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ก าลังมีส่วนรว่มเพื่อยกระดับความมีเสถียรภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมภายในหว่งโซ่อุปทานโลก  

บริษัทเหล่านี้มีความตระหนกัถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการสรา้งสภาพการท างานในภาคอตุสาหกรรมดา้น 

ข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information and Communication Technology - ICT) 

ให้มีความปลอดภัย โดยการผดุงสิทธิมนษุยชนและเคารพในศักดิ์ศรีของลูกจา้ง 

รวมถึงกระบวนการในการผลิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม        กระบวนการตรวจติดตามเพื่อยืนยนัความถกูต้อง 

(VAP)เป็นแนวทางความร่วมมือในการตรวจตดิตาม 

เพื่อลดภาระของบรษิัทในห่วงโซ่อุปทานจากข้อเรียกร้องต่างๆ ที่มาจากการตรวจตดิตามทางด้านสังคม    VAP 

สามารถตอบสนองความต้องการในการประเมินมาตรฐานระดับสูงของอตุสาหรรม 

โดยมีความสม่ าเสมอและคุ้มค่าต่อการลงทุน ส าหรับแนวทางการปฏิบตัิทางด้านแรงงาน จริยธรรม สขุภาพ 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอ้มภายใต้จรรยาบรรณทางการคา้ของ EICC 

รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบยีบข้อบังคบัตา่งๆ 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบั VAP โปรดติดต่อ 
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7. การเตรยีมการส าหรบัผูร้บัการตรวจตดิตาม 

จรรยาบรรณทางการค้าของกลุ่มพันธมิตรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Citizenship 

Coalition - EICC) เริ่มมีการน ามาใช้กับผู้ส่งมอบของอุตสาหกรรม ICT ในปี 2004 

ความคาดหวังเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนจากวัตถุประสงค์ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Responsibility - CR) ของสมาชิกบริษัทในกลุ่มความร่วมมือ 

และรวมไปถึงข้อก าหนดเฉพาะที่เก่ียวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน 

สุขภาพและความปลอดภัยในที่ท างาน สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมทางธุรกิจในแต่ละพื้นที่  

โปรแกรมน้ีได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นักลงทุน ลูกจ้าง และสังคม ซึ่งสมาชิกของ 

EICC ระบุว่าการท างานของผู้ส่งมอบของสมาชิกมีกระบวนการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับข้อก าหนดของ EICC โครงการตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันความถูกต้อง (Validated Audit 

Program - VAP) ของ EICC ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยืนยันความถูกต้อง 

ผลส าเร็จของกระบวนการตรวจติดตามจะขึ้นอยู่กับการตรียมการด้วยความละเอียดรอบคอบจากทั้งคณะผู้ตรวจติดตามแล

ะผู้รับการตรวจติดตาม ก่อนเริ่มการส ารวจ ฝ่ายจัดการของผู้รับการตรวจติดตามจะต้อง: 

 มีผู้จัดการอาวุโสเข้าร่วมในการประชุมเปิดและปิดการตรวจติดตาม 

 มอบหมายหน้าที่การติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทและคณะผู้ตรวจติดตามให้กับลูกจ้างที่มีความเหมาะสม 

 ก าหนดหัวข้อและก าหนดการตรวจติดตามร่วมกับหัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตาม 

 จัดเตรียมเอกสารให้กับหัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตามตามที่มีการร้องขอ 

เพื่อให้คณะผู้ตรวจติดตามสามารถเตรียมการเพื่อการตรวจติดตามได้ 

 จัดการนัดหมายลูกจ้างระดับบริหารและตรวจติดตามว่ามีความพร้อมส าหรับการตรวจติดตาม 

 ตรวจติดตามว่าได้จัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวข้องส าหรับคณะผู้ตรวจติดตามเมื่อเดินทางมาถึง 

(เช่น แผนที่อาคารและสถานที่ ชื่อและจ านวนบุคคลที่มีความส าคัญ ฯลฯ) 

 ตรวจติดตามว่าผู้ตรวจติดตามสามารถเข้าถึงทุกส่วนของอาคารและสถานที่ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตการตรวจติดตา

มได้ (เช่น ส่วนการผลิต ส่วนการประกอบ การล าเลียง โรงอาหาร หอพัก คลังเคมีภัณฑ์ ฯลฯ)  

 ระบุและรวบรวมบันทึกและเอกสารที่มีการร้องขอเอาไว้ด้วยกัน 

ตรวจติดตามว่าบันทึกและเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลล่าสุดและพร้อมส่งมอบให้กับผู้ตรวจติดตามในวันที่เริ่มต้นก

ารตรวจติดตาม 

 จัดเตรียมห้องประชุมให้กับคณะผู้ตรวจติดตามและเตรียมความพร้อมส าหรับอาคารและสถานที่ซึ่งจะจัดให้มีการ

สัมภาษณ์ลูกจ้างอย่างเป็นความลับ 

 จัดเตรียมอาคารและสถานที่ หรืออาณาบริเวณโดยรอบตามความเหมาะสมของขอบเขตการตรวจติดตาม 

 จัดเตรียมพื้นที่ท างานให้กับผู้ตรวจติดตาม โดยจะต้องมีความปลอดภัย 

เป็นอิสระและเอื้อต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามก าหนดการ โดยสอดคล้องกับความต้องการของ 

EICC 

 

7.1  โครงการตรวจตดิตามทีไ่ดร้บัการยนืยนัความถูกตอ้ง (Validated Audit Program - VAP) ของ 
EICC 

เป้าหมายของโครงการตรวจติดตามคือการร่วมท างานกับผู้ส่งมอบในฐานะพันธมิตร 

เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงการท างานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

และการพัฒนาความสามารถด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายในห่วงโซ่อุปทาน  
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การตรวจติดตามจะเป็นการประเมินประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบของบริษัทที่เป็นสมาชิกของ EICC ในด้านแรงงาน 

จริยธรรม สุขภาพและความปลอดภัยในที่ท างาน และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากเงื่อนไขการตรวจติดตามของ 

EICC และระบุการท างานของผู้ส่งมอบในด้าน CR 

ซึ่งอาจจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 เง ือ่นไขของโครงการตรวจตดิตามทีไ่ดร้บัการยนืยนัความถูกตอ้งของ EICC 

เงื่อนไขของโครงการตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องของ EICC 

จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณทางการค้าของกลุ่มพันธมิตรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และข้อก าหนดตามก

ฎหมายท้องถ่ิน และมีการก าหนดความคาดหวังต่อผู้ส่งมอบในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

เงื่อนไขการตรวจติดตามครอบคลุมห้าหัวข้อหลัก: 

• แรงงานสุขภาพและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม 

• จริยธรรม 

• ระบบการจัดการส าหรับแรงงาน จริยธรรม สุขภาพและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

7.3 ภาพรวมการตรวจตดิตาม 

การตรวจติดตามจะด าเนินโดยผู้ตรวจติดตามอิสระบุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 

ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นการเฉพาะ และมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้: 

• การเตรียมการส าหรับการตรวจติดตาม 

(ที่ส านักงานของบริษัทตรวจติดตามโดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้รับการตรวจติดตามน้อยที่สุด) 

• การส ารวจบริเวณโดยรอบ (นอกไซต์งาน – โดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้รับการตรวจติดตาม) 

• การเปิดการประชุมการประเมินอาคารและสถานที่การเยี่ยมชมและตรวจติดตามอาคารและสถานที่ 

o การพิจารณาเอกสาร 

o การรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายจัดการและลูกจ้าง 

• การประชุมสรุปผลประจ าวัน 

• การปิดการประชุม 

• รายงานการตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันความถูกต้อง (Validated Audit Report - VAR) 

• การปฏิบัติการแก้ไข(ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันความถูกต้อง 

แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง – 

รายละเอียดสามารถดูได้ในการเตรียมการปรับปรุงแก้ไขส าหรับผู้รับการตรวจติดตาม บทที่10) 

• การติดตามเพื่อยืนยันความถูกต้อง (ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันความถูกต้อง 

แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง – 

รายละเอียดสามารถดูได้ในการเตรียมการปรับปรุงแก้ไขส าหรับผู้รับการตรวจติดตาม) 

 

การประเมินผลดว้ยตนเอง การด าเนินการปฏิบติัการแกไ้ขแล
ะวางแผนป้องกนั 

การตรวจสอบ (Audit) 

การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

การตรวจสอบแบบปิด 

กระบวนการตรวจสอบท่ีไดรั้บการยืนยนัความถูกตอ้งมีอายุ 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีปิดการประชุมการตรวจสอบ 
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7.3.1 สิง่ทีค่าดหวงัจากการตรวจตดิตามทีไ่ดร้บัการยนืยนัความถกูตอ้ง (Validated Audit 
- VA) 

การตรวจติดตามของ EICC จะใช้เวลาประมาณสองหรือสามวัน อย่างไรก็ตาม 

จ านวนวันที่ใช้ในการตรวจติดตามและจ านวนสมาชิกในคณะผู้ตรวจติดตามจะขึ้นอยู่กับขนาดของอาคารแ

ละสถานที่ ความซับซ้อนของกระบวนการปฏิบัติงาน และจ านวนลูกจ้าง นอกจากนี้ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันความถูกต้อง 

ขึ้นอยู่กับประเภทของการตรวจติดตามว่าเป็นการตรวจติดตามขั้นต้นหรือการตรวจติดตามติดตามเพื่อยืนยัน

ความถูกต้อง 

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจะถูกก าหนดโดยผู้จัดการโครงการ VAP 

และบริษัทผู้ตรวจติดตามที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในระหว่างการวางแผนก าหนดการการตรวจติดตาม 

ซึ่งจะก าหนดโดยใช้ขั้นตอนวิธีจากแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า VA 

ของผูต้รวจติดตามแต่ละคนมีความสอดคล้องกัน 

วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามของ EICC 

คือการรวบรวมหลักฐานตามวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันว่าโปรแกรม CR 

และแนวทางการปฏิบัติของผู้รับการตรวจติดตาม ได้รับการตีความอย่างถูกต้องสมบูรณ์ น าไปปรับใช้ 

และมีประสิทธิภาพ  

การตรวจติดตาม EICC ประกอบด้วยการสังเกตการณ์จากการตรวจติดตามพื้นที่ การทบทวนโครงการ 

กระบวนการ และนโยบาย รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายจัดการและลูกจ้าง  

 การส ารวจอาคารและสถานที่และรวบรวมข้อมูลจากลูกจ้างและฝ่ายจัดการเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกเก่ีย

วกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางการปฏิบัติ และการปรับใช้กระบวนการ 

ความตระหนักต่อบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมไปถึงความเก่ียวข้องของฝ่ายจัดการ  

 การรวบรวมหลักฐานและการจดบันทึกจะให้ข้อมูลว่าระบบการจัดการ CR ได้รับการตีความ 

น าไปปรับใช้ และบ ารุงรักษาอย่างไร รวมทั้งความมีประสิทธิภาพของระบบด้วย 

ผู้สังเกตการณ์อาจเป็นบุคคลจากกองเลขาธิการ EICC, ลูกค้า 

(โดยจะต้องมีรายชื่อในรายการตามเอกสารแนบ B ของข้อตกลงของผู้รับการตรวจติดตาม) และ/หรือ APM 

วัตถุประสงค์ของการสังเกตการณ์คือ 

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ตรวจติดตามและประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจติดตาม 

ผู้สังเกตการณ์จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตรวจติดตาม 

และไม่มีสิทธิ์ในการสังเกตการณ์ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากลูกจ้าง 

สิทธิ์ในการเยี่ยมไซต์งานของผู้สังเกตการณ์ (ยกเว้น APM หรือบุคคลจากกองเลขาธิการ EICC 

ซึ่งต้องติดตามผู้ตรวจติดตามไปทุกที่) จะจ ากัดอยู่ในพื้นที่ส่วนรวม เช่น หอพัก โรงอาหาร 

บริเวณอาคารและสถานที่ และส่วนการผลิตซึ่งผลิตสินค้าส าหรับบริษัทของตัวเองเท่านั้น 

 

7.3.2 การเตรยีมการส าหรบัการตรวจตดิตาม 
ระยะการเตรียมการจะต้องครอบคลุมการตรวจติดตามของ EICC โดยรวม ในระหว่างการเตรียมการ 

คณะผู้ตรวจติดตามที่ได้รับการมอบหมายจะต้อง: 

 ทบทวนเอกสารกระบวนการวิธีการตรวจติดตามของ EICC (จรรยาบรรณทางการค้าของ 

EICC, เกณฑ์วิธีการตรวจติดตาม, คู่มือการตรวจติดตาม) 

 ทบทวนการประเมินผลด้วยตัวเองและเอกสารที่จัดเตรียมโดยผู้รับการตรวจติดตาม  

(ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถามส าหรับการประเมินผลด้วยตัวเอง (Self Assessment 

Questionnaire - SAQ)) 

 ทบทวนข้อมูลบนเว็บไซต์ของผู้รับการตรวจติดตาม (หากม)ี 
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 ตรวจติดตามให้แน่ใจว่าได้มีการทบทวนและตรวจติดตามการบังคับใช้ของมาตรฐานอ้างอิงที่เ

ก่ียวข้อง เช่น กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ส่งเอกสารส าคัญ (ดูรายการเอกสารส าคัญในส่วนน้ี) 

ให้แก่บริษัทผู้ตรวจติดตามที่ได้รับมอบหมายภายใน 2 วันท าการ 

หลังจากได้รับหัวข้อการตรวจติดตาม 

 คณะผู้ตรวจติดตามจะท าการสรุปงานด้านโลจิสติกส์ของการส ารวจร่วมกับผู้รับการตรวจติดต

าม 2 วันท าการก่อนเริ่มการตรวจติดตาม EICC โดยผ่านทางโทรศัพท์ 

การเตรียมการทั้งหมดนี้จะด าเนินการที่ส านักงานของบริษัทผู้ตรวจติดตาม  

ผู้จัดการโครงการตรวจติดตามจะส่งมอบเอกสารที่จ าเป็นและค าแนะน าเก่ียวกับการตรวจติดตามที่ได้รับ

การยืนยันความถูกต้องให้แก่ผู้รับการตรวจติดตาม 

นอกจากนี้ 

หัวหน้าผู้ตรวจติดตามจะแจ้งก าหนดวันที่การตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องให้แก่ผู้ตรวจติ

ดตามล่วงหน้า 

และจะท าการติดต่อผู้รับการตรวจติดตามสองวันล่วงหน้าก่อนเริ่มการตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันคว

ามถูกต้อง 

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับการตรวจติดตามมีความเข้าใจในกระบวนการตรวจติดตามและเอกสารที่ต้องพิจาร

ณา (ดูรายการเอกสารส าคัญด้านล่าง) มีข้อมูลเป็นข้อมูลล่าสุด และได้รับการจัดเตรียม 

พร้อมส าหรับการส่งมอบให้ผู้ตรวจติดตามเม่ือเดินทางถึงไซต์งาน นอกจากนี้ 

หัวหน้าผู้ตรวจติดตามจะตรวจติดตามและยืนยันว่าผู้รับการตรวจติดตามมีทรัพยากรส าหรับสนับสนุนค

ณะผู้ตรวจติดตามในการตรวจติดตามเฉพาะ เช่น 

มีอุปกรณ์อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่เหมาะสมส าหรับให้ผู้ตรวจติดตามใช้งาน, 

ได้จัดเตรียมแม่แบบข้อมูลช่ัวโมงท างานส าหรับกลุ่มลูกจ้างที่ผู้ตรวจติดตามได้คัดเลือกเอาไว้ ฯลฯ 

ผู้จัดการโครงการตรวจติดตามจะต้องมีความพร้อมส าหรับให้ค าแนะน าเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามหาก

จ าเป็น 
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รายการเอกสารส าคญั 

 หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ 
 ผังอาคารและสถานที่ รวมทั้งผังอาคารแบ่งตามชั้น 
 ค าอธิบาย/แผนภาพกระบวนการ  

 ความเปลี่ยนแปลงที่อาคารและสถานที่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

 ภาพรวมการผลิต/บริการ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

รวมทั้งปริมาณการผลิตและอุปกรณ์ใหม่ 

 ผังองค์กรพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 คู่มือลูกจ้าง  
 เอกสารประกอบการฝึกอบรมลูกจ้างใหม ่ 

 สัญญาจ้างงานส าหรับลูกจ้าง (สัญญาเปล่า) 
 การขึ้นทะเบียนลูกจ้างพร้อมรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะจัดเตรียมได้  

(ผังการข้อมูลลูกจ้าง – แบ่งตามต าแหน่ง สัญชาติ เงื่อนไขการจ้างงาน  

(เช่น การจ้างงานกับบริษัทโดยตรง จ้างผ่านบริษัทตัวแทน 

ลูกจ้างที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ลูกจ้างฝึกงาน ฯลฯ) และที่พักที่ได้รับการจัดสรร  

 ใบอนุญาตต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด  

 เอกสารสิทธิ์การได้รับยกเว้น (Waiver) จากหน่วยงานภาครัฐ 

 ใบรับรองระบบการจัดการที่ยังไม่หมดอายุ 
 รายงานล่าสุดที่ส่งให้แก่ภาครัฐ (แรงงาน จริยธรรม สุขภาพและความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อม) 

 กระบวนการจัดการความเสี่ยง (แรงงาน จริยธรรม สุขภาพและความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อม) 

 การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (ภาวะฉุกเฉินทั้งหมด) 

และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและการฟื้นฟูสู่สภาพปกติ 

 รายการวัตถุอันตรายในครอบครอง 
 รายการของเสียอันตรายในครอบครอง 
 แผนการปฏิบัติการแก้ไข(ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการ) 

 

7.3.3 การส ารวจบรเิวณโดยรอบ  
ก่อนเดินทางถึงไซต์งาน ผู้ตรวจติดตามอาจส ารวจบริเวณโดยรอบ ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาชุมชนรอบๆ 

บริเวณที่ผู้รับการตรวจติดตามด าเนินธุรกิจอยู่  

วัตถุประสงค์ทั้งหมดคือการระบุ Data Point ต่างๆ 

ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงบริบทภายในท้องถ่ินเก่ียวกับการท างานของไซต์การผลิต 

และเพื่อเตรียมค าถามส าหรับการตรวจติดตามเมื่อเดินทางถึงไซต์งาน 

โดยประกอบด้วยการส ารวจโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การขนส่ง บริการรองรับเหตุฉุกเฉิน อาท ิ

แผนกดับเพลิง รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลของผู้รับการตรวจติดตามจากชุมชนในท้องถ่ิน 
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การส ารวจบริเวณโดยรอบจะใช้เวลาประมาณ 30 - 60 นาที 

และสามารถน ามาใช้เสริมข้อมูลจากการตรวจติดตามในไซต์งานเพื่อให้ข้อมูลมีมิติความลึกและเนื้อหาเพิ่มม

ากขึ้น  

ในระหว่างการส ารวจบริเวณโดยรอบคณะผู้ตรวจติดตามจะต้องไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับการตรวจติดตาม 

 

7.3.4 การเปิดการประชุม 
เม่ือเดินทางถึงไซต์งานที่ต้องการตรวจติดตาม 

ผู้ตรวจติดตามจะแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนกับผู้รับการตรวจติดตามและเริ่มด าเนินการตรวจติดตาม 

ผู้ตรวจติดตามต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจติดตามที่จ าเป็นมาด้วยตนเอง 

