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คู่มือการด าเนินงานภายใต้แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า GPSC 
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ค าน า 

คู่มือประกอบการด าเนินงานฉบบัน้ีจดัท าข้ึน เพื่อใหคู่้คา้ของ GPSC ใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการ และ

ปฏิบติัอยา่งสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืของคู่คา้ GPSC โดยยกตวัอยา่งแนวทางการบริหารจดัการ และ/

หรือ แนวปฏิบัติต่างๆ ทั้งท่ีแสดงถึงความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้ง เพื่อให้เป็นไปตามปณิธานของ GPSC ท่ีจะ

ด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน ควบคู่ไปกบัการก ากบั ดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดห่วงโซ่

อุปทานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี ตวัอย่างต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่ในแนวทางฯฉบบัน้ี เป็นเพียงส่วนหน่ึงภายใตแ้นวทางการ

ปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืของคู่คา้ GPSC เท่านั้น 
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วตัถุประสงค์  

เพื่อใหคู่้คา้ของ GPSC sใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการ และปฏิบติัอยา่งสอดคลอ้งกบั “แนวทางการ

ปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืของคู่คา้ GPSC (GPSC Supplier Sustainable Code of Conduct)”  

ขอบข่าย  

แนวทางการด าเนินงานฉบบัน้ีจดัท าข้ึน โดยมีขอบข่ายเพื่อแนะแนวทางการบริหารจดัการ และการปฏิบติั

อยา่งย ัง่ยนืต่างๆ ใหคู่้คา้ของ GPSC น าไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  

การด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัตอิย่างยัง่ยืนของคู่ค้า GPSC  

1. แนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกจิ 

จริยธรรม หมายถึง หลกัความประพฤติ แนวทาง แบบแผน หรือหลกัการท่ีว่าดว้ยความดีงามซ่ึงมีพ้ืนฐานมา

จากหลกัการของศาสนา หรือส่ิงท่ีคนในสังคมยอมรับว่าเป็นความดีความถูกต้อง เป็นต้นว่า หลกัของการยึด

ประโยชน์ส่วนรวม หรือหลกัของการพฒันาประเทศ  ฯลฯ เพื่อความสามารถในการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมี

ความสุข  

จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) คือ มาตรฐานของการประกอบธุรกิจ การผลิตสินคา้ การใชบ้ริการ 

และการจดัจ าหน่ายเพื่อไดรั้บผลตอบแทนตามสมควรกบัการท่ีลงทุนไปอย่างเป็นธรรมทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลิต

หรือผูบ้ริโภค เจา้ของกิจการ ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร ผูร่้วมงาน ผูบ้ริการ รัฐบาล สังคม ซ่ึงต่างมีความสัมพนัธ์เชิงธุรกิจ

ร่วมกนั  

จริยธรรมทางธุรกิจจึงถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัองคป์ระกอบหน่ึงของการด าเนินการผลิต ใหบ้ริการ หรือ

จดัจ  าหน่ายของการด าเนินธุรกิจ ผูผ้ลิตหรือผูใ้หบ้ริการท่ีมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ยอ่มไดรั้บความเช่ือถือและ

ไวว้างใจ ท าใหส้ามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เพราะการด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัจริยธรรม จะไม่ก่อใหเ้กิด

การเบียดเบียนผูอ่ื้นโดยไม่เป็นธรรม ท าใหทุ้กฝ่ายไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัน าความสุขความเจริญมายงัหน่วยงาน  

สงัคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม 

แนวทางในภาพรวมท่ีธุรกิจสามารถน าไปปฏิบติัใหเ้กิดการกระท าท่ีมีจริยธรรมไดน้ั้นมีอยูห่ลายหนทาง อาทิ  
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1.) จดัท าส่ิงพิมพ ์ท่ีระบุว่าส่ิงใดเป็นขอ้ความปฏิบติัหรือจรรยาบรรณท่ีพึงประสงค ์ส่ิงใดท่ีองคก์ารไม่

ยอมรับ หรือถือว่าผิดจรรยาบรรณ การระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมกบัการจ าแนกตวัอย่างให้เห็นอย่าง

เด่นชดั เป็นวิธีแรกท่ีธุรกิจสามารถกระท าได ้ 

2.) จัดให้มีการอบรมและสัมมนา  เก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจให้แก่ระดบัผูบ้ริหารหรือระดบั

หวัหนา้ และมอบหมายให้แต่ละคน แต่ละฝ่าย น าความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดพร้อมทั้งแจง้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ของตนเองทราบและยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัต่อไป  

3.) จดัใหม้ีคณะกรรมการติดตามสอดส่องการปฏิบติังาน ใหถู้กตอ้งตามจรรยาบรรณท่ีควรจะเป็นหากมีการ

กระท าท่ีไม่ถูกตอ้งเกิดข้ึน ก็ใหน้ าเร่ืองเขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการชุดน้ีเพ่ือวินิจฉยัหาหนทางปรับปรุงแกไ้ข

และด าเนินการตามแต่กรณีไป  

4.) จดัให้มีระบบการตอบแทนหรือการให้รางวลั แก่ผูท่ี้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่องค์การ ในทาง

กลบักันก าหนดให้มีบทลงโทษผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัผิดกฎเกณฑ์  โดยทุกอย่างตอ้งกระท าอย่างชัดเจนโปร่งใสให้

พนกังานไดท้ราบโดยทัว่กนั  

นอกจากนั้น จริยธรรมทางธุรกิจสามารถแตกเป็นประเด็นย่อยได้ ซ่ึงคู่คา้ GPSC ตอ้งศึกษา และท าความ

เขา้ใจ เพ่ือใหป้ฏิบติัไดส้อดคลอ้งกบัแนวทางการปฎิบติัอยา่งย ัง่ยนืของคู่คา้ GPSC  
 

1.1 ความซ่ือสัตย์ทางธุรกจิ: คู่คา้ของ GPSC จะตอ้งด าเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรมอย่างเคร่งครัด  โดยไม่ทุจริต ติด

