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(การท างานผ่านจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์ (EICC) 
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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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8. กระบวนการตรวจตดิตามทีไ่ซตง์าน 

มีองค์ประกอบ เกา้ ประการเก่ียวกับการตรวจติดตามที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องที่ไซต์งานของ EICC:  

 

8.1 การประชุมเพื่อเตรียมตัวของคณะผู้ตรวจติดตาม 

8.2 การประชุมเปิดการตรวจติดตาม  

8.3 การแนะน าสถานที่โดยรอบ (Orientation Tour) 

8.4 การประเมินโดยละเอียด  

8.5 การสัมภาษณ์ฝ่ายจัดการ 

8.6 การสัมภาษณ์ลูกจ้าง  

8.7 การวิเคราะห์ผลการตรวจติดตาม 

8.8 การประชุมสรุปผลประจ าวัน 

8.9 การประชุมปิดการตรวจติดตาม  

 

 

8.1 การประชุมเพือ่เตรยีมตวัของคณะผูต้รวจตดิตาม 

มคีูม่อืการใชง้านส าหรบัสมาชกิทกุรายของ EICC 

และจะมใีหก้บัผูร้บัการตรวจตดิตามในระหวา่งการวางแผนก าหนดการตรวจตดิตาม EICC ผา่นทาง APM 

หวัขอ้การตรวจตดิตามจะสง่ใหก้บัผูร้บัการตรวจตดิตามผา่นหวัหนา้ผูต้รวจตดิตามภายใน 14 วนัปฏทินิ 

กอ่นการประชุมเปิดการตรวจตดิตาม 

การประชุมเพื่อเตรียมการตรวจติดตาม 

จะน าโดยหัวหน้าผู้ตรวจติดตามและสมาชิกผู้ตรวจติดตามทั้งหมดต้องเข้าร่วมการประชุม 

โดยจะจัดขึ้นในคืนก่อนเริ่มการตรวจติดตาม วัตถุประสงค์ของการประชุมคือ 

การสร้างความคุ้นเคยและทบทวนบทบาทรวมทั้งความรับผิดชอบของสมาชิกในคณะ 

และทบทวนก าหนดแผนการสัมภาษณ์ (ผู้ใดจะสัมภาษณ์บุคคลใดและเม่ือใด) อย่างไรก็ตาม ก าหนดการต่างๆ 

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการตรวจพบกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งอาจต้องการการตรวจตดิตามเพิ่มเติ

ม 

หัวหน้าผู้ตรวจติดตามจะท าการพิจารณาแม่แบบ EICC พร้อมกับคณะผู้ตรวจติดตาม 

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจติดตามแต่ละคนเข้าใจบทบาท 

การด าเนินการและความรับผิดชอบของตัวเองในระหว่างการตรวจติดตาม รวมทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวังด้วย 

หมายเหต:ุ ในกรณีที่มีลูกจ้างจากผู้รับเหมาช่วงในไซต์งาน 

หัวหน้าผู้ตรวจติดตามต้องตรวจติดตามให้แน่ใจว่าผู้รับการตรวจติดตามได้แจ้งแก่ผู้รับเหมาช่วงกอ่นที่จะมีการตร

วจติดตามที่ไซต์งาน ว่าลูกจ้างของผู้รับเหมาช่วงจะต้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์ 

และจะมีการพิจารณาเก่ียวกับชั่วโมงการท างาน ค่าแรง/ ผลประโยชน์ต่างๆ 

ผูร้บัการตรวจตดิตามตอ้งยนืยนัวา่มขีอ้มูลทีจ่ าเป็นพรอ้มส าหรบัการพจิารณา 

 

8.2 การประชุมเปิดการตรวจตดิตาม 

วัตถุประสงค์ของการประชุมเปิดการตรวจติดตามคือ 

การเปิดโอกาสให้คณะผู้ตรวจติดตามได้แนะน าตัวเองกับกับฝ่ายจัดการของผู้รับการตรวจติดตามและลูกจ้าง 

รวมทั้งการทบทวนแง่มุมส าคัญของการตรวจติดตาม เช่น ก าหนดการตรวจติดตาม เนื้อหาส่วนที่มีความส าคัญ 

และวิธีการจัดเตรียมและน าเสนอรายงาน  
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8.2.1 การน าเสนอของคณะผูต้รวจตดิตาม 
หัวหน้าผู้ตรวจติดตามจะทบทวนหัวข้อ กระบวนการ และขอบเขตการตรวจติดตาม และรายการอื่นๆ 

ตามที่มีการร้องขอโดยผู้รับการตรวจติดตาม 

การประชุมเปิดการตรวจติดตามร่วมกับฝ่ายจัดการของผู้รับการตรวจติดตามต้องใช้ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งช่ัว

โมง  

 

หัวหน้าผู้ตรวจติดตามต้องใช้แม่แบบการน าเสนอใน PowerPoint ชื่อ “EICC Audit Opening 

Meeting Template” โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสไลด์ได้ตามที่ต้องการ 

หัวข้อการน าเสนอทั่วไปส าหรับการประชุมเปิดการตรวจติดตามประกอบด้วย: 

• วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจติดตาม 

• ขอบเขตการตรวจติดตาม 

• การด าเนินการตรวจติดตาม 

- การส ารวจอาคารและสถานที่ การสัมภาษณ์ การพิจารณาบันทึก การจดบันทึกภาคสนาม 

- เน้นย้ าข้อเท็จจริงที่ว่าไม่จ าเป็นที่จะต้องท าการพิจารณาบันทึกหรือการท างานทุกรายการโ

ดยละเอียด 

และคณะผู้ตรวจติดตามอาจพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างในการประเมินการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

- บันทึก ภาคสนามจะได้รับการทบทวนโดยหัวหน้าผู้ตรวจติดตาม 

เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเก็บบันทึกเฉพาะข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่การคาดคะเนหรือเป็นการแสดงคว