ผู้รับการตรวจติดตามต้องจัดเตรียมเอกสารตามที่มีการแจ้งขอเอาไว้ให้กับผู้ตรวจติดตาม 

โดยรายละเอียดของเอกสารอยู่ในบท 7.3.13  

ผู้ตรวจติดตามจะจัดเตรียมพาหนะเดินทาง ที่พัก และอาหารส าหรับการตรวจติดตามด้วยตัวเอง  

การตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องของ EICC CR จะเริ่มเมื่อด าเนินการเปิดการประชุม 

วัตถุประสงค์ของการประชุมคือ 

เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้ตรวจติดตามได้พบกับผู้รับการตรวจติดตามและบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับการตรวจติด

ตาม การเปิดการประชุมจะเป็นไปตามกระบวนการและแม่แบบการตรวจติดตามมาตรฐานของ EICC 

หัวหน้าผู้ตรวจติดตามจะทบทวนหัวข้อการตรวจติดตาม กระบวนการตรวจติดตาม 

และขอบเขตการตรวจติดตามแบบคร่าวๆ รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้รับการตรวจติดตาม 

ผู้รับการตรวจติดตามต้องน าเสนอข้อมูลสรุปเก่ียวกับธุรกิจและประเด็นปัญหาในการท างาน 

รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่อาจช่วยเสริมความเข้าใจให้แก่คณะผู้ตรวจติดตาม ได้แก่: 

 บรรยากาศธุรกิจขององค์กร  

 ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญนับตั้งแต่การตรวจติดตามครั้งที่ผ่านมา (หากม)ี  

 ผังการจัดการโครงการ CR  

 การมอบหมายความรับผิดชอบ  

 เป้าหมายและผลการปฏิบัติงานของ CR และ 

 ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ตรวจติดตามและผู้รับการตรวจติดตามอาจสนใจ 

 

7.3.5 ขอบเขตการตรวจตดิตาม 
คณะผู้ตรวจติดตามจะต้องเข้าตรวจติดตาม: 

 พื้นที่การผลิต 

 พื้นที่บริเวณอาคารและสถานที่ (ห้องเก็บอุปกรณ์ จุดบ าบัดน้ าเสีย ฯลฯ) 

 พื้นที่ส านักงาน 

 พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ และของเสีย 

 ศูนย์กระจายสินค้า/ จุดรับ-ส่งสินค้า 

 โรงอาหารและโรงครัว 

 หอพักและบ้านพักส าหรับลูกจ้าง/ลูกจ้างลูกจ้างต่างด้าวนอกไซต์งาน 

(ในกรณีที่บริษัทหรือตัวแทนลูกจ้างมี/เช่าที่พักให้กับลูกจ้าง) 
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7.3.6 การรวบรวมขอ้มลูจากฝ่ายจดัการและลกูจา้งของผูร้บัการตรวจตดิตาม 
การรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายจัดการและลูกจ้างเป็นองค์ประกอบส าคัญในการประเมินอาคารและสถานที่ 

การรับฟังและท าความเข้าใจกับลูกจ้าง จะช่วยเพิ่มมุมมองในด้านวิธีการและสภาพการท างาน  

ตลอดช่วงการตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันความถูกต้อง 

ผู้ตรวจติดตามจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกจ้างเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นทางการคือการที่ผู้ตรวจติดตามคัดเลือกลูกจ้างจากพื้นที่ต่างๆ ของอาคารและสถานที่ 

ต่างกะงานหรือต่างต าแหน่งซึ่งมีความรับผิดชอบต่างกัน 

ปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการคือปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ตรวจติดตามมีร่วมกับลูกจ้างภายในพื้นที่ท างาน 

เฉลียงทางเดิน พื้นที่พักผ่อน เช่น โรงอาหาร ฯลฯ 

จ านวนลูกจ้างที่เลือกในการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการจะขึ้นอยู่กับขนาดของอาคารและสถานที่ 

การสัมภาษณ์จะใช้เวลา 20 นาทีหรือมากกว่า โดยขึ้นอยู่กับว่าเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่ม 

รวมทั้งหัวข้อการสัมภาษณ์ 

จ านวนลูกจ้างที่ผู้ตรวจติดตามจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยจะขึ้นอยู่กับแนวทางการปฏิบัติทั่วไป (Global 

Leading Practice) ซึ่งมีการปรับใช้ผ่านกลไกมาตรฐาน 

การสมัภาษณ์ลกูจา้งเป็นการประชุมแบบปิดระหวา่งผูต้รวจตดิตามและลูกจา้งหรอืกลุม่ลูกจา้ง 
ไมอ่นุญาตใหฝ่้ายจดัการของผูร้บัการตรวจตดิตามรว่มสงัเกตการณใ์นระหวา่งการสมัภาษณ ์

เพือ่ความเป็นสว่นตวัและความลบัของขอ้มูลจากลูกจา้ง  

รวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการและลูกจ้างอื่นๆ 

จะเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับคณะผู้ตรวจติดตามเก่ียวกับการพัฒนาและการปรับใช้โปรแกรม CR 

ของผู้รับการตรวจติดตาม ตามปกติคณะผู้ตรวจติดตามจะมีปฏิสัมพันธ์กับ: 

 ผู้จัดการไซต์งาน 

 ผู้จัดการฝ่ายผลิต 

 ลูกจ้างซ่อมบ ารุง 

 ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 ผู้จัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

 ผู้จัดการด้านการควบคุมคุณภาพ 

 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

 ลูกจ้างให้บริการในไซต์งาน เช่น ลูกจ้างในโรงอาหาร ผู้ดูแลหอพัก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/ผู้จัดการด้านบัญชีเงินเดือน) 

 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ/ผู้จัดการโลจิสติกส์  

 แพทย์ประจ าไซต์งาน (ตามความเหมาะสม) 

 บุคลากรอื่น (ตามความเหมาะสม) 

 

7.3.7 การส ารวจอาคารและสถานที ่
วัตถุประสงค์ของการส ารวจอาคารและสถานที่คือ 

การส ารวจสภาพทางกายภาพและวิธีการท างานปัจจุบันในบริเวณอาคารและสถานที่ทั้งหมด 

การส ารวจนี้จะช่วยระบุว่ากิจกรรมของผู้รับการตรวจติดตามมีความสอดคล้องกับนโยบาย 

แนวทางการท างานตามที่ระบุ และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่  

ผู้ตรวจติดตามต้องมีอิสระในการตรวจติดตามพื้นที่บริเวณทางกายภาพทั้งหมดของอาคารและสถานที่ 

และจะต้องสามารถก าหนดเวลาและทิศทางการส ารวจได้เอง โดยไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายจัดการ 

ในระหว่างการเยี่ยมชม ผู้ตรวจติดตามควรพิจารณาหัวข้อต่อไปนี้: 
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 สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานที่ (พื้นที่ อุณหภูมิ ฯลฯ) 

 ต าแหน่งในการท างาน (ความเหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์ ฯลฯ) 

 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉิน 

 การป้องกันและซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

 การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน 

 อุปกรณ์ป้องกันตนเอง 

 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

 การจัดเก็บและจัดการกับสารอันตราย 

 การจัดการของเสีย 

 ห้องสุขาและสุขอนามัย 

 ความสะอาดและความปลอดภัยของโรงอาหาร ในกรณีที่สามารถท าได้ 

 ความสะอาดและความปลอดภัยของหอพัก ในกรณีที่สามารถท าได้ 

 ข้อจ ากัดการเคลื่อนไหวหรือสิทธิของลูกจ้างทีไ่ม่สมเหตุสมผล 

 บันทึกคุณภาพ การผลิตและ เวลาที่ใช้ 

 การติดประกาศเก่ียวกับหลักปฏิบัติที่เก่ียวข้องและข้อมูลเก่ียวกับสิทธิของลูกจ้าง 

 บอร์ดประกาศส าหรับลูกจ้างและข้อมูลการประชุมของสหภาพหรือคณะกรรมการลูกจ้าง 

 เอกสารหรือบันทึกที่อาจแสดงถึงความไม่สอดคล้องระหว่างกิจกรรมการปฏิบัติการและการปกป้องสิ

ทธิมนุษยชน 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย 

ฝ่ายจัดการไซต์งานอาจมีนโยบายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเดินในไซต์งานโดยไม่มีผู้ดูแล 

ในบางกรณี ผู้ตรวจติดตามต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้รับการตรวจติดตาม 

ยกเว้นฝ่ายจัดการจะยินดียกเว้นให้ 

ผู้รับการตรวจติดตามมีหน้าที่แจ้งต่อผู้ตรวจติดตามเก่ียวกับกฎและข้อก าหนดความปลอดภัย 

(เช่น การใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment – PPE) ในบางพื้นที่) 

และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้กับผู้ตรวจตดิตามด้วย 

ผู้ตรวจติดตามต้องได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพในอาคารสถานที่ได้ 

ในกรณีที่ฝ่ายจัดการไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ ผู้ตรวจติดตามจะระบุในรายงาน 

พร้อมเหตุผลที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ต้องถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์อื่นๆ 

ผู้ตรวจติดตามไม่ต้องกีดขวางกระบวนการผลิตในระหว่างการส ารวจอาคารและสถานที่ 

 

7.3.8 การทบทวนเอกสาร: 
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันความถูกต้อง 

ผู้ตรวจติดตามจะทบทวนบันทึกที่เก่ียวข้อง ยกตัวอย่างเช่น 

บันทึกการจ่ายเงินเดือนจะได้รับการทบทวนเพื่อประเมินจ านวนชั่วโมงท างาน ค่าจ้าง และสวัสดิการ 

จ านวนบันทึกที่ท าการทบทวนจะขึ้นอยู่กับจ านวนลูกจ้างที่ผูต้รวจติดตามต้องสัมภาษณ์ 

นอกจากบันทึกบุคลากรคณะผู้ตรวจติดตามยังต้องพิจารณาเอกสารระบบการจัดการ EHS เช่น 

กระบวนการ การอนุญาต วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รายงานการตรวจติดตามฉบับก่อนหน้า ฯลฯ 

โดยขั้นต่ าแล้ว ต้องพิจารณาบันทึกการท างานย้อนหลังสามเดือน ส าหรับแต่ละตัวอย่าง 

โดยต้องพิจารณาระยะเวลาที่สภาพการท างานมีความแตกต่างกันด้วย (เช่น การท างานในช่วงโลว์ซีซัน 

ช่วงวันหยุดยาว หรือวันลาพักร้อน รวมทั้งระยะเวลาท างานล่าสุด) ส าหรับในทุกกรณี 
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ต้องมีเอกสารต่อไปนี้ส าหรับช่วงระยะเวลา 12 เดือน ติดต่อกันจัดเก็บอยู่ที่ไซต์งาน ซึ่งประกอบด้วย 

บัญชีเงินเดือน, บันทึกเวลาท างาน (Time Record), การอบรมด้านความปลอดภัย, 

การซ่อมบ ารุงเครื่องจักร, อุปกรณ์ดับเพลิง และวัสดุอันตราย 

รายการเอกสารที่ผู้ตรวจติดตามจะท าการพิจารณาก่อนการเริ่มต้นการตรวจติดตามที่ไซต์งานมีระบุเอาไว้ใ

นบท 7.3.13 

ในกรณีทีไ่มส่ามารถจดัเตรยีมเอกสารไดท้นัภายในชว่งพกักลางวนัของวนัแรกในการตรวจตดิตา

มทีไ่ซตง์าน กระบวนการตรวจตดิตามจะถกูประเมนิเป็น “ปฏเิสธการเขา้ตรวจตดิตาม” 

โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาเอกสาร 

ผู้ตรวจติดตามอาจท าการบันทึกข้อมูลบางส่วนเพื่อให้การประเมินมีความสมบูรณ์ 

โดยผู้ตรวจติดตามจะไม่เก็บบันทึกข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน 

ลงในรายงานการตรวจติดตาม นอกจากนี้ ผู้จัดการโครงการ EICC VAP 

จะท าการตรวจติดตามรายงานการตรวจติดตามทีไ่ด้รับการยืนยันความถูกต้อง (Validated Audit 

Reports - VAR) ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อมูลที่อาจเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ 

ก่อนที่จะน าส่งรายงานต่อผู้รับที่ได้รับอนุญาต 

7.3.9 การประชุมกอ่นเริม่การท างานประจ าวนั 
คณะผู้ตรวจติดตามจะประชุมกับฝ่ายจัดการของผู้รับการตรวจติดตามเม่ือสิ้นสุดการตรวจติดตามในแต่ละวัน

เพื่ออภิปรายถึงสิ่งที่ตรวจพบในแต่ละวัน และเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจติดตามเสนอหลักฐานเพิ่มเติม 

รวมทั้งอภิปรายในประเด็นที่อาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การประเมินมีความสมบูรณ์ 

นอกจากนี้คณะผู้ตรวจติดตามจะทบทวนและลงมติเก่ียวกับหัวข้อส าหรับองค์ประกอบของการตรวจติดตามที่

ไซต์งานที่เหลือกับฝ่ายจัดการของผู้รับการตรวจติดตาม และระบุว่าต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจติดตามจะมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

 

7.3.10 การประชุมปิดการตรวจตดิตาม 
การประชุมปิดการตรวจติดตามจะจัดขึ้นในวันสุดท้ายของการตรวจติดตาม 

คณะผู้ตรวจติดตามที่ร่วมในการประชุมเปิดการตรวจติดตามและผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการรับฟังเน้ือหา

ของการประชุมต้องเข้าร่วมการประชุมปิดการตรวจติดตาม  

คณะผู้ตรวจติดตามจะน าเสนอผลการตรวจติดตามโดยภาพรวม 

และตรวจติดตามให้แน่ใจว่าผู้รับการตรวจติดตามเข้าใจเนื้อหาที่น าเสนอ 

นอกจากนี้คณะผู้ตรวจติดตามจะเปิดโอกาสให้ถามค าถาม และแสดงหลักฐานหรืออธิบายเพิ่มเติม 

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้รับการตรวจติดตามมีความกระจ่างและยอมรับผลการตรวจติดตามตามที่ได้สรุปและ

น าเสนอ 

ผู้ตรวจติดตามจะทบทวนผลการตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องจากกิจกรรมทั้งหมดที่มีการด าเ

นินการ ซึ่งประกอบด้วย การพิจารณาเอกสาร การสังเกตการณ์ 

และการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายจัดการและลูกจ้าง 

คณะผู้ตรวจติดตามจะตรวจติดตามหลักฐานที่รวบรวมได้ในระหว่างการตรวจติดตาม 

และประเมินสถานะการปฏิบัติตามข้อก าหนดของอาคารและสถานที่ตามขอบเขตของการตรวจติดตาม 

ในกรณีที่ต้องการข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม จ าเป็นต้องมีการร้องขอในช่วงนี้ 

กระบวนการในการตีความและตรวจติดตามความถูกต้องของหลักฐานที่รวบรวมได้และการตัดสินใจที่เกิดขึ้

นตามมา เป็นกระบวนการที่จ าเป็นก่อนที่จะเริ่มเตรียมการส าหรับการประชุมปิดการตรวจติดตาม 

ซึ่งสามารถอ้างอิงถึงในฐานะโครงข่ายสามเหลี่ยมของข้อมูล (Triangulation of Data)  
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เป้าหมายของการจัดล าดับความส าคัญของกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข คือ 

การระบุถึงความรุนแรงของประเด็นและเพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจติดตามมีความถูกต้อง 

โดยการแยกแยะความแตกต่างระหว่างกรณีที่เกิดขึ้นเป็นกรณีเฉพาะและไม่เป็นระบบ และกรณีที่เกิดขึ้นซ้ าๆ 

อย่างเป็นระบบ  

คณะผู้ตรวจติดตามจะระบุกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละกรณี: 

 กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด 

 กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญมาก 

 กรณีที่เสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

 กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญน้อย (Minor Nonconformance) 

 

โดยมีค านิยามดังต่อไปนี้: 

 กรณีไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีส่ าคญัทีส่ดุ: คือ 

กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญมากที่มีผลกระทบส าคัญและเฉียบพลัน 

ซึ่งจะมีการระบุเอาไว้ล่วงหน้า เช่น การใช้แรงงานเด็กในอาคารและสถานที่ 

ในกรณีที่พบว่ามีกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด 

ผู้ตรวจติดตามจะต้องรายงานต่อฝ่ายจัดการของอาคารและสถานที่และ APM ในทันที 

กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขระดับ ส าคัญที่สุด อื่นๆ ประกอบด้วย: 

การบงัคบัใชแ้รงงานโดยไมส่มคัรใจ (Forced Labor), 

ประเด็นทางดา้นสขุภาพและความปลอดภยัทีส่ามารถเกดิอนัตรายเฉยีบพลนัหรอืการบาดเจ็บ
รุนแรง และ 

ประเด็นทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ามารถสง่ผลกระทบทีร่า้ยแรงและเฉยีบพลนัตอ่ชุมชน 
รายการเหล่านี้ได้รับการท าเครื่องหมายเป็นสีแดงในเง่ือนไขการตรวจติดตามในช่องค าถาม 

ผูต้รวจตดิตามจะตอ้งแจง้ผูร้บัการตรวจตดิตามวา่ประเด็นทีเ่ป็นอนัตรายเฉยีบพลนัตอ่ลกู
จา้งจะตอ้งไดร้บัการปฏบิตักิารแกไ้ขทนัททีีท่ าได ้แตไ่มช่า้กวา่ 30 วนัหลงัจากตรวจพบ 

ลกูจา้งตอ้งถูกน าออกจากจุดเสีย่งจนกวา่จะมกีารด าเนนิการปฏบิตักิารแกไ้ข 
ส าหรบักรณีไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีส่ าคญัทีส่ดุ 

จ าเป็นตอ้งมมีาตรการยบัย ัง้โดยทนัทเีพือ่ก าจดัภยัคุกคาม 

และตอ้งแลว้เสร็จกอ่นสิน้สว่นการตรวจตดิตาม 
รวมถงึมกีารระบุเป็นขอ้สรุปไวใ้นหมายเหตุของผูต้รวจตดิตาม 

ซึง่ไมร่วมถงึช ัว่โมงการท างานและประกนัสงัคมเนือ่งจากไมส่ามารถด าเนนิมาตรการยบัย ั้
งไดก้อ่นการปิดการตรวจตดิตาม 

 กรณีไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีส่ าคญัมาก: คือ ความล้มเหลวที่ส าคัญในรูปแบบการจัดการ 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของระบบ 

ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความล้มเหลวในการปรับใช้ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ก าหนดขึ้น 

หรือขั้นตอนหรือกระบวนการนั้นไม่สัมฤทธิผลเลย ตัวอย่างเช่น 

การที่องค์กรล้มเหลวในการตรวจติดตามยืนยันการปฏิบัติของตนตามกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง

ถือเป็นกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญมาก 

 กรณีไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีส่ าคญันอ้ย: กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญน้อย 

โดยเนื้อแท้นั้นไม่ได้บ่งชี้ถึงปัญหาที่เป็นระบบซึ่งเกิดจากระบบการจัดการ 

ซึ่งมักจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นแยกต่างหากหรือบังเอิญ ตัวอย่างเช่น 

ผู้ตรวจติดตามภายในที่มีค าขอมาตรการปฏิบัติการแก้ไขค้างอยู่ 

หรือขั้นตอนที่ยังไม่ได้รับการสอบทานเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติการแก้ไขข้อบังคับ 