สินบน หรือ ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ซ่ึงหากพบว่า คู่คา้ไดก้ระท าการใดๆ เขา้ขอบข่ายดงักล่าว คู่คา้จะถูกยกเลิก

สัญญา โดย GPSC จะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่างๆท่ีเกิดข้ึนต่อคู่คา้หรือบุคคลอ่ืน อนัเน่ืองมาจากการยกเลิก

สญัญาดงักล่าว และคู่คา้อาจถูกด าเนินการตามกฎหมาย  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- เอาเปรียบลูกคา้ ไดแ้ก่ ปลอมปนสินคา้ หรือส่งสินคา้ท่ีมาตรฐานต ่ากว่าท่ีไดต้กลงกนัไว้ ไม่กกัตุน

สินคา้เพ่ือข้ึนราคา คา้ก าไรเกินควร เป็นตน้  

- ใหข้อ้มูลท่ีบิดเบือนจากความเป็นจริง เป็นเหตุใหเ้กิดปัญหาหรือความเขา้ใจผดิ  

- เสนอหรือให้ส่ิงตอบแทนใดๆ ทั้งในรูปแบบตัวเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เพื่อให้เกิดการอ านวยความ

สะดวกในเร่ืองต่างๆ หรือเพื่อโนม้นา้วการตดัสินใจหรือไม่ตดัสินใจกระท าการใดๆ 
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 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- คู่ค้าควรจะด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย  ์สุจริต มีจริยธรรม ไม่ขัดต่อกฎหมาย และ

ศีลธรรมอนัดี  

- ส่ือใหเ้ห็นถึงค่านิยม นโยบาย และกระบวนการท่ีเป็นแนวทางใหพ้นกังานใชใ้นการด าเนินงานในทุก

กิจกรรมใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  

- มีการติดตามดูแลการปฏิบติังานของพนักงานโดยผูบ้งัคบับัญชา  และมีการทบทวนโดยผูบ้ริหาร

ระดบัสูง  

- ควรจะสนับสนุนให้พนักงานและบุคคลอ่ืนๆสามารถแสดงขอ้กงัวลและรายงานสถานการณ์ท่ีมีขอ้

สงสยัได ้โดยจดัใหม้ีช่องทางท่ีปลอดภยัและสามารถเขา้ถึงได ้ 

1.2 การรักษาความลบั: คู่คา้ของ GPSC จะตอ้งป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของ GPSC และตอ้งไม่

มีการน าขอ้มูลของ GPSC ไปใชเ้พื่อวตัถุประสงค์ท่ีผิดกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล และ/หรือ เพื่อ

ประโยชน์ทางการคา้  
 

ความลบัทางการค้า คือ ขอ้มูลการคา้ซ่ึงยงัไม่รู้จกักนัโดยทัว่ไปหรือยงัเขา้ถึงไม่ไดใ้นหมู่บุคคล ซ่ึงโดยปกติ

แลว้ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าว โดยเป็นขอ้มูลท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ในทางการคา้เน่ืองจากการเป็นความลบัและ

เป็นขอ้มูลท่ีเจา้ของหรือผูม้ีหน้าท่ีควบคุมความลบัทางการคา้ไดใ้ชว้ิธีการท่ีเหมาะสมรักษาไวเ้ป็นความลบั ตามปกติ

แลว้ความลบัทางการค้าจะไดรั้บความคุม้ครองอยู่ตราบเท่าท่ียงัเป็นความลบัอยู่  เพราะฉะนั้นสิทธิของเจ้าของ

ความลบัทางการคา้จึงมีอยูต่ลอดไป หากความลบัทางการคา้นั้นยงัไม่มีการเปิดเผย และความลบัทางการคา้จะไดรั้บ

ความคุ้มครองโดยไม่ต้องมีการจดทะเบียนแต่อย่างใด  เจ้าของความลบัทางการค้าสามารถเลือกท่ีจะแจง้ขอ้มูล

ความลบัทางการคา้ คือ เจา้ของความลบัทางการคา้อาจน าความลบัทางการคา้ของตนมาเป็นหลกัประกนัในการกูย้ืม

เงินกบัธนาคารได ้(ข้อมลูจากเวบ็ไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th)  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance) 

- น าขอ้มูลการคา้ หรือผลงานของ GPSC ไปเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บความยนิยอม หรือใชเ้พื่อวตัถุประสงค์

ท่ีผดิกฎหมาย และ/หรือ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการธุรกิจของตนเอง  

- ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงการรักษาความลบั (Confidentiality Agreement: CA) 
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 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- มีนโยบาย และการส่ือความใหพ้นกังานในบริษทัรักษาขอ้มูลของลูกคา้  

- มีระบบการจดัเก็บรักษาเอกสาร และขอ้มูลต่างๆท่ีเป็นความลบัของ GPSC  

- อนุญาตใหต้วัแทนของ GPSC เขา้ถึงวิธีการเก็บรักษา และบริหารขอ้มูลดงักล่าว เมื่อมีการร้องขอ  

1.3 การมคีวามรับผดิชอบต่อสังคม: คู่คา้ของ GPSC จะตอ้งแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับผิดชอบ

ต่อสงัคม  
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หมายถึง การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการใส่

ใจดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนและสังคมโดยรวม ภายใตห้ลกัจริยธรรม การก ากบัดูแลท่ีดี เพื่อน าไปสู่การด าเนิน

ธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น องค์กรจะต้อง

ตอบสนองต่อประเด็นดา้นสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งท่ีการใหป้ระโยชน์กบัคน ชุมชน และสงัคม นอกจากนั้นยงั

ตอ้งค านึงถึงบทบาทขององคก์รภาคธุรกิจท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของสังคมโดยจะตอ้งท าดว้ย

ความสมคัรใจ และผูบ้ริหารรวมถึงบุคลากรทุกคนในองคก์รจะตอ้งมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีตอบแทน

ในส่ิงท่ีดีงามสู่สังคมอย่างจริงจัง ในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลนั้น องคก์รจะตอ้งมีการวางแผนท่ีดี มีการปฏิบติัอยา่งเต็มท่ี และสม ่าเสมอ  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงแต่ผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง ไม่ค  านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดกบัชุมชน 