ามเห็นที่ไม่เหมาะสม 

- ก าหนดการประชุมสรุปผลประจ าวันและการประชุมปิดการตรวจติดตาม 

• ก าหนดการตรวจติดตาม 

• การเตรียมรายงานและกระบวนการ QA 

• กระบวนการในการตอบสนองจากฝ่ายจัดการของผู้รับการตรวจติดตาม 

• ผังงาน (Flow Chart ) 

แสดงกระบวนการตรวจติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับการตรวจติดตามเข้าใจแผนก าหนดเวลา 

(Timeline) 

 

8.2.2 การน าเสนอของผูร้บัการตรวจตดิตาม 
ผู้รับการตรวจติดตามต้องน าเสนอภาพรวมของอาคารและสถานที่ โดยประกอบด้วย: 

• ผังการจัดการโครงการ CR 

• ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

• ประเด็นทางด้าน CR, เป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 

• การทบทวนสรุปการท างานของอาคารและสถานที่ 

• การระบุถึงกิจกรรมที่ส าคัญในไซต์งานที่เกิดขึ้นในระหว่างสัปดาห์ 

• ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญนับตั้งแต่การตรวจติดตามครั้งที่ผ่านมา 

(ส าหรับการตรวจติดตามติดตามผล) 

• การทบทวนเอกสารก่อนการตรวจติดตาม ซึ่งประกอบด้วย SAQ 

และรายงานการตรวจติดตามครั้งที่ผ่านมา 

• ระบุตัวแทนหลักส าหรับการสัมภาษณ์และความพร้อมในการให้ความร่วมมือ 

(รวมทั้งผังองค์กรที่เก่ียวข้อง) 



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

ที่เป็นที่ยอมรับเท่าน้ัน   

 
 

4 

• ระบุห้องท างานส าหรับคณะผู้ตรวจติดตามและเงื่อนไขในการใช้โทรศัพท์ 

• ระบุเวลาท างานของไซต์และมาตรการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยส าหรับผู้มาติดต่

อ 

• ระบุการสนับสนุนในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 

• การอภิปรายเก่ียวกับมาตรการการติดตามดูแล (Site Escort) ส าหรับผู้มาติดต่อ 

• ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ตรวจติดตามและผู้รับการตรวจติดตามอาจสนใจ 

8.3 การแนะน าสถานทีโ่ดยรอบ (Orientation Tour) 

ผู้รับการตรวจติดตามต้องเป็นผู้น าในการส ารวจสถานที่ให้กับคณะผู้ตรวจติดตาม (ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง) 

ซึ่งต้องเริ่มต้นทันทีหลังจากเสร็จการประชุมเปิดการตรวจติดตาม วัตถุประสงค์ของการส ารวจประกอบด้วย: 

a) ช่วยสร้างความคุ้นเคยให้แก่คณะผู้ตรวจติดตามกับผังโครงสร้างอาคารและสถานที่ 

รวมทั้งการท างนหลักๆ; 

b) สังเกตการณ์การท างานที่ต้องใช้แรงงานและสภาพการท างาน 

c) สังเกตการณ์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามที่ระบุในแบบสอบถามส าหรับการประเมินผลด้วยตัวเอง (SAQ) 

ของผู้รับการตรวจติดตาม และเอกสารส าหรับการตรวจติดตามก่อนเริ่มต้นการตรวจติดตามอื่นๆ และ 

d) ระบุและจัดล าดับความส าคัญของพื้นที่อื่นๆ 

และแง่มุมของการท างานในท้องถ่ินซึ่งอาจต้องการการตรวจติดตามอย่างละเอียดและการทบทวนในระหว่

างการตรวจติดตาม  

การแนะน าสถานที่โดยรอบต้องเป็นการแสดงภาพรวมและการส ารวจที่ครอบคลุมอาคารและการท างานทั้งหมดภาย

ใต้ของเขตการตรวจติดตาม 

 

8.4 การประเมนิโดยละเอยีด 

คู่มือนี้และเงื่อนไขการตรวจติดตามของ EICC มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับกระบวนการประเมิน  

การวางแผนและการเตรียมการตรวจติดตามประจ าวันส าหรับกิจกรรมการตรวจติดตามในแต่ละวันมีความส าคัญเพื่

อให้ผลการตรวจติดตามออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด การสัมภาษณ์ การส ารวจอาคารและสถานที่ 

และการพิจารณาโปรแกรม ต้องได้รับการจัดก าหนดการอย่างรอบคอบ 

โดยพิจารณาจากขอบเขตการตรวจติดตาม 

ล าดับความส าคัญที่ระบุเอาไว้ระหว่างช่วงการเตรียมการก่อนการตรวจติดตาม 

และในการสังเกตการณ์ระหว่างการส ารวจไซต์งานและการพิจารณาจากบันทึกต่างๆ  

การส ารวจอาคารและสถานที่และการสัมภาษณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับนโยบาย CR 

แนวทางการปฏิบัติ และการปรับใช้กระบวนการ ความตระหนักต่อบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

รวมไปถึงความเก่ียวข้องของฝ่ายจัดการ  

การทบทวนเอกสารและบันทึกจะให้ข้อมูลว่าระบบ CR ได้รับการตีความ ปรับใช้ และบ ารุงรักษาอย่างไร  

 

8.4.1 สิง่ทีไ่ดจ้ากการสงัเกตการณ์ หรอืหลกัฐานตามวตัถปุระสงค ์
ในการด าเนินการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์และการพิจารณาเอกสารและบันทึกที่เก่ียวข้อง 

ผู้ตรวจติดตามจะต้องอ้างอิงจากการสังเกตการณ์ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ (Objective Data) 

และข้อเท็จจริงเป็นหลัก (ห้ามไม่ให้มีการอนุมาน) ข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่: 

• มีวัตถุประสงค์และสามารถตรวจติดตามได้; 
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• มีการระบุถึงและเก็บบันทึกเป็นเอกสาร และ 

• ไม่ได้รับผลกระทบจากอารมณ์หรือความคิดอคติ 

ในขณะที่ข้อเท็จจริงจะสามารถตรวจตดิตามได้ง่ายโดยการตรวจติดตามจากแหล่งที่มา 

การอนุมานเป็นความคิดเห็นหรือสมมติฐานที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 