 กรณีทีเ่ส ีย่งตอ่การไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข: 
การประเมินในระดับนี้ใช้ในสถานการณ์ตามข้อจ ากัดต่อไปนี้: 
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1) ในกรณีที่ มหีลกัฐานไมเ่พยีงพอ (เช่น มี Data Point ต่ ากว่า 3 จุด) 

ในการที่จะตัดสินว่ามีความสอดคล้องตามเงื่อนไขหรือไม ่

ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ หรือขาดเอกสารหรือบุคคลส าคัญ 

2) ในกรณีที่ หลกัฐานขดัแยง้กนั ตัวอย่างเช่น 

เม่ือข้อมูลการสัมภาษณ์ลูกจ้างขัดแย้งกับเอกสารของโครงการหรือค าแถลงของฝ่ายบริหา

ร 

3) ในกรณีที่เงื่อนไขหรือการปฏิบัติมีความสอดคล้องกับข้อก าหนด 

แต่ในการพิจารณาของคุณ เห็นว่าควรลดระดับเป็นกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

หากไม่มีการด าเนินการเพิ่มเติม หรือการผลักดันจากฝ่ายจัดการของอาคารและสถานที่ 

 N/A: ค าถามไม่มีความเก่ียวข้องกับการตรวจติดตามอาคารและสถานที่ทั้งหมด 

รวมทั้งในแต่ละส่วนเฉพาะของอาคารและสถานที่ ต้องใช้ค าตอบรับ N/A 

ให้น้อยที่สุดและแทนที่ด้วยข้อสังเกตให้มากที่สุดเท่าที่ท าได้ 

 เป็นไปตามเงือ่นไข: 
เม่ือคณะผู้ตรวจติดตามประเมินแล้วว่าอาคารและสถานที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการตรวจติดตา

ม EICC (ค าถาม/การจ าแนกของเงื่อนไขการตรวจติดตาม EICC) 

ผลการตรวจติดตามต้องได้รับการระบุอยา่งชดัเจน 

ว่ารายงานการตรวจติดตามมีการเทียบเคียงกับวิธีการปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางการปฏิบัติ (Leading 

Practice)  

 ไมค่รอบคลมุภายใตก้ารตรวจตดิตามนี:้ สมาชิก EICC หรือบริษัทผู้ตรวจติดตาม EICC 

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถใช้สถานะนี้ในระหว่างการตรวจติดตาม (AMA/CMA) 

หากไม่ได้รับการประเมินหรือมีเวลาที่ไซต์งานไม่เพียงพอ การให้คะแนนน้ี ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ในการตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันความถูกต้อง (Validated Audit - VA) 

การประชุมปิดการตรวจติดตามจัดขึ้นโดยใช้แม่แบบและการน าเสนออย่างเป็นทางการของ EICC 

การจัดการข้อผิดพลาด (Exception Management): 

หากประเด็นปัญหาสามารถแก้ไขได้ภายใต้โครงข่ายสามเหลี่ยมและได้รับการตรวจติดตามก่อนการประชุม

ปิดการตรวจติดตาม กรณีนี้จะระบุในการประชุมปิดการตรวจติดตามเป็นการจัดการข้อผิดพลาด 

การวิเคราะห์เพิ่มเติมในหัวข้อนี้จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายงานฉบับร่าง 

และบริษัทผู้ตรวจติดตามจะแจ้งผลสรุปต่อผู้รับการตรวจติดตาม (ผ่านอีเมลและ โทรศัพท์) 

ต้องจ ากัดกรณีการจัดการข้อผิดพลาดต่อค าถามส าหรับการตรวจติดตาม EICC 

และในการตรวจติดตามส่วนใหญ่จะไม่เกิดขึ้น 

 

7.3.11 รายงานการตรวจตดิตาม EICC 
รายงานการตรวจติดตาม EICC 

ฉบับสมบูรณ์อย่างเป็นทางการจะพร้อมน าเสนอให้กับผู้รับการตรวจติดตามและผู้รับที่ได้รับอนุญาตภายใน 

30 วันท าการ ภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจติดตาม  

VAR จะให้ข้อมูลส าหรับการปรับปรุงโครงการและการปฏิบัติงาน CR 

ส าหรับทีมฝ่ายจัดการของผู้รับการตรวจติดตาม ผลการตรวจติดตาม VA 

จะระบุทั้งการปฏิบัติที่ดีและส่วนที่บกพร่อง โดยอาศัยหลักฐานตามวัตถุประสงค์ (Objective 

Evidence) ที่รวบรวมเอาไว้ในระหว่างกระบวนการ VA ซึ่งเก่ียวข้องกับ: 

 ความต้ังใจ (Intent) (ได้มีการพิจารณาเงื่อนไขการตรวจติดตามทั้งหมดหรือไม)่; 
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 การน าไปปฏิบัติ (Implementation) 

(การปฏิบัติมีความสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนดเอาไว้มากเพียงใด) หรือ  

 ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) 

(นโยบายและการปฏิบัติได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่) 

ส าหรบัการตรวจตดิตามทีไ่ดร้บัการยนืยนัความถูกตอ้งของ EICC ทาง APM 

จะท าการทบทวนแบบรา่ง "และ" รายงานการตรวจตดิตาม EICC ฉบบัสมบูรณ ์(VAR) 

อยา่งครอบคลมุ เพือ่ยนืยนัความถูกตอ้งสมบูรณ์ และเพือ่ใหต้รงตามเงือ่นไขอืน่ๆ 

ตามเกณฑค์ุณภาพรายงานของ EICC  

แผนก าหนดเวลา (timeline) 

ต่อไปนี้ใช้กับกระบวนการโดยเริ่มต้ังแต่การประชุมปิดการตรวจติดตามไปจนถึงการเปิดเผย VAR: 

 การรับทราบผลการตรวจติดตามส าหรับ APM (+2 วันท าการ 

ภายหลังการประชุมปิดการตรวจติดตาม) 

 คณะผู้ตรวจติดตามส่งแบบร่าง VAR แก่ APM (+14 วันปฏิทิน 

ภายหลังการประชุมปิดการตรวจติดตาม) 

 ผู้รับการตรวจติดตามให้ข้อมูลตอบสนองแก่ APM (+21 วันปฏิทิน 

ภายหลังการประชุมปิดการตรวจติดตาม) 

 APM ให้ข้อมูลตอบสนอง QA แก่บริษัทผู้ตรวจติดตาม (+28 วันปฏิทิน 

ภายหลังการประชุมปิดการตรวจติดตาม) 

 APM รับแบบร่าง VAR ฉบับสมบูรณ์ (+32 วันปฏิทิน ภายหลังการประชุมปิดการตรวจติดตาม) 

 APM ท าการพิจารณา VAR QA ฉบับสมบูรณ์ (+35 วันปฏิทิน 

ภายหลังการประชุมปิดการตรวจติดตาม) 

 น าเสนอ VAR ฉบับสมบูรณ์ ต่อผู้รับการตรวจติดตามและลูกค้าในเอกสารแนบ B 

ของข้อตกลงจากผู้รับการตรวจติดตาม (Auditee Agreement) (+38 วันปฏิทิน 

ภายหลังการประชุมปิดการตรวจติดตาม) 

ในกรณีที่ผู้รับการตรวจติดตามมีข้อโต้แย้งเก่ียวกับผลสรุปการตรวจติดตามภายหลังจากการพิจารณา QA 

ผู้รับการตรวจติดตามสามารถแทรกความเห็นระบุสาเหตุที่ไม่เห็นด้วยใน VAR ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ 

 

7.3.11.1 ข ัน้ตอนส าหรบักรณีไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีส่ าคญัทีสุ่ด 
กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด คือ 

กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญมากที่มีผลกระทบที่ส าคัญและเฉียบพลัน (ดูค านิยามใน 

7.3.10) กรณีเหล่านี้จะมีการระบุเอาไว้ล่วงหน้า เช่น การใช้แรงงานเด็ก 

การบังคับใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ ประเด็นทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย และ 

ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถส่งผลกระทบที่ร้ายแรงและเฉียบพลันต่อลูกจ้างหรือชุมชน  

แผนก าหนดเวลา (Timeline) ต่อไปนี้จะใช้เม่ือมีการตรวจพบ กรณี 

ไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีส่ าคญัทีส่ดุ: 

 0 ช ัว่โมง – ระบุกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

และสื่อสารกับฝ่ายจัดการของผู้รับการตรวจติดตามในระหว่างการตรวจติดตาม EICC 

ที่ไซตง์าน ผู้รับการตรวจติดตามจะต้องจัดการกับความเสี่ยงต่ออันตรายดังกล่าวโดยทันที 

(ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณี ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด – เช่น 

กรณีการใช้แรงงานเด็ก ให้น าตัวเด็กออกจากพื้นที่การท างาน) 
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 12 ช ัว่โมง - หัวหน้าผู้ตรวจติดตามและ APM 

รายงานประเด็นปัญหาต่อฝ่ายจัดการของผู้รับที่ได้รับอนุญาต 

 24 ช ัว่โมง - ผู้รับที่ได้รับอนุญาตติดต่อผู้รับการตรวจติดตาม 

 ชัว่โมง 48 - มีการด าเนินการยับยั้ง 

ผู้รับการตรวจติดตามด าเนินแผนการชั่วคราวเพื่อยับยั้งกรณี 

ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก 

หลังจากการตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันความถูกต้อง 

 7 วนั - ส่งแผนการปฏิบัติการแก้ไข(Corrective Action Plan - CAP) 

ให้กับผู้จัดการโครงการ VAP ผู้รับการตรวจติดตามด าเนินการตามแผน CAP 

 17 วนั - ผู้รับที่ได้รับอนุญาตอนุมัติแผนการปฏิบัติการแก้ไข(CAP) โดยภาพรวม 

และผู้รับการตรวจติดตามปรับปรุงการด าเนินการตามแผน CAP ตามความจ าเป็น 

 30 วนั - แจ้งวันก าหนดการภายนอก (Recommended Outside Deadline) 

ส าหรับการปิดกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด 

ซึ่งรวมไปถึงการตรวจติดตามเพื่อติดตามผลส าหรับกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุ

ดด้วย 

o  

7.3.12

 วธิกีารเตรยีมการส าหรบัผูต้รวจตดิตามและผูร้บัการตรวจตดิตามในการตรวจตดิตาม EICC 
 

การตรวจติดตาม EICC เป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้รับการตรวจติดตามและคณะผู้ตรวจติดตาม 

การเตรียมการของทั้งสองฝ่ายจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด ดังนั้น 

กระบวนการจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายมีการเตรียมการที่ดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน  

ตัวแทนฝ่ายจัดการของผู้รับการตรวจติดตามมีหน้าที่ในการเตรียมการในส่วนของผู้รับการตรวจติดตาม 

โดยบุคคลดังกล่าวจะท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจติดตาม 

และจะเป็นผูอ้นุมตัแิละเผยแพรร่ายงานการตรวจตดิตาม EICC  

กิจกรรมที่ผู้รับการตรวจติดตามจะต้องจัดเตรียมประกอบด้วย: 

 ยืนยันวันที่เริ่มต้นการตรวจติดตามและระยะเวลาในการตรวจติดตามกับบริษัทผู้ตรวจติดตาม 

 ก าหนดรายละเอียดหัวข้อการตรวจติดตามร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจติดตาม 

 ให้ข้อมูลเก่ียวกับการเดินทาง: โรงแรมและท่าอากาศยานที่แนะน า 

ข้อก าหนดในการเดินทางและข้อเสนอที่ควรน ามาพิจารณา 

 มีส่วนร่วมในการพิจารณาเอกสารส าหรับการตรวจติดตามก่อนเริ่มต้นการตรวจติดตาม  

o ทบทวนข้อมูลเก่ียวกับ EICC  

o ท าแบบสอบถามส าหรับการประเมินผลด้วยตัวเอง (Self-Assessment 

Questionnaire - SAQ) ของ EICC ให้สมบูรณ์ 

 ระบุต าแหน่งคู่มือ บันทึก และเอกสารที่มีการร้องขอ ตรวจติดตามให้มั่นใจว่าคู่มือ บันทึก 

และเอกสารที่มีการร้องขอมีข้อมูลล่าสุดและพร้อมใช้งานในวันเริ่มต้นการตรวจติดตาม 

(ดูรายการเอกสารใน 7.3.13) 

 ตรวจติดตามให้มั่นใจว่ามีข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องพร้อมส าหรับการใช้งานของผู้ตรวจติดตาม: 
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o ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และต าแหน่งที่อยู่ ของบุคคลที่มีความส าคัญในอาคารและสถานที่ 

o แผนที่ไซต์งานและพื้นที่โดยรอบ 

 ตรวจติดตามให้มั่นใจว่าผู้ตรวจติดตามจะสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ของอาคารและสถานที่ (เช่น 

หอพัก โรงอาหาร ส่วนการผลิต สถานที่ประกอบ และพื้นที่เก็บเคมีภัณฑ์) 

 ตรวจติดตามให้มั่นใจว่าลูกจ้างมีความพร้อมและความเข้าใจเก่ียวกับ EHS, 

นโยบายด้านแรงงานและจริยธรรม, ขั้นตอน, ค าแนะน าในการท างาน 

และบันทึกการท างานของอาคารและสถานที่ 

o ท าการนัดหมายกับบุคคลที่หัวหน้าผู้ตรวจติดตามคัดเลือกเอาไว้ส าหรับการสัมภาษณ์เก็บรว

บรวมข้อมูลจากลูกจ้าง 

 ก าหนดตัวบุคคลากรที่มีความรับผิดชอบให้เป็นผู้ประสานงานและคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ตรวจ

ติดตาม 

 ให้ลูกจ้างเข้าร่วมการประชุมเปิดและปิดการตรวจติดตาม 

รวมทั้งการประชุมก่อนเริ่มการท างานประจ าวันตามความเหมาะสม 

 สรุปขั้นตอนการตรวจติดตามให้แก่ฝ่ายจัดการและลูกจ้าง 

เพื่อประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจติดตาม 

 จัดเตรียมห้องประชุม พร้อมโทรศัพท์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต รวมทั้งเครื่องถ่ายเอกสาร  

(หากมี) ให้แก่ผู้ตรวจติดตาม  

 จัดให้มีการประสานงานกับฝ่ายจัดการตามก าหนดตาราง 

 

 

7.3.13 เอกสารและบนัทกึทีต่อ้งน าสง่และพจิารณา 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการบันทึกและเอกสารที่คณะผู้ตรวจติดตามจะต้องพิจารณาในระหว่างการตรวจติด

ตาม EICC โปรดทราบว่ารายการนี้เป็นรายการเอกสารที่จ าเป็นและเป็นข้อก าหนดขั้นต่ า 

ซึ่งอาจไม่ได้ครอบคลุมเอกสารทั้งหมดที่ควรน ามาใช้ในการพิจารณา 

คณะผู้ตรวจติดตามอาจขอเอกสารและบันทึกที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมเพื่อน าไปใช้ในการพิจารณา 

ซึ่งอาจจะมีการขอก่อนหรือหลังจากขั้นตอนการตรวจติดตามที่ไซต์งานก็ได้ 

 รายการตามตาราง I 7.3.2 ต้องน าส่งให้กับบริษัทผู้ตรวจติดตามตามก าหนดการตรวจติดตาม  

 ตารางที่สองจะระบุรายการเอกสารและบันทึกใน 7.2.13 

ซึ่งต้องจัดเตรียมเอาไว้ส าหรับผู้ตรวจติดตามเม่ือเดินทางมาถึงไซต์งาน 
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รายการเอกสารและบนัทกึข ัน้ต า่ซึง่ควรจดัเตรยีมเอาไวส้ าหรบัผูต้รวจตดิตามเมือ่เดนิทางมาถึ
งไซตง์าน (เม่ือเริ่มการตรวจติดตาม) 

สว่นทีท่ าการตรวจตดิตา

ม 
การจ าแนก 

ขอ้มูลท ัว่ไป ขอ้มูลท ัว่ไปของอาคารและสถานที ่

 ผังและแบบร่างของอาคารและสถานที่ 
 ค าอธิบายของกระบวนการและอาคารภายในพื้นที่ 
 ความเปลี่ยนแปลงที่อาคารและสถานที่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

 ภาพรวมของการผลิต/บริการในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

รวมทั้งปริมาณการผลิต อุปกรณ์ใหม่ และใบอนุญาตใหม่ 

 การสื่อสารถึงลูกจ้างเก่ียวกับบทบัญญัติ EICC 
 การสื่อสารกับผู้ส่งมอบเก่ียวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ EICC 
 เงื่อนไขในการท าสัญญากับผู้ส่งมอบว่าด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขข

อง EICC 

 หลักฐานการตรวจติดตามการปรับใช้จรรยาบรรณ EICC 

ของผู้ส่งมอบ 

สว่นทีท่ าการตรวจตดิตา
ม 

การจ าแนกแรงงาน 

A1 เสรภีาพในการเลอืกงาน 

 สัญญาที่ท าร่วมกับตัวแทนแรงงาน นายหน้าจัดหางาน 

หรือผู้ให้บริการจัดหาแรงงาน ฯลฯ 

 ตัวอย่างสัญญาจ้างงาน  

 ลูกจ้างประจ า 
 ลูกจ้างรับเงินเดือน 
 ลูกจ้างรายชั่วโมง 
 ลูกจ้างชั่วคราว 
 ลูกจ้างชั่วคราวตามฤดูกาล (หากม)ี 

 ลูกจ้างเยาวชน 
 ลูกจ้างฝึกหัด (Apprentice) 

 ลูกจ้างฝึกงาน (Vocational Employee) หากมี 

 บันทึกการจ้างงาน ซึ่งประกอบด้วย หลักฐานแสดงอายุ 

หลักฐานแสดงตัวตน และใบอนุญาตท างาน (Government 

Worker Permit)  

 กระบวนการ/วิธีการคัดสรร/จ้างงาน 
 เอกสารการกู้ยืม และแผนการให้เงินกู้ยืม (Credit Scheme) 

ส าหรับลูกจ้าง 

A2 หลกีเลีย่งการใชแ้รงงานเด็ก 

 นโยบายการปกป้องลูกจ้างที่เป็นผู้เยาว์ 
และการจัดสรรเวลา/กะการท างานที่มีความเหมาะสม 
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 นโยบายการจ ากัดอายุขั้นต่ าในการท างาน 
 ขั้นตอนการเก็บและตรวจติดตามเอกสารแสดงอายุ 
 บันทึกการฝึกอบรมและโปรแกรมการฝึกหัดแรงงาน 

(Apprenticeship Program) 

 บันทึกการเข้าเรียนในสถานศึกษาและค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกา
รศึกษาที่บริษัทเป็นผู้ออกให้ 

 นโยบายการปกป้องลูกจ้างที่เป็นผู้เยาว์  

A3 ชัว่โมงการท างาน 

 เอกสารสิทธิ์การได้รับยกเว้น (Waiver) 

จากหน่วยงานภาครัฐว่าด้วยชั่วโมงการท างานที่ไม่ใช่ชั่วโมงการ

ท างานตามปกติหรือการท างานนอกเวลาปกติ 

 ข้อมูลที่ให้แก่ลูกจ้างเพื่ออธิบายเก่ียวกับข้อก าหนดตามกฎหมายว่
าด้วยเวลาท างานและการท างานนอกเวลา 

 นโยบายชั่วโมงการท างาน 
 กระบวนการจัดสรรและควบคุมชั่วโมงการท างานนอกเวลา 
 กระบวนการ/ขั้นตอนการลงทะเบียนเวลาท างาน (เช่น 

การตอกบัตรเข้างาน) 

