ แท็กซี ่รถยนตโ์ดยสาร รถบัสโดยสาร รถ
กระบะ รถบรรทกุ รถพว่ง และรถจักรยานยนต ์

N 

Near miss (เหตกุารณ์ทีเ่กอืบท าใหเ้กดิอบุตัเิหต)ุ คอื เหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดค้าดการณ์ไวซ้ ึง่ไมส่ง่ผลใหเ้กดิการ

บาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรอืทรัพยส์นิหรอือปุกรณ์เสยีหาย แตม่โีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ได ้

Night work (การท างานกะกลางคนื) ในกรณีทีไ่มม่คี าจ ากดัความทางกฎหมายทอ้งถิน่ หมายถงึ งานใดๆ ที่

ด าเนนิการทัง้หมดหรอืบางสว่นระหวา่งเวลา 22:00 น. ถงึ 05:00 น. 

Nike sponsored recycling (การรไีซเคลิทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจาก Nike) คอื รปูแบบการรไีซเคลิทีผู่ข้าย

ภายนอกทีไ่ดร้ับการสนับสนุนจาก Nike จัดการขยะมลูฝอยเพือ่รไีซเคลิเป็นผลผลติขัน้ทตุยิภมู ิ

Nike Restricted Substances List (รายการสารเคมอีนัตรายทีถ่กูจ ากดัการใชง้านของ Nike, RSL) คอื
มาตรฐานการปฏบัิตติามกฎดา้นสารเคมใีนวัสด ุผลติภัณฑส์ าเร็จรปู หรอืสิง่ของทีเ่กีย่วขอ้ง RSL สามารถดเูพิม่เตมิไดท้ี ่

www.nikeincchemistry.com  

NIOSH คอื สถาบันความปลอดภัยในการท างานและอาชวีอนามัยแหง่ชาตใินประเทศสหรัฐอเมรกิา 

Non-permit required confined space (พืน้ทีอ่บัอากาศทีไ่มต่อ้งขออนุญาต) คอื พืน้ทีอ่ับอากาศทีไ่มม่ี
อันตรายใดๆ ทีอ่าจท าใหเ้สยีชวีติหรอืเป็นอันตรายตอ่รา่งกายอยา่งรา้ยแรง และไมม่อีันตรายในชัน้บรรยากาศอยา่ง
แทจ้รงิหรอืไมม่แีนวโนม้ทีอ่าจเกดิขึน้  

Non-point source emissions (แหลง่ปลอ่ยมลพษิประเภทไมเ่จาะจง) คอื แหลง่ทีม่าของการปลอ่ยมลพษิซึง่

กระจายมาจากแหลง่แพรก่ระจายหลายแหง่และอาจมสีาเหตจุากมนุษยห์รอืจากธรรมชาต ิ

Non-production worker (พนกังานทีไ่มใ่ชฝ่่ายผลติ) คอื พนักงานทีอ่ยูใ่นบทบาทสนับสนุนและไมเ่กีย่วขอ้งกบั
การผลติผลติภัณฑโ์ดยตรง ซึง่รวมถงึพนักงานธรุการ พนักงานสง่อาหาร ภารโรง พนักงานขายในองคก์ร พนักงาน
ฝึกหัดทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทการผลติและเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัย 
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O 

Occupational noise (เสยีงในสถานทีท่ างาน) คอื เสยีงในสถานทีท่ างานและเป็นหนึง่ในอันตรายดา้นอาชวีอนามัย
และสขุอนามัยทีพ่บไดบ้อ่ยทีส่ดุ การสมัผัสเสยีงในสถานทีท่ างานทีด่ังเกนิไปเป็นเวลานานอาจสง่ผลใหเ้กดิความ
เสยีหายถาวรตอ่การไดย้นิของบคุคลและคณุภาพชวีติทีล่ดลง 

On-site contractor (ผูร้บัเหมาในสถานที)่ หรอื subcontractor (ผูร้บัเหมาชว่งในสถานที)่ คอื บคุคลหรอื
ธรุกจิทีป่ฏบัิตงิานภายใตส้ญัญาทางตรงหรอืทางออ้มกบัซพัพลายเออร ์ผูร้ับเหมาชว่งในสถานทีม่ขีอ้ตกลงตามสญัญา
กบัผูร้ับเหมาในสถานทีแ่ละปฏบิัตงิานภายใตก้ารควบคมุของผูร้ับเหมาในสถานที ่ตัวอยา่งของงานทั่วไป ไดแ้ก ่การท า
ความสะอาด การรักษาความปลอดภัย การเดนิทอ่ หรอืการตดิตัง้ระบบไฟฟ้า 

Operations worker (พนกังานฝ่ายปฏบิตักิาร) คอื พนักงานทีม่คีวามรับผดิชอบหลักทางวชิาชพีดา้นการจัดการ
ผลติภัณฑใ์นสถานทีท่ างาน ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะการคัดเลอืก การบรรจ ุการรับ การจัดเก็บ และการขบัรถบรรทกุ
ส าหรับอตุสาหกรรมขบัเคลือ่น รวมถงึพนักงานปฏบัิตกิารชัว่คราวทีจ่า้งผา่นบคุคลทีส่าม  

OSHA คอื ส านักงานบรหิารความปลอดภัยในการท างานและอาชวีอนามัยแหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

Overtime (การท างานลว่งเวลา) คอื งานทีท่ านอกเหนอืจากเวลาท างานปกตติามทีก่ าหนดโดยกฎหมายทอ้งถิน่ 

P 

Permit-required confined space (พืน้ทีอ่บัอากาศทีต่อ้งขออนุญาต) มลีักษณะดังตอ่ไปนีอ้ยา่งนอ้ยหนึง่อยา่ง: 

• อาจมบีรรยากาศทีเ่ป็นอันตราย 

• มวีัตถทุีอ่าจทว่มทับพนักงาน  

• มโีครงสรา้งภายในทีอ่าจท าใหพ้นักงานตดิกบัหรอืขาดอากาศหายใจโดยผนังทีบ่รรจบเขา้ดา้นในหรอืพืน้ทีล่าด
ลงดา้นลา่งและลดลงจนเป็นหนา้ตัดตามขวาง  

• มอีันตรายอืน่ๆ ทีย่อมรับวา่รา้ยแรงตอ่สขุภาพหรอืความปลอดภัย 

Personal protective equipment (อปุกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบคุคล, PPE) คอือปุกรณ์ป้องกนัดวงตา ใบหนา้ 
ศรีษะ และแขนขา ชดุป้องกัน และเกราะหรอืผนังป้องกันเพือ่ป้องกนัอันตรายตอ่รา่งกายผา่นการดดูซมึหรอืการสมัผัส
ทางกายภาพ 

Physical abuse (การท ารา้ยรา่งกาย) ไดแ้ก ่การใชห้รอืการขม่ขูด่ว้ยการลงโทษทางรา่งกาย 

Physical hazards (อนัตรายทางกายภาพ) คอื สภาวะทีไ่มป่ลอดภัยทีอ่าจท าใหบ้าดเจ็บ เจ็บป่วย และเสยีชวีติได ้
ตัวอยา่งเชน่ อันตรายจากเครือ่งจักรทีไ่มม่กีารป้องกนั อันตรายจากไฟฟ้า ความรอ้น เสยีงดังเกนิไป การลืน่ลม้ และการ
ตก  

Point source emissions (แหลง่ปลอ่ยมลพษิประเภทเจาะจง) หมายถงึ การไหลของอากาศซึง่ถกูควบคมุ 

ไมท่างใดก็ทางหนึง่และปลอ่ยสูบ่รรยากาศจากแหลง่เดยีว เชน่ ปลอ่งควัน 

Pollutants (มลพษิ) โดยท่ัวไปคอืสารใดๆ ทีน่ าเขา้สูส่ ิง่แวดลอ้มแลว้สง่ผลเสยีตอ่ประโยชนข์องทรัพยากร 

Pollution control equipment (อปุกรณ์ควบคมุมลพษิ) คอื อปุกรณ์หรอืกระบวนการใดๆ ทีท่ าความสะอาดไอเสยี
หรอืบ าบัดน ้าเสยีกอ่นทีจ่ะระบายออกในขัน้สดุทา้ย ส าหรับอากาศ วธิกีารหลักคอืการท าความสะอาดโดยใชน้ ้าจดื 
ส าหรับการบ าบัดน ้าจดืและน ้าเสยี วธิกีารท่ัวไป ไดแ้ก ่การบ าบัดทางกายภาพ (ตัวอยา่งเชน่เครือ่งแยกน ้ามัน/น ้าจดื) 
การบ าบัดทางเคม ี(ท าใหค้า่ pH เป็นกลาง) และการบ าบัดทางชวีภาพ 

Polychlorinated biphenyls (โพลคีลอรเินตเต็ดไบฟีนลิ, PCB) คอื กลุม่ของสารประกอบออรก์าโนคลอรนี 
สงัเคราะหท์ีไ่มต่ดิไฟและมคีวามเสถยีร ซึง่ถกูใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในฐานะน ้ายาหลอ่เย็นและน ้ามันหลอ่ลืน่ 
ในอปุกรณ์ไฟฟ้า (หมอ้แปลง ตัวเก็บประจุ บัลลาสตไ์ฟฟ้า) น ้ามันไฮดรอลกิ สารหน่วงไฟ ส ีน ้าหมกึ สารก าจัดศัตรพูชื 
และสารเคลอืบพืน้ผวิ PCB ไมย่อ่ยสลายในสิง่แวดลอ้มและเป็นพษิรา้ยแรงตอ่สตัวป่์าและมนุษย ์

Potable water (น า้ดืม่) คอื น ้าทีส่ะอาดและดตีอ่สขุภาพ 

Potential to emit (ศกัยภาพในการปลอ่ย, PTE) คอื ความจสุงูสดุของแหลง่ก าเนดิทีอ่ยูก่บัทีท่ีจ่ะปลอ่ยออกมา

ภายใตก้ารออกแบบทางกายภาพและการปฏบิัตกิารสงูสดุ (ไมร่วมถงึการบ าบัด/การลดลง) 
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Powered industrial trucks (รถบรรทกุส าหรบัอตุสาหกรรมขบัเคลือ่น, PIT) ไดแ้ก ่รถทีข่บัเคลือ่นดว้ยพลังงาน
ทีใ่ชใ้นการบรรทกุ ผลัก ดงึ ยก วางซอ้น หรอืจัดเรยีงวสัด ุตัวอยา่งทั่วไป ไดแ้ก ่รถโฟลก์ลฟิต ์รถลากพาเลท รถ
แทรกเตอร ์รถยกแบบแทน่ รถขบัเคลือ่นดว้ยมอื ยานยนตข์บัเคลือ่นอัตโนมัต ิรถยกแบบน่ัง รถโฟลก ์และรถยก  

Pressure vessel and system (ถงัและระบบแรงดนั) คอื ภาชนะหรอืทอ่ทีอ่อกแบบมาเพือ่กกัเก็บหรอืถา่ยเทกา๊ซ
หรอืของเหลวทีแ่รงดันแตกตา่งจากแรงดันโดยรอบอยา่งมาก อปุกรณ์ ไดแ้ก ่หมอ้ไอน ้าและทอ่ทีเ่กีย่วขอ้ง หมอ้น ้ารอ้น
แรงดันสงู ป๊ัมลม ถังเก็บลมและทอ่ทีเ่กีย่วขอ้ง หมอ้นึง่ฆา่เชือ้โรค เครือ่งยอ้มส ีถังเก็บกา๊ซ และถังปฏกิริยิาเคม ี 

Pretreatment (การเตรยีมบ าบดั) คอื การลด การเปลีย่นแปลง หรอืการก าจัดมลพษิในน ้าเสยีกอ่นปลอ่ยไปสูโ่รง

บ าบัดน ้าเสยีสว่นกลางหรอืท่ัวไปทีโ่รงงานทีป่ลอ่ยน ้าเสยีไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของและด าเนนิการ 

Prevailing wage (คา่จา้งทีก่ าหนด) คอื ระดับคา่จา้งทีจ่า่ยโดยทั่วไปในประเทศหรอืภมูภิาคของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

ส าหรับการท างานในภาคสว่นเดยีวกนัและระดับความรับผดิชอบและประสบการณ์ทีเ่ทยีบเคยีงกนัได ้

Production worker (พนกังานฝ่ายผลติ) คอื พนักงานทีม่คีวามรบัผดิชอบหลักทางวชิาชพีดา้นการผลติหรอื
สนับสนุนการผลติผลติภัณฑโ์ดยตรง ทัง้นีร้วมถงึพนักงานในสถานการณ์ตอ่ไปนี:้ พนักงานสายการผลติ แผนกบรรจุ
สนิคา้ แผนกควบคมุคณุภาพ แผนกขึน้งานตัวอยา่ง แผนกคลังสนิคา้ แผนกบ ารงุรักษา และแผนกเครือ่งจักรกล ซึง่
รวมถงึพนักงานฝึกหัดทีเ่กีย่วขอ้งกบังานฝ่ายการผลติและพนักงานฝ่ายการผลติทีจ่า้งผา่นบคุคลทีส่ามหรอืความสมัพันธ์
ตามการจา้งงาน/สญัญาอืน่ๆ  

Psychological and verbal abuse (การท ารา้ยทางจติใจและวาจา) คอื การใชค้ าพดูหรอืการกระท าทีพ่ยายาม

ลดการเห็นคณุคา่ในตัวเองของพนักงานและรวมถงึการกรดีรอ้ง การขม่ขู ่หรอืใชค้ าพดูทีด่หูมิน่พนักงาน 

Psychosocial hazard (ส ิง่คกุคามทางจติวทิยาสงัคม) หรอืทีเ่รยีกวา่ความเครยีดในสถานทีท่ างาน คอื ปัจจัยใน
การท างานทีอ่าจเป็นอันตรายตอ่สขุภาพจติและสวัสดภิาพของพนักงาน สิง่คกุคามทางจติวทิยาสงัคมอาจน าไปสูค่วาม
เสยีหายทางจติใจในวงกวา้งและทางรา่งกายทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ภาวะหมดไฟในการท างาน โรคซมึเศรา้ โรควติกกงัวล 
ภาวะโดดเดีย่วทางสงัคม ความรนุแรง อาการสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติวทิยาสงัคม เชน่ การเป็นลม ภาวะผดิปกตขิอง
กลา้มเนือ้และกระดกู ความผดิปกตขิองระบบทางเดนิอาหารและระบบไหลเวยีนเลอืด 

Q 

Qualified Machine (เครือ่งจกัรทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม) คอื เครือ่งจักรทีไ่ดร้ับการประเมนิโดยผูต้รวจการรับรองวา่
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของเครือ่งจักรสากลและลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งจักรใหอ้ยูใ่นระดับที่
ยอมรับได ้

Qualitative fit test (การทดสอบความพอดเีชงิคณุภาพ, QLFT) คอื การทดสอบความพอดวีา่ผา่น/ไมผ่า่นเพือ่
ประเมนิความพอเหมาะของความพอดขีองอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจทีข่ ึน้อยูก่บัการตอบสนองของแตล่ะ
บคุคลตอ่สารทีเ่หลอื 

Quantitative fit test (การทดสอบความพอดเีชงิปรมิาณ, QNFT) คอื การประเมนิความพอเหมาะของความพอดี
ของอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจโดยการวัดปรมิาณการรั่วไหลเขา้สูอ่ปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจเป็น
ตัวเลข QNFT เป็นสิง่จ าเป็นส าหรับอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจทีม่คีา่ความพอดมีากกวา่ 10 

R 

Radio Frequency (RF) Radiation (รงัสคีลืน่ความถีว่ทิย)ุ คอื รังสทีีไ่มก่อ่ใหเ้กดิไอออนระหวา่งความถีท่ี ่
300 kHz และ 100 GHz ผลกระทบจากความรอ้นเป็นสิง่คกุคามหลักตอ่สขุภาพ ตัวอยา่งการใชใ้นเชงิอตุสาหกรรม 

ไดแ้ก ่เครือ่งซลีความรอ้นและเครือ่งเชือ่มความถีส่งู 

Raw wastewater (น า้เสยีดบิ) คอื น ้าเสยีทีย่ังไมไ่ดร้ับการบ าบัดกอ่นปลอ่ยโดยตรงหรอืโดยออ้ม หรอืการพยายามรี

ไซเคลิ น ้าเสยีนีไ้มเ่ป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพส าหรับการน าไปใชป้ระโยชน ์

Recycling (การรไีซเคลิ) หมายถงึ กระบวนการใดๆ ทีใ่ชข้ยะมลูฝอยเป็นวัสดใุนการผลติผลติภัณฑใ์หม ่

Renewable Energy Credit (ใบรบัรองพลงังานหมนุเวยีน, REC) คอื เครือ่งมอืทางการตลาดทีแ่สดงถงึสทิธใิน
ทรัพยส์นิทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม สงัคม และคณุลักษณะอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชพ่ลังงานของการผลติไฟฟ้าหมนุเวยีน จะออกใบ RECs 

เมือ่มกีารสรา้งกระแสไฟฟ้าหนึง่เมกะวัตต-์ชัว่โมง (MWh) และสง่ไปยังโครงขา่ยไฟฟ้าจาก 

แหลง่พลังงานหมนุเวยีน 
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Respirator (อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ) คอื PPE ประเภทหนึง่ทีปิ่ดจมกูและปาก หรอืทัง้ใบหนา้ หรอื

ศรีษะเพือ่ป้องกนัผูส้วมใสจ่ากบรรยากาศทีเ่ป็นอันตราย อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจอาจจะเป็น: 

• แบบรัดแน่น: หนา้กากครึง่หนา้ซึง่ปิดปากและจมกู หรอืหนา้แบบเต็มหนา้ทีปิ่ดหนา้ตัง้แตไ่รผมจนถงึใตค้าง 

• แบบหลวม: เชน่หมวกหรอืหมวกกนัน็อคทีค่ลมุศรีษะมดิชดิ 

นอกจากนี ้ยังมอีปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจสองประเภทหลักๆ: 

• ประเภททีท่ าใหอ้ากาศสะอาด ซึง่ก าจัดสารปนเป้ือนออกจากอากาศ 

• ประเภททีส่ง่อากาศจากภายนอกเขา้ไปในหนา้กาก ซึง่ใหอ้ากาศทีส่ะอาดและระบายอากาศไดด้จีาก
แหลง่ก าเนดิทีไ่มป่นเป้ือน ตามกฎท่ัวไปแลว้ อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจประเภททีส่ง่อากาศจาก
ภายนอกเขา้ไปในหนา้กากจะใชส้ าหรับการสมัผัสทีเ่ป็นอันตรายมากกวา่ 

Restricted substance list (รายการสารเคมอีนัตรายทีถ่กูจ ากดัการใชง้าน, RSL) คอื รายการสารเคมทีีถ่กู

จ ากดัในวัสดแุละผลติภัณฑไ์มว่า่จะตามกฎหมายหรอืผา่นขอ้จ ากดัโดยสมัครใจ 

S 

SAFE Machine (เครือ่งจกัรทีป่ลอดภยั) คอื การวัดที ่Nike ใชเ้พือ่บันทกึความปลอดภัยโดยรวมของเครือ่งจักรที่

สถานทีท่ างาน โดยค านวณเป็น: 

เปอรเ์ซ็นตข์องเครือ่งจักรและรวมเครือ่งจักรทีเ่ป็นเครือ่งจักรทีผ่า่นการรับรอง  

+ การประเมนิความเสีย่งสถานทีท่ างาน (ทีม่ผีลกระทบกบัเครือ่งจักร)  

+ การวเิคราะหอ์ันตรายจากงาน  

+ งานมาตรฐานความปลอดภัย  

+ การฝึกอบรม/การรับรองการสอนงาน  

องคป์ระกอบทัง้หมดจะรวมถงึการปฏบิัตกิารและการบ ารงุรักษา 

Safety Data Sheet (เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัสารเคม,ี SDS) คอื เอกสารสรปุซึง่มักจ าเป็นส าหรับการขาย
และการขนสง่ซึง่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความเป็นอันตรายของผลติภัณฑ ์องคป์ระกอบทางเคม ีขอ้บังคับทางกฎหมาย ขอ้
ควรระวังดา้นความปลอดภัย และมาตรการฉุกเฉนิส าหรับทัง้พนักงานและสิง่แวดลอ้ม 

Sanitation (สขุอนามยั) คอื วธิกีารทีถ่กูสขุลักษณะในการสง่เสรมิสขุภาพดว้ยการป้องกนัมนุษยจ์ากการสมัผัสกบั
ของเสยีอันตราย อันตรายอาจเป็นตัวกระท าทางกายภาพ ทางจลุชวีวทิยา ทางชวีภาพ หรอืทางเคมขีองโรค ของเสยีที่
อาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาสขุภาพ ไดแ้ก ่อจุจาระของมนุษยแ์ละสตัว ์ขยะมลูฝอย น ้าเสยีจากแหลง่ชมุชน ขยะมลูฝอย
โรงงานอตุสาหกรรม และขยะมลูฝอยจากการเกษตร 

Scope 1 GHG Emissions (การปลอ่ย GHG ขอบเขตที ่1) คอื การปลอ่ย GHG ทางตรงทีเ่กดิขึน้จากแหลง่ที่

บรษัิทเป็นเจา้ของหรอืควบคมุ การปลอ่ยขอบเขตที ่1 มดีังตอ่ไปนี:้  

• การผลติไฟฟ้า ความรอ้น หรอืไอน ้า 

• กระบวนการทางกายภาพหรอืทางเคม ี

• การขนสง่วัสด ุผลติภัณฑ ์ของเสยี และพนักงาน 

• การรั่วไหล 

Scope 2 GHG Emissions (การปลอ่ย GHG ขอบเขตที ่2) คอืการปลอ่ย GHG ทางออ้มจากการผลติไฟฟ้าที่
บรษัิทซือ้มาใช ้ไฟฟ้าทีซ่ ือ้ (Purchased electricity) คอื ไฟฟ้าทีซ่ ือ้หรอืน าเขา้มาในขอบเขตองคก์รของบรษัิท การ

ปลอ่ยขอบเขตที ่2 เกดิขึน้จรงิในสถานประกอบการทีผ่ลติกระแสไฟฟ้า 

Sexual harassment or abuse (การคกุคามหรอืการลว่งละเมดิทางเพศ) รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ: 

• ความคดิเห็นทางเพศทีไ่มพ่งึปรารถนา รวมถงึความคดิเห็นเกีย่วกบัรา่งกาย รปูรา่งหนา้ตา หรอืกจิกรรมทางเพศ
ของบคุคล และการลว่งเกนิดว้ยการกระท าทีส่อ่ทางเพศหรอืการยืน่ขอ้เสนอเพือ่ท า 
พฤตกิรรมทีส่อ่ทางเพศ 
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• พฤตกิรรมทางกายภาพไมพ่งึปรารถนา รวมถงึการขม่ขนื การขดัขวาง การสกดักัน้การเคลือ่นไหวหรอืการ
รบกวนทางกายภาพ และทา่ทางทีก่า้วรา้ว 

• การเสนอดว้ยการมอบหมายงานหรอืการดแูลเป็นพเิศษเพือ่แลกเปลีย่นกบัความสมัพันธท์างเพศโดยตรง 
หรอืโดยนัย 

• การปฏบิัตอิยา่งมอีคตกิบัพนักงานเพือ่เป็นการแกแ้คน้เนือ่งจากการปฏเิสธการลว่งเกนิทางเพศ 

Short-term contract (สญัญาระยะส ัน้) คอื สญัญาทีม่รีะยะเวลาหนึง่ปีหรอืนอ้ยกวา่ในกรณีทีไ่ม่ 

มคี าจ ากดัความของกฎหมายทอ้งถิน่ 

Solid waste (ขยะมลูฝอย) คอื วัสดทุีท่ ิง้ซึง่เกดิขึน้จากสถานประกอบการของซพัพลายเออรจ์ากการบรโิภค 
สนิคา้และบรกิาร และการผลติสนิคา้ ค าจ ากดัความนีไ้มร่วมถงึของเสยีอันตราย ตัวอยา่งขยะมลูฝอย ไดแ้ก ่เศษชิน้สว่น
จากการตัดและขึน้รปู อาหารและขยะในสวน กระดาษ กระดาษแข็ง ผา้ หนัง บรรจภุัณฑผ์ลติภัณฑ ์แกว้ และภาชนะ

โลหะ 

Solid waste subcontractor (ผูร้บัเหมาชว่งขยะมลูฝอย) คอื ผูข้ายทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามซึง่ซพัพลายเออรร์ับเหมา
ชว่งเพือ่รับมอื จัดการ ขนสง่ บ าบัด รไีซเคลิ หรอืก าจัดขยะมลูฝอย เชน่ ผูข้นสง่ ศนูยจ์ัดการขยะ ดาวนไ์ซเคลิ และโรง

ก าจัดขยะ 

Source (แหลง่ก าเนดิ) คอื แหลง่ก าเนดิการปลอ่ย ตัวอยา่งเชน่ ระบบระบายอากาศในหอ้งพน่ส ีชอ่งระบายอากาศ 

และทอ่ไอเสยีของหมอ้น ้า 

Source reduction (การลดทีแ่หลง่ก าเนดิ) คอื วธิกีารจัดการขยะมลูฝอยโดยมกีารป้องกนัของเสยีทีแ่หลง่ก าเนดิ 
นอกจากนี ้ยังรวมถงึการน าผลติภัณฑห์รอืวัสดกุลับมาใชใ้หมห่รอืดดัแปลงกอ่นทีจ่ะสิน้สดุอายกุารใชง้านและไม่
เปลีย่นแปลงรปูลักษณ์ 

Steam boiler (หมอ้ไอน า้) คอื ภาชนะปิดทีน่ ้าหรอืของเหลวอืน่ถกูท าใหร้อ้น ของเหลวทีถ่กูท าใหร้อ้นหรอืระเหยออก
จากหมอ้ไอน ้าเพือ่ใชใ้นกระบวนการตา่งๆ หรอืการประยกุตใ์ชค้วามรอ้น รวมถงึกระบวนการผลติ การท าน ้ารอ้น การท า
ความรอ้นจากสว่นกลาง และการปรงุอาหาร 

Stormwater (น า้ฝน) คอื น ้าผวิดนิทีเ่กดิจากน ้าฟ้า เชน่ ฝนหรอืหมิะทีต่กหนัก น ้าฝนทีถ่กูเก็บกกัและน ามาใชใ้หถ้อื

เป็นแหลง่ก าเนดิน ้าจดื 

Subcontractor (ผูร้บัเหมาชว่ง) คอื บคุคลทีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัการผลติวัสดหุรอืสนิคา้ส าเร็จรปูนอกสถานทีซ่ ึง่

สถานทีนั่น้ด าเนนิการโดยบคุคลทีส่ามหรอืมซีพัพลายเออรเ์ป็นเจา้ของ 

T 

Temporary worker (พนกังานช ัว่คราว) คอื พนักงานฝ่ายผลติหรอืฝ่ายปฏบิัตกิารทีท่ างานในสถานประกอบการ

ของซพัพลายเออร ์แตบ่คุคลทีส่ามเป็นผูจ้า่ยคา่จา้ง เชน่ บรษัิทจัดหางานชัว่คราว 

Type A Standards (มาตรฐานประเภท A) คอื มาตรฐานความปลอดภัยของเครือ่งจักรสากลทีค่รอบคลมุขอ้บังคับ

การออกแบบทีป่ลอดภัยทั่วไปส าหรับเครือ่งจักรทัง้หมด (ISO12100 - ความปลอดภัยของเครือ่งจักร) 

Type B Standards (มาตรฐานประเภท B) คอื มาตรฐานความปลอดภัยของเครือ่งจักรระดบัสากลทีร่ะบถุงึ

ลักษณะเฉพาะของการป้องกนั (EIC 60204-1 – อปุกรณ์ไฟฟ้าของเครือ่งจักร)  

Type C Standards (มาตรฐานประเภท C) คอื มาตรฐานความปลอดภัยของเครือ่งจักรระดบัสากลทีใ่ชก้ับ

เครือ่งจักรบางประเภท (ตัวอยา่งเชน่ จักรเย็บผา้) 

U 

Unbundled REC (ใบรบัรองพลงังานหมนุเวยีนแยกจากพลงังานทีจ่ าเป็น) คอื เครือ่งมอืทีข่ายคณุลักษณะดา้น
สิง่แวดลอ้มของการสรา้งพลังงานหมนุเวยีนแยกจากพลังงานทีจ่ าเป็น ใบรับรองพลังงานหมนุเวยีนแยกจากพลังงานที่
จ าเป็นสามารถใหค้วามยดืหยุน่มากขึน้ในการบรรลเุป้าหมายดา้นพลังงานหมนุเวยีนเนือ่งจากไมต่อ้งพึง่พาโครงการ
ทอ้งถิน่ในการจัดหา อยา่งไรก็ตาม ใบรับรองประเภทนีจ้ะไมส่ง่ผลใหเ้กดิการด าเนนิเพิม่เตมิ 

Underage worker (แรงงานทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ) คอื แรงงานทีม่อีายตุ า่กวา่อายขุัน้ต า่ตามกฎหมายทีก่ าหนด

โดยกฎหมายทอ้งถิน่หรอือายขุัน้ต า่ทีก่ าหนดโดยมาตรฐานทีบั่งคับใช ้
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Underground storage tank (ถงัเก็บใตด้นิ) คอื ถังทีใ่ชส้ าหรับเก็บเชือ้เพลงิหรอืสารเคมอีืน่ๆ ซึง่มโีครงสรา้ง 10% 

ขึน้ไป (รวมถงึทอ่ใตด้นิ) ทีต่ัง้อยูใ่ตพ้ืน้ผวิดนิ 

Union (สหภาพ) หรอื trade union (สหภาพแรงงาน) ทีม่กีารอา้งองิตลอดทัง้ CLS อาจมผีลบังคับใชก้บัองคก์ร

ดา้นแรงงานอืน่ๆ 

W 

Wastewater (น า้เสยี) คอื น ้าทีใ่ชไ้มไ่ดอ้กีตอ่ไปส าหรับวัตถปุระสงคใ์นการด าเนนิงานทีก่ าหนดซึง่ถกูปลอ่ยมาจาก

ซพัพลายเออรโ์ดยตรงหรอืโดยออ้ม 

Wastewater treatment sludge (กากตะกอนทีเ่กดิจากการบ าบดัน า้เสยี) คอื วัสดขุองแข็ง กึง่แข็ง หรอืสาร
เหลวขน้ทีเ่กดิขึน้ซึง่เป็นของเหลอืทีไ่ดจ้ากกระบวนการบ าบัดน ้าเสยี โดยท่ัวไปเกดิจากการตกตะกอนทางเคม ีการ
ตกตะกอน ชวีมวล และกระบวนการบ าบัดทางชวีภาพ ทางกายภาพ ทางเคมอีืน่ๆ กากตะกอนหรอืขยะมลูฝอยอืน่ใดที่
ผสมลงในกากตะกอนน ้าเสยีนีก้อ่นการบ าบัดหรอืก าจัดกากตะกอน ใหถ้อืวา่เป็นการผสมรว่มกนัและอยูภ่ายใตค้ าจ ากดั

ความของกากตะกอนทีเ่กดิจากการบ าบัดน ้าเสยี 

Widespread violations (การละเมดิอยา่งกวา้งขวาง) คอื สิง่ทีแ่พรห่ลายภายในสถานประกอบการและ/หรอืแสดง 

ถงึความลม้เหลวของระบบทีส่ง่ผลเสยีตอ่พนักงานสว่นใหญ ่

Worker representative (ตวัแทนแรงงาน) คอื ต าแหน่งทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิารทีเ่พือ่นรว่มงานไดเ้ลอืกใหเ้ป็นตัวแทนดา้น

มมุมองของพนักงานในคณะกรรมการแรงงาน/การจัดการรว่ม  

Work Related Injury or Illness (การบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยทีเ่กีย่วเนือ่งจากการท างาน) คอื เหตกุารณ์หรอื
การสมัผัสในสถานทีท่ างานทีก่อ่ใหเ้กดิหรอืมสีว่นท าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยหรอืท าใหอ้าการบาดเจ็บหรอื

เจ็บป่วยทีม่อียูก่อ่นหนา้แยล่ง 

Z 

Zero Discharge of Hazardous Chemicals (การลดการปลอ่ยสารเคมอีนัตรายใหเ้ป็นศนูย,์ ZDHC) 
โครงการรเิริม่ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีท่ัวโลกซึง่มผีูเ้ขา้รว่มมากกวา่ 160 คนภายในอตุสาหกรรมแฟชัน่และรองเทา้ 
รวมถงึ Nike โดยมเีป้าหมายเพือ่ก าจัดการปลอ่ยสารเคมอีันตรายลงในแหลง่น ้า 
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การด าเนนิการ 

 Code มผีลโดยสมบรูณ์ 

CLS ดงัตอ่ไปนี ้Code มผีลโดยสมบรูณ์ มผีลบงัคบัใชก้บั CLS ท ัง้หมด 

 มาตรฐาน 

ตามเงือ่นไขของการท าธรุกจิกบั Nike ซพัพลายเออรจ์ะด าเนนิการและผสานรวม Code พรอ้มกบั CLS และกฎหมาย
ทอ้งถิน่เขา้กับธรุกจิของตน รวมถงึการพัฒนาระบบการจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพและสง่ไปพสิจูนแ์ละตรวจสอบ ซพัพลาย
เออรจ์ะพัฒนาจรรยาบรรณธรุกจิภายในซึง่รวมถงึขอ้บังคับทัง้หมดใน Nike Code เป็นอยา่งต า่ ซพัพลายเออรจ์ะโพสต์

จรรยาบรรณธรุกจิเป็นภาษาทอ้งถิน่ของพนักงานทัง้หมดและรวมขอ้มลูเกีย่วกบัจรรยาบรรณธรุกจิในการฝึกอบรมและ
การปฐมนเิทศของพนักงาน 

 ขอ้บงัคบั 

1.2.1 การบงัคบัใช ้

Code และ CLS บังคับใชก้ับซพัพลายเออรทั์ง้หมด (รวมถงึผูร้ับเหมาชว่งของพวกเขา) การผลติ การจัดการ และการ

จัดเก็บผลติภัณฑ ์Nike ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของหว่งโซอ่ปุทานแบบครบวงจรของ Nike  

ในฐานะนายจา้ง ซพัพลายเออรต์อ้งรับผดิชอบตอ่ความสมัพันธใ์นการจา้งงานกบัพนักงานและสง่เสรมิสถานทีท่ างานที่
ปลอดภัยและดตีอ่สขุภาพ ซพัพลายเออรจ์ะปฏบัิตติามกฎหมายทอ้งถิน่หรอื CLS ทีบั่งคับใชท้ีส่งูกวา่และไดร้ับการ

สง่เสรมิใหพ้ัฒนาแนวทางปฏบัิตขิองตนเองตอ่ไปซึง่จะใหค้วามคุม้ครองทีด่ยี ิง่ขึน้ส าหรับพนักงานและชมุชนทีพ่วกเขา
ปฏบิัตงิาน  

ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดของ CLS บังคับใชก้ับ:  

• พนักงานฝ่ายผลติ/ปฏบิัตกิาร (รวมถงึพนักงานทีท่ างานผา่นบคุคลทีส่ามหรอืความสมัพันธอ์ืน่ใด) เรยีกวา่ 
“พนักงาน” และ/หรอื “พนักงานของซพัพลายเออร”์ ในเอกสารนี ้

• ผูร้ับเหมาในสถานที ่ผูร้ับเหมาชว่งในสถานที ่และบคุคลอืน่ๆ ในสถานทีท่ างานของซพัพลายเออร ์

• อาคาร (รวมถงึสถานทีท่ีไ่มใ่ชก่ารผลติ/การจัดจ าหน่าย เชน่ หอพัก โรงอาหาร และศนูยด์แูลเด็ก) 

• สถานทีท่ีใ่ชร้่วมกนัและมหีลายชัน้ 

1.2.2 ผูไ้ดร้บัอนุญาตและตวัแทน 

ผูไ้ดร้ับอนุญาตและตัวแทนจะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารปฏบิัตติาม Code และ CLS และกฎหมายทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการผลติ การจัดการ หรอืการจัดเก็บผลติภัณฑ ์Nike และปฏบิัตติามขอ้บังคับอืน่ๆ ทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อืหรอืนโยบาย

ของผูไ้ดร้ับอนุญาตและตัวแทนในปัจจบุัน 

1.2.3 การบรูณาการมาตรฐานเขา้กบัแนวทางปฏบิตัทิางธุรกจิของซพัพลายเออร ์ 

ซพัพลายเออรจ์ะน ามาใชแ้ละปฏบัิตติามกฎและเงือ่นไขการจา้งงานทีเ่คารพพนักงานของตนและอยา่งนอ้ยทีส่ดุก็จะ
ปกป้องสทิธขิองพวกเขาภายใตก้ฎหมายทอ้งถิน่และมาตรฐานสากล ค าแนะน าทีเ่ฉพาะเจาะจงมากขึน้มรีะบไุวใ้นสว่น 
ขอ้บังคับใน CLS แตล่ะสว่น  

1.2.4 นโยบายและข ัน้ตอน  

ซพัพลายเออรจ์ะมนีโยบายและแนวทางปฏบิัตทิีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บรักษาบันทกึทีเ่หมาะสมและถกูตอ้ง
เกีย่วกบัการจา้งงานทกุแงม่มุ รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะการจัดหา การวา่จา้ง ระเบยีบวนัิย ไปจนถงึกระบวนการยบุ
ต าแหน่งและการยตุกิารจา้งงาน 

ซพัพลายเออรจ์ะมอบหมายความรับผดิชอบในการบรหิารทรัพยากรบคุคลใหก้บัพนักงานก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนและมี
คณุสมบัตเิพยีงพอ 
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โปรดด ูCLS ทีเ่กีย่วขอ้งส าหรับค าชีแ้จงเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้บังคับและแนวทางปฏบัิตทิีแ่นะน าส าหรับนโยบายและ

ขัน้ตอนเกีย่วกบัการปฏบิัตติามขอ้บังคับเหลา่นี ้ 

ตามแนวทางปฏบิตัทิ ีแ่นะน า ซพัพลายเออรค์วรด าเนนิการตามกระบวนการการทบทวน
นโยบาย ข ัน้ตอน การน าไปปฏบิตั ิและการแกไ้ขอยา่งสม า่เสมอเมือ่ไดร้บัการรบัประกนั 

1.2.5 การตรวจสอบและการแกไ้ข  

การตรวจสอบ 

ซพัพลายเออรจ์ะสง่ไปยังและรว่มมอืกบั Nike และ/หรอืตัวแทนบคุคลทีส่ามทีไ่ดร้ับมอบหมายเพือ่ตรวจสอบการปฏบิัติ

ตาม CLS และกฎหมายทอ้งถิน่โดยจะแจง้หรอืไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

การสง่ไปพสิจูนแ์ละตรวจสอบรวมถงึ: 

• การอนุญาตใหผู้ต้รวจประเมนิหรอืตัวแทนทีไ่ดร้ับมอบหมายอืน่เขา้ถงึทางกายภาพไดท้ันทเีมือ่มกีารรอ้งขอไป
ยังสถานทีผ่ลติ/กระจายสนิคา้ของซพัพลายเออร ์สถานทีร่องรับ เขน่ โรงอาหาร หอพัก และพืน้ทีจ่ัดเก็บ หรอื
สถานทีซ่ ึง่เป็นทีต่ัง้ของเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง หากจ าเป็นตอ้งระบสุถานะทีแ่ทจ้รงิของสภาพการท างานในสถานที่
ท างาน ก็อาจรวมถงึพืน้ทีข่องสถานทีท่ างานทีม่ักจะถกูจ ากดั ไมใ่หม้ผีูเ้ยีย่มชมดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภัย
หรอืทรัพยส์นิทางปัญญา 

• การอ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึโดยไมจ่ ากดัใหก้บัพนักงานของซพัพลายเออรเ์พือ่วัตถปุระสงคใ์นการ
สมัภาษณ์เพือ่พสิจูนท์ีเ่ป็นความลับ ซพัพลายเออรจ์ะไมฝึ่กสอนพนักงานในสว่นทีเ่กีย่วกบัค าถามทีผู่ต้รวจ
ประเมนิอาจถามหรอืแทรกแซงหรอืตอบโตพ้นักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเยีย่มชมเพือ่การตรวจประเมนิหรอืการ
พสิจูน ์

• การจัดท าเอกสารประกอบทีพ่รอ้มใชง้านจะตอ้งยดึตาม CLS หรอืจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิัตติาม Code, 
CLS และกฎหมายทอ้งถิน่ทีบั่งคับใช ้

ความโปรง่ใส 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมคีวามโปรง่ใสโดยสมบรูณ์ (เปิดเผยและซือ่สตัย)์ เกีย่วกบัการน าไปปฏบัิตแิละการปฏบัิตติาม 
Code และ CLS เอกสารประกอบจะคงอยูใ่นสภาพเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง ขอ้มลูและเอกสารตอ้งไมม่กีารปลอมแปลงหรอื

บดิเบอืนความจรงิ 

ตัวอยา่งเชน่ หา้มซพัพลายเออรเ์ก็บรักษาเอกสารทีแ่ตกตา่งกนัทีม่ขีอ้มลูเป็นเท็จหรอืท าใหเ้ขา้ใจผดิเกีย่วกบัคา่จา้งหรอื
ชัว่โมงการท างาน 

การแกไ้ข  

ซพัพลายเออรจ์ะพยายามอยา่งเต็มทีใ่นการจัดการและแกไ้ขปัญหาการไมป่ฏบัิตติามขอ้ก าหนดทีร่ะบไุวใ้นระหวา่งการ
ตรวจประเมนิอยา่งทันทว่งท ีการไมด่ าเนนิการดังกลา่วอาจสง่ผลใหเ้กดิการลงโทษภายใตก้รอบของซพัพลายเออรท์ี่
เกีย่วขอ้งหรอืขอ้ตกลงในการจัดหารวมถงึการลดค าสัง่ซือ้หรอืการเลกิกจิการ 

1.2.6 หา้มมใิหม้กีารท าสญัญารบัชว่งโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต  

ซพัพลายเออรต์อ้งไมร่ับเหมาชว่งการผลติหรอืกระจายสนิคา้ผลติภัณฑ ์Nike ใหก้บับคุคลภายนอกหรอืโรงงานของซพั

พลายเออรท์ี ่Nike ไมไ่ดอ้นุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษร 

1.2.7 จรยิธรรม 

ซพัพลายเออรจ์ะปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับตอ่ตา้นการใหส้นิบนและการทจุรติทีบั่งคับใชทั้ง้หมดรวมถงึ
แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะกฎหมายวา่ดว้ยการ ทจุรติในตา่งประเทศแหง่สหรัฐอเมรกิา ซพัพลายเออรจ์ะไมม่สีว่นรว่มทัง้ทางตรง
และทางออ้มในขอ้เสนอ การช าระเงนิ หรอืสญัญาเกีย่วกบัเงนิสนิบน เงนิใตโ้ตะ๊ หรอืผลประโยชนอ์ืน่ๆ ทีไ่มเ่หมาะสมซึง่
เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิทีด่ าเนนิการกบัหรอืบรกิารทีม่อบใหก้บั Nike ซพัพลายเออรจ์ะไมเ่รยีกรอ้งหรอืรับเงนิสนิบน เงนิใต ้
โตะ๊ หรอืผลประโยชนอ์ืน่ๆ ทีไ่มเ่หมาะสมซึง่เกีย่วขอ้งกับธรุกจิทีด่ าเนนิการกบัหรอืบรกิารทีม่อบใหก้บั Nike แมว้า่การ

ตดิสนิบนจะเป็นเรือ่งปกตใินแนวทางปฏบัิตใินทอ้งถิน่ แตก่็ไมไ่ดท้ าใหซ้พัพลายเออร ์พนักงานของ Nike หรอืตัวแทน
ของบรษัิทสามารถเลกิปฏบิัตติามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติและ CLS ได ้ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งด าเนนิการปฏบัิตติาม
แนวทางปฏบัิตกิารตอ่ตา้นการใหส้นิบนทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออรจ์ะปฏบัิตติามกฎหมายตอ่ตา้นการ

ทจุรติ 
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ซพัพลายเออรจ์ะเก็บรักษาหนังสอืและบันทกึทีถ่กูตอ้งและโปรง่ใสเพือ่ใหส้ามารถอธบิายและจัดท าเอกสารการช าระเงนิ
ทัง้หมดไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา หากซพัพลายเออรท์ราบถงึการละเมดิกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บังคับตอ่ตา้นการใหส้นิบน
หรอืตอ่ตา้นการทจุรติใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิทีด่ าเนนิการกบัหรอืบรกิารทีจ่ัดหาใหก้บั Nike ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้

ให ้Nike ทราบ ซพัพลายเออรร์ับทราบและจะแจง้ใหพ้นักงานและผูร้ับเหมาชว่งทีใ่หบ้รกิารกบั Nike ทราบเกีย่วกบั 

Speak Up Portal ของ Nike ส าหรับการรายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั Code และ CLS  

ซพัพลายเออรต์กลงทีจ่ะใหก้ารรับประกนัและการรับรอง Nike เกีย่วกบักจิกรรมของซพัพลายเออรใ์นดา้นการปฏบัิตติาม

ขอ้บังคับการตอ่ตา้นการใหส้นิบนหรอืการตอ่ตา้นทจุรติใดๆ เป็นประจ าทกุปี 

ของขวญั การตอ้นรบั และนโยบายการช าระเงนิอืน่ๆ 

ซพัพลายเออรไ์มไ่ดร้ับอนุญาตใหเ้สนอของขวัญทีม่มีลูคา่หรอืการตอ้นรับใดๆ เกนิกวา่ 200 ดอลลารแ์กบ่คุคลหรอื
หน่วยงานใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับวัตถปุระสงคท์างธรุกจิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายทีด่ าเนนิการกบัหรอืบรกิารทีม่อบใหก้บั Nike 

เวน้แตจ่ะมกีฎหมายทอ้งถิน่ทีเ่ขม้งวดมากกวา่ เพือ่ความชดัเจน ขอ้บังคับนีย้ังบังคับใชเ้มือ่มปีฏสิมัพันธก์บัพนักงานหรอื
ตัวแทนของ Nike 

ไมม่กีารตดิสนิบนผูต้รวจประเมนิ 

ไมว่า่จะมขีอ้ความใดๆ ระบเุอาไวก้อ่นหนา้นีก้็ตาม ซพัพลายเออรไ์มส่ามารถเสนอของขวัญทีม่มีลูคา่ใดๆ (รวมถงึ
ผลติภัณฑห์รอืตัวอยา่งผลติภัณฑ)์ ใหก้ับพนักงาน Nike หรอืตัวแทนบคุคลทีส่ามทีก่ าหนดทีด่ าเนนิกจิกรรมเพือ่

ตรวจสอบการปฏบิัตติาม Code และ CLS รวมถงึสิง่ตอ่ไปนี:้ 

• เงนิบ าเหน็จ 

• สือ่บันเทงิ 

• ของขวัญ 

• เงนิสดหรอืสิง่ทีเ่ทยีบเทา่เงนิสด 

1.2.8 การสือ่สารและการฝึกอบรม 

การสือ่สารของพนกังาน 

จะตอ้งสือ่สารกฎ นโยบาย และแนวทางปฏบัิตขิองสถานทีท่ างานแกพ่นักงานในทกุภาษาทีพ่นักงานสามารถเขา้ใจได ้
รวมถงึภาษาทีแ่รงงานอพยพตา่งชาตแิละภายในประเทศพดู 

การปฐมนเิทศและการฝึกอบรมพนกังาน 

ซพัพลายเออรจ์ะจัดการปฐมนเิทศใหก้บัพนักงานใหมใ่นขณะวา่จา้ง ซึง่รวมถงึค าอธบิายเกีย่วกับจรรยาบรรณธรุกจิของ
ซพัพลายเออร ์กฎ นโยบายและขัน้ตอน วัฒนธรรม ผลประโยชน ์การใหส้ทิธอิืน่ๆ นโยบายดา้นทรัพยากรบคุคล 
ความสมัพันธท์างอตุสาหกรรม รวมถงึการเคารพสทิธเิสรภีาพในการสมาคม และขอ้บังคับดา้นสขุภาพกบัความปลอดภัย 
การฝึกอบรมจะไดร้ับการปรับปรงุเป็นประจ าและเมือ่มกีารแกไ้ขนโยบายและขัน้ตอนใดๆ ควรมกีารฝึกอบรมในทกุภาษา
ทีพ่นักงานสามารถเขา้ใจได ้รวมถงึภาษาทีแ่รงงานอพยพตา่งชาตแิละภายในประเทศพดู เมือ่พนักงานถกูโยกยา้ยใหไ้ป
ท าบทบาทอืน่ภายในองคก์รทีม่ขีอ้บังคับแตกตา่งจากเดมิ ควรจัดใหม้กีารปฐมนเิทศดว้ย  

การฝึกอบรมหวัหนา้งาน 

ซพัพลายเออรจ์ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หัวหนา้งานไดร้ับการฝึกอบรมในเรือ่งกฎหมายทอ้งถิน่ Code และ CLS ทีบ่ังคับ

ใช ้ 

 

 เอกสารประกอบ  

ซพัพลายเออรจ์ะเก็บรักษาเอกสารประกอบทัง้หมดทีจ่ าเป็นเพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบัิตติาม Code, CLS, กฎหมายที่
บังคับใช ้และเอกสารประกอบเฉพาะทีร่ะบไุวใ้น CLS แตล่ะสว่น เอกสารประกอบดังกลา่วจะถกูเก็บรักษาไวใ้นสถาน
ประกอบการของซพัพลายเออรแ์ละจัดระเบยีบใหพ้นักงานหรอืตัวแทนบคุคลทีส่ามทีไ่ดร้ับมอบหมายของ Nike สามารถ

คน้หาไดอ้ยา่งรวดเร็วและเขา้ถงึไดง้า่ย 

เอกสารประกอบจะถกูเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 12 เดอืนหรอืตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ก าหนด ซึง่ขึน้อยูก่ับวา่ระยะเวลาใดนานกวา่ 
สิง่นีร้วมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะบันทกึ รายงาน การแจง้ใหท้ราบ การประกาศ ไฟลค์อมพวิเตอร ์อเีมล และบันทกึการผลติ 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/56821/index.html
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ขอ้บังคับเพิม่เตมิมดีังตอ่ไปนี:้  

• ไฟลบ์คุลากรจะถกูเก็บรักษาไวต้ลอดการจา้งงาน ส าเนาไฟลข์องพนักงานทีล่าออกจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลา
อยา่งนอ้ย 3 ปีหลังจากลาออก 

• บันทกึบัญชเีงนิเดอืนและชัว่โมงการท างานจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

• การแกไ้ขขอ้รอ้งทกุขแ์ละขอ้รอ้งเรยีนของพนักงานจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

• บันทกึการฝึกอบรม การจัดท าเอกสารหัวขอ้ทีฝึ่กอบรม วันที ่และชือ่ผูเ้ขา้รว่มจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่ง
นอ้ย 3 ปี 

• บันทกึเหตกุารณ์ไมป่กตจิะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 

• เวชระเบยีนทีเ่ป็นความลับและมั่นคงจะไดร้ับการเก็บรักษาตามระยะเวลาการจา้งงานขัน้ต า่ 30 ปีขึน้ไป จะไม่
เปิดเผยเวชระเบยีนโดยไมไ่ดร้ับความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพนักงานยกเวน้ตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่
ก าหนด  

• บันทกึการสอบเทยีบส าหรับอปุกรณ์ทดสอบจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

• บันทกึการบ ารงุรักษาจะถกูเก็บรักษาไวต้ลอดอายกุารใชง้านของอปุกรณ์ 

• การฝึกซอ้มอพยพหนไีฟจะคงไวอ้ยา่งนอ้ย 3 ปี 

• มคีูม่อืวางแผน เอกสารทางเทคนคิ การฝึกอบรม และเอกสารขอ้เท็จจรงิในปัจจบุันตามค าขอ  

 ความรบัผดิชอบ 

ความรับผดิชอบตอ่ไปนีบั้งคับใชก้บัสถานประกอบการของซพัพลายเออร ์จ าเป็นตอ้งมเีอกสารประกอบหากบคุคลหนึง่มี
บทบาทมากกวา่หนึง่บทบาท  

ผูจ้ดัการสถานประกอบการ (Facility managers) ก าหนดบทบาทและความรับผดิชอบภายใน CLS พวกเขาจะ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ CLS ถกูน าไปใชแ้ละเก็บรักษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการจัดหาทรัพยากรทีจ่ าเป็น 

ผูเ้ชีย่วชาญ (Subject matter professionals) สรา้ง เก็บรักษา และแนะน า CLS ตัวอยา่งเชน่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้น 

EHS ผูป้ฏบิัตงิานดา้น EHS และผูเ้ชีย่วชาญดา้นทรัพยากรบคุคล  

หวัหนา้งาน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนักงานไดร้ับการฝึกอบรมและปฏบิัตติามขอ้บังคับของ CLS 

พนกังาน ผูร้บัเหมาในสถานที ่และผูร้บัเหมาชว่งในสถานทีป่ฏบิัตติามขอ้บังคับของ CLS 

 แหลง่ทีม่า 

Code ทีม่าพรอ้มกบั CLS และกฎหมายทอ้งถิน่ทีบ่ังคับใชทั้ง้หมด 

 ระบบการจัดการดา้นสภาพแวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภยั 

CLS ดงัตอ่ไปนี ้ระบบการจดัการดา้นสภาพแวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภยั บงัคบัใช้

กบั EHS CLS เทา่น ัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั ย ัง่ยนื และ ปลอดภยั ใน Code  

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามระบบการจัดการ EHS เพือ่ระบแุละก าจัดหรอืลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การปฏบิัตกิาร  

ตามแนวปฏบิตัทิ ีแ่นะน า ระบบการจดัการดา้นสขุภาพและความปลอดภยัควรเทยีบเทา่กบั
กรอบทีร่ะบไุวใ้น ISO 45001 หรอืแนวทางของ ILO ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มควรเทยีบเทา่กบักรอบทีร่ะบไุวใ้น ISO 14001 
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 ขอ้บงัคบั 

2.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรจ์ะด าเนนิการประเมนิความเสีย่งอยา่งครอบคลมุโดยสอดคลอ้งกบัการประเมนิความเสีย่งขององคก์รและ
รวมขอ้บังคับการประเมนิความเสีย่งเฉพาะ CLS ทัง้หมด 

การประเมนิความเสีย่งขององคก์รจัดใหม้กีารวเิคราะหเ์ชงิระบบและคาดการณ์ลว่งหนา้ทีเ่สร็จสิน้ในระดับสงูสดุของ
องคก์รเพือ่ระบภุัยคกุคามทางกายภาพ ความเสีย่งและผลกระทบทีส่ าคัญทีต่อ้งพจิารณาเมือ่พฒันากลยทุธด์า้นแรงงาน 
สิง่แวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภัย  

การประเมนิความเสีย่งของสถานประกอบการ สอดคลอ้งกบัการประเมนิความเสีย่งขององคก์รและ จัดใหม้กีาร
วเิคราะหเ์ชงิระบบและคาดการณ์ลว่งหนา้ทีเ่สร็จสิน้ในระดับสถานประกอบการเพือ่ระบภุัยคกุคามทางกายภาพ ความ
เสีย่งและผลกระทบทีส่ าคัญเพือ่รวมเขา้กบันโยบาย ขัน้ตอน และการปฏบัิตกิารของสถานประกอบการ 

การประเมนิความเสีย่งเฉพาะ CLS ระบกุารประเมนิความเสีย่งเฉพาะ CLS ทีบั่งคับใชเ้พือ่รวมไวใ้นการประเมนิความ
เสีย่งของสถานประกอบการ 

2.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะมนีโยบาย EHS เป็นลายลักษณ์อักษรซึง่ลงนามโดยผูจ้ัดการอาวโุสหรอืผูจ้ัดการท่ัวไป 

นโยบายจะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• ค าชีแ้จงเจตนา 

• ความมุง่มั่นจากผูบ้รหิารระดับอาวโุสในการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ EHS ทีเ่กีย่วขอ้งและระเบยีบขอ้บังคับอืน่ๆ ที่

บังคับใช ้

• ความมุง่มั่นทีจ่ะพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง 

• กรอบการก าหนดและการวัดเป้าหมาย EHS 

นโยบาย EHS จะ: 

• จัดท าเป็นเอกสารและตรวจสอบทกุ 2 ปี 

• สือ่สารกบัคนงานทกุคน 

• มใีหส้ าหรับประชาชน 

ตามแนวทางปฏบิตัทิ ีแ่นะน า ควรด าเนนิการตามการจดัการระบบการเปลีย่นแปลง 

2.2.3 กลยทุธด์า้นสภาพแวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภยั 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะมแีผนกลยทุธ ์EHS เป็นลายลักษณ์อักษรซึง่รวมถงึวัตถปุระสงคข์อง EHS ซึง่ก็คอื: 

• พัฒนาโดยค านงึถงึความเสีย่งสงู (ตามทีร่ะบไุวใ้นการประเมนิความเสีย่ง) กฎหมายและขอ้บังคับอืน่ๆ ทางเลอืก
ทางเทคโนโลย ีขอ้บังคับทางการเงนิ ทางการปฏบัิตกิาร และทางธรุกจิ และมมุมองของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

• วัตถปุระสงคแ์บบ SMART (เฉพาะเจาะจง วัดได ้มคีวามเป็นไปได ้ตัง้อยูบ่นความเป็นจรงิ และมขีอบเขตเรือ่ง
เวลา) 

แผนอาจแยกจากกนัหรอืเป็นสว่นหนึง่ของแผนธรุกจิโดยรวมส าหรับสถานประกอบการ แผนจะมเีจา้ของทีไ่ดร้ับ
มอบหมายใหร้ับผดิชอบในการด าเนนิการ 

2.2.4 การควบคมุเอกสาร 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะมแีผนการจัดการเอกสารทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั EHS ทัง้หมด

ทีต่อ้งการอยา่งนอ้ยทีส่ดุ: 

• เอกสารมคีวามชดัเจน มหีมายเลขเวอรช์นั และวันทีม่ผีลบังคับใชข้องการแกไ้ขแตล่ะครัง้ (การควบคมุเวอรช์นั) 

• เอกสารเวอรช์นัปัจจบัุนสามารถระบไุดเ้มือ่จ าเป็น 

• เอกสารจะไดร้ับการตรวจสอบและแกไ้ขตามความจ าเป็นโดยบคุคลทีไ่ดร้ับอนุญาตอยา่งนอ้ยทกุสองปีหรอืเมือ่มี
การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญเกดิขึน้ 
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• เอกสารทีล่า้สมัยจะถกูลบออกจากจดุการใชง้านโดยทันทเีพือ่ป้องกันการใชง้านโดยไมต่ัง้ใจและท าลายหรอื
เก็บถาวรตามโปรแกรมการเก็บบันทกึทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร 

2.2.5 การประเมนิตนเอง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะมกีระบวนการประเมนิตนเองทีจ่ัดท าเป็นเอกสารเพือ่ประเมนิทกุดา้นของระบบการจัดการ 
EHS ความถีข่องการประเมนิตนเองขึน้อยูก่บัความเสีย่งโดยรวมของสถานประกอบการและอาจเปลีย่นแปลงไดเ้มือ่

ความเสีย่งเพิม่ขึน้หรอืลดลง  

2.2.6 การไมป่ฏบิตัติาม 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะมกีารพัฒนาและด าเนนิการตามขัน้ตอนในการระบ ุจัดล าดับความส าคัญ ตรวจสอบ และแกไ้ข
ปัญหาการไมป่ฏบิัตติามขอ้ก าหนดใดๆ ของระบบการจัดการ EHS ขัน้ตอนจะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• วธิกีารมอบหมายความรับผดิชอบในการด าเนนิการแกไ้ขและป้องกัน 

• ค าอธบิายของการด าเนนิการทีจ่ าเป็นเพือ่แกไ้ขและป้องกนัการไมป่ฏบิัตติาม 

• วันทีด่ าเนนิการจะเสร็จสิน้ภายใน 

• วันทีเ่สร็จสิน้ 

2.2.7 การทบทวนของฝ่ายบรหิาร 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะมกีารพัฒนาและด าเนนิการตามขัน้ตอนส าหรับการตรวจสอบระบบการจัดการ EHS ประจ าปี 

อยา่งนอ้ย การจัดการจะตอ้งครอบคลมุการตรวจสอบทีส่ าคัญเกีย่วกับ: 

• ความคบืหนา้เกีย่วกบัแผนกลยทุธ ์EHS 

• บทบาทและความรับผดิชอบในการด าเนนิการตามระบบการจัดการ EHS และแผนกลยทุธ ์EHS 

• การด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอน 

• นโยบาย EHS (ทกุสองปี) 

• ผลการตรวจประเมนิ ค าแนะน า การไมป่ฏบิัตติามกฎ และการด าเนนิการแกไ้ขและป้องกนั 

• ดัชนชีีว้ัดหรอืการวัดประสทิธภิาพการท างานหลัก 

• ความเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบการจัดการ EHS 

2.2.8 การสือ่สาร 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะแจง้พนักงานอยา่งเหมาะสมเกีย่วกบั EHS อยา่งนอ้ยทีส่ดุ ซพัพลายเออรจ์ะ: 

• มบีอรด์ประกาศหรอืเว็บไซต ์EHS ส าหรับสือ่สารขอ้มลู EHS กับพนักงาน 

• สือ่สารขอ้มลู EHS รายเดอืนใหก้บัพนักงานทกุคน 

2.2.9 การฝึกอบรม 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะมเีอกสารแผนการฝึกอบรมทีร่ะบโุปรแกรมการฝึกอบรมเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ระบบการจัดการท างาน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี ้พนักงานทกุคนจะไดร้ับการฝึกอบรมอยา่งมปีระสทิธผิลเกีย่วกบัขัน้ตอนทีเ่ป็นลาย

ลักษณ์อักษรทีพ่ัฒนาขึน้เป็นสว่นหนึง่ของระบบการจัดการ EHS ซึง่อธบิายไวใ้นแตล่ะ CLS  

 เอกสารประกอบ 

ส าเนาปัจจบัุนของนโยบาย EHS 

แผนกลยทุธ ์EHS ปัจจบุัน 

แผนการฝึกอบรมปัจจบุัน 

ISO 45001 หรอื ILO ตามมาตรฐานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

บันทกึการตรวจประเมนิภายในจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

บันทกึการไมป่ฏบิัตติามจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

บันทกึการทบทวนของฝ่ายบรหิารและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 
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 แหลง่ทีม่า 

Lean 2.0 Playbook 

แนวทางระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานและอาชวีอนามัย, ILO-OSH 2001 

ISO 45001 และ ISO 14001 

 คณะกรรมการดา้นสภาพแวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภยั 

CLS ดงัตอ่ไปนี ้คณะกรรมการดา้นสภาพแวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภยั บงัคบัใชก้บั 
EHS CLS เทา่น ัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั ย ัง่ยนื และ ปลอดภยั ใน Code 

 มาตรฐาน  

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนของคณะกรรมการ EHS เพือ่พัฒนาสภาวะ EHS ใน

สถานประกอบการแตล่ะแหง่ 

 ขอ้บงัคบั 

3.2.1 นโยบายและข ัน้ตอน 

คณะกรรมการ EHS เป็นสถานทีท่ีร่วบรวมผูค้นทีม่บีทบาทและมมุมองทีแ่ตกตา่งกนัเพือ่หารอืและแนะน าการด าเนนิการ
เพือ่ปรับปรงุสขุภาพ ความปลอดภัย และสวัสดภิาพของประชากรทัง้หมด ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะมคีณะกรรมการ 
EHS อยา่งนอ้ยหนึง่ชดุและจะมเีอกสารขัน้ตอนทีก่ าหนดไวอ้ยา่งนอ้ยทีส่ดุคอื: 

การเป็นสมาชกิ 

• คณะกรรมการจะมสีมาชกิอยา่งนอ้ยสองคนหากสถานทีนั่น้ม ี20 คนหรอืนอ้ยกวา่ และอยา่งนอ้ยสีค่นหาก
สถานทีนั่น้มมีากกวา่ 20 คน 

• คณะกรรมการจะมคีวามสมดลุโดยมผีูบ้รหิารและผูแ้ทนพนักงานจ านวนทีใ่กลเ้คยีงกนั 

• กรรมการจะเป็นตัวแทนของกจิกรรมการท างานทีส่ าคัญ 

• กรรมการจะด ารงต าแหน่งตอ่เนือ่งอยา่งนอ้ยหนึง่ปีเมือ่ใดก็ตามทีท่ าได ้

• พนักงานชัว่คราวจะตอ้งเขา้รว่มในคณะกรรมการอยา่งนอ้ยวาระหนึง่ปีหากเป็นไปได ้ 

• การเขา้รว่มในคณะกรรมการเป็นไปโดยสมัครใจผา่นขัน้ตอนการสมัคร/การคัดเลอืกและจะไมถ่กูบังคับ 

หนา้ทีข่องคณะกรรมการ 

อยา่งนอ้ยทีส่ดุ คณะกรรมการ EHS จะ: 

• เลอืกตัง้ประธานเป็นประจ าทกุปีและอาจระบแุละเลอืกตัง้ต าแหน่งอืน่ๆ เพือ่อ านวยความสะดวกในการท างาน
ของคณะกรรมการ 

• ด าเนนิการตรวจสอบสถานทีอ่ยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ทกุไตรมาสตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง 

• จัดการประชมุเดอืนละครัง้ยกเวน้เดอืนทีม่กีารตรวจสอบรายไตรมาส 

• จัดท าเอกสารและเก็บรักษารายงานการประชมุ ซึง่รวมถงึรายชือ่ผูเ้ขา้รว่ม ปัญหาทีห่ารอื รายงานการประชมุที่
ด าเนนิการและแกไ้ขแลว้ และวันทีป่ระชมุครัง้ตอ่ไป  

• ระบวุธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการสือ่สารเกีย่วกบังานของคณะกรรมการและจัดท ารายงานการประชมุใหก้บัพนักงาน
ทกุคน 

• จัดระบบเพือ่ใหค้ณะกรรมการไดร้ับและรายงานขอ้เสนอแนะดา้นความปลอดภัยสขุภาพและสวัสดภิาพจาก
พนักงานทัง้หมด 

• สรา้งกระบวนการทีฝ่่ายบรหิารตอบสนองตอ่ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการทัง้หมดกอ่นการประชมุครัง้ตอ่ไป
หรอืภายใน 30 วันแลว้แตว่า่กรณีใดจะเกดิขึน้กอ่น 

https://hillsbor-svr-mf.nike.com:4459/factory-engagement-playbook/
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• คณะกรรมการจะทบทวนและด าเนนิการตามขัน้ตอนในการตรวจสอบเหตกุารณ์ไมป่กตทิีเ่กีย่วขอ้งกบั EHS 
ทัง้หมด ไดแ้ก ่การบาดเจ็บจากอบัุตเิหต ุการเจ็บป่วย การเสยีชวีติ การรั่วไหลของสารเคม ีและอัคคภีัย 

• คณะกรรมการจะประเมนิกระบวนการของคณะกรรมการเป็นประจ าทกุปีและท าการแกไ้ขและ/หรอืปรับปรงุตาม
ความจ าเป็นเพือ่ใหก้ระบวนการมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ 

3.2.2 ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการ EHS 

การประชมุคณะกรรมการ EHS จะครอบคลมุและจัดท าเอกสารอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี:้ 

• การขานชือ่และการเขา้รว่ม 

• ตรวจสอบรายงานการประชมุทีด่ าเนนิการทัง้หมด โดยเริม่จากรายงานการประชมุของเดอืนทีแ่ลว้ 

• การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานทีท่ างานทีม่ปัีญหาทีย่ังไมไ่ดร้ับการแกไ้ข 

• ตรวจสอบเหตกุารณ์ไมป่กตหิรอืแนวโนม้ส าคัญใหม่ๆ  

• ทบทวนค าเสนอแนะของพนักงาน 

3.2.3 การตรวจสอบความปลอดภยัในสถานทีท่ างานรายไตรมาส 

คณะกรรมการ EHS จะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารตรวจสอบสถานทีท่ างานรายไตรมาส อยา่งนอ้ยทีส่ดุการตรวจสอบ

สถานทีท่ างานจะ: 

• บันทกึผลการตรวจสอบ 

• แนะน าวธิกี าจัดอันตรายและแนวทางปฏบิัตงิานทีไ่มป่ลอดภัยในสถานทีท่ างาน 

• ตดิตามเรือ่งการไมป่ฏบิัตติามกฎจนกวา่จะเสร็จสิน้ 

3.2.4 การฝึกอบรม 

กรรมการ EHS ทกุคนจะไดร้ับการฝึกอบรมดังตอ่ไปนี:้  

• วัตถปุระสงคแ์ละการด าเนนิงานของคณะกรรมการ EHS 

• ขัน้ตอนของคณะกรรมการ 

• วธิดี าเนนิการประชมุคณะกรรมการ 

• วธิเีขา้ถงึกฎขอ้บังคับและ CLS ทัง้หมดทีใ่ชก้บัสถานที ่

• การระบถุงึอันตรายในสถานทีท่ างาน 

• ด าเนนิการสบืสวนอบัุตเิหตแุละเหตกุารณ์ไมป่กตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 เอกสารประกอบ  

รายงานการประชมุของคณะกรรมการ EHS และการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานทีท่ างานจะถกูเก็บรักษาไว ้

เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 



การปลอ่ยมลพษิทางอากาศ มาตรฐานหลักเกณฑค์วามเป็นผูน้ าของ NIKE 

 

กลับสูด่า้นบน | หนา้ 23 จาก 132 

 

ยั่งยนื 

ลดการปล่อยมลพษิทางอากาศและผลกระทบต่อสภาพอากาศ 

ซพัพลายเออรป์ฏบัิตติามขอ้บังคับทางกฎหมายทัง้หมดและมาตรฐานอตุสาหกรรมทีไ่ดร้ับการยอมรับจาก Nike ส าหรับ
การจัดการการปลอ่ยมลพษิทางอากาศและระบบพลังงาน จ าเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบและรายงานเป็นประจ าส าหรับ: 
กา๊ซเรอืนกระจก สารประกอบอนิทรยีร์ะเหยงา่ย มลพษิทางอากาศ ฝุ่ น แอมโมเนีย สารเคมที าลายโอโซนและของเหลอื
ไดจ้ากการเผาไหมท้ีเ่ป็นอันตราย ซพัพลายเออรจ์ะเก็บรักษาบันทกึการจัดซือ้และสนิคา้คงคลังทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
จ าเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพตามปกตขิองกระบวนการและอปุกรณ์ทีก่อ่ใหเ้กดิการปลอ่ยมลพษิทัง้หมด ซพั
พลายเออรจ์ะพยายามลดการปลอ่ยมลพษิใหน้อ้ยทีส่ดุดว้ยประสทิธภิาพทีด่ขี ึน้และการใชแ้หลง่พลังงานหมนุเวยีน 

สว่นนีป้ระกอบดว้ย CLS ดังตอ่ไปนี:้ 

• การปลอ่ยมลพษิทางอากาศ  

• การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

 การปลอ่ยมลพษิทางอากาศ 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่จะแสดงคณุลักษณะ ตรวจสอบเป็นประจ า ควบคมุและบ าบัดการปลอ่ยมลพษิทาง
อากาศตามขอ้บังคับทางกฎหมายและมาตรฐานอตุสาหกรรมที ่Nike ยอมรับ โครงการนีช้ว่ยลดมลพษิทางอากาศทัง้ใน
รม่และกลางแจง้ผา่นการพัฒนาโครงการ การด าเนนินโยบาย และการฝึกอบรมอยา่งสม า่เสมอส าหรับสถานประกอบการ
ทัง้หมดและกระบวนการทีท่ าใหเ้กดิการปลอ่ยมลพษิทางอากาศ  

 ขอ้บงัคบั 

4.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งจัดท าและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของการปลอ่ยมลพษิทางอากาศทกุปี ซึง่อยา่ง
นอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• ระบกุารปลอ่ยมลพษิทางอากาศทัง้หมด รวมทัง้ต าแหน่งของแหลง่ก าเนดิและลักษณะของมลพษิ 

• ระบอุปุกรณ์ควบคมุมลพษิทางอากาศและทดสอบและ/หรอืค านวณผลกระทบตอ่การปลอ่ยมลพษิ 

• ก าหนดศักยภาพในการปลอ่ย (PTE) และทดสอบและ/หรอืค านวณมลพษิทีม่กีารปลอ่ยออกมาจรงิ  

• เปรยีบเทยีบระดับมลพษิทีไ่ดร้ับการทดสอบและ/หรอืระดับมลพษิจรงิกบัขอ้บังคับทางกฎหมายและมาตรฐาน
อตุสาหกรรมทีบั่งคับใช ้

4.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งมกีารด าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งของการปลอ่ยมลพษิทางอากาศ 
โดยจะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี:้ 

• ปฏบิัตติามขอ้บังคับทางกฎหมายทัง้หมดเกีย่วกบัการปลอ่ยมลพษิทางอากาศ 

• ประเมนิประสทิธผิลของระบบระบายอากาศ/ไอเสยีและอปุกรณ์ควบคมุมลพษิทางอากาศทัง้หมดอยา่งนอ้ยทกุปี 

• ทดสอบแหลง่ทีม่จีุดก าเนดิแน่นอนทัง้หมดอยา่งนอ้ยทกุปีเพือ่ใหแ้น่ใจวา่การปลอ่ยมลพษิอยูใ่นขอ้บังคับทาง
กฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรมและแนวทางการดแูลสขุภาพของมนุษยท์ีไ่ดร้ับการยอมรับ 

• ทดสอบแหลง่ทีม่จีดุก าเนดิไมแ่น่นอนทัง้หมดตามทีต่อ้งการเพือ่ใหแ้น่ใจวา่การปลอ่ยมลพษิอยูใ่นขอ้บังคับทาง
กฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรมและแนวทางการดแูลสขุภาพของมนุษยท์ีไ่ดร้ับการยอมรับ 

• จะมกีารก าหนดขัน้ตอนส าหรับการรายงานเหตกุารณ์ไมป่กตแิละการตรวจสอบเหตกุารณ์หรอืความลม้เหลวของ
ระบบทีส่ง่ผลกระทบตอ่สถานประกอบการหรอืกระบวนการทีท่ าใหเ้กดิการปลอ่ยมลพษิทางอากาศ 
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4.2.3 การฝึกอบรม 

พนักงานทีอ่ยูใ่กลส้ารเคมหีรอืระบบปลอ่ยมลพษิทางอากาศจะไดร้ับการฝึกอบรมเมือ่มกีารจา้งงานเป็นประจ าทกุปีและ
ทกุเมือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของอันตราย กระบวนการ หรอืขัน้ตอน การฝึกอบรมนีจ้ะรวมถงึ:  

• วธิรีะบแุหลง่ทีม่าของการปลอ่ยมลพษิทางอากาศ สถานทีต่ัง้ และอปุกรณ์ควบคมุมลพษิทีม่อียู ่

• วธิดี าเนนิการตามนโยบายและขัน้ตอน 

• วธิสีรา้งและด าเนนิการตามแผนรับมอืเหตฉุุกเฉนิส าหรับการปลอ่ยมลพษิทางอากาศทีไ่มไ่ดว้างแผนไวห้รอืการ
ระบายอากาศ และความลม้เหลวในการควบคมุมลพษิ 

การบ ารงุรกัษาอปุกรณ์ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการปลอ่ยมลพษิ 

พนักงานทีด่แูลรักษาและวเิคราะหป์ระสทิธภิาพระบบของอปุกรณ์ควบคมุมลพษิจะไดร้ับการฝึกอบรมเกีย่วกบัขอ้ก าหนด
และระเบยีบการปฏบิัตกิารเฉพาะ 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

การประเมนิความเสีย่งในปัจจบัุน 

รายการแหลง่ทีม่จีดุก าเนดิแน่นอนในปัจจบุัน 

อปุกรณ์ควบคมุมลพษิในปัจจบุัน 

SDS ในปัจจุบันส าหรับสารเคมทัีง้หมดทีป่ลอ่ยสูอ่ากาศ 

SDS ทีเ่ก็บถาวรจะไดร้ับการเก็บรักษาตามระยะเวลาการใชส้ารเคมมีากกวา่ 30 ปี 

การทดสอบระบบไอเสยีและอปุกรณ์ควบคมุมลพษิทีจ่ัดท าเป็นเอกสารประจ าปี 

แผนรับมอืเหตฉุุกเฉนิในปัจจบุัน 

 การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะแสดงใหเ้ห็นถงึแนวทางทีส่อดคลอ้งและเพยีงพอในการจัดการการปลอ่ย GHG (กา๊ซเรอืนกระจก) ที่

สถานประกอบการ ความพยายามในการวัดปรมิาณ ตดิตาม และรายงาน GHG จะสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิัตทิีด่แีละ

มาตรฐานสากล  

 ขอ้บงัคบั  

5.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งจัดท าและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของการปลอ่ย GHG ทกุปี ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุ

ไดแ้ก:่ 

• ระบอุันตรายดา้น EHS ทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้หมดซึง่เกีย่วขอ้งกบัการปลอ่ย GHG 

• ก าหนดความเสีย่งตอ่สขุภาพและสิง่แวดลอ้มของมนุษย ์

• ก าหนดมาตรการทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีร่ะบไุว ้

• ตรวจสอบวา่ผูร้ับเหมาชว่งไมไ่ดต้ดิตัง้ระบบระบายความรอ้นถา่นหนิใหมห่ลังจากวันที ่1 มกราคม 2025 

• ตรวจสอบวา่ผูร้ับเหมาชว่งไมไ่ดใ้ชน้ ้ามันเตาชนดิหนักเป็นแหลง่ก าเนดิเชือ้เพลงิโดยระบบระบายความรอ้นใดๆ 
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5.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรค์วรรวมการด าเนนิการเพือ่ลดการปลอ่ย GHG ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของความตกลงปารสีตามกรอบ
อนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCC), โครงการสิง่แวดลอ้มแหง่สหประชาชาต,ิ 

พธิสีารมอนทรอีอลวา่ดว้ยสารท าลายชัน้บรรยากาศโอโซน และกฎบัตรสหประชาชาตดิา้นอตุสาหกรรมแฟชัน่เพือ่การ
ด าเนนิการสภาพภมูอิากาศเทา่ทีเ่ป็นไปได ้ตัวอยา่งเชน่: 

ระบบพลงังานถา่นหนิ 

หา้มตดิตัง้ระบบระบายความรอ้นถา่นหนิใหม่ เชน่ หมอ้ไอน ้าทีส่ถานประกอบการใดๆ รวมทัง้วัสดแุละสนิคา้ส าเร็จรปู
ตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2025 

หา้มใชถ้า่นหนิเป็นแหลง่ก าเนดิเชือ้เพลงิในระบบพลังงานในสถานทีท่ างานใดๆ (ตัวอยา่งเชน่ หมอ้ไอน ้า และระบบการ
ผลติไฟฟ้าและความรอ้นรว่ม) ทีใ่ชใ้นการจัดหาความรอ้น ไอน ้า หรอืไฟฟ้าส าหรับสถานประกอบการใดๆ รวมทัง้วัสดุ

และสนิคา้ส าเร็จรปูตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2030  

น า้มนัเตาชนดิหนกั 

หา้มใชน้ ้ามันเตาชนดิหนัก (ตัวอยา่งเชน่ น ้ามันเตาเบอร ์6 - ชนดิ C) เป็นแหลง่ก าเนดิเชือ้เพลงิในระบบพลังงานใน
สถานทีท่ างานใดๆ (ตัวอยา่งเชน่ หมอ้ไอน ้า และระบบการผลติไฟฟ้าและความรอ้นรว่ม) ทีใ่ชใ้นการจัดหาความรอ้น ไอ
น ้า หรอืไฟฟ้าส าหรับสถานประกอบการใดๆ รวมทัง้วัสดแุละสนิคา้ส าเร็จรปู 

CFC 

หา้มใชส้ารคลอโรฟลอูอโรคารบ์อน (CFC) ส าหรับสถานประกอบใดๆ รวมถงึวัสดแุละสนิคา้ส าเร็จรปู และส าหรับระบบ 

ท าความเย็นและเครือ่งจักร  

HFC 

ไมแ่นะน าใหซ้ือ้อปุกรณ์ทีใ่ชส้ารไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน (HFC) ส าหรับสถานประกอบการใด ๆ รวมทัง้วัสดแุละสนิคา้

ส าเร็จรปู 

HCFC 

หา้มใชส้ารไฮโดรคลอโรฟลโูอโรคารบ์อน (HCFC) ส าหรับสถานประกอบการใด ๆ รวมทัง้วัสดแุละสนิคา้ส าเร็จรปูตัง้แต่

วันที ่1 มกราคม 2030 

รายการ GHG  

เก็บรักษารายการระบบอเิล็กทรอนกิสข์องการปลอ่ย GHG ขอบเขตที ่1 และ 2 ทีถ่กูตอ้งทัง้หมดตามมาตรฐานพธิสีาร 
GHG  

คณุลกัษณะดา้นสิง่แวดลอ้ม 

EA จะเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดเพือ่ใหไ้ดร้ับการยอมรับในการลดการปลอ่ย GHG EA สามารถเรยีกรอ้งคา่ไฟฟ้าที่

สถานประกอบการใชเ้ทา่นัน้ สถานการณ์ท่ัวไปสามประการและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก:่ 

• การผลติไฟฟ้าในสถานทีท่ างาน: แหลง่พลังงานหมนุเวยีนในสถานทีท่ างาน เชน่ การผลติไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลังคา (rooftop solar photovoltaic, PV) 

• การผลติไฟฟ้านอกสถานทีท่ างาน: การสง่ผา่นเฉพาะทีไ่มไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัโครงขา่ยในพืน้ที ่

• การผลติไฟฟ้านอกสถานทีท่ างาน: การสง่ผา่นและการกระจายโครงขา่ยในพืน้ที ่

ตามแนวทางปฏบิตัทิ ีแ่นะน า ซพัพลายเออรค์วรใชแ้นวทางตอ่ไปนีก้บัการอา้งสทิธิ ์EA 
ส าหรบัการผลติไฟฟ้านอกสถานทีท่ างาน: 

• สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าควรเป็นไปตามกรอบระเบยีบขอ้บงัคบัการเขา้ถงึแบบเปิดของ
ขอ้ตกลงซือ้ขายพลงังานแสงอาทติย ์(PPA) โดยตรง (สลฟี) หรอืเสมอืน 
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• แมไ้มม่กีรอบระเบยีบขอ้บงัคบัการเขา้ถงึแบบเปิด แตก็่ยงัสามารถรบัรูถ้งึ EA จาก
การลดการปลอ่ย GHG หากจดุก าเนดิ (โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน) และจดุบรโิภค 
(สถานประกอบการ) อยูใ่นโครงขา่ยเดยีวกนัหรอืเชือ่มตอ่กนัโครงขา่ยในประเทศ
เดยีวกนั ส ิง่นีเ้ป็นไปตามค าแนะน าของพธิสีาร GHG ขอบเขตที ่2 ตราบเทา่ทีม่ ี
เอกสารประกอบทีช่ดัเจนและการเชือ่มตอ่ของกระแสไฟฟ้าทีผ่ลติออกมา EA และ
ไฟฟ้าทีใ่ชแ้ลว้ 

• สองตวัอยา่งขา้งตน้ไมค่รบถว้นสมบรูณ์ แตค่วรใชก้รอบงานเดยีวกนัในขณะตคีวาม
การก าหนดคา่อืน่ๆ 

• ในทกุกรณีทีอ่ปุกรณ์การผลติเป็นของบคุคลทีส่าม (ตวัอยา่งเชน่ ผูพ้ฒันาหรอืผูผ้ลติ
ไฟฟ้าอสิระ) สญัญาหรอื PPA ระหวา่งบคุคลทีส่ามดงักลา่วกบัสถานประกอบการทีใ่ช้

ไฟฟ้าจะระบไุวอ้ยา่งชดัเจนวา่สถานประกอบการทีใ่ชไ้ฟฟ้าน ัน้ถอืกรรมสทิธิข์อง EA 
ท ัง้หมด (ปจัจบุนัมอียูห่รอืไดร้บัการยอมรบัในอนาคต) หากไมม่กีลไกการก ากบัดแูล
ส าหรบั EA สญัญาจะก าหนดวา่บคุคลทีส่ามดงักลา่วจะโอนยา้ย ยกเลกิ หรอืยนืยนั 

EA ไปยงัสถานประกอบการทีใ่ชไ้ฟฟ้าตามค าขอทีส่มเหตสุมผลของภายหลงัและ
พวกเขาจะไมด่ าเนนิการใดๆ ทีข่ดัขวางไมใ่หส้ถานประกอบการอา้งสทิธิ ์EA ที่
เกีย่วขอ้งกบัการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนทีส่รา้งขึน้ 

• สถานประกอบการทีใ่ชไ้ฟฟ้าควรลงทะเบยีน EA กบัส านกังานจดทะเบยีน REC 
จากน ัน้จงึยกเลกิ REC เหลา่น ัน้เพือ่อา้งสทิธิก์ารลด GHG หากมเีพือ่ความสามารถใน

การตรวจสอบยอ้นกลบัและการจดัท าเอกสารประกอบทีด่ขี ึน้ 

• ใบรบัรองพลงังานหมนุเวยีนแยกจากพลงังานทีจ่ าเป็น (Unbundled REC) ไดร้บัการ

ยอมรบัทางเทคนคิภายใตโ้ครงการรเิร ิม่ทีม่เีป้าหมายบนพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์
(Science Based Targets initiative) แตเ่ป็นตวัเลอืกทีม่ลี าดบัความส าคญัต า่กวา่
เนือ่งจากมโีอกาสนอ้ยทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิการด าเนนิเพิม่เตมิ ดว้ยเหตนุี ้Nike จงึไม่
สนบัสนุนใหใ้ชใ้บรบัรองพลงังานหมนุเวยีนแยกจากพลงังานทีจ่ าเป็น (Unbundled 

REC) ทีไ่มม่กีารรวมกลุม่เพือ่บรรลพุนัธสญัญาดา้นพลงังานหมนุเวยีน ใบรบัรอง
พลงังานหมนุเวยีนแยกจากพลงังานทีจ่ าเป็น (Unbundled REC) ควรถอืเป็น
มาตรการช ัว่คราวเมือ่ไมม่ทีางเลอืกอืน่ทีเ่ป็นไปไดเ้ทา่น ัน้ (โปรดทราบวา่ปจัจบุนักล
ยทุธ ์RE100 ของ Nike ไมร่วมใบรบัรองพลงังานหมนุเวยีนแยกจากพลงังานที่
จ าเป็น) 

5.2.3 การฝึกอบรม 

พนักงานทีเ่ก็บรักษาบันทกึและวเิคราะหข์อ้มลูการปลอ่ย GHG จะไดร้ับการฝึกอบรมซึง่รวมถงึวธิกีารพัฒนารายการการ

ปลอ่ย GHG ตามมาตรฐานทีไ่ดร้ับการยอมรับในระดับสากล 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

รายการ GHG 

รายการ GHG และเอกสารประกอบทีเ่กีย่วขอ้งจะถกูเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 3 ปี บันทกึจะเป็นไปตามมาตรฐานและ/หรอื

แนวทางทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับสากล  

บนัทกึอืน่ๆ 

การประเมนิความเสีย่งในปัจจบัุน 

รายการแหลง่ทีม่จีดุก าเนดิแน่นอนในปัจจบุัน 

อปุกรณ์ควบคมุมลพษิในปัจจบุัน 

การทดสอบระบบไอเสยีและอปุกรณ์ควบคมุมลพษิทีจ่ัดท าเป็นเอกสารประจ าปี 
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 แหลง่ทีม่า 

พธิสีารกา๊ซเรอืนกระจก 

ความตกลงปารสีดา้นสภาพภมูอิากาศตามกรอบ UNFCCC 

พธิสีารมอนทรอีอล 

โครงการรเิริม่ทีม่เีป้าหมายบนพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์

กฎบัตรสหประชาชาตดิา้นอตุสาหกรรมแฟชัน่เพือ่การด าเนนิการสภาพภมูอิากาศ 

CLS ตอ่ไปนี:้ 

• การปลอ่ยมลพษิทางอากาศ 

• ความปลอดภัยของเครือ่งจักร 

https://ghgprotocol.org/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.unenvironment.org/ozonaction/who-we-are/about-montreal-protocol
https://sciencebasedtargets.org/
https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/global-climate-action-in-fashion/about-the-fashion-industry-charter-for-climate-action
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มีการลดขยะและจัดการขยะอย่างเหมาะสม 

ซพัพลายเออรจ์ะคัดแยก จัดการ ขนสง่ และก าจัดขยะมลูฝอยกบัของเสยีอันตรายทัง้หมดอยา่งถกูตอ้งตาม 
กฎหมายและขอ้บังคับทอ้งถิน่และ CLS ซพัพลายเออรไ์ดร้ับใบอนุญาตทีจ่ าเป็นทัง้หมดและตรวจสอบวา่ผูร้ับเหมา 

ชว่งขยะมลูฝอยและของเสยีอันตรายมคีณุสมบัตแิละใบรับรองอยา่งถกูตอ้ง ซพัพลายเออรก์ าหนดมาตรการและ 
พยายามอยา่งตอ่เนือ่งในการลดการสรา้งของเสยี  

สว่นนีป้ระกอบดว้ย CLS ดังตอ่ไปนี:้ 

• ของเสยีอันตราย 

• ขยะมลูฝอย (ไมใ่ชข่องเสยีอันตราย) 

 ของเสยีอนัตราย 

 มาตรฐาน 

ขอ้บังคับในสว่นนีใ้ชก้บัการสรา้ง การจัดเก็บ การขนสง่ และการก าจัดของเสยีอันตราย  

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามนโยบายและขัน้ตอนเพือ่ลดการสรา้งของเสยีอันตรายใหน้อ้ยทีส่ดุ และเพือ่
ลดความเสีย่งตอ่สขุภาพของมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการและก าจัดของเสยีอันตราย 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่เลอืกผูข้นสง่ ผูร้ไีซเคลิและโรงก าจัดของเสยี
อันตรายทีไ่ดร้ับอนุญาตและมคีณุสมบัตเิหมาะสม และเพือ่ตรวจสอบวา่พวกเขาปฏบิัตติามแนวทางปฏบิัตดิา้นการจัดการ
สิง่แวดลอ้มอยา่งมคีวามรับผดิชอบ ตัวอยา่งเชน่ การไมอ่นุญาตใหท้ิง้ลงสูพ่ืน้ดนิหรอืในน ้ากลางแจง้ 

 ขอ้บงัคบั 

6.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งจัดท าและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของของเสยีอันตรายทกุปี ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุ
ไดแ้ก:่ 

• ระบขุองเสยีอันตรายทีอ่าจเป็นอันตรายทัง้หมด 

• ก าหนดปรมิาณและต าแหน่งของของเสยีอันตรายทีเ่กดิขึน้ 

• ก าหนดความเสีย่งตอ่สขุภาพและสิง่แวดลอ้มของมนุษย ์

• ก าหนดมาตรการทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีร่ะบไุว ้ 

6.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายทีส่รา้งหรอืจัดเกบ็ของเสยีอันตราย 100 กก. (220 ปอนด)์ ขึน้ไปตอ่เดอืนจะตอ้งด าเนนิการตาม
ขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัของเสยีอันตรายโดยจะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี:้ 

• ไดร้ับใบอนุญาตทีจ่ าเป็นทัง้หมดส าหรับการสรา้ง การจัดเก็บ และการก าจัดของเสยีอันตรายตามกฎหมายและ
ระเบยีบขอ้บังคับของทอ้งถิน่ 

• จัดท าเอกสารและด าเนนิการตามโครงการลดและท าใหข้องเสยีอันตรายนอ้ยลง รวมถงึการสรา้งของเสยี
อันตรายจากการกอ่สรา้ง (ตัวอยา่งเชน่สหีรอื PCB) 

ตามแนวทางปฏบิตัทิ ีแ่นะน า ซพัพลายเออรค์วรพฒันาแผนประจ าปีเพือ่ลดการสรา้งของ 
เสยีอนัตราย 

• ขอ้บังคับพืน้ทีจ่ัดเก็บ: 

o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะตอ้งปลอดภัย 

o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะครอบคลมุ และปิดลอ้มทัง้หา้ดา้นเพือ่ป้องกนัและรักษาความปลอดภัยของสารจาก
สภาพอากาศ สตัว ์และการเขา้ถงึโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะตอ้งมป้ีายทีเ่หมาะสม 
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o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะตอ้งมกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ 

o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะมจีดุลา้งตาฉุกเฉนิและ/หรอืฝักบัวทีเ่ขา้ถงึได ้

o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะมอีปุกรณ์ป้องกนัและยับยัง้อัคคภีัยทีเ่หมาะสม 

o ไมอ่นุญาตใหร้ับประทานอาหาร สบูบหุรี ่และดืม่ในพืน้ทีจ่ัดเก็บ 

o จะมภีาชนะรองรับส าหรับวัสด ุ> 55 แกลลอน (ประมาณ 200 ลติร) 

o ภาชนะรองรับจะมขีนาดอยา่งนอ้ย 110% ของปรมิาตรของภาชนะทีใ่หญท่ีส่ดุ 

o จะมกีารเวน้พืน้ทีท่างเดนิทีเ่พยีงพอระหวา่งภาชนะ 

o วัตถไุวไฟและตดิไฟไดง้า่ยจะถกูจัดเก็บใหห้า่งจากแหลง่จดุตดิไฟ 

o วัตถทุีเ่ขา้กนัไมไ่ดจ้ะถกูแยกออกจากกนั 

o ของเสยีอันตรายและขยะมลูฝอยจะถกูคัดแยกและจัดเก็บในพืน้ทีแ่ยกตา่งหากซึง่ไมอ่ยูต่ดิกนั 

o อปุกรณ์ป้องกันการรั่วไหลรวมทัง้อปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล (PPE) ทีจ่ าเป็นจะอยูใ่กลก้บัพืน้ที่

จัดเก็บ 

o พนักงานจะใช ้PPE ทีเ่หมาะสมเมือ่อยูใ่นพืน้ทีจ่ัดเก็บ 

o ของเสยีจะถกูเก็บไวบ้นพืน้ผวิทีซ่มึผา่นไมไ่ด ้

• ขอ้บังคับเกีย่วกบัภาชนะ: 

o ภาชนะทีม่สีารหรอืสารเคมอีันตรายจะถกูเก็บไวบ้นพืน้ผวิทีซ่มึผา่นไมไ่ด ้

o ภาชนะและสารทีใ่ชร้ว่มกนัได ้

o ภาชนะจะตอ้งอยูใ่นสภาพด ี

o ภาชนะจะตอ้งมกีารตดิป้ายชดัเจน 

o ภาชนะจะปิดไวต้ลอดเวลาเมือ่ไมใ่ชง้าน 

o ภาชนะบรรจวุัตถไุวไฟจะถกูเชือ่มตดิไวแ้ละตอ่ลงดนิ/ลงในดนิ 

o ภาชนะจะวางซอ้นกนัอยา่งปลอดภัย 

o ภาชนะทีม่สีารอันตรายจะถกูเก็บไวอ้ยา่งปลอดภัยเพือ่ป้องกนัการตก 

o ภาชนะทีม่สีารอันตรายจะตดิป้ายอยา่งชดัเจนวา่เป็นอันตรายและระบถุงึสารและอันตรายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ด าเนนิการและจัดท าเอกสารการตรวจสอบพืน้ทีจ่ัดเก็บของเสยีอันตรายทกุสปัดาหเ์พือ่ใหแ้น่ใจวา่สอดคลอ้งกบั
ขอ้บังคับ CLS อยา่งสม า่เสมอ 

• ของเสยีอันตรายจะถกูก าจัดภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม หากไมไ่ดร้ะบขุดีจ ากดัไวใ้นกฎหมายทอ้งถิน่โปรดอา้ง
ถงึ US EPA เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารก าจัดภายใน 180-270 วันหากเป็นเครือ่งก าเนดิไฟฟ้าปรมิาณนอ้ย (ผลติได ้

นอ้ยกวา่ 1,000 กก./เดอืน) หรอืภายใน 90 วันหากเป็นเครือ่งก าเนดิไฟฟ้าปรมิาณมาก (ผลติไดม้ากกวา่ 
1,000 กก./เดอืน) ใชผู้ข้นสง่ การบ าบัด และโรงก าจัดของเสยีอันตรายทีไ่ดร้ับ 
การรับรองและไดร้ับอนุญาต 

ตามแนวทางปฏบิตัทิ ีแ่นะน า ซพัพลายเออรค์วรใชก้ระบวนการทีล่ะเอยีดและสม า่เสมอในการ
ตรวจสอบคณุสมบตัแิละตดิตามผูร้บัเหมาชว่งของเสยีอนัตราย กระบวนการตรวจสอบ
คณุสมบตัอิาจรวมถงึ: 

• แบบฟอรม์คณุสมบตัเิบือ้งตน้ทีก่รอกโดยผูร้บัเหมาชว่งของเสยีอนัตรายซึง่รวมถงึ: 

o ประสทิธภิาพในอดตี 

o ความคุม้ครองการประกนัความรบัผดิ 

o หลกัฐานใบอนุญาตและใบรบัรองทีจ่ าเป็นตามกฎหมาย 

• หลกัเกณฑใ์นการยอมรบัและปฏเิสธผูร้บัเหมาชว่งของเสยีอนัตราย 

• การประเมนิและการตรวจสอบสถานประกอบการของผูร้บัเหมาชว่งของเสยีอนัตราย
ในสถานที ่

• การประเมนิผลการด าเนนิงานของผูร้บัเหมาชว่งของเสยีอนัตรายประจ าปีโดย
สอดคลอ้งกบั Nike Waste Vendor Management and Evaluation Guidelines 
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• การตรวจสอบกระบวนการคดัเลอืกเป็นระยะโดยพจิารณาจากการประเมนิประจ าปี
ของผูร้บัเหมาชว่งของเสยีอนัตรายและการประเมนิความเสีย่ง 

• Nike ขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจสอบผูร้ับเหมาชว่งของเสยีอันตรายดว้ยตนเอง นอกจากนี ้Nike อาจก าหนดให ้
ซพัพลายเออรต์อ้งจัดเตรยีมเอกสารการตรวจสอบแนวทางปฏบัิตใินการก าจัดทีส่งัเกตไดใ้หแ้ก ่Nike  

• หา้มเผาหรอืก าจัดของเสยีอันตรายในสถานทีต่ามทีร่ะบไุวใ้นทีน่ี ้

• หา้มทิง้ของเสยีอันตรายออกสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

6.2.3 การฝึกอบรม 

การจดัการของเสยีอนัตราย 

พนักงานทีท่ างานกบัของเสยีอันตรายจะไดร้ับการฝึกอบรมเมือ่มกีารจา้งงานเป็นประจ าทกุปีและทกุเมือ่ทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงของอันตราย กระบวนการ หรอืขัน้ตอน การฝึกอบรมนีจ้ะรวมถงึ:  

• วธิรีะบขุองเสยีทีอ่าจเป็นอันตรายทัง้หมด 

• วธิกี าหนดปรมิาณและต าแหน่งของของเสยีอันตรายทีเ่กดิขึน้ 

• วธิกีารก าหนดมาตรการทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกันความเสีย่งทีร่ะบไุว ้

• วธิดี าเนนิการตามนโยบายและขัน้ตอน 

• วธิสีรา้งและด าเนนิการตามแผนรับมอืการรั่วไหลของของเสยีอันตราย 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

บนัทกึการก าจดั 

บันทกึของเสยีอันตรายจะรวมถงึ: 

• ชือ่ของวัตถ ุ

• สภาพทางกายภาพ 

• อันตรายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ไวไฟ กดักรอ่น เป็นพษิ หรอืเกดิปฏกิริยิา) 

• วันทีแ่ละปรมิาณทีจ่ัดสง่เพือ่บ าบัด/ก าจัด 

• ชือ่และทีอ่ยูข่องธรุกจิของผูก้อ่ก าเนดิ ผูข้นสง่ สถานทีจ่ัดเก็บระดับกลาง และสถานทีก่ าจัดขัน้สดุทา้ย 

• ส าเนารายการขนสง่ทีล่งนามโดยสถานทีก่ าจัดขัน้สดุทา้ยทีร่ับรองการขนสง่  

บันทกึจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี  

บนัทกึอืน่ๆ 

การประเมนิความเสีย่งในปัจจบัุน 

ระเบยีบขอ้บังคับอนุญาตตามทีก่ าหนด 

รายชือ่ผูร้ับเหมาชว่งของเสยีอันตรายทีไ่ดร้ับการรับรอง/ไดร้ับอนุญาตทีใ่ช ้

รายการของเสยีอันตรายในปัจจบัุน 

แผนรับมอืการรั่วไหลในปัจจบุัน 

 แหลง่ทีม่า 

Nike Waste Vendor Management and Evaluation Guidance 

CLS ตอ่ไปนี:้ 

• การจัดการสารเคม ี 

• การจัดการระบบป้องกนัอัคคภีัย 
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 ขยะมลูฝอย (ไมใ่ชข่องเสยีอนัตราย) 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ลดและจัดการขยะมลูฝอย 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่เลอืกผูข้นสง่ ผูร้ไีซเคลิและโรงก าจัดของเสยีที่
ไดร้ับอนุญาตและมคีณุสมบัตเิหมาะสม และเพือ่ตรวจสอบวา่พวกเขาปฏบิัตติามแนวทางปฏบิัตดิา้นการจัดการ
สิง่แวดลอ้มอยา่งมคีวามรับผดิชอบ ตัวอยา่งเชน่ การไมอ่นุญาตใหท้ิง้ลงสูพ่ืน้ดนิหรอืในน ้ากลางแจง้ การก าจัดของเสยี
ทีเ่หลอือยา่งไมเ่หมาะสม เชน่ ขีเ้ถา้ในเตาเผาหรอืน ้าชะขยะหรอืการเผาหรอืการปลอ่ยทีไ่มม่กีารควบคมุ 

 ขอ้บงัคบั 

7.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งจัดท าและบันทกึการประเมนิความเสีย่งขยะมลูฝอย (ของเสยีไมอ่ันตราย) ทกุปี ซึง่อยา่ง
นอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• ระบอุันตราย EHS ทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการ การจัดเก็บ การขนสง่ การรไีซเคลิ และการ
ก าจัดขยะมลูฝอย 

• ก าหนดความเสีย่งตอ่สขุภาพและสิง่แวดลอ้มของมนุษย ์ 

• ก าหนดมาตรการทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีร่ะบไุว ้ 

7.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งพัฒนาและด าเนนิการตามขัน้ตอนซึง่อยา่งนอ้ยรวมถงึดังตอ่ไปนี:้ 

• รายการขยะมลูฝอยทัง้หมด รายการจะรวมถงึประเภทและปรมิาณของขยะทีส่รา้งขึน้ รไีซเคลิ และก าจัด รวมทัง้
ชือ่และทีต่ัง้ของสถานทีก่ าจัด 

• การแยกขยะออกเป็นประเภททีน่ ากลับมาใชใ้หม ่รไีซเคลิได ้และไมส่ามารถรไีซเคลิได ้จะมกีารจัดเตรยีม
ภาชนะเฉพาะทีส่ะอาดส าหรับขยะแตล่ะประเภท 

• จัดท าเอกสารและด าเนนิการตามโครงการลดและท าใหข้ยะมลูฝอยนอ้ยลง 

ตามแนวทางปฏบิตัทิ ีแ่นะน า ซพัพลายเออรค์วรจดัการขยะมลูฝอยตามล าดบัช ัน้การดแูลขยะ
ของ Nike โดยเร ิม่จากการใชก้ารลดของเสยีเป็นกลยทุธห์ลกัและกระบวนการเผาขยะใน
เตาเผาเป็นทางเลอืกสดุทา้ย: 

1. การลดทีแ่หลง่ก าเนดิ 

2. การรไีซเคลิภายในองคก์ร 

3. การรไีซเคลิแบบระบบปิด 

4. โครงการรไีซเคลิทีส่นบัสนุนโดย Nike 

5. ดาวนไ์ซเคลิ 

6. การน าขยะกลบัมาใชเ้ป็นพลงังาน 

7. การฝงักลบ 

8. กระบวนการเผาขยะในเตาเผา 

• ขอ้บังคับพืน้ทีจ่ัดเก็บ: 

o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะตอ้งปลอดภัย 

o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะครอบคลมุ และปิดลอ้มทัง้หา้ดา้นเพือ่ป้องกนัและรักษาความปลอดภัยของสารจาก
สภาพอากาศ สตัว ์และการเขา้ถงึโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะตอ้งมป้ีายทีเ่หมาะสม 

o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะตอ้งมกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ 

o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะมจีดุลา้งตาฉุกเฉนิและ/หรอืฝักบัวทีเ่ขา้ถงึได ้
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o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะมอีปุกรณ์ป้องกนัและยับยัง้อัคคภีัยทีเ่หมาะสม 

o ไมอ่นุญาตใหร้ับประทานอาหาร สบูบหุรี ่และดืม่ในพืน้ทีจ่ัดเก็บ 

o จะมภีาชนะรองรับส าหรับวัสด ุ> 55 แกลลอน (ประมาณ 200 ลติร) 

o ภาชนะรองรับจะมขีนาดอยา่งนอ้ย 110% ของปรมิาตรของภาชนะทีใ่หญท่ีส่ดุ 

o จะมกีารเวน้พืน้ทีท่างเดนิทีเ่พยีงพอระหวา่งภาชนะ 

o พนักงานจะใช ้PPE ทีเ่หมาะสมเมือ่อยูใ่นพืน้ทีจ่ัดเก็บ 

o ของเสยีจะถกูเก็บไวบ้นพืน้ผวิทีซ่มึผา่นไมไ่ด ้

• ขอ้บังคับเกีย่วกบัภาชนะ: 

o ภาชนะและวัสดจุะตอ้งสามารถใชร้ว่มกนัได ้

o ภาชนะจะตอ้งอยูใ่นสภาพด ี

o ภาชนะจะตอ้งมกีารตดิป้ายชดัเจน 

o ภาชนะจะวางซอ้นกนัอยา่งปลอดภัย 

• ใชบ้รษัิทขนสง่ รไีซเคลิ และก าจัดขยะมลูฝอยทีไ่ดก้ารรับรองและไดร้ับอนุญาต  

o ขยะอเิล็กทรอนกิส ์(E-waste) จะถกูรไีซเคลิตามมาตรฐาน Nike E-Waste Recycler Standard และ
มาตรฐานนี ้ 

ตามแนวทางปฏบิตัทิ ีแ่นะน า สถานประกอบการทีก่อ่ใหเ้กดิขยะมลูฝอยมากกวา่ 4,000 กก. 
(8,818 ปอนด)์ ตอ่เดอืนควรใชก้ระบวนการทีล่ะเอยีดและสม า่เสมอในการตรวจสอบ
คณุสมบตัแิละตดิตามผูร้บัเหมาชว่งขยะมลูฝอย กระบวนการตรวจสอบคณุสมบตัอิาจรวมถงึ: 

• แบบฟอรม์คณุสมบตัเิบือ้งตน้ทีก่รอกโดยผูร้บัเหมาชว่งขยะมลูฝอยซึง่รวมถงึ: 

o ประสทิธภิาพในอดตี 

o ความคุม้ครองการประกนัความรบัผดิ 

o หลกัฐานใบอนุญาตและใบรบัรองทีจ่ าเป็นตามกฎหมาย 

• หลกัเกณฑใ์นการยอมรบัและปฏเิสธผูร้บัเหมาชว่งขยะมลูฝอย 

• การประเมนิและการตรวจสอบสถานประกอบการของผูร้บัเหมาชว่งขยะมลูฝอยใน
สถานที ่

• การประเมนิผลการด าเนนิงานของผูร้บัเหมาชว่งขยะมลูฝอยประจ าปีโดยสอดคลอ้ง
กบั Nike Waste Vendor Management and Evaluation Guidelines 

• การตรวจสอบกระบวนการคดัเลอืกเป็นระยะโดยพจิารณาจากการประเมนิประจ าปี
ของผูร้บัเหมาชว่งขยะมลูฝอยและการประเมนิความเสีย่ง 

• หา้มเผาหรอืก าจัดขยะมลูฝอยในสถานทีต่ามทีร่ะบไุวใ้นทีน่ี้ 

• หา้มทิง้ขยะมลูฝอยออกสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

7.2.3 การฝึกอบรม 

การจดัการขยะมลูฝอย 

พนักงานทีท่ างานกบัขยะมลูฝอยจะไดร้ับการฝึกอบรมเมือ่มกีารจา้งงานเป็นประจ าทกุปีและทกุเมือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ของอันตราย กระบวนการ หรอืขัน้ตอน การฝึกอบรมนีจ้ะรวมถงึ: 

• วธิแียกระหวา่งขยะมลูฝอยกบัของเสยีอันตราย 

• วธิรีะบแุละป้องกนัการปนเป้ือนของวัสดทุีร่วบรวมเพือ่รไีซเคลิ 

• วธิดี าเนนิการตามนโยบายและขัน้ตอน 

• วธิจีัดการ จัดเก็บ บันทกึ และก าจัดขยะมลูฝอยอยา่งถกูตอ้ง 

• ขัน้ตอนการปฏบัิตกิารเฉพาะส าหรับการลดทีแ่หลง่ก าเนดิ 

• วธิใีช ้PPE 
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 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

บนัทกึการก าจดัและการรไีซเคลิ 

บันทกึการก าจัดและการรไีซเคลิขยะมลูฝอยจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี บันทกึจะรวมรายการจดัสง่พรอ้ม
ค าอธบิาย ปรมิาณ วันทีข่นสง่ ปลายทางทีข่นสง่ และจะขนสง่ไปก าจัดหรอืรไีซเคลิ  

บนัทกึอืน่ๆ  

การประเมนิความเสีย่งในปัจจบัุน 

ระเบยีบขอ้บังคับอนุญาตตามทีก่ าหนด 

รายชือ่ผูก้ าจัดขยะมลูฝอยทีไ่ดร้ับการรับรอง/ไดร้ับอนุญาตทีใ่ชโ้ดยซพัพลายเออร ์

 แหลง่ทีม่า 

Nike Waste Vendor Management and Evaluation Guidance 

Nike E-Waste Recycler Standard 

CLS ตอ่ไปนี:้ 

• การจัดการสารเคม ี

• การจัดการระบบป้องกนัอัคคภีัย 

https://nike-public.box.com/s/rtdavja0qxxaw7tobmjkounq1r4rts75
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น ้ามีค่า 

 น ้าเสยี 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรล์ดการใชน้ ้าจดืและการระบายน ้าเสยีใหน้อ้ยทีส่ดุตามกฎหมายและขอ้บังคับทอ้งถิน่และ CLS ซพัพลาย

เออรพ์ยายามทีจ่ะเขา้ใจและจัดการความเสีย่งดา้นน ้าและสง่เสรมิการลดน ้ากบัประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน 

 ขอ้บงัคบั 

8.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของน ้าเสยีทกุปี ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบแุหลง่ทีม่าของน ้าเสยีทัง้หมดรวมถงึแหลง่ชมุชน (หอพัก หอ้งครัว หอ้งอาบน ้า หอ้งสขุา) น ้าเสยีจาก
โรงงานอตุสาหกรรม น ้าเสยีทีเ่กดิจากระบบลดระดับอืน่ๆ (ตัวอยา่งเชน่ สครับเบอรก์รดและสครับเบอรป์ลอ่ง
ระบายหมอ้ไอน ้า) และน ้าฝน 

• ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัคณุภาพและอัตราการไหลเชงิปรมิาตรและอธบิายลักษณะอันตรายดา้น EHS ของการ
ปลอ่ยน ้าเสยีแตล่ะประเภท  

• ท าความเขา้ใจถงึผลกระทบปลายน ้าทีอ่าจเกดิขึน้จากการปลอ่ยน ้าเสยีทีไ่มเ่ป็นไปตามกฎ ส าหรับสถาน
ประกอบการทีม่จีดุปลอ่ยมากกวา่หนึง่จดุทีข่อบเขตทรัพยส์นิ โปรดท าความเขา้ใจถงึผลกระทบปลายน ้าของการ
ปลอ่ยในแตล่ะครัง้  

• ระบมุาตรการควบคมุ (ตัวอยา่งเชน่ การฝึกอบรมการตรวจสอบและการควบคมุโรงงานบ าบัดน ้าเสยี) เพือ่ลด
ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม 

8.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะก าหนดนโยบายและด าเนนิการตามขัน้ตอนในการจัดการน ้าเสยีซึง่อยา่งนอ้ยรวมถงึ
ดังตอ่ไปนี:้ 

• หา้มปลอ่ยน ้าเสยีทีไ่มผ่า่นการบ าบัดสูส่ ิง่แวดลอ้มโดยเด็ดขาด ซึง่รวมถงึบอ่น ้าและทะเลสาบไรร้างน ้า 

• เก็บรักษาใบอนุญาตในปฏบิัตกิารทีถ่กูตอ้ง 

• รับใบอนุญาตและ/หรอืขอ้ตกลงการปลอ่ยน ้าเสยีทีจ่ าเป็นทัง้หมด 

• เก็บรักษารายการอปุกรณ์บ าบัดน ้าเสยี รวมถงึผลการทดสอบเชงิวเิคราะหท์ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิัตติาม
ระเบยีบขอ้บังคับ มาตรฐาน และขอ้บังคับใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด รายการจะไดร้ับการตรวจสอบเป็น
ประจ าทกุปี อยา่งนอ้ยรายการจะ: 

o ก าหนดอปุกรณ์บ าบัดน ้าเสยีแตล่ะประเภททีใ่ชแ้ละแสดงใหเ้ห็นวา่เหมาะสมส าหรับการบ าบัดสาร
ปนเป้ือนในน ้าเสยี  

o ยนืยันวา่ไมม่กีารเจอืจางน ้าเสยีดว้ยน ้าจดื น ้าหลอ่เย็น น ้าฝน หรอืน ้าลา้งทีส่ะอาดจากกระบวนการผลติ 
การเจอืจางไมใ่ชว่ธิกีารควบคมุมลพษิทีย่อมรับได ้

o ตารางการตรวจสอบและบ ารงุรักษาทีเ่ป็นเอกสารส าหรับอปุกรณ์บ าบัดน ้าเสยี 

• พัฒนาและเผยแพรแ่ผนการเก็บตัวอยา่งส าหรับน ้าเสยีและกากตะกอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัน ้าเสยี  

• ประกาศขอ้บังคับ/ปัจจัยทีก่ าหนดในพืน้ทีส่ว่นกลางภายในโรงบ าบัดน ้าเสยี 

• การใชน้ ้าซ ้าและการพยายามลดการใชป้รมิาณน ้าเพือ่ลดปรมิาณน ้าเสยี 

• ตัวอยา่งและทดสอบน ้าเสยีตามหน่วยงานทีม่เีขตอ านาจ นอกจากนี ้ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะสุม่ตัวอยา่งและ
ทดสอบการปลอ่ยน ้าเสยีตามขอ้บังคับ Nike Wastewater  

• ตัวอยา่งและการทดสอบกากตะกอนตามหน่วยงานทีม่เีขตอ านาจเพือ่ตรวจสอบวา่กากตะกอนนัน้จัดอยูใ่น
ประเภทอันตรายหรอืไมเ่ป็นอันตรายตามระเบยีบขอ้บังคับทอ้งถิน่ กากตะกอนทกุชนดิไมส่ามารถใชเ้ป็นปุ๋ ยหมัก 
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วัสดเุตมิปุ๋ ย หรอืการใชท้ีด่นิอืน่ใดโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตตามระเบยีบขอ้บังคับทีร่ับรองการใชง้าน 
เหลา่นีโ้ดยเฉพาะ 

• ใชห้อ้งปฏบัิตกิารทดสอบการวเิคราะหท์ีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึความ
เชีย่วชาญในวธิกีารมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัน ้าเสยีและกากตะกอน ในกรณีทีซ่พัพลายเออรม์คีณุสมบัตติรงตาม
ขอ้บังคับแนวทางเกีย่วกบัน ้าเสยี ZDHC ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ Nike’s Wastewater Requirement การทดสอบ
จะด าเนนิการโดยหอ้งปฏบิัตกิารทีไ่ดร้ับการยอมรับ/รับรองโดยมลูนธิ ิZDHC ในกรณีทีไ่มม่หีอ้งปฏบิัตกิารที่
ไดร้ับการยอมรับ/ไดร้ับการรบัรองในประเทศ/ภมูภิาค พวกเขาจะปรกึษามลูนธิ ิZDHC เพือ่ระบหุอ้งปฏบิัตกิารที่
เหมาะสม  

• พัฒนากระบวนการแกไ้ขปัญหาการไมป่ฏบิัตติามกฎ กระบวนการนีจ้ะรวมถงึการวเิคราะหส์าเหตทุีแ่ทจ้รงิของ
ความไมส่อดคลอ้งและการพัฒนาแผนการด าเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหแ้น่ใจวา่การไมป่ฏบิัตติามกฎจะไมเ่กดิขึน้อกี 
แจง้ Nike ในเชงิรกุเกีย่วกบัการไมป่ฏบัิตติามกฎทีเ่กีย่วขอ้งกบัน ้า 

• เก็บรักษาเอกสารประกอบการวเิคราะหน์ ้าเสยีเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่อง Nike ตรวจสอบตามค าขอและจัดท าผลการ
ทดสอบผา่นแพลตฟอรม์การรายงานทีก่ าหนดของ Nike  

8.2.3 การฝึกอบรม 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะจัดใหม้กีารฝึกอบรมการอนุรักษ์น ้าจดืขัน้พืน้ฐานและการตระหนักรูถ้งึเรือ่งน ้าเสยีซึง่เป็นสว่น
หนึง่ของการปฐมนเิทศพนักงานใหม/่การฝึกอบรมการเตรยีมความพรอ้มใหก้บัพนักงาน การฝึกอบรมจะรวมถงึ: 

• ประเภทของการปลอ่ยน ้าเสยี จดุปลอ่ย และแหลง่ก าเนดิ 

• ผลทีต่ามมาของการปลอ่ยน ้าเสยีทีไ่มผ่า่นการบ าบัดลงสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

พนักงานทีร่ับผดิชอบในการด าเนนิงานและบ ารงุรักษาระบบบ าบัดน ้าเสยีจะไดร้ับการฝึกอบรมเชน่เดยีวกบัทีร่ะบไุว ้
ขา้งตน้รวมถงึการฝึกอบรมใน: 

• การใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล (PPE) 

• การด าเนนิการและการบ ารงุรักษาอปุกรณ์บ าบัดน ้าจดืทีเ่ขา้มา รวมถงึอปุกรณ์รไีซเคลิน ้าจดื 

• การด าเนนิการและบ ารงุรักษาระบบบ าบัดน ้าเสยี รวมถงึการรวบรวมขอ้มลูการด าเนนิงาน 

• เทคนคิและขัน้ตอนการเก็บตัวอยา่งทีเ่หมาะสม 

• การแกไ้ขปัญหาและการวเิคราะหต์น้ตอเพือ่แกไ้ขและจัดการกบัความคลาดเคลือ่นทีส่ง่ผลใหเ้กดิการไมป่ฏบัิติ
ตามขอ้บังคับเกีย่วกบัน ้าเสยี 

• การพัฒนาแผนการด าเนนิการแกไ้ขเพือ่แกปั้ญหาการคลาดเคลือ่นของกระบวนการและการไมป่ฏบิัตติามกฎ 

 เอกสารประกอบ  

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

บนัทกึการฝึกอบรม 

เอกสารประกอบแสดงใหเ้ห็นวา่บคุลากรทีร่ับผดิชอบในการด าเนนิการและบ ารงุรักษาน ้าและอปุกรณ์บ าบัดน ้าเสยีไดร้ับ
การฝึกอบรมและมคีณุสมบัตเิหมาะสมในการปฏบิัตหินา้ทีเ่หลา่นี ้ตัวอยา่งเอกสารประกอบ ไดแ้ก ่ใบรับรองทีม่าจาก
สถาบันทีม่คีณุสมบัตใินการสอนการบ าบัดน ้าและน ้าเสยี  

บันทกึการฝึกอบรมพนักงานจะพรอ้มใชง้านและเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

บนัทกึอืน่ๆ 

การประเมนิความเสีย่งของน ้าเสยีในปัจจุบันและรายการของการปลอ่ยและอปุกรณ์ควบคมุมลพษิ 

อนุญาตใหป้ลอ่ยน ้าเสยีในปัจจบัุน 

การตรวจสอบอปุกรณ์ควบคมุมลพษิจะไดร้ับการบ ารงุรักษาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

บันทกึการบ ารงุรักษาและซอ่มแซมส าหรับอปุกรณ์ควบคมุมลพษิจะถกูเก็บรักษาไวต้ลอดอายกุารใชง้านของอปุกรณ์ 

ผลการวเิคราะหท์างหอ้งปฏบัิตกิารส าหรับการทดสอบน ้าเสยีจะถกูเก็บรักษาไวอ้ยา่งนอ้ย 5 ปีหรอืเก็บรักษาไวเ้พือ่ใหไ้ด ้
ผลลัพธท์ีเ่ป็นปัจจบุันมากทีส่ดุ 
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เอกสารการก าจัดกากตะกอนสะสมจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 

 แหลง่ทีม่า 

Nike Wastewater CLS Requirement Guidance 

แนวทางเกีย่วกบัน ้าเสยี ZDHC, www.zdhc.org 

 

https://nike-public.box.com/s/bu9peuqr2qtdfdcv604eubf6oq9sgq7n
http://www.zdhc.org/
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สารเคมีไดรั้บการจัดการอย่างเหมาะสม 

 การจัดการสารเคม ี

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรแ์สดงใหเ้ห็นถงึแนวทางทีส่อดคลอ้ง มปีระสทิธผิล และเป็นไปตามกฎหมายส าหรับการจัดการสารเคม ี
โปรแกรมระบแุละลดความเสีย่งทางเคมตีอ่พนักงาน สิง่แวดลอ้ม และผูบ้รโิภคอยา่งชดัเจนดว้ย 
การอ านวยความสะดวกในการจัดหา การจัดการ การจดัเก็บ การใช ้และการก าจัดสารเคมทีีเ่หมาะสม  

CLS แบบสแตนดอ์โลนส าหรับการจัดการสารทีถ่กูจ ากดั วัตถอุันตรายและถังเก็บจะถกูแทนทีด่ว้ยขอ้ก าหนดภายใน 

CLS นี้ 

 ขอ้บงัคบั 

9.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของการจัดการสารเคมทีกุปี ซึง่อยา่งนอ้ย
ทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• ระบสุารเคม ีอันตราย และสารทีอ่าจถกูจ ากดัทัง้หมดทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง 

• ก าหนดปรมิาณและต าแหน่งของสารเคมทีีใ่ชแ้ละจัดเก็บไว ้

• ก าหนดความเสีย่งตอ่สขุภาพและสิง่แวดลอ้มของมนุษย ์

• ก าหนดมาตรการทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีร่ะบไุว ้

9.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะด าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืขจัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการสารเคม ีรวมถงึ
การจัดหา การจัดการ การจดัเก็บ การใช ้และการก าจัดทีเ่หมาะสมซึง่จะครอบคลมุอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี้: 

• เก็บรักษารายการสารเคมทัีง้หมดในรปูแบบอเิล็กทรอนกิสท์ีถ่กูตอ้ง รวมถงึสารเคมทีีม่คีวามเสีย่งในการกอ่สรา้ง 
(ตัวอยา่งเชน่ ปรอทหรอื PCB) 

• เก็บรักษาคลังขอ้มลูของเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยทัง้หมด (SDS) ในรปูแบบอเิล็กทรอนกิสท์ีถ่กูตอ้ง 

• เขา้ถงึเวอรช์นัลา่สดุของรายการสารเคมอีันตรายทีถ่กูจ ากดัการใชง้านในกระบวนการผลติ (MRSL) ของ 
ZDHC และรายการสารเคมอีันตรายทีถ่กูจ ากดัการใชง้านของ Nike (RSL) รวมทัง้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เป็นไป

ตามขอ้ก าหนด 

• บันทกึแนวทางในการจัดหาสตูรทางเคมทีีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด ไดแ้ก่: 

o การระบซุพัพลายเออรท์ีจ่ัดหาสารเคมทีีไ่ดร้ับอนุมัต ิ 

o การระบสุตูรทีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

• ระบแุละแยกสตูรทางเคม ีวสัด ุและผลติภัณฑท์ีไ่มส่อดคลอ้งกบั MRSL และ / หรอื RSL 

• ขอ้บังคับพืน้ทีจ่ัดเก็บ: 

o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะตอ้งปลอดภัย 

o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะครอบคลมุ และปิดลอ้มทัง้หา้ดา้นเพือ่ป้องกนัและรักษาความปลอดภัยของสารจาก
สภาพอากาศ สตัว ์และการเขา้ถงึโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะตอ้งมป้ีายทีเ่หมาะสม 

o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะตอ้งมกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ 

o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะมจีดุลา้งตาฉุกเฉนิและ/หรอืฝักบัวทีเ่ขา้ถงึได ้

o พืน้ทีจ่ัดเก็บจะมอีปุกรณ์ป้องกนัและยับยัง้อัคคภีัยทีเ่หมาะสม 

o ไมอ่นุญาตใหร้ับประทานอาหาร สบูบหุรี ่และดืม่ในพืน้ทีจ่ัดเก็บ 
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o จะมภีาชนะรองรับส าหรับวัสด ุ> 55 แกลลอน (ประมาณ 200 ลติร) 

o ภาชนะรองรับจะมขีนาดอยา่งนอ้ย 110% ของปรมิาตรของภาชนะทีใ่หญท่ีส่ดุ 

o จะมกีารเวน้พืน้ทีท่างเดนิทีเ่พยีงพอระหวา่งภาชนะ 

o วัตถไุวไฟและตดิไฟไดง้า่ยจะถกูจัดเก็บใหห้า่งจากแหลง่จดุตดิไฟ 

o วัตถทุีเ่ขา้กนัไมไ่ดจ้ะถกูแยกออกจากกนั 

o อปุกรณ์ป้องกันการรั่วไหลรวมทัง้ PPE ทีจ่ าเป็นจะอยูใ่กลก้บัพืน้ทีจ่ัดเก็บ 

o พนักงานจะใช ้PPE ทีเ่หมาะสมเมือ่อยูใ่นพืน้ทีจ่ัดเก็บ 

• ขอ้บังคับเกีย่วกบัภาชนะ: 

o ภาชนะจะถกูเก็บไวบ้นพืน้ผวิทีซ่มึผา่นไมไ่ด ้

o ภาชนะและวัสดจุะตอ้งสามารถใชร้ว่มกนัได ้

o ภาชนะจะตอ้งอยูใ่นสภาพด ี

o ภาชนะจะตอ้งมกีารตดิป้ายชดัเจน 

o ภาชนะจะปิดไวต้ลอดเวลาเมือ่ไมใ่ชง้าน 

o ภาชนะบรรจวุัตถไุวไฟจะถกูเชือ่มตดิไวแ้ละตอ่ลงดนิ/ลงในดนิ 

o ภาชนะจะวางซอ้นกนัอยา่งปลอดภัย 

o ภาชนะทีม่สีารอันตรายจะถกูเก็บไวอ้ยา่งปลอดภัยเพือ่ป้องกนัการตก 

o ภาชนะทีม่สีารอันตรายจะตดิป้ายอยา่งชดัเจนวา่เป็นอันตราย รวมถงึการระบชุนดิและอันตราย 

o ภาชนะทีเ่ป็นถังเก็บใตด้นิจะมรีะบบตรวจจับการรั่วไหลทีใ่ชง้านไดแ้ละอปุกรณ์ป้องกนัน ้าลน้ 

• ปฏบิัตติามค าแนะน า RSL เกีย่วกบัการทดสอบตามปกตแิละแบบสุม่ และสอดคลอ้งกบัสารเคมทีีถ่กูจ ากดั
ทัง้หมดทีร่ะบไุวใ้น RSL 

วสัดหุรอืสิง่ใดๆ ทีไ่มผ่า่นการทดสอบ RSL จะถกูกกักนั 

• ท าตามกระบวนการการแกไ้ขปัญหาความลม้เหลวของ RSL ในกรณีทีก่ารทดสอบ RSL ลม้เหลว รวมถงึ

เอกสารประกอบเกีย่วกบัสาเหตแุละการด าเนนิการแกไ้ขโดยละเอยีด 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มเีอกสารแผนการรับมอืการรั่วไหลและอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มใชง้านในทีท่ีใ่ชแ้ละจัดเก็บ
สารเคม ี

• จัดท าเอกสารและด าเนนิการตามโปรแกรมประสทิธภิาพทางเคมแีละการลดปรมิาณสารเคม ี 

ตามแนวทางปฏบิตัทิ ีแ่นะน า ซพัพลายเออรค์วรพฒันาแผนประจ าปีเพือ่ปรบัปรงุผลผลติทางเคม ี

9.2.3 การฝึกอบรม 

พนักงานทีท่ างานกบัสารเคมจีะไดร้ับการฝึกอบรมเมือ่มกีารจา้งงานเป็นประจ าทกุปีและทกุเมือ่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของ
อันตราย กระบวนการ หรอืขัน้ตอน นอกเหนอืจากการฝึกอบรมประจ าปีแลว้ ยังตอ้งมกีารฝึกอบรมการปฏบิัตติาม

ขอ้ก าหนดเฉพาะ RSL ทกุๆ สองปี  

การฝึกอบรมประจ าปีจะรวมถงึ: 

• วธิกีารระบสุารเคมทีัง้หมด 

• วธิกี าหนดปรมิาณและต าแหน่งของสารเคมทีีใ่ช ้

• วธิกีารก าหนดมาตรการทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกันความเสีย่งทีร่ะบไุว ้ 

• วธิดี าเนนิการตามนโยบายและขัน้ตอน 

• วธิสีรา้งและด าเนนิการตามแผนรับมอืการรั่วไหลของสารเคม ี

การฝึกอบรมตอ่ไปนีม้ไีวส้ าหรับพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด: 

• วธิปีฏบิัตติามกฎ RSL อา้งถงึ Chemistry Playbook 

• วธิจีัดการสารเคมอียา่งมปีระสทิธภิาพ อา้งถงึ Chemistry Playbook 

• วธิตีรวจสอบและขนยา้ยสารเคมสี าหรับถังเก็บดา้นบนและใตด้นิ  
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 เอกสารประกอบ  

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

การประเมนิความเสีย่งในปัจจบัุน 

รายการสารเคมใีนปัจจบุัน 

รายการสารเคมทีีเ่ก็บถาวรจะไดร้ับการเก็บรักษาตามระยะเวลาการใชส้ารเคมมีากกวา่ 30 ปี 

เอกสารขอ้มลูความปลอดภัยสารเคม ี(SDS) ในปัจจบัุนส าหรับสารเคมทีกุชนดิ 

SDS ทีเ่ก็บถาวรตามระยะเวลาการใชส้ารเคมมีากกวา่ 30 ปี 

เอกสารการทดสอบความสมบรูณ์ประจ าปีส าหรับถังเก็บใตด้นิทีเ่ก็บไวเ้ป็นเวลานาน 30 ปีขึน้ไป 

จะมกีารเก็บรักษาบันทกึการทดสอบ RSL เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 ปี 

แผนรับมอืการรั่วไหลในปัจจบุัน 

 แหลง่ทีม่า 

Chemistry Playbook 

 

https://about.nike.com/pages/chemistry-restricted-substances-list


ความปลอดภัยทั่วไปในสถานทีท่ างาน มาตรฐานหลักเกณฑค์วามเป็นผูน้ าของ NIKE 

 