ถึงแม้ว่าทั้งสองประเด็นจะมีบทบาทในการตรวจติดตาม สังเกตการณ์ และผลลัพธ์ 

การอนุมานจะต้องการการประเมินและตรวจติดตามความถูกต้องก่อนที่จะท าการสรุป 

การยนืยนัขอ้มูล 

จ าเป็นต้องใช้ Data Point หลายๆ 

จุดในการระบุว่าผลการตรวจติดตามที่ได้เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่ 

วัตถุประสงค์ของการยืนยันข้อมูลคือการตรวจติดตามให้มั่นใจว่าผลการตรวจติดตามสามารถสะท้อนนโยบา

ย แนวทางการท างาน และสภาพสถานที่ท างานในช่วงเวลาระหว่างการตรวจติดตามได้อย่างถูกต้อง 

การยืนยันข้อมูลเป็นการช่วยยืนยันว่าผลการตรวจติดตามนั้นเชื่อถือได้และสามารถโต้แย้งได้ 

กระบวนการการยืนยันข้อมูลข้อหนึ่งคือ โครงข่ายสามเหลี่ยม (Triangulation) 

ซึ่งจะเป็นการประสานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน แนวความคิดก็คือ 

ผลการตรวจติดตามจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหากข้อมูลประเภทต่างๆ จากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน 

ชี้น าไปสู่ผลลัพธ์ในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ 

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นยังช่วยให้ผู้รับการตรวจติดตามสามารถระบุถึงต้นตอของปัญหา 

และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งแผนการป้องกันได้อย่างตรงจุด 

ในกรณีส่วนใหญ่ ผลการตรวจตดิตามจะตอ้งไดร้บัการยนืยนัโดย Data Point 

สามจดุเป็นอยา่งต า่ Data Point อาจเป็นข้อมูลประเภทต่างกัน หรือประเภทข้อมูลเดียวกัน 

แต่ได้รับมาจากแหลง่ขอ้มูลทีเ่ป็นอสิระจากกนั  

หลกัการโดยท ัว่ไป: จ าเป็นต้องมี Data Point 

สามจุดในกรณีที่ข้อมูลค าแถลงของฝ่ายจัดการหรือเอกสารประกอบมีความขัดแย้งกั

บข้อมูลที่ได้รับจากลูกจ้าง  

ประเภทของข้อมูลประกอบด้วย: เอกสาร บันทึก การสัมภาษณ์ฝ่ายจัดการ การสัมภาษณ์ลูกจ้าง 

และการส ารวจสภาพทางกายภาพ แหล่งข้อมูลที่เป็นอิสระจากกันหมายถึงการที่ได้รับข้อมูลจากส่วนต่างๆ 

ของอาคารและสถานที่ พื้นที่การท างานที่ต่างๆ กัน หรือกะการท างานที่แตกต่างกัน 

ตัวอย่างเช่น:  

 การสังเกตการณ์ด้วยสายตาโดยผู้ตรวจติดตาม 

การพิจารณาเอกสารและการสัมภาษณ์ฝ่ายจัดการเป็น Data Point สามจุดที่เป็นอิสระจากกัน 

เนื่องจากเป็นข้อมูลต่างประเภทกัน  

 การพิจารณาเอกสารและการสัมภาษณ์ลูกจ้างสองคนจากต่างแผนก ก็สามารถพิจารณาเป็น 

Data Point สามจุดที่เป็นอิสระจากกันได้เช่นกัน ถึงแม้ว่า Data Point 

สองจุดจะเป็นประเภทเดียวกัน (การสัมภาษณ์) แต่มาจากต่างแหล่งที่มา 

 การส ารวจสภาพทางกายภาพและการสัมภาษณ์ลูกจ้างสองคนจากพื้นที่การท างานที่เดียวกันไม่นั

บเป็น Data Point สามจุด 

การสัมภาษณ์ลูกจ้างสองคนจากพื้นที่การท างานที่เดียวกันนั้นเป็นข้อมูลประเภทเดียวกันจากแหล่

งเดียวกัน 

 

จ านวน Data Point ที่จ าเป็นส าหรับระดับการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ: 
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 การปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรอง: จ าเป็นต้องมีหนึ่ง Data Point 

ส าหรับแตล่ะแงมุ่ม ของค าแถลงการปฏิบัติตามเงื่อนไข  

 การสรุปกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญมากหรือกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด: 

จ าเป็นต้องมี Data Point สามจุด  

 กรณีที่เสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  

o จ าเป็นต้องมี Data Point สามจุด 

ในการแสดงว่าระบบปัจจุบันไม่อนุญาตให้พิสูจน์ว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่ 

อันเน่ืองจากระบบการจัดการที่อ่อนแอ 

o สถานการณ์ซึ่งกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ต้องสงสัยซึ่งไม่สามารถตรวจติดตามได้ด้วย 

Data Point สามจุด  

 ส าหรับ N/A — จ าเป็นต้องมี Data Point หนึ่งจุด และเหตุผลของ N/A ในการสรุป 

 

หลักฐานสนับสนุน: 

จ าเป็นต้องมีหลักฐานสนับสนุนในกรณีที่พบกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

 ในกรณีที่ผู้ตรวจติดตามได้รับหลักฐานสนับสนุนเพิ่มเติมจากนอกไซต์งาน 

(ถึงแม้จะเก่ียวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไข) จ าเป็นต้องมอบให้กับ APM เม่ือน าส่งแบบร่าง VAR 

การอ้างอิงตามกฎหมาย: 

 จ าเป็นต้องมีการอ้างอิงตามกฎหมายเมื่อมีการระบุการไม่ปฏิบัติตามตามกฎหมาย 

 

ขอ้ยกเวน้ 

ในบางสถานการณ์ Data Point สองจุดที่เป็นอิสระจากกันถือว่ามีความเพียงพอ 

โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ เม่ือม ีData Points น้อยกว่าสามจุด: 

 ส าหรับค าถามในการยืนยันว่ามีเอกสารอยู่ (เช่น ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม) ไม่จ าเป็นต้องมี Data 