 บัตรลงเวลาหรือตารางการลงเวลาท างานของลูกจ้าง ( 12 

เดือนล่าสุด) 

 หลักฐานแสดงว่าลูกจ้างยินยอมท างานนอกเวลา (เช่น 

หนังสือสัญญาพร้อมลงลายมือชื่อ) 

 หลักฐานว่ามีการสื่อสารเก่ียวกับการท างานนอกเวลา 

A4 คา่จา้งและสวสัดกิารตา่งๆ  

 ข้อมูลที่ให้แก่ลูกจ้างเพื่ออธิบายเก่ียวกับค่าแรง 
การหักเงินจากค่าจ้าง การค านวณ และผลประโยชน์ 

 แนวทางการลงโทษโดยการหักค่าแรงและการจ่ายเงินโบนัส 
 รายการเงินช่วยเหลือต่างๆ (Allowance) 

และกระบวนการเบิกจ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พักอาศัย 

 กระบวนการประเมินและค านวณการจ่ายค่าแรงรายชิ้นงาน  

(Piece Rate) 

 รายการและกระบวนการด้านการมีส่วนร่วมของลูกจ้าง 
 นิยามว่าด้วยค่าแรงขั้นต่ าในท้องถ่ิน 
 บันทึกการจ่ายค่าแรงหรือใบแจ้งยอดเงินเดือน (Pay Slip) 

ส าหรับ 12 เดือนย้อนหลัง ระบุรายการการหักค่าแรง 

การมีส่วนร่วม รายรับและเงินโอนส าหรับลูกจ้าง 

 หลักฐานการสั่งซื้อประกันทั้งหมดส าหรับลูกจ้าง 
 หลักฐานนโยบายการลาคลอด/การลาคลอดส าหรับผู้ชาย 

(Paternity Leave) ส าหรับลูกจ้าง 

A5 ความมมีนุษยธรรม 
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 กฎและระเบียบข้อบังคับของอาคารและสถานที่ว่าด้วยวิธีการท างา
นที่เป็นที่ยอมรับและบทลงโทษ 

 กระบวนการ/วิธีการลงโทษ 
 บันทึกความคับข้องใจของลูกจ้าง 

กระบวนการสืบสวนการลงโทษและการด าเนินการปฏิบัติการแก้ไ

ข (และการสื่อสารเก่ียวกับการด าเนินการ) 

A6 หา้มเลอืกปฏบิตั ิ

 ข้อก าหนดในการตรวจติดตามทางการแพทย์ก่อนการจ้างงานและ
การบรรจุต าแหน่งงาน 

 กระบวนการและการปฏิบัติว่าด้วยการเก็บความลับเก่ียวกับข้อมูลก
ารแพทย์ 

 ข้อมูลประชากรลูกจ้าง (Workers Population) (ประเภท 

(สัญญา/ชั่วคราว/ถาวร), เพศ, หน้าที่, เผ่าพันธุ์ 

(แหล่งที่เกิด), อายุ ฯลฯ) 

 การประกาศรับสมัครงานปัจจุบันและรายละเอียดคุณสมบัติ 
 ค าอธิบายเก่ียวกับหน้าที่และต าแหน่งงาน 

A7 เสรภีาพในการสมาคม 

 ข้อมูลที่ให้แก่ลูกจ้างอธิบายเก่ียวกับกฎหมายและข้อบังคับในท้อง
ถ่ินว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและสหภาพแรงงาน 

 นโยบายและกระบวนการว่าด้วยกลไกการแสดงความคับข้องใจแ
ละสถิติในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งการด าเนินการที่เกิดขึ้น 

(และการสื่อสารกระบวนการดังกล่าวกับลูกจ้าง) 

 บันทึกการประชุมร่วมกับลูกจ้างและ/หรือการประชุมสหภาพแรงง
าน 

 หลักฐานช่องทางการสื่อสารตามปกติและการรับข้อมูลตอบสนองร่
วมกับลูกจ้าง 

เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาและได้รับการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอย่า

งเหมาะสม 

 บันทึกข้อเรียกร้องของลูกจ้างและการด าเนินการปฏิบัติการแก้ไข 

(และการสื่อสารเก่ียวกับการด าเนินการ) 

สว่น EICC การจ าแนกสขุภาพและความปลอดภยั 

B1 ความปลอดภยัในอาชพี 

 ขั้นตอนการปกป้องความปลอดภัย (เช่น ระบบล็อคและแขวนป้าย 

(Lockout/Tag Out), พื้นที่อับอากาศ, 

ใบอนุญาตให้ท างานที่ต้องใช้ความร้อน 

 ใบอนุญาต/ใบรับรองในการปฏิบัติการเครื่องจักร (รถฟอร์คลิฟต์ 

ฯลฯ) 

 โครงการอุปกรณ์ป้องกันตนเองและรายการ PPE 
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 

 โครงการปกป้องการได้ยินและการหายใจ 
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B2 การเตรยีมรบัมอืกบัเหตฉุุกเฉนิ 

 แผนการป้องกันอัคคีภัย บันทึกการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

ระบบดับเพลิงและระบบเตือนอัคคีภัย 

 บันทึกการซ้อมรับมือเหตุเพลิงไหม้/ การอพยพ 
 บันทึกการซ้อมรับมือเหตุสารเคมีหกล้น 
 แผนการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

และการฟื้นฟูสู่สภาพปกติ 

 การจัดองค์กรทีมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน  

(Emergency Response Team - ERT) 

B3 การเจ็บป่วยอนัเนือ่งมาจากการท างาน 

 รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ/ 
การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างาน และการติดตามผล 

 สมุดบันทึก (Log Book) การบาดเจ็บ/เจ็บป่วยส าหรับปีปัจจุบัน 

 บันทึก (Log), การวิเคราะห์ และการติดตามผล ส าหรับ 

“เหตุการณ์เฉียด” 

 การขึ้นทะเบียนการขาดงานโดยปราศจากเหตุผลที่ดี 
(Absenteeism) 

B4 สขุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 

 ผลลัพธ์การดูแลสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (เสียง เคม ี

และสารกายภาพ) 

 ผลการเฝ้าระวังทางสุขภาพ (Medical Surveillance) 

ส าหรับลูกจ้างที่มีส่วนในงานอันตราย 

 บันทึกการสื่อสารข้อมูลสุขอนามัยอุตสาหกรรมส าหรับลูกจ้างที่มีส่วน
เก่ียวข้อง 

B5 งานทีต่อ้งใชแ้รงงานหนกั 

 บันทึกการประเมินลูกจ้างที่ท างานประเภทที่ต้องใช้แรงงานหนัก 
 บันทึกการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ท างานหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งส าหรับลดค

วามเครียดทางด้านร่างกายแก่ลูกจ้าง 

 การประเมินความเสี่ยงเชิงสรีรศาสตร์/ 
การประเมินความเสี่ยงในการยกของด้วยมือส าหรับการท างานที่เกิด

ขึ้นซ้ าๆ 

B6 การควบคมุความปลอดภยัในการใชเ้ครือ่งจกัร 

 บันทึกการการบ ารุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive 

Maintenance) 

 บันทึกการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเครื่องจักร 
 กระบวนการและขั้นตอนส าหรับการอพยพลูกจ้างที่มีโอกาสเสี่ยงต่ออั

นตรายจากการยกของด้วยมือ ท างานซ้ าๆ 

การใช้ท่าทางการท างานที่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ 

B7 สขุอนามยั อาหาร และบา้นพกั 
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 ใบอนุญาตด าเนินการโรงอาหารและบันทึกการตรวจสุขภาพส าหรับ
ผู้ที่ท างานเก่ียวกับอาหาร 

บันทึกการซ้อมอพยพในหอพัก 

B8 การสือ่สารดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

 การวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม H&S  

 โปรแกรมการฝึกอบรม H&S พร้อมสื่อการสอนและบันทึกการอบรม 

 กระบวนการสื่อสารเก่ียวกับอันตราย 

สว่นทีท่ าการตรวจตดิตา
ม 

การจ าแนกดา้นสิง่แวดลอ้ม 

C1 การรายงานขอ้มูลและใบอนุญาตดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 ส าเนาใบอนุญาตด าเนินการของอาคารและสถานที่ 
และบันทึกการตรวจติดตามหรือเอกสารอ้างอิง (Citation) 

 เอกสารรับรองการได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามข้อก าหนดในการอนุญ
าตซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐบาล 

 บันทึกการดูแล ตรวจติดตาม 

และการบ ารุงรักษาตามที่ก าหนดโดยใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม 

 การขึ้นทะเบียนการปล่อยมลภาวะ (Environmental Release 
Register) (ปริมาณน้ า อากาศ ของเสีย) ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 

 แผนการป้องกันและลดการเกิดมลภาวะ รวมทั้งผลลัพธ์ด้วย 
 การด าเนินการ GHG และผลลัพธ์ 
 การด าเนินการด้านการอนุรักษ์น้ า (Water Conservation) 

C2 การป้องกนัมลภาวะและการลดลงของทรพัยากร 

 การประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินการตามแผน 

(Materiality Assessment) ในแง่สิ่งแวดล้อม 

 พื้นฐานส าหรับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญ 
 ระบบในการติดตามการใช้ทรัพยากรและการผลิตของเสีย 

C3 สารพษิ 

 การจัดเก็บเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบอันตรายอื่นๆ 

 แผนและขั้นตอนการควบคุมการหกล้น 
 MSDS ส าหรับวัตถุดิบอันตรายทั้งหมดในไซต์งาน 
 ใบอนุญาต/ การขึ้นทะเบียนสารพิษ 

 การตรวจติดตามความสมบูรณ์ของถังและผลการทดสอบ 
 รายงานการตรวจติดตามผู้ให้บริการจัดการของเสีย (Waste 

Vendor) 

C4 น า้เสยีและขยะ 

 รายการขยะ (Solid Waste) 
(ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย)  

ที่เกิดขึ้นภายในไซต์งาน 



คู่มือการใช้งาน EICC VAP v5.0.1 ส าหรับใช้ภายในองค์กรของ EICC ส าหรับการตรวจสอบ EICC 

ที่เป็นที่ยอมรับเท่าน้ัน   

 
 

21 

 หมายเหตุการขนส่ง/ บันทึกการก าจัด (บัญชีส าแดง ใบเสร็จ 

ใบเรียกช าระเงิน) 

 ใบอนุญาตผู้ให้บริการจัดการของเสีย 
 ใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการจัดการของเสีย 

และรายงานการดูแล/ ตรวจติดตาม 

 บันทึกการบ ารุงรักษาโรงบ าบัดน้ าเสีย 

และแบบร่างตามการก่อสร้างจริง (As-built Drawing) 

 การวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าหรือบ่อส าหรับตรวจติดตามน้ า
บาดาล (Groundwater Monitoring Well) 

C5 มลพษิทางอากาศเสยี 

 รายงานการดูแลคุณภาพอากาศ 

 ใบอนุญาตการก่อมลพิษทางอากาศเสียและรายงานที่ส่งให้กับหน่วย
งานม่ีมีอ านาจควบคุม 

 บันทึกการดูแลอุปกรณ์การลดมลพิษทางอากาศเสีย 
 รายงานการดูแลสภาพแวดล้อมทางเสียง 

C6 การควบคมุสว่นประกอบของสนิคา้  

 ข้อมูลจ าเพาะการจัดซื้อจัดหาและการผลิตซึ่งระบุว่าอาคารและสถาน
ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อมูลจ าเพาะที่ก าหนดโดยข้อบังคับทางก

ฎหมายและเงื่อนไขคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้า 

 บันทึกการสื่อสาร RoHS, REACH, WEEE 
และเงื่อนไขคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่มีต่อผู้ส่งมอบ 

 ผลการทดสอบเชิงวิเคราะห์ 

C7 การจดัการน า้ฝน (Storm Water) 

 แผนที่อาคารและสถานที่ซึ่งประกอบด้วยแบบร่างพื้นที่การระบายน้ า
ฝน ต าแหน่งแหล่งน้ าที่อยู่ใกล้เคียง 

ต าแหน่งระบบเก็บกักและระบายน้ าฝน 

แบบร่างพื้นที่ของอาคารและสถานที่ที่จ ากัดไม่ให้น้ าผ่าน 

ต าแหน่งที่วัตถุดิบมีโอกาสสัมผัสกับน้ าฝน 

 ผลการดูแลการระบายน้ าฝน  

C8 การบรโิภคพลงังานและการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

 การบริโภครายปี/การใช้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังต่อไปนี้ 

แบ่งตามประเภท 

สว่นทีท่ าการตรวจตดิตา

ม 
การจ าแนกดา้นจรยิธรรม 

D1 ความซือ่สตัยท์างธุรกจิ 

 แนวทางการด าเนินธุรกิจ/ จรรยาบรรณ (Code of Ethics) 

 การปลูกฝังหรือกระบวนการฝึกสอนจรรยาบรรณแก่ลูกจ้าง 
 นโยบายบริษัทว่าด้วยการบริจาคการกุศลและการเป็นผู้สนับสนุน 
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 นโยบายว่าด้วยจริยธรรม การต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

และการติดสินบน 

 กระบวนการตรวจติดตามกรณีการละเมิดจริยธรรม 
 ทะเบียนการค้า (Business Registration) 

D2 การเอือ้ประโยชนโ์ดยไมเ่หมาะสม 

 นโยบายที่ท าให้มั่นใจว่าของขวัญที่ได้รับหรือมอบให้กับผู้ส่งมอบแล
ะลูกค้าไม่มีมูลค่าสูงจนเกินความเหมาะสม 

ซึ่งรวมไปถึงความถ่ีในการมอบและการจัดเลี้ยง ดูแล ต้อนรับต่างๆ 

หรือค ามั่นสัญญาที่ให้ด้วย  

 เอกสารประกอบการฝึกอบรมและบันทึกการอบรมส าหรับฝ่ายจัดการ 
ซุปเปอร์ไวเซอร์ และลูกจ้าง  

 ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับลูกจ้างหรือตัวแทนที่ต้องสง
สัยว่าจะมีการจ่ายเงินหรือมอบของขวัญอย่างไม่เหมาะสม 

และมีความพยายามติดสินบนในทุกรูปแบบ 

 มีขั้นตอนการสอบสวนและบทลงโทษ 
 ขั้นตอน/นโยบายว่าด้วยระเบียบวินัย 

 บันทึกเก่ียวกับระเบียบวินัย 

D3 การเปิดเผยขอ้มูล 

 แม่แบบ/ แบบฟอร์มข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูล  

(Non-disclosure Agreement) 

 ข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูลร่วมกับผู้ส่งมอบและลูกค้า 
 ข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูลร่วมกับผู้ให้บริการ 

D4 ทรพัยส์นิทางปัญญา 

 นโยบายการพิจารณาและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา 

D5 การท าธุรกจิ การโฆษณา และการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

 รายงานทางการเงินประจ าปีที่ได้รับการตรวจติดตามอย่างอิสระโดย
บริษัทผูต้รวจติดตามทางด้านการเงิน 

 นโยบายการท าธุรกิจ/ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

 นโยบายการโฆษณา/ การสื่อสาร 
 ประกาศโฆษณา/ ประกาศรับสมัครงาน 

D6 การปกป้องความเป็นสว่นตวัและปราศจากการแกแ้คน้ 

 ข้อมูลเก่ียวกับวิธีการรายงานข้อกังวลเก่ียวกับประเด็นในด้านจริย
ธรรมทางธุรกิจที่มอบให้แก่ลูกจ้างและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องจากภาย

อนก 

 นโยบาย/กระบวนการเก่ียวกับ “การส่งสัญญาณเตือน” 

 กระบวนการการตรวจติดตามที่เป็นความลับและการด าเนินการที่เ
ป็นผลจากกระบวนการ “การส่งสัญญาณเตือน" 
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 สถิติเก่ียวกับ “การส่งสัญญาณเตือน" ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) 

 การสื่อสารที่ชัดเจนต่อลูกจ้างเก่ียวกับการปราศจากการแก้แค้น 

 ขั้นตอนการสอบสวนข้อกล่าวหาว่าด้วยการแก้แค้น 

 เอกสารประกอบการฝึกอบรมและบันทึกการอบรม/ 

การฝึกเพื่อทบทวนความรู้ว่าด้วยการปราศจากการแก้แค้น 

D7 ความเป็นสว่นตวั 

 นโยบายและโครงการอยา่งเป็นทางการว่าดว้ยการปกป้องค
วามเปน็ส่วนตัว:  

 เอกสารประกอบการฝึกอบรมและบันทึกการอบรมเกี่ยวกบัก
ารปกป้องความเป็นส่วนตัว 

D8 จดัหาทรพัยากรแรธ่าตดุว้ยส านกึรบัผดิชอบ 

 ขั้นตอน/นโยบายว่าด้วยการจัดหาทรัพยากรแร่ธาตุด้วยส านึกรับ

ผิดชอบ 

 การประเมินความเสี่ยงของแหล่งวัตถุดิบ อาจเป็น 3TG free 

หรือ (หากผลิตโดยไซต์ที่เป็นโรงหลอม/โรงกลั่น) เป็น 

conflict‐ free 

 แผนการด าเนินการในการรวบรวมข้อมูล/ 

การด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดซื้อจัดหาสินแร่อย่างมีควา

มรับผิดชอบ 

สว่นทีท่ าการตรวจตดิตา
ม 

การจ าแนกระบบการจดัการ 

(หมายเหตุ: ส าเนาค าอธิบาย/ คู่มือระบบการจัดการอาคารและสถานที่ 

สามารถให้ข้อมูลตามค าร้องขอดังต่อไปนี้ได้) 

E0 การรบัรองระบบการจดัการ 

 การรับรองระบบการจัดการ (เช่น SA8000, ISO 14001, 

OHSAS 18001 ฯลฯ) 

E1 นโยบายหรอืค าแถลงพนัธกจิของบรษิทั/ อาคารและสถานที ่ 

 นโยบายว่าด้วยแรงงาน การจ้างงาน จริยธรรม 

สุขภาพและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility Policy) 

 นโยบายหรือคู่มือว่าด้วยจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณธุรกิจข
องบริษัท/ อาคารสถานที่ 

E2 ความรบัผดิชอบในการจดัการเกีย่วกบัแรงงานและจรยิธรรม 

 ผังองค์กร 
 บทบาทและความรับผิดชอบของตัวแทน 

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรม แรงงาน 

สุขภาพและความปลอดภัย 

และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของระบบการจัดการ 
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 บันทึกการพิจารณาระบบการจัดการ 

E3 การตดิตามและตรวจตดิตามกฎหมายความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่

แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎระเบยีบ รวมท ัง้ความตอ้งการของลกูคา้ 

 ส าเนาความต้องการของลูกค้า (เช่น EICC) 

 ระบบการติดตามส าหรับการดูแลกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

และการปรับใช้งาน หรือบันทึกการแจกแจง 

ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and 

Environmental Responsibility - SER)  

 ส าเนากฎหมายที่เก่ียวข้อง  

E4 การประเมนิความเสีย่งและความเสีย่งในการบรหิารจดัการ SER 

 กระบวนการระบุ ประเมิน และจัดอันดับความเสี่ยง SER 

 รายการความเสี่ยง SER ที่ระบุได้ 
และบันทึกการพิจารณาการประเมินความเสี่ยง 

 แผนการปฏิบัติในการจัดการกับความเสี่ยง SER 
ระดับสูงสุดที่มีการระบุ 

E5 วตัถปุระสงคก์ารปฏบิตั ิSER และแผนการปรบัใชแ้ละวดัผล 

 ผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายในปีปัจจุบัน 

รวมทั้งผลการพิจารณาตามระยะของการปรับใช้และสถานะการบรร

ลุวัตถุประสงค์ 

 ความพยายามปรับปรุงในปัจจุบันและสถานะความคืบหน้า 

E6 โปรแกรมการฝึกอบรม SER 

 มีค าอธิบายการฝึกอบรม SER  

 บันทึกการฝึกอบรม SER ฯลฯ 

E7 โปรแกรมการสือ่สาร SER 

 กฎ SER ของโรงงาน (เช่น คู่มือลูกจ้าง) 