กลับสูด่า้นบน | หนา้ 40 จาก 132 

 

ปลอดภัย 

สถานที่ท างานปลอดภัย 

ซพัพลายเออรจ์ัดเตรยีมสถานทีท่ างานทีป่ลอดภัยและด าเนนิการตามขัน้ตอนทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกันอบัุตเิหตแุละการ
บาดเจ็บทีเ่กดิจากเกีย่วขอ้ง หรอืเกดิขึน้ในระหวา่งการท างาน หรอืผลจากการด าเนนิในสถานประกอบการของซพัพลาย
เออร ์ซพัพลายเออรม์รีะบบในการตรวจจบั หลกีเลีย่ง และตอบสนองตอ่ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่ความปลอดภัยของ

พนักงานทกุคน  

สว่นนีป้ระกอบดว้ย CLS ดังตอ่ไปนี:้ 

• ความปลอดภัยทั่วไปในสถานทีท่ างาน 

• ความปลอดภัยของเครือ่งจักร 

• อปุกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครือ่งจักร 

• พืน้ทีอ่ับอากาศ 

• ความปลอดภัยของผูร้ับเหมา 

• การควบคมุพลังงานอันตราย (LOTO) 

• ความปลอดภัยของการใชไ้ฟฟ้า 

• อปุกรณ์ป้องกันการตกจากทีส่งู 

• ความปลอดภัยในการบ ารงุรักษา 

• การจัดการกบัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย 

• ภาชนะรับแรงดันและอากาศอัด 

• การจัดการจราจรและยานพาหนะ 

• รถบรรทกุส าหรับอตุสาหกรรมขบัเคลือ่น 

 ความปลอดภยัทั่วไปในสถานทีท่ างาน 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับ
สภาพแวดลอ้มในสถานทีท่ างาน  

 ขอ้บงัคบั 

10.2.1 หนา้ทีท่ ัว่ไป 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายมหีนา้ทีท่ั่วไปในการจัดหาสถานทีจ่า้งงานใหพ้นักงานแตล่ะคนซึง่ปราศจากอันตรายทีเ่ป็นที่
ทราบกนัวา่กอ่ใหเ้กดิหรอืมแีนวโนม้ทีจ่ะท าใหเ้สยีชวีติหรอืเป็นอันตรายทางกายภาพอยา่งรา้ยแรงตอ่พนักงานหรอื

สิง่แวดลอ้ม 

10.2.2 การดแูลความสะอาด 

สถานประกอบการแตล่ะแหง่จะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทกุพืน้ทีท่ีพ่นักงาน ผูร้ับเหมาในสถานที ่และผูร้ับเหมาชว่งใน
สถานทีท่ างานหรอืเดนิทางไปจะปราศจากอันตราย อยา่งนอ้ยทีส่ดุ สถานประกอบการแตล่ะแหง่จะ:  

• รักษาสถานทีท่ างานทัง้หมดใหส้ะอาด แหง้ และอยูใ่นสภาพทีซ่อ่มแซมไดด้แีลว้ 

• รักษาทางเดนิใหป้ราศจากอันตรายและสิง่กดีขวางอืน่ๆ ทีอ่าจท าใหส้ะดดุ 

• จัดใหม้แีละรักษาระยะหา่งขัน้ต า่ 0.9 ม. (3 ฟตุ) ส าหรับแผงไฟฟ้า จดุลา้งตาและฝักบัว และอปุกรณ์ฉุกเฉนิ
อืน่ๆ 
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• ดแูลทางออกใหพ้ืน้ทีโ่ลง่และไมม่สี ิง่กดีขวางจากทกุสว่นของอาคาร หา้มล็อคหรอืยดึประตหูรอืทางเดนิเพือ่
ป้องกนัการหลบหน ี

• จัดพืน้ทีจ่ัดเก็บใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย อยา่เก็บวัสดภุายในระยะ 45 ซม. (18 นิว้) จากเพดานหรอืหัวฉีด
ดับเพลงิ (แลว้แตว่า่อะไรจะต า่กวา่) 

• ท าความสะอาดสิง่ทีร่ั่วไหลทันทแีละวางป้ายเตอืนบนพืน้เปียก 

• ปกป้องหนา้ตา่งและพืน้ผวิโปรง่ใสในประตจูากการแตกหัก ท าเครือ่งหมายทีป่ระตหูรอืฉากกัน้ดว้ยดคีอลหากมี
ความเสีย่งทีจ่ะมคีนเดนิเขา้ไป 

10.2.3 การควบคมุสตัวพ์าหะน าโรค 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งจัดท าขัน้ตอนในการควบคมุแมลงและสตัวจ์ าพวกหนู ขัน้ตอนจะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ย
ดังตอ่ไปนี:้ 

• สารเคมทีีใ่ชใ้นการก าจัดสตัวพ์าหะน าโรคและสตัวจ์ าพวกหนูจะตอ้งไดร้ับการอนุมัตใิหใ้ชใ้นบรเิวณทีม่ผีูค้นและ
ไดร้ับการจัดการตาม การจดัการสารเคม,ี ของเสยีอันตราย และ ขยะมลูฝอย (ไมใ่ชข่องเสยีอันตราย)  

• รวมอยูใ่นขอบเขตทีไ่มใ่ชโ่รงงานผลติ/สถานทีผ่ลติ เชน่ หอพัก โรงอาหาร และศนูยด์แูลเด็ก 

• ท าสญัญาบรกิารก าจัดสตัวพ์าหะน าโรคเพือ่ตรวจสอบและจัดการเพือ่ควบคมุการเขา้ท าลายของแมลงและสตัว ์
จ าพวกหนูอยา่งนอ้ยเดอืนละครัง้ 

• ใชเ้ฉพาะแอปพลเิคชนัทีไ่ดร้ับการอนุมัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ทีเ่หมาะส าหรับการใชง้านรอบผูค้นเทา่นัน้ 

• ก าจัดกบัดักทีม่สีตัวจ์ าพวกหนู แมลงหรอืสตัวร์า้ยอืน่ๆ 

• เก็บรักษาบันทกึการควบคมุสตัวพ์าหะน าโรคในสถานที ่พรอ้มกบัรายงานการควบคมุสตัวพ์าหะน าโรคทีเ่ป็นลาย 
ลักษณ์อักษร บันทกึจะตอ้งครอบคลมุดังตอ่ไปนี:้ 

o แผนที ่

o ฉลากจากสารเคมทีีใ่ช ้

o เอกสารขอ้มลูความปลอดภัยสารเคม ี(SDS) 

o สญัญาควบคมุสตัวพ์าหะน าโรค ใบรับรองการประกนัภัย และใบอนุญาต  

• แจง้ผูจ้ัดการสถานประกอบการ 

10.2.4 การฝึกอบรม 

พนักงานจะไดร้ับการฝึกอบรมประจ าปีซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุรวมถงึ:  

• ภาพรวมของแตล่ะองคป์ระกอบของความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน 

• การดแูลทั่วไปและพฤตกิรรมความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

 แหลง่ทีม่า 

CLS ตอ่ไปนี:้ 

• การจัดการจราจรและยานพาหนะ  

• รถบรรทกุส าหรับอตุสาหกรรมขบัเคลือ่น  

• การจัดการสารเคม ี

• ของเสยีอันตราย 

• ขยะมลูฝอย (ไมใ่ชข่องเสยีอันตราย) 
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 ความปลอดภยัของเครือ่งจักร 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและน ากระบวนการและขัน้ตอนไปใชเ้พือ่ก าจัดหรอืลดความเสีย่งของการบาดเจ็บเนือ่งจาก
เครือ่งจักรทีไ่มป่ลอดภัย ความปลอดภัยของเครือ่งจักรมุง่เนน้ไปทีก่ารออกแบบเครือ่งจักรในทกุแงม่มุ รวมถงึ อปุกรณ์
ป้องกนัอันตรายจากเครือ่งจักร  

 ค าจ ากดัความ 

เครือ่งจกัรทีป่ลอดภยั คอื การวัดเพือ่บันทกึความปลอดภัยโดยรวมของเครือ่งจักร ค านวณเป็นเปอรเ์ซ็นตข์อง 
เครือ่งจักรทัง้หมดและรวมถงึเครือ่งจักรทีเ่ป็นเครือ่งจักรทีม่คีุณสมบัตเิหมาะสม มกีารประเมนิความเสีย่งของสถาน 
ประกอบการ (ทีม่ผีลกระทบกบัเครือ่งจักร) มกีารวเิคราะหอ์ันตรายจากงาน เป็นงานทีม่มีาตรฐานความปลอดภัย มกีาร

ฝึกอบรม/การรับรองงานการสอนงาน องคป์ระกอบทัง้หมดจะรวมถงึการปฏบิัตกิารและการบ ารงุรักษา 

 ขอ้บงัคบั 

11.3.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภัยของเครือ่งจักรทกุปี ซึง่
อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• ส ารวจเครือ่งจักรและอปุกรณ์ทัง้หมดเพือ่หาอันตราย 

• ประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตรายทีร่ะบไุว ้

• ระบแุละน ามาตรการการควบคมุไปปฏบัิตจิรงิเพือ่ลดความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ อปุกรณ์ป้องกนัแบบตดิอยูก่บัที ่
อนิเตอรล็์อค การควบคมุสองมอื  

11.3.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งมกีารด าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บจากเครือ่งจักรที่
ไมป่ลอดภัย โดยจะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี:้ 

การซือ้เครือ่งจกัร  

ไฟลท์างเทคนคิทีก่รอกโดยผูต้รวจการรบัรอง (ทัง้ภายในหรอืภายนอก) ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุรวมถงึ: 

• การประเมนิความเสีย่งของเครือ่งจักร (ISO 12100 หรอืเทยีบเทา่) 

• การแสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิัตติามมาตรฐานยโุรป (EIC 60204-1 – ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภัย 
ของไฟฟ้าของสหภาพยโุรป 2006/42/EC - ความปลอดภัยของเครือ่งจักรภาคผนวก I ขอ้บังคับดา้นความ
ปลอดภัยและสขุภาพทีจ่ าเป็น และมาตรฐานประเภท C ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) หรอืมาตรฐานการก ากบัดแูลทอ้งถิน่

แลว้แตว่า่สิง่ใดจะส าคัญกวา่ 

• รายงานการทดสอบการท างานทีเ่กีย่วขอ้ง 

• การซือ้มอเตอรไ์ฟฟ้าใหมห่รอืมอเตอรท์ดแทน (50 เฮริต์ซ ์หรอื 60 เฮริต์ซ ์; 0.75 - 200 กโิลวัตต;์ 2, 4, 6 
และ 8 ขัว้) จะเป็นไปตามมาตรฐานประสทิธภิาพระดับพรเีมยีม IE3 หรอืดกีวา่ ขอ้ยกเวน้คอืมอเตอร ์8 ขัว้ทีส่งู
กวา่ 200 กโิลวัตต ์และมอเตอรห์ลังไดรฟ์ความถีต่ัวแปรซึง่มอเตอรจ์ะเป็นไปตามมาตรฐาน IE2 

การตดิต ัง้เครือ่งจกัร 

แผนการตดิตัง้เครือ่งจักรเพือ่ลดความเสีย่งดา้นสขุภาพและความปลอดภัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตัง้เครือ่งจักรซึง่อยา่ง
นอ้ยทีส่ดุรวมถงึ: 

• การประเมนิเครือ่งจักรทีต่ดิตัง้ 

• ขนาด น ้าหนัก มติ ิการตรวจสอบการประเมนิความเสีย่ง 

• ความจ าเป็นในการตดิตัง้ - ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารขนถา่ย การรือ้ถอน อปุกรณ์ ความเชีย่วชาญ 

• เสน้ทางทีช่ดัเจน 
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• การประเมนิขอ้บังคับของโครงสรา้งอาคาร อา้งองิถงึ CLS การออกแบบอาคารและโครงสรา้งความปลอดภัย 

• การประเมนิระบบสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็น 

• ขอ้ก าหนดในการตดิตัง้ผนังป้องกนัเพือ่แยกการตดิตัง้ออกจากพนักงาน 

• ทบทวนและปรับปรงุขอ้บังคับเกีย่วกบัอัคคภีัยและเหตฉุุกเฉนิ ขอ้บังคับการจัดการสารเคมหีรอือนัตรายตอ่ 
สขุภาพตา่งๆ ตัวอยา่งเชน่ เสยีงและการสมัผัสสารเคม ี

• ตรวจสอบวา่การสกดัไดร้ับการออกแบบดว้ยความเร็วจับยดึทีเ่หมาะสม วัสดทุีถ่กูตอ้ง และตดิตัง้อยา่งเหมาะสม 

การซือ้มอเตอรไ์ฟฟ้าใหมห่รอืการเปลีย่นมอเตอรไ์ฟฟ้าในจักรเย็บผา้และจักรเย็บตะเข็บเป็นแบบเซอรโ์วหรอืดกีวา่ 

ตามแนวทางปฏบิตัทิ ีแ่นะน า ซพัพลายเออรค์วรมเีฉพาะประเภทเซอรโ์วหรอืมอเตอรท์ ีด่กีวา่ 
ในจกัรเย็บผา้และจกัรเย็บตะเข็บ 

การท างานของเครือ่งจกัร 

ขอ้ก าหนดในการพัฒนาและปรับปรงุตามความจ าเป็นส าหรับการปฏบัิตกิารท่ัวไปทัง้หมด: 

• การวเิคราะหอ์นัตรายจากงาน 

• งานมาตรฐานความปลอดภัย 

• การสอนขณะท างาน 

การบ ารงุรกัษาเครือ่งจกัร 

• ขัน้ตอนของระบบล็อค/ระบบป้ายเตอืนเฉพาะเครือ่งจักรทีร่ะบแุหลง่พลังงานทัง้หมด  

• การวเิคราะหอ์นัตรายจากงาน 

• งานมาตรฐานความปลอดภัย 

• การสอนขณะท างาน 

การก าจดัเครือ่งจกัร 

กระบวนการส าหรับแผนการก าจัดเครือ่งจกัรซึง่รวมถงึ: 

• การประเมนิเครือ่งจักร 

• ขนาด น ้าหนัก มติ ิการตรวจสอบการประเมนิความเสีย่ง 

• ความตอ้งการในการรือ้ถอนซึง่จ าเป็นตอ้งมกีารขนถา่ย การรือ้ถอน อปุกรณ์ หรอืความเชีย่วชาญ 

• เสน้ทางทีช่ดัเจน 

• การประเมนิระบบสาธารณูปโภคทีจ่ะรือ้ถอน อา้งองิถงึ CLS การออกแบบอาคารและโครงสรา้งความปลอดภัย  

• การประเมนิระบบสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็น 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ดิตัง้ผนังป้องกัน้เพือ่แยกออกจากคนงานแลว้ 

ระบขุอ้บังคับการรือ้ถอนและการก าจัดทีส่อดคลอ้งกบั CLS และขอ้บังคับทอ้งถิน่ 

เครือ่งจกัรทีอ่อกแบบ/พฒันาภายใน  

เครือ่งจักรถกูตรวจสอบเอกสารการออกแบบในดา้นความปลอดภัยของเครือ่งจักรทัง้หมด  

เอกสารการประเมนิความเสีย่งของเครือ่งจักร 

การแสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิัตติามมาตรฐานยโุรป (IEC 60204-1 - ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภัยของไฟฟ้า 
ของสหภาพยโุรป 2006/42/EC - ความปลอดภัยของเครือ่งจักรภาคผนวก I ขอ้บังคับดา้นความปลอดภัยและ 
สขุภาพทีจ่ าเป็น และมาตรฐานประเภท C ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) หรอืมาตรฐานการก ากบัดแูลทอ้งถิน่แลว้แต่ 

วา่สิง่ใดจะส าคัญกวา่ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบความปลอดภัยของเครือ่งจักรทีไ่ดร้ับการรับรอง 

การวดั 

กระบวนการจัดท าเอกสารเพือ่เก็บรักษาบันทกึจ านวนและเปอรเ์ซ็นตข์องเครือ่งจักรทีป่ลอดภัย 
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แผนกลยทุธด์า้นความปลอดภยัของเครือ่งจกัร 

แผนกลยทุธเ์พือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายของเครือ่งจักรทีป่ลอดภัย 100% 

11.3.3 การฝึกอบรม 

พนักงานทกุคนทีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัเครือ่งจักรจะไดร้ับการฝึกอบรมความปลอดภัยของเครือ่งจักรตัง้แตค่รัง้แรกทีจ่า้ง
งาน การฝึกอบรมจะครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• อันตรายจากเครือ่งจักรและวธิป้ีองกนัอันตรายเหลา่นัน้ 

• ขัน้ตอนการใชง้านทีป่ลอดภัย 

พนักงานทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบและพัฒนาเครือ่งจักรจะไดร้ับการฝึกอบรมเกีย่วกบัมาตรฐานและขัน้ตอน
ความปลอดภัยของเครือ่งจักรและแนวทางปฏบิัตใินการออกแบบทีป่ลอดภัย 

ผูป้ฏบัิตงิานทัง้หมด รวมถงึพนักงานชัว่คราวจะไดร้ับการฝึกอบรม/มคีณุสมบัตใินการใชเ้ครือ่งจกัร 

พนักงานซอ่มบ ารงุจะไดร้ับการฝึกอบรม/มคีณุสมบัตสิ าหรับท ากจิกรรมการบ ารงุรกัษาเฉพาะเครือ่งจักร  

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

สถานทีแ่ตล่ะแหง่ตอ้งเก็บรักษาบันทกึเหตกุารณ์ความปลอดภัยของเครือ่งจักรทีไ่มป่กตเิป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 

ไฟลท์างเทคนคิเกีย่วกบัความปลอดภัยของเครือ่งจักรทีแ่สดงถงึการปฏบิัตติามมาตรฐานความปลอดภัยของเครือ่งจักร
สากลส าหรับอปุกรณ์ชว่ยชวีติ 

 แหลง่ทีม่า 

CLS ตอ่ไปนี:้ 

• การควบคมุพลังงานอันตราย  

• การออกแบบอาคารและโครงสรา้งความปลอดภัย 

• การสมัผัสเสยีงในสถานทีท่ างาน 

• ความปลอดภัยในการบ ารงุรักษา 

• การจัดการระบบป้องกนัอัคคภีัย 

• แผนปฏบิัตกิารกรณีฉุกเฉนิ 

• คา่ขดีจ ากดัสารเคมทีีย่อมใหส้มัผัสไดใ้นสถานทีท่ างาน (Occupational Exposure Limits) 

• ภาชนะรับแรงดันและอากาศอัด 

ไฟลท์างเทคนคิส าหรับเครือ่งจักรทีแ่สดงถงึการปฏบัิตติามมาตรฐานความปลอดภัยของเครือ่งจักรสากลส าหรับ 
อปุกรณ์ชว่ยชวีติ 

Machine Safety Playbook 

องคก์ารมาตรฐานสากล – ISO 12100 ความปลอดภัยของเครือ่งจักร – หลักการทั่วไปในการออกแบบ – การประเมนิ

และลดความเสีย่ง 

ค าสัง่เครือ่งจักรของสหภาพยโุรป – MD 2006/42/EC 

ส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม – IEC 60204-1 – อปุกรณ์ไฟฟ้าของเครือ่งจักร – สว่นที ่1: ขอ้บังคับ

ทั่วไป 

https://nike-public.box.com/s/qcqumm6dkxcct5hqf73jn9teuo44spdj
https://www.iso.org/
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2006-42-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://www.iec.ch/
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 อปุกรณ์ป้องกนัอันตรายจากเครือ่งจักร 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและน ากระบวนการและขัน้ตอนไปใชเ้พือ่ก าจัดหรอืลดความเสีย่งของการบาดเจ็บเนือ่งจากการ
เคลือ่นยา้ยชิน้สว่นเครือ่งจักรโดยใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัอันตรายจากเครือ่งจักร อปุกรณ์ป้องกนัอันตรายจากเครือ่งจักร 
ปกป้องผูท้ีท่ างานรว่มกบัเครือ่งจักรจากอันตรายจากเครือ่งจักร ความปลอดภัยของเครือ่งจักร มุง่เนน้ไปทีก่าร 

ออกแบบเครือ่งจักรซึง่รวมถงึอปุกรณ์ป้องกนัอันตรายจากเครือ่งจักรดว้ย  

 ขอ้บงัคบั 

12.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของอปุกรณ์ป้องกนัอันตรายจากเครือ่งจักร
ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุจะตอ้งม:ี 

• การส ารวจเครือ่งจักรและอปุกรณ์ทัง้หมดเพือ่หาอันตรายทีเ่กีย่วขอ้งกับชิน้สว่นเครือ่งจักรทีก่ าลังเคลือ่นที ่

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย 

• การระบแุละการด าเนนิการตามมาตรการการควบคมุเพือ่ลดความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ อปุกรณ์ป้องกนัแบบตดิอยู่
กบัที ่อนิเตอรล็์อค การควบคมุสองมอื  

12.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งมกีารด าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บจากการ
เคลือ่นยา้ยชิน้สว่นเครือ่งจักร โดยจะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี:้  

• การประเมนิส าหรับอปุกรณ์ใหมแ่ละ/หรอืดัดแปลงโดยพจิารณาจากการก าจัดกอ่นจากนัน้จงึเป็นการป้องกนัจาก
อันตราย 

• อปุกรณ์จะอยูใ่นสภาพการใชง้านทีด่แีละปลอดภัย 

• อปุกรณ์จะไมส่รา้งอันตรายเพิม่เตมิ 

• พัดลมและอปุกรณ์หมนุอืน่ๆ ทีอ่ยูเ่หนอืพืน้ผวิการท างานนอ้ยกวา่ 2.1 ม. (7 ฟตุ) จะไดร้ับการป้องกนัดว้ยชอ่ง
เปิดทีน่อ้ยกวา่ 1.25 ซม. (0.5 นิว้) 

• เครือ่งจักรทีม่ชี ิน้สว่นหมนุจะถกูปิดลอ้มและเชือ่มตอ่กนัดว้ยกลไกปิดอัตโนมัต ิ

• รักษาความปลอดภัยเครือ่งจักรหรอือปุกรณ์ทีส่ามารถเดนิหรอืเคลือ่นยา้ยไดใ้นระหวา่งการท างาน 

• การตรวจสอบประจ าปีเกีย่วกบัอปุกรณ์ป้องกนัอันตรายจากเครือ่งจักร 

• ขอ้ก าหนดในการบ ารงุรักษาและซอ่มแซมระบบล็อค/ระบบป้ายเตอืนเชงิป้องกนั 

12.2.3 ลฟิต ์บนัไดเลือ่น และเครือ่งยกวสัดุ 

การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของลฟิต ์บันไดเลือ่น และเครือ่งยกวัสดทุกุปี
ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบอุันตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานและบ ารงุรักษาลฟิต ์บันไดเลือ่น และเครือ่งยกวัสดุ 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย 

• การระบแุละการด าเนนิการตามมาตรการการควบคมุเพือ่ลดความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรับได ้ตัวอยา่งเชน่ 
อนิเตอรล็์อค การบ ารงุรักษาเชงิป้องกนั 

โปรแกรม 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนเกีย่วกบัลฟิต ์บันไดเลือ่น และเครือ่งยกวัสดซุ ึง่อยา่งนอ้ยจะตอ้ง
ครอบคลมุดังตอ่ไปนี:้ 

• ประกาศน ้าหนักทีป่ลอดภัยส าหรับการยกและระบวุา่อปุกรณ์ไมไ่ดม้ไีวส้ าหรับการใชง้านของมนุษย ์
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• จัดต าแหน่งหรอืตดิตัง้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บของผูใ้ชแ้ละผูส้งัเกตการณ์ 

• ตดิตัง้อนิเตอรล็์อค ผนังป้องกนั และอปุกรณ์นริภัยตามความเหมาะสมเพือ่ป้องกนัการบาดเจ็บ 

• ท าการบ ารงุรักษาเชงิป้องกนัอยา่งสม า่เสมอ 

• ด าเนนิกจิกรรมการซอ่มแซมและบ ารงุรักษาตามขอ้บังคับในระบบล็อค/ระบบป้ายเตอืน 

• ใชส้ ิง่กดีขวางและป้ายทีใ่ชเ้พือ่ป้องกนัการเขา้เมือ่อปุกรณ์ไมส่ามารถใชง้านได ้

• พัฒนาขัน้ตอนเพือ่เตรยีมส าหรับการใชก้บัลฟิต ์บันไดเลือ่น และเครือ่งยกวัสดใุนกรณีฉุกเฉนิ 

• ด าเนนิการตรวจสอบและรับรองโดยบคุคลทีส่ามในชว่งเวลาทีเ่ป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มรีะยะหา่งในแนวตัง้กบัสิง่กดีขวางเหนอืศรีษะอยา่งนอ้ย 2.1 ม. (7 ฟตุ) 

12.2.4 การฝึกอบรม 

พนักงานทกุคนทีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัการเคลือ่นยา้ยชิน้สว่นเครือ่งจักรจะไดร้ับการฝึกอบรมความปลอดภัยตัง้แตค่รัง้แรก
ทีจ่า้งงาน การฝึกอบรมจะครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• อันตรายจากเครือ่งจักร 

• ขัน้ตอนการใชง้านทีป่ลอดภัย 

• ขอ้มลูเกีย่วกบัอปุกรณ์ป้องกนัอันตรายจากเครือ่งจักรและการใชง้านทีเ่หมาะสม 

• ขัน้ตอนการแจง้เตอืนหากอปุกรณ์ป้องกนัอันตรายจากเครือ่งจักรสญูหาย เสยีหาย ใชง้านไมไ่ด ้หรอืมสีภาพไม่
ปลอดภัยอืน่ๆ 

 เอกสารประกอบ  

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

บันทกึการประเมนิส าหรับอปุกรณ์ใหมแ่ละอปุกรณ์ทีป่รับปรงุตลอดอายกุารใชง้านของอปุกรณ์ 

บันทกึการซอ่มแซมจะถกูเก็บรักษาไวต้ลอดอายกุารใชง้านของอปุกรณ์ 

 แหลง่ทีม่า 

CLS การควบคมุพลังงานอันตราย (LOTO) 

 พืน้ทีอ่บัอากาศ  

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการเขา้
พืน้ทีอ่ับอากาศ 

 ขอ้บงัคบั 

13.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งจัดท าและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของพืน้ทีอ่ับอากาศทกุปี ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุ
ไดแ้ก:่ 

• การระบพุืน้ทีอ่ับอากาศและอันตรายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตรายแตล่ะรายการ 

• การระบมุาตรการการควบคมุเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ ขัน้ตอนการเขา้ PPE การสือ่สาร และ
การฝึกอบรม 
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13.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับพืน้ทีอ่ับอากาศ การทีร่ายการของ
พืน้ทีอ่ับอากาศจะเสร็จสมบรูณ์ พืน้ทีอ่ับอากาศจะตอ้งถูกจัดประเภทเป็นแบบตอ้งไดร้ับ 

อนุญาตหรอืไมไ่ดอ้นุญาตและจะครอบคลมุขอ้บังคับขัน้ต า่ดังตอ่ไปนี:้ 

• พืน้ทีอ่ับอากาศทีต่อ้งขออนุญาต: 

o พืน้ทีอ่ับอากาศทีม่คีวามเสีย่งปานกลางหรอืสงูซึง่ระบไุวใ้นการประเมนิความเสีย่งจะมใีบอนุญาตใหเ้ขา้ 

o พนักงานทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาตจะถกูจ ากัดไมใ่หเ้ขา้ไปในพืน้ทีอ่ับอากาศทีต่อ้งขออนุญาตกอ่น 

o ป้ายเตอืนจะตดิไวท้ีจ่ดุเชือ่มตอ่ทัง้หมด ป้ายจะอา่นวา่: 

อนัตราย – พืน้ทีอ่บัอากาศทีต่อ้งขออนุญาต หา้มเขา้ 

• ความรับผดิชอบของผูเ้ขา้ หัวหนา้งาน และผูด้แูลในการเขา้พืน้ทีอ่ับอากาศทีต่อ้งขออนุญาต ผูบ้ังคับบัญชาและ
ผูเ้ขา้รว่ม 

• ขอ้บังคับการขออนุญาตเขา้พืน้ที:่ 

o ชือ่และต าแหน่งของพืน้ทีอ่ับอากาศ 

o วัตถปุระสงคใ์นการเขา้ วันที ่และระยะเวลาในการท างาน รวมถงึวันทีแ่ละเวลาหมดอายใุนการเขา้ 

o รายชือ่ของผูเ้ขา้ ผูด้แูลและหัวหนา้งานทีต่อ้งการเขา้ทีไ่ดร้ับอนุญาตแลว้ 

o อันตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีอ่ับอากาศและวธิกีารควบคมุ 

o ขัน้ตอนการแยก 

o เงือ่นไขการเขา้ทีย่อมรับได ้

o การทดสอบในบรรยากาศทีจ่ าเป็นและผลการตดิตามอยา่งตอ่เนื่อง 

o ขอ้ก าหนดการชว่ยเหลอืและกรณีฉุกเฉนิ 

o ขัน้ตอนการสือ่สารส าหรับผูเ้ขา้และผูด้แูล 

o อปุกรณ์เอาเขา้ทีจ่ าเป็น ตัวอยา่งเชน่ ขาตัง้กลอ้งและเครือ่งกวา้น เข็มขดันริภัยแบบรัดตัว 

o รายละเอยีดของใบอนุญาตอืน่ๆ (การท างานทีก่อ่ใหเ้กดิความรอ้น) 

• การสอบเทยีบประจ าปีและการสอบเทยีบกอ่นเขา้ดว้ยตนเองส าหรับอปุกรณ์ตดิตามและทดสอบทัง้หมด 

• ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะมกีระบวนการจัดท าเป็นเอกสารส าหรับขัน้ตอนการเขา้พืน้ทีอ่ับอากาศประจ าปี ซึง่
รวมถงึพนักงาน ผูร้ับเหมาในสถานที ่และผูร้ับเหมาชว่งในสถานที ่

• ขอ้บังคับส าหรับการจ าแนกพืน้ทีอ่ับอากาศเป็นพืน้ทีอ่ับอากาศทีไ่มต่อ้งขออนุญาต  

o ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พืน้ทีอ่ับอากาศไมม่บีรรยากาศทีเ่ป็นอันตรายจรงิหรอืทีอ่าจจะเป็นอันตราย 

o ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พืน้ทีอ่ับอากาศไมม่อีันตรายทีอ่าจท าใหเ้สยีชวีติหรอืเป็นผลรา้ยแรงตอ่รา่งกาย ซึง่
รวมถงึอันตรายตอ่สขุภาพหรอืความปลอดภัยทีเ่ป็นทีย่อมรับ รวมถงึการถกูทว่มทับในวัตถทุีเ่ป็น
ของแข็งหรอืของเหลว ไฟฟ้าชอ็ต หรอืชิน้สว่นทีเ่คลือ่นไหว 

o ในการเขา้ไปเพือ่ก าจัดอันตราย พืน้ทีด่ังกลา่วจะถอืวา่เป็นพืน้ทีอ่ับอากาศทีต่อ้งขออนุญาตจนกวา่จะ
ก าจัดอันตรายได ้

o จัดประเภทของพืน้ทีอ่ับอากาศทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาตใหเ้ป็นพืน้ทีอ่ับอากาศทีต่อ้งขออนุญาตหากจ าเป็น
เมือ่การเปลีย่นแปลงการใชง้านหรอืการก าหนดคา่ของพืน้ทีจ่ะเพิม่อันตรายใหก้บัผูเ้ขา้ 

13.2.3 การฝึกอบรม 

จะมกีารฝึกอบรมใหก้บัพนักงานทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานในพืน้ทีอ่ับอากาศ (ตัวอยา่งเชน่ ผูเ้ขา้ท างานใหม ่
ผูด้แูล หัวหนา้งาน ทมีกูภ้ัย) ตัง้แตท่ีม่กีารมอบหมายงานในตอนแรกและหลังจากนัน้ทกุปีเป็นอยา่งนอ้ย การฝึกอบรมนี้

จะรวมถงึ: 

• อันตรายจากการเขา้สูพ่ืน้ทีอ่ับอากาศและมาตรการควบคมุ 

• ใบอนุญาตการเขา้พืน้ที ่

• ใชอ้ปุกรณ์ทัง้หมด 

• การสือ่สาร 
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• ขอ้ก าหนดการชว่ยเหลอืและกรณีฉุกเฉนิ 

 เอกสารประกอบ  

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

จะมกีารเก็บรักษาใบอนุญาตเขา้พืน้ทีอ่ับอากาศอยา่งนอ้ย 1 ปี 

บันทกึการตรวจสอบจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

 แหลง่ทีม่า 

CLS ความปลอดภัยของผูร้ับเหมา 

 ความปลอดภยัของผูร้ับเหมา 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งดา้น EHS ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบักจิกรรมของผูร้ับเหมาและผูร้ับเหมาชว่งในสถานทีนั่น้ 

 ขอ้บงัคบั 

14.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภัยของผูร้ับเหมาประจ าปี ซึง่
อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• งานและอันตรายทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่าจมกีารท าสญัญาหรอืท าสญัญารับชว่ง 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตรายทีร่ะบไุว ้

• การระบมุาตรการการควบคมุเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่ง 

14.2.2 คณุสมบตั ิ

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะมกีระบวนการตรวจสอบคณุสมบัตสิ าหรับผูร้ับเหมาหรอืผูร้ับเหมาชว่งในสถานทีท่ี ่
ด าเนนิการบ ารงุรักษาอปุกรณ์หรอืสิง่อ านวยความสะดวกหรอืก าลังปฏบัิตงิานทีม่คีวามเสีย่งเกนิความเสีย่งต า่ 
กระบวนการตรวจสอบคณุสมบัตจิะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• แบบฟอรม์คณุสมบัตเิบือ้งตน้ทีก่รอกโดยซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายทีไ่ดร้ับผลกระทบซึง่รวมถงึ: 

o ประสทิธภิาพของ EHS ในอดตี 

o ขอ้บังคับการประกนัความรับผดิทีเ่พยีงพอ (แนะน าใหค้รอบคลมุกวา้งๆ ตามทีก่ าหนดในแตล่ะประเทศ) 

o การด าเนนิการตามโปรแกรมและการฝึกอบรมดา้นความปลอดภัยทีเ่กีย่วขอ้ง 

• กระบวนการประเมนิเพือ่การยอมรับหรอืปฏเิสธซพัพลายเออร ์

• จัดท าเอกสารรายชือ่ซพัพลายเออรท์ีม่คีณุสมบัต ิ

• การประเมนิซพัพลายเออรท์ีม่คีณุสมบัตติามรายชือ่ประจ าปี 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มใีบรับรอง ใบอนุญาต และการอนุมัตใินการท างานครบถว้น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เป็นไป 
ตามขอ้ก าหนดความรับผดิขัน้ต า่ (ตามทีก่ าหนดโดยเขตอ านาจศาลทีเ่หมาะสม ลักษณะงาน แนวปฏบิัตทิีด่)ี 

14.2.3 การตรวจสอบ/การปฐมนเิทศกอ่นท างาน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการตรวจสอบและจัดปฐมนเิทศกอ่นการท างานใหก้บัผูร้ับเหมาและผูร้ับเหมาชว่ง
ในสถานที ่ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การแนะแนวทางของสถานประกอบการ ไดแ้ก ่ทางออกฉุกเฉนิ การจดจ าสญัญาณเตอืนภัย และการด าเนนิการ
ในกรณีฉุกเฉนิ 
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• การตรวจสอบการฝึกอบรมและการรับรองผูร้ับเหมาและผูร้ับเหมาชว่งในสถานที ่

• การตรวจสอบเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยสารเคมใีดๆ ทีน่ าเขา้มาในสถานที ่

• การตรวจสอบอปุกรณ์ทีน่ าเขา้มาในสถานทีเ่พือ่ใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นสภาพดแีละเป็นไปตามขอ้บังคับทาง 
กฎระเบยีบทัง้หมด 

• การตรวจสอบระเบยีบขอ้บังคับ EHS ทีบั่งคับใชทั้ง้หมดตลอดจนนโยบายและขัน้ตอนดา้น EHS ของซพัพลาย
เออร ์

• การตรวจสอบกฎความปลอดภัยทั่วไป 

• ขอ้บังคับในการดแูล ท าความสะอาด และการก าจัด 

• การรายงานเหตกุารณ์ไมป่กต ิ

• ขอ้ก าหนดของการไมป่ฏบิัตติามกฎ 

14.2.4 การตรวจสอบ 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะมกีระบวนการตรวจสอบส าหรับผูร้ับเหมาและผูร้ับเหมาชว่งในสถานที ่ระดับของการ 
ตรวจสอบจะพจิารณาจากระดับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับงาน 

ขอ้ก าหนดของการไมป่ฏบิตัติามกฎ 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะมกีระบวนการในการไมป่ฏบัิตติามนโยบายและขัน้ตอนดา้นความปลอดภัยสว่นใดสว่นหนึง่
ตามสญัญาของซพัพลายเออร ์

14.2.5 การฝึกอบรม  

ผูจ้ัดการ หัวหนา้งาน และพนักงานทีไ่ดร้ับผลกระทบทัง้หมดจะไดร้ับการฝึกอบรมเกีย่วกบันโยบายและขัน้ตอน 
ความปลอดภัยผูร้ับเหมาของซพัพลายเออร ์

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

บนัทกึคณุสมบตั ิ

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะเก็บรักษาแบบฟอรม์คณุสมบัตเิบือ้งตน้/คณุสมบัตใินปัจจบัุน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะเก็บรักษาแบบฟอรม์การประเมนิคณุสมบัตเิบือ้งตน้/คณุสมบัตใินปัจจุบัน 

บนัทกึอืน่ๆ 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะเก็บรักษาการประเมนิความเสีย่งในปัจจุบันของงานซพัพลายเออร ์

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะเก็บรักษาบันทกึการตรวจสอบเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

 แหลง่ทีม่า 

CLS พืน้ทีอ่ับอากาศ 

 การควบคมุพลงังานอนัตราย (LOTO) 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนส าหรับ LOTO (ระบบล็อค/ระบบป้ายเตอืน) ของ

เครือ่งจักรและอปุกรณ์เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารควบคมุพลงังานอันตราย 
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 ขอ้บงัคบั 

15.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งจัดท าและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของการควบคมุพลังงานอันตราย (LOTO) ทกุปี 

ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบอุปุกรณ์งาน (ตัวอยา่งเชน่ การตดิตัง้ การบ ารงุรักษา การตรวจสอบ การท าความสะอาด หรอืการ
ซอ่มแซมเครือ่งจักรหรอือปุกรณ์) และอันตรายทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เป็นผลมาจากแหลง่ 
พลังงานอันตรายทีไ่มม่กีารควบคมุ 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลังงานอันตราย 

• มาตรการการควบคมุเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่ง (ตัวอยา่งเชน่ ขัน้ตอน LOTO)  

15.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะด าเนนิการขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุพลังงานอันตราย 
ขัน้ตอนจะครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• ขัน้ตอนของ LOTO เฉพาะเครือ่งจักรจะถกูจัดท าเป็นเอกสารส าหรับอปุกรณ์ทีม่แีหลง่พลังงานหลายแหลง่ 

• การจัดเตรยีมตัวล็อค กญุแจ และป้ายทีก่ าหนดแยกจากกนัเพือ่รักษาความปลอดภัยของอปุกรณ์ควบคมุ 
พลังงาน เฉพาะพนักงานทีต่ดิตัง้ตัวล็อคและป้ายเทา่นัน้ทีส่ามารถน าออกได ้

• การแยกและการลดพลังงานของอปุกรณ์: 

o การตัดการเชือ่มตอ่หรอืปิดเครือ่งยนตห์รอืมอเตอรท์ีข่บัเคลือ่นระบบเครือ่งจักร 

o การยกเลกิการจา่ยพลังงานใหก้บัวงจรไฟฟ้าดว้ยการตดัการเชือ่มตอ่ไฟฟ้า/ระบบล็อค 

o การปิดกัน้การไหลของกา๊ซหรอืของเหลวในระบบไฮดรอลกิ นวิเมตกิ หรอืสตรมี 

o การปิดกัน้ช ิน้สว่นเครือ่งจักรจากการเคลือ่นไหวทีอ่าจเป็นผลมาจากแรงโนม้ถว่ง 

• การสญูเสยีพลังงานทีเ่ก็บไวใ้ดๆ หลังจากทีร่ะบบไมไ่ดร้ับพลังงาน: 

o การระบายกา๊ซหรอืของเหลวจากภาชนะรับ ถังรับ หรอืตัวสะสมแรงดันจนกวา่ความดันภายในจะอยูท่ี ่
ระดับความดันบรรยากาศ (โดยค านงึถงึความปลอดภัยของพนักงานและสิง่แวดลอ้ม) 

o การปลอ่ยตัวเก็บประจโุดยการตอ่สายดนิ 

o การปลอ่ยหรอืปิดกัน้สปรงิทีอ่ยูภ่ายใตแ้รงตงึหรอืแรงอัด 

o การกระจายแรงเฉื่อยโดยปลอ่ยใหร้ะบบหยดุท างานอยา่งสมบรูณ์หลังจากปิดระบบและแยกตัว 

• การตรวจสอบการแยกและการลดพลังงานของอปุกรณ์ 

• การเตมิพลังงานใหอ้ปุกรณ์: 

o การตรวจสอบการท างาน การปลดล็อค การเริม่ตน้อยา่งปลอดภัย และการเตมิพลงังานอกีครัง้เมือ่
พนักงานออกจากจดุอันตราย 

o เมือ่อปุกรณ์ LOTO ถกูถอดออกชัว่คราวเพือ่ทดสอบหรอืวางต าแหน่งเครือ่งจักรหรอือปุกรณ์ 
ขอ้ก าหนดตา่งๆ จะใหค้วามคุม้ครองทีเ่พยีงพอแกพ่นักงาน 

o การแจง้เตอืนพนักงานเมือ่งานเสร็จสมบรูณ์และอปุกรณ์ก าลังท างาน 

o การตรวจสอบอปุกรณ์ทีเ่ตมิพลังงานใหมเ่พือ่ใหแ้น่ใจวา่การปฏบิัตกิารจะปลอดภัย 

• การใชแ้ท็กเพยีงอยา่งเดยีวเมือ่ไมม่วีธิกีารแยกสว่นแบบอืน่ 

• เพิม่จ านวนอปุกรณ์และขัน้ตอนของระบบล็อคเมือ่มพีนักงานมากกวา่หนึง่คนทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการแยกสว่น 

• การบังคับใหถ้อดตัวล็อคจะมเีพยีงผูจ้ัดการสถานทีเ่ทา่นัน้ทีส่ามารถออกค าสัง่ไดด้ว้ยตนเอง หลังจากพอใจแลว้
วา่เครือ่งจักรปลอดภัยและพนักงานทัง้หมดออกจากพืน้ทีอ่ันตรายแลว้ 

15.2.3 การตรวจสอบ 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะมกีระบวนการตรวจสอบเอกสารประจ าปีส าหรับขัน้ตอน LOTO ซึง่รวมถงึพนักงาน ผูร้ับเหมา

ในสถานที ่และผูร้ับเหมาชว่งในสถานที ่
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15.2.4 การฝึกอบรม 

พนักงานทกุคนจะไดร้ับการฝึกอบรมในระดับทีส่รา้งความตระหนักรูเ้กีย่วกบั LOTO  

พนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั LOTO จะไดร้ับการฝึกอบรมอยา่งเต็มที ่จะมกีารด าเนนิการการฝึกอบรมเพือ่ทบทวนความรูท้กุปี 

การฝึกอบรมจะรวมถงึ: 

• การแยกแหลง่พลังงานทัง้หมดตอ้งท าทีไ่หน ใชอ้ะไร และท าอยา่งไร 

• การใชต้ัวล็อคและป้ายบนอปุกรณ์ควบคมุ 

• การตรวจสอบการแยกสว่น 

• ขัน้ตอนการเริม่ตน้และเตมิพลังอยา่งปลอดภัย 

• การระบแุละการควบคมุอันตราย 

 เอกสารประกอบ  

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะเก็บรักษาบันทกึการตรวจสอบเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

 ความปลอดภยัของการใชไ้ฟฟ้า 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับอันตราย
จากไฟฟ้า 

 ขอ้บงัคบั 

16.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภัยของการใชไ้ฟฟ้าประจ าปี 
ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบงุานและอันตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบัไฟฟ้า 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย 

• มาตรการการควบคมุเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ PPE ขัน้ตอนการปฏบิัตกิาร การฝึกอบรม และ
แนวทางปฏบิัตงิานทีป่ลอดภัย 

16.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะด าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตรายจากไฟฟ้า ขัน้ตอน
จะครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

การวเิคราะหไ์ฟอารก์ 

การศกึษาระบบไฟฟ้าของสถานประกอบการเพือ่ตรวจสอบพลังงานอนิซเิดนตท์ีม่อียูใ่นอปุกรณ์ไฟฟ้าเฉพาะทีพ่นักงาน
จะตอ้งสมัผัสขณะอยูใ่กลห้รอืท างานกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าทีส่ถานประกอบการ 

ความปลอดภยัของการใชไ้ฟฟ้าท ัว่ไป 

เฉพาะพนักงานทีไ่ดร้ับการฝึกอบรมและไดร้ับอนุญาตเทา่นัน้ทีส่ามารถซอ่มแซมอปุกรณ์ไฟฟ้าได ้

บคุคลทีท่ างานเกีย่วกบัวงจรไฟฟ้าทีม่กีารป้อนไฟจะมคีณุสมบัตทิีเ่หมาะสมและไดร้ับอนุญาตใหท้ างานดังกลา่ว 
โดยเฉพาะ 

แหลง่จา่ยไฟฟ้าจะไดร้ับการปกป้องจากความเสยีหายจากอบัุตเิหต ุตัวอยา่งเชน่ หอ้งทีอ่อกแบบมาโดยเฉพาะ โดยใช ้

เสาป้องกนัและราวกัน้จ านวนมาก 
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การเขา้ถงึหอ้งจา่ยไฟฟ้าจะจ ากดัเฉพาะพนักงานทีไ่ดร้ับอนุญาต 

แผงจ าหน่ายไฟฟ้า เบรกเกอร ์สวติช ์และกลอ่งรวมสญัญาณทัง้หมดจะถกูปิดสนทิและป้องกนัจากสภาพทีเ่ปียก 

อปุกรณ์ควบคมุไฟฟ้าทัง้หมดจะถกูตดิฉลากเพือ่ระบอุปุกรณ์ทีค่วบคมุ 

แผงจา่ยไฟฟ้าทัง้หมดจะมรีะยะหา่ง 0.9 ม. (3 ฟตุ) 

ทอ่รอ้ยสายไฟทัง้หมดจะไดร้ับการรองรบัอยา่งสมบรูณ์ตลอดความยาว หา้มยดึอปุกรณ์ทีไ่มใ่ชไ่ฟฟ้าเขา้กบัทอ่รอ้ย
สายไฟ 

สายไฟและสายเคเบลิทัง้หมดจะอยูใ่นสภาพด ี(ไมม่วีงจรสมัผัส) 

สายไฟตอ่พว่งจะถกูใชเ้ป็นการชัว่คราวเทา่นัน้ 

GFCI (เครือ่งตัดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดนิ) จะถกูจัดเตรยีมไวส้ าหรับสถานทีท่ีเ่ปียก 

สถานทีท่ างานจะมกีฎความปลอดภัยของการใชไ้ฟฟ้าโดยเฉพาะ 

การตรวจสอบไฟฟ้า 

สถานประกอบการจะมกี าหนดการตรวจสอบและทดสอบ ความถีข่องการตรวจสอบเหลา่นีข้ ึน้อยูก่บักฎหมายทอ้งถิน่ 
ประเภทของอปุกรณ์ สภาพแวดลอ้มทีใ่ช ้และความถีใ่นการใชง้าน 

การปรับเปลีย่นทีส่ าคัญตอ่สถานประกอบการใหมแ่ละทีม่อียูจ่ะไดร้ับการตรวจสอบเพือ่ยนืยันการปฏบัิตติามกฎหมาย
ทอ้งถิน่ 

กระบวนการจัดล าดับความส าคัญและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทางไฟฟ้า 

อปุกรณ์ป้องกนั (ส าหรบัการท างานกบัวงจรทีม่กีารป้อนไฟ) 

จะตอ้งสวมรองเทา้/รองเทา้บูต๊และแวน่ตานริภัยทีม่รีะบบกนัไฟฟ้าตามทีร่ะบไุวใ้นการประเมนิความเสีย่ง 

เครือ่งมอืทัง้หมดทีใ่ชก้บังานไฟฟ้าจะไดร้บัการหุม้ฉนวนอยา่งเหมาะสม 

แผน่ยางปกูันไฟฟ้าจะตดิตัง้ไวท้ีด่า้นหนา้แผงจา่ยไฟทัง้หมดในหอ้งจา่ยไฟฟ้า 

16.2.3 การฝึกอบรม 

พนักงานทกุคนจะไดร้ับการฝึกอบรมเกีย่วกบักฎความปลอดภัยของการใชไ้ฟฟ้าและขัน้ตอนการรายงานส าหรับ
ขอ้บกพรอ่งทางไฟฟ้า  

ความปลอดภยัของการใชไ้ฟฟ้า 

บคุคลทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมทีท่ างานเกีย่วกบัระบบไฟฟ้าหรอืวงจรไฟฟ้าใดๆ จะไดร้ับการฝึกอบรมตามขอ้ก าหนด
เฉพาะของสถานทีท่ างานอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี:้ 

• ตระหนักถงึอันตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการท างาน 

• การใชข้ัน้ตอนและอปุกรณ์ป้องกนัทีเ่หมาะสม 

• ขัน้ตอนในการท าระบบล็อคและระบบป้ายเตอืนทีว่งจรไฟฟ้าทีม่กีารป้อนไฟและอปุกรณ์อยา่งปลอดภัย 

• การดแูลและบ ารงุรักษา PPE 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

บนัทกึเหตกุารณ์ไมป่กต ิ

บันทกึการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากไฟฟ้าจะไดร้ับการเก็บรักษาไวอ้ยา่งนอ้ย 5 ปี 

บนัทกึอืน่ๆ 

บันทกึการตรวจสอบจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 
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 แหลง่ทีม่า 

CLS การควบคมุพลังงานอันตราย (LOTO)  

 อปุกรณ์ป้องกนัการตกจากทีส่งู 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการรว่ง
หลน่ ลม้ลง หรอืตกลงจากระดับตา่งๆ ในสถานทีท่ างานและเพือ่ป้องกนัพนักงานหรอืซพัพลายเออรจ์ากการถกูกระแทก
ดว้ยวัตถทุีต่กลงมา 

 ขอ้บงัคบั 

17.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของการป้องกนัการตกทกุปี ซึง่อยา่งนอ้ย
ทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบวุา่งานใดทีพ่นักงานหรอืวัตถมุคีวามเสีย่งทีจ่ะตกลงมา 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีต่อ้งท าบนทีส่งู 

• การระบแุละการด าเนนิการตามมาตรการการควบคมุเพือ่ลดความเสีย่ง 

17.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะด าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งจากการตกหรอืถกูกระแทกจากวัตถทุีต่ก
ลงมา โดยจะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี้: 

• ตอ้งใชเ้ข็มขดันริภัยแบบรัดตัวส าหรับความสงูทีไ่มม่กีารป้องกนั 1.8 ม. (6 ฟตุ) ขึน้ไป 

• อปุกรณ์ป้องกันการตกจากทีส่งูจะไดร้ับการตรวจสอบกอ่นและหลังการใชง้านทกุครัง้ 

• การตรวจสอบอปุกรณ์ป้องกันการตกจากทีส่งูเป็นประจ าทกุเดอืน 

• การบ ารงุรักษา การท าความสะอาด และการจัดเก็บอปุกรณ์ป้องกนัการตกจากทีส่งูอยา่งเหมาะสม 

• การใชร้ะบบป้องกนัการตกอยา่งเหมาะสม 

• การจัดการ การจัดเก็บ และการรักษาความปลอดภัยของเครือ่งมอืและวัสดอุยา่งเหมาะสม 

• จ ากดัการเขา้ถงึพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งตอ่การตกหรอืวัตถตุก 

• จัดท าเอกสารขัน้ตอนส าหรับกรณีฉุกเฉนิในการเคลือ่นยา้ยพนักงานทีบ่าดเจ็บ 

ความปลอดภยัของบนัได 

นโยบายและขัน้ตอนความปลอดภัยของบันไดจะรวมถงึ: 

• รายการบันได 

• การใชอ้ยา่งปลอดภัย 

• ขอ้บังคับเกีย่วกบัการตรวจสอบ  

• บันไดตดิตัง้ถาวรทัง้หมดทีส่งูกวา่ 2.1 ม. (7 ฟตุ) จะมกีารสรา้งโครงเหล็กลอ้มรอบทีค่วามสงู 2.1 ม. (7 ฟตุ) 

• การใชอ้ยา่งปลอดภัย การบ ารงุรักษา และการตรวจสอบอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึ ตัวอยา่งเชน่ กรรไกร และ
ลฟิตท์างอากาศหรอืน่ังรา้น 

ชอ่งเปิดทีพ่ ืน้และผนงั 

• สถานทีใ่ดๆ ทีผู่ค้นสามารถตกไดส้งูกวา่ 1.2 ม. (4 ฟตุ) จะไดร้ับการป้องกนัโดยราวบันไดมาตรฐานและแผน่กนั
ตกทกุดา้นยกเวน้ทีม่ทีางเขา้สูท่างลาด บันได หรอืบันไดตดิตัง้ถาวร  

o ราวบันไดมาตรฐานประกอบดว้ยราวบน ราวกลาง และเสา  
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o แผน่กนัตกตอ้งมคีวามสงูอยา่งนอ้ย 4 นิว้ (10.2 ซม.) พรอ้มกบัชอ่งวา่งไมน่อ้ยกวา่ .25 นิว้ (0.64 ซม.) 
ทีด่า้นลา่งโดยสามารถรับน ้าหนักได ้50 ปอนด ์(22.67 กก.) 

• ในกรณีทีอ่าจมอีันตรายเกดิขึน้จากวัสดหุรอือปุกรณ์ทีต่กลงมาจากชอ่งเปิดทีผ่นังหรอืพืน้ ชอ่งเปิดจะไดร้ับการ
ป้องกนัดว้ยแผน่กนัตกหรอืฉากกัน้ 

17.2.3 การฝึกอบรม 

การฝึกอบรมจะด าเนนิการเกีย่วกบัเทคนคิการป้องกนัการตกส าหรับพนักงานทกุคนทีไ่ดร้ับผลกระทบตัง้แตท่ีม่กีาร
มอบหมายงานในตอนแรกและหลังจากนัน้ทกุปีเป็นอยา่งต า่ การฝึกอบรมจะครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี้: 

• ใครก็ตามทีอ่าจไดร้ับอันตรายจากการตก 

• วธิรีับรูแ้ละลดอันตรายจากการตก 

• ลักษณะของอันตรายจากการตกในสถานทีท่ างาน 

• ขัน้ตอนทีถ่กูตอ้งในการบ ารงุรักษาและตรวจสอบระบบ 

• การใชแ้ละการท างานของอปุกรณ์ป้องกนัการตกจากทีส่งู 

• พกิดัน ้าหนักสงูสดุส าหรับสว่นประกอบป้องกนัการตก 

ความปลอดภยัของบนัได 

• จะมกีารฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภัยของบันไดส าหรับพนักงานทีไ่ดร้ับผลกระทบทัง้หมดซึง่ครอบคลมุถงึ
การใชง้านทีป่ลอดภัยและขอ้บังคับในการตรวจสอบ 

 เอกสารประกอบ  

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

แบบฟอรม์การตรวจสอบ (การป้องกนัการตกและบันได) จะไดร้ับการบ ารงุรักษาเป็นเวลาอย่างนอ้ย 3 ปี 

 ความปลอดภยัในการบ ารงุรักษา 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆ เพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งของความลม้เหลว

ของอปุกรณ์หรอืการไดร้ับอนัตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมการบ ารงุรักษาและการซอ่มแซม 

 ความรบัผดิชอบ  

ตวัแทนซอ่มบ ารงุจะสรา้ง บ ารงุรักษา และบรหิารนโยบายและขัน้ตอนความปลอดภัยในการบ ารงุรักษา 

 ขอ้บงัคบั 

18.3.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของความปลอดภัยในการบ ารงุรักษาทกุปี 
ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบอุันตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบังานบ ารงุรักษาและซอ่มแซม 

• การประเมนิอันตราย 

• การระบมุาตรการการควบคมุเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ PPE ใบอนุญาตขอท างานทีก่อ่ใหเ้กดิ
ความรอ้น (hot work permit) 

18.3.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนการบ ารงุรักษา อยา่งนอ้ยทีส่ดุ ขัน้ตอนจะรวมถงึ: 

• การประชมุเชงิปฏบัิตกิารไดร้ับการดแูลใหอ้ยูใ่นสภาพการท างานทีด่แีละสะอาด 
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• เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทัง้หมดจะอยูใ่นล าดับการท างานทีป่ลอดภัยและเหมาะสม 

• การเขา้ถงึคูม่อือปุกรณ์ของผูผ้ลติ 

• มกีารจัดหาและใช ้PPE 

• พนักงานซอ่มบ ารงุทกุคนตอ้งสวมรองเทา้ทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่ง  

• ระบบบ ารงุรักษาและซอ่มแซมเชงิป้องกันรวมถงึ: 

o การก าหนดเวลาและจัดล าดับความส าคัญ 

o รายละเอยีดของงานทีเ่สร็จสมบรูณ์ 

o วันทีแ่ละใครทีท่ างานเสร็จ 

o บันทกึการบ ารงุรักษา/ซอ่มแซมอปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืแตล่ะชิน้ 

• ขัน้ตอนดา้นความปลอดภัยและระบบการขออนุญาตท างานทีก่อ่ใหเ้กดิความรอ้นเมือ่ใดก็ตามทีม่กีารท างานที่
กอ่ใหเ้กดิความรอ้นในพืน้ทีใ่ดๆ ทีไ่มไ่ดก้ าหนดไวเ้ป็นพเิศษส าหรับการปฏบัิตกิารนัน้และปราศจากวัตถไุวไฟ
และ 
วัตถทุีต่ดิไฟไดง้า่ย ใบอนุญาตขอท างานทีก่อ่ใหเ้กดิความรอ้นจะรวมถงึ: 

o สถานทีแ่ละลักษณะของการท างานทีก่อ่ใหเ้กดิความรอ้น 

o เวลาและระยะเวลาของงาน 

o ขอ้ควรระวังกอ่นเริม่งาน ระหวา่ง และหลังเสร็จงาน 

o หัวหนา้งานและบคุคลทีด่ าเนนิงาน 

o PPE ทีต่อ้งใช ้

o ขอ้ก าหนดของอปุกรณ์ดับเพลงิ 

o รายชือ่ผูม้อี านาจลงนามในใบอนุญาตขอท างานทีก่อ่ใหเ้กดิความรอ้น 

18.3.3 การฝึกอบรม  

พนกังานฝ่ายบ ารงุรกัษา 

จะไดร้ับการฝึกอบรมซึง่รวมถงึ: 

• ขอ้ก าหนดเฉพาะของโปรแกรมความปลอดภัยในการบ ารงุรักษา 

• การใช ้การจัดเก็บ และการบ ารงุรักษาเครือ่งมอื 

• ขอ้ก าหนดในการบ ารงุรักษาอปุกรณ์และเครือ่งมอืเชงิป้องกนั 

พนกังานทีไ่ดร้บัอนุญาตใหท้ างานทีก่อ่ใหเ้กดิความรอ้น 

จะไดร้ับการฝึกอบรมประจ าปีซึง่อยา่งนอ้ยรวมถงึ: 

• ขัน้ตอนและระบบการขออนุญาตท างานทีก่อ่ใหเ้กดิความรอ้น 

• การใชอ้ปุกรณ์ (รวมทัง้อปุกรณ์ดับเพลงิ) 

 เอกสารประกอบ  

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

บันทกึการบ ารงุรักษาเชงิป้องกนัจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

บันทกึการซอ่มแซมจะถกูเก็บรักษาไวต้ลอดอายกุารใชง้านของอปุกรณ์ 

ใบอนุญาตขอท างานทีก่อ่ใหเ้กดิความรอ้นจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

 แหลง่ทีม่า 

CLS ตอ่ไปนี:้ 

• การจัดการสารเคม ี

• ความปลอดภัยของการใชไ้ฟฟ้า 
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• การควบคมุพลังงานอันตราย (LOTO) 

• อปุกรณ์ป้องกันภัยสว่นบคุคล (PPE) 

 การจัดการกบัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนส าหรับการรายงานเหตกุารณ์ไมป่กตแิละการจัดการ
กบัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย 

 ขอ้บงัคบั 

19.2.1 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะด าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่จัดการกบัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยซึง่อยา่งนอ้ยจะตอ้ง
ครอบคลมุดังตอ่ไปนี:้ 

• เหตกุารณ์ไมป่กตทิัง้หมด (การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย อบุัตเิหตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานทีท่ าใหเ้กดิความ
เสยีหายตอ่ทรัพยส์นิหรอืเหตกุารณ์ทีเ่กอืบท าใหเ้กดิอบัุตเิหต)ุ จะถกูรายงานตอ่ฝ่ายบรหิารทันท ี

• การเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บรา้ยแรงทัง้หมด (ตัวอยา่งเชน่ เหตกุารณ์ไมป่กตทิีส่ง่ผลใหต้อ้งเขา้รับการรักษาใน
โรงพยาบาลภายใน 24 ชัว่โมง การเสยีโฉมถาวร การสญูเสยีสว่นใดสว่นหนึง่ของรา่งกาย หรอืการสญูเสยีการ
มองเห็น) จะตอ้งแจง้ให ้Nike ทราบภายใน 8 ชัว่โมงหลังเกดิเหตกุารณ์ไมป่กตนัิน้ 

• ผูร้ับเหมาจะชีแ้จงวา่ใครมบัีนทกึการบาดเจ็บ ผูร้ับเหมาหรอืซพัพลายเออร ์และจะรายงานการบาดเจ็บหรอืการ
เจ็บป่วย  

• รายงานการสบืสวนเหตกุารณ์ไมป่กตจิะถกูสง่ไปยังฝ่ายจัดการสถานทีภ่ายใน 48 ชัว่โมง รายงานจะครอบคลมุ
อยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

o ชือ่สถานทีต่ัง้ 

o สถานทีแ่ละเวลาทีเ่กดิเหต ุ

o ขอ้เท็จจรงิทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้มลูพยาน 

o ชือ่และจ านวนผูเ้สยีชวีติหรอืพนักงานทีร่ักษาตัวในโรงพยาบาล 

o ชือ่ผูต้ดิตอ่และหมายเลขโทรศัพท ์

o ค าอธบิายทัง้หมดของเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้และสาเหตทุีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

o มาตรการแกไ้ขเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกันการเกดิซ ้า 

• การจัดการกบัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย 

o การรักษาความลับเกีย่วกบัเหตกุารณ์ไมป่กต ิ

o การสือ่สารกบัคนงานทีไ่ดร้ับบาดเจ็บ ตัวอยา่งเชน่ คา่จา้งและขอ้จ ากดัทางการแพทย ์

o ขอ้ก าหนดในการกลับมาท างาน (รวมถงึขอ้จ ากดัในการท างานและงานทีเ่ปลีย่นชัว่คราว) 

o การบังคับใชข้อ้จ ากดัในการท างานใดๆ 

19.2.2 การจดัเก็บบนัทกึและการรายงาน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะเก็บบันทกึเกีย่วกบัการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยจากการท างานทัง้หมดซึง่สง่ผลใหเ้กดิการ
เสยีชวีติ การเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล การสญูเสยีวันท างาน การรักษาพยาบาลนอกเหนอืจากการปฐมพยาบาล 
การยา้ยงานหรอืการเลกิจา้ง หรอืการหมดสตขิองซพัพลายเออรร์ายนัน้ซึง่รวมถงึ: 

• แตล่ะกจิกรรมทีเ่ขา้รว่มไมเ่กนิ 6 วันท าการหลังจากไดร้ับขอ้มลู 

• ชือ่คนงาน ผูร้ับเหมาในสถานที ่หรอืผูร้ับเหมาชว่ง 

• วันทีบ่าดเจ็บหรอืเจ็บป่วย 

• สถานทีท่ีเ่กดิการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย 
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• รายละเอยีดทั่วไปของอบุัตเิหต ุ

• จ านวนวันท างานตามปฏทินิทีถ่กูจ ากดัเนือ่งจากการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย 

• จ านวนวันตามปฏทินิทีไ่มไ่ดท้ างานเนือ่งจากการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย 

• สรปุการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยประจ าปีจะประกาศในพืน้ทีท่ีพ่นักงานสามารถเขา้ถงึไดร้วมถงึ: 

o จ านวนเหตกุารณ์การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยทัง้หมด 

o จ านวนผูเ้สยีชวีติทัง้หมด 

o จ านวนวันทีไ่มไ่ดไ้ปท างานทัง้หมด 

o จ านวนกรณีทัง้หมดทีถ่กูจ ากดักจิกรรมการท างานหรอืการยา้ยงาน 

o อัตราเหตกุารณ์ไมป่กตซิึง่ค านวณไดด้ังนี:้ 

(จ านวนวันทีไ่มไ่ดท้ างาน + จ านวนกรณีทัง้หมดทีม่กีารยา้ยงานหรอืมขีอ้จ ากดั) X 200,000/จ านวน
ชัว่โมงทีค่นงานทัง้หมดท างาน = อัตราเหตกุารณ์ไมป่กตทัิง้หมด 

o ขอ้มลูจะรายงานไปยัง Nike ทกุไตรมาสเวน้แตจ่ะไดร้ับค าแนะน าใหร้ายงานทกุเดอืนตามแนวทางทีใ่ห ้

ไว ้ 

หมายเหต:ุ สถานทีท่ างานทีม่พีนกังานไมเ่กนิสบิคนจะไดร้บัการยกเวน้จากขอ้บงัคบัการ
รายงานขอ้มลูรายไตรมาส  