หรือสงัคม เช่น มีการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตในพ้ืนท่ีรอบขา้ง  

- ไม่รับฟังขอ้ร้องเรียน จากชุมชน หรือสงัคม  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของคู่คา้ ครอบคลุมผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุก

ระดบัท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่รายบุคคล กลุ่มย่อย ระดบัชุมชนหรือหมู่บา้น ระดบัต าบล ระดบัอ  าเภอ และ

ระดบัจงัหวดั  

- มีมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจากกระบวนการต่างๆของ

องคก์ร  

- มีส่วนร่วมกบัสงัคมชุมชนเชิงรุก (Proactive Community Engagement)  
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- มีการด าเนินธุรกิจโดยค านึงผลกระทบต่อสงัคมรอบขา้ง  

- มีการจัดกลุ่มชุมชนท่ีส าคัญกับองค์กร  เช่น ชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีปฏิบัติการ/โครงการ/สถาน

ประกอบการ ท่ีมีโอกาสไดรั้บผลกระทบโดยตรง ชุมชนเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการเพื่อสงัคม

ต่างๆ ท่ีองคก์รด าเนินการ  

- มีการจดักิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชน  

- มีระบบก าจดัของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ไม่ปล่อยท้ิงในพ้ืนท่ีรอบขา้ง  

1.4 ผลประโยชน์ทับซ้อน: คู่ค้าของ GPSC จะต้องแจ้งให้ GPSC ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  หากพบว่า มีการ

ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นประโยชน์ทบัซอ้นระหว่างคู่คา้ และ GPSC 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) หรือ การขดักนัของผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ท่ีบุคคล 

หรือองค์กร ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ท่ีมีอยู่อย่างหน่ึงกับผลประโยชน์ท่ีสามารถเกิดข้ึนได้อีก ซ่ึงท าให้

ตดัสินใจยากในการประพฤติปฏิบติัโดยปราศจากอคติได ้ 

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- คู่คา้มีผลไดผ้ลเสียส่วนตวักบั GPSC และผลดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ หรือการกระท า หนา้ท่ี

โดยขาดความเท่ียงธรรม  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด(Compliance)  

- มีกระบวนการบริหารจดัการต่อกรณีผลประโยชน์ทบัซอ้นอย่างชดัเจน  เช่น จดัท าเอกสารท่ีแสดง

รายละเอียดของผลประโยชน์ท าซอ้นท่ีเกิดข้ึน หรือ จดัใหม้ีการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก  

- มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการแจ้งให้  GPSC ทราบ หากพบว่า  มีการด าเนินการใดๆ  ท่ีเป็น

ผลประโยชน์ทบัซอ้น ระหว่าง GPSC และคู่คา้  
 

2. แนวทางด้านสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีพึงมีโดยเสมอภาคกนั เพื่อการด ารงชีวิตไดอ้ยา่ง มีศกัด์ิศรีมีโอกาส

เท่าเทียมกนัในการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ีและสร้างสรรค์ ดงันั้นจึงเป็นสิทธิท่ีไดม้าพร้อม

กบัการเกิดและเป็นสิทธิติดตวับุคคลนั้นตลอดไปไม่ว่าจะอยูใ่นเขตปกครองใด หรือเช้ือชาติ ภาษา ศาสนาใด ๆ  
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คู่คา้ของ GPSC ตอ้งให้ความเคารพต่อสิทธิของแรงงาน และปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามบรรทดั

ฐานท่ีเป็นสากล โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

2.1 อสิรภาพของแรงงาน: คู่คา้ของ GPSC จะไม่ใชแ้รงงานท่ีถูกบงัคบัหรือไม่เต็มใจ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 

การใช้แรงงานบังคับ (Forced Labour) หมายถึง งานหรือบริการทุกชนิดท่ีบุคคลกระท าไป เน่ืองจากถูกบีบ

บงัคบัโดยการใชบ้ทลงโทษ และบุคคลดงักล่าวไม่ไดส้มคัรใจท่ีจะท างานนั้นหรือใหบ้ริการนั้น  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance) 

- บงัคบัใชแ้รงงานซ่ึงเป็นการใหท้ างานโดยไม่ใช่ความสมคัรใจของเจา้ตวั  

- ยดึเอกสารแสดงตนต่างๆ ของพนกังานไวก้บับริษทั เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน  

- ไม่ใหสิ้ทธิแรงงานในการลาออกจากงานโดยอิสระ  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- มีกระบวนการจดัจา้งพนกังานท่ีเปิดเผย ไม่มีการจา้งแรงงานท่ีถูกบงัคบั หรือไม่เต็มใจ  

- ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการจา้งงานอย่างเป็นธรรม  เพื่อให้ทราบถึงท่ีมาของแรงงานและ

ระเบียบวิธีจา้งงาน รวมถึงสญัญาจา้ง และกระบวนการยกเลิกสญัญาจา้ง  

- ตรวจเช็คสญัญากบัผูจ้ดัหาแรงงาน ว่าไดม้ีการจดัจา้งอยา่งเป็นธรรม  

- มีนโยบายการปฏิบติังานของพนกังาน ท่ีไม่จ  ากดัอิสรภาพของพนกังาน เช่น อิสรภาพท่ีจะออกจากท่ี

ท างานไดใ้นช่วงเวลาเลิกงาน  

2.2 การใช้แรงงานเด็ก: คู่คา้ของ GPSC จะตอ้งไม่จา้งแรงงานเด็กท่ีมีอายุไม่ถึงตามกฎหมายก าหนด  และไม่ให้เด็ก

หรือ บุคคลท่ีต ่ากว่าอาย ุ18 ปีท างานในเวลากลางคืน หรือในสถานท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นอนัตราย 

แรงงานเด็ก หมายถึง การว่าจ้างบุคคลท่ีมีอายุไม่ถึงอายุขั้นต ่าท่ีสามารถท างานได้ตามท่ีก  าหนดไว้ใน

มาตรฐานแรงงานหลกัขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (International Labour Organization)  

ส าหรับประเทศไทย ค าว่า “เด็ก” ในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมายถึง บุคคลท่ีมีอายตุ  ่า