 ความคืบหน้าในการสื่อสารผลการปฏิบัติ SER ของบริษัท 

และความคาดหวังของลูกจ้าง ผู้ส่งมอบ และลูกค้า 

 บอร์ดประกาศ ข่าวประกาศ 

เว็บไซต์ภายในส าหรับสื่อสารกับลูกจ้างและผู้จัดการ 

E8 การตอบสนองของคนงานและการมสีว่นรว่ม 

 แบบส ารวจความคิดเห็น/การปฏิบัติตามกฎระเบียบของลูกจ้าง 

 นิยามวิธีการอย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมการพัฒนาโปรแกรมแล
ะการปรับใช้ (เช่น คณะกรรมการ หน่วยปฏิบัติงาน ฯลฯ) 

 แบบส ารวจความคิดเห็น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

และข้อมูลตอบสนองของลูกจ้าง จากฝ่ายจัดการ 

E9 การตรวจตดิตามและการประเมนิผล SER 

 กระบวนการและขั้นตอนการตรวจติดตาม 
 ส าเนาการตรวจติดตาม SER ที่เกิดขึ้นในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา 
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E10 กระบวนการปรบัปรุงแกไ้ข SER 

 กระบวนการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการ 
 ส าเนาแผนการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขส าหรับการตรวจติดตาม 

SER ที่มีการด าเนินการในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา 

และสถานะปัจจุบันของการด าเนินการ 

 บันทึกการติดตาม การปิดเคส สถานะ 

และการพิจารณาจากฝ่ายจัดการของกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

 บันทึกการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย การกล่าวอ้าง 

บทลงโทษการละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับแรงงาน/ 

จริยธรรม 

 บันทึกการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย การกล่าวอ้างหรือบทลงโทษ 

EHS ที่ได้รับในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 

E11 การรวบรวมหลกัฐานและการจดบนัทกึ SER 
นโยบายและขั้นตอนการเก็บรักษาบันทึก 

E12 ความรบัผดิชอบของผูส้ง่มอบ  

 การวิเคราะห์เพื่อระบุผู้ส่งมอบหลัก 
 โปรแกรมผู้ส่งมอบ/ตัวแทนลูกจ้างหลัก 

 รายงานการตรวจติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ส่งมอบห
ลักที่ไซต์งาน 

 แผนการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขส าหรับพื้นที่บริเวณที่ต้องการปรับ
ปรุงตามที่ระบุในรายงานการตรวจติดตามผู้ส่งมอบหลักที่ไซต์งาน 
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 ค านยิาม VAP 

1. ระเบียบวิธี GHG ที่ยอมรับ  

ให้นิยามโดยเกณฑ์วิธี WRI/WBCSD (www.ghgprotocol.org)  

 

2. ผู้ฝึกหัดแรงงาน (Apprentice) 

ลูกจ้างในโครงการฝึกอบรมที่รวมการศึกษาวิชาชีพเข้ากับการเรียนในที่ท างานส าหรับทักษะอาชีพขั้นปานกลาง 

(กล่าวคือ มากกว่าการฝึกอบรมในที่ท างานตามตาราง) โดยมีมาตรฐานการฝึกอบรมภายนอก 

โดยเฉพาะในส่วนองค์ประกอบสถานที่ท างาน  

 

3. การตรวจติดตาม (Audit)  

การตรวจติดตามคือกระบวนการรวบรวมหลักฐาน 

หลักฐานการตรวจติดตามจะใช้เพื่อประเมินว่าเกณฑ์การตรวจติดตามนั้นผ่านมากน้อยเพียงใด 

การตรวจติดตามต้องอ้างอิงข้อเท็จจริง เป็นกลาง เป็นอิสระ และกระบวนการตรวจติดตาม  

ต้องเป็นระบบและมีการจัดท าเอกสาร 

การตรวจติดตามมีสามชนิด ได้แก่ การตรวจติดตามโดยบุคคลที่หนึ่ง บุคคลที่สอง และบุคคลที่สาม 

การตรวจติดตามโดยบุคคลที่หนึ่งคือการตรวจติดตามภายใน 

การตรวจติดตามโดยบุคคลที่สองและสามคือการตรวจติดตามภายนอก 

องค์กรต่างๆ ใช้การตรวจติดตามโดยบุคคลที่หนึ่ง (ภายใน) เพื่อตรวจติดตามตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน 

อย่างไรก็ตาม คุณไม่จ าเป็นต้องตรวจติดตามภายในด้วยตนเอง 

คุณสามารถขอให้องค์กรภายนอกด าเนินการตรวจติดตามภายในแทนองค์กรของคุณได้ 

การตรวจติดตามด้วยบุคคลที่หนึ่งมักใช้เพื่อประกาศว่าองค์กรนั้นปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 

(เรียกกว่าการประกาศด้วยตนเอง) อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติเช่นน้ีไม่สามารถใช้โดย EICC ได้ 

การตรวจติดตามโดยบุคคลที่สอง เป็นการตรวจติดตามภายนอก ซึ่งมักจะด าเนินการโดยลูกค้าหรือผู้อื่นในนามของลูกค้า 

อย่างไรก็ตาม การตรวจติดตามชนิดนี้ยังสามารถท าได้โดยบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในองค์กรของคุณ 

การตรวจติดตามโดยบุคคลที่สาม เป็นการตรวจติดตามภายนอกเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 

การตรวจติดตามนี้จะกระท าโดยองค์กรภายนอกอิสระ (ไม่มีความสนใจ) การตรวจติดตามโดยบุคคลที่สาม 

มักใช้เพื่อระบุว่าองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานหรือเกณฑ์การตรวจติดตามที่ระบุหรือไม่ 

4. เกณฑ์การตรวจติดตาม (Audit Criteria)  

เกณฑ์การตรวจติดตาม ได้แก่ นโยบาย ขั้นตอน และข้อก าหนด 

หลักฐานการตรวจติดตามจะใช้เพื่อก าหนดว่ามีการผ่านเกณฑ์การตรวจติดตามดีเพียงใด 

หลักฐานการตรวจติดตามจะใช้เพื่อดูว่ามีการใช้นโยบายได้ดีเพียงใด มีการใช้ขั้นตอนดีเพียงใด 

และมีการผ่านข้อก าหนดดีเพียงใด 

5. ผู้รับการตรวจติดตาม (Auditee)  

ผู้รับการตรวจติดตาม คือองค์กร (หรือส่วนหนึ่งขององค์กร) ที่รับการตรวจติดตาม องค์กร ได้แก่ บริษัท องค์กรการกุศล 

สมาคม และ สถาบัน องค์กร อาจเป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลเดียว และสามารถเป็นทั้งองค์กรเอกชนหรือมหาชนก็ได้ 

6. หลักฐานการตรวจติดตาม (Audit Evidence)  

หลักฐานการตรวจติดตาม ได้แก่ ระเบียน ค าแถลงข้อเท็จจริง การสังเกตด้วยสายตา ค าแถลงข้อเท็จจริง 

และข้อมูลยืนยันอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับเกณฑ์การตรวจติดตามที่ใช้ โดยส่วนใหญ่ 

เกณฑ์การตรวจติดตามต้องมีการเทียบข้อมูลสามทางเพื่อยืนยันความถูกต้องของประเด็นที่เป็นไปตามหรือไม่เป็นไปตามเงื่

อนไขที่ค้นพบ 

http://www.ghgprotocol.org/
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หลักฐานการตรวจติดตาม สามารถเป็นได้ทั้งเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

หลักฐานข้อเท็จจริง (Objective Evidence) คือข้อมูลที่แสดงว่าหรือพิสูจน์ว่าบางสิ่งนั้นมีอยู่หรือเป็นจริง 

การเทียบข้อมูลสามทาง (Data Triangulation) คือรูปแบบการเปรียบเทียบข้อมูลรูปแบบหนึ่ง 

โดยเป็นการใช้ข้อมูลอิสระสามรายการเป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ประเด็นที่เป็นไปตามหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

หลักฐานการตรวจติดตามสามารถเป็นชนิดหรือแหล่งที่เป็นอิสระ 

7. ผลการตรวจติดตาม (Audit Findings)  

ผลการตรวจติดตาม เป็นผลจากกระบวนการประเมินหลักฐานการตรวจติดตามและเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตรวจติดตาม  

ผลการตรวจติดตาม สามารถแสดงให้เห็นว่าผ่านเกณฑ์การตรวจติดตาม (การปฏิบัติตาม) หรือไม่ หรือ  

ไม่ผ่าน (การไม่ปฏิบัติตาม) นอกจากนี้ ผลการตรวจติดตามยังระบุโอกาสในการปรับปรุงอีกด้วย ผลการตรวจติดตาม 

ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการ CSR และ  

ระบุโอกาสในการปรับปรุง 

หลักฐานการตรวจติดตาม ได้แก่ ระเบียน เอกสาร การสังเกตด้วยสายตา ค าแถลงข้อเท็จจริง และข้อมูลยืนยันอื่นๆ 

ที่เก่ียวข้องกับเกณฑ์การตรวจติดตามที่ใช ้

หลักฐานการตรวจติดตามต้องมีการเทียบข้อมูลสามทางเพื่อยืนยันความถูกต้องของประเด็นที่เป็นไปตามหรือไม่เป็นไปตา

มเงื่อนไขที่ค้นพบ 

8. ผู้ตรวจติดตาม  

ในบริบทของ EICC มาตรฐานการบริหารนี้ ผู้ตรวจติดตาม 

คือบุคคลที่เก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อประเมินว่าระบบการจัดการ CSR 

ของผู้รับการตรวจติดตามนั้นตรงตามข้อก าหนดหรือไม่  

ผู้ตรวจติดตาม มีหน้าที่ระบุว่าระบบการจัดการนั้นตรงตามมาตรฐานและการวางแผนอื่นๆ หรือไม่ 

ผู้ตรวจติดตามยังต้องระบุว่าระบบการจัดการมีการปรับใช้อย่างเหมาะสมและดูแลเป็นอย่างดีหรือไม่ 

และต้องสามารถด าเนินการทั้งหมดเหล่านี้โดยเป็นอิสระ อาศัยข้อเท็จจริง เป็นกลาง และมีความสามารถ 

9. แผนการตรวจติดตาม (Audit Plan)  

แผนการตรวจติดตาม ระบุวิธีที่จะด าเนินการตรวจติดตามครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยบรรยายถึงกิจกรรมและการเตรียมการต่างๆ 

ที่ตั้งใจจะท า 

10. ขอบเขตการตรวจติดตาม (Audit Scope)  

ขอบเขตของการตรวจติดตาม คือค าแถลงที่ระบุเป้าหมาย ขอบเขต และกรอบของการตรวจติดตามครั้งใดครั้งหนึ่ง 

ขอบเขตของการตรวจติดตาม มักจะก าหนดโดยระบุต าแหน่งที่ตั้งของการตรวจติดตาม 

หน่วยงานในองค์กรที่จะรับการตรวจติดตาม กระบวนการและกิจกรรมที่จะด าเนินการ และระยะเวลาที่จะใช้ 

11. ค่าแรงพื้นฐาน (Basic Wage) 

ผลรวมขั้นต้นของค่าตอบแทนไม่รวมโบนัสปกติที่ลูกจ้างได้รับในระหว่างระยะเวลาหนึ่งเพื่อตอบแทนเวลาท างานและเวลา

ที่ไม่ได้ท างาน เช่น วันลาพักร้อนและลาป่วยที่มีการจ่ายค่าตอบแทน โดยหลักแล้ว ค่าแรงพื้นฐานสอดคล้องกับแนวคิด 

“ค่าตอบแทนเงินสดฐาน” (Base Cash Remuneration) 

ค่าแรงพื้นฐานจะไม่รวมการจ่ายเงินประกันสังคมของผู้ว่าจ้าง ผลประโยชน์โบนัสทุกชนิด 

ดูค านิยามของโบนัสปกติและค่าแรง (ILO, Resolution concerning the International 

Classification of Status in Employment (ISCE) 1993) 

12. การเทียบมาตรฐาน (Benchmarking)  
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การเทียบมาตรฐาน เป็นระเบียบวิธีที่ใช้เพื่อค้นหาการปฏิบัติที่ดีที่สุด การเทียบมาตรฐาน สามารถปรับใช้กับกลยุทธ์ 

นโยบาย การด าเนินงาน กระบวนการ ผลิตภัณฑ ์และโครงสร้างองค์กร ด้วยการค้นหาและปรับใช้การปฏิบัติที่ดีที่สุด 

คุณจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรของคุณได้ 

การปฏิบัติที่ดีที่สุดสามารถพบได้ภายในองค์กรของคุณเองหรือภายในองค์กรอื่น 

โดยทั่วไปมักหมายถึงการหาองค์กรที่ท าบางสิ่งได้ในวิธีที่ดีที่สุดแล้วพยายามเลียนแบบวิธีนั้น  

การเทียบมาตรฐานกับภายนอกมีอย่างน้อยสองชนิด ได้แก่ การเทียบมาตรฐานเชิงแข่งขัน และการเทียบมาตรฐานทั่วไป 

การเทียบมาตรฐานเชิงแข่งขัน (Competitive Benchmarking) เป็นการเปรียบเทียบวิธีที่คุณท าและวิธีที่คู่แข่งท า 

ส่วนการเทียบมาตรฐานทั่วไป (Generic Benchmarking) 

เป็นการเปรียบเทียบองค์กรของคุณกับอุตสาหกรรมที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

ในการด าเนินโครงการเทียบมาตรฐาน คุณจ าเป็นต้องพัฒนาระเบียบวิธีในการเทียบมาตรฐาน 

ระเบียบวิธีในการเทียบมาตรฐานของคุณต้องระบุกฎที่จะควบคุม ได้แก่ 

b) วิธีการก าหนดขอบเขตของแต่ละโครงการ  

c) วิธีการเลือกคู่เปรียบเทียบมาตรฐาน  

d) วิธีการปกปิดความลับและแน่ใจว่ามีการปกปิดความลับ  

e) วิธีการระบุคุณลักษณะการเทียบมาตรฐาน  

f) วิธีการเลือกตัวชี้วัดหรือเกณฑ์การเทียบมาตรฐาน  

g) วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเทียบมาตรฐาน  

h) วิธีการระบุการปรับปรุงที่เป็นไปได้  

i) วิธีการพัฒนาแผนการปรับปรุง  

j) วิธีการเพิ่มประสบการณ์การเทียบมาตรฐานของคุณ  

ลงในฐานข้อมูลความรู้ขององค์กร  

13. แรงงานผูกมัด (Bonded Labor): 

รูปแบบหนึ่งของการผูกมัดหนี้สิน มักจะเริ่มจากการที่ลูกจ้างยินยอมท างานแลกเงินกู้ 

แต่กลับพัฒนาเป็นการผูกมัดอย่างรวดเร็วเม่ือผู้ว่าจ้างเพิ่ม “หนี”้ ในข้อตกลงมากขึ้นเรื่อยๆ (แหล่งข้อมูล ILO 

Jurisprudence) 

14. โบนัส (โบนัสปกติ) 

การจ่ายเงินให้กับลูกจ้างมากกว่าค่าจ้างปกติหรือการจ่ายค่าตอบแทน โบนัสเป็นการให้รางวัลความส าเร็จที่เป็นเลิศ 

โบนัสนั้นอาจเฉพาะเจาะจง อ้างอิงตามประสิทธิภาพการท างาน (รายบุคคลหรือทีมขนาดเล็ก) 

และอาจค านึงถึงสภาพการท าก าไรโดยรวมของบริษัท (แหล่งข้อมูล ILO Jurisprudence) 

15. คุณลักษณะ (Characteristic)  

คุณลักษณะ เป็นคุณสมบัติที่เด่นชัด หรือคุณสมบัติของบางสิ่งบางอย่าง คุณลักษณะอาจเป็นแบบ ในตัว หรือ ก าหนด 

คุณลักษณะในตัว นั้นมีอยู่ในตัวหรือเป็นคุณสมบัติถาวรของบางสิ่งบางอย่าง ในขณะที่ คุณลักษณะที่ก าหนด 

เป็นคุณสมบัติที่เก่ียวข้องหรือเชื่อมติดกับบางสิ่งบางอย่าง 

16. การบีบบังคับ (Coercion)  

(A) การขู่ท าอันตรายอย่างรุนแรงหรือการกักขังหน่วงเหนี่ยวกับบุคคลใดๆ  

(B) การคบคิด วางแผน 

หรือแบบแผนที่มุ่งหวังให้บุคคลเชื่อว่าการไม่ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะส่งผลให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงหรือการกักขังหน่วงเหนี่

ยวกับบุคคลใดๆ หรือ  
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(C) การใช้หรือข่มขู่จะใช้กระบวนการทางกฎหมายที่ผิด (แหลง่ข้อมูล: US code – title 22: 

foreign relations and intercourse – chapter 78: trafficking victims protection) 

17. แรงงานบังคับ (Compulsory Labor) 

บุคคลที่กฎหมายบังคับให้ท างานในโครงการก่อสร้างสาธารณะ เช่น ถนนและสะพาน (แหล่งข้อมูล ILO 

Jurisprudence) 

18. การสื่อสาร (Communication) 

 

วิธีการในการส่งข้อมูล ซึ่งสามารถมีได้ในหลายรูปแบบ เช่น การประกาศ การประชุมสั้นๆ บล็อก (blog) อีเมล 

โปสเตอร์ที่ทางเข้าลูกจ้าง และการปิดประกาศในห้องพักหรือบอร์ด หรือการน าเสนอ 

ซึ่งต่างจากการฝึกอบรมตรงที่จะไม่มีการบันทึกว่าลูกจ้างรายได้ได้ยินหรือเห็นการสื่อสารนั้น (ดู การฝึกอบรม) 

 

19. การปฏิบัติตามหรือการเป็นไปตาม (Conformity, Conformance)  

การปฏิบัติตาม หมายถึงการปฏิบัติตรงตามหรือประพฤติตามข้อก าหนด ข้อก าหนดนั้นมีหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น 

ข้อก าหนดของ EICC ข้อก าหนดของลูกค้า ข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ ข้อก าหนดฝ่ายจดัการ ข้อก าหนดทางกฎหมาย 

และอื่นๆ  

ข้อก าหนดสามารถระบุอย่างแจ่มชัด (เช่น ข้อก าหนดจรรยาบรรณทางการค้าของ EICC) หรือโดยนัยก็ได้ 

ข้อก าหนดที่ระบุ เป็นข้อก าหนดที่ประกาศไว้ (เช่น ในเอกสาร) เม่ือองค์กรของผ่านข้อก าหนด 

คุณสามารถกล่าวได้ว่าองค์กรปฏิบัติตามข้อก าหนด  

20. การยับยั้ง (Containment) 

การยับยั้ง เป็นการปฏิบัติ กระบวนการ หรือวิธีในการลดภัยคุกความหรือลดความเสี่ยงในทันที การยับยั้ง 