หา้มมใิหม้กีารลงโทษทางวนัิยใดๆ เนือ่งจากการรายงานเหตกุารณ์ไมป่กตหิรอืเหตกุารณ์ทีเ่กอืบท าใหเ้กดิอบุัตเิหต ุ 

19.2.3 การฝึกอบรม 

การรายงานเกีย่วกบัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย 

พนักงานจะไดร้ับการฝึกอบรมเกีย่วกบัโปรแกรมการจัดการกบัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยในสถานทีนั่น้ การฝึกอบรมจะ
ครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• การรายงานในทันทเีกีย่วกับการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยจากการท างานหรอืเหตกุารณ์ทีเ่กอืบท าใหเ้กดิ
อบุัตเิหตโุดยไมค่ านงึถงึความรนุแรง 

• การสือ่สารขอ้มลูเกีย่วกบัการบาดเจ็บหรอืความเจ็บป่วยใดๆ ทีส่ง่ผลตอ่ความสามารถในการปฏบัิตหินา้ที่
ตามปกต ิ 

การจดัการกบัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย 

ผูจ้ัดการและหัวหนา้งานจะไดร้ับการฝึกอบรมเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมการจัดการกบัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยและ
เหตกุารณ์ทีเ่กอืบท าใหเ้กดิอบุัตเิหตใุนสถานทีนั่น้ การฝึกอบรมเพิม่เตมิจะรวมถงึอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• การประมวลผลรายงานการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยหรอืเหตกุารณ์ทีเ่กอืบท าใหเ้กดิอบุัตเิหตุ 

• การด าเนนิการสบืสวนอบัุตเิหตหุรอืเหตกุารณ์ทีเ่กอืบท าใหเ้กดิอบัุตเิหต/ุวเิคราะหส์าเหต ุ

• การรักษาความลับ 

• การสือ่สารกบัพนักงาน บคุลากรทางการแพทย ์และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ 

• การสง่คนงานกลับไปท างานหลังจากไดร้บับาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

บันทกึการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจะเก็บรักษาเป็นเวลา 5 ปีหลังจากสิน้ปีทีเ่กีย่วขอ้ง  

 แหลง่ทีม่า 

แบบฟอรม์รายงานเหตกุารณ์ไมป่กต/ิอบุัตเิหตขุอง Nike 

https://nike-public.box.com/s/n4zeyv5p17biu26uw1lxx51th7erynoa
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 ภาชนะรับแรงดันและอากาศอดั 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ก าจัดความเสีย่งในปัจจุบันและในอนาคตที่
เกีย่วขอ้งกบัภาชนะรับแรงดันและระบบ 

 ขอ้บงัคบั 

20.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งจัดท าและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของภาชนะรับแรงดันและอากาศอัดทกุปี ซึง่อยา่ง
นอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบแุละการจ าแนกประเภทของภาชนะรับแรงดันและระบบแรงดันตามอันตรายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตรายทีม่าจากภาชนะรับแรงดัน หอ้งหมอ้ไอน ้า ทอ่สง่ไอน ้า และระบบ
อืน่ๆ ทีร่วมอยูใ่น CLS นี้ 

• การระบมุาตรการการควบคมุเพือ่ลดความเสีย่ง ตัวอยา่ง ไดแ้ก ่วาลว์ระบายแรงดัน การตรวจสอบ PPE ที่
เกีย่วขอ้งกบัภาชนะรับแรงดันและระบบแรงดัน  

• จะมกีารประเมนิความเสีย่งส าหรับภาชนะรับแรงดันใหมแ่ละเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงวัสดแุละการออกแบบกบัระบบ
ทีม่อียู ่

20.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะด าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืท าใหค้วามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัแตล่ะกระบวนการและ/หรอื
พืน้ทีท่ างานนอ้ยลงซึง่รวมถงึอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้  

การตดิต ัง้เครือ่งจกัรใหม ่

ภาชนะรับแรงดันและระบบแรงดันจะไดร้ับการตดิตัง้ สอบเทยีบ และทดสอบตามค าแนะน าของผูผ้ลติ ระบบกระจายไอ
น ้าจะไดร้ับการบ ารงุรักษาและหุม้ฉนวนอยา่งเหมาะสมกอ่นการใชง้าน 

การท างานอยา่งปลอดภยั 

ภาชนะรับแรงดันและระบบแรงดันทัง้หมดถกูใชต้ามวตัถปุระสงคท์ีอ่อกแบบมา 

ระบบตรวจสอบระดับแรงดันหรอืสภาวะผดิปกตมิสีญัญาณเตอืนลว่งหนา้ 

ผูป้ฏบิัตงิานไดร้ับอนุญาตและผา่นการฝึกอบรมแลว้ 

โปรแกรมการบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั 

ภาชนะรับและระบบแรงดันทัง้หมดมโีปรแกรมการบ ารงุรักษาเชงิป้องกนัอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่หลกีเลีย่งการพังหรอืลม้เหลว
ของวาลว์นริภัยและระบบเตอืน ซึง่อยา่งนอ้ยรวมถงึ:  

• การตรวจสอบเป็นระยะโดยผูเ้ชีย่วชาญบคุคลทีส่ามตามขอ้บังคับทอ้งถิน่และการตรวจภายในอยา่งนอ้ยปีละครัง้
ตามการประเมนิความเสีย่งของภาชนะรับแรงดันแตล่ะประเภท 

• การตรวจสอบเป็นระยะ: รายปี รายเดอืน รายสปัดาห ์หรอืรายวันตามการประเมนิความเสีย่งส าหรับภาชนะรับ
แรงดันแตล่ะประเภทและระบบอากาศอัด  

• การทดสอบทางเทคนคิเกีย่วกบัตัวควบคมุแรงดัน สวติช ์และวาลว์นริภัยส าหรับภาชนะรับแรงดันทัง้หมด 

• การทดสอบแบบไมท่ าลาย เชน่ การทดสอบดว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งู (UT) การตรวจสอบดว้ยสารแทรกซมึ 

(PT) ส าหรับอปุกรณ์ทีเ่กา่เพือ่ตรวจสอบการกดักรอ่น ความลา้ และวงจรชวีติทีเ่หลอือยู ่

• ระบบหมอ้ไอน ้าพรอ้มการส ารวจการมอียูแ่ละการท างานของหอ้งหมอ้ไอน ้า ทอ่สง่ไอน ้า ระบบคอนเดนเสท 
รวมถงึการหุม้ฉนวน การบ ารงุรักษากบัดักไอน ้า และถังเก็บน ้าทีเ่พยีงพอ 

• ระบบอากาศอัดพรอ้มการส ารวจการบ ารงุรกัษาระบบกระจายอากาศอัดและการควบคมุแรงดัน และอัตราการ
รั่วไหลของอากาศทั่วทัง้ระบบ 
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• ระบบอากาศอัดจะมขีัน้ตอนการบ ารงุรักษาทีเ่หมาะสมส าหรับการซอ่มแซมและเปลีย่นทอ่จา่ยลม และการคน้หา
และก าจัดการรั่วไหลของอากาศ 

• ระบบหมอ้ไอน ้าจะตอ้งมขีัน้ตอนการบ ารงุรักษาหอ้งหมอ้ไอน ้า ทอ่สง่ไอน ้า ระบบคอนเดนเสททีเ่หมาะสม 
รวมถงึการหุม้ฉนวน กับดักไอน ้า และถังเก็บน ้าทีเ่พยีงพอ 

ขอ้บังคับหมอ้ไอน ้าเพิม่เตมิส าหรับโรงงานตัดและเย็บเพือ่ตกแตง่เสือ้ผา้: 

• สถานประกอบการจะไมท่ าการซือ้หมอ้ไอน ้าแบบรวมศนูยต์ัวใหม ่

• มขีัน้ตอนในการก าจัดหมอ้ไอน ้าแบบรวมศนูยใ์นปัจจบัุนหรอือนาคตทีใ่ชใ้นกระบวนการรดีผา้ รวมถงึขัน้ตอน
เหลา่นัน้ของผูร้ับเหมาชว่ง เมือ่ก าจัดออก จะถกูระบวุา่ไมใ่ชง้านและมกีารก าจัดอยา่งถกูตอ้ง 

• นโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรระบวุา่หา้มใชห้มอ้ไอน ้าแบบรวมศนูยต์ัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2020 

• บันทกึการก าจัดจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 

20.2.3 การฝึกอบรม 

ภาชนะรบัแรงดนัท ัง้หมด 

พนักงานทีไ่ดร้ับอนุญาตทัง้หมดจะไดร้ับการฝึกอบรมเบือ้งตน้และการฝึกอบรมทกุปีหลังจากนัน้ การฝึกอบรมจะ
ครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• อันตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัอปุกรณ์และระบบ 

• ขัน้ตอนการใชง้านและการบ ารงุรักษาทีป่ลอดภัย 

• ขัน้ตอนกรณีฉุกเฉนิ 

หมอ้ไอน า้และระบบอากาศอดั  

พนักงานทีไ่ดร้ับอนุญาตทัง้หมดจะไดร้ับการฝึกอบรมเบือ้งตน้และการฝึกอบรมทกุปีหลังจากนัน้ การฝึกอบรมจะ
ครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• ประเภทของหมอ้ไอน ้าหรอืระบบอากาศอัดมอียูท่ีส่ถานประกอบการ 

• จัดหาใบอนุญาตผูป้ระกอบการหมอ้ไอน ้าถา้ม ี

 เอกสารประกอบ  

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

มแีผนภาพทีใ่ชง้านไดข้อง: 

• ระบบไอน ้าและทอ่ระบบอากาศอัด 

• ต าแหน่ง การค านวณ และประเภทของกับดักไอน ้าตลอดจนบันทกึการบ ารงุรักษา 

• ต าแหน่งของมาตรวัดความดันและอณุหภมู ิ

• สถานทีแ่ละประเภทของถังเก็บน ้า 

 แหลง่ทีม่า 

CLS ความปลอดภัยของเครือ่งจักร 

 การจัดการจราจรและยานพาหนะ  

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆ เพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ท างานของรถยนตโ์ดยสารทีใ่ชเ้ครือ่งยนตแ์ละผูเ้ดนิเทา้  
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 ขอ้บงัคบั 

21.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งจัดท าและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของการจัดการรถยนตโ์ดยสารทีใ่ชเ้ครือ่งยนต์
และการจราจรทกุปี ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบรุถยนตโ์ดยสารทีใ่ชเ้ครือ่งยนตแ์ละอันตรายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถยนตโ์ดยสารทีใ่ชเ้ครือ่งยนต ์

• การระบมุาตรการการควบคมุเพือ่ก าจัดหรอืลดความเสีย่ง 

21.2.2 ข ัน้ตอน 

สถานทีแ่ตล่ะแหง่จะตอ้งด าเนนิการตามโปรแกรมการจัดการรถยนตโ์ดยสารทีใ่ชเ้ครือ่งยนตแ์ละการจราจร ซึง่อยา่งนอ้ย
ทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• หา้มใชร้ถยนตโ์ดยสารทีต่ดิเครือ่งยนตใ์นนามของซพัพลายเออรห์รอืบนพืน้ทีส่ถานประกอบการในขณะทีอ่ยู่
ภายใตอ้ทิธพิลของยาเสพตดิหรอืแอลกอฮอล ์

• ขอ้บังคับดา้นความปลอดภัยของรถยนตโ์ดยสารทีใ่ชเ้ครือ่งยนตซ์ึง่รวมถงึ: 

o หมวกนริภัยเมือ่ขีม่อเตอรไ์ซค ์

o ถงุลมนริภัย 

o ระบบเตอืนภัย ตัวอยา่งเชน่ ไฟ สญัญาณเตอืนภัย หรอืแตร 

o การป้องกนัวัตถทุีต่กลงมา 

o ขัน้ตอนและพฤตกิรรมการใชง้านทีป่ลอดภัย 

• การบ ารงุรักษาเชงิป้องกนัเป็นระยะ (รวมถงึการตรวจสอบตามกฎหมายใดๆ) ซึง่รวมถงึ: 

o การหยดุใชแ้ละซอ่มแซมรถยนตโ์ดยสารทีใ่ชเ้ครือ่งยนตท์ีม่ขีอ้บกพรอ่งทันท ี

o การซอ่มแซมจะด าเนนิการโดยพนักงานทีผ่า่นการฝึกอบรมและไดร้ับอนุญาต 

• การตรวจสอบกอ่นใชง้านเพือ่ใหแ้น่ใจวา่สภาพการท างานของรถยนตโ์ดยสารทีใ่ชเ้ครือ่งยนตม์คีวามปลอดภัย 

• กฎการปฏบิัตงิานเป็นลายลักษณ์อักษรทีป่ลอดภัย 

• การแยกระหวา่งคนเดนิเทา้และรถยนตโ์ดยสารทีใ่ชเ้ครือ่งยนต ์

• การรายงานเหตกุารณ์ไมป่กตแิละเหตกุารณ์ทีเ่กอืบท าใหเ้กดิอบุัตเิหตทุัง้หมด 

• การดแูลท าความสะอาดจะชว่ยใหร้ถขนาดเล็กท างานไดอ้ยา่งปลอดภัย 

21.2.3 การจดัการจราจร 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนการจัดการจราจรซึง่อยา่งนอ้ยจะครอบคลมุรถยนตโ์ดยสารทีใ่ช ้

เครือ่งยนตท์ัง้หมดดังตอ่ไปนี:้ 

• การพจิารณาระบบทางเดยีวเพือ่ลดหรอืก าจัดความจ าเป็นในการถอยหลังหากท าได ้

• การป้องกนัส าหรับรถยนตโ์ดยสารทีใ่ชเ้ครือ่งยนตท์ีม่กีารถอยหลัง ตัวอยา่งเชน่ สญัญาณเสยีงถอยหลังและตัว
ตรวจจับ 

• อัตราความเร็วรถยนตท์ีก่ าหนดของสถานทีท่ างาน 

• การใชก้ระจกนูนทีจ่ดุบอด (หากไมส่ามารถก าจัดจดุบอดได)้ 

• การตดิตัง้และบ ารงุรักษาไฟภายนอก 

• PPE ตัวอยา่งเชน่ เสือ้กั๊กสะทอ้นแสงและรองเทา้นริภัย 

• กฎการขบัขีข่องสถานทีท่ างาน 

• การควบคมุผูข้บัขีภ่ายนอก ตัวอยา่งเชน่ กฎของสถานทีท่ างาน การสบูบหุรี ่และการเตรยีมตัวรอ 

• รถยนตโ์ดยสารทีใ่ชเ้ครือ่งยนตจ์ะอยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดด้ ี(ตัวอยา่งเชน่ การบ ารงุรักษาไฟ เบรก และยางอยา่ง
เหมาะสม) 

• ความปลอดภัยของคนขับและพนักงานในระหวา่งการบรรทกุและขนถา่ย 
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• ความปลอดภัยของพนักงานเมือ่เขา้ไปในพืน้ทีส่ถานประกอบการ ตัวอยา่งเชน่ ทีจ่อดรถ พืน้ทีส่ง่ของ ถนน 

• ผูข้บัขีท่กุคนยกเวน้ผูข้บัขีร่ถขนาดเล็กจะไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานทอ้งถิน่ใหใ้ชร้ถยนตโ์ดยสารทีใ่ช ้

เครือ่งยนตใ์นนามของซพัพลายเออรห์รอืใชง้านรถยนตโ์ดยสารทีใ่ชเ้ครือ่งยนตใ์นพืน้ทีส่ถานประกอบการ หาก
ไมม่กีฎหมายบังคับใหผู้ข้บัขีต่อ้งมใีบขับขี ่ซพัพลายเออรจ์ะจัดใหม้กีารตรวจสอบวา่คนขบัสามารถใชร้ถยนต์
โดยสารทีใ่ชเ้ครือ่งยนตไ์ดอ้ยา่งปลอดภัยและออกใบอนุญาตขบัรถ 

21.2.4 โปรแกรมสง่เสรมิความปลอดภยัในการขนสง่ 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะด าเนนิโปรแกรมเพือ่การศกึษา ฝึกอบรม และด าเนนิการตามแนวทางปฏบัิตดิา้น 
ความปลอดภัยทีอ่อกแบบมาเพือ่ลดหรอืก าจัดเหตกุารณ์ไมป่กตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการจราจรส าหรับการขนสง่พนักงานทัง้ใน

และนอกสถานประกอบการ โปรแกรมจะรวมขอ้ก าหนดส าหรับ: 

• การใชเ้ข็มขดันริภัยและหมวกนริภัย 

• ความปลอดภัยของคนเดนิเทา้เมือ่เขา้และออกจากพืน้ทีส่ถานประกอบการ  

• การควบคมุความเร็ว 

• ระบบยดึเหนีย่วเด็กในรถ 

• การดืม่แลว้ขบั 

• ประกนัภัย 

21.2.5 การประเมนิทางการแพทย ์

ผูป้ฏบิัตกิาร PIT ทัง้หมดจะสามารถใชร้ถยนตโ์ดยสารทีใ่ชเ้ครือ่งยนตไ์ดอ้ยา่งปลอดภัย 

21.2.6 การฝึกอบรมส าหรบัผูข้บัขีร่ถขนาดเล็ก 

รถขนาดเล็ก 

พนักงานทีข่บัรถขนาดเล็กจะไดร้ับการฝึกอบรมและการรับรองเกีย่วกบัโปรแกรมการจัดการจราจรและยานพาหนะของ
สถานที ่การฝึกอบรมและการประเมนิผลทัง้หมดจะเสร็จสิน้กอ่นทีผู่ป้ฏบัิตงิานจะไดร้ับอนุญาตใหใ้ชร้ถขนาดเล็กโดยไมม่ี
การดแูลอยา่งตอ่เนือ่งและใกลช้ดิ การฝึกอบรมจะตอ้งครอบคลมุดังตอ่ไปนี:้ 

• การสอนอยา่งเป็นทางการและทักษะการปฏบัิต ิ(สาธติโดยครฝึูกและด าเนนิการโดยผูฝึ้ก) ส าหรับรถขนาดเล็ก
แตล่ะประเภท 

• กฎและขัน้ตอนเฉพาะของสถานทีท่ างาน 

• การตรวจสอบ การซอ่มแซม และการบ ารงุรักษา 

• การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูป้ฏบิัตงิานในสถานทีท่ างาน 

• นโยบายการถอนใบรับรองส าหรับการใชง้านในทางทีผ่ดิและ/หรอืการไมป่ฏบัิตติามขอ้บังคับทีร่ะบไุว ้

การฝึกอบรมเพือ่ทบทวนความรูส้ าหรบัผูข้บัขีร่ถขนาดเล็ก 

จะมกีารฝึกอบรมเพือ่ทบทวนความรูแ้ละประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูข้บัขีแ่ตล่ะคนทกุ 3 ปี นอกจากนี ้จะมกีาร
ฝึกอบรมเพือ่ทบทวนความรูใ้นหัวขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่เกดิเหตกุารณ์ตอ่ไปนี:้ 

• จะมกีารสงัเกตผูป้ฏบัิตงิานทีใ่ชร้ถขนาดเล็กในลักษณะทีไ่มป่ลอดภัย 

• ผูป้ฏบัิตงิานมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัอบุัตเิหตหุรอืเหตกุารณ์ไมป่กตทิีเ่กอืบท าใหเ้กดิอบุัตเิหตุ 

• ผูป้ฏบัิตงิานไดร้ับการประเมนิผลทีพ่บวา่ผูป้ฏบัิตงิานไมไ่ดใ้ชง้านรถขนาดเล็กอยา่งปลอดภัย 

• ผูป้ฏบิัตงิานไดร้ับมอบหมายใหข้บัรถขนาดเล็กประเภทอืน่ 

• การเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ในนโยบาย ขัน้ตอน หรอืสภาพการท างานทีอ่าจสง่ผลตอ่การท างานทีป่ลอดภัยของรถ
ขนาดเล็ก 

ผูฝึ้กอบรม 

การฝึกอบรมจะด าเนนิการภายใตก้ารดแูลอยา่งใกลช้ดิของผูฝึ้กอบรมทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากฝ่ายบรหิาร ผูฝึ้กอบรมจะมคีวามรู ้
และทักษะเพยีงพอเกีย่วกบัรถขนาดเล็กทีพ่วกเขาฝึกอบรมเพือ่ทีจ่ะเป็นผูฝึ้กอบรม 
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 เอกสารประกอบ  

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

แบบฟอรม์การตรวจสอบกอ่นใชง้านจะถกูเก็บรักษาเป็นเวลา 3 เดอืน 

บันทกึการบ ารงุรักษาและซอ่มแซมจะถกูเก็บรักษาไวต้ลอดอายกุารใชง้านของรถขนาดเล็ก 

บันทกึการตรวจสอบของบคุคลทีส่ามตามความเหมาะสม 

 แหลง่ทีม่า 

ความรว่มมอืระหวา่งมลูนธิป้ิองกนัอบัุตภิัยแหง่เอเชยีและ Better Work Cambodia www.aip-foundation.org 

CLS รถบรรทกุส าหรับอตุสาหกรรมขบัเคลือ่น 

 รถบรรทกุส าหรับอตุสาหกรรมขบัเคลือ่น (PIT) 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆ เพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ปฏบัิตงิานและงานทีเ่กีย่วขอ้งทีท่ าดว้ยรถบรรทกุส าหรับอตุสาหกรรมขบัเคลือ่น (PIT) 

 ขอ้บงัคบั  

22.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งจัดท าและบันทกึการประเมนิความเสีย่งส าหรับ PIT การบรรทกุ การขนถา่ย และการเก็บ

วัสดทุกุปี ซึง่รวมถงึอยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบอุปุกรณ์ PIT งาน และอันตรายทีเ่กีย่วขอ้ง ตัวอยา่งเชน่ การตดิตัง้ การบ ารงุรักษา การตรวจสอบ การท า
ความสะอาด หรอืการซอ่มแซมเครือ่งจักรหรอือปุกรณ์ 

• การระบอุปุกรณ์ส าหรับบรรทกุ/ขนลง ขนถา่ย และอันตรายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ผลกระทบของยานยนตข์บัเคลือ่นอัตโนมัต ิ(AV) ตอ่ระบบอ านวยความสะดวกของ PIT ในปัจจุบัน 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตรายทีร่ะบไุว ้

• มาตรการการควบคมุเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่ง 

22.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอน PIT ขัน้ตอนจะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้  

ความปลอดภยัของยานพาหนะ PIT 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาโปรแกรมเพือ่ฝึกอบรมผูป้ฏบิัตงิาน PIT ทัง้หมดตามขอ้บังคับและการอนุญาตของกฎหมาย

ทอ้งถิน่  

ผูเ้ชีย่วชาญดา้น EHS ผูจ้ัดการ และหัวหนา้งานจะอา้งถงึ CLS ความปลอดภัยของเครือ่งจักร และปฏบิัตติามขอ้บังคับ

เหลา่นัน้กอ่นทีจ่ะซือ้และใชง้าน AV 

โปรแกรมการบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนัเป็นระยะ 

PIT ทัง้หมดทีท่ างานภายในสถานประกอบการเป็นประจ าจะไดร้ับการบ ารงุรักษาเชงิป้องกนัเป็นระยะตาม 

ค าแนะน าของผูผ้ลติยานพาหนะ การบ ารงุรักษาจะด าเนนิการโดยชา่งผูช้ านาญทีไ่ดร้ับอนุญาตอยา่งเหมาะสม  

พืน้ทีช่ารจ์แบตเตอรีแ่ละเตมิน า้มนั 

สถานประกอบการทัง้หมดจะสรา้ง ประกาศ และใชข้ัน้ตอนการปฏบัิตงิานทีป่ลอดภัยส าหรับพืน้ทีช่ารจ์แบตเตอรีแ่ละเตมิ
น ้ามัน รวมถงึขอ้บังคับการระบายอากาศทีเ่หมาะสม ป้ายประกาศจะระบสุ ิง่ตอ่ไปนี้: 

http://www.aip-foundation.org/
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• PPE ทีจ่ าเป็น/แนะน า 

• ทีต่ัง้ของจดุลา้งตาและหอ้งอาบน ้า 

• ต าแหน่งของอปุกรณ์รับมอืกบัการรั่วไหล 

• กฎเกีย่วกบัการสบูบหุรีใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง  

ขอ้บังคับดา้นความปลอดภัยและความมั่นคงจะรวมถงึอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี:้ 

• เครือ่งชารจ์จะไดร้ับการปกป้อง คุม้กนั และป้องกนัจากสภาพอากาศ 

• หา้มสบูบหุรีใ่นระยะ 30 ม. (100 ฟตุ) 

• PPE และอปุกรณ์รับมอืการรั่วไหลทีเ่หมาะสม 

• มจีดุลา้งตา/หอ้งอาบน ้า 

การจดัการจราจร 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะด าเนนิการตามขัน้ตอนและนโยบายส าหรับการเตรยีมการจัดการจราจรของ PIT ซึง่อยา่งนอ้ย

รวมถงึดังตอ่ไปนี:้ 

• PPE ส าหรับผูป้ฏบัิตงิานดว้ย PIT 

• กระจกนูนส าหรับจดุบอด 

• ป้ายอัตราความเร็วรถยนตท์ีก่ าหนด 

• ทางเดนิเทา้ทีท่ าเครือ่งหมายไว ้

• การป้องกนัการถอยหลังของรถยนตโ์ดยสารทีใ่ชเ้ครือ่งยนต ์ตัวอยา่งเชน่ สญัญาณเสยีงถอยหลังและตัว
ตรวจจับ 

• กฎการขบัขีข่องสถานประกอบส าหรับ PIT ทีม่แีละไมม่กีารบรรทกุ 

• ขอ้ก าหนดใบอนุญาตซพัพลายเออรส์ าหรับผูป้ฏบัิตงิานดว้ย PIT 

การบรรทกุและขนถา่ยวสัด ุ

สิง่อ านวยความสะดวกจะพัฒนาและด าเนนิการตามขัน้ตอนส าหรับกจิกรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรรทกุและการขน
ถา่ยในหรอืนอกสถานที ่ขัน้ตอนจะครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี้: 

• การเลอืกน ้าหนักบรรทกุ 

• ความปลอดภัยของน ้าหนักบรรทกุ 

• การวางซอ้นและการขนออก 

• รถบรรทกุและรถพว่งทีม่กีารบรรทกุ 

• การยกและการลดบคุลากรดว้ยอปุกรณ์ 

• ขอ้บังคับราวกันตก 

• ขอ้บังคับน ้าหนักบรรทกุ 

• ขอ้ก าหนดอปุกรณ์การยก 

• PPE 

การจดัเก็บวสัด ุ

สถานประกอบการจะพัฒนาและด าเนนิการตามขัน้ตอนส าหรับกจิกรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดเก็บวัสดใุนหรอืนอก
สถานที ่ขัน้ตอนจะกลา่วถงึอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี:้ 

• ขดีจ ากดัของการวางซอ้น 

• เสถยีรภาพของการวางซอ้น (ตัวอยา่งเชน่ การใชส้ายรัดและการผกูยดึ) 

• ภาชนะจัดเก็บวัสด ุ(ตัวอยา่งเชน่ ถังขยะ แทน่วาง รางเลือ่น หรอืชัน้วางของ) 

• การหลกีเลีย่งสิง่กดีขวางในการวางซอ้น ตัวอยา่งเชน่ การจัดเก็บวัสดใุหห้า่งจากทางเดนิ ทางเขา้ ทางออก
ฉุกเฉนิ ระบบระบายอากาศ ถังดับเพลงิ และชดุปฐมพยาบาล 

• ขอ้ก าหนดในการจัดเก็บ/การวางซอ้นส าหรับภาชนะและถังขนาดใหญ ่
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• ขอ้ก าหนดป้ายความสามารถในการรับน ้าหนักบรรทกุของชัน้วาง 

• ขอ้จ ากดัในการจัดเก็บวัตถทุีต่ดิไฟไดง้า่ย 

• ขัน้ตอนส าหรับบรรจภุัณฑห์รอืภาชนะทีแ่ตก 

ช ัน้วางของ 

สถานประกอบการจะพัฒนาและด าเนนิการตามขัน้ตอนส าหรับกจิกรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรรทกุ การขนถา่ย 
และการจัดเก็บวัสดบุนชัน้วาง ขัน้ตอนจะกลา่วถงึอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี:้ 

• ขอ้ก าหนดการออกแบบและโครงสรา้งชัน้วางส าหรับน ้าหนักบรรทกุทีค่าดไว ้

• ขอ้บังคับของฐาน 

• ป้ายหมายเลขประจ าชัน้วาง 

• การตดิตัง้และกระบวนการบ ารงุรักษาชัน้วาง 

• ป้ายรับน ้าหนักทีใ่ชง้านไดส้งูสดุ 

• แนวทางการตรวจสอบประจ าปี 

• การรายงานระเบยีบการส าหรับชัน้วางทีเ่สยีหายทางโครงสรา้ง 

การขนถา่ยสนิคา้ 

หากสถานประกอบการนัน้มกีารขนถา่ยสนิคา้ จะมกีารใชม้าตรการป้องกนัความปลอดภัยเพือ่ใหแ้น่ใจวา่รถพว่งปลอดภัย
และเขา้ออกไดอ้ยา่งปลอดภัย กอ่นด าเนนิการบรรทกุหรอืขนถา่ยรถพว่ง โปรดตรวจสอบสิง่ตอ่ไปนี:้ 

• พืน้ทีท่ีก่ าลังท างานอยูนั่น้ปราศจากอันตรายและอปุกรณ์ทัง้หมดอยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดด้ ี 

• ไมม่เีศษซากบนพืน้ 

• ผนัง พืน้ และเพดานของรถพว่งจะตอ้งปราศจากความเสยีหาย 

• ไฟของแทน่จะท างานและสอ่งสวา่งใหก้บัรถพว่งทัง้หมดอยา่งเพยีงพอ 

• สะพานปรับระดับจะไดร้ับการตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นสภาพด ี

• ประตทูีใ่ชร้ะบบล็อค ICC ในการยดึรถพว่งจะไดร้ับการทดสอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ท างานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

• ในกรณีทีไ่มม่ตีัวล็อคแทน่ รถพว่งจะถกูยดึไวอ้ยา่งนอ้ยหนึง่ลอ้ 

22.2.3 การฝึกอบรม 

พนักงานทีป่ฏบิัตงิานหรอืท างานเกีย่วขอ้งกบั PIT จะไดร้ับการฝึกอบรมเกีย่วกบันโยบายและขัน้ตอนของซพัพลายเออร ์
ผูป้ฏบิัตงิาน PIT จะไดร้ับการประเมนิและในกรณีของการไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดหรอืไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดซ ้า ซพั

พลายเออรจ์ะจัดใหม้กีารฝึกอบรมทบทวนความรูท้ีจ่ าเป็น  

เนือ้หาของการฝึกอบรมจะรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะสิง่ตอ่ไปนี:้ 

• ความสามารถในการรับน ้าหนักบรรทกุ 

• การป้องกนัและยับยัง้การตก 

• การท างานของถงุลมนริภัย 

• การบรรทกุ/ขนถา่ยวัสด ุ

• การท างานของระบบเตอืนภัย 

• ขัน้ตอนการปฏบิัตงิานทีป่ลอดภัย 

• การตรวจสอบยานพาหนะ 

• กฎจราจร 

• ความปลอดภัยของคนเดนิเทา้ 

• ขอ้ก าหนด PPE ส าหรับผูป้ฏบัิตงิานดว้ย PIT 

• ขอ้ก าหนดการบ ารงุรักษายานพาหนะ  
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 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะก าหนดแนวทางปฏบัิตใินการเก็บรักษาเอกสารประกอบเพือ่ใหม้บัีนทกึทีจ่ าเป็นเมือ่มกีารรอ้ง
ขอ บันทกึดังกลา่วอาจรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัฉพาะ:  

• การประเมนิความเสีย่งในปัจจบัุน 

• แบบฟอรม์การตรวจสอบส าหรับ PIT และชัน้วางจะถกูเก็บรักษาเป็นเวลา 3 เดอืน 

• บันทกึการบ ารงุรักษาและซอ่มแซมจะถกูเก็บรักษาไว ้3 ปี 

 แหลง่ทีม่า 

มคีูม่อืวางแผน เอกสารทางเทคนคิ การฝึกอบรม และเอกสารขอ้เท็จจรงิทีเ่กีย่วขอ้งตามค าขอ 

CLS ตอ่ไปนี:้ 

• ความปลอดภัยของเครือ่งจักร 

• การจัดการกบัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย 
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หอพัก โรงอาหาร และศูนย์ดูแลเด็กถูกสุขอนามัยและปลอดภัย 

สถานทีทั่ง้หมดทีด่ าเนนิการโดยซพัพลายเออร ์รวมถงึทีอ่ยูอ่าศัย รา้นอาหาร และการดแูลเด็กปลอดภัย ถกูสขุอนามัย 
และดตีอ่สขุภาพ สถานทีร่วมถงึศนูยด์แูลเด็กเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บังคับในทอ้งถิน่และ CLS ทีค่รอบคลมุการ

กอ่สรา้งอาคารและสขุภาพและความปลอดภัย ซพัพลายเออรม์รีะบบการจัดการดา้นความปลอดภัยทีแ่ข็งแกรง่เพือ่ลด
หรอืก าจัดความเสีย่งดา้นสขุภาพและความปลอดภัยของการด าเนนิงานทีไ่มใ่ชโ่รงงานผลติ/กระจายสนิคา้  

สว่นนีป้ระกอบดว้ย CLS ดังตอ่ไปนี:้ 

• การจัดการโรงอาหาร 

• การจัดการดแูลเด็ก 

• การจัดการหอพัก 

• น ้าดืม่ 

• สขุอนามัย 

 การจัดการโรงอาหาร  

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆ เพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งดว้ยการ

ด าเนนิงานและดแูลพืน้ทีใ่นการเตรยีมอาหารและบรโิภคทีป่ลอดภัย สะอาด และดตีอ่สขุภาพ 

 ขอ้บงัคบั  

23.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของการจัดการโรงอาหารทกุปี ซึง่อยา่งนอ้ย
ทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบอุันตราย (รวมถงึความปลอดภัยของอาหารและในครัว) 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย 

• การระบแุละการด าเนนิการตามมาตรการการควบคมุเพือ่ลดความเสีย่ง  

• ขัน้ตอนในกรณีอาหารเป็นพษิและ/หรอืโรคระบบทางเดนิอาหารจากมือ้อาหารทีเ่สริฟ์ในโรงอาหาร 

23.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะด าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิารดา้นอาหาร โดย
จะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี:้  

พนกังานบรกิารดา้นอาหาร 

จะไดร้ับการตรวจสขุภาพและไดร้ับการรบัรองวา่ปลอดโรคตดิตอ่อยา่งนอ้ยทกุปีตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ก าหนด 

จะเขา้ใจและปฏบิัตติามขัน้ตอนเพือ่ลดการแพรก่ระจายของโรคตดิตอ่ 

จะสวมตาขา่ยคลมุผม ถงุมอื และผา้กนัเป้ือนขณะเตรยีมและเสริฟ์อาหาร 

จะลา้งมอืใหส้ะอาดหมดจดและฆา่เชือ้กอ่นปรงุอาหาร 

พืน้ทีเ่ตรยีมและบรโิภคอาหาร 

จะตอ้งสะอาดและไดร้ับการฆา่เชือ้แลว้ 

มเีครือ่งท าความเย็นเชงิกลทีส่ามารถรักษาอณุหภมูไิดไ้มเ่กนิ 5 ° C (41 ° F) เมือ่เก็บอาหารทีเ่น่าเสยีงา่ยในสถานที่

ท างาน 

มอีา่งลา้งหนา้ทีม่ทีัง้น ้ารอ้นและน ้าเย็น 
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อปุกรณ์ในการปรงุอาหาร เสริฟ์ และรับประทานอาหารจะถกูลา้งและฆา่เชือ้ทกุครัง้หลังการใชง้าน 

โตะ๊และเคานเ์ตอรจ์ะไดร้ับการท าความสะอาดและฆา่เชือ้ทกุครัง้หลังการใชง้าน 

จะปราศจากสตัวจ์ าพวกหนูและแมลงรบกวน 

จัดเก็บขยะและของเสยีในภาชนะทีป้่องกันการรั่วซมึและไมด่ดูซบัซึง่เททิง้ทกุวัน 

น ้ามันปรงุอาหารจะไมถ่กูทิง้ลงในทอ่ระบายน ้าสขุาภบิาลหรอืน ้าฝน 

เนือ้ดบิ สตัวปี์กดบิ ปลาดบิ ผัก และถั่วมพีืน้ทีเ่ตรยีม ชามและอปุกรณ์ทีแ่ยกจากกนั 

ตัวอยา่งอาหารทีเ่สริฟ์ทัง้หมดจะตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ย็นเป็นเวลา 72 ชัว่โมง 

พืน้ทีเ่ตรยีมอาหารและบรโิภคทัง้หมดถกูก าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีป่ลอดบหุรี ่

หอ้งน า้ 

พนักงานบรกิารดา้นอาหารทกุคนจะลา้งมอืจนหมดจดและฆา่เชือ้หลังจากใชห้อ้งน ้า 

จะมกีารตดิป้ายใหล้า้งมอืหลังใชห้อ้งน ้า 

กลไกและขัน้ตอนการรับมอืกบัเหตกุารณ์ความเจ็บป่วยหรอืการปนเป้ือนทีเ่กดิจากอาหาร 

23.2.3 การฝึกอบรม 

พนักงานบรกิารดา้นอาหารจะไดร้ับขอ้มลูและ/หรอืการฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งทีเ่กดิจากการจัดการอาหารที่
ไมเ่หมาะสม การฝึกอบรมนีจ้ะรวมถงึ: 

• การตรวจสอบการประเมนิความเสีย่งและขัน้ตอน 

• ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภัยของอาหารและการเก็บรักษา 

• สขุอนามัยสว่นบคุคล 

• การตระหนักรูถ้งึความเจ็บป่วยทีเ่กดิจากอาหารและโรคตดิตอ่ 

• แนวทางปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในหอ้งครัว 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

การประเมนิความเสีย่งในปัจจบัุน 

 แหลง่ทีม่า 

CLS ตอ่ไปนี:้ 

• การจัดการระบบป้องกนัอัคคภีัย 

• การออกแบบอาคารและโครงสรา้งความปลอดภัย 

• แผนปฏบิัตกิารกรณีฉุกเฉนิ 

 การจัดการดแูลเด็ก 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ท างานกบัเด็กหรอืศนูยด์แูลเด็ก 
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 ขอ้บงัคบั  

24.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งจัดท าและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของศนูยด์แูลเด็กและการดแูลเด็ก (ตัวอยา่งเชน่ 
ฟตุบอลของโรงเรยีนและกจิกรรม) ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบอุันตรายทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้หมด 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย 

• การระบมุาตรการการควบคมุทีจ่ าเป็นเพือ่ลดความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ การปฐมพยาบาล การกูช้พีดว้ยการป๊ัม
หัวใจ (CPR) และพืน้ทีเ่ลน่ทีป่ลอดภัย  

24.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนการดแูลเด็ก ขัน้ตอนจะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้  

การดแูลเด็ก 

ผูจ้ัดงานจะปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ 

จะมกีารปฐมพยาบาลและบคุคลทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมในการท า CPR 

ความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพอ่แมห่รอืผูป้กครองทีจ่ะใหด้ าเนนิการแทนเพือ่ใหก้ารปฐมพยาบาล การ
รักษาพยาบาล หรอืการขนสง่เด็กในรถยนตห์รอืรถบัสหรอืการขนสง่ในรปูแบบอืน่ๆ 

ขอ้มลูตดิตอ่ของพอ่แมห่รอืผูป้กครองจะถกูเก็บไวใ้นไฟล ์

มกีารคัดกรองกอ่นการจา้งงานพนักงานทีจ่ะท างานกบัเด็ก 

สามารถปลอ่ยเด็กใหก้บัพอ่แม ่ผูป้กครอง หรอืบคุคลทีไ่ดร้ับมอบหมายเทา่นัน้ 

พัฒนาและด าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่จัดการกบัโรคตดิเชือ้/โรคตดิตอ่ (ตัวอยา่งเชน่โรคอสีกุอใีส หัด และเหา) 

ศนูยด์แูลเด็ก 

จัดเตรยีมสภาพอณุหภมูทิีส่ะดวกสบายและปลอดภัย 

จัดหาจดุเปลีย่นเสือ้ผา้ทีเ่หมาะสมส าหรับทารก 

ตอ้งมพีืน้ทีร่ับประทานอาหารหรอืเตรยีมอาหาร 

พืน้ผวิทีร่อ้นทัง้หมดจะถกูหุม้ฉนวนเพือ่ไมใ่หเ้ด็กสมัผัสได ้

เตา้รับไฟฟ้าทีเ่ด็กสามารถเอือ้มถงึจะมฝีาปิดรองรับเมือ่ไมใ่ชง้าน 

จะมกีารป้องกันส าหรับเตาผงิดว้ยเชน่กนั 

ยา สารพษิ และวัตถอุันตรายอืน่ๆ จะถกูเก็บไวใ้นตูท้ีล็่อคไว ้

สถานทีจ่ะสะอาดและไดร้ับการดแูลอยา่งดอียูเ่สมอ 

จะมกีารฝึกซอ้มอพยพหนไีฟเป็นประจ าทกุเดอืนพรอ้มกบัเด็กๆ  

พืน้ทีเ่ลน่กลางแจง้จะปลอดภัย มั่นคง และพืน้ทีแ่หลง่น ้าเปิดหรอืหลมุใดๆ จะถกูลอ้มหรอืปิดไว ้

มนี ้าดืม่ใหบ้รกิาร หา้มดืม่น ้าจากถว้ยหรอืภาชนะสว่นรวม 

น ้าเย็นและน ้ารอ้นทีม่คีา่ไมเ่กนิ 43 ° C (110 ° F) จะถกูสง่ไปยังอปุกรณ์ทีต่ดิตัง้หอ้งน ้าส าหรับเด็ก 

หอ้งสขุาสะอาด เหมาะส าหรับเด็กและมสีิง่อ านวยความสะดวกส าหรับการลา้งมอื จะมหีอ้งน ้า 1 หอ้งและอา่งลา้งหนา้ 
1 อา่งส าหรับเด็กทกุๆ 15 คน 

มเีปลเด็ก เตยีงเด็ก หรอืเสือ่ทีส่ะอาด (เหมาะกบัอายแุละระดับพัฒนาการของเด็ก) และชดุผา้ปเูตยีงทีส่ะอาด ส าหรับ
การดแูลในชว่งเย็น เด็กแตล่ะคนจะไดร้ับทีน่อนกนัน ้าทีแ่ข็งแรง พืน้ทีอ่ยา่งนอ้ย 0.9 ม. (3 ฟตุ) จะแยกเปลเด็ก เตยีง

เด็กและเสือ่ออกจากกนั 
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จะมผีูอ้ านวยการสถานดแูลทีไ่ดร้ับการฝึกอบรมเต็มเวลาส าหรับสถานดแูลทัง้หมดทีม่เีด็กมากกวา่ 60 คน 

จะมกีารเก็บบันทกึสขุภาพส าหรับเด็กแตล่ะคนรวมถงึรายละเอยีดของการฉีดวัคซนี ยา โรคตดิตอ่ และหลักฐานการถกู
ทอดทิง้หรอืการบาดเจ็บทีผ่ดิปกต ิกรณีของการละเลยหรอืการบาดเจ็บทีผ่ดิปกตใิดๆ จะถกูรายงานไปยังผูจ้ัดการของ

สถานดแูล  

24.2.3 การฝึกอบรม 

พนักงานทกุคนทีด่แูลกบัเด็กจะไดร้ับการฝึกอบรมซึง่รวมถงึอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• ภาพรวมของการประเมนิความเสีย่ง 

• แนวปฏบัิตทิีด่แีละขอ้ก าหนดกฎหมายทอ้งถิน่ส าหรับการท างานกบัเด็ก 

• การปฐมพยาบาลและ CPR 

• ขัน้ตอนทีเ่ขยีนเป็นลายลักษณ์อักษร 

24.2.4 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

บันทกึการคัดกรองพนักงานปัจจบุัน 

ขอ้มลูตดิตอ่ของพอ่แมห่รอืผูป้กครองในปัจจบุัน 

 แหลง่ทีม่า 

CLS ตอ่ไปนี:้ 

• การจัดการระบบป้องกนัอัคคภีัย 

• การออกแบบอาคารและโครงสรา้งความปลอดภัย 

• แผนปฏบิัตกิารกรณีฉุกเฉนิ 

 การจัดการหอพัก 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและน ากระบวนการและขัน้ตอนไปใชเ้พือ่ก าจัดหรอืลดความเสีย่งของการด าเนนิงานและ

บ ารงุรักษาหอพัก 

 ขอ้บงัคบั 

25.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและจัดท าเอกสารกอ่นการเขา้พักและทกุปี ซึง่จะมกีารประเมนิความเสีย่งใน
การจัดการหอพักโดยรวมถงึอยา่งนอ้ยทีส่ดุ ไดแ้ก:่ 

• การระบอุันตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานและบ ารงุรักษาหอพัก 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย 

• การระบมุาตรการการควบคมุเพือ่ลดความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ ระบบท าความรอ้นและหลอ่เย็น การป้องกนัอัคคภีัย
และการรักษาความปลอดภัย 

25.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนการจัดการหอพัก ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุจะตอ้งครอบคลมุดังตอ่ไปนี:้ 

ท ัว่ไป 

จะมกีารจัดเตรยีมสภาพอณุหภมูทิีส่ะดวกสบายและปลอดภัย 
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มพีืน้ทีร่ับประทานอาหารและเตรยีมอาหาร 

ทีอ่ยูอ่าศัยจะมโีครงสรา้งทีด่ ีมกีารซอ่มแซมทีด่ ีสะอาด ปลอดภัยและใหก้ารป้องกนัทีป่ลอดภัยแกผู่อ้ยูอ่าศัยจาก
องคป์ระกอบตา่งๆ 

ทีอ่ยูอ่าศัยจะมเีจา้หนา้ทีต่อบสนองตอ่กรณีฉุกเฉนิในพืน้ทีท่ีส่ามารถตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถงึหน่วยงาน
ดับเพลงิ หน่วยการแพทย ์และต ารวจ 

พืน้ทีใ่ชส้อยแตล่ะแหง่จะจัดใหม้พีืน้ทีใ่ชส้อยอยา่งนอ้ย 4 ม.2 ตอ่ผูเ้ขา้พัก 1 คนโดยมขีอ้ก าหนดในการจัดเกบ็ของใช ้

สว่นตัวส าหรับทกุคนทีอ่ยูใ่นนัน้ 

มบีรกิารแสงสวา่งและไฟฟ้าอยา่งเพยีงพอในพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมด 

มขีอ้ก าหนดการจัดเก็บและก าจัดขยะอยา่งถกูสขุลักษณะ 

หอ้งนอน 

มเีตยีงเดีย่ว เตยีงเด็ก หรอืเตยีงสองชัน้ (ไมอ่นุญาตใหม้เีตยีงสามชัน้) ใหก้บัผูเ้ขา้พักแตล่ะคน 

วัสดเุครือ่งนอนทีซ่พัพลายเออรจ์ัดหาใหจ้ะสะอาดและถกูสขุอนามัย 

จะมพีืน้ทีน่อนแยกตา่งหากส าหรับแตล่ะเพศ 

หอ้งอาบน า้และหอ้งสขุา 

หอ้งสขุาจะมใีหใ้นอัตราสว่นหอ้งสขุา 1 หอ้งตอ่ผูเ้ขา้พัก 15 คน 

หอ้งสขุาจะอยูใ่นระยะ 50 ม. (164 ฟตุ) จากแตล่ะยนูติ 

หอ้งสขุาจะแยกตามเพศและมเีครือ่งหมายดังกลา่ว 

หอ้งสขุาจะไดร้ับการท าความสะอาดและฆา่เชือ้ทกุวัน 

หอ้งอาบน ้าและซกัลา้งทัง้หมดจะมนี ้าดืม่ทีม่แีรงดัน น ้ารอ้น และน ้าเย็น 

หอ้งอาบน ้าและพืน้ทีซ่กัลา้งจะอยูใ่นระยะไมเ่กนิ 50 ม. (164 ฟตุ) ของแตล่ะยนูติ 

หัวฝักบัวจะวางหา่งกนัอยา่งนอ้ย 1 ม. (3.3 ฟตุ) และในอัตราสว่นหัวฝักบัว 1 อันตอ่ผูอ้ยูอ่าศัย 15 คน 

หอ้งอาบน ้าและเครือ่งซกัผา้จะแยกตา่งหากส าหรับแตล่ะเพศและท าเครือ่งหมายไว ้

พืน้หอ้งอาบน ้าและหอ้งน ้าจะสรา้งจากวัสดทุีไ่มด่ดูซบัและผา่นการฆา่เชือ้ทกุวัน 

การป้องกนัอคัคภียัและการปฐมพยาบาล 

แผนปฏบิัตกิารฉุกเฉนิจะถกูตดิประกาศไวใ้นสถานทีท่ีเ่ห็นไดช้ดัเจนท่ัวทัง้หอพักซึง่รวมถงึขัน้ตอนการอพยพโดย
ละเอยีดในกรณีฉุกเฉนิ 

อปุกรณ์ดับเพลงิจะจัดใหอ้ยูใ่นสถานทีท่ีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยไมเ่กนิ 30 ม. (98.45 ฟตุ) จากพืน้ทีใ่ชส้อยแตล่ะสว่น 

จะมกีารระบทุางออกอยา่งนอ้ยสองทางในแตล่ะชัน้อยา่งชดัเจน 

จะมกีารบันทกึการฝึกซอ้มดับเพลงิประจ าปี 

จะมกีารจัดเตรยีมชดุปฐมพยาบาลไวใ้หเ้สมอและพรอ้มส าหรับการใชง้านในอัตราสว่น 1 ชดุตอ่ผูอ้าศัย 50 คน 

สารเคมอีันตรายจะถกูจัดเก็บเฉพาะในพืน้ทีท่ีก่ าหนด 

การตรวจสอบรายเดอืน 

จะมกีารตรวจสอบเป็นประจ าเพือ่ใหแ้น่ใจวา่พืน้ทีส่ว่นกลาง อปุกรณ์ดับเพลงิบันได และทางออกฉุกเฉนิไมม่สี ิง่กดีขวาง  

โปรแกรมควบคมุสตัวพ์าหะน าโรค 

หอพักแตล่ะแหง่จะตอ้งจัดท าขัน้ตอนในการควบคมุแมลงและสตัวจ์ าพวกหนู 
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จะมกีารท าสญัญากับบรษัิททีใ่หบ้รกิารก าจัดสตัวพ์าหะน าโรคเพือ่ด าเนนิการตรวจสอบและบรกิารดา้นแอปพลเิคชนั
อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ในแตล่ะเดอืน บรกิารนีจ้ะใชแ้อปพลเิคชนัทีไ่ดร้บัอนุมัตติามกฎหมายทอ้งถิน่และขอ้บัญญัตทิี่
เหมาะสม 

กบัการใชง้านของผูค้นทีอ่าศัยอยูใ่นหอพัก 

รายงานการควบคมุสตัวพ์าหะน าโรคทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรจะเก็บรักษาไวใ้นบันทกึการควบคมุสตัวพ์าหะน าโรคใน
สถานที ่บันทกึจะรวมถงึแผนที ่ฉลากจากสารเคมทีีใ่ช ้เอกสารขอ้มลูความปลอดภัยสารเคม ี(SDS) สญัญาการควบคมุ

สตัวพ์าหะน าโรค และใบรับรองการประกนัภัยและใบอนุญาต 

ผูร้ับเหมาก าจดัสตัวพ์าหะน าโรคจะตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบและบ าบัดเพือ่ควบคมุการเขา้ท าลายของแมลงและ
สตัวจ์ าพวกหนู ในกรณีทีก่ับดักมสีตัวจ์ าพวกหนู แมลง หรอืสตัวร์า้ยอืน่ๆ ผูร้ับเหมาก าจัดสตัวพ์าหะน าโรคจะรับผดิชอบ
ใน 

การก าจัดและแจง้ผูจ้ัดการหอพัก/เจา้ของบา้น 

25.2.3 การฝึกอบรม 

ผูอ้าศัยในหอพักจะไดร้ับขอ้มลูและการฝึกอบรมเกีย่วกบัความเสีย่งทีเ่กดิจากกรณีฉุกเฉนิ การฝึกอบรมจะรวมถงึ
ขอ้ก าหนดขัน้ต า่ดังตอ่ไปนี:้ 

• แผนปฏบิัตกิารกรณีฉุกเฉนิ 

• รับทราบต าแหน่งของอปุกรณ์ดับเพลงิ อปุกรณ์ปฐมพยาบาลและมคีวามรูใ้นการใชง้าน 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

สถานประกอบการแตล่ะแหง่ตอ้งเก็บรักษาบันทกึการฝึกซอ้มอพยพหนไีฟเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

 แหลง่ทีม่า 

CLS ตอ่ไปนี:้ 

• การจัดการระบบป้องกนัอัคคภีัย 

• การออกแบบอาคารและโครงสรา้งความปลอดภัย 

• แผนปฏบิัตกิารกรณีฉุกเฉนิ 

 น ้าดืม่ 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะมนี ้าดืม่ทีป่ลอดภัยทีเ่ขา้ถงึงา่ยและ

พรอ้มใชง้านส าหรับพนักงานทกุคน 

 ขอ้บงัคบั 

26.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งในน ้าดืม่หรอืปฏบัิตติามกฎหมายทอ้งถิน่หาก
จ าเป็นตอ้งมกีารทดสอบบอ่ยขึน้ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบถุงึอันตรายทีม่โีอกาสปนเป้ือนในน ้าดืม่ภายในสถานทีท่ างาน 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย 

• การระบมุาตรการการควบคมุเพือ่ลดโอกาสทีน่ ้าดืม่จะปนเป้ือน ตัวอยา่งเชน่ การเก็บตัวอยา่ง การรักษา 

26.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการตามระเบยีบปฏบัิตเิรือ่งคณุภาพน ้าซึง่อยา่งนอ้ยจะตอ้งครอบคลมุดังตอ่ไปนี:้ 
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• จะตอ้งมกีารจัดหาน ้าดืม่ใหแ้กพ่นักงานทกุคน 

• แหลง่น ้าทีไ่มส่ามารถดืม่ไดจ้ะมป้ีายก ากับตดิไว ้

• หน่วยจา่ยน ้าจะอยูห่า่งจากสภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่ป็นอันตราย 

• จัดใหม้พีืน้ทีจ่ัดเก็บทีถ่กูสขุลักษณะและพืน้ทีท่ าความสะอาดส าหรับถว้ยหรอืภาชนะดืม่น ้าสว่นบคุคล 

• น ้าทีไ่มส่ามารถดืม่ไดจ้ะถกูตม้หรอืก าจัดสิง่ปนเป้ือนกอ่นน าไปใชใ้นการเตรยีมอาหารหรอืปรงุอาหาร 

• ขัน้ตอนการตอบสนองเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับการปนเป้ือนหรอืสงสยัวา่มกีารปนเป้ือนในแหลง่น ้าดืม่ของ
สถานประกอบการ 

โปรแกรมการเก็บตวัอยา่งน า้ 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายทีใ่ชน้ ้าบาดาล เชน่ บอ่น ้าหรอืน ้าผวิดนิเป็นแหลง่น ้าดืม่ทีจ่ัดหาใหส้ถานประกอบการจะมี
โปรแกรมการเก็บตัวอยา่งคณุภาพน ้า  

ตามแนวทางปฏบิตัทิ ีแ่นะน า ควรก าหนดระยะเวลาการเก็บตวัอยา่งข ัน้ต า่ตามความเสีย่งในพืน้ที ่ 

อยา่งนอ้ยทีส่ดุจะเป็นไปตามขอ้บังคับตอ่ไปนี:้ 

• ความถีใ่นการเก็บตัวอยา่งขึน้อยูก่บัจ านวนประชากรผูใ้ช:้ 

ประชากร ตวัอยา่งข ัน้ต า่/ไตรมาส (ทกุ 3 เดอืน) 

25 – 999 1 

1,000 – 4,999 10 

5,000 – 9,999 15 

10,000 – 19,999 20 

> 20,000 50 

• ระดับการฆา่เชือ้โรคและแบคทเีรยีทีย่อมรับได ้

o ฟีคัลโคลฟิอรม์ = 0.0 MPN/100 มล. หรอืไมม่กีารตรวจพบ 

o การยับยัง้ไกอารเ์ดยี แลมเบลยี ซสีต ์99.9% การยับยัง้ไวรัส 99.99% 

o ความเขม้ขน้ของน ้ายาฆา่เชือ้โรคในถิน่ทีอ่ยูท่ีเ่ขา้สูร่ะบบตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 0.2 มก./ลติร 

o คลอรนีทัง้หมดทีว่ัดได ้คลอรนีตกคา้ง หรอืคลอรนีไดออกไซดจ์ะตรวจพบไดใ้น 95% ของตัวอยา่งใน
แตล่ะเดอืน 

หากซพัพลายเออรใ์ชน้ ้าทีจ่ัดหาใหโ้ดยเขตอ านาจของเมอืงหรอืทอ้งถิน่ ใหต้รวจสอบกบัผูจ้ัดหาน ้าวา่ตรงตาม
ขอ้ก าหนดคณุภาพน ้าหรอืไม ่หากเขตอ านาจของเมอืงหรอืทอ้งถิน่ไมไ่ดท้ าการทดสอบน ้า ซพัพลายเออรจ์ะด าเนนิการ
ทดสอบตามทีอ่ธบิายไว ้

26.2.3 การฝึกอบรม 

การตระหนกัรูถ้งึคณุภาพของน า้ 

พนักงานทกุคนในโรงงานทีใ่ชพ้ืน้ดนิ (บอ่) หรอืผวิน ้าจะไดร้ับการฝึกอบรมในระดับทีส่รา้งความตระหนักรูเ้กีย่วกบั
มาตรฐานคณุภาพน ้าและขัน้ตอนของสถานทีนั่น้ การฝึกอบรมจะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• รายงานขัน้ตอนการเจ็บป่วยทีเ่กีย่วขอ้งกับน ้าดืม่ซึง่ตอ้งไดร้ับการปฐมพยาบาลหรอืความชว่ยเหลอืทาง
การแพทยอ์ืน่ๆ 

• ขัน้ตอนการรายงานการเจ็บป่วย 

การฝึกอบรมเรือ่งคณุภาพของน า้ 

พนักงานทกุคนทีม่หีนา้ทีร่ับผดิชอบในการดแูลรักษาโปรแกรมคณุภาพน ้าในสถานประกอบการจะไดร้ับการฝึกอบรมเรือ่ง
การรับมอืในกรณีฉุกเฉนิทีเ่กดิเหตกุารณป์นเป้ือนในน ้าดืม่ 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 
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ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะเก็บรักษาบันทกึส าหรับผลการทดสอบคณุภาพน ้าเชงิวเิคราะหเ์ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

 สขุอนามยั 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุอนามัยใน
สภาพแวดลอ้มทีท่ างาน 

 ขอ้บงัคบั  

27.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของสขุอนามัยทกุปี ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุ
ไดแ้ก:่ 

• การระบอุันตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุอนามัย 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย 

• การระบแุละการด าเนนิการตามมาตรการการควบคมุเพือ่ลดความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ การระบายอากาศและการ
ท าความสะอาด 

27.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะด าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ท าใหท้กุพืน้ทีท่ีพ่นักงาน ผูร้ับเหมาในสถานที ่และผูร้ับเหมาชว่ง
ในสถานทีป่ราศจากอันตรายดา้นสขุอนามัย ขัน้ตอนจะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• รักษาสถานทีท่ างานทัง้หมดใหส้ะอาด แหง้ และอยูใ่นสภาพทีซ่อ่มแซมไดด้แีลว้ 

• สรา้งและบ ารุงรักษาสถานทีท่ างานทกุแหง่เพือ่ป้องกันการเขา้มาของสตัวจ์ าพวกหนู แมลง หรอืสตัวร์า้ยอืน่ๆ 

• ใหก้ารป้องกนัจากสภาพแวดลอ้มทีเ่ปียกเมือ่การท างานสง่ผลใหต้อ้งอยูใ่นสภาพทีเ่ปียก 

• จัดเก็บขยะและของเสยีในภาชนะทีป้่องกันการรั่วซมึและไมด่ดูซบัซึง่เททิง้ทกุวัน 

• ท าความสะอาดสิง่ทีร่ั่วไหลทันทแีละก าจัดสิง่ปฏกิลูอยา่งเหมาะสม (จะใชป้้ายเตอืนบนพืน้เปียก) 

• จัดใหม้หีอ้งสขุาแยกเป็นสดัสว่นเพยีงพอส าหรับทกุเพศตามอัตราสว่นตอ่ไปนี:้ 

จ านวนพนกังาน จ านวนหอ้งสขุาข ัน้ต า่ จ านวนอา่งลา้งมอื 

1 – 15 1 1 

16 – 36 2 2 

36 – 55 3 3 

56 – 80 4 4 

81 – 110 5 5 

มากกวา่ 110 หอ้งน ้าและอา่งลา้งหนา้เพิม่เตมิ 1 หอ้งส าหรับคนงานทีเ่พิม่อกี 40 คน 

• มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอและปิดทอ่ระบายน ้าในหอ้งน ้าทัง้หมด 

• ท าความสะอาดและฆา่เชือ้ในหอ้งน ้าทัง้หมดอยา่งนอ้ยทกุวัน 

• จัดเตรยีมอา่งลา้งหนา้พรอ้มสบูล่า้งมอืในพืน้ทีท่ างานทัง้หมด 

• จัดเตรยีมกระดาษเชด็มอื เครือ่งเป่าลม หรอืสว่นทีส่ะอาดของผา้ขนหนูทีใ่ชต้อ่เนือ่งตดิเขา้กบัอา่งลา้งหนา้
ทัง้หมด 

27.2.3 การฝึกอบรม 

พนักงานจะไดร้ับการฝึกอบรมหัวขอ้ดังตอ่ไปนี:้ 

• สขุอนามัย 
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• การดแูลความสะอาด 

• ขัน้ตอนดา้นสขุอนามัย 

• ความปลอดภัยทางอาหาร 

• PPE ทีเ่หมาะสม  

• ขอ้ควรระวังสว่นบคุคล 

• ขอ้ควรระวังดา้นสิง่แวดลอ้ม 

• ขัน้ตอนในการลา้งและการกกัเก็บสิง่ทีห่กและรั่วไหล 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 
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อาคารเหมาะกับวัตถุประสงค์การใชง้าน 

โครงสรา้งอาคารและโครงสรา้งรับน ้าหนักของซพัพลายเออรส์รา้งขึน้ตามกฎหมายทอ้งถิน่ ไดร้ับการรับรองการอนุมัต ิ
การกอ่สรา้งทางวศิวกรรมโยธาหรอืโครงสรา้ง หรอืตามมาตรฐานสากล ไมอ่นุญาตใหใ้ชง้านแบบอเนกประสงค ์สว่นนี้

ประกอบดว้ย CLS ดังตอ่ไปนี:้ 

• การออกแบบอาคารและโครงสรา้งความปลอดภัย 

• แรใ่ยหนิ 

• การจัดการโปรแกรมความปลอดภัยในการกอ่สรา้ง 

 การออกแบบอาคารและโครงสรา้งความปลอดภัย 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามนโยบายและขัน้ตอนตา่งๆ เพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งดา้นความปลอดภัยที่
เกีย่วขอ้งกบัการออกแบบอาคาร โครงสรา้ง การใชแ้ละการบ ารงุรักษาอาคาร  

 ขอ้บงัคบั 

28.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งเพือ่ตรวจสอบวา่อาคารนัน้ปลอดภัยส าหรับ
การเขา้พักหรอืไม ่ซึง่รวมถงึอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี้: 

• ระบอุันตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบอาคาร การกอ่สรา้ง และปัจจัยเพิม่เตมิทีอ่าจท าใหค้วามสมบรูณ์ของ
โครงสรา้งของอาคารลดลง ตัวอยา่งเชน่ รายการอันตรายจากธรรมชาตแิละทีม่นุษยส์รา้งขึน้ เชน่ น ้าหนักหมิะ
บนหลังคา การรกุล ้าของน ้า แผน่ดนิไหว การสัน่สะเทอืนจากเครือ่งจักร ความเสีย่งจากอาคารใกลเ้คยีง  

• ประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย 

• ระบแุละด าเนนิการตามมาตรการการควบคมุเพือ่ลดความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ การตรวจสอบเป็นระยะ การ
ฝึกอบรม การเสรมิก าลังโครงสรา้ง และตา้นแผน่ดนิไหว  

28.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนและกระบวนการส าหรับการออกแบบอาคารและความปลอดภัย
ของโครงสรา้ง ซึง่อยา่งนอ้ยจะตอ้งครอบคลมุดังตอ่ไปนี:้ 

ท ัว่ไป  

อาคารไดร้ับการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัรหัสอาคารในทอ้งถิน่หรอืรหัสอาคารสากล แลว้แตว่า่สิง่ใดจะไดร้ับการอนุมัติ
จากหน่วยงานทอ้งถิน่หรอืเป็นไปตามขอ้ก าหนดขัน้ต า่ทัง้หมดของ CLS นี้ 

อาคารไดร้ับการออกแบบและสรา้งขึน้ตามวัตถปุระสงคใ์นการใชง้าน ตัวอยา่งเชน่โรงงานผลติไดร้ับการออกแบบมา
ส าหรับการใชใ้นทางอตุสาหกรรม 

ใบอนุญาตทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งทัง้หมดทีก่ าหนดโดยหน่วยงานอาคารในพืน้ทีห่รอืเขตอ านาจศาลจะไดร้ับการประเมนิ
และน าไปใชเ้ป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการออกแบบ ตัวอยา่งเชน่ ใบอนุญาตอปุกรณ์ ใบอนุญาตกอ่สรา้ง และใบอนุญาต