Point จุดที่สาม การพิจารณาเอกสารว่าไม่มีความเหมาะสม ตามค าแถลงยืนยันจากฝ่ายจัดการ 

ถือว่ามีความเพียงพอ 

 ส าหรับค าถามที่เก่ียวกับการส ารวจสภาพทางกายภาพโดยผูต้รวจติดตาม (เช่น 

สารอันตรายหรือสารพิษมีการติดฉลากอย่างถูกต้องหรือไม่) ไม่จ าเป็นต้องมี Data Point 

จุดที่สาม เพียงการส ารวจและค าแถลงยืนยันจากฝ่ายจัดการถือว่าเพียงพอแล้ว  

 ส าหรับค าถามที่ต้องมีข้อมูลจากลูกจ้าง 

หากเอกสารหรือค าแถลงของฝ่ายจัดการสอดคล้องกับข้อมูลของลูกจ้าง ก็ไม่จ าเป็นต้องมี Data 

Point จุดที่สาม 

▬ หากเอกสารและ/หรือค าแถลงของฝ่ายจัดการมีความขัดแย้งกับข้อมูลที่ได้รับจากลูกจ้างส่วน

ใหญ่ จะเป็นการระบุถึงความเป็นไปได้ของกรณีความล้มเหลวของระบบ 

(ด้านการน าไปปฏิบัติหรือความมีประสิทธิภาพ) และจ าเป็นต้องมี Data Point จุดที่สาม 

8.4.2 การคน้หาสาเหตขุองปญัหา  
ในการประเมินข้อมูลและหลักฐาน 

ผูต้รวจตดิตามจะตอ้งมองหาความเชือ่มโยงกบัระบบการจดัการและสาเหตขุองปัญหา 
ไม่ควรสรุปประเด็นที่ระบุได้โดยไม่พิจารณาเช่ือมโยงกับระบบการจัดการและสาเหตุของปัญหา  

สาเหตุของปัญหาที่พบในการสังเกตการณ์ภายในที่ท างานมีโอกาสเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพในกระบ

วนการของระบบการจัดการ เช่น การประเมินความเสี่ยงที่ไม่สมบูรณ์ 

หรือกระบวนการปรับปรุงแก้ไขที่ไม่เหมาะสม  
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การค้นหาสาเหตุของปัญหาและการเชื่อมโยงประเด็นปัญหาเข้ากับระบบเป็นสิ่งส าคัญส าหรับทั้งผู้ตรวจติด

ตามและผู้รับการตรวจติดตาม โดยเหตุผลส าคัญได้แก่: 

• ข้อมูลจากการส ารวจมักเป็นเพียงสัญญาณของประเด็นปัญหาที่แท้จริง และ 

• การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ าสามารถท าได้โดยการแก้ที่สาเหตุที่แฝงอยู่

ในระบบ 

ตวัอยา่ง: พิจารณากรณีที่สังเกตว่าลูกจ้างไม่ยอมสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน (Hearing 

Protection) ในพื้นที่เสียงดัง ซึ่งอาจมีการสรุปอย่างง่ายๆ 

ว่าไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน อย่างไรก็ตาม หลังจากการประเมินหลักฐานอย่างถ้วนถ่ีแล้ว 

ผู้ตรวจติดตามอาจพบว่าผู้รับการตรวจติดตามไม่คุ้นเคยกับกฎระเบียบว่าด้วยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันกา

รได้ยิน หรือลูกจ้างไม่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน 

หรือผู้รับการตรวจติดตามไม่มีกระบวนการที่เข้มงวดในการบังคับใช้ 

สาเหตุเหล่าน้ีล้วนเป็นรากฐานหรือสาเหตุของความไม่มีประสิทธิภาพที่พบจากการสังเกตการ 

8.4.3 การพจิารณาเอกสารและบนัทกึโครงการ 
ตามที่ระบุเอาไว้ในบทเก่ียวกับคณะผู้ตรวจติดตาม ส่วนการวางแผนก่อนการตรวจติดตาม 

คณะผู้ตรวจติดตามต้องพิจารณาเอกสารทั้งหมดที่มี เช่น แบบสอบถามส าหรับการประเมินผลด้วยตัวเอง 

รายงานการตรวจติดตามครั้งที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติการแก้ไขฯลฯ ก่อนเริ่มการตรวจติดตามที่ไซต์งาน 

เหตุผลก็คือ การระบุพื้นที่ส่วนที่มีความเสี่ยง/ความกังวลสูง 

และเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาที่มีจ ากัด 

อย่างไรก็ตาม อาจมีความจ าเป็นต้องพิจารณาเอกสารบางส่วนที่ไซต์งาน 

เนื่องจากเป็นเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น บัญชีเงินเดือนและบัตรลงเวลา 

ซึ่งตามปกติไม่สามารถส่งมอบให้ก่อนการตรวจติดตามได้  

นอกจากนี้ 

คณะผู้ตรวจติดตามยังจ าเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาบันทึกการปฏิบัติตามกฎหมายของไซต์งานด้วย 

(เช่น ใบอนุญาต แผน กระบวนการ บันทึก) 

ก่อนสัมภาษณ์ลูกจ้างหรือตรวจติดตามอาคารและสถานที่ในการปฏิบัติการ 

ทั้งนี้ก็เนื่องจากข้อก าหนดเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ มักพบในบันทึก 

คณะผู้ตรวจติดตามจะพิจารณาบันทึกส าหรับเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

และการระบุการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ผ่านการสัมภาษณ์ การตรวจติดตาม 

หรือการพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ 

ผู้ตรวจติดตามต้องพิจารณาและท าความเข้าใจบันทึกต่างๆ อย่างถ่ีถ้วน อย่างไรก็ตาม 

ในข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องพิจารณาบันทึกทั้งหมด 

ผู้ตรวจติดตามควรมีอิสระในการใช้สถิติหรือกลุ่มตัวอย่างในการพิจารณา 

ในกรณีที่ผู้ตรวจติดตามไมไ่ด้พิจารณาบันทึกทั้งหมดและพบว่ามีกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