จะเป็นผลจนกว่าจะมีการปรับใช้มาตรการปฏิบัติการแก้ไขอย่างถาวร ตัวอย่างเช่น 

ผู้ตรวจติดตามพบว่าลูกจ้างใช้งานเครื่องแสตมป์โลหะที่ไม่มีการ์ดป้องกัน สิ่งนี้เป็น 

กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้ การยับยั้ง 

ที่เหมาะสมส าหรับภัยอันตรายนี้อาจเป็นการติดตั้งสวิตช์สองมือ 

หรือย้ายสวิตช์หนึ่งมือไว้อยู่ห่างไกลตรงที่ที่ลูกจ้างไม่สามารถเอื้อมถึงได้ภายในเครื่องจักรแสตมป์ในขณะที่กดปุ่มแสตมป์ 

 

21. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)  

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

คือกลุ่มกิจกรรมที่องค์กรด าเนินการเพื่อเสริมความสามารถของตนในการปฏิบัติตรงตามข้อก าหนด 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สามารถด าเนินการได้โดยการตรวจติดตาม การประเมินตนเอง การทบทวนโดยฝ่ายจัดการ 

และโครงการเทียบมาตรฐาน 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ยังสามารถท าได้ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตั้งวัตถุประสงค์ 

และการปรับใช้มาตรการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน 

22. การปฏิบัติการแก้ไข (Correction)  

การปฏิบัติการแก้ไข คือมาตรการใดๆ ในการขจัดประเด็กที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการแก้ไข 

จะไม่จัดการกับต้นเหตุ 

23. มาตรการปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action)  

มาตรการปฏิบัติการแก้ไข 

คือขั้นตอนที่ใช้เพื่อขจัดต้นเหตุของประเด็นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่มีอยู่ 

กระบวนการของมาตรการปฏิบัติการแก้ไข 

ออกแบบเพื่อป้องกันการเกิดซ้ าของประเด็นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

มาตรการจะพยายามให้มั่นใจว่าประเด็นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและสถานการณ์ที่มีอยู่นั้นไม่เกิดขึ้นซ้ า 
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โดยพยายามที่จะป้องกันการเกิดซ้ าด้วยการก าจัดต้นเหตุ มาตรการปฏิบัติการแก้ไขเป็นการจัดการกับปัญหาจริง 

ด้วยเหตุนี้ กระบวนการของมาตรการปฏิบัติการแก้ไข สามารถมองเป็นกระบวนการแก้ปัญหาได้ 

24. ลูกค้า (Customer)  

ลูกค้า คือผู้ใดก็ตามที่รับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากองค์กรผู้ส่งมอบ ลูกค้า สามารถเป็นบุคคลหรือองค์กร 

และสามารถเป็นทั้งภายนอกหรือภายในองค์กรผู้ส่งมอบ ตัวอย่างเช่น 

โรงงานอาจจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับโรงงานอื่น (ลูกค้า) ภายในองค์กรเดียวกัน ตาม EICC แล้ว ตัวอย่าง 

ลูกค้า ได้แก่ ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้ใช้คนสุดท้าย ผู้ซื้อ ผู้ค้าปลีก และผู้ได้รับประโยชน์ 

25. ข้อก าหนดของลูกค้า (Customer Requirement)  

ข้อก าหนดของลูกค้าหมายถึงข้อก าหนดที่เป็นที่ยอมรับระหว่างผู้รับการตรวจติดตามและลูกค้าของผู้รับการตรวจติดตามเ

ท่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะในสัญญา ข้อเพิ่มเติมสัญญา ใบสั่งซื้อ 

หรือเอกสารสัญญาความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างเป็นทางการอื่นๆ  

26. การผูกมัดหนี้สิน (Debt Bondage)  

ค าว่า “การผูกมัดหนี้สิน” 

หมายถึงสถานะหรือสภาพของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการค าประกันโดยลูกหนี้ด้วยการให้บริการส่วนบุคคลหรือบุคคลภายใต้

การควบคุมของลูกหนี้เป็นสิ่งค้ าประกันส าหรับหนี้ 

หากมูลค่าของบริการดังกล่าวได้รับการประเมินอย่างสมเหตุสมผลนั้นไม่ส่งผลต่อการช าระหนี้หรือระยะเวลาและรูปแบบข

องบริการดังกล่าวไม่ได้มีการจ ากัดหรือระบุไว้ (แหล่งข้อมูล: US code – title 22: foreign relations 

and intercourse – chapter 78: trafficking victims protection) 

 

27. กลุ่มลูกจ้างที่มีการก าหนด (Defined Worker Group) 

กลุ่มลูกจ้างที่มีการก าหนดคือชนิดของลูกจ้างที่ก าหนดโดยชนิดของสัญญาที่ลูกจ้างท ากับผู้ว่าจ้าง 

กฎหมายแรงงานท้องถ่ินจะจ ากัดกลุ่มลูกจ้างบางประเภทในระยะเวลาสัญญา หรือเปอร์เซ็นต์ของแรงงานทั้งหมด 

ตัวอย่างของกลุ่มลูกจ้าง ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างนักเรียน ผู้ฝึกหัดแรงงาน ลูกจ้างภายนอก ลูกจ้างถาวร 

ลูกจ้างที่มีระยะเวลาสัญญา ฯลฯ 

 

28. การกีดกันแบ่งแยก (Discrimination): 

การห้ามการกีดกันแบ่งแยกตาม เชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เพศสภาพ และการแสดงออก 

กลุ่มชนหรือชาติต้นก าเนิด ความพิการ การตั้งครรภ์ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพ 

สถานะทหารผ่านศึกที่ปกปิด 

ข้อมูลพันธุกรรมที่เป็นความลับหรือสถานะการแต่งงานในการว่าจ้างและการก าหนดในการว่าจ้าง เช่น ค่าแรง 

การเล่ือนต าแหน่ง การให้รางวัล และการได้รับการฝึกอบรม 

 

29. ลูกจ้างที่ว่าจ้างโดยตรง (Directly Employed Worker, Direct Worker) 

ลูกจ้างที่ท างานให้กับผู้รับการตรวจติดตามโดยไม่ผ่านตัวแทนแรงงาน ผู้รับเหมา หรือคนกลาง 

 

30. สถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ปกติ (Emergency or Unusual Situation):  

สถานการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จ าเป็นต้องมีการล่วงเวลาเกิดข้อจ ากัดทางกฎหมายหรือ EICC 

เหตุการณ์ดังกล่าวไม่สามารถวางแผนไว้หรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ ตัวอย่างสถานการณ์ดังกล่าว เช่น 

 เครื่องจักรเสีย ไฟฟ้าดับ หรือเหตุฉุกเฉินอื่นที่ส่งผลให้สายการผลิตต้องปิดลงเป็นเวลานาน  
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 การขาดวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ไม่คาดคิด หรือปัญหาคุณภาพที่ต้องปิดการผลิต 

โดยสถานการณ์ทั้งสองจ าเป็นต้องมีการท างานล่วงเวลามากเป็นพิเศษเพื่อกู้คือเวลาในการผลิตที่สูญเสียและท าตามสั

ญญาที่มีไว้กับลูกค้า 

ในกรณีทั้งหมดเหล่านี้ จะต้องมีหลักฐานและบันทึกชั่วโมงท างานที่ ลดลง 

ก่อนการผลิตเกินขนาดในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ปกติ 

สถานการณ์ที่ ไม ่“ฉุกเฉิน” หรือ “ไม่ปกติ” ได้แก่  

 ความต้องการในการผลิตสูงสุดตามฤดูกาลและความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สูงขึ้น ทั้งสองเหตุการณ์นี้คาดเดาได้ 

และสามารถลดความต้องการการท างานล่วงเวลาให้น้อยได้ด้วยการวางแผนอย่างเหมาะสม 

 การเปลี่ยนแปลงค าสั่งในสัญญาที่เพิ่มปริมาณการสั่งซื้อเป็นอย่างมากหรือลดระยะเวลาในการส่งมอบ 

เหตุการณ์นี้ต้องมีการเจรจาอย่างจริงใจระหว่างลูกค้าและสถานที่ และไมต่อ้งเกนิก าลังการผลิตของสถานที่ที่อัตรา 

60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือข้อก าหนดชั่วโมงท างานสูงสุดของสถานที่แห่งนั้น 

 

31. ประสิทธิผล (Effectiveness)  

ประสิทธิผล หมายถึงความมากน้อยของความส าเร็จของผลลัพธ์ที่วางแผนไว้ กิจกรรมที่วางแผนไว้นั้น มีประสิทธิผล 

หากกิจกรรมน้ันบังเกิดผล ในทางเดียวกัน ผลลัพธ์ที่วางแผนไว้นั้น มีประสิทธิผล หากเกิด  

ผลลัพธ์ขึ้นจริง 

ตัวอย่างเช่น กระบวนการที่มีประสิทธิผล คือกระบวนการที่เกิดกิจกรรมที่วางแผนไว้จริง และบรรลุผลลัพธ์ที่วางแผนไว้  

32. ประสิทธิภาพ (Efficiency)  

ประสิทธิภาพ คือความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่ได้ (Output) และทรัพยากรที่ใช้ (Input) 

การบรรลุผลมากขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิมหรือน้อยกว่าน้ันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยการท าให้ผลลัพธ์ดีขึ้น (Output) 

ด้วยทรัพยากรเท่าเดิมหรือน้อยลง (Input) 

 

33. ได้รับการรับรองจาก EICC-IRCA (EICC-IRCA Certified) 

ผู้ตรวจติดตามที่มีการรับรองจาก EICC-IRCA ที่ถูกต้อง ซึ่งก็คือสถานะผู้ตรวจติดตามหรือหัวหน้าผู้ตรวจติดตาม 

 

34. ผู้ตรวจติดตาม EICC (EICC Auditor) 

ผู้ตรวจติดตามที่มีคุณสมบัติ VAP โดย EICC ครบถ้วน และ/หรือมีการรับรองจาก EICC-IRCA ที่ถูกต้อง 

 

35. โครงการ EICC-GeSI CFS (EICC-GeSI CFS Program) 

Electronic Industry Citizenship Coalition and the Global e-Sustainability 

Initiative, the Conflict-Free Sourcing Initiative ดูข้อมูลที ่

http://www.conflictfreesourcing.org/ 

 

36. โครงการเทียบเท่า EICC-GeSI CFS 

โครงการที่เทียบเท่า Electronic Industry Citizenship Coalition and the Global e-

Sustainability Initiative, the Conflict-Free Sourcing Initiative ดูข้อมูลที ่

http://www.conflictfreesourcing.org  

http://www.conflictfreesourcing.org/
http://www.conflictfreesourcing.org/


คู่มือการใช้งาน EICC VAP v5.0.1 ส าหรับใช้ภายในองค์กรของ EICC ส าหรับการตรวจสอบ EICC 

ที่เป็นที่ยอมรับเท่าน้ัน   

 
 

32 

โดยโครงการต้องมีองค์ประกอบการประเมินที่มีการจดบันทึกอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

 มีการใส่โลหะที่มาจากพื้นที่สงครามลงในผลิตภัณฑ์หรือไม่ 

 โลหะที่มาจากพื้นที่สงครามมีความจ าเป็นต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือไม่ 

และมีโลหะดังกล่าวในผลิตภัณฑ์ที่แล้วเสร็จที่บริษัทผลิตหรือท าสัญญาเพื่อผลิตหรือไม่ 

 โลหะที่มาจากพื้นที่สงครามมาจากประเทศที่ครอบคลุมถึงหรือไม่ 

 โลหะที่มาจากพื้นที่สงครามทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ (จ าเป็นต่อการท างานหรือการผลิตผลิตภัณฑ์) มากจากแหล่ง 

รีไซเคิลหรือเศษซากหรือไม่ 

 มีข้อมูลโลหะที่มาจากพื้นที่สงครามที่บันทึกไว้ส าหรับโลหะแต่ละรายการจากผู้ส่งมอบที่เก่ียวข้องทั้งหมดของ 3TG 

 ส าหรับโลหะที่มาจากพื้นที่สงครามแต่ละรายการ 

โรงหลอมและผู้ส่งมอบวัตถุเดิมทั้งหมดอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ประกาศไว้ข้างต้นหรือไม่ 

 มีการท ากระบวนการ Due Diligence ส าหรับการจัดหาแหล่งที่ไม่มีสงคราม (ดังที่อธิบายไว้ใน Due 

Diligence Guidance for Responsibly Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas ของ OECD 

(http://www.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm)  

 

37. ค่าธรรมเนียมเกินควร (Excessive Fee) 

ค่าธรรมเนียมเกินควรคือค่าธรรมเนียมที่ส่งผลให้ลูกจ้างเกิดการผูกมัดหน้ีสินได้ 

* ห้ามมีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส าหรับการว่าจ้างโดยตรงหรือโดยอ้อม เต็มจ านวนหรือบางส่วน กับลูกจ้าง 

รวมถึงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการด าเนินเรื่องเอกสารทางการและ VISA ท างาน 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยกฎหมายของประเทศ 

หากมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกจ้างตามกฎหมายของประเทศและมีการเปิดเผย 

* หากกฎหมายของประเทศอนุญาตให้สามารถเกิบค่าธรรมเนียมการว่าจ้างกับลูกจ้างได้ 

ลูกจ้างจะมีสิทธิในการเลิกการจ้างงานได้ทุกเม่ือ โดยไม่มีการข่มขู่หรือบทปรับเก่ียวข้องกับการช าระเงินคืน 

(สูงสุดตามที่กฎหมายก าหนดหรือความหมายของการผูกมัดหนี้สิน) 

* ส าหรับค่าธรรมเนียมบริการ เช่น อาหาร พอพัก ฯลฯ 

ค่าธรรมเนียมจะเท่ากับหรือน้อยกว่ามูลค่าในตลอดท้องถ่ินส าหรับบริการเดียวกัน 

* ห้ามมีการเก็บค่าบริการส าหรับข้อก าหนดหรือบริการที่บังคับโดยผู้ว่าจ้าง เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เครื่องแบบ 

บัตรเวลา ฯลฯ 

* ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรการส าหรับการว่าจ้างจากลูกจ้าง 

* ค่าธรรมเนียมการด าเนินเรื่องเอกสารทางการ (เช่น พาสปอร์ต) 

หากกฎหมายอนุญาตจะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าค่าธรรมเนียมบริการในตลาดท้องถ่ินที่ไม่เก่ียวกับการว่าจ้าง 

และไม่มากจนอาจน าลูกจ้างไปสู่การผูกมัดหนี้สินได้ 

* ในบางประเทศมีการจ ากัดค่าธรรมเนียมการจ้างงาน (ค่าธรรมเนียมการว่าจ้าง ธุรการ และบริการรวมกัน) 

ส าหรับลูกจ้างที่อยู่ภายใต้กฎหมายระดับประเทศ 

* ค่าธรรมเนียมจะต้องไม่เกิน 10 

เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างรายเดือนที่อัตราดอกเบ้ียของประเทศหรือต่ ากว่าเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน 

ยกเว้นการพัฒนาทางการศึกษาที่สนับสนุนโดยผู้ว่าจ้าง ซึ่งจ านวนจะไม่เกิน 10 

เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างรายเดือนที่อัตราดอกเบ้ียของประเทศหรือต่ ากว่าเป็นระยะเวลาสูงสุด 1 ปี 

ในทุกกรณี ให้ใช้กฎหมายของประเทศหรือข้อก าหนดในจรรยาบรรณ ข้อใดก็ตามที่เข้มงวดกว่า 

กฎหมายของประเทศหมายถึงกฎหมายของประเทศที่ส่งและรับ 

 

ข้อปฏิบัติในการว่าจ้างและจ้างงาน: 

ค่าธรรมเนียมเกินควรในที่นี้หมายถึงจ านวนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายว่าจ้างและจ้างงาน > ค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมาย 

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm
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1 เดือน ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการว่าจ้าง การวางต าแหน่ง การด าเนินเรื่อง การขนส่ง 

หรือการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องของลูกจ้าง ทั้งในประเทศที่ส่งและประเทศที่รับ 

และค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สามไม่เกินค่าแรงขั้นต่ าตามกฎหมาย 1 เดือน  

 

38. แรงงานบังคับ (Forced or Compulsory Labor)  

งานหรือบริการที่ได้รับจากบุคคลภายใต้การข่มขู่หรือการปรับที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้ยินยอมมอบให้โดยสมัครใจ 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ ค าว่าแรงงานบังคบจะไม่รวมถึง (a) งานหรือบริการใดๆ 

ทีม่าจากกฎหมายเกณฑ์ทหารภาคบังคับส าหรับงานที่มีลักษณะทางการทหารทั้งสิ้น (b) งานหรือบริการใดๆ 

ที่เป็นส่วนหนึ่งของภาระหน้าที่ทางสังคมของประชาชนของประเทศที่ปกครองตนเองเต็มรูปแบบ (c) งานหรือบริการใดๆ 

ที่เกิดจากบุคคลอันเป็นผลจากการด าเนินคดีในชั้นศาล 

โดยที่งานหรือบริการดังกล่าวกระท าภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลดังกล่าวไม่ได้ถูกว่าจ้างหรือมีต าแหน่งง

านกับบุคคล บริษัท หรือสมาคมเอกชน (d) งานหรือบริการใดๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉิน กล่าวคือ ภาวะสงคราม 

ภัยพิบัติ หรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ น้ าท่วม ภาวะอดอยาก แผ่นดินไหว โรคติดต่อร้ายแรงทางคนหรือสัตว์ 

การบุกรุกของสัตว์ แมลง หรือวัชพืช และในสถานการณ์ใดๆ 

ที่อาจเป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของประชากรทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง (e) 

บริการสาธารณะเล็กน้อยที่กระท าโดยสมาชิกในชุมชนเพื่อประโยชน์โดยตรงของชุมชนดังกล่าว 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาระหน้าที่ทางสังคมของสมาชิกในสังคม 

โดยที่สมาชิกในชุมชนหรือตัวแทนโดยตรงมีสิทธิ์ในการให้ค าปรึกษาเก่ียวข้องกับบริการดังกล่าว (แหล่งข้อมูล: ILO 

Convention  
(No. 29) concerning Forced or Compulsory Labor) 

39. GHG 

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas หรือบางครั้งย่อเป็น GHG) คือ 

ก๊าซในบรรยากาศที่ดูดซับและปล่อยรังสีความร้อนภายในช่วงอินฟราเรด 

กระบวนการนี้เป็นสาเหตุเบ้ืองต้นของปรากฏการณ์เรือนกระจก 

40. GWP 

โอกาสเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential - GWP) 

ซึ่งอยู่ในรูปตัวประกอบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต ์ 

(ซึ่งมี GWP เป็น 1) ตัวอย่างเช่น GWP 20 ปีของก๊าซมีเทนคือ 86 

ซึ่งหมายความว่าหากก๊าซมีเทนที่มีมวลเท่ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่บรรยากาศ 

ก๊าซมีเทนจะกักความร้อนไวสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 86 เท่าในระยะเวลา 20 ปี  

41. HVAC 

HVAC (การให้ความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ - Heating, Ventilation, and Air 

Conditioning) คือเทคโนโลยีให้ความสบายในอาคารและในยานพาหนะ 

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้อุณหภูมิที่สบายและมีคุณภาพอากาศในอาคารที่เหมาะสม 

42. ความเจ็บป่วย (Illness) 

ส ากรับวัตถุประสงค์ของการตรวจติดตาม EICC ความเจ็บป่วยจะหมายถึงความเจ็บป่วยในวิชาชีพ 

ซึ่งคือโรคที่เป็นผลมาจากได้รับสภาพหรือสารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระหว่างการว่าจ้าง 