กว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตามบทกฎหมายก าหนดห้ามมิให้นายจา้งจา้งเด็กอายุต  ่ากว่า  15 ปี เป็นลูกจ้าง (มาตรา 44) ใน

ขณะเดียวกนัถา้มีการจา้งเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปี เป็นลูกจา้ง นายจา้งก็จะตอ้งแจง้การจา้งลูกจา้งเด็กนั้นต่อพนกังานตรวจ
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แรงงาน ตอ้งจดับนัทึกสภาพการจา้งกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม และตอ้งแจง้การส้ินสุดการจา้งลูกจา้งเด็ก

นั้นต่อพนกังานตรวจแรงงาน ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 45  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- จา้งบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากว่าท่ีกฎหมายก าหนด  

- ใหลู้กจา้งเด็กท างานในประเภทงานต่างๆ ตามท่ีก  าหมายก าหนดหา้มไว ้ 

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจา้งแรงงานโดยตรง ทราบถึงขอ้ก  าหนดและกฎหมายดา้นแรงงานเด็กของประเทศ  

- ถา้มีการใชลู้กจา้งเด็กตอ้งมีกระบวนการจา้ง และใชง้านอยา่งชดัแจง้  

- มีการตรวจสอบอายจุริง และจดัเก็บส าเนาเอกสารแสดงอายไุว ้ 

- มีการก าหนดกฎขอ้บงัคบั และขอบเขตของงานท่ีแรงงานเด็กไม่สามารถปฏิบติังานได้ เช่น งานท่ีมี

ความเส่ียงต่างๆ  

2.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์: คู่ค้าของ GPSC จะจ่ายค่าจ้าง และสิทธิหรือประโยชน์ท่ีลูกจ้างพึงได้ตาม

กฎหมาย ให้กบัแรงงานอย่างถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยค่าจา้งท่ีแรงงานไดรั้บจะตอ้งไม่นอ้ยกว่าอตัราค่าจา้งขั้นต ่า

ตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ท่ีแรงงานพึงไดรั้บตามกฎหมายดว้ย 

ค่าจ้าง (wages) เป็นเงินท่ีนายจา้งตกลงจะจ่ายลูกจา้ง เพื่อเป็นค่าตอบแทนการท างานตามสัญญาจา้งส าหรับ

ระยะเวลาการท างานปกติ  

ค่าล่วงเวลา (Overtime pay) หมายถึง การท างานนอกหรือเกินเวลาท างานปกติหรือเกินชัว่โมงท างานปกติ

ในวนัท างานหรือวนัหยดุ เงินท่ีตอบแทนการท างานล่วงเวลาดงักล่าว 

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- จ่ายค่าจา้งใหแ้ก่พนกังาน หรือลูกจา้งต ่ากว่าค่าจา้งขั้นต ่าท่ีกฎหมายก าหนด  

- ใหพ้นกังานท างานนอกเวลาปกติ โดยไม่ใหค่้าล่วงเวลาตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- พนกังานทุกคน ไดรั้บค่าจา้งไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งแรงงานขั้นต ่า ตามกฎหมายท่ีประเทศท่ีคู่คา้ปฏิบติัการ

อยูก่  าหนดไว ้ 
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- พนกังานไดรั้บการจ่ายเงินค่าจา้งการปฏิบติังานล่วงเวลาตาม ตามกฎหมายท่ีประเทศท่ีคู่คา้ปฏิบติัการ

อยู่ก  าหนดไว ้หากไม่มีการก าหนดเป็นกฎหมาย การจ่ายค่าจา้งไม่ควรน้อยกว่าค่าจา้งรายชัว่โมงของ

พนกังาน  

- กระบวนการจ่ายเงินค่าจา้งของคู่คา้ ไม่ควรผ่านนายหน้า หรือหากผ่านนายหนา้ ควรมีกระบวนการ

ตรวจสอบว่า มีการจ่ายเงินค่าจา้งอยา่งถูกตอ้ง  

- มีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน  อย่างถูกต้อง และมีกระบวนการ

ตรวจทานขอ้มูลเป็นระยะ ว่าไดถู้กน าไปค านวณค่าจา้ง อยา่งเหมาะสม  

- มีกระบวนการแจง้พนักงานถึงวิธีการประเมินค่าจา้ง  รวมถึงการแจกแจงค่าจา้งท่ีพนักงานไดรั้บใน

รูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น สลิปเงินเดือน เป็นตน้  

2.4 เวลาท างาน: คู่คา้ของ GPSC จะตอ้งไม่ให้ลูกจา้งท างานนานเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด  ทั้งน้ีรวมถึงการท างาน

ล่วงเวลา และการท างานในวนัหยดุ 

เวลาท างาน หมายถึง ช่วงเวลาท่ีลูกจา้งปฏิบติังาน ทั้งเวลาการท างานปกติ การท างานล่วงเวลา และการท างาน

วนัหยดุ  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- เวลาท างานของพนกังานต่อสปัดาห์ รวมถึงเวลาการท างานล่วงเวลา เกินขีดจ ากดัท่ีกฎหมายก าหนด  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- มีการระบุเวลาการท างานปกติ ก าหนดเวลาเร่ิมตน้และเวลาส้ินสุดของการท างานของพนักงาน ไว้

อยา่งชดัเจน โดยระยะเวลาไม่เกินเวลาของแต่ละประเภทงานท่ีกฎหมายก าหนด  

- มีกระบวนการแจง้พนกังานล่วงหนา้ ถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหพ้นกังานท างานล่วงเวลา  

- มีระบบท่ีใชบ้ริหารจดัการ การท างานล่วงเวลาของพนกังาน  

- มีการใหว้นัลา วนัพกัผอ่น วนัพกัร้อน และอ่ืนๆ กบัพนกังาน ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

- มีการใหเ้วลาพกัระหว่างปฏิบติังาน และเวลาพกัรับประทานอาหาร ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

- มีกลไกติดตามขอ้มูลเวลาการปฏิบติังานของพนกังาน  
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2.5 การปฏิบัตอิย่างเท่าเทียม: คู่คา้ของ GPSC จะใหก้ารปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมต่อลูกจา้ง โดยไม่เลือกปฏิบติัในการจา้ง