ผู้ตรวจติดตามจะต้องแสดงวิธีการเก็บตัวอย่างในค าแถลงการค้นพบปัญหา 

รายการเอกสารและบันทึกที่ต้องจัดเตรียมเอาไว้ส าหรับการตรวจติดตามที่ไซต์งานของผู้ตรวจติดตามซึ่งจะ

ต้องครอบคลุมช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา มีอยู่ในส่วน 7.3.13 และส่วน 7.3.2 

 จะมีการทบทวนบันทึกการจ่ายเงินและบันทึกเวลาท างานระยะเวลา 3 เดือนเป็นขั้นต่ า (ช่วงเดือนสูงสุด 

ต่ าสุดและเฉล่ีย) ส าหรับลูกจ้างแต่ละคน ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนก่อนการตรวจติดตาม 

ในกรณีการตรวจติดตามแบบปิด การทบทวนบันทึกการจ่ายเงินและบันทึกเวลาท างานระยะเวลา 3 เดือน 

ส าหรับลูกจ้างแต่ละคนจะนับตั้งแต่ที่มีการปรับปรุงแก้ไขจนถึงวันที่ท าการตรวจติดตาม (ไม่เกินหนึ่งปี) 
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หมายเหต:ุ 
จ านวนบันทึกต่อเดือนที่ท าการพิจารณาจะต้องเท่ากับรากที่สองของจ านวนลูกจ้างทั้งหมดที่ไซต์งานเป็นอย่

างต่ า ถึงแม้ว่าจะมีการสัมภาษณ์ลูกจ้างในจ านวนที่น้อยกว่าจ านวนลูกจ้างทั้งหมดที่ไซต์งานก็ตาม  

หมายเหต:ุ การตรวจติดตามแบบปิด ไมส่ามารถด าเนินการได้จนกว่าจะมีการด าเนินการข้อมูล CAP 

อย่างสม่ าเสมอเป็นระยะเวลาขั้นต่ าสามเดือน 

(ยกเว้นในกรณีที่การตรวจติดตามแบบปิดมีความเก่ียวข้องกับกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด) 

หรือกรณีที่จะมีการด าเนินการการตรวจติดตามแบบปิดภายหลงั จากที่การตรวจติดตามขั้นต้นหมดอายุลง 

(2 ปี หลังจากการประชุมปิดการตรวจติดตามขั้นต้น) ส าหรับในกรณีหลัง 

จ าเป็นตอ้งด าเนนิการตรวจตดิตามข ัน้ตน้คร ัง้ใหม ่ 

 

8.4.4 การส ารวจอาคารและสถานที ่ 
การส ารวจอาคารและสถานที่โดยให้ความส าคัญกับพื้นที่บริเวณที่มีความเสี่ยงสูง/มีกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อ

นไข 

การส ารวจต้องด าเนินการหลังจากพิจารณาบันทึกและการสัมภาษณ์ลูกจ้างฝ่ายจัดการของผู้รับการตรวจติ

ดตามเรียบร้อยแล้ว การส ารวจทางกายภาพอาจครอบคลุมพื้นที่ที่มีข้อกังวลเก่ียวกับประเด็นดังต่อไปนี้: 

• มลพิษทางอากาศเสียและระบบควบคุมมลพิษทางอากาศเสีย; 

• การผลิตและกักเก็บของเสียอันตราย; 

• การขนส่งและใช้พลังงานเช้ือเพลิง เคมีภัณฑ์ และน้ ามัน; 

• การบ าบัดและระบายน้ าเสีย และการก าจัดกากตะกอน;  

• การจัดเก็บและยกขนวัตถุดิบอันตราย; 

• กระบวนการการผลิตและด าเนินการ; 

• สถานีงาน (work station); 

• โรงอาหาร ครัว และที่จัดเก็บอาหาร; 

• สถานที่สันทนาการ; 

• ห้องสุขา/ห้องอาบน้ า; 

• ศูนย์การแพทย์/คลินิก และ  

• หอพัก 

การสัมภาษณ์ลูกจ้างต้องจัดขึ้นในระหว่างการส ารวจไซต์งานโดยละเอียด นอกจากนี้ 

โดยได้รับความยินยอมจากฝ่ายจัดการอาคารและสถานที่ อาจท าการบันทึกภาพถ่ายดิจิตอล 

เพื่อใช้สนับสนุนข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

 

8.5 การสมัภาษณ์ฝ่ายจดัการ (ลกูจา้งของผูร้บัการตรวจตดิตาม) 

การจัดการสัมภาษณ์อย่างเหมาะสมคือองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการนี้ 

ผู้ตรวจติดตามต้องให้ความส าคัญในการเก็บรวบรวมการตอบสนองซึ่งจะช่วยให้การประเมินแนวทางการปฏิบัติใน

อดีตและปัจจุบันมีความถูกต้อง 

การสัมภาษณ์ต้องด าเนินการโดยให้ความส าคัญต่อความกังวลและความประหม่าของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว ผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ต้องประกอบด้วยผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการโครงการ 

และซุปเปอร์ไวเซอร์ 

ผู้ตรวจติดตามต้องระบุค าแถลงของลูกจ้างในไซต์งานผ่านการพิจารณาเอกสาร บันทึก 

การส ารวจสภาพทางกายภาพและการสัมภาษณ์ลูกจ้าง ขั้นตอน "การยืนยันความถูกต้อง" 
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จะมีการใช้งานเป็นประจ าในการตรวจติดตาม 

และผู้ตรวจติดตามต้องตรวจติดตามให้มั่นใจว่าลูกจ้างไนไซต์งานทราบว่ากระบวนการนี้ไม่ใช่เป็นการท้าทายต่อ

ค าแถลงของพวกเขา 

คณะผู้ตรวจติดตามจะด าเนินการสัมภาษณ์บุคคลต่อไปนี้ตามความเหมาะสม: 

 ผู้จัดการไซต์งาน; 

 ผู้จัดการการผลิต; 

 ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม;  