การเขา้พัก 

การออกแบบไดร้ับการอนุมตัจิากหน่วยงานอาคารในพืน้ทีห่รอืหากไมม่หีน่วยงานอาคารในพืน้ที ่อาคารจะไดร้ับการ
ออกแบบโดยนักออกแบบอาคารมอือาชพีหรอืวศิวกรโยธา/โครงสรา้งทีผ่า่นการรับรอง 
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การออกแบบอาคารเพือ่รบัน า้หนกั 

อาคาร ชัน้ลอย และโครงสรา้งชัน้ลอยไดร้ับการออกแบบและสรา้งขึน้เพือ่รองรับน ้าหนักทัง้หมดโดยไมเ่กนิความเคน้ที่
อนุญาตหรอืจดุแข็งทีร่ะบสุ าหรับวัสดใุนการกอ่สรา้งในชิน้สว่นโครงสรา้งและการเชือ่มตอ่ การออกแบบจะตอ้งรวมถงึ
อัตรารับน ้าหนักของพืน้ น ้าหนักบรรทกุคงที ่และน ้าหนักเพิม่เตมิอืน่ๆ จากเหตกุารณ์ทางธรรมชาตทิีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 
หรอืภัยพบัิตทิีร่ะบใุนการประเมนิความเสีย่ง 

เจา้ของอาคารหรอืตัวแทนจะท าเครือ่งหมายอัตรารับน ้าหนักบนเพลตของการออกแบบทีไ่ดร้ับการอนุมัตซิ ึง่จะถกูจัดหา
และตดิไวอ้ยา่งปลอดภัยในสถานทีท่ีเ่ห็นไดช้ดัในแตล่ะพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

เจา้ของหรอืตัวแทนจะน าเพลตใหมม่าแทนทีเ่พลตทีส่ญูหาย ถกูถอดออก และมตี าหน ิ

การออกแบบพืน้ทีท่ างานภายในอาคาร 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะจัดหาพืน้ทีท่ างานทีเ่พยีงพอเพือ่ใหพ้นักงาน ผูร้ับเหมาในสถานที ่และผูร้ับเหมาชว่งใน
สถานทีส่ามารถท างานไดโ้ดยไมเ่สีย่งตอ่สขุภาพ ความปลอดภัย และสวัสดภิาพ จ านวนผูพ้ักอาศัยทัง้หมดในพืน้ทีก่าร
ผลติตอ้งไมเ่กนิตารางฟตุของพืน้ทีก่ารผลติหารดว้ย 200 ตารางฟตุตอ่คน (~ 18.6 ม.2/คน) ตัวอยา่งเชน่ จ านวนผูพ้ัก
อาศัยสงูสดุในพืน้ที ่20,000 ตารางฟตุ (~1860 ม.2) คอืพนักงาน 100 คน (20,000 ตารางฟตุ ÷ 200 ตารางฟตุ/คน=

พนักงาน100 คน) 

การออกแบบทางออกภายในอาคาร 

สถานประกอบการแตล่ะแหง่จะจัดเตรยีมทางออกทีป่ลอดภัยจากไฟไหมแ้ละเหตฉุุกเฉนิอืน่ๆ อยา่งนอ้ยทีส่ดุ ทางออกที่
ปลอดภัยจะ:  

• ออกแบบและท าเครือ่งหมายเพือ่ใหเ้ห็นเสน้ทางหลบหนไีดอ้ยา่งชดัเจน 

• ท าเครือ่งหมายวา่หา้มออกหากประตหูรอืทางเดนิไมน่ าไปสูท่างออกทีป่ลอดภัย  

• ออกแบบมาเพือ่ใหท้างเดนิทีเ่ป็นทางตันและไมน่ าไปสูท่างออกทีป่ลอดภัยมคีวามยาวไมเ่กนิ 16.67 ม. 
(50 ฟตุ) 

• ออกแบบมาเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มอียา่งนอ้ยสองเสน้ทางทีแ่ตกตา่งกนัทีใ่ชง้านไดจ้ากสถานทีท่ างานทกุแหง่ (อาจ
รวมถงึอาคาร โครงสรา้ง สว่น หรอืพืน้ที)่ เพือ่ใหม้ทีางอืน่ในการหลบหนหีากทางออกถกูปิด 
กัน้ดว้ยไฟหรอืเหตฉุุกเฉนิอืน่ๆ 

การออกแบบไฟภายในอาคาร 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะออกแบบและตกแตง่อาคารเพือ่ใหม้แีสงสวา่งเพยีงพอส าหรับสภาพการท างานทีป่ลอดภัย 

การออกแบบข ัน้บนัไดและตวับนัไดในอาคาร 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะจัดหาทางขึน้และลงบันได รวมทัง้ตัวบันไดอยา่งปลอดภัย อยา่งนอ้ยทีส่ดุ ซพัพลายเออรแ์ต่
ละรายจะจัดหา:  

o ราวบันไดมาตรฐาน (ส าหรับ 4 ขัน้ขึน้ไป) 

o ความกวา้งขัน้ต า่ 0.56 ม. (22 นิว้) 

o ขัน้บันไดทีม่พีืน้ผวิกนัลืน่ 

o ความสงูและความกวา้งของขัน้บันไดสม า่เสมอตลอดทกุขัน้บันได 

ความสามารถในการรบัน า้หนกัไมเ่กนิทีก่ าหนด 

สถานประกอบการแตล่ะแหง่จะจัดเตรยีมหลังคาทีอ่อกแบบมาเพือ่รองรับความเคน้ทัง้หมดอันเนือ่งมาจากน ้าหนักบรรทกุ
คงทีแ่ละน ้าหนักบรรทกุจร  

น ้าหนักบรรทกุบนหลังคา บันได และชัน้ลอยจะตอ้งไมเ่กนิความสามารถในการออกแบบหรอืขดีจ ากดัความแข็งแรงที่
ระบไุว ้ 

การเปลีย่นแปลงการใชง้าน 

เมือ่อาคารทีม่อียูถ่กูเปลีย่นเป็นการจ าแนกกลุม่การใชง้านใหม ่การออกแบบอาคารจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดของการใช ้

งานใหม ่
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การตอ่เตมิหรอืการปรบัเปลีย่นอาคาร 

การตอ่เตมิหรอืการปรับเปลีย่นอาคารทีม่อียูส่อดคลอ้งกบัรหัสอาคารในทอ้งถิน่หรอืเป็นไปตามขอ้ก าหนดขัน้ต า่ทัง้หมด
ของ CLS นี ้ขึน้อยูก่บัวา่สิง่ใดเขม้งวดกวา่  

การวเิคราะหโ์ครงสรา้งเสร็จสมบรูณ์โดยบคุคลทีส่ามเพือ่ใหแ้น่ใจวา่อาคารทีม่อียูแ่ละการตอ่เตมิหรอืการเปลีย่นแปลง
ใดๆ เป็นไปตามขอ้บังคับรหัสอาคาร 

การบ ารงุรกัษาและการตรวจสอบ 

อาคารไดร้ับการตรวจสอบตามทีก่ าหนดโดยมาตรา 1705 ของประมวลกฎหมายอาคารระหวา่งประเทศหรอืกฎหมาย
ทอ้งถิน่แลว้แตว่า่ขอ้ใดจะเขม้งวดกวา่กนั 

การตรวจสอบรวมถงึโครงสรา้งรับน ้าหนักทัง้หมดรวมถงึหลังคา ชัน้ลอย และผนัง 

การตรวจสอบรวมถงึการทดสอบดนิตามความเหมาะสม 

ใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดมไีวส้ าหรบังานซอ่มบ ารงุใดๆ 

การฝึกอบรมท ัว่ไป 

พนักงานทีไ่ดร้ับผลกระทบจะไดร้ับการฝึกอบรมขัน้พืน้ฐานตัง้แตค่รัง้แรกทีจ่า้งงานและจะทบทวนความรูใ้หมต่าม
ความจ าเป็น 

พนักงานจะไดร้ับการฝึกอบรมวา่หา้มวาง กอ่ใหเ้กดิ หรอือนุญาตใหว้างน ้าหนักบรรทกุบนพืน้หรอืหลังคาของอาคารหรอื
โครงสรา้งอืน่ๆ มากกวา่ความสามารถทีร่ับไดใ้นการออกแบบพืน้หรอืหลังคาดังกลา่ว 

การฝึกอบรมเรือ่งการบ ารงุรกัษา 

พนักงานทีม่คีวามรับผดิชอบในการบ ารงุรักษาอาคารจะไดร้ับการฝึกอบรมเป็นระยะนอกเหนอืจากขา้งตน้ทีก่ลา่ว การ
ฝึกอบรมจะครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• กฎหมายทอ้งถิน่ 

• อันตรายจากอาคาร อันตรายจากธรรมชาต ิอันตรายจากการปฏบิัตงิานทีม่ผีลตอ่โครงสรา้งอาคาร 

• พกิดัน ้าหนักขององคป์ระกอบโครงสรา้ง 

• บทบาทและความรับผดิชอบเพิม่เตมิ 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

การประเมนิความเสีย่งในปัจจบัุน 

การเขยีนแบบอาคารทางสถาปัตยกรรม 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งถา้ม ี

บันทกึการตรวจสอบและการบ ารงุรักษาจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี รวมถงึรายงานการตรวจสอบประกนัภัย 

การทดสอบกลศาสตรป์ฐพ ีรวมถงึการอัดแน่น ความลม้เหลวและการเคลือ่นยา้ย 

 แหลง่ทีม่า 

รหัสอาคารสากลฉบับปัจจุบัน 

มาตรา 1705 การพสิจูนแ์ละการตรวจสอบทีจ่ าเป็น 

NFPA 1 และ NFPA 101 

https://codes.iccsafe.org/
https://www.nfpa.org/
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 แรใ่ยหนิ 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ระบแุละจัดการวัสดทุีม่แีรใ่ยหนิ (ACM) ซพั
พลายเออรจ์ะก าหนดแนวทางและขัน้ตอนในการด าเนนิงานและการบ ารงุรักษา ACM เพือ่ปกป้องพนักงานทัง้หมด 
ผูร้ับเหมาในสถานที ่ผูร้ับเหมาชว่งในสถานที ่ผูเ้ยีย่มชม และผูข้ายจากอันตรายตอ่สขุภาพทีอ่าจเกดิขึน้จากโรคที่
เกีย่วขอ้งกบัแรใ่ยหนิ CLS นีบั้งคับใชก้ับอาคารและโครงสรา้งทัง้หมดทีซ่พัพลายเออรเ์ป็นเจา้ของ CLS บังคับใชก้บั

งานประจ าในชว่งทีค่นงานอาจพบกบัแร่ใยหนิตลอดจนงานทีต่อ้งซอ่มแซมหรอืก าจัด ACM 

 ขอ้บงัคบั 

29.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของ ACM ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบสุถานที ่ปรมิาณ ประเภท สภาพ และอันตรายทีเ่กีย่วขอ้งกับ ACM ทีท่ราบหรอืทีส่งสยัโดยบคุคลทีม่ี
คณุสมบัตเิหมาะสม 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั ACM 

• การระบมุาตรการการควบคมุเพือ่ลดความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ การตดิฉลาก การควบคมุการเขา้ถงึ การตรวจสอบ 

29.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรใ์ดๆ ทีท่ราบและสงสยัเกีย่วกบั ACM จะด าเนนิการตามขัน้ตอนซึง่อยา่งนอ้ยรวมถงึดังตอ่ไปนี:้ 

• การสือ่สารกบัพนักงานทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการสมัผัส ACM และอันตรายตอ่สขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง 

• การตดิป้าย ACM เพือ่รวมถงึอันตราย การมอียูข่องแร่ใยหนิ และขอ้ควรระวัง 

• การใชใ้บอนุญาตท างานส าหรับงานทัง้หมดเกีย่วกบั ACM 

• การท างานใหเ้สร็จสมบรูณ์โดยบคุคลทีผ่า่นการฝึกอบรมและมคีวามสามารถเทา่นัน้ 

• ขอ้ก าหนดส าหรับการใช ้PPE อยา่งเหมาะสม การควบคมุทางวศิวกรรม ขอ้ก าหนดในการดแูลท าความสะอาด 
การบรรจ ุและท าความสะอาดอปุกรณ์เมือ่ท างานกบั ACM 

• การก าจัด ACM อยา่งเหมาะสมตามกฎหมายทอ้งถิน่ 

• การตรวจสอบรายไตรมาสเพือ่พสิจูนส์ภาพของ ACM ทีท่ราบหรอืสงสยั 

• การด าเนนิการเฝ้าระวังทางการแพทยส์ าหรับบคุคลทีท่ างานกบั ACM 

• การก าจัด ACM: 

o แผนการจัดการแรใ่ยหนิจะไดร้ับการพัฒนาขึน้เพือ่สรปุขอบเขตของงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าจัด ACM 
ภายในสถานประกอบการ แผนการจัดการจะเนน้กจิกรรมทัง้หมดเพือ่ใหแ้น่ใจวา่พนักงานและผูร้ับเหมา
ปลอดภัยจากการสมัผัสทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งการก าจัด ACM 

o การตดิตัง้ผนังหรอืการกกักนัทีเ่หมาะสมจะอ านวยความสะดวกกอ่นทีจ่ะมกีารก าจัด ACM เพือ่ป้องกนั
ไมใ่หพ้นักงานในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงไดร้ับความเสีย่งจากแรใ่ยหนิในอากาศทีเ่กดิจากการก าจัด  

o หลังจากการก าจัด ACM เสร็จสิน้ จะมกีารสุม่ตัวอยา่งอากาศจากพืน้ทีท่ างานตามกฎหมายทอ้งถิน่
กอ่นทีจ่ะสามารถน าผนังหรอืการกกักนัออกและเปิดพืน้ทีนั่น้ 

29.2.3 การฝึกอบรม 

การตระหนกัรูเ้ก ีย่วกบัแรใ่ยหนิ 

พนักงานทกุคนทีท่ างานตอ่หนา้ ACM ทีท่ราบหรอืทีส่งสยัจะไดร้ับการฝึกอบรมเป็นประจ าทกุปี การฝึกอบรมจะรวมถงึ: 

• การรับรูพ้ืน้ฐานของ ACM 

• อันตรายตอ่สขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบั ACM 

• กจิกรรมทีอ่าจสง่ผลใหเ้กดิการปลดปลอ่ยแรใ่ยหนิ 

• ขอ้ก าหนดการแจง้เตอืนในกรณีที ่ACM ถกูรบกวน 
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• นโยบายและขัน้ตอนเฉพาะของ ACM ในสถานทีท่ างาน 

พนกังานฝ่ายบ ารงุรกัษา ACM 

พนักงานทกุคนทีส่มัผัสโดยตรงกบั ACM เชน่ พนักงานซอ่มบ ารงุหรอืภารโรงจะไดร้ับการฝึกอบรมประจ าปีเพิม่เตมิ

ดังตอ่ไปนี:้ 

• วธิหีลกีเลีย่งการรบกวนหรอืสรา้งความเสยีหายแก ่ACM 

• การใขง้าน การสวมใส ่ขอ้จ ากดั และดแูลรักษา PPE 

• ขัน้ตอนการบ ารงุรักษา ACM 

• สญัญาณบอกต าแหน่งของความเสยีหายและการเสือ่มสภาพของ ACM 

• การรับมอืตอ่การปลดปลอ่ยแรใ่ยหนิ 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

การประเมนิและรายการความเสีย่งในปัจจบัุน 

บันทกึการบ ารงุรักษา การซอ่มแซม และการก าจัด (รวมถงึใบอนุญาตและรายงานหอ้งปฏบัิตกิาร) จะถกูเก็บรักษาไวต้าม
ระยะเวลาทีเ่ขา้พักอาศัย 30 ปีขึน้ไป 

การตรวจสอบ ACM ทีท่ราบหรอืทีส่งสยัรายไตรมาสจะไดร้ับการบ ารงุรักษาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

 การจัดการโปรแกรมความปลอดภยัในการกอ่สรา้ง 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรม

การกอ่สรา้งครัง้ใหม ่

 ความรบัผดิชอบ 

ผูจ้ดัการโปรแกรมความปลอดภยัในการกอ่สรา้ง (CSPM) ตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โปรแกรม
ความปลอดภัยในการกอ่สรา้งไดร้ับการจดัการส าหรับทกุโครงการในผลงาน ตัวอยา่งเชน่ CSPM อาจดแูลผูจ้ัดการ
โครงการเพิม่เตมิเพือ่สนับสนุนและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารน าการก ากบัดแูลโปรแกรมไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
CSPM รับผดิชอบในการสง่การวเิคราะหค์วามเสีย่ง รายงานการตรวจประเมนิความปลอดภัยเป็นระยะ และรายงานการ
บาดเจ็บรายเดอืนใหก้บัผูน้ าซพัพลายเออร ์CSPM ยังมอี านาจในการหยดุงานเมือ่ไมไ่ดร้ับการควบคมุอันตรายตอ่

สขุภาพและความปลอดภัยอยา่งเพยีงพอ 

 ขอ้บงัคบั  

30.3.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งส าหรับโครงการกอ่สรา้งใหมแ่ตล่ะโครงการ 
ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบงุานและอันตรายทีเ่กีย่วขอ้งและผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มตอ่ทรัพยส์นิและพืน้ทีโ่ดยรอบส าหรับ
โครงการกอ่สรา้ง 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตรายและผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทีร่ะบไุว ้

• การระบวุธิกีารควบคมุเพือ่ลดความเสีย่ง (เชน่ การฝึกอบรม) 

30.3.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะออกแบบและด าเนนิโปรแกรมดา้นความปลอดภัยในการกอ่สรา้งซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุจะรวมถงึ:  
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กรอบการจดัการความปลอดภยัในการกอ่สรา้ง 

• กระบวนการคัดเลอืกผูร้ับเหมาท่ัวไปและผูร้ับเหมาชว่งการกอ่สรา้ง  

• ก าหนดขนาดและความซบัซอ้นของโครงการ 

• ก าหนดบทบาทและความรับผดิชอบตามขนาดโครงการ 

โปรแกรมความปลอดภยัเฉพาะโครงการ 

• องคป์ระกอบของโปรแกรม 

• การรับรอง 

30.3.3 ขนาดและความซบัซอ้นของโครงการ 

โครงการทีม่ขีนาดและความซบัซอ้นระดบัเล็ก  

งานใดๆ ทีแ่สดงถงึโครงการกอ่สรา้งขนาดเล็ก โครงการเหลา่นีม้ลีักษณะตามปัจจัยตอ่ไปนี:้ 

• ระยะเวลาสัน้ๆ 

• ทมีงานขนาดเล็ก (<10 ชา่งฝีมอื) 

• การใชพ้ืน้ทีห่รอืทีด่นิขัน้ต า่ 

ระดับโครงการนีม้ักแสดงถงึระดับความเสีย่งทีต่ า่กวา่และโดยท่ัวไปจะรวมถงึการสรา้งสถานทีอ่ยา่งเรยีบงา่ยในพืน้ทีว่า่ง
หรอืเจา้ของบา้นทีด่ าเนนิการสรา้ง 

โครงการทีม่ขีนาดและความซบัซอ้นระดบักลาง 

งานใดๆ ทีแ่สดงถงึโครงการกอ่สรา้งขนาดกลาง โครงการเหลา่นีม้ลีกัษณะตามปัจจัยตอ่ไปนี:้ 

• ระยะเวลา 3 ถงึ 6 เดอืน 

• การยดึครองพืน้ทีส่ าคัญ 

• ทมีงานทีข่ยายกวา้งขึน้ (พนักงาน 10-100 คนทีม่ทีักษะ) 

ระดับโครงการนีม้ักแสดงถงึระดับความเสีย่งทีส่งูกวา่และโดยท่ัวไปจะรวมถงึการสรา้งสถานทีซ่บัซอ้นหรอืการกอ่สรา้งใน
พืน้ทีท่ีม่ผีูอ้าศัย 

โครงการทีม่ขีนาดและความซบัซอ้นระดบัใหญ ่

งานใดๆ ทีแ่สดงถงึโครงการกอ่สรา้งขนาดใหญ ่โครงการเหลา่นีม้ลีักษณะตามปัจจัยตอ่ไปนี:้ 

• ระยะเวลานาน 6 เดอืนถงึหลายปี 

• ทมีงานขนาดใหญ ่(ชา่งฝีมอื >100) 

• การใชพ้ืน้ทีห่รอืทีด่นิขนาดใหญ ่

ระดับโครงการนีม้ักแสดงถงึระดับความเสีย่งทีส่งูทีส่ดุและโดยท่ัวไปจะรวมถงึโรงงานเครือ่งจักรทีห่นักและซบัซอ้น และ
การกอ่สรา้งวทิยาเขต 

30.3.4 การฝึกอบรม 

พนักงานงานทกุคนทีม่สีว่นรว่มในการกอ่สรา้งใหมจ่ะไดร้ับการฝึกอบรมเกีย่วกบันโยบายและขัน้ตอนของสถานทีก่อ่สรา้ง
เกีย่วกบัหัวขอ้ทีร่ะบไุวใ้น CLS นี ้พนักงานจะไดร้ับการประเมนิและในกรณีของการไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดหรอืไม่

เป็นไปตามขอ้ก าหนดซ ้า ซพัพลายเออรจ์ะจัดใหม้กีารฝึกอบรมทบทวนความรูท้ีจ่ าเป็นเกีย่วกับนโยบายและขัน้ตอน 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

จดุเร ิม่ตน้ของโครงการ 

เอกสารประกอบเมือ่เริม่โครงการจะรวมถงึ: 

• การอนุมัต/ิใบอนุญาตตามกฎหมาย 
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• การประเมนิความเสีย่ง 

• แผนความปลอดภัยเฉพาะสถานที ่

• แผนรับมอืเหตฉุุกเฉนิและรายชือ่ผูต้ดิตอ่ 

• ผังงานการแจง้เตอืนเหตกุารณ์ไมป่กต ิ 

• บันทกึการฝึกอบรมดา้นความปลอดภัยและรายการขอ้มลูพนักงาน 

• บันทกึการบ ารงุรักษา 

• การวเิคราะหค์วามปลอดภัยของงาน (JSA) 

• แผนงานทีป่ลอดภัย (SWP) 

• แผนงานบรูณาการ (IWP) 

• วธิดี าเนนิการขัน้ตอน (MOP) 

รายวนั 

เอกสารประกอบรายวันระหวา่งด าเนนิโครงการจะรวมถงึ: 

• แผนกอ่นเริม่งาน 

• เอกสารตรวจสอบอปุกรณ์ 

รายสปัดาห ์

เอกสารประกอบรายสปัดาหร์ะหวา่งด าเนนิโครงการจะรวมถงึ: 

• รายงานความปลอดภัยรายสปัดาหซ์ึง่รวมถงึผลการตรวจสอบความปลอดภัยรายสปัดาหพ์รอ้มการด าเนนิการ
แกไ้ข 

• จ านวนการรับรูอ้ันตราย 

• โครงการความปลอดภัยรายสปัดาหห์รอื Toolbox Talks หัวขอ้สรปุและบัญชรีายชือ่ 

• โครงการความปลอดภัยรายสปัดาห ์รายงานการประชมุ และบัญชรีายชือ่ตัวแทน 

รายเดอืน 

เอกสารประกอบรายเดอืนระหวา่งด าเนนิโครงการจะรวมถงึ: 

• รายการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการทีเ่สร็จสมบรูณ์  

• จ านวนการตรวจสอบความปลอดภัย 

• รายงานการสบืสวนการบาดเจ็บถงึขัน้หยดุงานทัง้หมดและเหตกุารณ์ส าคัญทีเ่กอืบท าใหเ้กดิอบัุตเิหต ุ

• บันทกึการก าจัดของเสยี 

• ผูท้ีไ่ดร้ับการปฐมพยาบาลทัง้หมด 

• การบาดเจ็บทีบ่ันทกึไดท้ัง้หมด 

• เหตกุารณ์ทีเ่กอืบท าใหเ้กดิอบุัตเิหตทุัง้หมด 

รายไตรมาส 

เอกสารประกอบรายไตรมาสระหวา่งด าเนนิโครงการจะรวมถงึรายงานการตรวจประเมนิความปลอดภัย  

 แหลง่ทีม่า 

Supplier Construction Safety Playbook 

CLS ตอ่ไปนี:้ 

• อปุกรณ์ป้องกันการตกจากทีส่งู 

• ความปลอดภัยของผูร้ับเหมา 

• การจัดการกบัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย 

https://nike-public.box.com/s/ccm8gz93xa9l3hmezrnli5e5cq509sux
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แผนปฏบิัตกิารระงับอัคคีภัยและกรณีฉุกเฉินพรอ้มใชง้าน 

ซพัพลายเออรม์แีผนป้องกันอัคคภีัยและแผนปฏบัิตกิารกรณีฉุกเฉนิเพือ่ปกป้องพนักงานในระหวา่งการปฏบัิตงิาน
ตามปกตแิละในสถานการณ์ฉุกเฉนิ ซพัพลายเออรจ์ัดเตรยีมระบบตรวจจับอัคคภีัยเพือ่แจง้ใหพ้นักงานทราบถงึเหตุ
ฉุกเฉนิ เสน้ทางทางออกทีป่ลอดภัยเมือ่พนักงานจ าเป็นตอ้งออกจากอาคาร และสถานทีพ่ักพงิทีป่ลอดภัยเมือ่พนักงาน
จ าเป็นตอ้งอยูใ่นอาคารในกรณีฉุกเฉนิ  

สว่นนีป้ระกอบดว้ย CLS ดังตอ่ไปนี:้ 

• แผนปฏบิัตกิารกรณีฉุกเฉนิ 

• การจัดการระบบป้องกนัอัคคภีัย 

 แผนปฏบิตักิารกรณีฉุกเฉนิ 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ซึง่อาจ
น าไปสูเ่หตฉุุกเฉนิ 

 ขอ้บงัคบั 

31.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของแผนปฏบัิตกิารกรณีฉุกเฉนิทกุปี ซึง่
อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบเุหตกุารณ์ทีอ่าจน าไปสูเ่หตฉุุกเฉนิ ตัวอยา่งเชน่ อัคคภีัย ภัยจากระเบดิ ขอ้พพิาททางสงัคม มลพษิทาง
อากาศ การลักพาตัว/ตัวประกนั อทุกภัย สนึาม ิแผน่ดนิไหว เฮอรร์เิคน และเหตฉุุกเฉนิทางการแพทย ์

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักรณีฉุกเฉนิแตล่ะกรณี 

• การระบมุาตรการการควบคมุทีจ่ าเป็นเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ ระบบสญัญาณเตอืนอัคคภีัย 
บรกิารและการบ ารงุรักษาระบบไฟฟ้าและเครือ่งจักร แผนฉุกเฉนิ การฝึกอบรม ระบบเตอืนภัย และศนูยค์วบคมุ  

31.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะมกีารพัฒนาและด าเนนิการตามขัน้ตอนการด าเนนิการและการวางแผนในกรณีฉุกเฉนิเป็นลาย
ลักษณ์อักษร อยา่งนอ้ยทีส่ดุ ขัน้ตอนจะรวมถงึ: 

• ชือ่หรอืต าแหน่งงานของบคุคลทีส่ามารถตดิตอ่เพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืค าอธบิายหนา้ทีเ่กีย่วกบัแผนการ 

• บทบาทและความรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีฉุ่กเฉนิ (รวมถงึการบังคับบัญชาและการควบคมุ) 

• วธิกีารรายงานเมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิ รวมถงึการประกาศหมายเลขโทรศัพทใ์นกรณีฉุกเฉนิ 

• ขัน้ตอนการอพยพและแผนประกาศ (ส าหรับกรณีฉุกเฉนิทีต่อ้งอพยพ) 

• การระบแุละขอ้ก าหนดส าหรับพนักงานทีย่ังคงตอ้งใชอ้ปุกรณ์หรอืปฏบัิตกิารทีส่ าคัญในโรงงานกอ่นทีจ่ะอพยพ 

• การระบแุละขอ้ก าหนดส าหรับการชว่ยเหลอืผูพ้กิาร 

• หนา้ทีกู่ภ้ัยและการแพทย ์

• ขอ้ก าหนดในการท ารายชือ่พนักงานทัง้หมดซึง่รวมถงึ: 

o ก าหนดพืน้ทีก่ารรวมตัวนอกสถานทีท่ างานและพืน้ทีห่ลบภัยภายในสถานทีท่ างาน 

o นับจ านวนหัวหลังการอพยพ 

o ระบชุือ่และต าแหน่งสดุทา้ยทีท่ราบของใครก็ตามทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นรายชือ่และแจง้ขอ้มลูใหห้ัวหนา้งาน
ทราบ 

o ก าหนดวธิกีารท ารายชือ่ส าหรับผูท้ีไ่มใ่ชพ่นักงานทัง้หมด เชน่ ผูร้ับเหมาในสถานที ่ผูร้ับเหมาชว่งใน
สถานที ่ลกูคา้ และผูเ้ยีย่มชม 
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o ก าหนดขัน้ตอนการอพยพไปยังนอกสถานทีเ่พิม่เตมิในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ไมป่กต ิ 

• กระบวนการสือ่สารเพือ่อัปเดตพนักงานเกีย่วกบัสถานะฉุกเฉนิ ตัวอยา่งเชน่ สถานะกลับมาท างานและกลับบา้น 

• การฝึกซอ้มการอพยพประจ าปีส าหรับพนักงานแตล่ะคน 

• การตรวจสอบโปรแกรมการด าเนนิการและการวางแผนกรณีฉุกเฉนิประจ าปี 

• จัดท าแผนสภาพอากาศทีร่นุแรงและภัยธรรมชาตโิดยขึน้อยูก่บัสภาพทางภมูศิาสตร ์ซึง่อาจรวมถงึขัน้ตอน
ตอ่ไปนี:้ 

o อทุกภัย 

o เฮอรร์เิคนหรอืไตฝุ้่ น 

o ทอรน์าโด 

o แผน่ดนิไหว 

o ภเูขาไฟระเบดิ 

• แผนรับมอืสารเคมแีละการรั่วไหล 

• แผนกอ่ความไมส่งบ 

• ขัน้ตอนการปิดระบบฉุกเฉนิ 

• ขัน้ตอนการอพยพเพือ่หลบภัยคกุคามจากระเบดิ 

• การตรวจสอบโปรแกรมการด าเนนิการและการวางแผนกรณีฉุกเฉนิประจ าปี 

31.2.3 ระบบการแจง้เตอืน/สญัญาณเตอืนภยั 

จะตดิตัง้ขึน้ในแตล่ะสถานที ่ระบบจะครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• การเตอืนภัยทีเ่พยีงพอในการด าเนนิการตอ่ขัน้ตอน ระบบสญัญาณเตอืนภัยจะรวมถงึ: 

o สญัญาณเตอืนภัยทางเสยีง: กระดิง่ แตร ไซเรน การประกาศ หรอืระบบล าโพง 

o สญัญาณเตอืนภัยทางการมองเห็น: แสงแฟลชหรอืแสงกะพรบิ  

• การแจง้เตอืน/สญัญาณเตอืนทีร่ับรูไ้ดเ้หนอืระดับเสยีงและแสงโดยรอบ 

• การแจง้เตอืน/สญัญาณเตอืนภัยทีโ่ดดเดน่และเป็นทีจ่ดจ า 

• วธิเีปิดใชง้านระบบแจง้เตอืน/สญัญาณเตอืนภัย 

• ระบบจะใชง้านไดเ้สมอยกเวน้เมือ่ท าการทดสอบหรอือยูร่ะหวา่งการซอ่มแซมหรอืบ ารงุรักษา 

• การทดสอบและบ ารงุรักษาประจ าปีและเป็นระยะจะด าเนนิการโดยบคุคลทีม่อี านาจ 

31.2.4 การฝึกอบรม 

พนักงานทกุคนจะไดร้ับการฝึกอบรมในขัน้ตน้และเมือ่ใดก็ตามทีม่กีารเปลีย่นแปลงขัน้ตอนการด าเนนิการและการ
วางแผนในกรณีฉุกเฉนิและจะรวมถงึอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี:้ 

• ขัน้ตอนกรณีฉุกเฉนิ 

• เสน้ทางและขัน้ตอนการหลบหนตีามประมวลกฎหมายวา่ดว้ยมาตรฐานความปลอดภัยในชวีติจากส านักงาน
ป้องกนัอัคคภีัยแหง่ชาต ิ(NFPA 101) 

• วธิรีายงานกรณีฉุกเฉนิ 

• การเปิดใชง้านระบบแจง้เตอืน/สญัญาณเตอืนภัย 

เจา้หนา้ทีฉุ่กเฉนิ 

พนักงานทกุคนทีม่บีทบาทและความรับผดิชอบเพิม่เตมิในกรณีฉุกเฉนิจะไดร้ับการฝึกอบรมประจ าปีเกีย่วกบัหนา้ทีข่อง
ตนโดยเฉพาะ 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

เอกสารประกอบการฝึกซอ้มการอพยพจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 
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การทดสอบระบบการแจง้เตอืน/สญัญาณเตอืนภัยและเอกสารการบ ารงุรักษาจะไดร้ับการเก็บรักษาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 
3 ปี 

แผนรับมอืเหตฉุุกเฉนิในปัจจบุัน 

 แหลง่ทีม่า 

CLS การจัดการระบบป้องกันอัคคภีัย 

NFPA 101 

 การจัดการระบบป้องกนัอัคคภียั 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับอันตราย

จากอัคคภีัยทีส่ถานประกอบการ 

 ขอ้บงัคบั 

32.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของการป้องกนัอัคคภีัยทกุปี ซึง่อยา่งนอ้ย
ทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• ระบอุันตรายจากไฟไหมท้ีส่ าคัญและแหลง่ก าเนดิประกายไฟ 

• ระบผุูท้ีเ่สีย่งตอ่อันตรายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย 

• ระบแุละน ามาตรการการควบคมุไปปฏบัิตจิรงิเพือ่ลดความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ อปุกรณ์ดับเพลงิ การฝึกอบรม และ
การจัดเก็บสารไวไฟทีป่ลอดภัย  

32.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนเกีย่วกบัการป้องกนัอัคคภีัยซึง่อยา่งนอ้ยจะตอ้งครอบคลมุ
ดังตอ่ไปนี:้ 

พนักงานทีต่อ้งใชอ้ปุกรณ์ดับเพลงิในกรณีฉุกเฉนิจะไดร้ับค าแนะน าเกีย่วกบัอันตรายและเทคนคิในการดับเพลงิ 

การป้องกนัอคัคภียั 

ลดการจัดเก็บวัตถไุวไฟและวัตถทุีต่ดิไฟไดง้า่ย 

การจัดเก็บสารไวไฟในตูท้ีไ่ดร้ับอนุญาต 

การด าเนนินโยบายการสบูบหุรี ่ตัวอยา่งเชน่ สบูบหุรีใ่นพืน้ทีท่ีก่ าหนดเทา่นัน้ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ์ไฟฟ้าไดร้ับการบ ารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีป่ลอดภัยและใชง้านไดด้ ี

การป้องกนัอคัคภียั 

ด าเนนิการจัดเก็บอปุกรณ์ดับเพลงิทัง้หมด 

มเีครือ่งตรวจจับอัคคภีัยและระบบสญัญาณเตอืนภัยทีเ่หมาะสม 

ระบบหัวกระจายน ้า (ตามความเหมาะสม) และขัน้ตอนเมือ่เกดิความบกพรอ่ง 

มอีปุกรณ์ดับเพลงิทีเ่หมาะสมกบัประเภทของอัคคภีัยทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในพืน้ที ่

อปุกรณ์ดับเพลงิเขา้ถงึไดง้่ายและใชง้านงา่ย 

อปุกรณ์ดับเพลงิระบดุว้ยป้าย 

https://www.nfpa.org/
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มกีารตรวจสอบถังดับเพลงิและทอ่ดว้ยสายตาในแตล่ะเดอืน 

แผนการตรวจสอบและบ ารงุรักษาอปุกรณ์ดับเพลงิทัง้หมด 

ขอ้ควรระวงัดา้นอคัคภียั 

เสน้ทางและทางออกฉุกเฉนิทีเ่พยีงพอทีร่ะบดุว้ยป้ายซึง่อนุญาตใหพ้นักงานหลบหนไีดทั้นทใีนกรณีฉุกเฉนิ 

เสน้ทางและทางออกฉุกเฉนิจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ทางออกฉุกเฉนิจะปลดล็อคในชว่งเวลาท างานปกตแิละเปิด
ออกไปยังสถานทีป่ลอดภัย 

แผนภาพทีแ่สดงเสน้ทางและทางออกฉุกเฉนิ 

มไีฟฉุกเฉนิ กสรทดสอบ และบ ารงุรักษา 

การตรวจสอบ 

การทบทวนการประเมนิความเสีย่งทกุปีหรอืเมือ่เกดิเหตกุารณ์ตอ่ไปนี:้ 

• อัคคภีัยหรอืเหตกุารณ์ทีเ่กอืบท าใหเ้กดิอบุัตเิหต ุ

• การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งสว่นใดสว่นหนึง่ของอาคาร 

• การเปลีย่นแปลงในการด าเนนิการหรอืแผนผัง 

• มกีารซือ้และจัดเก็บสารเคมใีหมใ่นสถานทีท่ างาน 

• การเปลีย่นแปลงโหลดไฟฟ้าและการใชง้าน 

32.2.3 การฝึกอบรม 

พนักงานทกุคนจะไดร้ับการฝึกอบรมดา้นการป้องกนัอัคคภีัยตัง้แตจ่า้งครัง้แรกและอยา่งนอ้ยทกุปีหลังจากนัน้ การ
ฝึกอบรมจะครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• อันตรายจากอัคคภีัย 

• เสน้ทางและทางออกฉุกเฉนิ 

• บทบาทและความรับผดิชอบ 

การดบัเพลงิ 

พนักงานทีม่คีวามรับผดิชอบในการดับเพลงิเพิม่เตมิจะไดร้ับการฝึกอบรมทกุปีนอกเหนอืจากขา้งตน้ทีก่ลา่ว การ
ฝึกอบรมจะครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• การใชอ้ปุกรณ์ดับเพลงิทีเ่หมาะสมกบับทบาทของตน 

• เทคนคิในการดับเพลงิ 

• PPE ส าหรับการดับเพลงิ 

• บทบาทและความรับผดิชอบเพิม่เตมิ 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

การประเมนิความเสีย่งในปัจจบัุน 

สถานทีเ่ก็บอปุกรณ์ป้องกนัอัคคภีัยในปัจจบุัน 

บันทกึการตรวจสอบและการบ ารงุรักษาจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

 แหลง่ทีม่า 

CLS แผนปฏบิัตกิารกรณีฉุกเฉนิ 
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มีการควบคุมอันตรายดา้นอาชีวอนามัยและสุขอนามัย 

ซพัพลายเออรค์าดการณ์ รบัรู ้ประเมนิ และควบคมุอันตรายดา้นอาชวีอนามัยและสขุอนามัยในสถานทีท่ างาน ซพัพลาย
เออรใ์ชว้ธิกีารตรวจสอบและวเิคราะหต์ามปกตเิพือ่ก าหนดผลกระทบตอ่สขุภาพทีอ่าจเกดิขึน้จากอันตรายทีม่อียูใ่น
สถานทีท่ างาน พนักงานตอ้งไมส่มัผัสกับอันตรายทางกายภาพ ทางเคม ีหรอืทางชวีภาพทีส่งูกวา่คา่ขดีจ ากดั 
สารเคมทีีย่อมใหส้มัผัสไดใ้นสถานทีท่ างาน  

สว่นนีป้ระกอบดว้ย CLS ดังตอ่ไปนี:้ 

• อปุกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจ 

• ความปลอดภัยในการใชเ้ลเซอร ์

• การยศาสตร ์

• การป้องกนัความเครยีดจากความรอ้น 

• รังส ี

• คา่ขดีจ ากดัสารเคมทีีย่อมใหส้มัผัสไดใ้นสถานทีท่ างาน (Occupational Exposure Limits) 

• การสมัผัสเสยีงในสถานทีท่ างาน 

• อปุกรณ์ป้องกันภัยสว่นบคุคล (PPE) 

• การจัดการอาชวีอนามัย 

• เชือ้โรคทีต่ดิตอ่ทางเลอืด 

• บรกิารทางการแพทยแ์ละการปฐมพยาบาล 

 อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิโปรแกรมป้องกนัระบบทางเดนิหายใจเพือ่ป้องกนัพนักงาน ผูร้ับเหมาในสถานที ่และ
ผูร้ับเหมาชว่งในสถานทีจ่ากการสมัผัสสารเคมทีีไ่ดร้ับการควบคมุมากเกนิไปซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ระบบทางเดนิ
หายใจของพวกเขา 

 ขอ้บงัคบั 

33.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจทกุ
ปี ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบงุานและอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้ซึง่อาจตอ้งใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย 

• การระบแุละการน ามาตรการควบคมุไปปฏบิัตจิรงิโดยค านงึถงึการควบคมุทางวศิกรรมเป็นอันดับแรก การควบคมุ
ดา้นการบรหิารจัดการเป็นอันดับทีส่องและการใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจเป็นอันดับ 
สดุทา้ย  

33.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายทีใ่ชต้ลับกรองหรอือปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจทีจ่ัดหามาจะตอ้งพัฒนาและด าเนนิการ
ตามขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืขจัดความเสีย่งของภาวะทางเดนิหายใจซึง่จะครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• หากตอ้งใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจเพือ่ลดการสมัผัสของพนักงานตอ่สารปนเป้ือนในอากาศทีเ่ป็น
อันตราย ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิโปรแกรมป้องกนัระบบทางเดนิหายใจเป็นลายลักษณ์อักษรซึง่เป็น
ขัน้ตอนเฉพาะในสถานที ่แผนจะรวมองคป์ระกอบดังตอ่ไปนี:้ 

o การก าหนดผูด้แูลโปรแกรมทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมเพือ่ดแูลโปรแกรม 
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o การประเมนิการมอบหมายงานเพือ่ก าหนดความจ าเป็นในการป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

o งานทีพ่นักงานอาจสมัผัสดว้ยการหายใจเอาอากาศทีป่นเป้ือนฝุ่ นละออง ควันละออง ไอระเหย ละออง
สเปรย ์หมอกควัน ควัน ไอ กา๊ซ หรอืวัสดกุมัมันตรังสใีนระดับทีเ่ป็นอันตรายจะถกูระบวุา่เป็น
สถานการณ์ทีอ่าจจ าเป็นในการป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

o การก าหนดคณุสมบัตแิละขอ้ก าหนดในการประเมนิทางการแพทยเ์พือ่สวมอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิ
หายใจ 

การระบตุวักรอง ตลบักรอง และกระป๋องกรอง 

ตัวกรอง ตลับกรอง และกระป๋องกรองทัง้หมดทีใ่ชใ้นสถานทีท่ างานจะมป้ีายก ากับและรหัสสพีรอ้มฉลากรับรอง NIOSH 

ป้ายจะยังไมถ่กูลบออกและยังคงสามารถอา่นได ้

ตลับกรองจะเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีน่ าไปใช ้

การบ ารงุรกัษาและการดแูลอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

จะท าความสะอาดและฆา่เชือ้อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจในชว่งเวลาตอ่ไปนี:้ 

• บอ่ยเทา่ทีจ่ าเป็นเพือ่รักษาสขุอนามัยส าหรับอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจทีใ่ชเ้ฉพาะที ่

• กอ่นทีจ่ะสวมใสใ่หบ้คุคลอืน่เมือ่อปุกรณ์นัน้มพีนักงานทีใ่สม่ากกวา่หนึง่คน 

• หลังการใชง้านทกุครัง้ส าหรับอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจทีใ่ชใ้นกรณีฉุกเฉนิและทีใ่ชใ้นการทดสอบ
ความพอดแีละฝึกอบรม 

ตารางการเปลีย่นแปลง 

ตัวกรอง ตลับกรอง และกระป๋องกรองจะไดร้ับการตรวจสอบและเปลีย่นแปลงตามตารางทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้โดย
ค านงึถงึชนดิของสารปนเป้ือนและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตารางการเปลีย่นแปลงอาจก าหนดโดยวธิกีารทดลองหรอืการวเิคราะห ์ค าแนะน าของผูผ้ลติ หรอืใชแ้บบจ าลองทาง
คณติศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

การเลอืกอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะเลอืกอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจทีไ่ดร้ับการรับรองจากสถาบันความปลอดภัยในการ
ท างานและอาชวีอนามัยแหง่ชาต ิ(NIOSH) ซึง่จะใชต้ามเงือ่นไขของการรับรอง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะระบแุละประเมนิอันตรายตอ่ระบบทางเดนิหายใจในสถานทีท่ างาน รวมถงึการประเมนิความ
เสีย่งของคนงานอยา่งสมเหตสุมผลและการระบสุถานะทางเคมแีละรปูแบบทางกายภาพของสารปนเป้ือน 

ในกรณีทีไ่มส่ามารถระบกุารสมัผัสหรอืประมาณไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล จะถอืวา่บรรยากาศเป็นอันตรายตอ่ชวีติหรอื
สขุภาพทันท ี(IDLH) 

การประเมนิทางการแพทย ์

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะจัดใหม้กีารประเมนิทางการแพทยเ์พือ่พจิารณาความสามารถของพนักงานในการใชอ้ปุกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจกอ่นการทดสอบความพอดแีละการใชง้าน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะระบแุพทยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นการดแูลสขุภาพทีไ่ดร้ับใบอนุญาต/ไดร้ับการรับรอง 
(PLHCP) เพือ่ท าการประเมนิทางการแพทยโ์ดยใชแ้บบสอบถามทางการแพทยห์รอืการตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ทีจ่ะไดร้ับ

ขอ้มลูเดยีวกนักบัแบบสอบถามทางการแพทย ์

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะไดร้ับค าแนะน าเป็นลายลักษณ์อักษรเกีย่วกบัความสามารถของพนักงานในการใชอ้ปุกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจจาก PLHCP 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะใหค้ าแนะน าในการบ ารงุรักษาและดแูลอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ  

จ าเป็นตอ้งมกีารประเมนิทางการแพทยเ์พิม่เตมิภายใตส้ถานการณ์บางอยา่งเชน่: 

• สญัญาณหรอือาการทางการแพทยข์องพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัระบบ
ทางเดนิหายใจ 



อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ มาตรฐานหลักเกณฑค์วามเป็นผูน้ าของ NIKE 

 

กลับสูด่า้นบน | หนา้ 88 จาก 132 

 

• PLHCP ผูด้แูลโปรแกรมหรอืหัวหนา้งานแนะน าใหม้กีารประเมนิคา่ใหม่ 

• ขอ้มลูจากโปรแกรมอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ รวมถงึการสงัเกตระหวา่งการทดสอบความพอดแีละ
การประเมนิโปรแกรมทีบ่ง่ชีถ้งึความจ าเป็น 

• การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสภาพของสถานทีท่ างานซึง่อาจเพิม่ภาระทางสรรีวทิยาใหก้บัพนักงานอยา่งมาก 

• จ าเป็นตอ้งมกีารทบทวนสถานะทางการแพทยป์ระจ าปีส าหรับพนักงานในโปรแกรมการป้องกนัระบบทางเดนิ
หายใจ 

การทดสอบความพอดขีองอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

พนักงานทกุคนทีใ่ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจส าหรับสวมบนใบหนา้แบบรัดแน่นทีเ่ป็นแบบแรงดันลบหรอืบวก
จะผา่นการทดสอบความพอดเีชงิคณุภาพ (QLFT) หรอืการทดสอบความพอดเีชงิปรมิาณ (QNFT) 

จ าเป็นตอ้งมกีารทดสอบความพอดกีอ่นการใชง้านครัง้แรกเมือ่ใดก็ตามทีม่กีารใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ
ส าหรับสวมบนใบหนา้และอยา่งนอ้ยทกุปีหลังจากนัน้ 

33.2.3 การฝึกอบรม 

การฝึกอบรมการใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

จะตอ้งด าเนนิการในชว่งเวลาของการมอบหมายงานครัง้แรกและอยา่งนอ้ยทกุปีส าหรับพนักงานทกุคนทีต่อ้งสวม
อปุกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจเพือ่ใหป้ฏบิัตหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งปลอดภัย การฝึกอบรมจะครอบคลมุอยา่งนอ้ย

ดังตอ่ไปนี:้ 

• ขัน้ตอนทีเ่หมาะสมในการใสแ่ละถอดอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ (รวมถงึกระบวนการตรวจสอบซลี) 

• การท าความสะอาดและการจัดเก็บทีเ่หมาะสม 

• ขัน้ตอนการเปลีย่นตลับกรองหากม ี

• เหตใุดอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจจงึมคีวามจ าเป็นและความพอด ีการใชง้าน หรอืการดแูลรักษาทีไ่ม่
เหมาะสมสามารถลดผลการป้องกนัในดา้นขอ้จ ากดัและความสามารถของอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ
ไดอ้ยา่งไร 

• ขอ้จ ากดัและความสามารถของอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

• ใชใ้นสถานการณ์ฉุกเฉนิ 

• การรับรูส้ญัญาณและอาการทางการแพทยท์ีอ่าจจ ากัดหรอืปิดกัน้การใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• ขอ้บังคับทั่วไปของ CLS นี้ 

• จ าเป็นตอ้งมกีารฝึกอบรมซ ้าทกุปีและเมือ่:  

o สภาวะของสถานทีท่ างานเปลีย่นไปและมกีารใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจประเภทใหม ่

o ความรูข้องพนักงานไมเ่พยีงพอหรอืการใชง้านของพนักงานบง่บอกถงึความจ าเป็น 

การประเมนิโครงการ 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะด าเนนิการประเมนิสถานทีท่ างานตามความจ าเป็นเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารน าโปรแกรมไปใช ้

อยา่งเหมาะสมและปรกึษากบัพนักงานเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารใชง้านทีเ่หมาะสม 

 เอกสารประกอบ  

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

บันทกึการทดสอบความพอดใีนปัจจบุัน (อปุกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจเทา่นัน้) 

บันทกึการตรวจสอบจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

บันทกึการทดสอบความพอดจีะถกูสรา้งขึน้และเก็บรักษาไวจ้นกวา่จะมกีารทดสอบความพอดคีรัง้ตอ่ไป 

ส าเนาทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรของโปรแกรมปัจจบัุนจะถกูเก็บไว ้

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะเก็บบันทกึทัง้หมดไวต้ลอดระยะเวลาการจา้งงาน  



ความปลอดภัยในการใชเ้ลเซอร ์ มาตรฐานหลักเกณฑค์วามเป็นผูน้ าของ NIKE 

 

กลับสูด่า้นบน | หนา้ 89 จาก 132 

 

 แหลง่ทีม่า 

CLS ตอ่ไปนี:้ 

• การจัดการสารเคม ี

• คา่ขดีจ ากดัสารเคมทีีย่อมใหส้มัผัสไดใ้นสถานทีท่ างาน (Occupational Exposure Limits) 

• อปุกรณ์ป้องกันภัยสว่นบคุคล 

 ความปลอดภยัในการใชเ้ลเซอร ์

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและน ากระบวนการและขัน้ตอนไปใชเ้พือ่ก าจัดหรอืลดความเสีย่งของการสมัผัสกบัเลเซอร ์

 ขอ้บงัคบั 

34.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภัยของเลเซอรท์กุปี ซึง่
อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบแุละการจ าแนกประเภทของเลเซอรแ์ละอันตรายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย 

• การระบมุาตรการการควบคมุเพือ่ลดความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ การตรวจสอบและ PPE 

• ประเมนิความเสีย่งของการปลอ่ยมลพษิตามประเภทวัสดทุีแ่ตกตา่งกนัและพจิารณาวา่จ าเป็นตอ้งมกีารควบคมุ
เพิม่เตมิส าหรบัการปลอ่ยมลพษิอากาศหรอืการสมัผัสของพนักงานหรอืไม ่

34.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะด าเนนิการใชข้ัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งในการสมัผัสกบัเลเซอรใ์นสถานทีท่ างาน 
โดยจะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี:้ 

• เลเซอรจ์ะไดร้ับการออกแบบใหม้กีารป้องกนัและการเชือ่มตอ่กนัเพือ่ป้องกนัการสมัผัสแสง 

• จ ากดัพืน้ทีใ่หเ้ฉพาะบคุลากรทีไ่ดร้ับอนุญาตเทา่นัน้ 

• ตดิป้ายและการประกาศในพืน้ทีฉ่ายเลเซอร ์

• ใช ้PPE ทีเ่หมาะสมตอ่การจ าแนกประเภทเลเซอร ์

• ขัน้ตอนเฉพาะงานทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับการจัดการหรอืท างานกบัเลเซอร ์

• ขัน้ตอนกรณีฉุกเฉนิ 

• ระบบเลเซอรจ์ะไดร้ับการสอบเทยีบและทดสอบตามค าแนะน าของผูผ้ลติ 

• ขอ้บกพรอ่งของระบบเลเซอรท์ัง้หมดจะไดร้ับการแกไ้ขกอ่นด าเนนิการ 

• ขัน้ตอนฉุกเฉนิรวมถงึมาตรการป้องกนัและควบคมุอัคคภีัย  

34.2.3 การฝึกอบรม 

การตระหนกัถงึความปลอดภยัทางเลเซอร ์

พนักงานทีไ่ดร้ับผลกระทบทีท่ างานใกลก้บัเลเซอรจ์ะไดร้ับการฝึกอบรมในระดับทีส่รา้งความตระหนักรูต้ัง้แตท่ีม่กีาร
มอบหมายงานในตอนแรก การฝึกอบรมจะครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• ผลกระทบจากแสงเลเซอรแ์ละอันตรายเฉพาะทีพ่นักงานอาจไดส้มัผัสและวธิคีวบคมุอันตรายเหลา่นัน้ 

• แนวทางปฏบิัตงิานทีป่ลอดภัย 

• ขัน้ตอนกรณีฉุกเฉนิ 
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ความปลอดภยัในการใชเ้ลเซอร ์

พนักงานทีไ่ดร้ับอนุญาตคอืผูท้ีจ่ะไดร้ับการฝึกใชเ้ลเซอรแ์ละพวกเขาจะไดร้ับการฝึกอบรมเบือ้งตน้และการทกุปีหลัง
จากนัน้ การฝึกอบรมจะครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี้: 

• ประเภทของเลเซอรท์ีม่อียูใ่นสถานประกอบการ 

• อันตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการสมัผัสกบัเลเซอรท์ีม่อียูใ่นสถานประกอบการ 

• ระดับการสมัผัสและความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 

• ผลการประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย 

• แนวทางปฏบิัตงิานทีป่ลอดภัย 

• ขัน้ตอนกรณีฉุกเฉนิ 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

การประเมนิความเสีย่งในปัจจบัุน 

 การยศาสตร ์

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับอันตราย
จากการยศาสตร ์

 ขอ้บงัคบั 

35.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งส าหรับแตล่ะงานทีก่ าหนดไวว้า่เป็นความ
เสีย่งดา้นการยศาสตรซ์ ึง่รวมถงึอยา่งนอ้ยทีส่ดุ: 

• การระบงุานและอันตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยศาสตร ์

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย 

• การระบกุารควบคมุเพือ่ลดความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ การออกแบบพืน้ทีท่ างานและการหมนุเวยีนเปลีย่นงาน 

ตามแนวทางปฏบิตัทิ ีแ่นะน า ซพัพลายเออรค์วรใชก้ารประเมนิความสามารถในการท างาน 
(FCE) เพือ่ท าส ิง่ตอ่ไปนี:้ 

• ก าหนดคณุสมบตับิคุลากรใหต้รงกบังานและก าหนดความตอ้งการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

• ประเมนิความเหมาะสมในการท างานอยา่งยตุธิรรม 

• แจง้และพฒันาการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพ โปรแกรมความ
ปลอดภยั และทีพ่กัคนงานเพือ่จดัการกบัอนัตรายทางการยศาสตร ์ 

FCE จะปฏบิตัติามกฎหมายทอ้งถิน่และขอ้บงัคบัอืน่ๆ เพือ่ใหแ้นใ่จวา่มแีนวทางการวา่จา้งและ
การจา้งงานทีเ่ป็นธรรม 

35.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่จัดการกบัอันตรายทางการยศาสตร ์ขัน้ตอนจะครอบคลมุ
อยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• การรายงานภาวะผดิปกตขิองกลา้มเนือ้และกระดกู (MSD) สญัญาณและอาการ และอันตรายจาก MSD ในระยะ

เริม่ตน้ 
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• กระบวนการมสีว่นรว่มของพนักงานซึง่รวมถงึการสือ่สารเป็นระยะเกีย่วกบัการยศาสตรแ์ละการทบทวน
ขอ้เสนอแนะของพนักงานงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาดา้นการยศาสตร ์

• กระบวนการแกไ้ขปัญหาทางการยศาสตรท์ีน่ าเสนอผา่นการรายงานเกีย่วกบัอันตรายทางการยศาสตรห์รอื
แนวโนม้การบาดเจ็บ 

• จะมกีารจัดเตรยีมใหห้ยดุพกัหรอืเปลีย่นแปลงกจิกรรมเมือ่มกีารท ากจิกรรมซ ้าๆ 

• การประเมนิเวริก์สเตชนัของแตล่ะบคุคล 

• ผสมผสานการยศาสตรเ์ขา้กบัการออกแบบอปุกรณ์และกระบวนการ 

• ทีพ่ักจะจัดท าขึน้ส าหรับกลุม่ทีไ่ดร้ับการคุม้ครอง ตัวอยา่งของกลุม่ทีไ่ดร้ับการคุม้ครอง ไดแ้ก ่หญงิตัง้ครรภ ์
ผูส้งูอาย ุและกลุม่ของผูท้ีม่คีวามพกิาร 

35.2.3 การฝึกอบรม 

จะมกีารฝึกอบรมใหก้บับคุคลทัง้หมดทีป่ฏบิัตงิานทีม่อีันตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยศาสตร ์การฝึกอบรมจะรวมถงึ: 

• อันตรายทางการยศาสตรท์ีม่าจากงานโดยเฉพาะและขัน้ตอนการท างานมาตรฐานเพือ่ลดปัจจัยเสีย่ง 
ทางการยศาสตร ์

• MSD ท่ัวไปและสญัญาณกับอาการ 

• ความส าคัญของการรายงาน MSD และสญัญาณกบัอาการทีแ่สดงในระยะเริม่ตน้และผลของการไมร่ายงาน
ในชว่งตน้ 

• วธิรีายงาน MSD และสญัญาณกบัอาการแสดงในทีท่ างาน 

• ประเภทของปัจจัยเสีย่ง งาน และกจิกรรมการท างานทีเ่กีย่วขอ้งกับอันตรายของ MSD 

• วธิกีาร เครือ่งมอื หรอือปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการลดปัจจัยเสีย่ง 

• ขอ้มลูเฉพาะของโปรแกรมการยศาสตรใ์นสถานทีท่ างาน 

 เอกสารประกอบ  

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

การประเมนิความเสีย่งในปัจจบัุนและการประเมนิเวริก์สเตชนัทางการยศาสตรส์ว่นบคุคล 

 แหลง่ทีม่า 

CLS การจัดการกบัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย 

 การป้องกนัความเครยีดจากความรอ้น 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ความเครยีดจากความรอ้นในสถานทีท่ างาน  

 ขอ้บงัคบั 

36.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของความเครยีดจากความรอ้นทกุปี ซึง่อยา่ง
นอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• สภาพแวดลอ้ม (เชน่ อณุหภมูใินอากาศ ความชืน้ แสงแดด และความเร็วอากาศ) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวันที่
สภาพอากาศเป็นแบบเดมิตอ่เนือ่ง 

• การมแีหลง่ความรอ้น (ตัวอยา่งเชน่ เตาอบรอ้นหรอืเตาเผา) ในพืน้ทีท่ างาน 

• ระดับของกจิกรรมทางกาย ตัวอยา่งเชน่ ปรมิาณงานทีน่ าไปสูก่ารผลติความรอ้นในรา่งกาย 
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• การใชเ้สือ้ผา้หรอือปุกรณ์ป้องกนัทีส่ามารถลดความสามารถในการสญูเสยีความรอ้นสว่นเกนิของรา่งกาย 

• ปัจจัยเสีย่งแตล่ะบคุคลหรอืสว่นบคุคล 

36.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งตอ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเจ็บป่วยและ
การบาดเจ็บทีเ่กดิจากความรอ้น โดยจะรวมถงึอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี:้ 

• การระบสุถานทีท่ างานและการมอบหมายงานทีอ่าจเกดิความเครยีดจากความรอ้น 

• การพัฒนาและด าเนนิการตามโปรแกรมป้องกนัความเครยีดจากความรอ้น ไดแ้ก:่ 

o การระบปัุจจัยเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตรายจากความรอ้น 

o การก าหนดความรับผดิชอบส าหรับโปรแกรม 

o การก าหนดเวลาทีจ่ะด าเนนิการตามโปรแกรม 

o การสรา้งมาตรการควบคมุทีใ่ชเ้พือ่ก าจัดหรอืลดความเสีย่ง 

o การเลอืกและจัดจ าหน่ายชดุป้องกนั 

• การก าหนดแนวทางปฏบัิตงิานทีใ่ชใ้นการก าจัดหรอืลดความเสีย่ง ไดแ้ก:่ 

o การเตมิน ้าระหวา่งกะตามความจ าเป็น 

o พนักงานสามารถเขา้ถงึรม่เงาส าหรับชว่งฟ้ืนฟเูชงิป้องกนั 

o การรับมอืตอ่อาการเจ็บป่วยจากความรอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

o ขอ้ก าหนดการตดิตอ่ส าหรบับรกิารทางการแพทยฉุ์กเฉนิ 

o ขอ้ก าหนดการฝึกอบรม 

• จัดเตรยีมสภาพอณุหภมูใินการท างานทีส่ะดวกสบายและปลอดภัย ชว่งอณุหภมูใินการท างาน: 

o งานอยูป่ระจ าที:่ 16º C (60º F) – 30º C (86º F) 

o งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชแ้รงกาย: 13º C (55º F) – 27º C (81º F) 

o หากไมส่ามารถรักษาชว่งอณุหภมูใินการท างานได ้ขัน้ตอนเกีย่วกบัความเครยีดจากความรอ้น/เย็นจะ
ถกูน ามาใชร้วมถงึวศิวกรรมการควบคมุการบรหิารและ/หรอื PPE ตอ่ไปนีเ้พือ่ลดผลกระทบอันตรายจาก

ความรอ้น 

o ขอ้ก าหนดของการจัดหาน ้าดืม่ทีส่ามารถเขา้ถงึไดเ้พยีงพอ โดยทีจ่ะใหค้นงานแตล่ะคนไดถ้งึหนึง่ควอร์
ตตอ่ชัว่โมง เมือ่อณุหภมูสิงูกวา่ 30º C (86º F) จะใหน้ ้าแข็งเพือ่ท าใหน้ ้าเย็นลง 

o คนงานจะสามารถเขา้ทีร่ม่ไดใ้นระหวา่งกะทัง้หมดและตามกฎแลว้จะมรีม่เงาเพยีงพอทีจ่ะรองรับได ้
25% ของคนงานทีเ่ขา้กะในเวลาเดยีวกัน 

o เครือ่งปรับอากาศจะท างาน หากเขา้ไปหลบรม่เงาภายในรถ 

o โรงเก็บโลหะและอาคารภายนอกอืน่ๆ จะไมใ่หร้ม่เงาเวน้แตจ่ะมสีภาพแวดลอ้มทีเ่ย็นเทยีบเทา่กับทีร่ม่
ในทีโ่ลง่ ตัวอยา่งเชน่ จะมกีารระบายอากาศโดยกลไกหรอืเปิดใหม้กีารระบายของอากาศ 

o จะสามารถเขา้ถงึรม่เงาไดภ้ายในกรอบเวลาไมเ่กนิ 200 เมตรหรอื 5 นาทโีดยการเดนิ 

o ขอ้ก าหนดส าหรับระยะเวลาการฟ้ืนฟเูชงิป้องกนั (PRP) จ าเป็นตอ้งม ีPRP หากพนักงานเชือ่วา่ตอ้ง
หยดุพักเพือ่ใหร้า่งกายฟ้ืนฟจูากความรอ้นหรอืถา้คนงานแสดงอาการเจ็บป่วยจากความรอ้น 

36.2.3 การฝึกอบรม 

พนกังานท ัง้หมด 

ทัง้ผูท้ีไ่มใ่ชห่ัวหนา้งานและหัวหนา้งานจะไดร้ับการฝึกอบรมในเรือ่ง: 

• ปัจจัยเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเจ็บป่วยจากความรอ้น 

• ขัน้ตอนของนายจา้งในการปฏบิัตติามมาตรฐานการเจ็บป่วยจากความรอ้น 

• ความส าคัญของน ้าดืม่ 

• ความส าคัญของการปรับตัวใหช้นิกบัสภาพแวดลอ้ม วธิกีารพัฒนา และวธิกีารทีน่ายจา้งจัดการกบัขัน้ตอนนี้ 

• การป้องกนัการระบแุละอาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเจ็บป่วยจากความรอ้น 
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นอกจากนีพ้นักงานทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลจะไดร้ับการฝึกอบรมเกีย่วกบั: 

• การแจง้หัวหนา้งานหากไมช่นิกบัความรอ้นและอาจตอ้งพักบอ่ยขึน้จนกวา่รา่งกายจะปรับตัวไดซ้ ึง่โดยปกตจิะใช ้

เวลา 4-14 วัน 

• การดืม่น ้าในปรมิาณเล็กนอ้ย ถว้ยขนาด 8 ออนซ ์3 - 4 ถว้ยตอ่ชัว่โมง 

• พักในบรเิวณทีม่รีม่เงาและปลอ่ยใหเ้วลาชว่ยใหห้ายจากความรอ้น 

• หลกีเลีย่งหรอืจ ากดัการใชแ้อลกอฮอลแ์ละคาเฟอนีในชว่งทีม่คีวามรอ้นสงูเพราะทัง้สองอยา่งจะท าใหร้า่งกาย
ขาดน ้า 