งาน การจ่ายค่าตอบแทน การเขา้รับการอบรม การเล่ือนต าแหน่ง การเลิกจา้งหรือการใหอ้อกจากงาน อนัเน่ืองมาจาก

การแบ่งแยกเพศ เช้ือชาติ สีผวิ ศาสนา อาย ุสถานภาพการสมรส ผูม้ีครรภ ์ความคิดเห็นทางการเมือง หรือผูพ้ิการ เป็น

ตน้ 

การปฏิบัตอิย่างเท่าเทียมกนั หมายถึง การท่ีบริษทัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและเท่าเทียม

กนั ไม่มีการแบ่งแยกเลือกปฏิบติัไม่ว่าในทางใดก็ตาม ต่อพนกังาน ตามเพศ ศาสนา เช้ือชาติ สญัชาติ หรือเผา่พนัธุ ์ 

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- มีการก าหนดค่าจา้ง หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ อย่างแตกต่างกันตามเพศ เช้ือชาติ สีผิว ศาสนา อายุ 

สถานภาพการสมรส ผูม้ีครรภ ์ความคิดเห็นทางการเมือง หรือผูพ้ิการ เป็นตน้  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- มีนโยบายท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมต่อลูกจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

- มีกระบวนการใหพ้นกังานสามารถน าเสนอต่อผูบ้ริหารโดยตรงได ้หากมีกรณีการปฏิบติัอยา่งไม่เท่า

เทียมเกิดข้ึน โดยไม่จ  ากดัว่าตอ้งเกิดในพ้ืนท่ีปฏิบติังานของคู่คา้เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ี

พนกังานไปปฏิบติังาน  

- มีกระบวนการตรวจสอบวิธีการจา้งผูรั้บเหมาผา่นนายหนา้ ว่านายหนา้มีการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม  

- มีการส่ือความและอบรม ผูจ้ดัการและผูบ้ริหารถึงการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม อยูเ่ป็นระยะ  

- มีการส่ือสารกบัพนกังาน ถึงการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม อยูเ่ป็นระยะ  

- ในกระบวนการรับสมคัรงาน มีการก าหนดลกัษณะของผูส้มคัรตามความสามารถทางอาชีพ มากกว่า

ลกัษณะส่วนบุคคล  

2.6 การเลิกจ้าง: คู่คา้ของ GPSC ตอ้งด าเนินการเลิกจา้งในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายแรงงาน และตอ้งไม่ยกเลิก

สญัญาจา้งโดยไม่ชอบธรรม นอกจากจะมีหลกัฐานท่ีระบุไดช้ดัเจนว่า การยกเลิกสญัญานั้น มีเหตุท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

ท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของลูกจา้ง 

ค่าชดเชย คือ เงินท่ีนายจา้งให้แก่ลูกจา้งเมื่อมีการเลิกจา้ง นอกเหนือจากเงินประเภทอ่ืนท่ีนายจา้งตกลงจ่าย

ใหแ้ก่ลูกจา้ง  

ดงันั้น หากนายจา้งเลิกจา้งโดยท่ีลูกจา้งไม่มีความผดิตอ้งมีการจ่ายค่าชดเชย  
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 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- เลิกจา้งลูกจา้งโดยไม่มีเหตุผลอนัชอบธรรม  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด  (Compliance)  

- มีการบอกกล่าวเลิกจา้งล่วงหนา้ก่อนเลิกจา้ง และจ่ายค่าชดเชยตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.7 ด้านมนุษยธรรม: คู่คา้ของ GPSC จะเคารพในสิทธิของลูกจา้ง และห้ามมิให้มีการกระท าอนัเป็นการละเมิดทาง

ร่างกาย ทางวาจา และทางใจ รวมถึงการคุกคาม หรือข่มขู่ในลกัษณะใดๆก็ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีจ  าเป็น 

หลกัมนุษยธรรม หมายถึง การมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น การมีเมตตากรุณา เป็นส่ิงซ่ึงมนุษยพึ์งปฏิบติัต่อกนั  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- ข่มขู่ หรือลงโทษลูกจา้งโดยการทารุณกรรม หรือพูดเหยยีดหยาม หรือบีบบงัคบั  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- มีหัวขอ้เร่ืองการห้ามล่วงละเมิดพนักงานในรูปแบบต่างๆอยู่ในนโยบายการด าเนินงานของคู่คา้ ท่ี

ประกาศใชอ้ยา่งชดัเจน  

- มีระบบการส่ือสาร หรือระบบการรับฟังขอ้คิดเห็น ซ่ึงพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

การปฏิบติัตนของหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงานได ้ 

- มีโปรแกรมการฝึกอบรมผูจ้ดัการและหัวหน้างานท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย  และมาตรการลงโทษท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดรูปแบบต่างๆ  

- มีการจดัเก็บขอ้มูลการลงโทษพนักงาน และมีการตรวจสอบขอ้มูล ว่าการลงโทษฯ มีการด าเนินการ

อยา่งเหมาะสม โดยหลีกเล่ียงวิธีการตดั หรือลดเงินค่าจา้ง  

- มีการส่ือความแนวนโยบายและปฏิบติัใหก้บัพนกังานอยา่งทัว่ถึง  

2.8 เสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม สหภาพ สหพนัธ์:  

คู่คา้ของ GPSC จะเคารพในสิทธิตามกฎหมายของลูกจา้งใน  การเขา้ร่วม หรือไม่เขา้ร่วมสมาคม สหภาพ สหพนัธ์

ต่างๆ 

เสรีภาพ หมายถึง ภาวะความเป็นอิสระเสรีท่ีมนุษยห์รือบุคคลสามารถท าอะไรก็ไดต้ามท่ีใจปรารถนาตราบ

เท่าท่ีไม่เป็นการฝ่าฝืนกฏหมายของบา้นเมืองหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น  
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 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- บงัคบัหรือขู่เข็ญ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม ใหลู้กจา้งตอ้งเป็นหรือหา้มไม่ใหเ้ป็นสมาชิกสหภาพ