 ผู้จัดการสุขภาพและความปลอดภัย;  

 ผู้จัดการด้านควบคุมคุณภาพ; 

 ผู้จัดการการตรวจติดตาม/ ผู้ตรวจติดตามภายใน; 

 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล; 

 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/ การบัญชี (รวมทั้งบัญชีเงินเดือน); 

 ฝ่ายกฎหมาย; 

 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (เพื่อท าความเข้าใจกับนโยบายที่เก่ียวข้องกับ CR ด้านซัพพลายเชน); 

 ผู้จัดการโลจิสติกส์ และ 

 แพทย์ประจ าไซต์งาน (ตามความเหมาะสม) 

 

8.6 การสมัภาษณ์ลกูจา้ง 

การสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ระดับคนงาน) จะเป็นส่วนเติมเต็มให้กับการประชุมเปิดการตรวจติดตาม, 

การสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ทั่วไป), การสังเกตการณ์อาคารและสถานที่ และการพิจารณาเอกสาร 

การรับฟังและท าความเข้าใจลูกจ้างจะให้ภาพที่แท้จริงเก่ียวกับสภาพความเป็นอยู่ละสภาพการท างานของพวกเขา 

มุมมองของลูกจ้างมีความส าคัญในการสะท้อนภาพที่แท้จริงโดยสมบูรณ์ของโครงการและผลการปฏิบัติงานของอาค

ารและสถานที ่ 

การสัมภาษณ์ลูกจ้างเป็นหัวข้อที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ 

ผู้ตรวจติดตามจะต้องขอการยืนยันจากฝ่ายจัดการของผู้รับการตรวจติดตามว่าการสัมภาษณ์ลูกจ้างจะสามารถด าเ

นินการในแบบปิด โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือลูกจ้างอื่นของผู้รับการตรวจติดตามเข้าไปเก่ียวข้อง 

ข้อมูลที่ได้รับจากลูกจ้างจะถือเป็นข้อมูลลับ 

และเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของผู้รับการตรวจติดตามจะต้องยินยอมในการที่จะให้ลูกจ้างสามารถให้ข้อมูลอย่างเปิดเ

ผยในระหว่างการสัมภาษณ์ และให้การปกป้องลูกจ้างที่ร่วมการสัมภาษณ์อย่างชัดเจน 

ลูกจ้างที่ร่วมการสัมภาษณ์จะไม่มีการเปิดเผยตัวตน และไม่ถูกตัดเงินเดือนหรือรับการลงโทษในรูปแบบใดก็ตาม 

โดยเป็นผลจากการเข้าร่วมการสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการอาจมีความสงสัยต่อกิจกรรมน้ี 

และลูกจ้างอาจมีความกังวลถึงผลกระทบที่ตนจะได้รับหากฝ่ายจัดการทราบว่าตนเข้าร่วมการสัมภาษณ์ APM 

ตอ้งไดร้บัแจง้ในทนัท ีหากฝ่ายจดัการของอาคารและสถานทีไ่มย่นิยอมใหม้กีารสมัภาษณ ์

หรอืหากคณะผูต้รวจตดิตามมคีวามรูส้กึวา่การทีลู่กจา้งใหข้อ้มูลอยา่งเปิดเผยจะสง่ผลเสยีตอ่ตวัลูกจา้ง 
APM จะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ รวมทั้งท าการติดต่อผู้รับการตรวจติดตาม 

เพื่อพิจารณาว่าผู้ตรวจติดตามต้องด าเนินการสัมภาษณ์ต่อ หรือต้องใช้วิธีการอื่นในการตรวจติดตามแทน  

ในเง่ือนไขการตรวจติดตามของ EICC และเงื่อนไขการตรวจติดตามจะมีค าถามทั่วไปส าหรับการสัมภาษณ์ลูกจ้าง 

ส าหรับส่วนต่างๆ 

ที่ต้องการความคิดเห็นจากลูกจ้างในการตรวจติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของอาคารและสถานที่ 

เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามหลักสถิติ 

จ านวนลูกจ้างที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์และจ านวนบันทึกของลูกจ้างที่มีการพิจารณา 

จะขึ้นอยู่กับจ านวนของลูกจ้างในอาคารและสถานที่นั้นๆ 

คณะผู้ตรวจติดตามจะเลือกลูกจ้างในการสัมภาษณ์ตลอดช่วงระยะการตรวจติดตาม 
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และจ าเป็นต้องมีพื้นที่ปิดส าหรับด าเนินการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์จะได้รับการคัดเลือกจากลูกจ้างกลุ่มต่างๆ 

ซึ่งครอบคลุมลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างจากผู้รับเหมาช่วงสัญญา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ภารโรง เจ้าหน้าที่เตรียมอาหาร ฯลฯ 

กลุ่มของลูกจ้างที่ให้สัมภาษณ์จะต้องประกอบด้วยลูกจ้างใหม่ที่ท างานในต าแหน่งที่ใช้ทักษะน้อย 

ลูกจ้างจากแผนกและกะงานต่างๆ รวมทั้งจะต้องมลีูกจ้างทั้งสองเพศ 

ซึ่งต้องประกอบด้วยตัวแทนลูกจ้างตามความเหมาะสม 

ผู้ตรวจติดตามจะต้องใช้การพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนในการระบุจ านวนลูกจ้างที่จะท าการสัมภาษณ์ 

โดยค านึงถึงอุตสาหกรรม ที่ตั้ง และองค์ความรู้เก่ียวกับอาคารและสถานที่  

จ านวนการสมัภาษณท์ี่ด าเนินการจะต้องเท่ากับรากที่สองของจ านวนลูกจ้างทั้งหมด 

(ลูกจ้างของบริษัทและลูกจ้างที่จ้างผ่านตัวแทนรูปแบบต่างๆ โดยไม่นับรวมลูกจ้างฝ่ายจัดการ) (เช่น สัมภาษณ์ 

55 คน ส าหรับโรงงานที่มีลูกจ้าง 3000 คน) 