43. ลูกจ้างที่ว่าจ้างโดยอ้อม (Indirectly Employed Workers, Indirect Workers) 

ลูกจ้างที่ท างานให้กับตัวแทนแรงงาน ผู้รับเหมา หรือคนกลางในสถานที่ของผู้รับการตรวจติดตาม 

44. การได้รับบาดเจ็บ (Injury) 

การได้รับบาดเจ็บหมายถึงความเสียหายต่อร่างกายของลูกจ้าง/ลูกจ้าง 

ประเภท: 

 รายงานได้ - การได้รับบาดเจ็บที่ต้องรายงานให้กับหน่วยงานตามกฎหมาย 
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 บันทึกได้ - การได้รับบาดเจบ็ที่บนัทึกได้ตามกฎหมายหรือการปฏบิัติที่ดีระดับนานาชาติ 

 การตอบรับการปฐมพยาบาลและเหตุเกือบเกิดอันตราย 

45. การตรวจตรา (Inspection)  

การตรวจตรา จะใช้การสังเกต การวัด การทดสอบ และการตัดสินเพื่อประเมินการปฏิบัติตาม ผลลัพธ์การตรวจติดตาม 

จะได้รับการเปรียบเทียบกับข้อก าหนดที่ระบุเพื่อหาว่า  

มีการปฏิบัติตามหรือไม่ การตรวจตราสถานที่ท างาน 

จะเปรียบเทียบสภาพของสถานที่ท างานกับข้อก าหนดทางกฎหมายและจรรยาบรรณเพื่อประเมินการปฏิบัติตาม 

46. บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party)  

บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย คือบุคคลหรือกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียในความส าเร็จหรือประสิทธิภาพการท างานขององค์กร 

บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจได้รับผลโดยตรงจากองค์กร หรือมีความกังวลต่อประสิทธิภาพการท างานอย่างจริงจัง 

บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตัวอย่างของ บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 

ลูกค้า ผู้ส่งมอบ เจ้าของ คู่ค้า ลูกจ้าง NGO สหภาพ ธนาคาร หรือประชาชนทั่วไป บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังเรียกว่า 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) อีกด้วย 

47. ลูกจ้างฝึกงาน (Intern) 

ผู้ในระยะเวลาสั้น โครงการที่มีแบบแผนที่มีการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อส ารวจตัวเลือกในการท างาน เรียนรู้ 

และ/หรือหาทักษะหรือประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในโรงเรียน (เพื่อเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายหรืออื่นๆ 

ส าหรับการได้รับอนุญาตหรือยอมรับอย่างมืออาชีพ) 

48. การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)  

การตรวจติดตามภายใน หมายถึงการตรวจติดตามโดยบุคคลที่หน่ึง องค์กรต่างๆ ใช้การตรวจติดตามภายใน 

(โดยบุคคลที่หนึ่ง) เพื่อตรวจติดตามตนเองส าหรับวัตถุประสงค์ภายใน นอกจากนี้ 

คุณไม่จ าเป็นต้องตรวจติดตามภายในด้วยตนเอง 

คุณสามารถขอให้องคก์รภายนอกด าเนินการตรวจติดตามภายในแทนองค์กรของคณุได ้

49. การรับใช้โดยไม่สมัครใจ (Involuntary Servitude)  

ค าว่า “การใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ” รวมถึงสภาพการรับใช้ที่เกิดขึ้นโดย  

(A) การคบคิด วางแผน หรือแบบแผนที่ท าให้บุคคลเชื่อว่าถ้าหากบุคคลดังกล่าวไม่เข้าสู่สภาพดังกล่าวต่อไป 

บุคคลนั้นหรือบุคคลอื่นจะได้รับอันตรายอย่างรุนแรงหรือการกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือ (B) 

การใช้หรือข่มขู่จะใช้กระบวนการทางกฎหมายที่ผิด (แหล่งข้อมูล: US code – title 22: foreign 

relations and intercourse – chapter 78: trafficking victims protection) 

50. ลูกจ้างเด็ก (Juvenile Worker) 

ดูลูกจ้างเด็ก (Young Worker) 

51. ดัชนีช้ีวัด (Key performance indicator - KPI)  

ดัชนีช้ีวัด (KPI) เป็นเกณฑ์หรือการวัดชนิดหนึ่ง KPI จะใช้เพื่อหาปริมาณและประเมินความส าเร็จขององค์กร 

โดยจะวัดความส าเร็จที่มีและความคืบหน้าที่ได้ท าเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะท า KPI 

ยังใช้เพื่อตั้งวัตถุประสงค์ที่วัดได้ ประเมินความคืบหน้า ติดตามแนวโน้ม ท าการปรับปรุง และรองรับการตัดสินใจ KPI 

ต้องวัดปริมาณได้และเหมาะสม และต้องเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณ 

และมีความเก่ียวข้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างของ KPI เช่น อัตราลาออของลูกจ้าง จ านวนชั่วโมงการท างานเฉล่ียต่อสัปดาห์ 

เวลาเฉล่ียในการปิดประเด็นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข อัตรากรณีสูญเสียวันท างาน 

คะแนะผลส ารวจความพึงพอใจของลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายพลังงานต่อหน่วยการผลิต  
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การเปรียบเทียบต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณมองเห็นภาพ เม่ือคุณไปพบแพทย์ แพทย์อาจวัดความดันเลือด  

ระดับคลอเลสเตอรอล อัตราหัวใจ และดัชนีมวลกายเป็นดัชนีวัดสุขภาพ KPI ก็พยายามท าสิ่งเดียวกับกับองค์กร 

52. กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญมาก 

ประเด็นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่มีความล้มเหลวในระบบการบริหารที่ส าคัญ 

ซึ่งส่งผลต่อความสามารถของระบบในการสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความล้มเหลวในการปรับใช้ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ก าหนดขึ้น 

หรือขั้นตอนหรือกระบวนการนั้นไม่สัมฤทธิผลเลย ตัวอย่างเช่น 

การที่องค์กรล้มเหลวในการตรวจติดตามยืนยันการปฏิบัติของตนตามกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องถือเป็นกรณีไม่เป็น

ไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญมาก 

53. การบริหาร (Management)  

การบริหาร หมายถึงกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ใช้เพื่อประสานงาน สั่งการ และควบคุมองค์กร ในบริบทนี้ ค าว่า การบริหาร 

ไม่ได้หมายถึงบุคคล แต่หมายถึงกิจกรรม EICC ใช้ค าว่า ฝ่ายบริหารสูงสุด (Top Management) หมายถึงตัวบุคคล 

54. การทบทวนโดยฝ่ายจัดการ (Management Review) 

วัตถุประสงค์โดยรวมของ การทบทวนโดยฝ่ายจัดการ มีเพื่อประเมินความเหมาะสม ความพอเหมาะ 

และประสิทธิผลของระบบการการจัดการ CSR ขององค์กร และมองหาโอกาสในการปรับปรุง  

การทบทวนโดยฝ่ายจัดการ ยังใช้เพื่อระบุและประเมินโอกาสในการเปลี่ยนแปลงนโยบายและเป้าหมายด้านแรงงาน 

จรรยาบรรณ และ EHS ขององค์กร และเพื่อตอบรับกับความต้องการทรัพยากร 

และมองหาโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ CSR 

55. ระบบการจัดการ (Management System)  

ระบบการจัดการ คือชุดขององค์ประกอบที่เก่ียวข้องและสัมพันธ์กันที่องค์กรใช้เพื่อปรับใช้นโยบายและบรรลุวัตถุประสงค์ 

ระบบการจัดการ นั้นมีหลายชนิด เช่น ระบบการจัดการแรงงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการฉุกเฉิน 

ระบบ 

การจัดการความปลอดภัยของอาหาร ระบบการจัดการสุขภาพและความปลอดภัยวิชาชีพ 

ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล และระบบการจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ 

56. คู่มือระบบการจัดการ (Management System Manual)  

คู่มือ CSR บันทึกระบบการจัดการขององค์กรไว้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบคู่มือกระดาษ  

หรือคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือระบบการจัดการต้องจะ 

 ก าหนดขอบเขตของระบบ  

 บรรยายวิธีที่กระบวนการ MS สัมพันธ์กัน  

 บันทึกกระบวนการ CSR หรืออ้างอิงถึงกระบวนการนั้น  

 
57. กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญน้อย (Minor Nonconformance) 

ประเด็นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ไม่ได้แสดงถึงปัญหาเชิงระบบภายในระบบการบริหาร 

ซึ่งมักจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นแยกต่างหากหรือบังเอิญ ตัวอย่างเช่น 

ผู้ตรวจติดตามภายในที่มีค าขอมาตรการปฏิบัติการแก้ไขค้างอยู่ 

หรือขั้นตอนที่ยังไม่ได้รับการสอบทานเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติการแก้ไขข้อบังคับ 

58. ประเด็นที่ไม่เป็นตามเงื่อนไข (Nonconformity)  
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ประเด็นที่ไม่เป็นตามเงื่อนไข หมายถึงความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อก าหนด ข้อก าหนด คือ ความต้องการ 

ความคาดหวัง หรือความรับผิดชอบ โดยสามารถระบุหรือกล่าวโดยนัยโดยองค์กร ลูกค้าขององค์กร 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  

ข้อก าหนดนั้นมีหลายชนิด เช่น ข้อก าหนดจรรยาบรรณ ข้อก าหนดของลูกค้า ข้อก าหนดฝ่ายจัดการ 

และข้อก าหนดทางกฎหมาย เม่ือใดก็ตามที่องค์กรไม่สามารถท าตามข้อก าหนดเหล่านี้ 

จะถือว่าเกิดประเด็นที่ไม่เป็นตามเงื่อนไขขึ้น เกณฑ์การตรวจติดตามของ EICC 

ระบุรายการข้อก าหนดของระบบการจัดการ CSR ไว้ เม่ือองค์กรเบ่ียงเบนไปจากข้อก าหนดเหล่านี้ 

จะถือว่าเกิดประเด็นที่ไม่เป็นตามเงื่อนไขขึ้น 

59. หลักฐานข้อเท็จจริง (Objective Evidence)  

หลักฐานข้อเท็จจริง (Objective Evidence) คือข้อมูลที่แสดงว่าหรือพิสูจน์ว่าบางสิ่งนั้นมีอยู่หรือเป็นจริง 

หลักฐานข้อเท็จจริงสามารถรวบรวมได้โดยการสังเกต การวัด การทดสอบ หรือด้วยวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม 

60. กระบวนการที่จ้างบุคคลภายนอก (Outsourced Process)  

กระบวนการที่จ้างบุคคลภายนอก หมายถึงกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการ CSR 

ขององค์กรแต่ด าเนินการโดยบุคคลที่อยู่ภายนอกองค์กร 

ตามหลักการระบบการจัดการแล้ว คุณต้องระบุและควบคุมกระบวนการที่จ้างบุคคลภายนอก 

และต้องม่ันใจว่ากระบวนการที่จ้างบุคคลภายนอกนั้นมีประสิทธิผล 

คุณยังต้องหาวิธีการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการภายในและกระบวนการที่จ้างบุคคลภายนอกด้วย 

ตาม ISO/TC 176/SC 2/N526R, “ค าว่า Subcontract และ  

Outsource นั้นใช้แทนกันได้และมีหมายหมายเหมือนกัน” 

61. ชั่วโมงท างานล่วงเวลา (Overtime Hours):  

ชั่วโมงท างานที่มีการจ่ายค่าจ้างที่อยู่เพิ่มเติมจากจ านวนช่ัวโมงท างานมาตรฐานต่อวันหรือต่อสัปดาห์ 

ตามที่ระบุโดยกฎหมายของท้องถ่ินหรือของประเทศ 

กฎหมายในบางแห่งก าหนดให้การท างานล่วงเวลาเป็นเวลาใดก็ตามที่ท างานเกินจ านวนช่ัวโมงท างานต่อวัน 

ในขณะที่บางแห่งถือว่าการท างานล่วงเวลาคือจ านวนชั่วโมงท างานที่เกิดจ านวนชั่วโมงท างานมาตรฐานต่อสัปดาห์เท่าน้ั

น ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างในอัตราสูงกว่าปกติส าหรับการท างานล่วงเวลา 

 

62. การวางแผน (Planning)  

การวางแผน เก่ียวข้องกับการตั้งวัตถุประสงค์การปรับปรุง CSR 

และจากนั้นระบุกระบวนการท างานและทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การวางแผน 

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ CSR 

63. นโยบาย (Policy)  

นโยบาย ขององค์กรหมายถึงความมุ่งม่ังของฝ่ายบริหารสูงสุดต่อแรงงาน จรรยาบรรณ หรือ EHS ค าแถลงนโยบาย 

ต้องบรรยายถึงการค านึงถึงแรงงาน จรรยาบรรณ และ EHS ทั่วไปขององค์กร  

และชี้แจงจุดมุ่งหมายขั้นพื้นฐาน 

นโยบาย ต้องใช้เพื่อสร้างวัตถุประสงค์ และถือเป็นกรอบทั่วไปส าหรับการปฏิบัติงาน นโยบาย 

สามารถอ้างอิงจากจรรยาบรรณทางการค้าของ EICC และต้องสอดคล้องกับนโยบายอื่นๆ ขององค์กร 

 
64. มาตรการป้องกัน (Preventive Action)  
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มาตรการป้องกัน คือขั้นตอนที่ใช้เพื่อขจัดต้นเหตุของประเด็นที่ไม่เป็นตามเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้น 

หรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่ไม่พึงประสงค์ กระบวนการของมาตรการป้องกัน 

ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันการเกิดประเด็นที่ไม่เป็นตามเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น 

โดยพยายามที่จะป้องกันการเกิดด้วยการก าจัดต้นเหตุ 

ในขณะที่ มาตรการปฏิบัติการแก้ไข จะป้องกัน การเกิดซ้ า มาตรการป้องกัน จะป้องกัน การเกิดเหตุ 

มาตรการทั้งสองชนิดมีเพื่อป้องกันประเด็นที่ไม่เป็นตามเงื่อนไข มาตรการป้องกัน จัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้น  

65. กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด 

คือกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญมากที่มีความส าคัญและมีผลกระทบในทันที 

โดยประเด็นเหล่านี้มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า เช่น การมีแรงงานเด็กในอาคารสถานที่ 

หากพบกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด ผู้ตรวจติดตามต้องรายงานประเด็นนี้กับฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และ 

APM โดยทันที กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุดอื่น ได้แก่ แรงงานบังคับ 

ปัญหาสุขภาพหรือความปลอดภัยที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสในทันที 

และการด าเนินการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างผลเสียต่อชุมชนอย่างรุนแรงและทันที 

ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้จะท าเครื่องหมายไว้ในแท็บ Working โดยฟิลด์ค าถามจะมีสีแดงอ่อน 

66. แรงงานนักโทษ 

การว่าจ้างแรงงานนักโทษเพื่อท างานให้กับองค์กรที่แสวงผลก าไร (แหล่งข้อมูล ILO Jurisprudence) 

67. ขั้นตอน (Procedure)  

ขั้นตอน คือวิธีการด าเนินกระบวนการหรือกิจกรรม ขั้นตอนอาจไม่ต้อง  

บันทึกลงเอกสารไว้ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่ EICC คาดหวังให้คุณบันทึกขั้นตอนลงเอกสารไว้ 

ขั้นตอนที่บันทึกลงเอกสารอาจกล่าวโดยทั่วไปหรือโดยละเอียดก็ได้ ในขณะที่ ขั้นตอนทั่วไป อาจอยู่ในรูปแผนภูมิง่ายๆ 

ขั้นตอนโดยละเอียด อาจ  

เป็นแบบฟอร์มหนึ่งหน้าหรือเป็นข้อความหลายหน้าก็ได้ 

ขั้นตอนโดยละเอียด ก าหนดและควบคุมงานที่ต้องท า และอธิบายวิธีการท า ผู้ที่ท า และสภาพเงื่อนไขที่กระท า นอกจากนี้ 

ยังอธิบาย  

ผู้มีอ านาจและผู้รับผิดชอบ สิ่งที่ต้องใช้ขาเข้า แล้วผลลัพธ์ขาออกที่ต้องเกิดขึ้น 

68. กระบวนการ  

กระบวนการ คือชุดของกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กระบวนการ 

จะใช้ทรัพยากรเพื่อแปลงทรัพยากรขาเข้าเป็นผลลัพธ์ขาออก กระบวนการ 

นั้นสัมพันธ์กันเนื่องจากผลลัพธ์ขาออกของกระบวนการหนึ่งจะเป็นทรัพยากรขาเข้าของอีกกระบวนการหนึ่ง ผลที่ได้คือ 

กระบวนการ จะ “ประสาน” เข้าด้วยกันด้วยความสัมพันธ์ของทรัพยากรขาเข้าและผลลัพธ์ขาออก ตัวอย่างเช่น 

ผลลัพธ์ขาออกจาก กระบวนการประเมินความเสี่ยง จะเป็นทรัพยากรขาเข้าของ กระบวนการตั้งวัตถุประสงค์ ขององค์กร  

กระบวนการขององค์กร ต้องมีการวางแผนและด าเนินในสภาพที่มีการควบคุม กระบวนการที่มีประสิทธิผล 

คือกระบวนการที่มีการด าเนินกิจกรรมที่วางแผนไว้และได้ผลลัพธ์ที่วางแผนไว้ 

69. แนวทางกระบวนการ (Process Approach)  

แนวทางกระบวนการ คือกลยุทธ์การจัดการ เม่ือผู้จัดการใช้ แนวทางกระบวนการ 

หมายความว่ามีการจัดการกระบวนการที่มีในองค์กร ความสัมพันธ์ 

ระหว่างกระบวนการดังกล่าว รวมถึงทรัพยากรและผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงกระบวนการต่างๆ เข้าด้วยกัน  

70. ระบบการจัดการที่ยึดตามกระบวนการ (Process-based Management System - MS) 
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ระบบการจัดการที่ยึดตามกระบวนการ ใช้แนวทางกระบวนการเพื่อจัดการและควบคุมวิธีการปรับใช้นโยบายแรงงาน 

จรรยาบรรณ หรือ EHS รวมถึงวิธีบรรลุวัตถุประสงค์การปรับปรุง 

ระบบการจัดการที่ยึดตามกระบวนการคือเครือข่ายของกระบวนการที่สัมพันธ์และเชื่อมต่อกัน  

แต่ละกระบวนการใช้ทรัพยากรเพื่อแปลงทรัพยากรขาเข้าเป็นผลลัพธ์ขาออก 

เนื่องจากผลลัพธ์ขาออกของกระบวนการหนึ่งกลายเป็นทรัพยากรขาเข้าของอีกกระบวนการหนึ่ง 

กระบวนการจึงสัมพันธ์และเชื่อมต่อกันด้วย  

ความสัมพันธ์ของทรัพยากรขาเข้าและผลลัพธ์ขาออก 

ความสัมพันธ์ของกระบวนการเหล่านี้จะสร้างระบบการจัดการที่ยึดตามกระบวนการหนึ่งเดียวแบบบูรณาการ 

71. โครงการ (Program) 

โครงการคือการรวบรวมทรัพยากรขององค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่หรือชุดเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง 

โครงการยังก าหนดโดยกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนิน กระบวนการ และขั้นตอนภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น 

โครงการอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE) 

ในตัวอย่างโครงการ PPE เป้าหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคัดเลือก ใช ้และบ ารุงรักษา PPE อย่างเหมาะสม 

และมีการควบคุมการเผชิญภัยอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้าง  

โครงการอาจรวมถึงกระบวนการประเมินความเสี่ยง PPE กระบวนการทดสอบความพอดีขอเครื่องช่วยหายใจ ฯลฯ  

72. ระเบียน (Record)  

ระเบียน คือเอกสารชนิดหนึ่ง ระเบียน เป็นหลักฐานว่ามีการด าเนินกิจกรรม หรือมีการบรรลุผลลัพธ์แล้ว 

ระเบียนจะบันทึกเหตุการณ์ในอดีตเสมอ ระเบียน อาจมีตัวอย่างเช่น  

ใช้เพื่อแสดงว่ามีการท าตรงตามข้อก าหนดการติดตาม แสดงว่ามีการด าเนินการตรวจติดตามยืนยัน 

ว่ามีการด าเนินมาตรการป้องกันและแก้ไข 

73. ข้อก าหนด (Requirement)  

ข้อก าหนด คือ ความต้องการ ความคาดหวัง หรือความรับผิดชอบ โดยสามารถระบุหรือกล่าวโดยนัยโดยองค์กร 

ลูกค้าขององค์กร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ข้อก าหนดที่ระบุ เป็นข้อก าหนดที่ประกาศไว้ (เช่น ในเอกสาร) ส่วน 

ข้อก าหนดโดยนัย คือความต้องการ ความคาดหวัง หรือความรับผิดชอบที่เป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปหรือตามประเพณี 

ข้อก าหนดนั้นมีหลายชนิด เช่น ข้อก าหนด EICC ข้อก าหนดของลูกค้า ข้อก าหนดฝ่ายจัดการ ข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ 

และข้อก าหนดทางกฎหมาย 

74. การท าโต้ตอบ (Retaliation)  

การโต้ตอบตามที่ได้รับ การท าโต้ตอบมีองค์ประกอบส าคัญสามประการ ได้แก่ 

1) กิจกรรมที่ได้รับการปกป้อง (เช่น การต่อต้านการกีดกันแบ่งแยก การต่อตานพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม 

หรือการเข้าร่วมกระบวนการร้องเรียน) 2) 

การปฏิบัติโดยเสียหายโดยผู้รับการตรวจติดตามหรือตัวแทนของผู้รับการตรวจติดตาม 3) 

ความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลระหว่างกิจกรรมที่ได้รับการปกป้องและการปฏิบัติโดยเสียหาย 

75. การสอบทาน (Review)  

การสอบทาน เป็นกิจกรรมชนิดหนึ่ง 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูว่าสิ่งที่ได้รับการสอบทานนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่ การสอบทาน 

จะถามค าถามดังต่อไปนี้ สิ่งที่  

ถูกสอบทานนั้นมีความเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ 

การสอบทาน มีหลายวิธี เช่น การสอบทานการจัดการ การสอบทานวัตถุประสงค์ การสอบทานความต้องการของลูกค้า 

และการสอบทานประเด็นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
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76. กรณีที่เสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

ผลจากการตรวจติดตามที่ใช้ในบางสถานการณ์ ได้แก่ 

a. เม่ือมีหลักฐานไม่เพียงพอต่อการระบุว่าเป็นการปฏิบัติตามหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากผลของการมีเวลาไม่เพียงพอ หรือการไม่มีเอกสารหรือบุคคลที่มีความส าคัญ  

b. เม่ือมีหลักฐานที่ขัดแย้งกัน ตัวอย่างเช่น 

เม่ือข้อมูลการสัมภาษณ์ลูกจ้างขัดแย้งกับเอกสารของโครงการหรือค าแถลงของฝ่ายบริหาร 

c. หากสภาพหรือการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อบังคับ 

แต่เมื่อผู้ตรวจติดตามพิจารณาแล้วพบว่าอาจเสื่อมถอยเป็นประเด็นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหากไม่มีมาตรการเ

พิ่มเติมหรือความพยายามจากฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ 

77. ทาส (Slavery) 

"การลักพาตัว" ตามด้วยการใช้แรงงานบังคับ (แหล่งข้อมูล ILO Jurisprudence) 

78. กลยุทธ์ (Strategy)  

กลยุทธ์ คือแผนหรือวิธีการที่มีโครงสร้างทางตรรกะส าหรับการบรรลุเป้าหมายในระยะยาว คุณจ าเป็นต้องพัฒนา กลยุทธ์ 

และนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจ วิสัยทัศน์ และคุณค่าขององค์กร 

นั้นเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

79. การใช้พลังงานอย่างมาก (Significant Energy Consumption) -  

ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ โปรดดูที่ http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/us-public-

sector-protocol_final_oct13.pdf  

80. ลูกจ้างนักเรียน (Student Worker) 

ลูกจ้าง ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด ที่สมัครเข้าโครงการที่สถาบันการศึกษา 

และได้รับว่าจ้างด้วยผู้รับการตรวจติดตามในต าแหน่งงานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่จัดเตรียมโดยสถาบันการศึกษา  

81. ผู้ส่งมอบ (Supplier)  

ผู้ส่งมอบ คือบุคคลหรือองค์กรที่เป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผู้ส่งมอบ 

สามารถเป็นได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้ส่งมอบภายใน เป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลภายในองค์กร ส่วน 

ผู้ส่งมอบภายนอก เป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ 

องค์กรอื่น ตัวอย่าง ผู้ส่งมอบ เช่น องค์กรและบุคคลที่ผลิต จัดจ าหน่าย หรือขายผลิตภัณฑ์ บริการ หรือตีพิมพ์ข้อมูล 

82. ความส าเร็จอย่างยั่งยืน (Sustained Success)  

องค์กรจะบรรลุ ความส าเร็จอย่างยั่งยืน เมื่อองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้ต่อไปในระยะยาว 

วัตถุประสงค์สามารถบรรลุได้ก็ต่อเมื่อองค์กรด าเนินงานได้ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Interested Party, Stakeholder) ได้อย่างสม่ าเสมอ 

83. แนวทางระบบ (Systems Approach)  

เม่ือผู้จัดการใช้ แนวทางระบบ 

หมายความว่าผู้จัดการถือว่ากระบวนการที่มีความเก่ียวข้องกันที่ผสานกันเป็นองค์กรนั้นเป็นระบบบูรณาการหนึ่งเดียว 

และใช้ระบบนี้เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย ระบบ คือชุดขององค์ประกอบที่เก่ียวข้องหรือสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

84. เวลาหยุด (Time Off):  

วันที่ลูกจ้างไม่จ าเป็นต้องท างาน 

http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/us-public-sector-protocol_final_oct13.pdf
http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/us-public-sector-protocol_final_oct13.pdf
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กฎหมายท้องถ่ินหรือของประเทศมักจะต้องการวันหยุดงานอย่างน้อยหนึ่งวันในทุกๆ เจ็ดวัน 

เช่นเดียวกับจรรยาบรรณของ EICC 

กฎหมายของประเทศหรือท้องถ่ินอาจก าหนดจ านวนวันหยุดตามกฎหมายที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับ  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถ่ินหรือนโยบายบริษัท หากนโยบายบริษัทให้วันหยุดมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าทางกฎหมาย 

ลูกจ้าง อาจยังได้รับสิทธิ์ในการหยุดงานส าหรับการป่วย พักร้อน เล้ียงดูบุตรส าหรับบิดา/มารดา 

ภาวะฉุกเฉินในครอบครัว และสถานการณ์เฉพาะอื่นๆ เวลาหยุดอาจมีทั้งแบบมีการจ่ายค่าจ้างและไม่มี 

ขึ้นอยู่กับชนิดของเวลาหยุด กฎหมายท้องถ่ิน และนโยบายบริษัท 

85. การฝึกอบรม (Training): 

ชั้นเรียนหรือการสอนที่มีการจัดขึ้นเก่ียวกับหัวข้อต่างๆ เช่น ความคาดหวัง การใช้งานเครื่องจักร นโยบาย กระบวนการ 

สิทธิ ทักษะ หรือความปลอดภัย กิจกรรมจะถือเป็นการฝึกอบรมก็ต่อเม่ือมีการบันทึกชื่อลูกจ้างที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม (ดู 

การติดต่อสื่อสาร - Communication) 

 
86. การค้ามนุษย์ (Trafficking) 

การว่าจ้าง การซ่อนเร้น การขนย้าย การสนับสนุน หรือการรับบุคคลเพื่อแรงงานหรือบริการผ่านทางการใช้ก าลัง 

การฉ้อฉล การบีบบังคับ เพื่อบังคับให้รับใช้โดยไม่สมัครใจ บังคับใช้แรงงาน การผูกมัดหน้ีสิน หรือทาส  

(แหล่งข้อมูล: US code – title 22: foreign relations and intercourse – chapter 78: 

trafficking victims protection) 

87. การยืนยันความถูกต้อง (Validation)  

การยืนยันความถูกต้อง เป็นกระบวนการชนิดหนึ่ง 

โดยใช้หลักฐานข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันว่ามีการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการ 

เม่ือมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดทั้งหมดแล้ว จะได้รับ สถานะยืนยันแล้ว  

88. คุณค่า (Value)  

คุณค่า คือหลักการทั่วไปและความเชื่อที่เป็นสิ่งส าคัญต่อองค์กรของคุณ 

89. ผ่านคุณสมบัติ VAP (VAP Qualified) 

ผู้ตรวจติดตามที่มีคุณสมบัติ VAP ของ EICC อย่างถูกต้องที่ออกโดย APM (ได้คะแนน 3 หรือมากกว่าจากคะแนนเต็ม 

5 ส าหรับทั้งด้านแรงงาน/จรรยาบรรณ และ/หรือสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ/ความปลอดภัย) 

90. การยืนยันความถูกต้อง (Verification)  

การยืนยันความถูกต้อง เป็นกระบวนการชนิดหนึ่ง 

โดยใช้หลักฐานข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันว่ามีการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุ เมื่อมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดทั้งหมดแล้ว 

จะได้รับ สถานะยืนยันแล้ว  

มีวิธีหลายวิธีในการ ยืนยัน ว่ามีการปฏิบัติตามข้อก าหนดแล้ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทดสอบ ด าเนินการสาธิต 

ท าการค านวณตัวเลือก หรือสามารถตรวจติดตาม  

เอกสารก่อนประกาศ 

91. วิสัยทัศน์ (Vision)  

วิสัยทัศน์ ขององค์กรบรรยายสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็นและภาพลักษณ์ที่องค์กรต้องการเป็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

92. ค่าแรง (Wage) 

ผลรวมขั้นต้นของค่าตอบแทน 

โดยรวมโบนัสปกติที่ลูกจ้างได้รับในระหว่างระยะเวลาหนึ่งเพื่อตอบแทนเวลาท างานและเวลาที่ไม่ได้ท างาน เช่น 

วันลาพักร้อนและลาป่วยที่มีการจ่ายค่าตอบแทน โดยสรุปแล้ว ค่าแรงสัมพันธ์กับแนวคิด “ค่าตอบแทนเงินสดรวม” 
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ที่เป็นที่ยอมรับเท่าน้ัน   
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(Total Cash Remuneration) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลังของรายได้ที่เก่ียวข้องกับการว่าจ้างที่ได้รับค่าตอบแทน 

ค่าแรงไม่ได้รวมการจ่ายเงินประกันสังคมของผู้ว่าจ้าง ดูค านิยามของโบนัสปกติและค่าแรงพื้นฐาน  

(ILO, Resolution concerning the International Classification of Status in 

Employment (ISCE) 1993)  

ค่าแรงมีนิยามเป็นค่าตอบแทนส าหรับงานที่ท าจริง รวมถึงอัตราช้ินส่วนและการจัดสรรประสิทธิภาพการท างาน 

โบนัสมีนิยามเป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากค่าแรงส าหรับการท างานที่สูงกว่าความคาดหมายปกติ 

การปฏิบัติตามกฎของบริษัทหรือท าหน้าที่ตามที่คาดหวังไว้ไม่เป็นการมีสิทธิ์ได้รับโบนัส การจ่ายเงินเท่าๆ 

กันให้ลูกจ้างทุกราย เช่น “โบนัสประจ าปี” นั้นถือเป็นค่าจ้าง ไม่ใช่โบนัส 

การตัดเงินจากค่าจ้างด้วยเหตุผลทางวินัยถือเป็นการตัดเงินทางวินัย การตัดเงินจากค่าจ้างเท่ากับเวลาที่ไม่ได้ท างาน 

(เช่น การมาท างานสาย การพักงาน) ไม่ถือเป็นการตัดเงินค่าจ้างทางวินัย  

93. ผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)  

บุคคลที่เป็นผู้เปิดเผยการกระท าที่ไม่เหมาะสมของลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือข้าราชการ 

 
94. สภาพแวดล้อมในการท างาน (Work Environment)  

ค าว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึงสภาพการท างาน โดยหมายถึงสภาพและปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อการท างาน 

โดยทั่วไป มักรวมถึงสภาพและปัจจัยทางกายภาพ สังคม จิตใจ และสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ยังรวมถึงปัจจัยจากแสงไฟ อุณหภูมิ และเสียงรบกวน รวมถึงผลกระทบด้านสรีรศาสตร์ และยังรวมถึงการคุมงาน 

และโครงการให้รางวัลและการยกย่องอีกด้วย สิ่งต่างๆ ทั้งหมดเหล่านี้ต่างส่งผลต่อการท างาน 

95. ที่พักอาศัยของลูกจ้าง (Worker Accommodation): 

1.) หอพักที่สร้างต้องตรงตามข้อก าหนดหอพัก (นิยามไว้ในส่วน “ที่พักอาศัยของลูกจ้าง”) 

2.) อพาร์ตเมนต์ให้เช่าต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลท้องถ่ิน และ 

ผู้รับการตรวจติดตามต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงประจ าปี การตรวจตราในสถานที่ และฝึกอบรมผู้อยู่อาศัย (เช่น 

ข้อควรท า/ข้อห้ามในการท าอาหาร ความส าคัญของเครื่องตรวจจับควัน การรักษาให้โถงเดินปลอดโปร่ง การทิ้งขยะ 

การรายงานความต้องการการบ ารุงรักษา ฯลฯ)  

อพาร์ตเมนต/์บ้านให้เช่าต้องไม่เป็นห้องแถว ที่พักส่วนบุคคล ที่พักที่กฎหมายห้าม 

หรือที่พักที่มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่พักลูกจ้าง (เช่น บ้านสังคมสงเคราะห์หรือบ้านที่รัฐให้การสนับสนุน)  

96. ชั่วโมงการท างาน (Working Hours, Hours of Work):  

ระยะเวลาที่บุคคลใช้เพื่อใช้แรงงานวิชาชีพที่มีการจ่ายค่าจ้าง ซึ่งหมายถึงจ านวนชั่วโมงจริงของ “งาน” 

โดยลูกจ้างที่มีการจ่ายค่าจ้าง 

สิ่งที่รวมอยู่ในชั่วโมงการท างานนั้นให้นิยามโดยกฎหมายของประเทศ 

ในบางประเทศอาจนิยามเวลาพักเป็นเวลาท างานที่มีการจ่ายค่าจ้าง บางประเทศอาจไม่รวมไว้ 

ต้องตรวจติดตามกฎหมายแรงงานของประเทศเพื่อหาข้อสรุปเก่ียวกับนิยามของสิ่งที่รวมอยู่ในชั่วโมงการท างาน 

เป็นไปได้ที่การพักสั้นๆ ก่อนและหลังมืออาหารจะถือเป็นชั่วโมงที่มีการจ่ายค่าจ้างและเป็นเวลาท างาน 

ในขณะที่เวลาอาหารกลางวันและอาหารเย็นไม่นับเป็นเช่นน้ัน 

หากไม่มีการนิยามสิ่งที่รวมอยู่ในชั่วโมงการท างาน EICC จะถือว่าการพักเมื่อลูกจ้างว่าง 

(เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง/เย็น พักรับประทานเครื่องดื่ม พักผ่อน ฯลฯ) ที่ไม่เก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ก าหนดโดยบริษัท 

เช่น การฝึกอบรม งานธุรการ จะไม่ถือเป็นเวลาท างาน 

ลูกจ้างโดยตรงหรือโดยอ้อมที่มีหน้าที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการ 

 ลูกจ้างที่มีการเพิ่มหรือลดชั่วโมงท างานเน่ืองจากปริมาณการผลิต 

 ลูกจ้างที่ครอบคลุมในกฎหมายท้องถ่ินเรื่องการท างานล่วงเวลา 
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97. ลูกจ้างเด็ก (Young Worker):  

ลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต ่16 ปีจนถึงต่ ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้ท างานเพื่อสนับการเรียนรู้ (และไม่มีการเรียนกับสถาบันการศึกษา) 
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อกัษรยอ่ 

 

1. 3TG  Tantalum, Tin, Tungsten and Gold - แทนทาลัม ดีบุก ทังสเตน และทอง 

2. AMA  Auditee Managed Audit - การตรวจติดตามที่จัดการโดยผู้รับการตรวจติดตาม 

3. APM   Audit Program Manager - ผู้จัดการโครงการตรวจติดตาม 

4. CAP  Corrective Action Plan - แผนมาตรการปฏิบัติการแก้ไข 

5. CFCs  Chlorofluorocarbons - คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน 

6. CMA   Customer Managed Audit - การตรวจติดตามที่จัดการโดยลูกค้า 

7. CPD  Continuing Professional Development - การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 

8. CR  Corporate Responsibility - ความรับผิดชอบต่อสังคม 

9. CR MS  Corporate Responsibility Management System - 

ระบบการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม 

10. EHS  Environment/Health/Safety - สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ/ความปลอดภัย 

11. EICC  Electronics Industry Citizenship Coalition -   

      จรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

12. GHG  Green House Gas - ก๊าซเรือนกระจก 

13. ICT  Information and Communication Technology - 

เทคโนโลยีสาระสนเทศน์และการสื่อสาร 

14. IT   Information Technology - เทคโนโลยีสาระสนเทศน์ 

15. IRCA  International Registrar of Certified Auditors - 

องค์กรการรับรองผู้ตรวจติดตามสากล 

16. kWh  kilowatthour - กิโลวัตต์ช่ัวโมง  

17. LE  Labor/Ethics - แรงงาน/จรรยาบรรณ 

18. PDCA  Plan-Do-Check-Act - วางแผน-ท า-ตรวจติดตาม-ตอบสนอง  

19. QA  Quality Assurance - การรับประกันคุณภาพ 

20. RAB-QSA Registrar Accreditation Board-Quality Society of 

Australasia 

21. RCA  Root Cause Analysis - การวิเคราะห์ต้นเหตุ 

22. REACH  Registration Evaluation Authorization and Restriction of 

chemicals - การลงทะเบียน การประเมิน   การรับรอง และการจ ากัดสารเคมี 

23. RoHS   Restriction of Hazardous Substances - การจ ากัดสารประกอบอันตราย 

24. WEEE   Waste Electrical and Electronic Equipment Directive - 

      ค าสั่งด้านของเสียอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

25. SAQ  Self-Assessment Questionnaire - แบบสอบถามประเมินตนเอง 

26. SF6  Sulfur hexafluoride - ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูโอไรด์ 

27. SWPPP  Storm Water Pollution Prevention Plan - 

แผนป้องกันมลพิษทางน้ าจากพายุฝนฝ้าคะนอง 

28. VAP  Validated Audit Process - 

กระบวนการตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันความถูกต้อง 

29. VAR  Validated Audit Report - 

รายงานการตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันความถูกต้อง 

 

 

 

 