แรงงาน หรือตอ้งออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน  

- เลิกจา้งหรือกระท าการใดๆ อนัอาจเป็นผลให้ลูกจา้งไม่สามารถทนท างานอยู่ต่อไปได้ เพราะเหตุท่ี

ลูกจา้งไดด้  าเนินการขอจดัตั้งสหภาพแรงงาน สหพนัธ์แรงงาน หรือเขา้เป็นสมาชิก หรือกรรมการ

สหภาพแรงงาน กรรมการสหพนัธ์แรงงาน กรรมการกิจการสัมพนัธ์ กรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สมัพนัธ ์หรืออนุกรรมการ หรือด าเนินการฟ้องร้อง เป็นพยาน หรือใหห้ลกัฐานต่อพนกังานเจา้หน้าท่ี

นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ หรือต่อศาลแรงงาน  

 

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- ใหเ้สรีภาพกบัพนกังานในการเขา้ร่วม หรือไม่เขา้ร่วมสมาคม สหภาพ สหพนัธต่์างๆ  

- ไม่ขดัขวางการด าเนินการของสหภาพแรงงาน  หรือสหพนัธ์แรงงาน หรือขดัขวางการใชสิ้ทธิของ

ลูกจา้งในการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 

3. อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

คู่คา้ของ GPSC จะตอ้งจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะตามกฎหมาย  

หรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัลูกจา้ง และด าเนินการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยแนวทางปฏิบติัมีดงัน้ี 

3.1 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน:  คู่คา้ของ GPSC จะตอ้งจดัให้มีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี

ถูกหลกั อาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยจะตอ้งแจง้ใหลู้กจา้งทราบถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท างาน และ

จะต้องประเมิน ควบคุมความเส่ียง โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภยัตามมาตรฐาน  การควบคุมและการจดัการทาง

วิศวกรรม การป้องกนัเชิงรุก การแสดงขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั หากไม่สามารถควบคุมไดเ้พียงพอ คู่คา้

จะตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลให้กบัลูกจา้ง  และจะไม่มีการกล่าวโทษหรือลงโทษหากลูกจา้ง

ร้องเรียนดา้นความปลอดภยั 

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- ลูกจา้งขาดความเขา้ใจถึงความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม จากการท างาน  
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- การท างานท่ีมีความเส่ียงลูกจา้งปฏิบติังานโดยไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  หรือมี

อุปกรณ์ความปลอดภยัไม่เพียงพอต่อ  

- ไม่มีระบบหรือกระบวนการด าเนินการสอบสวนอุบติัการณ์ร้ายแรง  

- มีพนักงาน ลูกจา้ง หรือผูรั้บเหมา เขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ีเส่ียง โดยไม่ไดรั้บอนุญาต โดยพลการ 

หรือโดยไม่สอดคลอ้งกบักฎระเบียบขององคก์ร  

- ปฏิบติังานในพ้ืนท่ีเส่ียงขา้มขั้นตอนการด าเนินงานท่ีก  าหนดไว  ้อาจดว้ยสาเหตุเพื่อประหยดั เวลา 

หรือดว้ยความสะดวก เป็นตน้  

- พบเห็นเคร่ืองจกัรช ารุด แต่ยงัปฏิบติังานต่อไป หรือไม่ด าเนินการแจง้ใหผู้รั้บผดิชอบทราบ  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- มีป้าย หรือส่ิงบ่งช้ี ถึงความเส่ียง และอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท างาน ในบริเวณท่ีมีความเส่ียง

ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มสูง  รวมถึงมีการส่ือความผ่านส่ือต่างๆในประเด็นความ

ปลอดภยั ใหพ้นกังานรับทราบ  

- -มีการประเมินความเส่ียง แผนงานท่ีเก่ียวขอ้ง และขั้นตอนการปฏิบติังานอย่างปลอดภยั รวมถึงมี

ช่องทางใหลู้กจา้งเสนอแนะการปรับปรุงดา้นความปลอดภยั  

- มีกระบวนการในการพฒันาความรู้ ทกัษะ และสร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยั (รวมถึง Security, 

Safety, Health and Environment: SSHE ดา้นอ่ืน) ใหก้บัลูกจา้ง  

- มีกระบวนการในการบริหารจดัการผูรั้บเหมาช่วง เพื่อใหค้วามคาดหวงัดา้น SSHE ของ ปตท. ส่ือไป

ถึงผูรั้บเหมาช่วง และสามารถด าเนินการไดต้ามมาตรฐานของ ปตท.  

- มีกระบวนการในการตรวจสอบและซ่อมอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีจะท ามาใชใ้นการการด าเนินงานให้

มีสภาพท่ีสมบูรณ์และใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั  

- มีกระบวนการในการจดัการอุบติัการณ์ (อุบติัเหตุ และเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ) เมื่อมีอุบติัการณ์

เกิดข้ึนใหมี้การรายงาน สอบสวนหาสาเหตุ และก าหนดมาตรการป้องกนัการเกิดซ ้า  

- มีการเดินตรวจพ้ืนท่ีส านักงานและพ้ืนท่ีปฏิบัติการเพ่ือประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพและความ

ปลอดภยั รวมถึงมาตรการควบคุมต่างๆ เช่น ทางหนีไฟ การใชง้านอุปกรณ์ป้องกนัต่างๆ การดูแล

สายไฟและอุปกรณ์ การจดัเก็บสารเคมี แสงสว่าง และการใชง้านรถ Forklift อยา่งถูกวิธี เป็นตน้  

- มีการท าใหม้ัน่ใจไดว้่าพนกังานไม่เพียงแต่ไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งดา้นความปลอดภยัอยา่งเหมาะสม

เท่านั้น แต่ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัต่างๆ เช่นการท างานกบัสารเคมี เป็นตน้  
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- พนักงานสามารถปฏิเสธการปฏิบติังานไดโ้ดยไม่ถูกลงโทษ  หากเห็นว่าสภาพของการปฏิบติังาน 

(Working environment) มีความเส่ียงต่อความปลอดภยั  

3.2 การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน:  คู่คา้ของ GPSC จะด าเนินการคดัเลือกผูรั้บเหมาท่ีให้บริการรักษา