ซึ่งต้องด าเนินการสัมภาษณ์แบบผสมผสานทั้งสัมภาษณ์เดี่ยวและกลุ่มย่อย 

โดยครึ่งหนึ่งต้องเป็นการสัมภาษณ์แบบเดี่ยว และอีกครึ่งหนึ่งสัมภาษณ์แบบกลุ่มย่อย 

อัตราส่วนการสัมภาษณ์แบบเดี่ยวและกลุ่มดังกล่าวระบุเอาไว้ส าหรับเป็นแนวทางเท่านั้น 

และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อย่างไรก็ตามต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบรรลุจ านวนสุทธิตามที่แนะน าเอาไว้ 

ส าหรับในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการสัมภาษณ์ตามจ านวนที่แนะน าได้ ต้องระบุค าอธิบายอย่างชัดเจนในรายงาน 

หลกัการโดยท ัว่ไป: ส าหรับจ านวนลูกจ้างที่ต้องท าการสัมภาษณ์ 

หากคุณได้สัมภาษณ์ลูกจ้างเป้าหมายได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนทั้งหมดแล้ว 

(ครึ่งหนึ่งของรากที่สองของจ านวนลูกจ้างทั้งหมด) 

และการตอบสนองของลูกจ้างทั้งหมดมีความสอดคล้องกับข้อมูลจากฝ่ายจัดการและเอก

สารที่ท าการพิจารณา ก็ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสัมภาษณ์อีกต่อไป  

เวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ส าหรับบุคคลจะไม่เกิน 10 นาที ในกรณีที่ไม่มีปัญหา และไม่เกิน 20 นาท ี

ส าหรับกรณีที่พบปัญหา การสัมภาษณ์แบบกลุ่มจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

โดยรวมเวลาที่ใช้ในการรวมกลุ่มและเวลาส าหรับเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 

ระยะเวลาน้ีเป็นเพียงแนวทาง/ ระยะเวลาขั้นต่ าที่แนะน า 

ผู้ตรวจติดตามจะต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์ในการประมานระยะเวลาที่ใช้ในระหว่างการสัมภาษณ์ลูกจ้

างแต่ละคน ในกรณีที่พบประเด็นปัญหาในบุคลากรคนใดคนหนึ่ง 

ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์จะขยายออกจนกว่าจะสามารถท าความเข้าใจประเด็นปัญหาได้อย่างถ่องแท้ 

ในอีกทางเลือกหนึ่ง หากลูกจ้างหลายๆ คนระบุข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันอย่างสม่ าเสมอ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์อาจอยู่ภายในกรอบระยะเวลาขั้นต่ า 

ตรวจติดตามให้แน่ใจว่าได้ท าเอกสารข้อมูลการสัมภาษณ์ลูกจ้างดังต่อไปนี้: 

 รายละเอียดการจ าแนกเพศของผู้ร่วมการสัมภาษณ์ (เช่น เพศหญิง 36 คน เพศชาย 32 คน เยาวชน 

12 คน); 

 กะการท างานที่ลูกจ้างท างาน (หากมี); 

 ประเด็นปัญหาเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลความลับของการสัมภาษณ์; 

 ลูกจ้างเข้าร่วมการสัมภาษณ์โดยอิสระหรือไม่; 

 ลูกจ้างไม่ถูกลงโทษ; 

 มีการรับรองช่วงอายุของการสัมภาษณ์; 

 มีการรับรองจ านวนของการสัมภาษณ์แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม; 

 มีการรับรองจ านวนจ านวนทั้งหมดของการสัมภาษณ์ และ 

 การสัมภาษณ์ด าเนินการโดยผู้ตรวจติดตามหรือนักสัมภาษณ์อาชีพ 
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8.7 การวเิคราะหผ์ลการตรวจตดิตาม 

8.7.1 การสือ่สารของคณะผูต้รวจตดิตาม 
คณะผู้ตรวจติดตามจะมีการประชุมบ่อยครั้งตลอดช่วงการตรวจติดตามเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประเมินคว

ามคืบหน้าของการตรวจติดตาม 

หัวหน้าผู้ตรวจติดตามต้องจัดประชุมผู้ตรวจติดตามในช่วงก่อนเริ่มท างานและสิ้นสุดการท างานในแต่ละวันเ

พื่ออภิปรายเก่ียวกับผลการตรวจติดตาม แลกเปลี่ยนข้อมูล ระบุแนวทางและแผนการตรวจติดตามต่อเนื่อง 

และเน้นย้ าในส่วนที่ต้องให้ความสนใจ 

8.7.2 ผลการตรวจตดิตาม 
ผลการตรวจตดิตามที่พบในขั้นต้นจะต้องท าการยืนยันกับตัวแทนจากฝ่ายจัดการโดยพิจารณาข้อเท็จจริงพ

ร้อมทั้งหลักฐานประกอบ ซึ่งต้องด าเนินการในระหว่างการประชุมปิดการตรวจติดตามในแต่ละวัน 

ผู้ตรวจติดตามต้องมีความเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งผู้รับการตรวจติดตามอาจน ามาใ

ช้เพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและเงื่อนไขในการตรวจติดตาม 

หลักฐานสนับสนุนส าหรับการสรุปผลทั้งหมด 

ทั้งที่เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขและไม่เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

จะต้องบรรยายลงในช่องใส่ค าบรรยายที่เหมาะสมในเงื่อนไขการตรวจติดตาม  

ในกรณีที่ผู้ตรวจติดตามมีค าถามเก่ียวกับการตีความข้อก าหนดตามเงื่อนไขการตรวจติดตามของ EICC 

ต้องส่งเรื่องต่อไปยัง APM โดยทันที 

a) ค านยิามตา่งๆ 

 หลักฐานจากการตรวจติดตาม: บันทึก ค าแถลงข้อเท็จจริง หรือข้อมูลอื่นๆ 

ที่เก่ียวข้องกับเงื่อนไขการตรวจติดตามและข้อมูลที่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ 

ตามทีร่ะบุเอาไว้ในส่วนสิ่งที่ได้จากการสังเกตการณ์ หรือหลักฐานตามวัตถุประสงค์ ของบทนี้ 