• แจง้หัวหนา้งานหากพวกเขาหรอืคนงานคนอืน่เริม่รูส้กึวงิเวยีน คลืน่ไส ้ออ่นเพลยี หรอืเหนือ่ยลา้ ไปพบแพทย์
หากปัญหายังคงอยู ่

• สวมเสือ้ผา้ทีเ่หมาะสม ทาครมีกนัแดด และใสห่มวก 

• ใหค้วามสนใจกบัเพือ่นรว่มงานและคอยสงัเกตอาการของความเครยีดจากความรอ้น รายงานอาการใหน้ายจา้ง
ทราบโดยตรงหรอืผา่นหัวหนา้งาน ระบบบัดดีอ้าจมปีระโยชนเ์พือ่ชว่ยใหแ้น่ใจวา่พนักงานจะคอยระวังใหก้นัและ
กนั 

• ท าความเขา้ใจขัน้ตอนในการรับมอืตอ่อาการเจ็บป่วยจากความรอ้นทีอ่าจเกดิขึน้รวมถงึวธิกีารรับบรกิารทาง
การแพทยฉุ์กเฉนิหากจ าเป็น 

• ตดิตอ่บรกิารฉุกเฉนิและวธิกีารขนสง่คนงานไปยังสถานทีท่ีพ่วกเขาสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยบรกิารทางการแพทย์
ฉุกเฉนิหากจ าเป็น โรงพยาบาลใกลเ้คยีงหรอืสถานพยาบาลฉุกเฉนิจะระบไุวอ้ยา่งชดัเจนในป้ายประกาศของ
สถานทีท่ างาน 

• ท าความเขา้ใจขัน้ตอนการใหค้ าแนะน าทีช่ดัเจนและแมน่ย าไปยังสถานทีท่ างานเพือ่รับบรกิารทางการแพทย์
ฉุกเฉนิ พนักงานจะสามารถเขา้ถงึแผนทีถ่นนทีม่กีารระบตุ าแหน่งสนามไวอ้ยา่งชดัเจนเพือ่ใหส้ามารถบอก
เสน้ทาง 
แกเ่จา้หนา้ทีต่อบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิได ้

• มกีารฝึกอบรมทบทวนความรูห้รอืการประชมุเพือ่แบง่ปันการแจง้เตอืนความปลอดภัยสัน้ๆ เกีย่วกบัการเจ็บป่วย
จากความรอ้น สิง่เหลา่นีจ้ะด าเนนิการบอ่ยครัง้โดยเฉพาะในชว่งทีม่อีณุหภมูสิงู  

พนกังานทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูล 

นอกจากนี ้พนักงานทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลจะไดร้ับการฝึกอบรมเกีย่วกบั: 

• ความรับผดิชอบของหัวหนา้งานในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏบิัตติามขอ้บังคับดา้นความเครยีดจากความ
รอ้น 

• สิง่ทีห่ัวหนา้งานจะท าเมือ่พนักงานแสดงอาการเจ็บป่วยจากความรอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

• วธิกีารเขา้รับบรกิารทางการแพทยฉุ์กเฉนิหากจ าเป็น 

• วธิกีารตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารทางการแพทยฉุ์กเฉนิ 

• วธิกีารเคลือ่นยา้ยพนักงานไปยังจดุทีผู่ใ้หบ้รกิารการแพทยฉุ์กเฉนิสามารถเขา้ถงึไดห้ากจ าเป็น 

• ในกรณีฉุกเฉนิจะมกีารระบเุสน้ทางทีช่ดัเจนและแมน่ย าไปยังสถานทีท่ างานตามความจ าเป็นแกเ่จา้หนา้ที่
ตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิอยา่งไร 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 
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 รังส ี 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับ
แหลง่ทีม่าของรังสกีอ่ใหเ้กดิไอออน (IR) และรังสทีีไ่มท่ าใหเ้กดิไอออน (NIR) 

 ขอ้บงัคบั 

37.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของรังสทีกุปี ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบแุหลง่ทีม่าของอันตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบั IR และ NIR 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย 

• การระบมุาตรการการควบคมุทีจ่ าเป็นเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งของการสมัผัส ตัวอยา่ง ไดแ้ก ่การตรวจสอบ 
การป้องกนั PPE 

37.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งมกีารด าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บทางกาย โดย
จะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี:้ 

• แหลง่ก าเนดิรังสจีะไดร้ับการออกแบบใหม้กีารป้องกนัและการเชือ่มตอ่กนัเพือ่ป้องกนัการสมัผัสทีม่ากเกนิไป 

• การไดร้ับรังสจีากการประกอบอาชพีประจ าปีไมเ่กนิ 3 เรมตอ่ปี 

• จ ากดัพืน้ทีใ่หเ้ฉพาะบคุลากรทีไ่ดร้ับอนุญาตเทา่นัน้ 

• ตดิป้ายและการประกาศในพืน้ทีฉ่ายรังส ี

• การเฝ้าระวังทางการแพทยส์ าหรับพนักงานทีม่กีารสมัผัสสงูหรอืตามทีร่ะเบยีบขอ้บังคับก าหนด 

• การตอบสนองตอ่แหลง่ก าเนดิทีเ่สยีหาย 

• ขัน้ตอนเฉพาะงานส าหรับการจัดการหรอืท างานกบัแหลง่ก าเนดิรังส ี

• ขัน้ตอนกรณีฉุกเฉนิ 

• การบ ารงุรักษาและการสอบเทยีบอปุกรณ์การแผร่ังสตีามค าแนะน าของผูผ้ลติ 

• แนวทางปฏบัิตงิานทีช่ว่ยลดการสมัผัสรังส ี

37.2.3 การตรวจสอบประจ าปี 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะท าการตรวจสอบประจ าปี (หรอืเมือ่ไดร้ับอปุกรณ์ใหมก่ารเคลือ่นยา้ยหรอืการเปลีย่นแปลงที่
ส าคัญ) ของโปรแกรมการฉายรังสซี ึง่รวมถงึ: 

• ขัน้ตอน 

• การส ารวจทางรังส ี

• อนิเตอรล็์อค 

• การรั่วไหลและการป้องกนั 

• การวัดปรมิาณรังส ี(หากจ าเป็น) 

• การประเมนิพนักงาน 

37.2.4 การฝึกอบรม 

การตระหนกัถงึความปลอดภยัทางรงัส ี

พนักงานทีไ่ดร้ับผลกระทบจะไดร้ับการฝึกอบรมในระดับทีส่รา้งความตระหนักรูต้ัง้แตท่ีม่กีารมอบหมายงานในตอนแรก 
การฝึกอบรมจะครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• ผลกระทบจากรังส ี
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• อันตรายเฉพาะทีพ่นักงานอาจไดส้มัผัสและวธิคีวบคมุอันตรายเหลา่นัน้ 

• แนวทางปฏบิัตงิานทีป่ลอดภัย 

• ขัน้ตอนกรณีฉุกเฉนิ 

ความปลอดภยัทางรงัส ี

พนักงานทีท่ างานโดยตรงกบัแหลง่ก าเนดิรังสจีะไดร้ับการฝึกอบรมเบือ้งตน้และทกุปีหลังจากนัน้ การฝึกอบรมจะ
ครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• ประเภทของรังสทีีม่อียูใ่นสถานประกอบการ 

• อันตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการสมัผัสกบัแหลง่ก าเนดิรังสทีีม่อียูใ่นสถานประกอบการ 

• ระดับการสมัผัสและความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 

• ผลลัพธข์องการประเมนิอันตราย: 

• แนวทางปฏบิัตงิานทีป่ลอดภัย 

• ขัน้ตอนกรณีฉุกเฉนิ 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

ตรวจสอบประจ าปีเป็นเวลาอยา่งนอ้ยสามปี 

 คา่ขดีจ ากดัสารเคมทีีย่อมใหส้มัผัสไดใ้นสถานทีท่ างาน (Occupational 
Exposure Limits) 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนเพือ่ลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผัสทาง
กายภาพ ทางชวีภาพ และทางเคมขีองพนักงาน การรักษาการสมัผัสในระดับทีป้่องกนัสขุภาพของพนักงาน อยา่งนอ้ย
ทีส่ดุใหล้ดการสมัผัสใหต้ า่กวา่คา่ขดีจ ากดัสารเคมทีีย่อมใหส้มัผัสไดใ้นสถานทีท่ างาน (OEL) ทีก่ าหนดไวห้ากมหีรอื

ตามทีก่ าหนดโดยเกณฑภ์ายในประเทศและตา่งประเทศ 

 ขอ้บงัคบั 

38.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งคา่ขดีจ ากดัสารเคมทีีย่อมใหส้มัผัสไดใ้น
สถานทีท่ างานซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• ระบอุันตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการและ/หรอืสถานทีท่ างาน (รวมถงึอันตรายทางรา่งกาย ทางเคม ีและทาง
ชวีภาพ) 

• ประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย (รวมถงึการสุม่ตัวอยา่งเพือ่เปรยีบเทยีบกบั OEL ทีม่อียูต่ามความ
จ าเป็น) 

• การระบมุาตรการการควบคมุเพือ่ลดความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ การระบายอากาศเฉพาะที ่การระบายอากาศ และ
การตรวจสอบบรรยากาศ 

38.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะด าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืท าใหค้วามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัแตล่ะกระบวนการและ/หรอื
พืน้ทีท่ างานนอ้ยลงซึง่รวมถงึอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• การป้องกนัอันตราย: 
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o กระบวนการทีเ่ป็นเอกสารส าหรับการอนุมัตวิัสด ุกระบวนการ และอปุกรณ์ทัง้หมดทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่
การสมัผัสของพนักงาน รวมถงึการกอ่สรา้ง (ตัวอยา่งเชน่ แรใ่ยหนิหรอื PCB) 

o การทดแทนวัสดแุละกระบวนการทีเ่ป็นอันตรายนอ้ยกวา่หรอืไมเ่ป็นอันตราย อา้งองิถงึ CLS การจัดการ
สารเคม ี

• โปรแกรมการประเมนิการสมัผัสดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณส าหรับอันตรายทางกายภาพ ทาง
เคม ีและทางชวีภาพทัง้หมด 

• โปรแกรมการตรวจสอบการสมัผัสรวมถงึการสุม่ตัวอยา่งเป็นระยะและการประเมนิความเขม้ขน้เฉลีย่ในระยะยาว
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การสมัผัสแตล่ะครัง้อยูภ่ายใตค้า่จ ากดัเฉลีย่ทีย่อมใหค้นงานสมัผัสไดต้ลอดระยะเวลาการท างาน 
8 ชัว่โมง (TWA) คา่ความเขม้ขน้สารเคมสีงูสดุในระยะเวลาสัน้ๆ (STEL) หรอืคา่ความเขม้ขน้สารเคม ี
สงูสดุ (CL) 

• อปุกรณ์ตรวจและทดสอบการสมัผัสจะไดร้ับการตรวจวดั ตรวจสอบ และบ ารงุรักษา 

• การตรวจสอบบันทกึการควบคมุสขุภาพและค ารอ้งเรยีนของพนักงานเพือ่ระบคุวามเป็นไปไดใ้นการเกดิปัญหา
สขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผัส 

• ส าหรับคา่ขดีจ ากดัการสมัผัสทีอ่นุญาต ซพัพลายเออรจ์ะปฏบัิตติามกฎทีเ่ป็นทีย่อมรับกนัวา่เขม้งวดทีส่ดุหรอื
ตามมาตรฐานสว่นใหญข่องขอ้บังคับทางกฎหมายหรอืสขุภาพในประเทศนัน้ๆ, องคก์รนักสขุศาสตร์
อตุสาหกรรมภาครัฐแหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา (American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists, ACGIH), คา่ขดีจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมใีนบรรยากาศการท างาน (Threshold Limit 
Values, TLV), ดัชนชีีว้ัดการสมัผัสทางชวีภาพ (Biological Exposure Indices, BEI) และ/หรอื ส านักงาน
บรหิารความปลอดภัยในการท างานและอาชวีอนามัยแหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา (OSHA)  

• มาตรฐานทีเ่ลอืกจะใหค้วามคุม้ครองขัน้สงูสดุแกพ่นักงานในสถานทีท่ างาน 

• การพจิารณาเพือ่ควบคมุสารปนเป้ือนใหต้ ่ากวา่คา่ขดีจ ากดัการสมัผัสไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นการควบคมุทาง
วศิวกรรม (เชน่ การระบายอากาศเฉพาะทีห่รอืโดยท่ัวไป) กอ่นทีจ่ะใช ้PPE โดยระบใุห:้ 

o จะตอ้งระบายอากาศเฉพาะทีอ่อกสูภ่ายนอกอาคารโดยตรง หรอืออกไปสูอ่ปุกรณ์ควบคมุมลพษิ 

o ชอ่งทางเขา้ของอากาศจากภายนอกอาคารในการท าความรอ้น การระบายอากาศ และการปรับอากาศ 
(HVAC) รวมถงึชอ่งระบายอากาศอืน่ๆ จะไมอ่ยูใ่กลก้บัแหลง่ก าเนดิทีอ่าจเกดิการปนเป้ือน 
ตัวอยา่งเชน่ อยูใ่นจดุทีม่กีารระบายอากาศตามทศิทางลมหรอืใกลส้ถานทีท่ีม่กีารสะสมของการ 
ปลอ่ยมลพษิจากยานยนต ์

• อปุกรณ์ควบคมุการสมัผัสจะตอ้งใชง้านไดต้ามปกต ิมกีารตรวจสอบและบ ารงุรักษา 

• แผนการดแูลอันตรายทางชวีภาพ (เชน่ ลเีจยีนเน็ลลา่และเชือ้รา) เมือ่พบวา่มใีนระดับทีไ่มส่ามารถยอมรับได ้

โปรแกรมอาชวีสขุศาสตร ์ 

อยา่งนอ้ยทีส่ดุ โปรแกรมจะมกีารควบคมุตามล าดับขัน้ดังตอ่ไปนี:้ 

• การก าจัด 

• การทดแทน 

• การควบคมุทางวศิวกรรม 

• การบรหิารจัดการ 

• PPE 

38.2.3 เชือ้รา 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งจัดท ากระบวนการในการควบคมุและป้องกนัเชือ้รา ขัน้ตอนจะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ย
ดังตอ่ไปนี:้ 

• เฝ้าระวังในทกุขัน้ตอนอยา่งเหมาะสมเพือ่ป้องกนัการสะสมความชืน้สว่นเกนิในสถานประกอบการ ตรวจสอบให ้
มั่นใจวา่หนา้ตา่งและหลังคาไมม่จีดุรั่วซมึเพือ่ลดการเจรญิเตบิโตและการแพรเ่ชือ้ราใหน้อ้ยทีส่ดุ  

• ตรวจสอบดว้ยสายตาเป็นประจ าในบรเิวณทีท่ราบและสงสยัวา่จะมคีวามเสีย่งสงู 

• ท าการสุม่เก็บตัวอยา่งของเชือ้ราและคณุภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) โดยใชผู้ร้ับเหมาจากภายนอกทกุปี 
หรอืตามความจ าเป็นใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บัญญัตใินทอ้งถิน่ 
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• สบืหาสถานทีท่ีม่เีชือ้ราทีส่ามารถมองเห็นไดอ้ยา่งละเอยีด เนือ่งจากเชือ้ราอาจซอ่นอยูภ่ายในผนัง ใตก้ระดาษ
บผุนัง รองพืน้ ใตพ้รม และบรเิวณอืน่ๆ ทีย่ากตอ่การตรวจประเมนิ  

• จะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งโดยเร็วทีส่ดุหลังจากทีไ่ดร้ะบหุรอืก าจัดแหลง่ก าเนดิความชืน้ออกไปแลว้ จะมี
การควบคมุจ ากดับรเิวณ (การปิดลอ้ม) ในระหวา่งการด าเนนิการแกไ้ขเพือ่ป้องกันการแพรเ่ชือ้รา สปอรแ์ละเศษ
เชือ้ราไมใ่หเ้ขา้ไปในบรเิวณโดยรอบอาคาร 

• แจง้ผูท้ีอ่ยูใ่นอาคารใหท้ราบถงึเชือ้ราและมาตรการแกไ้ขทีก่ าลังด าเนนิการ น าผูท้ีอ่ยูใ่นอาคารออกมาจาก
บรเิวณรอบๆ นัน้ 

• จะมกีารด าเนนิการทดสอบหลังแกไ้ขปัญหาแลว้ โดยจะเป็นไปตามขอ้บัญญัตสิว่นทอ้งถิน่หลังจาก 
ทีไ่ดแ้กไ้ขปัญหาเชือ้ราเสร็จสิน้แลว้ รวมถงึกอ่นทีจ่ะท าการเปิดหรอืยกเลกิการปิดลอ้มหรอืการจ ากดับรเิวณ 

38.2.4 การฝึกอบรม 

พนักงานทัง้หมดทีไ่ดก้ระท าความผดิพลาดในการจัดการและควบคมุดแูลดา้นการสมัผัสสารเคมใีนสถานทีท่ างานจะ
ไดร้ับการฝึกอบรมพืน้ฐานดา้นการจัดการการสมัผัสในสถานทีท่ างานตัง้แตค่รัง้แรกทีไ่ดร้ับมอบหมายงานและหลัง
จากนัน้เป็นประจ าทกุปี การฝึกอบรมจะครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี้: 

• กฎหมายทอ้งถิน่และมาตรฐานสว่นใหญข่องขอ้บังคับทางกฎหมายหรอืสขุภาพในประเทศ, ACGIH, TLV และ/
หรอื OSHA ส าหรับคา่ขดีจ ากดัการสมัผัสทีอ่นุญาต 

• การรูถ้งึอันตรายทางกายภาพ ทางเคม ีและทางชวีภาพ 

• ชอ่งทางการสมัผัส (ตัวอยา่งเชน่ การสดูดม การดดูซมึผา่นทางผวิหนัง และทางบาดแผลเปิด) 

• การประเมนิอันตราย: การประเมนิความเสีย่งและการประเมนิการสมัผัส 

• วธิกีารตรวจการสมัผัส 

• การควบคมุอันตรายทางกายภาพ ทางเคม ีและทางชวีภาพตามล าดบัขัน้ของการควบคมุ:  

o การควบคมุทางวศิวกรรม, การควบคมุดา้นการบรหิารจดัการ, PPE และอปุกรณ์ป้องกนัระบบ 
ทางเดนิหายใจ 

• การตระหนักรูแ้ละความเขา้ใจในเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยสารเคม ี(SDS) 

พนักงานทีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัการปฏบัิตงิานและการบ ารงุรักษาอปุกรณ์ควบคมุการสมัผัสจะไดร้ับการฝึกอบรมซึง่อยา่ง
นอ้ยจะตอ้งม:ี 

• กระบวนการเฉพาะดา้นการปฏบัิตงิานและการบ ารงุรักษาส าหรับระบบ HVAC และอปุกรณ์ระบายอากาศ
เฉพาะที ่

• การใชแ้ละการบ ารงุรักษา PPE 

 แหลง่ทีม่า 

CLS ตอ่ไปนี:้ 

• การจัดการสารเคม ี

• อปุกรณ์ป้องกันภัยสว่นบคุคล 

• การจัดการอาชวีอนามัย 

• อปุกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจ 

Nike Industrial Hygiene Playbook 

Nike Chemistry Playbook 

องคก์รนักสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมภาครัฐแหง่ประเทศอเมรกิา (ACGIH) 

คา่ขดีจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมใีนบรรยากาศการท างาน (TLV) 

ดัชนชีีว้ัดการสมัผัสทางชวีภาพ (BEI) 

https://about.nike.com/pages/chemistry-playbook
https://www.acgih.org/
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 ภาคผนวกการพน่ทราย 

ภาคผนวกนีจ้ะระบขุอ้บังคับเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพน่ทรายบนผลติภัณฑเ์ครือ่งแตง่กาย 

การพน่ทรายทีใ่ชเ้ป็นเทคนคิในการตกแตง่เนือ้ผา้นีถ้กูหา้มใชใ้นผลติภณัฑเ์ครือ่งแตง่กาย
ท ัง้หมดของ Nike เนือ่งจากมคีวามเสีย่งสงูในการเกดิโรคฝุ่ นหนิจบัปอดในวสัดขุดัและการ 
ควบคมุการสมัผสัน ัน้ท าไดย้าก  

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและน ากระบวนการและขัน้ตอนไปใชเ้พือ่ก าจัดความเสีย่งทางดา้นสขุภาพและดา้นความ
ปลอดภัยของพนักงานปัจจุบันและพนักงานในอนาคตอันเป็นผลมาจากการพน่ทรายบนผลติภัณฑเ์ครือ่งแตง่กาย 

38.4.1 ขอ้บงัคบั 

การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งจากการพน่ทรายซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุจะตอ้งม:ี 

• การะบแุละการท ารายการผูร้ับเหมาชว่งทัง้หมด รวมทัง้ผูท้ีจ่ัดหาอะไหล ่ผลติภัณฑ ์หรอืบรกิาร 

• กระบวนการในการพสิจูนว์า่ผูร้ับเหมาชว่งไมไ่ดใ้ชก้ารพน่ทรายเป็นเทคนคิในการตกแตง่ 

นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะด าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ลดหรอืท าใหค้วามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัแตล่ะกระบวนการและ/หรอื
พืน้ทีท่ างานนอ้ยลงซึง่รวมถงึอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมนีโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบวุา่ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้ารพน่ทราย 

• การป้องกนัอันตราย: 

o ทัง้นีจ้ะตอ้งระบ ุด าเนนิการรือ้ถอน และท าใหเ้ครือ่งพน่ทรายไมส่ามารถใชง้านได ้

o ตอ้งระบวุัสดขุัดและก าจัดทิง้อยา่งเหมาะสม บันทกึการก าจัดจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

อา้งองิถงึ การประเมนิความเสีย่ง ในสว่น 38.4.1 

 การสมัผสัเสยีงในสถานทีท่ างาน 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งพัฒนาและน าโครงการอนุรักษ์การไดย้นิและการสมัผัสเสยีงในสถานทีท่ างานไปใชเ้พือ่ลดระดับ
เสยีงในสภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ างาน โครงการนีจ้ะตอ้งชว่ยปกป้องพนักงาน ผูร้ับเหมาในสถานที ่และผูร้ับเหมา
ชว่ง 
ในสถานทีจ่ากระดับเสยีงทีม่ากเกนิไปซึง่เป็นสาเหตใุหเ้กดิการสญูเสยีการไดย้นิ 

 ขอ้บงัคบั 

39.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งจากการสมัผัสเสยีงในสถานทีท่ างานทกุปีซึง่
อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• ท าการประเมนิระดับเสยีงเพือ่ระบหุาบรเิวณทีม่เีสยีงดัง บรเิวณทีม่เีสยีงดังจะก าหนดใหม้คีา่เป็น 85 dBA หรอื
สงูกวา่ 

• ประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเสยีงดัง ตัวอยา่งเชน่ การสญูเสยีการไดย้นิ การใชส้มาธ ิการทีไ่มส่ามารถได ้
ยนิเสยีงสญัญาณเตอืนอัคคภีัย 

• ประเมนิการควบคมุเพือ่ลดการสมัผัสเสยีงใหน้อ้ยกวา่คา่ต า่สดุ 85 dBA 
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o ควรพจิารณาการควบคมุทางวศิวกรรมใหเ้ป็นทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุและเป็นอันดับแรก 

o ควรพจิารณาการใช ้PPE เป็นทางเลอืกสดุทา้ย  

39.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

สถานประกอบการแตล่ะแหง่ทีม่แีนวโนม้ของระดับเสยีงสงูกวา่ 85dBA จะตอ้งมโีครงการอนุรักษ์การไดย้นิและขัน้ตอน 
ในการปฏบัิตจิรงิทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งในการสญูเสยีการไดย้นิซึง่จะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ย 
ดังตอ่ไปนี:้ 

• การตรวจสอบระดับการสมัผัสเสยีงตามระยะเวลาทีก่ าหนดในลักษณะทีส่ามารถจะระบพุนักงานทีส่มัผัสเสยีงใน
ระดับ 85 dBA หรอืสงูกวา่ในระยะเวลาการท างานโดยเฉลีย่มากกวา่ 8 ชัว่โมงหรอืคา่จ ากดัเฉลีย่ทีย่อมให ้
คนงานสมัผัสไดต้ลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง (TWA) ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

• การประเมนิระดับการสมัผัสเสยีงใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญในกระบวนการดา้นการผลติหรอืดา้น
เครือ่งจักร 

• สญัญาณทีบ่ง่ชีถ้งึบรเิวณทีต่อ้งใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัเสยีง 

• ความพรอ้มใชง้านและการใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัเสยีงในบรเิวณทีจ่ าเป็น 

• การประเมนิอปุกรณ์ป้องกนัเสยีงเพือ่ตรวจสอบประสทิธผิลในระดับเสยีงทีก่ าหนด 

• จะตอ้งท าการสุม่ตัวอยา่งเสยีงทกุๆ 1.5 ปี หรอืตามกฎหมายทอ้งถิน่ขึน้อยูก่บัวา่อยา่งใดเขม้งวดมากกวา่กนั 

39.2.3 การทดสอบการไดย้นิ 

สว่นหนึง่ของโครงการอนุรักษ์การไดย้นิคอื ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งมโีปรแกรมการทดสอบการไดย้นิส าหรับ
พนักงานทีไ่ดร้ับผลกระทบซึง่อยา่งนอ้ยจะตอ้ง: 

• ไมม่คีา่ใชจ้า่ยส าหรับพนักงาน 

• ด าเนนิการโดยผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการแพทยท์ีผ่า่นการรับรอง 

• มกีารตรวจวัดสมรรถภาพการไดย้นิหลังจากทีไ่ดจ้า้งงานแลว้และจะตอ้งตรวจซ ้าทกุปี 

• แจง้ผลการตรวจใหพ้นักงานทีไ่ดร้ับผลกระทบทราบ 

• ตดิตามผล/ด าเนนิการแกไ้ขเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการไดย้นิตามทีร่ะบโุดยผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการแพทยท์ี่
ผา่นการรับรอง 

39.2.4 การฝึกอบรม 

การฝึกอบรมโดยซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมโีครงการอนุรักษ์การไดย้นิส าหรับพนักงานทกุคนตัง้แตท่ีม่กีารมอบหมายงานใน
ตอนแรกและหลังจากนัน้ทกุปีเป็นอยา่งนอ้ย การฝึกอบรมจะครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• ผลของเสยีงตอ่การไดย้นิ 

• จดุมุง่หมายของอปุกรณ์ป้องกนัเสยีง 

• ขอ้ด ีขอ้เสยี และการลดทอนเสยีงของอปุกรณ์ชนดิตา่งๆ 

• ค าแนะน าในการเลอืก การสวมใส ่การใชง้าน และการดแูลรักษา 

• จดุมุง่หมายของการตรวจวดัสมรรถภาพการไดย้นิและค าอธบิายกระบวนการตรวจวัด 

 เอกสารประกอบ  

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

จะมกีารตรวจวัดการประเมนิระดับเสยีงเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 

 แหลง่ทีม่า 

Nike Industrial Hygiene Playbook 

Nike Chemistry Playbook 

องคก์รนักสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมภาครัฐแหง่ประเทศอเมรกิา (ACGIH) 

https://www.acgih.org/
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คา่ขดีจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมใีนบรรยากาศการท างาน (TLV) 

CLS ตอ่ไปนี:้ 

• การจัดการสารเคม ี

• อปุกรณ์ป้องกันภัยสว่นบคุคล 

• การจัดการอาชวีอนามัย 

• อปุกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจ 

 อปุกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบคุคล (PPE) 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งพัฒนาและน าโปรแกรม PPE ไปปฏบัิตจิรงิเพือ่ปกป้องพนักงาน ผูร้ับเหมา และซพัพลายเออรจ์าก

อันตรายในสถานทีท่ างานซึง่อาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืการสญูเสยีสมรรถภาพทางรา่งกายได ้

 ขอ้บงัคบั 

40.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของ PPE ทกุปี ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบงุานและอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้ซึง่อาจตอ้งใช ้PPE 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย 

• การระบแุละการน ามาตรการควบคมุไปปฏบิัตจิรงิโดยค านงึถงึการควบคมุทางวศิกรรมเป็นอันดับแรก การควบคมุ
ดา้นการบรหิารจัดการเป็นอันดับทีส่องและการใช ้PPE เป็นอันดับสดุทา้ย  

40.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งน าขัน้ตอนส าหรับพนักงานและผูเ้ยีย่มชมทัง้หมดไปปฏบัิตจิรงิเพือ่ลดหรอืก าจัดความ
เสีย่งในการไดร้ับบาดเจ็บทางรา่งกายดว้ยการใช ้PPE จะตอ้งม ีPPE เสรมิหรอื PPE ทางเลอืกใหพ้รอ้มใชง้านตาม
ความจ าเป็นส าหรับงานนัน้ และ/หรอืตามทีแ่นะน าในเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยสารเคม ี(SDS) ของผลติภัณฑ ์

ตัวอยา่งเชน่ อปุกรณ์ป้องกันการตกจากทีส่งู ถงุมอืนโีอพรนี และอปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ ขัน้ตอน PPE จะ

ครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• การรายงานและการเปลีย่น PPE ทีช่ ารดุ 

• การรักษา PPE ใหอ้ยูใ่นสภาพทีส่ะอาดและใชง้านไดด้ ีและการเก็บอยา่งเหมาะสม 

• การจัดหาและการซอ่มแซม PPE ฟรโีดยนายจา้ง 

• การตรวจสอบ PPE อยา่งนอ้ยทกุไตรมาส 

• การสวมใส ่PPE ตามการใชง้านอยา่งเหมาะสมโดยไมส่ง่ผลใหเ้กดิความเสีย่งเพิม่เตมิ 

• ตรวจดคูวามเหมาะสมของ PPE ทีม่อียูแ่ละเลอืกอปุกรณ์ใหมห่รอือปุกรณ์เสรมิทีใ่หก้ารปกป้องอันตรายได ้
มากกวา่ขัน้ต า่ทีก่ าหนดจากการประเมนิ PPE ตามความจ าเป็น 

• ส าหรับสถานทีซ่ ึง่อาจมกีารสมัผัสสิง่อันตรายหลายอยา่งไดพ้รอ้มๆ กนั ควรจะตอ้งจัดหาหรอืแนะน าการซือ้
อปุกรณ์ป้องกันอยา่งเพยีงพอส าหรับอันตรายแตล่ะอยา่งในระดับสงูสดุ 

• การจัดหา PPE ทีม่กีารสรา้งและการออกแบบทีป่ลอดภัยส าหรับการปฏบัิตงิานและการบ ารงุรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพทีใ่ชง้านไดด้แีละถกูสขุลักษณะ 

• การซือ้ PPE ทีส่งูกวา่มาตรฐานสถาบันความปลอดภัยในการท างานและอาชวีอนามัยแหง่ชาต ิ(NIOSH) 
สถาบันมาตรฐานแหง่ชาตขิองสหรัฐอเมรกิา (ANSI) และกฎหมายทอ้งถิน่ 

อปุกรณ์ปกป้องใบหนา้และดวงตา 

• ในการป้องกนัการบาดเจ็บทางดวงตานัน้ พนักงานทกุคนทีอ่ยูใ่นบรเิวณทีอ่าจเกดิอันตรายกบัดวงตาจะตอ้งใส่

อปุกรณ์ปกป้องดวงตา  
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• เพือ่ปกป้องบคุลากรเหลา่นี ้ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจัดหาแวน่ครอบตาและ/หรอือปุกรณ์ปกป้องดวงตาทีท่ าจาก
วัสดโุพลคีารบ์อเนตซึง่เป็นไปตามเกณฑก์ารปกป้องของมาตรฐาน Z.87.1-2003 ทีส่ถาบันมาตรฐานแหง่ชาติ
ของสหรัฐอเมรกิา (ANSI) ไดต้ัง้ไว ้

• หากพนักงานใสแ่วน่ของตน พนักงานจะตอ้งไดร้ับอปุกรณ์ปกป้องดวงตาทีเ่หมาะสมส าหรับใสทั่บแวน่ตา 

• ตอ้งใชอ้ปุกรณ์ปกป้องทีเ่หมาะสม (รวมถงึอปุกรณ์ปกป้องดา้นขา้ง) หากพนักงานมกีารสมัผัสอันตรายจาก
อนุภาคทีล่อยในอากาศ โลหะหลอมเหลว กรด หรอื ของเหลวกดักรอ่น ของเหลวทีเ่ป็นสารเคม ีกา๊ซ หรอื ไอ 
ละอองชวีภาพ หรอื การแผร่ังสทีีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอันตรายได ้

• ตอ้งใชอ้ปุกรณ์ปกป้อง เชน่ แวน่ครอบตาและอปุกรณ์ปกป้องใบหนา้หากมอีันตรายจากสารเคมกีระเด็นเป้ือน 

• อปุกรณ์ปกป้องใบหนา้จะตอ้งใสทั่บอปุกรณ์ปกป้องดวงตาทีใ่ชเ้ป็นหลัก (แวน่ตานริภัยและแวน่ครอบตา) 

• ส าหรับพนักงานทีใ่สเ่ลนสส์ายตาเฉพาะ อปุกรณ์ปกป้องดวงตาจะรวมเลนสเ์ฉพาะเขา้ไปในการออกแบบดว้ย 
หรอื อาจใชส้วมทับเลนสเ์ฉพาะอยา่งเหมาะสม 

• ผูท้ีใ่สค่อนแทคเลนสจ์ะตอ้งใสอ่ปุกรณ์ปกป้องดวงตาและใบหนา้ทีเ่หมาะสมในสภาพแวดลอ้มอันตรายดว้ย
เชน่กนั 

• ตอ้งใชอ้ปุกรณ์ทีม่เีลนสก์รองแสงทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัการแผร่ังส ีเลนสส์แีละเลนสก์นัแดดไมใ่ชเ่ลนสก์รอง
แสงเวน้แตร่ะบไุวห้รอืมเีครอืงหมายบง่ชี ้

จดุลา้งตาฉุกเฉนิ 

• มสีถานทีส่ าหรับลา้งตาฉุกเฉนิ รวมถงึอา่งลา้งตาและฝักบัวในตัวตามกฎหมายทอ้งถิน่ในทกุพืน้ทีเ่นือ่งจากวัตถุ
เล็กๆ ทีป่ลวิมาหรอืวัสดกุดักรอ่นอาจสมัผัสเขา้กบัดวงตาของพนักงาน  

• จดุลา้งตาฉุกเฉนิทัง้หมดตัง้อยูใ่นสถานทีท่ีส่ามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งงา่ยดายในกรณีฉุกเฉนิ มฝัีกบัวนริภัยตัง้อยูใ่น
บรเิวณทีส่ามารถชารจ์แบตเตอรีไ่ด ้

อปุกรณ์ป้องกนัเสยีง 

• ตอ้งมอีปุกรณ์ป้องกนัเสยีงในบรเิวณทีก่ าหนดและไดร้ะบไุวข้องสถานทีท่ างานซึง่มรีะดับเสยีงเกนิกวา่ 85dBA 
ในชว่งระยะเวลา 8 ชัว่โมง  

• อปุกรณ์หลักในการป้องกนัเสยีงหลักจะตอ้งเป็นทีอ่ดุหแูบบเสยีบขา้งในหซูึง่อาจจะผา่นการใชง้านใน
กระบวนการท างานทีห่ลากหลายโดยไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่พนักงาน 

• มกีารตดิป้ายสญัญาณเตอืนทกุทางในบรเิวณทีต่อ้งใสอ่ปุกรณ์ป้องกันเสยีง 

• ตอ้งมอีปุกรณ์ป้องกนัเสยีงทีม่ปัีจจัยคา่ความสามารถในการลดเสยีง (NRR) ขัน้ต า่เพือ่ลดคา่เฉลีย่ระดับความดัง 
เสยีงตลอดระยะเวลาการสมัผัสเสยีงใหเ้ป็น 85dBA หรอืนอ้ยกวา่ 

อปุกรณ์ป้องกนัศรีษะ 

• พนักงานและผูร้ับเหมาทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งกบังานกอ่สรา้งและงานอันตรายอืน่ๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บ 
ทีศ่รีษะตามทีร่ะบไุวใ้นการประเมนิความเสีย่ง จะตอ้งไดร้ับและน าอปุกรณ์ป้องกนัศรีษะไปใช ้ 

• วศิวกร ผูต้รวจสอบและผูเ้ยีย่มชมสถานทีก่อ่สรา้งจะตอ้งใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัศรีษะหากมอีันตราย 
จากวัตถคุงทีห่รอืก าลังตกหรอืมไีฟฟ้าดดู  

• พนักงานตอ้งมหีมวกกนักระแทก/หมวกป้องกนักะโหลกศรีษะและตอ้งสวมใสเ่พือ่ป้องกนัการฉีกขาดทีห่นัง
ศรีษะจากการสมัผัสวัตถแุหลมคมและเพือ่ไมใ่หผ้มตดิในเครือ่งจักรหรอืขณะท างานในบรเิวณทีม่เีพดานต า่ แต่
ไมส่ามารถใชแ้ทนหมวกนริภัยไดเ้พราะหมวกกนักระแทก/หมวกป้องกนักะโหลกศรีษะไมส่ามารถป้องกนัแรง
กระแทกสงูหรอืการทะลผุา่นจากวัตถทุีก่ าลังตก 

อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ  

• ตอ้งมอีปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจทีเ่หมาะสมซึง่ไดร้ับอนุมัตจิาก NIOSH และใหก้ารฝึกอบรมตามความ
จ าเป็น 

• พนักงานแตล่ะคนจะตอ้งเขา้รับการทดสอบหนา้กากและทดสอบความพอดกีอ่นน ามาใชใ้นสถานทีท่ างาน  

• การสมัผัสในการปฏบัิตงิานของพนักงานจะเป็นตัวก าหนดชนดิของหนา้กากทีจ่ าเป็น ไดแ้ก ่หนา้กากป้องกนัฝุ่ น
ละออง หนา้กากกรองอากาศ หรอืแบบสง่อากาศ  

• เมือ่ท างานกบัสารเคม ีจะตอ้งตรวจสอบ SDS เพือ่พจิารณาวา่ตอ้งใชห้นา้กากในการท างานหรอืไม ่
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อปุกรณ์ป้องกนัเทา้ 

• ขอ้บังคับในการใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัเทา้จะขึน้อยูก่บัการประเมนิความเสีย่ง 

• ตอ้งใสบ่ทูหรอืรองเทา้นริภัยทีป้่องกนัการกระแทกเมือ่ตอ้งถอืหรอืแบกวัสดเุชน่ หบีหอ่ วัตถ ุช ิน้สว่นเครือ่งมอื
หนักทีอ่าจตกหลน่ได ้รวมถงึกจิกรรมอืน่ๆ ซึง่วัตถอุาจตกลงบนเทา้ได ้ 

• ตอ้งใสบ่ทูหรอืรองเทา้นริภัยทีป้่องกนัการกดทับส าหรับกจิกรรมการท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถยกพาเลท (รถทีใ่ช ้

เคลือ่นยา้ยสิง่ของโดยการบังคับดว้ยมอื) หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ซึง่วัสดหุรอือปุกรณ์อาจตกลงมาทับเทา้ของ
พนักงานได ้ 

• ตอ้งมบีทูหรอืรองเทา้นริภัยทีป้่องกนัการเจาทะลไุดห้ากมวีัตถแุหลมคมเชน่ ตะป ูลวด ตะขอ ตะปคูวง ลวดเย็บ
ขนาดใหญ ่หรอื เศษโลหะซึง่พนักงานอาจเหยยีบและเป็นเหตใุหเ้กดิการบาดเจ็บทีเ่ทา้ได ้

อปุกรณ์ป้องกนัการตกจากทีส่งู 

• ผูข้บั PIT จะตอ้งใสอ่ปุกรณ์ทีม่รีะบบยับยัง้การตก ตอ้งมกีารฝึกอบรมแบบเฉพาะและแบบท่ัวไปเกีย่วกบั
วธิกีารใชแ้ละสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัการตกจากทีส่งูอยา่งเหมาะสมโดยมกีารฝึกอบรมซ ้าเพือ่ทบทวน 

อปุกรณ์ป้องกนัมอื 

• ตอ้งใสถ่งุมอืทีเ่หมาะสมหากมอีันตรายจากสารเคม ีบาดแผล การฉีกขาด การถลอก การแทง การเผาไหม ้
ชวีภาพ และอณุหภมูสิงูสดุทีเ่ป็นอันตราย  

• การเลอืกถงุมอืจะขึน้อยูก่ับลักษณะประสทิธภิาพของถงุมอื สภาพ ระยะเวลาการใชง้านและอันตราย ถงุมอื
ประเภทใดประเภทหนึง่ไมส่ามารถใชก้ารไดใ้นทกุสถานการณ์  

อปุกรณ์ปกป้องผวิหนงั (นอกจากถงุมอื) 

• ตอ้งใชอ้ปุกรณ์ปกป้องผวิหนังหากมคีวามเป็นไปไดท้ีส่ารเคมจีะกระเด็นเป้ือนรา่งกาย เมือ่มสีารปนเป้ือนใน
บรรยากาศทีอ่าจท าอันตรายตอ่ผวิหรอืไดร้บัการดดูซมึจากผวิหรอืเมือ่สารปนเป้ือนอาจตกคา้งบนเสือ้ผา้ล าลอง
ของพนักงาน ขอบเขตการปกปิดขึน้อยูก่ับบรเิวณของรา่งกายทีม่โีอกาสสมัผัส ส าหรับกระบวนการเล็กๆ ทีม่กีาร
ควบคมุ การใชผ้า้กนัเป้ือนอาจเพยีงพอแลว้ ส าหรับงานทีซ่บัซอ้น อาจตอ้งใชช้ดุคลมุแบบเต็มตัว  

• เพือ่ปกป้องล าตัวจากการบาดหรอืแรงกระแทกจากขอบทีห่นาหรอืขรขุระ จะตอ้งมชีดุคลมุป้องกนั เสือ้แจ็คเก็ต 
เสือ้กั๊ก ผา้กนัเป้ือนและชดุบอดีส้ทู  

40.2.3 การฝึกอบรม 

ตอ้งมกีารฝึกอบรมตัง้แตต่อนแรกทีไ่ดร้ับมอบหมายงานและหลังจากนัน้เป็นอยา่งนอ้ยทกุปี การฝึกอบรมจะครอบคลมุ
อยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• พนักงานแตล่ะคนตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึความเขา้ใจในการฝึกอบรมและความสามารถในการใช ้PPE ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกอ่นไดร้ับอนุญาตใหป้ฏบัิตงิานทีต่อ้งใช ้PPE 

• ตอ้งใช ้PPE อะไรและเมือ่ใด และขอ้จ ากดัของ PPE 

• การใชแ้ละดแูล การบ ารงุรักษา อายกุารใชง้าน และการท าลาย PPE อยา่งเหมาะสม 

• ตอ้งใช ้PPE เมือ่ใดและท าไมตอ้งใช ้PPE 

• ตอ้งใช ้PPE อะไร 

• วธิใีส ่ถอดออก ปรับและสวม PPE ใหถ้กูตอ้ง 

• ขอ้จ ากดัของ PPE 

• การดแูล การบ ารงุรักษา อายกุารใชง้าน และการท าลาย PPE อยา่งเหมาะสม 

• ตอ้งแจง้ใหบ้คุลากรทีท่ างานในหอ้งปฏบัิตกิารและในการผสมสารเคมใีหถ้อดถงุมอืและเสือ้คลมุหอ้งปฏบัิตกิาร
กอ่นเขา้ไปในพืน้ทีส่ว่นรวม ตัวอยา่งของพืน้ทีส่ว่นรวมไดแ้ก ่หอ้งโถง ลฟิต ์บรเิวณรับประทานอาหาร หอ้งน ้า 
และส านักงาน  

• ตอ้งใชภ้าชนะรองรับในการขนสง่วัตถหุรอืสารทีอ่าจเป็นอันตราย 

• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งฝึกอบรมพนักงานซ ้าเป็นระยะเวลาตามสมควร  

o ท าการประเมนิ PPE ซ ้าเมือ่น ากระบวนการหรอือปุกรณ์ใหมท่ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอันตรายใหมห่รอือนัตราย
เพิม่เตมิเขา้มาใช ้ 



การจัดการอาชวีอนามัย มาตรฐานหลักเกณฑค์วามเป็นผูน้ าของ NIKE 

 

กลับสูด่า้นบน | หนา้ 103 จาก 132 

 

o เมือ่ฝ่ายจัดการสถานประกอบการมเีหตผุลทีน่่าเชือ่ถอืวา่พนักงานทีไ่ดร้ับผลกระทบคนใดทีไ่ดร้ับการ
ฝึกอบรมแลว้แตย่ังไมเ่ขา้ใจหรอืไมม่ทัีกษะในการใช ้PPE ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ผูจ้ัดการ/หัวหนา้งาน
จะตอ้งท า 
การฝึกอบรมพนักงานดังกลา่วซ ้า  

o จ าเป็นตอ้งมกีารฝึกอบรมซ ้าเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงในสถานทีท่ างานหรอืใน PPE ทีท่ าใหก้ารฝึกอบรม
ครัง้กอ่นลา้สมัย หรอืเมือ่พนักงานทีไ่ดร้ับผลกระทบมคีวามรูไ้มเ่พยีงพอในการใชง้าน PPE ทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย 

 เอกสารประกอบ  

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

บันทกึการตรวจสอบจะถกูเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 

 การจัดการอาชวีอนามัย 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและน ากระบวนการและขัน้ตอนไปใชเ้พือ่ก าจัดหรอืลดความเสีย่งดา้นสขุภาพทางรา่งกาย 
สขุภาพจติ รวมถงึสวัสดภิาพทางสงัคม 

 ขอ้บงัคบั 

41.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งการจัดการอาชวีอนามัยทกุปีซึง่อยา่งนอ้ย 
ทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• ระบอุันตรายดา้นอาชวีอนามัยของประชากรพนักงานรวมถงึอันตรายทัง้ทางรา่งกาย ชวีภาพ เคม ีการยศาสตร์
และจติสงัคมในสถานทีท่ างาน 

• ประเมนิความเสีย่งเฉพาะทีส่มัพันธก์บังานทีเ่กีย่วขอ้งเและอันตรายเหลา่นัน้ 

• ระบแุละน ามาตรการการควบคมุไปปฏบัิตจิรงิเพือ่ลดความเสีย่งดา้นสขุภาพ ตัวอยา่งเชน่ โปรแกรมการตรวจการ
สมัผัส โปรแกรมการสือ่สารถงึอันตราย การควบคมุทางวศิวกรรม โปรแกรม PPE และการป้องกนัสิง่คกุคามทาง
จติวทิยาสงัคม  

41.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งน าขัน้ตอนไปปฏบัิตจิรงิเพือ่ลดหรอืก าจัดอันตรายตอ่สขุภาพซึง่อยา่งนอ้ยจะตอ้ง
ครอบคลมุดังตอ่ไปนี:้ 

คลนิกิ  

ตอ้งมคีลนิกิในสถานทีท่ างานตามขอ้บัญญัตสิว่นทอ้งถิน่ ตอ้งระบคุวามสามารถและขอบเขตของการดแูลในสถานที่
ท างานตามการประเมนิความเสีย่ง จ านวนพนักงานและความสามารถในการเขา้ถงึโรงพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุ หากมคีลนิกิ
ในสถานทีท่ างาน (เชน่ สถานทีท่ีม่พีนักงานมากกวา่ 1,000 คน) อยา่งนอ้ยจะตอ้งม:ี  

• บคุลากรทางการแพทยจ์ะตอ้งมคีณุสมบัตเิหมาะสมและผา่นการฝึกอบรมในดา้นเวชศาสตรฉุ์กเฉนิและอาชวีเวช
ศาสตร ์

• ตอ้งมขีัน้ตอนในการรับ การรักษา การขนยา้ย และการปลอ่ยตัวผูป่้วย 

• ขัน้ตอนในการใช ้การทดสอบ การบ ารงุรักษาและการเทยีบมาตรฐานเครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละเครือ่งมอืใน
การควบคมุดแูล 

• ขัน้ตอนในการกลับมาท างานของพนักงานทีข่าดงาน 

• ขัน้ตอนในการตอบสนองและการรักษาโรคตดิเชือ้หรอืโรคทีต่ดิตอ่โดยการสมัผัส 



การจัดการอาชวีอนามัย มาตรฐานหลักเกณฑค์วามเป็นผูน้ าของ NIKE 

 

กลับสูด่า้นบน | หนา้ 104 จาก 132 

 

• มอีปุกรณ์ทีเ่หมาะสมกบัระดับการรักษาในสถานทีท่ างาน ตัวอยา่งเชน่ ถงุมอืปลอดเชือ้ หนา้กากกูช้พีดว้ยการ
ป๊ัมหัวใจ (CPR) เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ เข็มฉีดยาแบบใชแ้ลว้ทิง้ ชดุอปุกรณ์เย็บแผล 

• เตยีงสว่นบคุคลอยา่งนอ้ย 1 เตยีงตอ่พนักงาน 1,000 คน 

• ตดิตัง้ระบบระบายอากาศดว้ยเครือ่งกลใหก้บัสถานประกอบการคลนิกิทีส่ามารถรักษาอณุหภมูใิหอ้ยูร่ะหวา่ง 
21° C – 27° C (70° F – 80° F) อยูเ่สมอ 

• ปฏบิัตติามมาตรฐานสขุอนามัยอยา่งเครง่ครัด 

การตอบสนองตอ่โรคตดิเชือ้ทีส่ามารถตดิตอ่โดยการสมัผสั 

แผนตอบสนองและความพรอ้มในการรับมอืกบัโรคตดิเชือ้และโรคตดิตอ่โดยการสมัผัสในสถานทีท่ างานและหอพักซึง่
อยา่งนอ้ยตอ้งม:ี 

• การประเมนิระดับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานประกอบการ แผนกและงานทีห่ลากหลายตา่งๆ 

• ปัจจัยความเสีย่งทีไ่มไ่ดม้าจากสถานทีท่ างาน อยา่งทีบ่า้นและสภาพแวดลอ้มในชมุชน 

• การควบคมุทีจ่ าเป็นเพือ่จัดการกบัความเสีย่งเหลา่นัน้ 

• ในกรณีทีเ่กดิโรคระบาด: 

o เฝ้าระวังและตดิตามค าแนะน าจากรัฐบาลและหน่วยงานดา้นสาธารณสขุในทอ้งถิน่ 

o น าค าแนะน าและขอ้มลูเหลา่นีไ้ปใชใ้นแผนงานเฉพาะส าหรับสถานทีท่ างานและน าขอ้บังคับทัง้หมด
ดา้นความปลอดภัยในสถานทีท่ างานไปใช ้

o ตรวจทานกฎเกณฑข์องผูร้ับเหมาและผูเ้ยีย่มชม 

• กฎเกณฑใ์นการตอบสนองตอ่กรณีฉุกเฉนิและการกกัตัวในกรณีทีเ่กดิการแพรร่ะบาด 

การควบคมุดแูลสขุภาพ 

โปรแกรมการควบคมุดแูลสขุภาพอยา่งเป็นระบบโดยอา้งองิจากผลลัพธก์ารประเมนิความเสีย่ง 

ระบบในการวเิคราะหผ์ลลัพธข์องโปรแกรมการควบคมุดแูลและการใหค้ าแนะน าเพือ่ด าเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งและการ
รักษาทางการแพทย ์

การประเมนิสขุภาพโดยทั่วไปของพนักงานในทกุขัน้ตอนของการจา้งงาน (กอ่นการจา้งงาน การทดสอบพืน้ฐาน กอ่น
การมอบหมายงาน หลังจากการป่วย) 

พนักงานแตล่ะคนสามารถเขา้ถงึเวชระเบยีนดา้นสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนโดยเฉพาะได ้

แพทยท์ีม่คีณุสมบัต ิผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นอาชวีอนามัย หรอื เจา้หนา้ทีห่น่วยงานทีม่คีณุสมบัตจิะตอ้งท า 
การเฝ้าระวังทางสขุภาพ 

ตอ้งมกีารตรวจสอบขอ้มลูดา้นอาชวีอนามัยเพือ่ระบแุนวโนม้และวางแผนกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ 

การสง่เสรมิสขุภาพ 

จัดท ามาตรการเชงิป้องกนัเพือ่ใชเ้ป็นวธิใีนการลดความเสีย่งดา้นสขุภาพโดยรวมของแรงงาน ตัวอยา่งไดแ้ก ่การเลกิสบู
บหุรี ่การฉีดวัคซนีป้องกนัโรคบาดทะยัก การฉีดวัคซนีป้องกนัโรคไวรัสตับอักเสบบ ีและกจิกรรมเดอืนแหง่สขุภาพ
ส าหรับผูห้ญงิ 

การป้องกนัและการสง่เสรมิสขุภาพจติและสวสัดภิาพ 

แนวทางการปฏบิตัทิ ีแ่นะน าคอื ควรด าเนนิการป้องกนัอนัตรายทางดา้นจติสงัคมและการ 
สง่เสรมิสขุภาพจติและสวสัดภิาพใน 3 ระดบั:  

• ปกป้องสขุภาพจติโดยการระบสุาเหต/ุแหลง่ก าเนดิของอนัตรายในสถานทีท่ างานซึง่
เพิม่ความเสีย่งทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายดา้นจติใจและโดยการลดปจัจยัความเสีย่งที่
เกีย่วขอ้งกบังาน 

• สง่เสรมิสขุภาพจติโดยการพฒันามมุมองดา้นบวกของงานและจดุแข็งของพนกังาน 
ตวัอยา่งเชน่ การสรา้งสมดลุใหช้วีติและการท างาน และโปรแกรมการจดัการความเครยีด 
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• ระบปุญัหาดา้นสขุภาพจติไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ตวัอยา่งเชน่ การสนบัสนุนการ
รกัษาทีเ่หมาะสม การสง่เสรมิโปรแกรมดา้นสขุภาพจติ 

ขอ้ก าหนดพเิศษในดา้นสขุภาพ 

ขอ้ก าหนดพเิศษในดา้นสขุภาพส าหรับแรงงานอพยพตา่งชาตขิองซพัพลายเออรอ์ยา่งนอ้ยตอ้งม:ี 

• การตรวจสขุภาพและการฉีดวัคซนีกอ่นเริม่ท างานโดยนายจา้งเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 

• ประกนัสขุภาพทีจ่ัดใหใ้นประเทศทีไ่ปท างานในชว่งระยะเวลาการจา้งงาน 

• ความคุม้ครองคา่ทดแทนในกรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วยทีจ่ัดใหใ้นประเทศทีไ่ปท างานในชว่งระยะเวลาการจา้งงาน 

41.2.3 การฝึกอบรม 

พนักงานทกุคนจะตอ้งไดร้ับขอ้มลูและ/หรอืการฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพทางรา่งกาย สขุภาพจติ รวมถงึสวัสดภิาพ
ทางสงัคม  

บคุลากรทางการแพทย ์

บคุลากรทางการแพทยจ์ะตอ้งผา่นการรบัรองในการใหบ้รกิารดา้นการแพทย ์ 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

 แหลง่ทีม่า 

CLS ตอ่ไปนี:้ 

• อปุกรณ์ป้องกันภัยสว่นบคุคล 

• คา่ขดีจ ากดัสารเคมทีีย่อมใหส้มัผัสไดใ้นสถานทีท่ างาน (Occupational Exposure Limits) 

• การสมัผัสเสยีงในสถานทีท่ างาน 

• อปุกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจ 

• การยศาสตร ์

• บรกิารทางการแพทยแ์ละการปฐมพยาบาล 

• เชือ้โรคทีต่ดิตอ่ทางเลอืด 

• สขุอนามัย 

 เชือ้โรคทีต่ดิตอ่ทางเลอืด 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและน ากระบวนการและขัน้ตอนไปใชเ้พือ่ก าจัดหรอืลดความเสีย่งของการสมัผัสเชือ้โรคทีต่ดิตอ่
ทางเลอืดในสถานทีท่ างาน 

 ขอ้บงัคบั 

42.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งของเชือ้โรคทีต่ดิตอ่ทางเลอืดทกุปี ซึง่อยา่ง
นอ้ยทีส่ดุจะตอ้งม:ี 

• การระบอุันตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผัสเชือ้โรคทีต่ดิตอ่ทางเลอืดในสถานทีท่ างาน (รวมถงึบคุคล งาน และ
บรเิวณทีเ่สีย่งตอ่การสมัผัสในสถานทีท่ างาน) 

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผัสในสถานทีท่ างาน 

• การระบมุาตรการการควบคมุทีจ่ าเป็นเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งของการสมัผัส 
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42.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งมกีารใชข้ัน้ตอนเพือ่ลดหรอืก าจัดความเสีย่งในการสมัผัสเชือ้โรคทีต่ดิตอ่ทางเลอืดใน
สถานทีท่ างาน โดยจะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยทีส่ดุดังตอ่ไปนี:้ 

• ป้องกนัการสมัผัสกบัเลอืดหรอืสิง่อืน่ๆ ทีอ่าจมกีารตดิเชือ้ได ้(ของเหลวในรา่งกายทัง้หมดจะพจิารณาวา่
สามารถตดิเชือ้ไดทั้ง้สิน้) 

• สิง่อ านวยความสะดวกในการลา้งมอืทีพ่รอ้มใชง้านไดทั้นทแีละยาฆา่เชือ้โรคส าหรับการรั่วไหลทีป่นเป้ือนเชือ้
โรคทีต่ดิตอ่ทางเลอืด 

• ม ีPPE พรอ้มใชง้าน ตัวอยา่งไดแ้ก ่ถงุมอืส าหรับใชแ้ลว้ทิง้และอปุกรณ์กนัการสมัผัสจากการกูช้พีดว้ยการป๊ัม 

หัวใจ (CPR) 

• มภีาชนะแบบใชแ้ลว้ทิง้ส าหรับของมคีมทีพ่รอ้มใชง้าน ตัวอยา่งของมคีมไดแ้ก ่แกว้ ใบมดีและเข็มส าหรับเย็บ 

• ก าจัดอปุกรณ์ ผลติภัณฑห์รอืวัสดทุีส่งสยัวา่มกีารปนเป้ือนเชือ้โรคทีต่ดิตอ่ทางเลอืดในภาชนะและถงุ 
ทีปิ่ดไดโ้ดยตดิป้ายอันตรายทางชวีภาพ 

• การก าจัดสิง่ทีป่นเป้ือนเชือ้โรคทีต่ดิตอ่ทางเลอืดไดจ้ะตอ้งด าเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิารทีม่คีณุสมบัต ิไดร้ับ
ใบอนุญาต หรอืผา่นการรับรองมาตรฐาน อา้งองิถงึ CLS ของเสยีอันตราย 

• การก าจัดสิง่ปนเป้ือนอยา่งปลอดภัยตามกฎของเสยีทีม่กีารควบคมุทีเ่กีย่วขอ้ง  

42.2.3 ขอ้บงัคบัดา้นการแพทย ์

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งมกีารใชข้ัน้ตอนทางการแพทยเ์พือ่ก าจัดหรอืลดความเสีย่งของการตดิเชือ้ในกรณีทีม่กีาร
สมัผัสเชือ้ในสถานทีท่ างาน ขัน้ตอนทางการแพทยจ์ะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• ตอ้งมโีปรแกรมการฉีดวัคซนีทางการแพทยแ์ละการตดิตามทีก่ระท าโดยหรอือยูภ่ายใตก้ารดแูลของแพทยท์ีม่ี
ใบอนุญาตหรอืโดยหรอืภายใตก้ารดแูลของผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการแพทยท์ีม่ใีบอนุญาตและไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย
แกพ่นักงาน 

• มวีัคซนีป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบแีละการฉีดวัคซนีอยา่งตอ่เนือ่งใหก้บัพนักงานทัง้หมดทีม่กีารสมัผัสใน
สถานทีท่ างาน 

• การประเมนิหลังการสมัผัสและตดิตามผลพนักงานทกุคนทีม่กีารสมัผัส 

• พนักงานทีไ่ดร้ับผลกระทบจะไดร้ับส าเนาของผลการตรวจ/ความคดิเห็นทางการแพทยภ์ายใน 15 วันของ 
ขัน้ตอนทางการแพทย ์

42.2.4 การฝึกอบรม 

พนักงานทัง้หมดทีอ่าจมกีารสมัผัสในสถานทีท่ างานจะไดร้ับการฝึกอบรมดา้นเชือ้โรคทีต่ดิตอ่ทางเลอืดตัง้แตต่อนแรกที่
ไดร้ับมอบหมายงานและหลังจากนัน้เป็นประจ าทกุปี การฝึกอบรมจะครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• กฎและขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ค าอธบิายโดยท่ัวไปของโรคทีต่ดิเชือ้ทางเลอืด 

• ชอ่งทางการสมัผัส ตัวอยา่งเชน่ การหายใจเขา้ บาดแผลเปิด 

• งานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการสมัผสั 

• วธิคีวบคมุและขอ้จ ากดั 

• การใชง้านทีเ่หมาะสมและสถานทีจ่ัดวาง PPE 

• ขัน้ตอนทางการแพทยแ์ละหลังการสมัผัส 

• ป้ายและฉลาก 

• ขัน้ตอนการก าจัดผลติภัณฑ ์อปุกรณ์หรอืวัสดทุีป่นเป้ือนเชือ้โรค 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 
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 บรกิารทางการแพทยแ์ละการปฐมพยาบาล 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและน ากระบวนการและขัน้ตอนไปใชเ้พือ่ตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ไมป่กตทิีต่อ้งมกีารปฐม
พยาบาลหรอืตอ้งมกีารรักษาพยาบาลอืน่ๆ 

 ขอ้บงัคบั 

43.2.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งด าเนนิการและบันทกึการประเมนิความเสีย่งในบรกิารดา้นการแพทยแ์ละการปฐม
พยาบาลทกุปีซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุไดแ้ก:่ 

• การระบอุันตรายและสถานทีท่ีอ่าจเกดิเหต ุ

• การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตราย (รวมถงึจ านวนพนักงานในสถานทีแ่ตล่ะแหง่) 

• การระบมุาตรการการควบคมุเพือ่ลดความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ อปุกรณ์ บคุลากรและสิง่ของเครือ่งใชใ้นการปฐม
พยาบาล 

43.2.2 นโยบายและข ัน้ตอน 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งใชข้ัน้ตอนการปฐมพยาบาลซึง่อยา่งนอ้ยจะตอ้งครอบคลมุดังตอ่ไปนี:้ 

• ทรัพยากรทีพ่รอ้มใชง้าน (ทัง้ภายในและภายนอก) เพือ่ตอบสนองตอ่กรณีฉุกเฉนิใดๆ ในดา้นการแพทย ์

• เบอรโ์ทรศัพทใ์นกรณีฉุกเฉนิจะตอ้งระบไุวใ้กลก้บัโทรศัพทแ์ตล่ะเครือ่งอยา่งชดัเจน 

• สถานทีแ่ละความพรอ้มใชง้านของสิง่อ านวยความสะดวกดา้นการแพทยแ์ละบรกิารในกรณีฉุกเฉนิ 

• ตอ้งเก็บรักษาบันทกึการปฐมพยาบาลและการรักษาทางการแพทยเ์อาไว ้

43.2.3 ผูป้ฐมพยาบาล 

ผูป้ฐมพยาบาลคอืบคุคลทีผ่า่นการรับรองในการปฐมพยาบาล ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งมผีูป้ฐมพยาบาลทีผ่า่นการ
ฝึกอบรมแลว้ในจ านวนทีเ่พยีงพอครอบคลมุจ านวนพนักงานและอันตรายในแตล่ะสถานประกอบการ 

จ านวนพนกังาน จ านวนผูป้ฐมพยาบาลทีผ่า่นการฝึกอบรมแลว้ 

10-50 2 

51-100 3 

พนักงานทกุๆ 100 คนทีเ่พิม่ขึน้ +1 

• สือ่สารใหพ้นักงานทราบถงึชือ่ สถานทีแ่ละขอ้มลูตดิตอ่ผูป้ฐมพยาบาลทีม่ใีบรับรอง 

• รับการฝึกอบรมประจ าปีหรอืมใีบรับรองการปฐมพยาบาล 

43.2.4 อปุกรณ์การปฐมพยาบาล 

ซพัพลายเออรแ์ตร่ายจะตอ้งมอีปุกรณ์การปฐมพยาบาลใหโ้ดยพจิารณาตามความเสีย่ง ตัวอยา่งเชน่ ชดุปฐมพยาบาล 
เครือ่งกระตกุหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนดิอัตโนมัต ิ(AED) และเปลหาม  

ในบรเิวณทีม่คีวามเสีย่งต า่เชน่ ส านักงาน ควรมชีดุปฐมพยาบาลทีไ่ดค้ลาส A (และขอ้บังคับสว่นทอ้งถิน่เพิม่เตมิอืน่ๆ) 
เพือ่ใหม้อีปุกรณ์ทีจ่ าเป็นส าหรับการบาดเจ็บทีพ่บไดบ้อ่ยในสถานทีท่ างาน เชน่ อาการเคล็ด รอยบาดเล็กนอ้ย และรอย

ถลอก  

ในบรเิวณทีม่คีวามเสีย่งสงูซึง่มกีารใชอ้ปุกรณ์หรอืสารเคม ีควรมชีดุปฐมพยาบาลทีเ่ป็นไปตามขอ้บังคับคลาส B และ

ขอ้บังคับสว่นทอ้งถิน่เพิม่เตมิอืน่ๆ  

อปุกรณ์ จ านวนในคลาส A จ านวนในคลาส B 

ผา้พันแผลปลอดเชือ้ชนดิกาว (ขนาดตา่งๆ กนั) 16 50 

ผา้ปิดแผล 2 4 
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อปุกรณ์ จ านวนในคลาส A จ านวนในคลาส B 

ผา้ปิดตาปลอดเชือ้ 2 2 

ผา้สามเหลีย่ม 1 2 

ถงุมอืส าหรับใชแ้ลว้ทิง้ 2 2 

อปุกรณ์รักษาแผลไฟไหม ้(แบบหอ่ใชไ้ดค้รัง้เดยีว) 10 25 

ผา้ท าแผลไฟไหมแ้ชเ่จลขนาด 4x4 นิว้ 

(10.2x10.2 ซม.) 