ความมัน่คง และดูแลความปลอดภยัอยา่งเขม้งวด คู่คา้จะตอ้งเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน และ

จะต้องแจง้ประเมินสถานการณ์ มาตรการลดผลกระทบให้กบัลูกจา้งทราบ  เช่น การรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน 

แผนการเตือนภยัและการอพยพ การอบรมใหค้วามรู้แก่ลูกจา้ง 

 

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- ลูกจา้งขาดความเขา้ใจถึงแผนรับมือเหตุฉุกเฉินต่างๆ และเม่ือเกิดเหตุข้ึนก็ไม่สามารถปฏิบติัตนได้

อยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพยสิ์น หรือช่ือเสียงขององคก์ร  

- ลูกจา้งประจ า/ ผูรั้บเหมา พบวตัถุตอ้งสงสัย และเขา้ไปดูใกล้ๆ  โดยไม่ระวงัตวั และไม่ไดแ้จง้ใหผู้ม้ี

หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งทราบ  

- ลูกจา้งไม่ทราบถึง ความหมายระดบัการเตือนภยั และขั้นตอนการปฏิบติั ในระดบัต่างๆ  

- มีอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับการด าเนินการ เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างปฏิบติังานไม่ครบถว้น  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- ลูกจา้งประจ าไดรั้บการอบรม ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

- ลูกจา้ง /ผูรั้บเหมา ทราบและปฏิบติัตนตามระเบียบปฏิบติัขององคก์ร  

- มีการใหค้วามรู้แก่ลูกจา้ง โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัระเบียบการปฏิบติั และความรู้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติังาน เช่น การอบรมดบัเพลิงเบ้ืองตน้ การสร้างเสริมจิตส านึกดา้นความมัน่คงปลอดภยั  

- มีการซอ้มแผนฉุกเฉินอยูเ่ป็นระยะ  

3.3 อาชีวอนามยั การบาดเจบ็และเจบ็ป่วยจากการท างาน:  

คู่คา้ของ GPSC ตอ้งจดัเตรียมส่ิงอ  านวยความสะดวกต่างๆของลูกจา้งให้ถูกสุขลกัษณะ และมีการบ ารุงรักษาอยา่ง

เหมาะสม รวมถึงมีมาตรการและระบบท่ีจะบริหารจดัการ เฝ้าระวงั ติดตาม และรายงานการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการ

ท างาน ซ่ึงรวมถึงรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ และรายงานสภาพการณ์/การกระท าท่ีต  ่ากว่ามาตรฐาน 
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 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- ลูกจา้งปฏิบติังานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย โดยไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  

- ลูกจา้งปฏิบติังานเต็มวนั (8 ชัว่โมง) ในพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดงัเกิน 90 dbA โดยไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั

อนัตรายส่วนบุคคล  

- ไม่มีการระบายอากาศในพ้ืนท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัสารเคมี เช่น พดัลมระบายอากาศ, Hood ดูดอากาศ 

- ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นในพ้ืนท่ีปฏิบติังานของลูกจา้งพบว่า ฝุ่ นรวมทุกขนาด (Total Dust : TD) มี

ปริมาณเกิน 15 mg/m3 และฝุ่ นขนาดท่ีสามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable 

dust) มีปริมาณเกิน 5 mg/m3  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- มีการตรวจสุขภาพลูกจา้งตามปัจจยัเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

- มีการจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเหมาะสมต่อการท างาน เช่น แสงสว่าง ความร้อน เสียง  

- ฝุ่ น การระบายอากาศ  

- มีการจดัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหลู้กจา้งตามปัจจยัเส่ียงอยา่งเพียงพอ  

- มีช่องทางให้ลูกจา้งรายงานการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการท างาน รวมถึงรายงานเหตุการณ์เกือบเกิด

อุบติัเหตุ และรายงานสภาพการณ์/การกระท าท่ีต  ่ากว่ามาตรฐาน เช่น แบบฟอร์ม หรือระบบ Software  

- มีระบบในการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บ /เจ็บป่วยจากการท างาน  รวมถึงรายงาน

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ และรายงานสภาพการณ์/การกระท าท่ีต  ่ากว่ามาตรฐาน 

4. การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม 

คู่คา้ของ GPSC จะปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมุ่งมัน่พฒันาอย่างต่อเน่ือง 

รวมถึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเฉพาะต่างๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการท่ีส่งมอบใหก้บั GPSC 

โดยแนวทางบริหารจดัการ และการปฏิบติัส าหรับประเด็นส่ิงแวดลอ้มโดยทัว่ไป มีดงัน้ี:  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- มีระบบการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร แต่ไม่มีการน าไปปฏิบติั  

- พนกังานปฏิบติังานโดยขาดความเขา้ใจถึงประเด็นและความเส่ียงต่างๆทางส่ิงแวดลอ้มในหนา้ท่ีของ

ตนเอง  

- มีการตรวจวดัค่าต่างๆทางส่ิงแวดลอ้มไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง  
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 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- มีการ Audit ภายใน หรือภายนอก ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูเ่ป็นระยะ และด าเนินการตามท่ีก  าหนดไวภ้ายใต้

กฎหมาย ขอ้ก าหนด หรือนโยบายของคู่คา้  

- มีกระบวนการตรวจสอบกฎหมายใหม่ๆ  ด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีเก่ียวข้อง  และน าไปปฏิบัติอย่าง

สอดคลอ้งกบักฎหมาย  

- มีการด าเนินการเชิงรุกในการป้องกนัรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น การอนุรักษพ์ลงังาน หรือ การอนุรักษน์ ้ า 

หรือการลดขยะ เป็นต้น และมีการอนุญาตให้พนักงาน สามารถตั้งขอ้สังเกตดา้นส่ิงแวดลอ้มกบั

ผูบ้ริหารได ้โดยไม่ถูกลงโทษ  

- มีการบริหารจดัการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีส่งมอบให้  GPSC อย่างเหมาะสม 

หากไดรั้บการก าหนดประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมเติมจาก GPSC  