1 2 

ตอ้งมกีารตรวจชดุปฐมพยาบาลทกุเดอืนใหไ้ดต้ามขอ้บังคับ และมป้ีายบอกทีว่างชดุปฐมพยาบาล  

43.2.5 อปุกรณ์ฝกับวัและลา้งตา 

เมือ่มคีวามเสีย่งในการสมัผัสสารเคมเีขา้ตา หนา้ หรอื รา่งกาย ตอ้งมอีปุกรณ์ฝักบัวและลา้งตาซึง่จะตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดขัน้ต า่ดังตอ่ไปนี:้ 

• น ้าจะตอ้งเหมาะส าหรับดืม่ (สามารถดืม่ได)้ 

• ความเร็วของน ้าตอ้งไมท่ าใหเ้กดิการบาดเจ็บ อัตราการไหลขัน้ต า่คอื 1.5 ลติร (3.1 ไพนต)์ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 
15 นาท ี

• ไมม่สีว่นแหลมยืน่ออกมา 

• หัวฉีดมฝีาปิดเพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนเชือ้โรคทางอากาศ 

• สามารถหาวาลว์ควบคมุไดง้า่ยและเมือ่เปิดใชง้านจะยังคงเปิดท างานอยูจ่นกระท่ังปิด 

• ภายใน 30 เมตร (100 ฟตุ) ของวัตถอุันตราย 

• สามารถเขา้ถงึและบอกไดด้ว้ยป้ายทีม่องเห็นไดง้า่ย 

• หัวฉีดน ้าตัง้อยูท่ีค่วามสงูระหวา่ง 83.8 ซม. (33 นิว้) และ 114.3 ซม. (45 นิว้) จากพืน้ 

• อปุกรณ์ครบวงจรในตัวทีม่ถัีงเก็บของเหลวส าหรับชะลา้งตอ้งผลติดว้ยวัสดทุีไ่มส่กึกรอ่น ของเหลวทีใ่ชช้ะลา้ง
จะตอ้งไดร้ับการปกป้องจากการสิง่ปนเป้ือนทางอากาศ 

• ตอ้งรักษาอณุหภมูขิองน ้าในถังอปุกรณ์ใหอ้ยูร่ะหวา่ง 15° C – 35° C (60° F – 90° F) 

• เก็บรักษาทอ่สง่น ้าและอปุกรณ์ทัง้หมดไมใ่หก้ลายเป็นน ้าแข็ง 

• ตอ้งเปิดใชง้านอปุกรณ์ลา้งตาทีเ่ชือ่มตอ่กบัทอ่น ้าอาทติยล์ะครัง้เพือ่ชะลา้งสายและเพือ่ตรวจสอบวา่ยังใชง้าน
ไดด้อียู ่ตอ้งตรวจสอบอปุกรณ์ครบวงจรในตัวใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของผูผ้ลติ  

43.2.6 การฝึกอบรม 

พนักงานทกุคนจะไดร้ับการฝึกอบรมในเรือ่งกระบวนการและขัน้ตอนในการปฐมพยาบาลของสถานทีนั่น้ การฝึกอบรม
จะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• จดุทีม่กีารสมัผัสในเหตกุารณ์ไมป่กตใิดๆ ทีจ่ะตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืทางการแพทยห์รอืการปฐมพยาบาล 

• สถานทีว่างอปุกรณ์ปฐมพยาบาลจะตอ้งอยูใ่นบรเิวณทีท่ างาน 

• ตอ้งรายงานเหตกุารณ์ไมป่กตใิดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานซึง่ตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืทางการแพทยห์รอืการปฐม
พยาบาล 

• มกีารใชอ้ปุกรณ์ฝักบัวหรอือปุกรณ์ลา้งตาฉุกเฉนิอยา่งเหมาะสมหากมกีารสมัผัสกบัวัตถอุันตรายทีอ่าจสง่ผลให ้
เกดิการบาดเจ็บทางดวงตา หนา้ หรอืรา่งกาย 

ผูป้ฐมพยาบาล 

พนักงานทัง้หมดทีไ่ดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ฐมพยาบาลจะตอ้งไดร้ับการฝึกอบรมในการเป็นผูป้ฐมพยาบาลจากผู ้
ฝึกอบรมดา้นการปฐมพยาบาล/AED ทีผ่า่นการรับรอง การฝึกอบรมจะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี:้ 

• ทักษะพืน้ฐานของการปฐมพยาบาลเพือ่ชว่ยเหลอืเด็กและผูใ้หญใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิตา่งๆ  

• ทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรับการด าเนนิการกูช้พีดว้ยการป๊ัมหัวใจ (CPR) บคุคลทีม่ภีาวะฉุกเฉนิดา้นการ
หายใจหรอืหัวใจ 



บรกิารทางการแพทยแ์ละการปฐมพยาบาล มาตรฐานหลักเกณฑค์วามเป็นผูน้ าของ NIKE 

 

กลับสูด่า้นบน | หนา้ 109 จาก 132 

 

• ทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการใชเ้ครือ่งชอ็กไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัต ิ(AED) กบับคุคลทีม่ภีาวะฉุกเฉนิดา้นหัวใจ  

• ทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการด าเนนิการท าความสะอาดเลอืดและของเหลวอืน่ๆ จากรา่งกาย (เชือ้โรคทีต่ดิตอ่
ทางเลอืด) หลังการบาดเจ็บ  

ผูป้ฐมพยาบาลจะไดร้ับใบรับรองการส าเร็จการฝึกอบรมหลังจากทีไ่ดร้ับการอบรมแลว้และจะตอ้งตอ่อายใุบรับรองใหม่
ทกุปีหรอืตามกฎหมายทอ้งถิน่ 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายจะตอ้งเก็บรักษาเอกสารบันทกึการตรวจสอบชดุปฐมพยาบาลและอปุกรณ์ฝักบัวหรอือปุกรณ์
ลา้งตาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 ปี 

 แหลง่ทีม่า 

CLS ตอ่ไปนี:้ 

• เชือ้โรคทีต่ดิตอ่ทางเลอืด 

• การจัดการกบัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย 
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เคารพ 

 การจา้งงานจะตอ้งเป็นไปโดยความสมัครใจ 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรไ์มไ่ดม้สีว่นรว่มในแรงงานบังคับ การคา้มนุษย ์หรอืการเป็นทาสยคุใหมใ่ดๆ รวมถงึเรอืนจ า การท าสญัญา 
การผกูมัด หรอือืน่ๆ ซพัพลายเออรเ์ป็นผูร้ับผดิชอบในการช าระคา่ธรรมเนยีมในการมสีทิธิไ์ดร้ับการจา้งงานทัง้หมดของ
พนักงานทกุคน รวมถงึคา่ธรรมเนยีมการจัดหางาน ซพัพลายเออรป์ฏบัิตติามขอ้บังคับทัง้หมดใน CLS เพือ่จัดการกบั

ความเสีย่งทีส่ าคัญของแรงงานบังคับ เชน่ การก าหนดใหค้นงานมเีสรภีาพในการเคลือ่นไหว หา้มมใิหม้ขีอ้บังคับวา่ตอ้ง
จา่ยเงนิขอประกนัตัวหรอืฝากเงนิเพือ่เป็นเงือ่นไขการจา้งงาน และจัดใหม้ขีอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการแรงงานที่
มสีภาวะเปราะบางเป็นพเิศษ  

 ขอ้บงัคบั 

44.2.1 หา้มใชแ้รงงานนกัโทษ 

ซพัพลายเออรจ์ะไมใ่ชแ้รงงานนักโทษหรอืวา่จา้งเรอืนจ ามารับเหมาชว่งงาน ทัง้นี้รวมถงึการจัดซือ้วัสด ุสนิคา้หรอื
บรกิารใดๆ ทีน่ ามาใชใ้นการผลติสนิคา้ 

44.2.2 หา้มใชแ้รงงานบงัคบั 

ซพัพลายเออรจ์ะไมใ่ชห้รอืมสีว่นรว่มในการจัดหางานหรอืการจา้งงานซึง่ใชส้ญัญาผกูพันหรอืผกูมัดพนักงานกบัสถานที่
ท างานซึง่ไดแ้รงงานหรอืบรกิารมาโดยการบังคับ การฉอ้โกงหรอืการขูเ่ข็ญ 

การเก็บรกัษาเอกสาร 

พนักงานไมจ่ าเป็นตอ้งมอบเอกสารสว่นตัวฉบับจรงิ (เชน่ หนังสอืเดนิทาง วซีา่ ใบอนุญาตท างาน ใบอนุญาตใหพ้ านัก
หรอืเดนิทาง บัตรประจ าตัวประชาชน ใบประกาศนยีบัตรจากโรงเรยีน หรอืเอกสารสว่นตัวอืน่ๆ) ใหแ้กน่ายจา้ง ตัวแทน
จัดหาแรงงาน หรอืบคุคลทีส่ามอืน่ๆ เพือ่ใชเ้ป็นเงือ่นไขในการจา้งงาน พนักงานไมจ่ าเป็นตอ้งใหเ้งนิมัดจ าเพือ่เขา้ถงึ
เอกสารของตน 

ซพัพลายเออร ์ตัวแทนจัดหาแรงงาน หรอืบคุคลทีส่ามอืน่ๆ จะตอ้งไมเ่ก็บเอกสารประกอบสว่นบคุคลของพนักงานแทน
พนักงานของซพัพลายเออรเ์พือ่จดุประสงคใ์นการเก็บรักษาใหป้ลอดภัย ถงึแมว้า่จะไดร้ับความยนิยอมจากพนักงานแลว้
ก็ตาม ซพัพลายเออรส์ามารถเก็บรวบรวมเอกสารประจ าตัวฉบับจรงิไดเ้ป็นระยะเวลาชัว่คราวเมือ่กฎหมายทอ้งถิน่บังคับ
ใหต้อ้งด าเนนิการโดยใชเ้อกสารประกอบทีก่ าหนด (เชน่ ใบอนุญาตใหพ้ านัก บัญชธีนาคาร การตอ่อายวุซีา่) เอกสาร

ประจ าตัวฉบับจรงิเหลา่นีจ้ะตอ้งสง่กลับคนืใหพ้นักงานของซพัพลายเออรทั์นทใีนภายหลัง 

เงนิมดัจ า 

พนักงานจะไมจ่ าเป็นตอ้งใหเ้งนิมัดจ า เงนิขอประกนัตัว หรอืมสีว่นรว่มในแผนบังคับการออมเงนิเพือ่ใชเ้ป็นเงือ่นไขใน
การจา้งงาน 

พนกังานไมต่อ้งช าระเงนิส าหรบัการจา้งงาน 

พนักงานไมจ่ าเป็นตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมในการมสีทิธิไ์ดร้ับการจา้งงานใดๆ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนยีมที่
เกีย่วขอ้งกบัการจัดหางานและการจา้งงาน  

44.2.3 เสรภีาพในการเคลือ่นไหว  

ซพัพลายเออรอ์นุญาตใหพ้นักงานเคลือ่นไหวไดอ้ยา่งอสิระภายในบรเิวณสถานทีท่ างานทีก่ าหนดในชว่งเวลาท างาน 
รวมถงึอนุญาตใหด้ืม่น ้าและใชห้อ้งน ้าได ้พนักงานไดร้ับอนุญาตใหอ้อกจากสถานทีท่ างานในชว่งเวลาพักรับประทาน

อาหารหรอืหลังจากเวลางานได ้
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ซพัพลายเออรท์ีม่หีอพักใหพ้นักงานจะตอ้งแจง้ใหพ้นักงานดังกลา่วทราบถงึแนวทางปฏบิัตดิา้นความปลอดภัย รวมถงึ
นโยบายเคอรฟิ์ว เคอรฟิ์วจะตอ้งสมเหตสุมผลและใหเ้วลาแกพ่นักงานอยา่งเพยีงพอในการพักผอ่นและท ากจิกรรม
สว่นตัวในชว่งนอกเวลาท างานได ้ในกรณีทีม่เีคอรฟิ์ว จะตอ้งใชเ้คอรฟิ์วอยา่งเสมอภาคกบัทัง้แรงงานในประเทศและ

แรงงานอพยพตา่งชาต ิ

44.2.4 ขอ้ก าหนดพเิศษส าหรบัแรงงานอพยพตา่งชาต ิ

นอกเหนอืจากขอ้บังคับ CLS โดยท่ัวไปทัง้หมดแลว้ ในกรณีทีซ่พัพลายเออรจ์า้งแรงงานตา่งชาต ิจะตอ้งมนีโยบาย

ดังตอ่ไปนี:้  

นโยบายส าหรบัแรงงานอพยพตา่งชาต ิ

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมนีโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรในเรือ่งการคุม้ครองโดยเฉพาะส าหรับแรงงานอพยพตา่งชาติ
ตลอดทัง้วงจรการจา้งงานตัง้แตก่ารจัดหางาน การจา้งงาน และการสง่กลับประเทศเดมิ อยา่งนอ้ยนโยบายจะตอ้งมี
ขอ้ก าหนดในเรือ่งการหา้มใชแ้รงงานบังคับ การปฏบัิตอิยา่งเสมอภาค การหา้มคดิคา่ธรรมเนยีมการจัดหางานและ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง การไมเ่ลอืกปฏบิัต ิเสรภีาพในการเคลือ่นไหว เสรภีาพในการสมาคม การไมต่อบโต ้ระบบการรอ้ง
ทกุขแ์ละขอ้ก าหนดใดๆ ภายใตก้ฎหมายทอ้งถิน่ ซพัพลายเออรต์อ้งสือ่สารใหต้ัวแทนและตัวแทนชว่งจัดหาแรงงาน 
รวมถงึแรงงานอพยพตา่งชาตทิราบถงึนโยบายแรงงานอพยพตา่งชาต ิเพือ่ทีจ่ะไดท้ราบถงึสทิธขิองตนภายใตน้โยบาย 
ซพัพลายเออรจ์ะท าการฝึกอบรมพนักงานของตนทีร่ับผดิชอบในการน าสว่นของบทบาทและความรับผดิชอบในเรือ่ง
นโยบายแรงงานอพยพตา่งชาตไิปปฏบัิตแิละบังคับใช ้

การหา้มใชแ้รงงานบงัคบั 

นอกเหนอืจากขอ้หา้มโดยท่ัวไปในการใชแ้รงงานบังคับแลว้ หา้มมใิหม้กีารขูบั่งคับแรงงานอพยพตา่งชาตขิองซพัพลาย
เออร ์(หรอืสมาชกิในครอบครัว) ใหท้ างานโดยไมส่มัครใจหรอืมกีารกดีกนัการยตุกิารจา้งงานโดยสมัครใจ 

การปฏบิตัอิยา่งเสมอภาค 

ซพัพลายเออรจ์ะปฏบัิตติอ่พนักงานอยา่งเสมอภาคและใหข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขในการจา้งงานเหมอืนกบัแรงงานใน
ประเทศ รวมถงึคา่ตอบแทน วันพักรอ้น วันลาและทีพ่ักอาศัยทีน่ายจา้งจัดหาให ้ยกเวน้แตก่ฎหมายทอ้งถิน่จะก าหนดให ้
มสีทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ทีแ่ตกตา่งออกไป (เชน่ เรือ่งการจา่ยสทิธปิระโยชนจ์ากการประกนัสงัคม) 

การไมต่อบโต ้

หา้มไมใ่หซ้พัพลายเออรต์อบโตใ้นทกุรปูแบบตอ่แรงงานอพยพตา่งชาตทิีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัปัญหาใดๆ ทีเ่กดิขึน้หรอืขอ้
กงัวลเกีย่วกบัการด าเนนิการระหวา่งกระบวนการจัดหางาน การคัดเลอืก หรอืการจา้งงาน ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ
การจา่ยคา่ธรรมเนยีมการจดัหางานและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ระบบการรอ้งทกุข ์

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมกีลไกทีป่ลอดภัย ไมเ่ปิดเผย และเป็นความลับใหแ้รงงานอพยพตา่งชาตสิามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีน 
หรอืรายงานการปฏบัิตมิชิอบ (เชน่ การช าระหรอืเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม) โดยปราศจากความกลัวตอ่การเลอืกปฏบิัต ิการ
ขม่ขู ่หรอืการตอบโต ้กลไกในการรอ้งทกุขน์ีจ้ะตอ้งรองรับทกุภาษาทีแ่รงงานอพยพตา่งชาตพิดู อา้งองิถงึสว่น 
กระบวนการรอ้งทกุขท์ีม่ปีระสทิธภิาพ ใน CLS เคารพเสรภีาพในการสมาคมและการเจรจาตอ่รองรว่ม  

แนวทางการปฏบิตัทิ ีแ่นะน าคอื ซพัพลายเออรค์วรจะจา้งหรอืจดัหาผูป้ระสานงานในสถานที่
ท างานซึง่สามารถพดูไดท้ ัง้ภาษาของนายจา้งและภาษาของแรงงานตา่งชาต ิ

แนวทางการปฏบิตัทิ ีแ่นะน าคอื ซพัพลายเออรค์วรจะจดัต ัง้คณะกรรมการแรงงานทีเ่ป็น
ตวัแทนทกุเชือ้ชาตใินสถานประกอบการ สมาชกิในคณะกรรมการจะตอ้งไดร้บัการลงคะแนน
เสยีงโดยพนกังาน สามารถจดัต ัง้ตวัแทนแรงงานทีห่อพกัส าหรบัแรงงานอพยพตา่งชาตไิด้
เชน่กนั  

การช าระคา่ธรรมเนยีมการจดัหางานและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ 

เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ ซพัพลายเออรจ์ะจา่ยคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดหางาน 
รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพือ่ประกนัการจา้งงานหรอืการบรรจเุขา้ท างาน และการจา้งงาน เชน่ เครือ่งแบบ เครือ่งมอืใน

การท างาน หรอือปุกรณ์นริภัย คา่ธรรมเนยีมทีห่า้มเรยีกเก็บรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ:  
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• หนังสอืเดนิทาง วซีา่ทีจ่ าเป็น ใบอนุญาตท างานและอยูอ่าศัย และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการอืน่ๆ เพือ่
ตอบสนองความตอ้งการในการจัดหางาน เชน่ การตรวจสอบประวัตแิละการบรกิารทางธนาคาร 

• การช าระเงนิส าหรับบรกิารจัดหางานรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ คา่ธรรมเนยีมการสมัคร การแนะน า การจัดหางาน 
การส ารอง ขอ้ผกูพัน หรอืการบรรจเุขา้ท างานทัง้ในประเทศทีส่ง่และรับ คา่บรกิารตัวแทนจัดหางาน (ทัง้แบบ
ครัง้เดยีวและเป็นประจ า) และคา่ธรรมเนยีมทีเ่กดิขึน้จากตัวแทนชว่ง 

• คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสขุภาพ การทดสอบ หรอืการฉีดวัคซนี รวมถงึการตรวจสขุภาพทีจ่ าเป็น
ส าหรับการสง่ตัวกลับประเทศเดมิ 

• คา่ประกนัภัยโดยรัฐภาคบังคับรวมถงึการประกนัสขุภาพของพนักงานและการลงทะเบยีนในกองทนุสวัสดกิารผู ้
อพยพทีซ่พัพลายเออรเ์ป็นผูร้ับผดิชอบ 

• คา่ใชจ้า่ยในการทดสอบเพือ่ตรวจสอบระดับทักษะและคณุสมบัตขิองพนักงานหรอืคา่ใชจ้า่ยในการขอรับการ
รับรองทีเ่กีย่วขอ้ง 

• คา่ใชจ้า่ยส าหรับการฝึกอบรมทีจ่ าเป็นรวมถงึการปฐมนเิทศเกีย่วกบังานในสถานทีท่ างานและการปฐมนเิทศกอ่น
ออกเดนิทางหรอืหลังการมาถงึของพนักงานใหมท่ีไ่ดร้ับคัดเลอืกและ 

• คา่ใชจ้า่ยส าหรับการเดนิทาง ทีพ่ัก และการยังชพีภายในประเทศผูส้ง่เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการคัดกรองและจัดหา
งาน การขนสง่ขาเขา้จากถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยของพนักงานในประเทศทีส่ง่ไปยังสถานประกอบการของซพัพลายเออร์
หรอืทีพ่ักทีจ่ัดหาใหใ้นประเทศผูร้ับ 

คา่ธรรมเนยีมในการมสีทิธิไ์ดร้ับการจา้งงานจะไมถ่กูหักจากคา่จา้งไมว่า่จะโดยการอายัด การเรยีกเก็บเงนิ การมัดจ า เงนิ
ประกนัหรอือืน่ๆ อา้งองิถงึ CLS การจา่ยคา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชนต์รงตามเวลา 

เมือ่ไมส่ามารถช าระคา่ธรรมเนยีมขา้งตน้ไดโ้ดยตรง หากพนักงานตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมใดๆ ขา้งตน้ตามกฎหมายหรอืใน
กรณีทีม่กีารระบวุา่พนักงานจา่ยคา่ธรรมเนยีมทีต่อ้งหา้มใน CLS นีใ้นชว่งใดก็ตามในระหวา่งการจา้งงาน ซพัพลายเออร์
จะคนืเงนิใหพ้นักงานส าหรับคา่ธรรมเนยีมเหลา่นัน้เต็มจ านวนโดยทันท ีซพัพลายเออรค์วรจะช าระคา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว
คนืใหภ้ายในระยะเวลา 1 เดอืนทีพ่นักงานมาถงึทีป่ระเทศทีไ่ปท างานหรอืภายในระยะเวลา 1 เดอืนหลังจากทราบวา่
พนักงานจา่ยคา่ธรรมเนยีมให ้

คา่เดนิทางและคา่ทีพ่กัระหวา่งการจดัหางาน  

ในกรณีทีซ่พัพลายเออรว์า่จา้งแรงงานอพยพตา่งชาตจิากประเทศอืน่ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรับผดิชอบคา่เดนิทางและ
คา่ทีพ่ัก รวมถงึภาษีขาออกและคา่ธรรมเนยีม คา่เดนิทางและคา่ทีพ่ัก รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ส าหรับการเดนิทาง ที่
พัก และการยังชพีภายในประเทศผูส้ง่เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการคัดกรองและจัดหางาน การขนสง่ขาเขา้จากถิน่ทีอ่ยูอ่าศัย
ของพนักงานในประเทศผูส้ง่ไปยังสถานประกอบการของซพัพลายเออรห์รอืทีพ่ักทีจ่ัดหาใหใ้นประเทศผูร้ับ แรงงาน

ตา่งชาตทิีอ่ยูใ่นประเทศและมเีอกสารการท างานทีถ่กูตอ้งไมจ่ าเป็นตอ้งจา่ยคา่ขนสง่ขาเขา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การจดัการตวัแทนจดัหาแรงงาน 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใชต้ัวแทนจัดหาแรงงานทีไ่ดร้ับอนุญาตหรอืไดจ้ดทะเบยีนอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายทอ้งถิน่  

การตรวจสอบตวัแทนจดัหาแรงงาน 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรับผดิชอบท าการตรวจสอบตัวแทนและตัวแทนชว่งจัดหาแรงงานทีใ่ชเ้พือ่จัดหาและจา้งแรงงาน
อพยพตา่งชาตอิยา่งละเอยีด จะตอ้งท าการตรวจสอบเมือ่มกีารคัดเลอืกตัวแทน/ตัวแทนชว่งจัดหาแรงงานใหมแ่ละตอ้งมี
การตรวจประเมนิตัวแทน/ตัวแทนชว่งจัดหาแรงงานทีใ่ชบ้รกิารอยูเ่ป็นประจ าเพือ่ใหม้ั่นใจวา่อยา่งนอ้ยตัวแทนเหลา่นัน้จะ
เป็นไปตามขอ้บังคับทีร่ะบใุน CLS กระบวนการตรวจสอบควรจะมกีารประเมนิความเสีย่งดว้ย รวมถงึการทบทวนสถานะ

ทางกฎหมายของตัวแทนจัดหาแรงงาน การปฏบิัตติามหลักจรยิธรรมและขอ้รอ้งทกุขใ์ดๆ ทีไ่ดร้ับ  

ตอ้งมขีอ้ตกลงดา้นการบรกิารหรอืสญัญาทางกฎหมายระหวา่งซพัพลายเออรแ์ละตัวแทนจัดหาแรงงานทีส่อดคลอ้งกบั
ขอ้บังคับทางกฎหมาย (ทัง้ประเทศทีส่ง่และรับ) และขอ้บังคับและนโยบายของซพัพลายเออร ์(เชน่ การหา้มเก็บ
คา่ธรรมเนยีมกบัแรงงาน) ขอ้ตกลงเหลา่นีค้วรจะรวมบรกิารทัง้หมดจากตัวแทนจัดหาแรงงาน คา่ธรรมเนยีมในแตล่ะ
รายการอยา่งละเอยีดรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีม่ใีนระหวา่งการจัดหางาน 

ตอ้งแจง้นโยบายแรงงานอพยพตา่งชาตขิองซพัพลายเออรเ์ป็นลายลักษณ์อักษรอยา่งชดัเจนใหต้ัวแทนจัดหาแรงงาน
ใหมทั่ง้หมดทราบ ควรสือ่สารนโยบายใหท้ราบอกีครัง้เมือ่มกีารตอ่อายขุอ้ตกลงดา้นการบรกิารใหมห่รอืเมือ่มกีาร
เปลีย่นแปลงหรอืปรับปรงุใดๆ 
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แนวทางการปฏบิตัทิ ีแ่นะน าคอื ซพัพลายเออรค์วรจะวา่จา้งและจา้งแรงงานอพยพตา่งชาติ
โดยตรง ซึง่จะชว่ยลดการใชต้วัแทนจดัหาแรงงานและบคุคลทีส่ามในการจดัหาและการ
จดัการแรงงาน  

ซพัพลายเออรค์วรจะน าขอ้มลูแรงงานอพยพตา่งชาต ิขอ้คดิเห็นและขอ้รอ้งทกุขไ์ปใชใ้น
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของตวัแทนจดัหาแรงงานอยา่งตอ่เนือ่ง  

ซพัพลายเออรค์วรจะรวมขอ้ตกลงในสญัญากบัตวัแทนจดัหาแรงงานซึง่ระบใุหส้ามารถระงบั
ความสมัพนัธไ์ดใ้นกรณีทีต่วัแทนไมเ่ต็มใจทีจ่ะรบัการตรวจประเมนิหรอืไมเ่ต็มใจทีจ่ะแกไ้ข
การละเมดิใดๆ ตอ่นโยบายการจดัหางานของโรงงาน 

การคดัเลอืก การปฐมนเิทศและการฝึกอบรมแรงงานอพยพตา่งชาต ิ

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมสีว่นรว่มโดยตรงในการจัดหาแรงงานตา่งชาตติลอดทัง้กระบวนการจัดหางานหากเป็นไปได ้แต่
อยา่งนอ้ยทีส่ดุควรจะมสีว่นรว่มโดยตรงในการคัดเลอืกแรงงานขัน้สดุทา้ยเพือ่จา้งงาน 

ในระหวา่งกระบวนการจัดหางาน ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งสือ่สารอยา่งชดัเจนถงึขอ้ตกลงและเงือ่นไขของการจัดหางาน
และการจา้งงานใหผู้ส้มัครงานทกุคนทราบ แรงงานอพยพตา่งชาตทิีไ่ดร้ับสมัครเขา้มาจะตอ้งไดร้ับการอบรมปฐมนเิทศ
กอ่นการออกเดนิทางวา่ดว้ยเรือ่งสทิธพิืน้ฐานและความละเอยีดออ่นในเรือ่งเพศสภาพกอ่นทีจ่ะลงนามในสญัญาการจา้ง
งานและออกจากประเทศผูส้ง่  

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจัดงานปฐมนเิทศหลังมาถงึใหแ้รงงานอพยพตา่งชาตโิดยใชภ้าษาทีแ่รงงานเขา้ใจหลังจากที่
แรงงานไดม้าถงึประเทศปลายทางและกอ่นทีแ่รงงานจะเริม่งาน  

การปฐมนเิทศและการฝึกอบรมทัง้หมดจะตอ้งท าในภาษาของแรงงานอพยพตา่งชาต ิรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ: 

• การฝึกอบรมทั่วไป (เชน่ การออนบอรด์ นโยบายและขัน้ตอนของบรษัิท) 

• การฝึกอบรมเฉพาะส าหรับแรงงานอพยพตา่งชาต ิ(นโยบายแรงงานอพยพตา่งชาต ิการไมต่อบโตเ้รือ่งการ
รายงานการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม...) 

• ระบบการรอ้งทกุขส์ าหรับแรงงานอพยพตา่งชาต ิ

• สทิธขิองคนงานในการเขา้รว่มหรอืมสีว่นรว่มในสหภาพแรงงาน คณะกรรมการ หรอืการเป็นตัวแทนแรงงาน 
ในรปูแบบอืน่ๆ 

• การฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกับงาน 

• การฝึกอบรมดา้นความปลอดภัย 

สญัญาการจา้งงานส าหรบัแรงงานอพยพตา่งชาต ิ

นอกเหนอืจากขอ้บังคับท่ัวไปในสว่นของสญัญาการจา้งงาน (อา้งองิถงึ CLS มกีารจา้งงานแบบประจ า) เมือ่มกีารจา้ง

งานแรงงานอพยพตา่งชาต:ิ 

• จะตอ้งมกีารลงนามโดยทัง้ซพัพลายเออรแ์ละแรงงานอพยพตา่งชาตใินสญัญาอยา่งนอ้ย 5 วันกอ่นออกเดนิทาง 
เพือ่ใหแ้รงงานมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะตรวจสอบและขอค าชีแ้จงหากม ี 

• จะตอ้งมกีารอธบิายอยา่งชดัเจนถงึขอ้ตกลงทีร่ะบใุนสญัญาการจา้งงานทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรของแรงงานกอ่น
ออกเดนิทางจากประเทศบา้นเกดิ ค าอธบิายตอ้งมคีวามถกูตอ้ง สมบรูณ์ในลักษณะทีแ่รงงานสามารถเขา้ใจได ้
ซึง่รวมถงึเงือ่นไขการจา้งงานและเหตผุลในการยตุกิารจา้งงาน 

• สญัญาการจา้งงานจะตอ้งเขยีนในลักษณะทีส่ามารถน าไปใชบั้งคับทางกฎหมายไดใ้นประเทศทีร่ับและจะตอ้ง
เขยีนในภาษาของแรงงาน  

• แรงงานอพยพตา่งชาตจิะตอ้งไดร้ับส าเนาสญัญาจา้งงาน 1 ฉบับอยา่งนอ้ย 5 วันกอ่นออกเดนิทาง 

• สญัญาการจา้งงานจะไมเ่ปลีย่นแปลงเมือ่เดนิทางมาถงึสถานประกอบการ เวน้แตจ่ะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่และก าหนดเงือ่นไขทีเ่ทา่เทยีมกนัหรอืดกีวา่ 

การสง่กลบัประเทศเดมิ 

แรงงานอพยพตา่งชาตสิามารถเลอืกทีจ่ะกลับบา้นไดอ้ยา่งเสร ีเปลีย่นแปลงการจา้งงานหากกฎหมายอนุญาต หรอื ตอ่
ระยะเวลาการจา้งงานกบัซพัพลายเออรไ์ด ้แรงงานอพยพตา่งชาตไิมต่อ้งรับโทษในกรณีทีย่ตุสิญัญาการจา้งงานเมือ่ใด
ก็ตาม หากมกีารแจง้ใหท้ราบโดยสมเหตผุล (ตามกฎหมายทอ้งถิน่แตไ่มเ่กนิ 30 วัน) 
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นอกเหนอืจากขอ้บังคับทางกฎหมายใดๆ ของประเทศทีไ่ปท างานและประเทศตน้ก าเนดิในสว่นของการสง่แรงงาน
อพยพตา่งชาตขิองซพัพลายเออรก์ลับประเทศเดมิ เมือ่ครบก าหนดตามความสมัพนัธข์องการจา้งงาน หรอื เมือ่มกีารยตุิ
การจา้งงานเร็วกวา่ก าหนด ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหต้ั๋วโดยสารทางบกหรอืทางอากาศเพือ่ใหแ้รงงานอพยพตา่งชาตทิี่
ซพัพลายเออรว์า่จา้งหรอืรบัสมัครโดยซพัพลายเออรจ์ากประเทศอืน่ ซพัพลายเออรจ์ะปฏบัิตติามขอ้บังคับนีโ้ดยไม่
ค านงึถงึขอ้ตกลงในสญัญาการจา้งงานของแรงงาน 

ขอ้บังคับในการช าระคา่ใชจ้า่ยในการสง่แรงงานกลับประเทศเดมิไมส่ามารถใชไ้ดห้ากแรงงาน: 

• ถกูยตุกิารจา้งงานดว้ยการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

• รับการจา้งงานถกูกฎหมายอืน่ๆ ภายในประเทศนัน้ 

ซพัพลายเออรจ์ะยังคงช าระคา่ใชจ้า่ยในการสง่แรงงานกลับประเทศเดมิหากแรงงานยตุกิารจา้งงานกอ่นสรุปสญัญาการ
จา้งงานอันเนื่องมาจาก: 

• ซพัพลายเออรผ์ดิสญัญาการจา้งงานในเงือ่นไขทีส่ าคัญ 

• แรงงานถกูคกุคามหรอืขม่เหงซึง่ไมไ่ดร้บัการเยยีวยาอยา่งทันทว่งทหีลังจากทีไ่ดร้อ้งทกุขไ์ป อา้งองิถงึ CLS 
ซพัพลายเออรต์อ้งไมเ่ลอืกปฏบัิตแิละ CLS ไมย่นิยอมใหม้กีารคกุคามและการขม่เหง 

แนวทางการปฏบิตัทิ ีแ่นะน าคอื ซพัพลายเออรค์วรจะใหต้ ัว๋เครือ่งบนิกลบักอ่นการ 
สรปุสญัญาการจา้งงานในสว่นทีเ่ป็นกรณีพเิศษเชน่ การเจ็บป่วยรา้ยแรง หรอืเหตฉุุกเฉนิ
ภายในครอบครวั หรอืตอ้งเดนิทางกลบัไปยงัประเทศบา้นเกดิเพือ่ไปเลอืกต ัง้ 

การคุม้ครองการต ัง้ครรภ ์

แรงงานอพยพตา่งชาตทิีต่ัง้ครรภจ์ะตอ้งไดร้ับประกนัการคุม้ครองภายใตข้อ้บังคับทางกฎหมายและกฎหมาย โดยอยา่ง
นอ้ยจะตอ้งไดร้ับสทิธปิระโยชนเ์ชน่เดยีวกนักบัแรงงานในประเทศ 

ในกรณีทีต่อ้งสง่แรงงานกลับประเทศเดมิตามกฎหมาย ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการสง่แรงงานกลับ
ประเทศเดมิตามทีร่ะบใุนสว่นของการสง่กลับประเทศเดมิ 

แนวทางการปฏบิตัทิ ีแ่นะน าคอื ซพัพลายเออรค์วรจะใหต้ ัว๋เครือ่งบนิกลบักอ่นการสรปุสญัญา

การจา้งงาน หากแรงงานอพยพตา่งชาตทิีต่ ัง้ครรภเ์ลอืกทีจ่ะกลบัไปยงัประเทศผูส้ง่เพือ่
คลอดบตุร 

ทีจ่ดัเก็บ 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจัดหาทีจ่ัดเก็บสว่นตัวทีป่ลอดภัยและสามารถล็อคไดใ้หก้บัแรงงานอพยพตา่งชาตทิกุคนส าหรับ
เก็บรักษาเอกสารสว่นตัวและสิง่ของมคีา่ พนักงานจะสามารถเขา้ถงึทีจ่ัดเก็บไดทั้นทแีละโดยตรงตลอดเวลา 

แรงงานผดิกฎหมาย 

ซพัพลายเออรจ์ะไมใ่ชแ้รงงานอพยพตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้ับอนุญาตตามกฎหมายใหท้ างานภายในประเทศทีร่ับ แรงงาน
อพยพตา่งชาตผิดิกฎหมายใดๆ ทีซ่พัพลายเออรไ์ดว้า่จา้งโดยเจตนาหรอืวา่จา้งอนัเนือ่งมาจากการกระท าการวา่จา้งที่
บกพรอ่ง มสีทิธิท์ีจ่ะถกูสง่กลับประเทศเดมิตามทีร่ะบใุนสว่นการสง่กลับประเทศเดมิขา้งตน้ 

การวา่จา้งแรงงานอพยพตา่งชาตภิายในประเทศทีร่บั 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แรงงานอพยพตา่งชาตใิดๆ ซึง่อยูภ่ายในประเทศทีร่ับแลว้นัน้ ไดร้ับอนุญาต
ใหท้ างานตามกฎหมายได ้ซพัพลายเออรต์อ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นวซีา่การจา้งงานหรอื
เอกสารประกอบการอนุญาตการจา้งงานอืน่ๆ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรับผดิชอบในการสง่แรงงานกลับประเทศเดมิตามที่

ระบใุนสว่นการสง่กลับประเทศเดมิขา้งตน้ 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

 แหลง่ทีม่า 

อนุสญัญา ILO ฉบับที ่29 วา่ดว้ยแรงงานบังคับ (1930) 
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อนุสญัญา ILO ฉบับที ่105, อนุสญัญาวา่ดว้ยการยกเลกิแรงงานบังคับ (1957) 

อนุสญัญา ILO ฉบับที ่181, อนุสญัญาวา่ดว้ยส านักจัดหางานเอกชน (1997) 

หลักการทั่วไปและแนวทางปฏบิัตขิอง ILO เพือ่การจัดหางานทีเ่ป็นธรรมและค าจ ากดัความของคา่ธรรมเนยีมการจัดหา

งานกบัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง (2019) 

พธิสีารเพือ่ป้องกนั ปราบปรามและลงโทษการคา้มนุษยโ์ดยเฉพาะเด็กและสตร ี(พธิสีารการคา้มนุษย)์ (2000) 

พระราชบัญญัตปิกป้องเหยือ่การคา้มนุษย ์22 USC §7101 (2000) 

 อายกุารท างานขัน้ต า่คอื 16 ปี 

 มาตรฐาน 

Nike หา้มการใชแ้รงงานเด็กในสถานประกอบการทีท่ าสญัญาเพือ่ผลติหรอืเคลือ่นยา้ยผลติภัณฑข์อง Nike พนักงาน
ของซพัพลายเออรต์อ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 16 ปี หรอือายพุน้เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาภาคบังคับหรอือายกุารท างานตาม
กฎหมายของประเทศ โดยยดึตามเกณฑท์ีส่งูกวา่ พนักงานอายตุ า่กวา่ 18 ปี ตอ้งไมท่ างานในสภาพทีเ่ป็นอันตราย เชน่ 
การท างานในตอนกลางคนื การท างานกบัสารเคม ีหรอืการท างานกบัเครือ่งจักรทีห่นัก 

 ขอ้บงัคบั 

45.2.1 ขอ้บงัคบัในเรือ่งอายขุ ัน้ต า่  

Nike อาจมมีาตรฐานอายขุัน้ต า่ทีส่งูกวา่ภายในบางอตุสาหกรรมหรอืบางประเทศ ซึง่จะแจง้ใหซ้พัพลายเออรท์ีเ่กีย่วขอ้ง

ไดท้ราบ 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจัดตัง้และรักษาแนวทางปฏบัิตแิละระบบทรัพยากรบคุคลทีด่เีอาไวเ้พือ่ยนืยันไดว้า่ผูส้มัครมอีายขุัน้
ต า่ถงึตามทีก่ าหนด ระบบและแนวทางปฎบิัตดิังกลา่วไดแ้ก ่นโยบายการวา่จา้งทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร การฝึกอบรม
บคุลากรทีว่า่จา้งและการขอเรยีกดหูลักฐานเอกสารประกอบการพสิจูนอ์ายใุนตอนทีว่า่จา้ง 

45.2.2 การพสิจูนอ์าย ุ 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งก าหนดใหม้กีารพสิจูนอ์ายใุนตอนทีว่า่จา้งซึง่ไดแ้ก ่สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น บัตรประจ าตัวประชาชน 
(ID) ใบขบัขีแ่ละบัตรลงทะเบยีนการเลอืกตัง้ โดยจะตอ้งเก็บส าเนาของเอกสารเหลา่นีไ้วใ้นระบบตลอดชว่งระยะเวลา

การจา้งงาน 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใชม้าตรการทีส่มเหตผุลเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่หลักฐานเอกสารการพสิจูนอ์ายเุหลา่นีม้คีวามถกูตอ้ง
แมน่ย าและสมบรูณ์ ในกรณีทีเ่อกสารการพสิจูนอ์ายไุมส่ามารถเชือ่ถอืหรอืใชง้านได ้ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งหาวธิอีืน่ๆ 
เพือ่น ามาใชย้นืยันอายขุองแรงงาน ตัวอยา่งเชน่ ส าเนาใบรับรองวฒุกิารศกึษาทีไ่ดร้ับการประทับตราอยา่งเป็นทางการ 
หรอืค าใหก้ารทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนของรัฐในทอ้งถิน่ 

หลกัฐานเอกสารการพสิจูนอ์ายสุามารถลอกเลยีนหรอืปลอมแปลงไดง้า่ย ดังนัน้ซพัพลายเออรอ์าจตอ้งใชบ้รกิารจาก
แพทยท์ีผ่า่นการรับรองจากรัฐบาลในการยนืยันอายขุองแรงงานไดอ้ยา่งถกูตอ้งดว้ยการตรวจรา่งกาย เอกสารประกอบ
ของผลการตรวจสอบจะตอ้งแนบไวด้ว้ยกันกบัเอกสารการพสิจูนอ์ายอุย่างนอ้ยหนึง่ในรายการทีร่ะบขุา้งตน้ 

45.2.3 การแกไ้ขปญัหาการจา้งงานผูม้อีายตุ า่กวา่เกณฑ ์ 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจัดท า บันทกึ เก็บรักษาและสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพใหแ้รงงานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ ได ้
ทราบถงึนโยบายและขัน้ตอนในการแกไ้ขปัญหาแรงงานทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะทีพ่บวา่ไดท้ างานในลักษณะทีผ่ดิกฎหมาย
ทอ้งถิน่หรอื CLS นี้ 

ทัง้นีห้ากพบวา่ซพัพลายเออรม์แีรงงานทีม่อีายนุอ้ยกวา่มาตรฐานอายขุัน้ต า่ เมือ่พจิารณานโยบายและขัน้ตอนอืน่ๆ 
ดังกลา่วรวมถงึผลประโยชนโ์ดยรวมทีด่ทีีส่ดุส าหรับแรงงานภายในขอ้บังคับกฎหมายทอ้งถิน่แลว้ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้ง
ด าเนนิการดังตอ่ไปนี:้ 

• น าแรงงานทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะออกไปจากสถานทีท่ างาน 



ซพัพลายเออรต์อ้งไมเ่ลอืกปฏบัิต ิ มาตรฐานหลักเกณฑค์วามเป็นผูน้ าของ NIKE 

 

กลับสูด่า้นบน | หนา้ 116 จาก 132 

 

• ใหก้ารสนับสนุนทางดา้นการเงนิและอืน่ๆ อยา่งเพยีงพอเพือ่ใหแ้รงงานทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะสามารถเขา้เรยีน
และไปโรงเรยีนหรอืโปรแกรมฝึกอบรมวชิาชพีไดจ้นถงึอาย ุ16 ปี หรอืตามก าหนดอายกุารท างานขัน้ต า่ตาม
กฎหมายโดยใหย้ดึตามเกณฑท์ีส่งูกวา่ 

• หากแรงงานทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะสามารถใหเ้อกสารประกอบแจง้การลงทะเบยีนและเขา้เรยีนในชัน้เรยีนหรอื
โปรแกรมการฝึกอบรมวชิาชพีได ้ซพัพลายเออรจ์ะยังคงจา่ยคา่จา้งขัน้ตน้ใหแ้รงงานทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ
จนกวา่แรงงานจะเรยีนจบจากโรงเรยีนหรอืการฝึกอบรม หรอือายถุงึ 16 ปี หรอืตามก าหนดอายกุารท างานขัน้ต า่
ตามกฎหมายโดยใหย้ดึตามเกณฑท์ีส่งูกวา่ 

• เมือ่แรงงานทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะมอีายคุรบ 16 ปี หรอืครบตามก าหนดอายกุารท างานขัน้ต า่ตามกฎหมายโดย
ใหย้ดึตามเกณฑท์ีส่งูกวา่ แรงงานจะมโีอกาสไดร้ับการจา้งงานจากซพัพลายเออร ์

• หากแรงงานทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะเลอืกทีจ่ะไมเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีนหรอืโปรแกรมการฝึกอบรมวชิาชพี แรงงานจะ
เสยีสทิธิใ์นการรับคา่ตอบแทนทางการเงนิจากซพัพลายเออรต์อ่ไป การตัดสนิใจเหลา่นีจ้ะตอ้งมกีารบันทกึไว ้

ซพัพลายเออรแ์ละ Nike หรอืตัวแทนทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ อาจมกีารตกลงกนัในเรือ่งโปรแกรมการแกไ้ขปัญหาเพิม่เตมิ

หรอืทีแ่ตกตา่งออกไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์และผลประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุแกแ่รงงาน 

45.2.4 การปกป้องแรงงานผูเ้ยาวจ์ากสภาพการท างานทีอ่นัตราย  

ซพัพลายเออรจ์ะไมใ่หแ้รงงานทีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปีท างานในสภาพทีเ่ป็นอันตรายไมว่า่จะเป็นสถานการณ์ในหรอืนอก
สถานทีท่ างานซึง่อาจท าลายสขุภาพ ความปลอดภัย หรอืก าลังใจของแรงงานได ้อา้งองิถงึ CLS ของเสยีอันตราย และ 
CLS แรใ่ยหนิ 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมกีระบวนการในการระบงุานทีม่อบหมายซึง่อาจเป็นอันตรายได ้ตัวอยา่งเชน่ การท างานกบัหรอื
ใกลส้ารเคมอีันตราย การท างานกบัเครือ่งจักรอันตราย การท างานกะกลางคนื หรอืตามทีร่ะบใุนกฎหมายทอ้งถิน่  

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

 แหลง่ทีม่า 

อนุสญัญา ILO ฉบับที ่138 อนุสญัญาวา่ดว้ยอายขุัน้ต า่ทีใ่หจ้า้งงานได ้(1973) 

อนุสญัญา ILO ฉบับที ่182 อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจัดรปูแบบทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุของการใชแ้รงงานเด็ก (1999) 

 ซพัพลายเออรต์อ้งไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

 มาตรฐาน 

พนักงานของซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมถ่กูเลอืกปฏบัิตใินการจา้งงานรวมถงึ การวา่จา้ง คา่ตอบแทน การเลือ่นต าแหน่ง 
หรอืระเบยีบวนัิยตามเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา อาย ุความทพุพลภาพ รสนยิมทางเพศ การตัง้ครรภ ์สถานภาพสมรส 
สญัชาต ิความคดิเห็นทางการเมอืง การเขา้รว่มสหภาพแรงงาน แหลง่ก าเนดิทางสงัคมหรอืชาตพิันธุ ์ชนชัน้หรอืสถานะ
อืน่ๆ ทีไ่ดร้ับการคุม้ครองตามกฎหมายทอ้งถิน่ พนักงานทกุคนไมว่า่จะเป็นเพศใดจะไดร้ับ 
คา่จา้งเทา่กนัส าหรับการท างานทีม่มีลูคา่เทา่กนั 

 ขอ้บงัคบั 

46.2.1 นโยบายการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมนีโยบายเรือ่งการตอ่ตา้นการเลอืกปฏบัิตเิป็นลายลักษณ์อักษร นโยบายการไมเ่ลอืกปฏบัิตจิะตอ้ง
ครอบคลมุอยา่งนอ้ย: 

• ขอ้ความทีห่า้มการเลอืกปฏบัิตใินการจา้งงานซึง่สอดคลอ้งกบัทีไ่ดก้ลา่วไปขา้งตน้มาตรฐานรวมถงึกฎหมาย
ทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• วธิกีารแจง้ขอ้รอ้งทกุขภ์ายในหรอืขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งการเลอืกปฏบิัต ิ
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o อา้งองิถงึขอ้ก าหนดเรือ่งขอ้รอ้งทกุขใ์น CLS เคารพเสรภีาพในการสมาคมและการเจรจาตอ่รองรว่ม 

• ขอ้ความทีร่ะบวุา่จะไมม่กีารลงโทษหรอืด าเนนิการตอบโตพ้นักงานคนใดหากพนักงานไดร้ายงานการกระท า
หรอืพฤตกิรรมทีเ่ลอืกปฏบิัตดิว้ยความบรสิทุธิใ์จ 

การสือ่สาร 

ซพัพลายเออรต์อ้งสือ่สารใหพ้นักงานทราบถงึนโยบายการไมเ่ลอืกปฏบัิตเิพือ่ทีพ่นักงานจะไดท้ราบถงึสทิธขิองตนที่
เป็นอสิระจากการเลอืกปฏบัิต ิการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพไดแ้ก:่ 

• การปฐมนเิทศพนักงานใหมแ่ละการฝึกอบรมเพือ่ทบทวนใหมเ่ป็นประจ า 

• การฝึกอบรมหัวหนา้งานและ/หรอืฝ่ายบรหิาร 

• การตดินโยบายบนกระดานป้ายตดิประกาศของพนักงานหรอืสถานทีอ่ืน่ๆ ซึง่พนักงานสามารถอา่นไดโ้ดยงา่ย 

การฝึกอบรมพนกังาน 

ซพัพลายเออรจ์ะท าการฝึกอบรมพนักงานของตนทีร่ับผดิชอบในการน าสว่นของบทบาทและความรับผดิชอบในนโยบาย
การเลอืกปฏบัิตไิปปฏบัิตแิละบังคับใช ้

46.2.2 แนวทางปฏบิตัใินการจา้งงานแบบไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 

การจา้งงานจะตัดสนิใจโดยพจิารณาจากเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงาน ตัวอยา่งเชน่: คณุสมบัต ิทักษะ ความสามารถ 
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพการท างานโดยรวมของพนักงาน 

หา้มมใิหใ้ชบั้ญชดี าโดยเฉพาะซึง่พจิารณาจากการเขา้รว่มทางการเมอืง สถานะในสหภาพแรงงาน หรอื สถานะอืน่ๆ ที่
ไดร้ับการคุม้ครองตามกฎหมาย หรอื เกณฑท์ีไ่มเ่กีย่วกบัการจา้งงาน 

ซพัพลายเออรจ์ะยนิยอมปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งพนักงานในประเภททีก่ าหนด ตัวอยา่งไดแ้ก ่
กฎหมายทีใ่หส้ทิธหิรอืการปฏบัิตเิป็นพเิศษแกผู่พ้กิารทางรา่งกาย ทหารผา่นศกึและชนกลุม่นอ้ยทีไ่ดร้ับการคุม้ครอง 

แนวทางปฏบิตัทิ ีแ่นะน าคอื แมก้ฎหมายทอ้งถิน่ไมไ่ดบ้ญัญตัไิว ้ซพัพลายเออรค์วรจะใหท้ีพ่กัอาศยัที ่
สมเหตผุลแกพ่นกังานผูพ้กิาร รวมถงึอ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึหอ้งน า้และสถานประกอบการ
อืน่ๆ  

แนวทางการปฏบิตัทิ ีแ่นะน าคอื ซพัพลายเออรค์วรจะจดัหาทีพ่กัอาศยัทีส่มเหตผุลแกว่ถิปีฏบิตัทิาง
ศาสนา 

การจา่ยคา่ตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 

พนักงานทัง้หมดไมว่า่จะเพศใดก็ตาม จะตอ้งไดร้ับคา่ตอบแทนอยา่งเป็นธรรมและจะตอ้งไดร้ับการประเมนิคณุภาพของ
งานอยา่งเป็นธรรม รวมถงึไดร้ับโอกาสอยา่งเทา่เทยีมในต าแหน่งงานทีเ่ปิดรับสมัคร  

การเลน่พรรคเลน่พวกและสนิบน 

บคุลากรฝ่ายบรหิารจะตอ้งไมร่ับของก านัล คา่ตอบแทน หรอื สทิธพิเิศษอืน่ๆ จากพนักงานหรอืวา่ทีพ่นักงานเพือ่เป็น
การตอบแทนส าหรับการไดง้านหรอืการปฏบัิตอิยา่งเป็นพเิศษ  

46.2.3 สทิธสิตร ี 

งานทีป่ลอดภยั 

ซพัพลายเออรจ์ะจัดหาทีพ่กัอาศัยทีเ่หมาะสมและสมเหตผุลใหแ้กพ่นักงานเพศหญงิทีต่ัง้ครรภ ์คลอดบตุรและใหน้มบตุร 
ซพัพลายเออรจ์ะยนิยอมปฏบัิตติามชัว่โมงการท างานทีก่ าหนดหรอืขอ้จ ากดัการท างานอืน่ๆ ส าหรับพนักงานทีต่ัง้ครรภ์
และใหน้มบตุรตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่บังคับ และจะด าเนนิมาตรการอืน่ๆ ทีส่มเหตผุลในการคุม้ครองสตรมีคีรรภจ์ากงาน
อันตราย รวมถงึการจ ากดัชัว่โมงการท างานตามค าแนะน าของแพทยท์ีม่ใีบอนุุญาต 

การทดสอบการต ัง้ครรภ ์

การตรวจการตัง้ครรภจ์ะไมถ่กูน ามาใชเ้ป็นเงือ่นไขในการจา้งงาน และพนักงานไมจ่ าเป็นตอ้งตรวจการตัง้ครรภเ์วน้แต่
กฎหมายทอ้งถิน่ก าหนดไว ้ซพัพลายเออรอ์าจจัดหาชดุทดสอบการตัง้ครรภโ์ดยความสมัครใจมาใหใ้นกรณีทีพ่นักงาน
รอ้งขอเทา่นัน้ และจะตอ้งมกีารบันทกึการรอ้งขอดังกลา่วในแตล่ะครัง้ไว ้
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การคมุก าเนดิ 

ซพัพลายเออรจ์ะไมบั่งคับหรอืกดดันใหพ้นักงานคมุก าเนดิ 

การลาคลอด 

พนักงานเพศหญงิมสีทิธลิาคลอดไดต้ามขอ้บังคับกฎหมายทอ้งถิน่หรอื CLS การจา่ยคา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชนต์รง
ตามเวลาโดยยดึตามเกณฑท์ีส่งูกวา่ 

ซพัพลายเออรไ์มส่ามารถปลดออกหรอืขม่ขูจ่ะปลดพนักงานทีล่าคลอด ลดระดับอาวโุส หรอืลดคา่จา้ง และพนักงาน
สามารถกลับไปท างานไดเ้ชน่เดมิโดยไดร้บัคา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชนใ์นอัตราเดยีวกนัหลังจากสิน้สดุการลาคลอด
แลว้ 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

 แหลง่ทีม่า 

อนุสญัญา ILO ฉบับที ่100, อนุสญัญาวา่ดว้ยคา่ตอบแทนทีเ่ทา่เทยีมกนัส าหรับพนักงานเพศชายและหญงิซึง่ท างานที่

มมีลูคา่เทา่กนั (1951) 

อนุสญัญา ILO ฉบับที ่111 อนุสญัญาวา่ดว้ยการเลอืกปฏบัิตใินการจา้งงานและอาชพี (1958) 

 เคารพเสรภีาพในการสมาคมและการเจรจาตอ่รองรว่ม 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรต์ระหนักถงึและเคารพเสรภีาพในการสมาคมและการเจรจาตอ่รองรว่ม ซพัพลายเออรเ์คารพขอ้หา้ม
เกีย่วกบัการแทรกแซงพนักงานทีต่อ้งการจัดตัง้หรอืด าเนนิกจิกรรมของสหภาพแรงงานตลอดจนขอ้หา้มเกีย่วกบักจิกรรม
ใดๆ ทีเ่ป็นการพยายามขม่ขู ่คกุคาม หรอืตอบโตค้นงานทีเ่ขา้รว่มในสหภาพหรอืองคก์รตัวแทนอืน่ๆ ในกรณีทีส่ทิธิข์อง
เสรภีาพในการสมาคมและการเจรจาตอ่รองรว่มถกูจ ากดัภายใตก้ฎหมายทอ้งถิน่ ซพัพลายเออรอ์นุญาตใหม้กีารพัฒนา

วธิกีารแบบคูข่นานส าหรับการสมาคมและการเจรจาตอ่รองรว่มทีเ่ป็นอสิระและไมม่ขีอ้จ ากดั 

 ขอ้บงัคบั 

47.2.1 สทิธใินการสมาคมไดอ้ยา่งเสร ี 

ในประเทศทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ใหก้ารยอมรบัสทิธขิองพนักงานในการจัดตัง้และเขา้รว่มสหภาพแรงงานและองคก์ร
แรงงานอืน่ๆ ทีต่นเลอืกโดยไมเ่ขา้ไปกา้วกา่ยและเจรจาตอ่รองรว่ม ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งยนิยอมปฏบัิตติามกฎหมาย
ทอ้งถิน่และขอ้บังคับของ CLS สทิธเิหลา่นีจ้ะยังคงอยูต่ลอดชว่งระยะเวลาการจา้งงาน จนถงึการยตุกิารจา้งงานใน

ทา้ยทีส่ดุ 

พนักงานมสีทิธใินการเขา้รว่มหรอืไมเ่ขา้รว่มสหภาพแรงงานหรอืองคก์รแรงงานอืน่ๆ ตามทีต่นเลอืก 

ในกรณีทีก่ฎหมายทอ้งถิน่จ ากดัเสรภีาพในการสมาคมเป็นอยา่งมาก ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งอ านวยความสะดวกทางเลอืก
ในการมสีว่นรว่มกบัพนักงานเป็นรายบคุคลและโดยรว่มกนั พนักงานสามารถแจง้ขอ้รอ้งทกุขแ์ละปกป้องสทิธิข์องตนที่
เกีย่วขอ้งกบัเงือ่นไขการท างานและขอ้ตกลงในการจา้งงานได ้อยา่งนอ้ย น่ันหมายความวา่มกีระบวนการรอ้งทกุขท์ีม่ี

ประสทิธผิลแลว้ อา้งองิถงึสว่น กระบวนการรอ้งทกุขท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 

แนวทางปฏบิตัทิ ีแ่นะน าตามขอบเขตทีก่ฎหมายทอ้งถิน่อนุญาตคอื ซพัพลายเออรค์วรจะ
สนบัสนุนใหม้กีารจดัต ัง้คณะกรรมการแรงงานทีพ่นกังานเลอืกมาโดยเสร ี
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คา่สมาชกิสหภาพ 

ซพัพลายเออรจ์ะไมห่ักคา่สมาชกิสหภาพ คา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ หรอืการประเมนิอืน่ๆ จากคา่จา้งของพนักงานโดยไมไ่ด ้
รับความยนิยอมทางวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรจากพนักงานรายบคุคล เวน้แตไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้ตกลงการเจรจาตอ่รอง

รว่มทีถ่กูตอ้งและทีไ่ดเ้จรจาแลว้อยา่งเสร ีหรอื ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ตัวแทนสหภาพจะสามารถเขา้ถงึสมาชกิของตนภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนดโดยกฎหมายทอ้งถิน่หรอืขอ้ตกลงรว่มกนั
ระหวา่งซพัพลายเออรแ์ละสหภาพ 

แนวทางการปฏบิตัทิ ีแ่นะน าคอื ซพัพลายเออรค์วรจะใหเ้วลาพกัทีส่มเหตผุลแกต่วัแทนสหภาพ
แรงงานในการปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทีต่วัแทนยงัไดร้บัคา่ตอบแทนอยู ่เชน่ จดัการเรือ่งรอ้งทกุขแ์ละเป็น
ตวัแทนสมาชกิ รวมถงึจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกดงักลา่วตามความตอ้งการทีส่มเหตผุลเพือ่ให้
ตวัแทนสามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สิง่อ านวยความสะดวกและเวลาพกัทีเ่หมาะสมอาจ
แตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัหลายปจัจยั ตวัอยา่งเชน่ จ านวนพนกังานทีเ่ป็นตวัแทนให ้จ านวนตวัแทน
แรงงานและขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงรว่ม 

47.2.2 การไมแ่ทรกแซง  

พนักงานมสีทิธใินการเลอืกตัง้ผูน้ าและตัวแทนของสหภาพและด าเนนิกจิกรรมโดยปราศจากการแทรกแซงของซพั
พลายเออร ์ซึง่รวมถงึการกระท าในการจัดตัง้ หรอื สง่เสรมิการมอี านาจ การใหเ้งนิทนุ หรอื การควบคมุสหภาพแรงงาน

โดยนายจา้ง 

ทัง้นีเ้พือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่ ในกรณีทีส่หภาพหนึง่เป็นตัวแทนแรงงาน ซพัพลายเออรจ์ะไมพ่ยายามทีจ่ะ
เขา้ไปมอีทิธพิลหรอืแทรกแซงความสามารถของพนักงานในการจัดตัง้องคก์รอืน่ๆ ทีเ่ป็นตัวแทนแรงงาน ซพัพลายเออร์
จะไมแ่ทรกแซงสทิธิใ์นเสรภีาพการสมาคมโดยการใหส้ทิธพิเิศษแกส่หภาพใดมากกวา่ 

47.2.3 หา้มมใิหม้กีารคกุคามและการตอบโต ้ 

ซพัพลายเออรจ์ะไมข่ม่ขูห่รอืใชค้วามรนุแรงหรอืใชต้ ารวจหรอืทหารในการขม่ขูพ่นักงานหรอืป้องกนั ขดัขวาง หรอื ยตุิ
กจิกรรมใดๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิการแสดงออกของสทิธิใ์นเสรภีาพการสมาคมอยา่งถกูกฎหมายและอยา่งสนัต ิทัง้นี้รวมถงึการ

ประชมุสหภาพ การจัดกจิกรรม การชมุนุมและการหยดุงานประทว้งโดยถกูกฎหมาย 

พนักงานหรอืวา่ทีพ่นักงานจะไมไ่ดร้ับการปลด การเลอืกปฏบิัต ิการคกุคาม การขม่ขู ่หรอื การตอบโตอ้ันเนื่องมาจาก
การเป็นสมาชกิในสหภาพหรอืสมาคมแรงงาน หรอืการเขา้รว่มสหภาพแรงงานโดยถกูกฎหมายหรอืเสรภีาพอืน่ๆ ใน
กจิกรรมสมาคม รวมถงึการแสดงออกซึง่สทิธใินการจัดตัง้สหภาพ 

หา้มใชบั้ญชดี าเพือ่เขา้แทรกแซงในสทิธิก์ารสมาคมอยา่งเสร ีตัวอยา่งเชน่ หา้มใชบั้ญชดี าทีพ่จิารณาจากการเป็น
สมาชกิสหภาพหรอืการเขา้รว่มกจิกรรมสหภาพโดยถกูกฎหมาย 

ซพัพลายเออรจ์ะยนิยอมปฏบัิตติามขอ้ก าหนดทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กฎหมายทอ้งถิน่ใหก้ารคุม้ครองเป็นพเิศษแก่
พนักงานหรอืตัวแทนแรงงานทีม่สีว่นรว่มในกจิกรรมสหภาพ (เชน่ เป็นสมาชกิกอ่ตัง้สหภาพ หรอื ก าลังด ารงต าแหน่งผูม้ี
อ านาจในสหภาพ) 

ซพัพลายเออรจ์ะไมก่ าหนดบทลงโทษใด ๆ ตอ่พนักงานทีจ่ัดตัง้หรอืเขา้รว่มในการหยดุงานประทว้งทีช่อบดว้ยกฎหมาย
และซพัพลายเออรจ์ะไมจ่า้งพนักงานทดแทนในความพยายามทีจ่ะยตุกิารหยดุงานประทว้งทีช่อบดว้ยกฎหมายหรอืเพือ่

หลกีเลีย่งการเจรจาตอ่รองดว้ยความบรสิทุธิใ์จ 

หากพบวา่พนักงานถกูปลด ลดต าแหน่งอยา่งไมเ่ป็นธรรมหรอืสญูเสยีสทิธแิละประโยชนใ์นงานอันเนือ่งมาจากการ
กระท าการเลอืกปฏบัิตติอ่สหภาพ พนักงานดังกลา่วสามารถเรยีกคนืสทิธิแ์ละประโยชนพ์เิศษทัง้หมดทีส่ญูเสยีไป
กลับคนืมาหากพนักงานตอ้งการ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้บังคับกฎหมายทอ้งถิน่ ซึง่รวมถงึการใหเ้ขา้รับต าแหน่งเดมิในงาน
เดยีวกนัหรอืงานทีค่ลา้ยกนัดว้ยคา่จา้งและระดับอาวโุสเชน่เดมิ 

พนักงานและตัวแทนสหภาพสามารถยืน่ค ารอ้งแกฝ่่ายบรหิารในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการปฎบิัตติามขอ้ตกลงการเจรจาตอ่รอง
รว่มโดยปราศจากการตอบโต ้

47.2.4 การเจรจาตอ่รองรว่ม  

ซพัพลายเออรจ์ะยอมรับสทิธิข์องพนักงานทีจ่ัดตัง้ใหม้สีว่นรว่มอยา่งเสรใีนการเจรจาตอ่รองรว่ม 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเจรจาตอ่รองดว้ยความบรสิทุธิใ์จ 
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ซพัพลายเออรจ์ะใหเ้กยีรตดิว้ยความจรงิใจในเงือ่นไขของขอ้ตกลงการเจรจาตอ่รองรว่มใดๆ ทีไ่ดล้งนามไปในชว่ง
ระยะเวลาของขอ้ตกลงนัน้ 

กรณีทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ระบบุางสหภาพใหเ้ป็นตัวแทนเจรจาตอ่รองรว่ม ซพัพลายเออรไ์มจ่ าเป็นตอ้งมสีว่นรว่มในการ
เจรจาตอ่รองรว่มกบักลุม่หรอืองคก์รแรงงานอืน่ๆ ในเรือ่งทีค่รอบคลมุในขอ้ตกลงการเจรจาตอ่รองรว่ม 