และแนวทางปฏิบติัเฉพาะส าหรับประเด็นส่ิงแวดลอ้มตามขอ้ก  าหนด มีดงัน้ี: 

4.1 การจัดการส่ิงแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ /บริการ:  คู่ค้าของ GPSC มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและลดปริมาณการปล่อยมลพิษต่างๆ ตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ/์บริการ 

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- มีการใหผู้รั้บเหมาเขา้มาปฏิบติังานโดยไม่แจง้ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ  

- จดัจา้ง (เช่นจดัจา้งขนส่ง) หรือจดัซ้ือวตัถุดิบโดยค านึงถึงประเด็นราคาเพียงอยา่งเดียว  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- มีการแสดงความมุ่งมัน่โดยผูบ้ริหารท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน และบริหารจดัการดา้น

ส่ิงแวดลอ้มตลอดวฎัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ/์บริการ และส่ือความใหก้บัพนกังานรับทราบ  

- มีการประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มตลอดวฎัจกัรชีวิตของผลิตภัณฑ์/บริการ และมีแผนการ

บริหารจดัการอยา่งเหมาะสม  

- มีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน และมีกระบวนการตรวจประเมินผลลพัธท่ี์ได ้ 

- มีการบริหารจดัการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ หรือบริการท่ีส่งมอบให้ GPSC อย่างเหมาะสม 

หากไดรั้บการก าหนดประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมเติมจาก GPSC  
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4.2 ของเสีย และของเสียอนัตราย: คู่คา้ของ GPSC จะบ่งช้ี แยกแยะและควบคุมของเสีย และของเสียอนัตรายท่ีเกิด

จากกระบวนการผลิต และกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก่อนปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

 

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- ด าเนินการท้ิงของเสียอนัตรายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอกโดยปราศจากกระบวนการบริหารจดัการ  

- มีการร้องเรียนดา้นกล่ินอนัไม่พึงประสงค ์อนัเกิดจากของเสียประเภทต่างๆ จากชุมชนขา้งเคียง  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- มีการตรวจสอบการก าจดัของเสีย ว่าไดถู้กส่งออกไปก าจดัอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  

- มีการบ่งช้ีประเภทของ ของเสียต่างๆ ภายในองคก์ร 

4.3 มลพิษทางน ้า: คู่คา้ของ GPSC จะเฝ้าระวงั ควบคุม รวมถึงบ าบดัคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต และ

กระบวนการด าเนินงานต่างๆ และระบบสุขาภิบาลก่อนท่ีจะมีการปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
 

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- ระบบบ าบดัน ้ าท้ิงขดัขอ้งและไม่มีการด าเนินการ Maintenance  

- มีการลกัลอบปล่อยน ้ าท้ิงออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอกโดยไม่บ าบดัอยา่งเหมาะสม  

- มีการร้องเรียนดา้นมลภาวะทางน ้ าจากชุมชนขา้งเคียง  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- มีการตรวจเช็ค และ Maintenance ระบบบ าบดัน ้ าเสีย อยูเ่ป็นระยะ  

- ตรวจวดัค่าดชันีช้ีวดัทางน ้ าต่างๆ กบัหอ้งปฏิบติัการท่ีไดรั้บการรับรอง ตามก าหนดเวลา  

- มีแผนการบริหารจดัการ ในกรณีท่ีสารเคมีเป็นพิษในรูปของเหลวร่ัวไหล  
 

4.4 มลพษิทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก: คู่คา้ของ GPSC จะจ าแนก เฝ้าระวงั ควบคุม และบ าบดัการปล่อยของเสีย 

และผลิตผลจากการเผาไหมใ้นกระบวนการผลิต  และกระบวนการด าเนินการต่างๆ ก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม

ภายนอก รวมถึงมุ่งมัน่ท่ีจะลดก๊าซเรือนกระจกผา่นกลไกต่างๆ 

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- มีการร้องเรียนดา้นมลภาวะทางอากาศจากชุมชนขา้งเคียง  
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- พนกังานมีอตัราการเจ็บป่วยทางเดินหายใจเพ่ิมข้ึน  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- มีกระบวนการ Maintenance ระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศ และปฏิบติัตามอยา่งเหมาะสม ครบถว้น  

- มีกระบวนการตรวจวดัค่าดัชนีช้ีวดัทางอากาศต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และผูบ้ริหารมีการ

รับทราบ  

- มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลงังาน การปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่า (เช่น การใชน้ ้ ามนั E20) การจดัท าบญัชี

ก๊าซเรือนกระจก เป็นตน้  
 

4.5 ดินปนเป้ือนและน า้ใต้ดิน: คู่คา้ของ GPSC จะด าเนินการโดยค านึงถึงความเส่ียงต่อการปนเป้ือนของดิน และน ้ า

ใตดิ้นระหว่างกระบวนการผลิต/บริการ และด าเนินการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม 

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการปฏิบัตทิี่มแีนวโน้มไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Non-compliance)  

- มีชุมชนขา้งเคียงร้องเรียนเร่ืองคุณภาพน ้ าใตดิ้น  

- มีการปนเป้ือนในแหล่งน ้ าขา้งเคียงโดยไม่ไดม้าจากน ้ าผวิดิน หรือท่อระบายน ้ าท้ิง  

- พ้ืนท่ีเก็บสารเคมีอนัตราย หรือพ้ืนท่ีเก็บของเสียอนัตรายตั้งอยู่บนบริเวณท่ีมีความเส่ียงต่อการ

ปนเป้ือนของดินและน ้ าใตดิ้น  

 ตวัอย่างที่แสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบัตอิย่างสอดคล้องกบัข้อก าหนด (Compliance)  

- มีการประเมินความเส่ียงของการปฏิบัติการ  อนัอาจส่งผลกระทบต่อดินและน ้ าใต้ดิน และมีการ

บริหารจดัการความเส่ียงนั้นๆ อยา่งเหมาะสม  

- มีมาตรการควบคุมการร่ัวไหลของสารอนัตรายต่างๆ ลงสู่ผวิดิน  

- มีมาตรการตรวจสอบกรณีถงัเก็บของเหลวใตดิ้นต่างๆ ร่ัวไหล  
 

_____________________________________________________ 