แนวทางปฏบิตัทิ ีแ่นะน าหากมกีารตกลงการเจรจาตอ่รองรว่มคอื ซพัพลายเออรค์วรจะท า
ส าเนาขอ้ตกลงเพือ่แจกจา่ยใหพ้นกังานทกุคนทีค่รอบคลมุในขอ้ตกลง 

47.2.5 กระบวนการรอ้งทกุขท์ีม่ปีระสทิธภิาพ  

ซพัพลายเออรจ์ะจัดตัง้กระบวนการรอ้งทกุขท์ีม่ปีระสทิธภิาพซึง่จะชว่ยใหพ้นักงานสามารถแจง้ปัญหาในดา้น
ประสบการณ์ทีไ่ดร้ับจากการท างาน เชน่ สภาพการท างาน กระบวนการและนโยบายของบรษัิท เงือ่นไขและขอ้ตกลง
การจา้งงาน กระบวนการรอ้งทกุขท์ีเ่ฉพาะเจาะจงจะแตกตา่งกนัไปตามสถานประกอบการ โดยขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย 
ตัวอยา่งเชน่ ขนาดของสถานประกอบการ กฎหมายทอ้งถิน่ และวัฒนธรรม แตโ่ดยท่ัวไปแลว้ กระบวนการรอ้งทกุขท์ีม่ี
ประสทิธภิาพจะตอ้งมอียา่งนอ้ย: 

นโยบายและข ัน้ตอนการรอ้งทกุข ์

• นโยบายขอ้รอ้งทกุขท์ีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรและการน าขัน้ตอนไปใชซ้ึง่รวมถงึ: 

o ความมุง่มั่นของซพัพลายเออรใ์นกระบวนการรอ้งทกุขท์ีเ่ป็นความลับ มกี าหนดระยะเวลา ไมม่กีารตอบ
โตแ้ละโปรง่ใส อยา่งนอ้ย นโยบายจะตอ้งมจีดุประสงค ์ขอบเขต หลักแนวทาง บทบาทและความ
รับผดิชอบ ขัน้ตอนการรอ้งทกุขแ์ละกระบวนการในการยืน่ค ารอ้ง 

o กระบวนการทีช่ดัเจนในการจัดการขอ้รอ้งทกุขด์ว้ยความมุง่มั่นทีม่ตีอ่การแกไ้ขปัญหาทีก่ าหนด
ระยะเวลาชดัเจน การมสีว่นรว่มของพนักงาน ขอ้คดิเห็นจากฝ่ายบรหิาร การด าเนนิการตอบสนองตอ่ขอ้
รอ้งทกุข ์(เชน่ การปรับปรุงนโยบายใหทั้นสมัย) และการตดิตอ่สือ่สารเพือ่ตดิตามพนักงานและฝ่ายที่
เกีย่วขอ้ง 
เพือ่ใหม้ั่นใจวา่การแกปั้ญหาจะไดร้ับการจัดการอยา่งเหมาะสมและมโีอกาสอทุธรณ์หากจ าเป็น 

o ชอ่งทางมากมายใหพ้นักงานไดร้อ้งทกุขแ์ละใหข้อ้มลูแกฝ่่ายบรหิาร ตัวอยา่งเชน่: 

▪ กลอ่งรับเรือ่งรอ้งทกุขห์รอืค าแนะน า 

▪ หัวหนา้งานหรอืผูน้ าทมี 

▪ ฝ่ายทรัพยากรบคุคลหรอืผูใ้หค้ าปรกึษา  

▪ นโยบายเปิดประต ู

▪ สายดว่นของบรษัิท 

▪ บคุคลทีส่ามเชน่ คณะกรรมการแรงงาน สหภาพแรงงาน ตัวแทนแรงงาน และผูใ้หบ้รกิารบคุคล
ทีส่ามทีท่ าสญัญา  

o ความสามารถในการรอ้งทกุขโ์ดยเก็บเป็นความลับและ/หรอืไมเ่ปิดเผยชือ่ ขึน้อยูก่ับขอ้บังคับของ
กฎหมายทอ้งถิน่หากเป็นความประสงคข์องพนักงานโดยไมม่กีารตอบโต ้

• ซพัพลายเออรจ์ะใหก้ารตดิตอ่โดยตรงและกระบวนการในการรอ้งเรยีนซึง่จะใหต้ัวแทนแรงงานเขา้มามสีว่นรว่ม
ดว้ยในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ ระเบยีบวนัิยหรอืการยตุกิารจา้งงาน  

การสือ่สารและการฝึกอบรม 

• มกีารสือ่สารนโยบายขอ้รอ้งทกุขไ์ปยังพนักงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ทีพ่นักงานจะไดท้ราบถงึ
กระบวนการรอ้งทกุขแ์ละสทิธขิองตนในการรอ้งทกุข ์

• มกีารฝึกอบรมพนักงานของตนทีร่ับผดิชอบในการตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งทกุขแ์ละมกีารฝึกอบรมผูบ้ังคับบัญชา
และหัวหนา้งานทกุคนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบาย บทบาทและความรับผดิชอบ 

การแกไ้ขขอ้รอ้งทกุข ์

• ความโปรง่ใสของสถานะส าหรับขอ้รอ้งทกุขใ์นแตล่ะกรณี ตัวอยา่งเชน่ การไดร้ับขอ้รอ้งทกุข ์การสบืสวนขอ้รอ้ง
ทกุข ์การตรวจสอบขอ้รอ้งทกุขจ์ากผูบ้รหิาร (เปลีย่นนโยบาย) การแกไ้ขขอ้รอ้งทกุข ์และการปิดเรือ่งขอ้รอ้ง
ทกุข ์

• ตดิประกาศใหท้ราบถงึการแกไ้ขขอ้รอ้งทกุขแ์ละแจง้แกพ่นักงานอยา่งเหมาะสม 
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• ใหซ้พัพลายเออร ์ตัวแทนแรงงาน และพนักงานมสีว่นร่วมในการแกไ้ขขอ้รอ้งทกุขห์ากเป็นไปได ้ 

• มกีารจัดตัง้คณะกรรมการขอ้รอ้งทกุขโ์ดยใหม้ตีัวแทนแรงงานดว้ยหากเป็นไปได ้ 

• ซพัพลายเออรจ์ะมกีารวัดประสทิธผิลของกระบวนการรอ้งทกุขโ์ดยพจิารณาจากขอ้มลูเป็นหลัก ตัวอยา่งเชน่ มี
การใชก้ารรอ้งทกุขใ์นแตล่ะชอ่งทางบอ่ยแคไ่หน มขีอ้รอ้งทกุขเ์ทา่ใดทีไ่ดร้ับการแกไ้ขปัญหาในระยะเวลาที่
ก าหนด ขอ้คดิเห็นของพนักงานหลังจากทีไ่ดแ้กไ้ขปัญหาแลว้ และบันทกึการรอ้งเรยีน 

• วธิกีารในการบันทกึและตดิตามขอ้รอ้งทกุขเ์พือ่ทีจ่ะสามารถตอบสนองกลับไปยังพนักงานไดอ้ยา่งทันทว่งท ี

แนวทางการปฏบิตัทิ ีแ่นะน าคอื ซพัพลายเออรค์วรจะระบแุละพฒันาแผนในการตอบสนอง
ปญัหาทีพ่นกังานรอ้งเรยีนในวงกวา้งขึน้/อยา่งเป็นระบบผา่นกระบวนการรอ้งทกุข ์

47.2.6 การฝึกอบรม 

พนักงานทกุคนจะไดร้ับการฝึกอบรมในเรือ่งสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั CLS นี ้โดยสทิธิเ์หลา่นัน้อาจแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะ

สถานที ่

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

 แหลง่ทีม่า 

อนุสญัญา ILO ฉบับที ่87, อนุสญัญาวา่ดว้ยเสรภีาพในการสมาคมและการคุม้ครองสทิธใินการรวมตัวกนั (1948) 

อนุสญัญา ILO ฉบับที ่98, อนุสญัญาวา่ดว้ยหลักการแหง่สทิธใินการรวมตัวกนัและการเจรจาตอ่รองรว่ม(1949) 

อนุสญัญา ILO ฉบับที ่135 อนุสญัญาวา่ดว้ยตัวแทนแรงงาน (1971) 

ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน (1948) (ขอ้ 20(1) และ (2) และ ขอ้ 23(4)) 
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ความเสมอภาค 

 ไมย่นิยอมใหม้กีารคกุคามและการขม่เหง 

 มาตรฐาน 

พนักงานของซพัพลายเออรไ์ดร้ับการปฏบัิตดิว้ยความเคารพและการใหเ้กยีรต ิซพัพลายเออรไ์มไ่ดม้สีว่นรว่มหรอืยอม
ใหม้กีารคกุคามหรอืการลว่งละเมดิทางรา่งกาย ทางเพศ ทางจติใจ หรอืทางวาจา 

 ขอ้บงัคบั 

48.2.1 นโยบายเรือ่งการคกุคามและการขม่เหง  

ในการปรกึษาหารอืกบัตัวแทนแรงงานหรอืสหภาพแรงงาน ซพัพลายเออรจ์ะประเมนิความเสีย่งเฉพาะดา้นการคกุคาม
และการลว่งละเมดิในสถานประกอบการ ซึง่รวมถงึความเสีย่งของความรนุแรงบนพืน้ฐานทางเพศและจะพัฒนานโยบาย
เป็นลายลักษณ์อักษรเพือ่ตอ่ตา้นการคกุคามและการละเมดิเพือ่จัดการกบัความเสีย่งเหลา่นี ้

อยา่งนอ้ย นโยบายการคกุคามและการขม่เหงจะตอ้งม:ี 

• ขอ้ความทีร่ะบวุา่กรณีการคกุคามและการขม่เหงทีไ่ดร้ับรายงานทัง้หมดจะไดร้ับการสบืสวน 

• ขอ้ความทีห่า้มการมใิหม้กีารคกุคามและการขม่เหงซึง่สอดคลอ้งกบัทีไ่ดก้ลา่วไปขา้งตน้มาตรฐานรวมถงึ
กฎหมายทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• วธิกีารแจง้ขอ้รอ้งทกุขภ์ายในหรอืขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งการคกุคามและพฤตกิรรมขม่เหง อา้งองิถงึ CLS เคารพ
เสรภีาพในการสมาคมและการเจรจาตอ่รองรว่ม 

• ขอ้ความทีร่ะบวุา่พฤตกิรรมลว่งละเมดิอาจน าไปสูก่ารลงโทษ รวมถงึการยตุกิารจา้งงาน หรอื การด าเนนิคดจีาก
ผูม้อี านาจทางกฎหมาย  

• ขอ้ความทีร่ะบวุา่จะไมม่กีารลงโทษหรอืด าเนนิการตอบโตพ้นักงานคนใดหากพนักงานไดร้ายงานดว้ยความ
บรสิทุธิใ์จถงึการกระท าหรอืพฤตกิรรมการคกุคามหรอืการขม่เหง 

การสือ่สาร 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งสือ่สารใหพ้นักงานทราบถงึนโยบายการคกุคามและขม่เหงเพือ่ทีพ่นักงานจะไดท้ราบถงึสทิธขิอง
ตนที่เ่ป็นอสิระจากการคกุคามและการขม่เหง การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพไดแ้ก:่ 

• การฝึกอบรมปฐมนเิทศพนักงานใหม ่

• การฝึกอบรมหัวหนา้งาน/ฝ่ายบรหิาร 

• การตดินโยบายบนกระดานป้ายตดิประกาศของพนักงานหรอืสถานทีอ่ืน่ๆ ซึง่พนักงานสามารถอา่นไดโ้ดยงา่ย 

การฝึกอบรมพนกังาน 

ซพัพลายเออรจ์ะท าการฝึกอบรมพนักงานของตนทีร่ับผดิชอบในการน าสว่นของบทบาทและความรับผดิชอบในนโยบาย
การคกุคามและการขม่เหงไปปฏบัิตแิละบังคับใช ้

48.2.2 บคุลากรดา้นการรกัษาความปลอดภยั  

บคุลากรดา้นการรักษาความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน ไมว่า่จะเป็นพนักงานเต็มเวลาของซพัพลายเออรห์รอืพนักงาน
แบบรับเหมาชว่งของผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก จะด าเนนิกจิกรรมประจ าวันและกจิกรรมฉุกเฉนิเพือ่รักษาความมั่นคงและ

ความปลอดภัยในระดับสงูสดุโดยจะตอ้งปกป้องศักดิศ์รขีองพนักงานดว้ย ทัง้นีร้วมถงึขอ้บังคับดังตอ่ไปนีด้า้นลา่ง 

นโบายทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมนีโยบายดา้นความปลอดภัยทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรซึง่รวมถงึขอ้บังคับดา้นภาพลักษณ์ การ
ประพฤตสิว่นบคุคล ความรบัผดิชอบและความรูใ้นกฎหมายทอ้งถิน่ บคุลากรดา้นการรักษาความปลอดภัยจะตอ้งไดร้ับ
การฝึกอบรมในดา้นบทบาทและความรับผดิชอบของตน 
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การใชก้ าลงั 

บคุลากรดา้นการรักษาความปลอดภัยจะปฏบิัตหินา้ทีป่ระจ าวันดว้ยความสภุาพและเคารพพนักงานและผูเ้ยีย่มชมทกุคน 
ไมค่วรใชก้ าลงัในการปฎบัิตงิานประจ าวันยกเวน้ในสถานการณ์ทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารป้องกนัตัว (เชน่ มอีันตรายเกดิขึน้แก่
ตนเองหรอืพนักงานอืน่ๆ โดยชดัเจน) การใชก้ าลังในกรณีทีม่ขีอ้จ ากดัเหลา่นีจ้ะตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์และอยู่
ภายในขอบเขตของกฎหมายทอ้งถิน่ 

การจดัการวกิฤต ิ

เมือ่วกิฤตมิคีวามรนุแรงและมแีนวโนม้ทีจ่ะมกีารใชค้วามรนุแรงตอ่บคุลากรหรอืทรพัยส์นิ บคุลากรดา้นการรักษาความ
ปลอดภัยจะตอ้งแจง้ใหฝ่้ายบรหิารของซพัพลายเออรท์ราบในทันท ีและจะตอ้งบันทกึสถานการณ์วกิฤตดิังกลา่วไวด้ว้ย 

การใชอ้าวธุ 

ไมแ่นะน าใหพ้กพาอาวธุไมว่า่จะประเภทใดก็ตาม ยกเวน้ต าแหน่งงานบังคับใหต้อ้งตดิอาวุธุเพือ่ปกป้องพนักงานและ
ทรัพยส์นิในประเทศทีเ่กดิความรนุแรงบอ่ยครัง้ ในกรณีเชน่นี ้ซพัพลายเออรห์รอืผูใ้หบ้รกิารดา้นความปลอดภัยจะตอ้งมี
ระบบในการฝึกอบรมการจัดการและการเก็บรักษาอาวธุดังกลา่วอยา่งเหมาะสม จะไมม่กีารน าเอาอาวธุสว่นตัวมายังสถาน
ประกอบการของซพัพลายเออรไ์มว่า่เมือ่ใดก็ตาม 

การตรวจคน้ตวัพนกังาน 

หากจ าเป็นตอ้งตรวจคน้ตัวพนักงานเพือ่ป้องกนัการลักขโมยหรอืกจิกรรมผดิกฎหมาย ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปรกึษา
ส านักงานแรงงานทอ้งถิน่หรอืหน่วยงานของรัฐบาลทีเ่หมาะสมกอ่นเพือ่พจิารณามาตรฐานในการด าเนนิการตรวจคน้
ดังกลา่ว การตรวจคน้ตัวพนักงานซึง่อาจรวมถงึการเปิดกระเป๋าถอืและการยกมอืขึน้จะน ามาใชก้บัพนักงานทกุคนอยา่ง
เทา่เทยีมกนัโดยไมค่ านงึถงึต าแหน่งงาน การตรวจคน้ตัวพนักงานทัง้หมดจะเป็นการตรวจคน้ทางรา่งกายใดๆ โดย
เปิดเผย (เชน่ การยกมอืขึน้) ซึง่จะกระท าโดยบคุลากรดา้นการรักษาความปลอดภัยทีเ่ป็นเพศเดยีวกนักบัพนักงานดว้ย
ความเคารพในแตล่ะบคุคล 

หอพกั 

บคุลากรดา้นการรักษาความปลอดภัยของหอพักจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มบีรกิารรักษาความปลอดภัยในหอพักเพือ่
ปกป้องพนักงานและมกีารแยกหญงิชาย หากมเีคอรฟิ์ว จะตอ้งท าอยา่งสมเหตผุลและใชห้ลักการไมเ่ลอืกปฏบัิต ิโดยมี

การแจง้ใหพ้นักงานทราบถงึบทบาทของความปลอดภัยในการบังคับใชเ้คอรฟิ์ว 

การฝึกอบรม 

บคุลากรดา้นการรักษาความปลอดภัยทัง้หมดจะไดร้ับการฝึกอบรมในเรือ่งนโยบายการคกุคามและการขม่เหง รวมถงึ
นโยบายดา้นความปลอดภัยทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร ทัง้นีจ้ะตอ้งมกีารบันทกึการฝึกอบรมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน 

 เอกสารประกอบ  

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

ซพัพลายเออรจ์ะเก็บรักษาและจัดหาเอกสารประกอบทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้กลา่วหาการคกุคามและการขม่เหงใหแ้ก ่
Nike หรอืตัวแทนบคุคลทีส่ามทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้เชน่ ผูต้รวจสอบหรอืผูร้ับรองเมือ่มกีารรอ้งขอ 

 ชัว่โมงการท างานทีเ่หมาะสม 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรจ์ะไมใ่หพ้นักงานท างานเกนิเวลาปกตแิละชัว่โมงท างานลว่งเวลาทีไ่ดร้ับอนุญาตตามกฎหมายของ
ประเทศทีม่กีารจา้งพนักงาน สปัดาหก์ารท างานปกตจิะไมเ่กนิ 48 ชัว่โมง ซพัพลายเออรจ์ะอนุญาตใหพ้นักงานหยดุพัก
ไดอ้ยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงตดิตอ่กนัในระยะเวลาทกุ 7 วัน การท างานลว่งเวลาทัง้หมดจะตอ้งเป็นทีย่อมรับรว่มกนั ซพั
พลายเออรจ์ะไมร่อ้งขอการท างานลว่งเวลาเป็นประจ าและจะจา่ยคา่ตอบแทนการท างานลว่งเวลาทัง้หมดในอัตราพรี
เมยีม นอกเหนอืจากใน กรณีพเิศษ จ านวนรวมของชัว่โมงการท างานปกตแิละการท างานลว่งเวลาในหนึง่สปัดาหจ์ะตอ้ง
ไมเ่กนิ 60 ชัว่โมง 
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 ขอ้บงัคบั 

49.2.1 ช ัว่โมงการท างานปกต ิ 

ช ัว่โมงทีท่ างาน 

อยา่งนอ้ยพนักงานรายชัว่โมงจะตอ้งไดร้ับเงนิคา่จา้งขัน้ต า่ส าหรับชัว่โมงทัง้หมดทีไ่ดท้ างานไปแลว้ ทัง้นีจ้ะนยิาม
ชัว่โมงทีไ่ดท้ างานไปแลว้ตามกฎหมายทอ้งถิน่ อา้งองิถงึ CLS การจา่ยคา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชนต์รงตามเวลา 

ระบบจบัเวลา 

ซพัพลายเออรจ์ะใชร้ะบบจับเวลาทีด่พีอในการบันทกึเวลาเริม่ตน้และเวลาเลกิงานทกุวันกบัพนักงานรายชัว่โมงทกุคน
อยา่งเหมาะสมซึง่หมายความวา่จะไมเ่กนิเวลา 15 นาทกีอ่นหรอืหลังชว่งเวลาการท างาน  

โดยจะตอ้งมกีารบันทกึทัง้ชัว่โมงการท างานปกตแิละการท างานลว่งเวลาในเอกสารเดยีวกนัและในระบบเดยีวกนั แมว้า่
จะใหเ้วลาทีเ่หมาะสม 15 นาทใีนการเริม่เขา้งานหรอืเลกิงานเพือ่อ านวยความสะดวกการเขา้ออกสถานทีท่ างาน งานทกุ
อยา่งทีไ่ดท้ าไปแลว้ รวมถงึเวลาในการเขา้ประชมุหรอืฝึกอบรม จะไดร้ับการบันทกึเป็นเวลาทีไ่ดท้ างานไปแลว้และจะ
ไดร้ับคา่ตอบแทนตามล าดับ 

การบันทกึเวลาท างานรายวันของพนักงานภายใน 30 นาทกีอ่นหรอืหลังชว่งเวลาการท างานอาจถอืเป็นเวลาทีเ่หมาะสม 
ถา้หาก: 

• สอดคลอ้งกบัค านยิามชัว่โมงทีไ่ดท้ างานไปแลว้ของกฎหมายทอ้งถิน่ รวมถงึขอ้บังคับใดๆ ในสว่นของ
คา่ตอบแทนส าหรับเวลาการเตรยีมความพรอ้ม 

• พนักงานมสีว่นรว่มในกจิกรรมทีส่ าคัญชว่งกอ่นหรอืหลังท างาน ตัวอยา่งเชน่ ถา้กระบวนการผลติทีใ่ชร้ะบบ
อัตโนมัตสิงูตอ้งใหพ้นักงานท างานในหอ้งทีม่สีภาพแวดลอ้มสะอาดซึง่ตอ้งใสเ่ครือ่งแบบพเิศษและตอ้งผา่นการ
ตรวจสอบความปลอดภัยกอ่นและหลังชว่งเวลาท างาน 

• พนักงานรับทราบถงึขัน้ตอนการเริม่งาน/เลกิงาน 

• มกีารอนุมัตขิอ้ยกเวน้เป็นลายลักษณ์อักษรโดย Nike 

• ปัจจัยสนับสนุนคอื การทีพ่นักงานสามารถเริม่เขา้งานหรอืเลกิงานไดภ้ายในระยะเวลา 30 นาทกีอ่นหรอืหลัง 
ชว่งเวลาการท างานจะสามารถอ านวยความสะดวกใหพ้นักงานไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 

โดยปกตแิลว้ ระบบจับเวลาจะใชเ้ครือ่งกลหรอือเิล็กทรอนกิสเ์พือ่ความแมน่ย า ความน่าเชือ่ถอืและความโปรง่ใส ระบบที่
ไมไ่ดใ้ชเ้ครือ่งกลหรอือเิล็กทรอนกิส ์(เชน่ บัตรตอกเวลาทีต่อ้งใชม้อืเขยีน) จะตอ้งไดร้ับการอนุมัตจิาก Nike 

การเปลีย่นชว่งเวลาการท างานหรอืช ัว่โมงการท างาน 

หากมกีารเปลีย่นแปลงชัว่โมงการท างานของพนักงาน จะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง ตัวอยา่งการ
เปลีย่นแปลงชัว่โมงท างานไดแ้ก ่จากชว่งเวลาการท างานปกตไิปเป็นแบบหลายชว่งและการหมนุเวยีนชว่ง 

49.2.2 ช ัว่โมงการท างานลว่งเวลา/ขอ้จ ากดัช ัว่โมงการท างาน  

ซพัพลายเออรจ์ะยนิยอมปฎบัิตติามขอ้บังคับของกฎหมายทอ้งถิน่ในเรือ่งขอ้จ ากดัชัว่โมงการท างานตอ่วัน ตอ่สปัดาห ์
ตอ่เดอืนและตอ่ปี รวมถงึชัว่โมงการท างานลว่งเวลา 

อตัราพรเีมยีม 

การท างานลว่งเวลาจะไดร้ับคา่ตอบแทนในอัตราพรเีมยีมซึง่เทยีบเทา่กบัขอ้บังคับทีส่งูกวา่ของกฎหมายทอ้งถิน่ หรอื 
125% ของอัตราคา่จา้งขัน้ตน้รายชัว่โมง 

ชัว่โมงการท างานทัง้หมดรวมถงึการท างานลว่งเวลาจะตอ้งไมเ่กนิ 60 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์หรอื จ านวนชัว่โมงทีจ่ ากดั
ภายใตก้ฎหมายทอ้งถิน่ ใหย้ดึตามเกณฑท์ีต่ า่กวา่เวน้แตร่ะบไุวก้รณีพเิศษ ทัง้นีจ้ะนยิามสปัดาหต์ามกฎหมายทอ้งถิน่ 

การอนุญาตใหท้ างานลว่งเวลาในทอ้งถิน่ 

หากกฎหมายทอ้งถิน่อนุญาตใหซ้พัพลายเออรย์ืน่เรือ่งขออนุมัตเิพิม่ชัว่โมงการท างานทีน่อกเหนอืจากทีไ่ดอ้นุญาตให ้
ท าตามปกต ิซพัพลายเออรอ์าจขอยืน่เรือ่งและใชใ้บอนุญาตดังกลา่ว ถา้หาก: 

• ใบอนุญาตทีไ่ดเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของกฎหมายทอ้งถิน่ซึง่ออกใหโ้ดยหน่วยงานเทศบาลหรอืในระดับทีส่งูกวา่ 

• มสี าเนาแสดงไวใ้นสถานทีท่ างาน 
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• ชัว่โมงการท างานลว่งเวลาเพิม่เป็นไปตามความสมัครใจ 

• ยกเวน้ใน กรณีพเิศษ ชัว่โมงการท างานทัง้หมดจะตอ้งไมเ่กนิ 60 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์

กรณีพเิศษ 

ในสถานการณ์เฉพาะกรณีพเิศษและกรณีทีก่ฎหมายทอ้งถิน่อนุญาต ชัว่โมงการท างานทัง้หมดอาจเกนิ 60 ชัว่โมงตอ่
สปัดาหไ์ด ้ถา้หาก: 

• ซพัพลายเออรแ์จง้ใหท้ราบทันทแีละไดร้ับการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรลว่งหนา้จาก Nike 

• ซพัพลายเออรไ์ดด้ าเนนิการทีส่มเหตผุลในการลดความจ าเป็นในการท างานลว่งเวลาเพิม่ และการท างาน
ลว่งเวลาเพิม่ใดๆ จะจ ากดัเฉพาะกรณีจ าเป็นเพือ่ตอบสนองตอ่สถานการณ์พเิศษ 

• ชัว่โมงการท างานลว่งเวลาเพิม่ใดๆ เป็นไปตามความสมัครใจ 

Nike จะตรวจสอบการรอ้งขอการท างานลว่งเวลาเพิม่ภายใตข้อ้เรยีกรอ้งของกรณีพเิศษ โดยจะพจิารณาเป็นกรณีไป 

และจะตัดสนิระดับและระยะเวลาของการท างานลว่งเวลาเพิม่ทีไ่ดอ้นุญาตภายใตข้อ้ยกเวน้นี ้หากม ี

49.2.3 วนัหยดุ (วนัพกัผอ่น) 

ซพัพลายเออรจ์ะยนิยอมปฏบัิตติามขอ้บังคับของกฎหมายทอ้งถิน่และกฎทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหยดุพักและวันพักผอ่น 

ยกเวน้ใน กรณีพเิศษ หรอื ตาม นโยบายในการเปลีย่นวันพักผอ่น พนักงานจะไดร้ับอนุญาตใหห้ยดุพักไดอ้ยา่งนอ้ย 
24 ชัว่โมงตดิตอ่กนั (วันพักผอ่น 1 วัน) ในระยะเวลาทกุ 7 วัน 

แนวทางการปฏบิตัทิ ีแ่นะน าคอื เมือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้วนัพกัผอ่นควรจะก าหนดใหเ้ป็นวนั
เดยีวกนัในสปัดาหเ์พือ่ทีพ่นกังานจะไดส้ามารถวางแผนวนัพกัผอ่นได ้

นโยบายในการเปลีย่นวนัพกัผอ่น 

สถานประกอบการอาจเปลีย่นวันพักผอ่นไดถ้า้หาก: 

• เป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่ 

• ไดแ้จง้ใหพ้นักงานทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง 

• ไดม้กีารปรกึษากบัตัวแทนสหภาพแรงงานหรอืตัวแทนแรงงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

• วันทีเ่ปลีย่นแปลงจะไมส่ง่ผลใหพ้นักงานตอ้งท างานมากกวา่ 60 ชัว่โมงในหนึง่สปัดาห ์(หรอืตามกฎหมาย
ทอ้งถิน่หากต ่ากวา่) 

หากแจง้การเปลีย่นแปลงวันพักผอ่นไมถ่งึ 24 ชัว่โมง วันทีไ่ดท้ างานจะไดร้ับคา่ตอบแทนในอัตราคา่จา้งลว่งเวลาและ
ตอ้งเป็นไปดว้ยความสมัครใจ 

อาจมกีารน านโยบายในการเปลีย่นวันพักผอ่นเฉพาะประเทศมาใชโ้ดยมกีารคุม้ครองพนักงานและขอ้บังคับเพิม่เตมิ 

49.2.4 ช ัว่โมงการท างานลว่งเวลาตอ้งเป็นทีย่อมรบัรว่มกนั  

ซพัพลายเออรจ์ะยนิยอมปฏบัิตติามขอ้บังคับของกฎหมายทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัครใจในชัว่โมงการท างาน
ลว่งเวลา 

ในกรณีทีก่ฎหมายทอ้งถิน่อนุญาตก าหนดใหม้กีารท างานลว่งเวลา พนักงานจะตอ้งยนิยอมรับขอ้บังคับในการท างาน
ลว่งเวลาโดยจะตอ้งรับทราบถงึขอ้บังคับนีต้ัง้แตต่อนทีว่า่จา้งงาน หากมขีอ้ก าหนดใหม้กีารท างานลว่งเวลา พนักงาน
จะตอ้งไดร้ับการแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงหากเป็นไปได ้

ชัว่โมงการท างานลว่งหนา้เพิม่ใดๆ ภายใตก้ารอนุญาตใหม้กีารท างานลว่งเวลาตามทอ้งถิน่ในกรณีกรณีพเิศษ หรอืการ
เปลีย่นแปลงชัว่โมงการท างานโดยแจง้ใหท้ราบในเวลาไมถ่งึ 24 ชัว่โมง จะตอ้งเป็นไปตามความสมัครใจ 

แนวทางการปฏบิตัทิ ีแ่นะน าคอื ซพัพลายเออรค์วรพยายามตอบสนองความตอ้งการช ัว่โมง
การท างานเพิม่กอ่นโดยขอใหม้กีารท างานลว่งเวลาโดยสมคัรใจ 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 
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 การจา่ยคา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชนต์รงตามเวลา 

 มาตรฐาน 

ซพัพลายเออรย์อมรับวา่พนักงานทกุคนไมว่า่เพศใดก็ตาม มสีทิธิไ์ดร้ับคา่ตอบแทนส าหรับสปัดาหก์ารท างานปกตซิึง่
เพยีงพอทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของพนักงานและพอทีจ่ะเป็นรายไดห้ลังหักคา่ใชจ้า่ยไดบ้า้ง อยา่งนอ้ย
พนักงานจะไดร้ับคา่จา้งขัน้ต า่ตามก าหนดเวลาตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ก าหนดหรอืตามคา่จา้งทีก่ าหนด โดยยดึตาม
เกณฑท์ีส่งูกวา่ และใหส้ทิธปิระโยชนต์ามทีก่ฎหมายบังคบ รวมถงึวันหยดุพักและวันลา และเงนิชดเชยทัง้หมดเมือ่ยตุ ิ
การจา้งงาน ไมม่กีารหักลดคา่จา้งเพือ่ลงโทษ เมือ่คา่ตอบแทนไมต่รงกบัความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของพนักงานและไม่
เหลอืรายไดห้ลังหักคา่ใชจ้า่ย ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งพัฒนา สือ่สาร และด าเนนิกลยทุธเ์พือ่ใหไ้ดค้า่ตอบแทนทีต่รงกบั

ความตอ้งการอยา่งตอ่เนือ่ง  

 ขอ้บงัคบั 

ซพัพลายเออรย์อมรับวา่พนักงานทกุคนมสีทิธิไ์ดร้ับคา่ตอบแทนส าหรับสปัดาหก์ารท างานปกตซิึง่เพยีงพอทีจ่ะ
ตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของพนักงานและพอทีจ่ะเป็นรายไดห้ลังหักคา่ใชจ้า่ยไดบ้า้ง เมือ่คา่ตอบแทนไมต่รงกบั
ความ 
ตอ้งการขัน้พืน้ฐานของพนักงานและไมเ่หลอืรายไดห้ลังหักคา่ใชจ้า่ย ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งพัฒนา สือ่สาร และด าเนนิ
กลยทุธเ์พือ่ใหไ้ดค้า่ตอบแทนทีต่รงกบัความตอ้งการอยา่งตอ่เนือ่ง อา้งองิถงึสว่น ความสามารถในการน าคา่จา้งที่
ยตุธิรรมไปปฏบัิตใิช ้

50.2.1 แนวทางส าหรบัคา่ตอบแทนพืน้ฐาน  

อยา่งนอ้ยทีส่ดุ พนักงานจะไดร้ับคา่จา้งขัน้ต า่ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการจา่ยคา่จา้งลว่งเวลาในอัตราพรเีมยีม 
อา้งองิถงึ CLS ชัว่โมงการท างานทีเ่หมาะสม 

มกีารใหห้รอืจา่ยคา่จา้งและสทิธปิระโยชนเ์ป็นประจ าตามเวลา คา่ตอบแทนดังกลา่วจะตอ้งมคีวามเหมาะสมและจะตอ้ง
ถกูรายงานไปยังหน่วยงานของรัฐบาลทีเ่หมาะสมในฐานะคา่จา้งทีส่อดคลอ้งกบัขอ้บังคับของกฎหมายทอ้งถิน่ 
ตัวอยา่งเชน่ การจา่ยชัว่โมงการท างานตอ้งไมถ่กูน ามาใชใ้นทางทีผ่ดิโดยใชเ้ป็นเงนิเบีย้เลีย้งหรอืการจา่ยเงนิในรปูแบบ
อืน่เพือ่จดุประสงคใ์นการหลกีเลีย่งการจา่ยภาษีตามทีก่ฎหมายก าหนดหรอืใชล้ดหยอ่นตามขอ้บังคับได ้

คา่ตอบแทนจะจา่ยโดยการฝากเงนิเขา้ธนาคารโดยตรง ในรปูแบบเงนิสด หรอื เป็นเชค็ ดว้ยวธิทีีส่ะดวกตอ่พนักงาน 

อตัราคา่จา้งตามรายชิน้และโควตา้ 

อยา่งนอ้ยซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจา่ยเงนิคา่จา้งขัน้ต า่ตามกฎหมายส าหรับชัว่โมงทีไ่ดท้ างานไปและตอ้งจา่ยเงนิคา่จา้ง
ลว่งเวลาใหต้ามขอ้บังคับของกฎหมายทอ้งถิน่และ CLS นี ้โดยไมค่ านงึถงึโควตา้เป้าหมายหรอืขอ้ตกลงอัตราคา่จา้ง

รายชิน้ 

คา่จา้งยอ้นหลงั 

หากพบวา่พนักงานไมไ่ดร้ับการจา่ยคา่จา้งอยา่งถกูตอ้ง รวมถงึมกีารท าบัญชผีดิพลาดในสว่นของคา่จา้งขัน้ตน้และ/หรอื
คา่จา้งลว่งเวลา ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรับผดิชอบในการจา่ยคา่จา้งยอ้นหลังจากตอนทีค่ านวณผดิพลาดหรอืช าระคา่จา้ง
ยอ้นหลังส าหรับระยะเวลา 1 ปีเป็นอยา่งนอ้ย กฎหมายทอ้งถิน่อาจก าหนดใหช้ดใชค้า่จา้งยอ้นหลังในระยะเวลาที่
ยาวนานกวา่นัน้ 

การไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

พนักงานทกุคนไมว่า่จะเป็นเพศใดจะไดร้บัคา่จา้งเทา่กนัส าหรับการท างานทีม่มีลูคา่เทา่กนั อา้งองิถงึ CLS ซพัพลาย
เออรต์อ้งไมเ่ลอืกปฏบิัต ิ

50.2.2 การหกัลดคา่จา้ง  

พนักงานไมจ่ าเป็นตอ้งช าระเงนิเพือ่ซือ้เครือ่งมอืทีใ่ชท้ างานตามหนา้ทีข่องตน ดังทีก่ฎหมายทอ้งถิน่อนุญาต พนักงานที่
ท าเครือ่งมอืหรอืทรัพยส์นิของซพัพลายเออรเ์สยีหายหรอืสญูหายตอ้งรับผดิชอบทางการเงนิในคา่ใชจ้า่ยโดยตรง
ส าหรับการซอ่มแซมหรอืการเปลีย่นทดแทน 
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ซพัพลายเออรจ์ะเก็บรักษาเอกสารประกอบทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรทีร่ะบกุารตกลงโดยสมัครใจของพนักงานใหส้ามารถ
หักลดคา่จา้งใดๆ ทีก่ฎหมายไมไ่ดบั้งคับแตเ่พือ่ใชเ้ป็นทางเลอืกส าหรับพนักงานเชน่ สทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิ แผนการ
ออมเงนิและการประกนั 

การหักลดคา่จา้งทีก่ฎหมายไมไ่ดบั้งคับหรอืตามทีพ่นักงานตกลงเพือ่สทิธปิระโยชนข์องพนักงานจะไมส่ง่ผลใหพ้นักงาน
ไดร้ับคา่จา้งขัน้ต า่นอ้ยกวา่ทีก่ฎหมายก าหนด 

การหกัลดคา่จา้งเพือ่ลงโทษ 

การหักลดคา่จา้งจะไมก่ระท าเพือ่จดุประสงคใ์นการลงโทษ หรอืไมส่ามารถหักลดคา่จา้งทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ไมไ่ดร้ะบไุว ้
โดยปราศจากการแสดงความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของพนักงานดังกลา่วได ้ซพัพลายเออรจ์ะใชว้ธิจีัดการ
ประสทิธภิาพการท างานอืน่ๆ ในการแกไ้ขปัญหาดา้นพฤตกิรรมหรอืประสทิธภิาพการท างานซึง่ไดแ้ก ่การใหค้ าปรกึษา 

การตักเตอืน และ/หรอืการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนือ่ง 

ในนโยบายนี้ ซพัพลายเออรส์ามารถจ ากดัหรอืตัดโบนัสพเิศษตามประสทิธภิาพการท างานของซพัพลายเออรห์รอื
พนักงานแตล่ะคนได ้

คา่ธรรมเนยีมในการมสีทิธิไ์ดร้บัการจา้งงาน 

ซพัพลายเออรจ์ะไมห่ักคา่ธรรมเนยีมในการมสีทิธิไ์ดร้ับการจา้งงานจากคา่จา้ง 

คา่สมาชกิสหภาพ 

ซพัพลายเออรจ์ะไมห่ักคา่สมาชกิสหภาพ คา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ หรอืการประเมนิอืน่ๆ จากคา่จา้งของพนักงานโดยไมไ่ด ้
รับความยนิยอมทางวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรของพนักงานรายบคุคล เวน้แตไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้ตกลงการเจรจาตอ่รอง
รว่มทีถ่กูตอ้ง 

50.2.3 กองทนุเกษยีณอาย/ุคา่ชดเชย  

ซพัพลายเออรจ์ะจา่ยเงนิเต็มจ านวน/จา่ยเงนิเขา้กองทนุประกนัสงัคม การวา่งงาน คา่ชดเชย หรอืเกษียณอาย ุ(บางครัง้
เรยีกวา่กองทนุส ารองเลีย้งชพี) ทีก่ าหนดตามกฎหมาย และจะเก็บบันทกึการจา่ยเงนิและ/หรอืการเก็บรักษาเงนิดังกลา่ว
อยา่งเพยีงพอ 

ซพัพลายเออรจ์ะมกีระบวนการในการก าหนดเงนิชดเชยทัง้หมดตามกฎหมายและผลประโยชนเ์มือ่เลกิจา้งอืน่ๆ (การ
จา่ยเงนิเมือ่การยตุกิารจา้งงาน) ซึง่พนักงานมสีทิธิไ์ดร้ับตามกฎหมายทอ้งถิน่ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจา่ยคา่ยตุกิารจา้ง
งานใหพ้นักงานเต็มจ านวนเมือ่ยตุกิารจา้งงาน 

50.2.4 คา่จา้งในการฝึกงานและทดลองงาน 

ซพัพลายเออรจ์ะไมจ่า่ยคา่จา้งชว่งทดลองงานต า่กวา่คา่จา้งขัน้ต า่ตามกฎหมาย รวมถงึการจา่ยคา่จา้งลว่งเวลาใน
อัตราพรเีมยีม 

การจา่ยคา่จา้งในชว่งฝึกงานหรอืการเขา้รว่มในโปรแกรมฝึกงานจะเป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่และขอ้บังคับของ CLS 

มกีารจา้งงานแบบประจ า 

50.2.5 การตดิตอ่สือ่สารและการเจรจาทางสงัคม  

พนักงานจะไดร้ับขอ้มลูทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรทีส่ามารถเขา้ใจไดเ้กีย่วกบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงในการจา้งงาน รวมถงึ
คา่จา้งและสทิธปิระโยชนก์อ่นเริม่การจา้งงาน 

ใบรบัเงนิเดอืน 

ซพัพลายเออรจ์ะพมิพบั์นทกึการจา่ยคา่จา้งใหพ้นักงานทกุคนในภาษาทอ้งถิน่ส าหรับชว่งระยะเวลาการจา่ยเงนิทัง้หมด
ในแตล่ะครัง้ทีจ่า่ย ซพัพลายเออรอ์าจใชบั้นทกึการจา่ยเงนิแบบอเิล็กทรอนกิสแ์ทนการพมิพห์ากพนักงานยนิยอมใหส้ง่
ทางอเิล็กทรอนกิสไ์ดแ้ละสามารถหรอืไดร้ับการเขา้ถงึตามความเหมาะสม อยา่งนอ้ย บันทกึการจา่ยคา่จา้งจะตอ้งมี

ขอ้มลูดังตอ่ไปนี:้ 

• ชว่งเวลาการจา่ยคา่จา้งและวันทีจ่า่ยคา่จา้ง 

• รวมชัว่โมงการท างานลว่งเวลาและชัว่โมงการท างานปกตทัิง้หมด 

• อัตราคา่จา้งส าหรับชัว่โมงการท างาน 
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• รวมคา่ตอบแทนการท างานลว่งเวลาและการท างานเวลาปกตทิัง้หมด 

• คา่ตอบแทนเพิม่เตมิทัง้หมดเชน่ โบนัสสว่นตัว/โบนัสของทมี 

• การหักลดทัง้หมดส าหรับประกนัและ/หรอืการหักลดอืน่ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

พนักงานจะไดร้ับการฝึกอบรม เพือ่ทีจ่ะไดเ้ขา้ใจรปูแบบการจา่ยคา่จา้ง 

แนวทางการปฏบิตัทิ ีแ่นะน าคอื ซพัพลายเออรค์วรจะจดัหาและ/หรอืแจง้ใหพ้นกังานทราบถงึ
บญัชอีอมทรพัยท์ีป่ลอดภยัและ/หรอืบรกิารทางการเงนิหากม ีและจดัหาหรอืตดิตอ่การ
ฝึกอบรมทกัษะทางการเงนิใหพ้นกังาน 

การเจรจาตอ่รองรว่ม 

ตามขอบเขตทีก่ฎหมายทอ้งถิน่อนุญาต ซพัพลายเออรจ์ะยอมรับสทิธขิองพนักงานดังกลา่วในเขา้รว่มการเจรจาตอ่รอง
รว่ม การตอ่รองดว้ยความบรสิทุธิใ์จและการเคารพในเงือ่นไขของขอ้ตกลงการเจรจาตอ่รองรว่มตามระยะเวลาของ
ขอ้ตกลงนัน้ อา้งองิถงึ CLS เคารพเสรภีาพในการสมาคมและการเจรจาตอ่รองรว่ม 

50.2.6 นโยบายและข ัน้ตอนวนัหยดุและวนัลางาน  

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมนีโยบายและขัน้ตอนทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรชดัเจนในเรือ่งวันหยดุทีก่ฎหมายก าหนด การลาป่วย 
การลาหยดุประจ าปี การลาคลอด การลาเพือ่เลีย้งดบูตุร การลาหยดุดว้ยเหตฉุุกเฉนิในครอบครัว และการลาอืน่ๆ ตามที่
กฎหมายทอ้งถิน่ก าหนด ซพัพลายเออรจ์ะสือ่สารนโยบายการลางานอยา่งมปีระสทิธภิาพใหพ้นักงานไดร้ับทราบ ซพั
พลายเออรจ์ะท าการฝึกอบรมพนักงานของตนทีร่ับผดิชอบในการน าสว่นของบทบาทและความรับผดิชอบในเรือ่ง
นโยบายการลางานไปปฏบัิตแิละบังคับใช ้

ซพัพลายเออรจ์ะใหว้ันหยดุและวันลางานทัง้หมดตามทีก่ฎหมายก าหนด ในกรณีทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่ ให ้
ปฏบิัตติามขอ้บังคับเพิม่เตมิดังขา้งลา่งนี:้ 

การลาป่วย  

พนักงานจะไดร้ับวันลาป่วยตามขอ้บังคับของกฎหมายในประเทศ 

แนวทางการปฏบิตัทิ ีแ่นะน าคอื แมว้า่กฎหมายทอ้งถิน่จะไมไ่ดบ้งัคบั พนกังานควรจะไดร้บั
เวลาพกัเพือ่ฟ้ืนตวัจากการเจ็บป่วยหรอืการบาดเจ็บตามทีก่ าหนดโดยแพทยท์ีผ่า่นการ
รบัรองจากรฐับาล เมือ่มขีอ้พพิาท ซพัพลายเออรส์ามารถขอความเห็นทีส่องจากผูใ้หบ้รกิาร
ทางการแพทยท์ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมแทนไดโ้ดยซพัพลายเออรเ์ป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
เอง 

การลาหยดุประจ าปี 

ในประเทศทีก่ฎหมายไมไ่ดบั้งคับใหม้วีันลาหยดุประจ าปี ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหว้ันลาหยดุประจ าปีเป็นสว่นหนึง่ของ
คา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชนแ์กพ่นักงาน 

การลาคลอด 

แมก้ฎหมายทอ้งถิน่จะไมไ่ดร้ะบไุว ้พนักงานเพศหญงิมสีทิธิล์าคลอดโดยไมร่ับคา่จา้งได ้ยกเวน้ในกรณี กรณีพเิศษ เชน่ 
การยบุต าแหน่ง พนักงานเพศหญงิสามารถกลับมาท างานไดโ้ดยไดร้ับเงือ่นไขและขอ้ตกลงเดยีวกนักบัทีเ่คยใชม้า
กอ่นทีจ่ะลาคลอดและจะไมม่กีารเลอืกปฏบัิตใิดๆ หรอืสญูเสยีระดับอาวโุส 

แนวทางการปฏบิตัทิ ีแ่นะน าในกรณีทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ไมไ่ดร้บัประกนัวนัลาคลอดอยา่งนอ้ย 
14 สปัดาหค์อื ซพัพลายเออรค์วรจะใหว้นัลาคลอด 14 สปัดาหต์ามแนวทางจาก ILO 
นอกจากนี ้ซพัพลายเออรค์วรจะพฒันานโยบายการลาเพือ่เลีย้งดบูตุรซึง่จะใหว้นัลาเพือ่
เลีย้งดบูตุรในกรณีทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

การลาหยดุกรณีมปีระจ าเดอืน 

ไมต่อ้งมกีารตรวจรา่งกายเพือ่ยนืยันการใชส้ทิธิล์าหยดุกรณีมปีระจ าเดอืนหากเป็นสทิธปิระโยชนท์ีก่ฎหมายทอ้งถิน่ได ้
ก าหนดไว ้
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50.2.7 การปิดสถานประกอบการและการยบุต าแหนง่  

ในกรณีทีม่กีารปิดสถานประกอบการหรอืมกีารเปลีย่นโครงสรา้งอืน่ๆ ของบรษัิทซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิการยบุต าแหน่งหรอื
การยตุกิารจา้งงานของพนักงาน อยา่งนอ้ยทีส่ดุซพัพลายเออรจ์ะตอ้งด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

การแจง้ใหท้ราบ 

หากเป็นไปได ้แจง้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหพ้นักงาน ตัวแทนแรงงาน หน่วยงานของรัฐบาลทีเ่กีย่วขอ้งทราบถงึการยบุ
ต าแหน่ง/งานซ ้าซอ้น โดยตอ้งแจง้ลว่งหนา้ใหม้ากทีส่ดุภายใตส้ภาพการณ์และตอ้งเป็นไปตามขอ้บังคับทางกฎหมาย  

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้กห่ลักเหตผุล หรอื เกณฑใ์นการปิดสถานประกอบการหรอืการยบุต าแหน่ง จ านวนและประเภท
ของพนักงานทีจ่ะไดร้ับผลกระทบและชว่งเวลาทีจ่ะมกีารยตุกิารจา้งงาน 

อยา่งนอ้ยทีส่ดุ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ใหท้ราบหรอืจา่ยแทนการประกาศ (เชน่ จา่ยคา่จา้ง 30 วันแทนการประกาศ 
30 วัน) รวมถงึขอ้มลูตามทีก่ าหนดภายใตก้ฎหมายทอ้งถิน่ 

เงนิชดเชย 

ซพัพลายเออรจ์ะจา่ยเงนิชดเชยทัง้หมดเต็มจ านวน รวมถงึประกนัสงัคมและเงนิกอ้นอืน่ๆ ซึง่พนักงานมสีทิธิท์ีจ่ะไดร้ับ
ตามกฎหมายทอ้งถิน่ 

การถอนขอ้เรยีกรอ้ง 

ซพัพลายเออรจ์ะไมบั่งคับใหพ้นักงานลงนามค าประกาศสขุภาพด ีการสละสทิธิ ์หรอื การถอนสทิธิอ์ืน่ๆ เพือ่เป็นเงือ่นไข
ในการไดร้ับเงนิชดเชยหรอืสทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ตามกฎหมาย ซพัพลายเออรอ์าจตัง้เงือ่นไขในการรับสทิธปิระโยชนแ์ละ

เงนิชดเชยเพิม่หรอืพเิศษในการยอมรับและ/หรอืการถอนขอ้เรยีกรอ้ง 

ขอ้ตกลงการเจรจาตอ่รองรว่ม 

ในกรณีทีอ่งคก์รแรงงานหรอืสหภาพแรงงานเป็นตัวแทนใหพ้นักงานทีไ่ดร้ับผลกระทบ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งยนิยอม
ปฏบัิตติามการแจง้เตอืนทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด รวมถงึการประชมุปรกึษา การจา่ยคา่ชดเชย การชว่ยหางานหลังยตุกิารจา้ง 
หรอื สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ทีม่ใีนขอ้ตกลงการเจรจาตอ่รองรว่มหรอืไดม้กีารตกลงกนัระหวา่งซพัพลายเออรแ์ละตัวแทน
แรงงานหรอืสหภาพแรงงานดังกลา่ว 

ในกรณีทีม่กีารปิดตวัหรอืยุบุต าแหนง่นอกเหนอืไปจากทีก่ าหนดในกฎหมายทอ้งถิน่หรอื
ขอ้ตกลงการเจรจาตอ่รองรว่ม ซพัพลายเออรค์วรจะจดัหาสิง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ไมว่า่จะ
โดยตรงหรอืรว่มกนักบัองคก์รรฐับาล องคก์รนอกภาครฐั หรอืบคุคลทีส่ามอืน่ๆ 

การประชุมปรกึษา 

โอกาสส าหรบัพนกังานและตวัแทนแรงงานหากเป็นไปได ้เพือ่พบและปรกึษาหารอืถงึ
มาตรการทีจ่ะน าไปใชใ้นการป้องกนัหรอืลดการยบุต าแหนง่/งานซ า้ซอ้น รวมถงึมาตรการใน
การบรรเทาผลกระทบเชงิลบของการยบุต าแหนง่ทีม่ตีอ่พนกังาน 

การโยกยา้ย 

โอกาสในการโยกยา้ยไปยงัสถานประกอบการอืน่ๆ ทีเ่ป็นเจา้ของภายในประเทศดว้ยคา่จา้งที่
ใกลเ้คยีงกนัหากม ี

กระบวนการรอ้งขอ 

กระบวนการซึง่พนกังานมโีอกาสตอบ ทา้ทายหรอืยืน่ค ารอ้งขอในกระบวนการยบุต าแหนง่ 

การชว่ยหางานหลงัยตุกิารจา้ง/การชว่ยฝึกอบรมใหม ่

ตวัอยา่งไดแ้ก:่ 

• การจดัต ัง้ธนาคารงานหรอืชว่ยพนกังานหาโอกาสในการจา้งงานใหมใ่นอตุสาหกรรม
ใกลเ้คยีงในละแวกหรอืภายในชุมชน 

• การจดัต ัง้กระบวนการซึง่พนกังานจะไดร้บัทราบถงึต าแหนง่งานทีอ่าจมกีารเปิดรบัสมคัร 

• การลงโฆษณาทีเ่สยีคา่ใชจ้า่ยในสือ่ทอ้งถิน่เพือ่ขอใหน้ายจา้งทีม่ศีกัยภาพชว่ย
สนบัสนุนพนกังานทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยพจิารณาจา้งเป็นล าดบัตน้ๆ กอ่น 
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สทิธปิระโยชนด์า้นการรกัษาพยาบาล  

นอกเหนอืจากทีก่ฎหมายบงัคบั มกีารใหค้วามชว่ยเหลอืเพิม่เตมิตามสภาพส าหรบัพนกังานที่
ต ัง้ครรภแ์ละพนกังานทีม่สีขุภาพทีต่อ้งใสใ่จเป็นพเิศษ 

ความชว่ยเหลอืในการไดร้บัสทิธปิระโยชนจ์ากรฐั 

ซึง่ไดแ้ก ่การใหค้วามรูพ้นกังานในเรือ่งสทิธแิละการประสานงานกบัหนว่ยงานทอ้งถิน่ของรฐั
ทีเ่หมาะสม ตวัอยา่งเชน่ การใหห้นว่ยงานของรฐั NGO ทีเ่หมาะสมจดัการประชุมทีส่ถาน

ประกอบการหรอืสถานทีส่ะดวกในบรเิวณใกลเ้คยีง เพือ่ใหข้อ้มลูและชว่ยเหลอืพนกังานใน
การกรอกแบบฟอรม์เพือ่รบัความชว่ยเหลอืจากรฐั และเขา้ถงึโปรแกรมการฝึกอบรมของรฐั 

50.2.8 ความสามารถในการน าคา่จา้งทีย่ตุธิรรมไปปฏบิตัใิช ้

ซพัพลายเออรต์อ้งมุง่มั่นในการพัฒนาและน าเอากระบวนการทีจ่ะชว่ยเพิม่คา่ตอบแทนใหพ้นักงาน (คา่จา้งและสทิธิ
ประโยชน)์ ไปปฏบัิตจิรงิเพือ่ตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของพนักงานรวมถงึเป็นรายไดห้ลังหักคา่ใชจ้า่ยไดบ้า้ง 
ตัวอยา่งของสิง่ทีซ่พัพลายเออรส์ามารถด าเนนิการเพือ่ปฏบัิตติามขอ้ผกูมัดนีไ้ดแ้ก ่

การจา่ยคา่จา้งและสทิธปิระโยชน ์

ยนิยอมปฏบิัตติามขอ้บังคับใน Code และ CLS เพือ่จ่ายคา่จา้งขัน้ต า่ตามกฎหมายทอ้งถิน่อยา่งนอ้ยเต็มจ านวนและ
ตามก าหนดเวลา หรอืตามคา่จา้งทีก่ าหนด โดยยดึตามเกณฑท์ีส่งูกวา่ ใหส้ทิธปิระโยชนต์ามทีก่ฎหมายบังคบ รวมถงึ
วันหยดุพักและวันลา และยนิยอมปฏบัิตติามกฎทัง้หมดในดา้นประกนัสงัคม 

ระบบการจา่ยคา่จา้ง 

มรีะบบการจา่ยคา่จา้งซึง่มกีารตรวจสอบและปรับเปลีย่นคา่ตอบแทนเป็นประจ า โดยพจิารณาดังตอ่ไปนี:้ 

• คา่จา้งขัน้ต า่ตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ก าหนด 

• ความตอ้งการดา้นธรุกจิของซพัพลายเออร ์

• ระดับทีแ่ตกตา่งกนัของพนักงานในดา้นการศกึษา ทักษะ การฝึกอบรม ประสบการณ์ในวชิาชพีและต าแหน่ง
ภายในบรษัิท 

• โปรแกรมคา่ตอบแทนจูงใจซึง่จะใหค้า่ตอบแทนประสทิธภิาพการท างานโดยรวมและเป็นรายบคุคล 

• การจา่ยคา่จา้งทีใ่กลเ้คยีงกับคูแ่ขง่ขนัโดยเปรยีบเทยีบกบัแนวทางคา่จา้งของบรษัิททีค่ลา้ยคลงึกนัและ/หรอื
คูแ่ขง่หลักภายในตลาดแรงงาน 

• การตรวจสอบคา่จา้งโดยเปรยีบเทยีบกับเงนิเฟ้อและการเปลีย่นแปลงในราคาผูบ้รโิภคเพือ่ทีพ่นักงานจะไดไ้ม่
ตอ้งเผชญิกบัปัญหาคา่จา้งเสือ่มราคาในระยะเวลาจรงิ 

• การจา่ยคา่ตอบแทนอยา่งเป็นธรรมและน าเอาแนวทางปฏบัิตกิารจา่ยคา่ตอบแทนแบบไมเ่ลอืกปฏบัิตไิปใช ้

• พนักงานจะตอ้งไมท่ างานเกนิจ านวนชัว่โมงและจะไดร้ับคา่ตอบแทนชัว่โมงการท างานลว่งเวลาใดๆ ในอัตราพรี
เมยีม 

นโยบายและข ัน้ตอน 

จัดท าหรอืปรับเปลีย่นนโยบายและขัน้ตอนใหมใ่หส้ะทอ้นถงึความมุง่มั่นตามทีไ่ดก้ลา่วไปใน CLS นี ้ใหก้ารฝึกอบรม
พนักงานของตนทีร่ับผดิชอบในการน าสว่นของบทบาทและความรับผดิชอบในเรือ่งระบบการจา่ยคา่ตอบแทนไปปฏบิัติ

และบังคับใช ้

การตดิตอ่สือ่สารและการเจรจาทางสงัคม 

ใหข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอและตอ่เนือ่งแกพ่นักงานในดา้นคา่ตอบแทนและโดยสอดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่ เคารพสทิธิ์
ของพนักงานในเสรภีาพการสมาคมและการเจรจาตอ่รองรว่ม 

การฝึกอบรมและการพฒันา 

เสนอโปรแกรมการพัฒนาและการฝึกอบรมใหพ้นักงานเพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพการท างานของพนักงานในทกุระดับ
ของบรษัิท รวมถงึผูป้ฏบิัตงิาน หัวหนา้งาน (หัวหนา้กลุม่และทมี) พนักงานและผูจ้ัดการ 
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 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

 แหลง่ทีม่า 

จรรยาบรรณของสมาคมแรงงานยตุธิรรม (FLA) 

อนุสญัญา ILO ฉบับที ่158, อนุสญัญาวา่ดว้ยการยตุกิารจา้งงาน (1982) 

 มกีารจา้งงานแบบประจ า 

 มาตรฐาน 

งานจะด าเนนิการบนพืน้ฐานของความสมัพันธใ์นการจา้งงานทีเ่ป็นทีย่อมรับซึง่จัดตัง้ขึน้โดยกฎหมายและแนวทางปฏบัิติ
ทอ้งถิน่ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมใ่ชก้ารจัดเตรยีมการท างานทีบ่า้นในรปูแบบใดๆ ส าหรับการผลติผลติภัณฑ ์Nike 

 ขอ้บงัคบั 

51.2.1 การลงทะเบยีน 

ซพัพลายเออรจ์ะยนิยอมปฏบัิตติามขอ้บังคับของกฎหมายทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทะเบยีนพนักงาน 

51.2.2 สญัญาการจา้งงาน 

ซพัพลายเออรจ์ะยนิยอมปฏบัิตติามขอ้บังคับของกฎหมายทอ้งถิน่ในเรือ่งการใชส้ญัญาการจา้งงาน รวมถงึขอ้บังคับใดๆ 
ทีพ่นักงานมสีญัญาการจา้งงานเป็นลายลักษณ์อักษร เชน่เดยีวกนักบัขอ้ตกลง ระยะเวลาและ/หรอืการตอ่อายสุญัญาการ
จา้งงานดังกลา่ว 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งอธบิายถงึขอ้ตกลงทัง้หมดทีร่ะบใุนสญัญาการจา้งงานของพนักงานซึง่จะเขยีนดว้ยภาษาของ
พนักงานหากม ี

หากมกีารใชส้ญัญาการจา้งงาน พนักงานจะไดร้ับส าเนาสญัญาการจา้งงานในภาษาของพนักงานกอ่นเริม่การจา้งงาน 

51.2.3 การใชพ้นกังานช ัว่คราวและสญัญาระยะส ัน้ 

ซพัพลายเออรจ์ะไมห่ลบเลีย่งขอ้ผกูมัดภายใตก้ฎหมายประกนัสงัคมหรอืกฎหมายแรงงานทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความสมัพันธใ์นการจา้งงานปกต ิโดยการใชแ้รงงานชัว่คราวเทา่นัน้ในการท าสญัญามากเกนิไป หรอื การใชส้ญัญาระยะ
สัน้หรอืสญัญาแบบมกี าหนดระยะเวลาการจา้งทีแ่น่นอน 

การใชพ้นักงานชัว่คราวในกรณีทีก่ฎหมายอนุญาต หากเป็นไปไดค้วรจะใชใ้นกรณีทีต่อ้งตอบสนองฤดกูาลทีม่คีวาม 
ตอ้งการสงูหรอืงานตามฤดกูาล หรอืเพือ่เตมิเต็มต าแหน่งวา่งในระยะสัน้ๆ หรอื ความตอ้งการจา้งงานทีม่รีะยะเวลาต า่
กวา่ 1 ปี 

ตัวอยา่งของการใชพ้นักงานชัว่คราวหรอืสญัญาระยะสัน้มากเกนิไปไดแ้ก:่ 

• การใชพ้นักงานชัว่คราวอยา่งมากมายเป็นเวลามากกวา่ 1 ปีเพือ่ตอบสนองความตอ้งการในการจา้งงานอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

• มกีารตอ่อายสุญัญาระยะสัน้อยา่งกวา้งขวางซึง่การกระท าดังกลา่วปฏเิสธสทิธใินการไดร้ับเงนิชดเชย การได ้
สทิธิป์ระกนัสงัคมและสทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ 

• โดยท่ัวไป ในการผลติทีม่พีนักงานมากกวา่ 15% ในสถานทีท่ างานเป็นพนักงานชัว่คราวหรอืท าสญัญาระยะสัน้
เป็นปกต ิ

แนวทางปฏบัิตแิละกฎหมายการจา้งงานในสว่นนีม้คีวามซบัซอ้นและแตกตา่งกนัอยา่งมากในแตล่ะประเทศ การน า CLS 

นีไ้ปใชจ้ะมกีารก าหนดใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่ 
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51.2.4 โปรแกรมการฝึกงาน 

ตามกฎแลว้ จะไมอ่นุญาตใหม้กีารจา่ยคา่จา้งในการฝึกงานหรอืการเขา้รว่มในโปรแกรมการฝึกงานถา้หากโปรแกรม
ดังกลา่วสง่ผลใหก้ารจา่ยคา่จา้งหรอืขอ้ก าหนดของสทิธปิระโยชนพ์นักงานนอ้ยกวา่ทีใ่หพ้นักงานปกต ิ

แตม่ขีอ้ยกเวน้วา่ โปรแกรมดังกลา่วอาจมกีารอนุมัตเิป็นกรณีไปถา้หากโปรแกรม: 

• ไดม้กีารจัดหาใหแ้ละเป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่ 

• ออกแบบมาเพือ่สทิธปิระโยชนข์องผูฝึ้กงานโดยจะใหทั้กษะในงาน หรอืน าไปสูก่ารจา้งงานปกต ิ

• การมสีว่นรว่มของผูฝึ้กงานในโปรแกรมจะจ ากดัระยะเวลา (โดยปกตไิมเ่กนิ 6 เดอืน) 

• ผูฝึ้กงานจะไดร้ับคา่ตอบแทนขัน้ต า่ตามกฎหมายหรอืสงูกวา่ 

• ซพัพลายเออรจ์ะไมใ่ชโ้ปรแกรมเพือ่จดุประสงคใ์นการหลบเลีย่งขอ้ผกูมัดภายใตก้ฎหมายประกนัสงัคมหรอื
กฎหมายแรงงานทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพันธใ์นการจา้งงาน 

51.2.5 หา้มมใิหม้กีารจดัเตรยีมการท างานทีบ่า้น 

เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ซพัพลายเออรจ์ะปฏบัิตติาม Code และ CLS ซพัพลายเออรจ์ะไมใ่ชร้ปูแบบใดๆ ของการจัดเตรยีมการ
ท างานทีบ่า้นเพือ่ผลติสนิคา้แบรนด ์Nike นีห่มายความวา่พนักงานจะตอ้งไมผ่ลติสนิคา้แบรนด ์Nike นอกสถานที่

ท างานปกต ิ

ในกรณีทีม่กีารจัดเตรยีมการท างานทีบ่า้นส าหรับผูซ้ ือ้อืน่ๆ (การผลติทีไ่มใ่ช ่Nike) ซพัพลายเออรจ์ะจัดท าและสาธติ

ระบบซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่จะไมม่กีารผลติสนิคา้แบรนด ์Nike ทีบ่า้นไมว่า่จะโดยตัง้ใจหรอืไมไ่ดต้ัง้ใจก็ตาม 

 เอกสารประกอบ 

อา้งถงึ 1.3 เอกสารประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