จ าเป็นต้องมี data point สามจุดที่เป็นอิสระจากกันเพื่อยืนยันผลการตรวจติดตาม 

 ผลการตรวจติดตาม: 

ผลที่ได้จากการประเมินหลักฐานจากการตรวจติดตามตามเงื่อนไขการตรวจติดตาม 

b) การวเิคราะห ์

ถึงแม้ว่ากระบวนการตรวจติดตามเป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้รับการตรวจติดตามและคณะผู้ตรวจติด

ตาม แต่ท้ายที่สุดแล้วผลการตรวจติดตามจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะผู้ตรวจติดตาม  

คณะผู้ตรวจติดตามจะต้องท าให้มั่นใจว่าผลการตรวจติดตามนั้น: 

 มีพื้นฐานอยู่บนหลักฐานตามวัตถุประสงค์ที่รวบรวมเอาไว้ในระหว่างกระบวนการตรวจติดตาม 

โดยเก่ียวข้องกับ: 

▬ ความต้ังใจ: ได้มีการพิจารณาเงื่อนไขการตรวจสอหรือไม่  

▬ การน าไปปฏิบัติ: การปฏิบัติมีความสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนดเอาไว้มากเพียงใด และ  

▬ ผลกระทบ: นโยบายและการปฏิบัติได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม ่

 การสะท้อนภาพประเด็นปัญหาและความเสี่ยงที่พบในไซต์งาน 

 เน้นความสนใจไปที่ประเด็นที่ส าคัญที่สุด; 

 โดยขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานปัจจุบันเท่านั้น 

(เช่น คุณไม่สามารถพิจารณาแผนในอนาคตในการที่จะตัดสินว่ามีความสอดคล้องตามเงื่อนไข

หรือไม่); 
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 วางโครงสร้างให้ง่ายส าหรับฝ่ายจัดการในการก าหนดวิธีการตอบสนอง 

(แผนการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน); 

 ความสม่ าเสมอในระหว่างสมาชิกผู้ตรวจติดตามในคณะ และ 

 การน าเสนอในแนวทางที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการยกระดับการปฏิบัติงาน 

 

c) การก าหนดสถานะ (รหสัส ี- Color Coding) ผลการตรวจตดิตาม  

ผลการตรวจติดตามจะแสดงในรูป:  

 กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด (สีแดงและมีดาวสีขาวตรงกลาง)  

 กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญมาก (สีแดง)  

 กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญน้อย (สีเหลือง)  

 กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามข้อก าหนดบางอย่างในเง่ือนไขการตรวจติดตามของ EICC 

(สีส้ม) 

 กรณีที่เสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (สีส้ม) 

 การปฏิบัติตามเงื่อนไข (สีเขียว) 

สถานะส าหรบัค าแถลงการตรวจตดิตามของ EICC มกีารระบุเอาไวล้ว่งหนา้ อย่างไรก็ตาม 

ตามความเสี่ยงที่ระบุเอาไว้ คณะผู้ตรวจติดตามมีอิสระในการแนะน าวิธีการปรับปรุงสถานะ (เช่น 

กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญมากหรือกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด) 

หรือลดความรุนแรงของกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (เช่น 

จากกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญมากเป็นกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรอง) 

ในการปรับเปลี่ยนสถานะใดๆ จะต้องระบุข้อมูลการพิจารณาโดยสมบูรณ์ 

ส าหรับความเปลี่ยนแปลงต่อระดับความส าคัญของค าถามที่มีการก าหนดเอาไว้ล่วงหน้า 

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงในการพิจารณาการเปลี่ยนสถานะผลการตรวจติดตาม: 

 ความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง 

 ความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 ข้อจ ากัดหรือการเพิกถอนสิทธิของลูกจ้างที่ส าคัญ 

 กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายท้องถ่ิน 

 ความเสี่ยงต่อชื่อเสียง 

 ความเสี่ยงในการด าเนินการ 

 

8.8 การประชุมสรปุผลประจ าวนั 

ต้องให้มีการสรุปและอภิปรายผลการตรวจติดตามเป็นประจ าทุกวัน 

โดยจัดเป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการร่วมกับตัวแทนจากฝ่ายจัดการของผู้รับการตรวจติดตาม 

การประชุมน้ีเป็นเรื่องจ าเป็น เพื่อหลีกเล่ียงการเกิด "เหตุไม่คาดฝัน" ในการประชุมปิดการตรวจติดตาม 

และเพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการของผู้รับการตรวจติดตามแสดงหลักฐานหรือข้อมูลที่ผู้ตรวจติดตามอาจตรวจไม่พ

บ 

ระยะเวลาการประชุมต้องไม่ต้องเกิน 30 นาที และผู้ตรวจติดตามต้อง: 

 อภิปรายเก่ียวกับกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข “ที่ส าคัญที่สุด” ที่พบจากการตรวจติดตาม 

รวมทั้งความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการปฏิบัติการแก้ไขหรือด าเนินการยับยั้งโดยทันที 

ส าหรับกรณีที่มีโอกาสเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิตสูง 
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 แจ้งต่อฝ่ายจัดการของผู้รับการตรวจติดตามว่าจะมีการสื่อสารรายการในกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

“ที่ส าคัญที่สุด” อย่างเป็นทางการต่อ APM ซึ่งจะแจ้งต่อลูกค้า EICC ของผู้รับการตรวจติดตามอีกทอดหนึ่ง  

 สร้างความเข้าใจแก่ผู้รับการตรวจติดตามในประเด็นที่ผู้ตรวจติดตามต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเมินการปฏิ

บัติตามเงื่อนไข 

 สนับสนุนผู้รับการตรวจติดตามให้น าเสนอ/ จัดเตรียมหลักฐานเพิ่มเติม 

รวมทั้งแนวทางการด าเนินการเพื่อเป็นทางเลือกในการปฏิบัติตามข้อก าหนด/ 

เงื่อนไขการตรวจติดตามและข้อบังคับของกฎหมาย 

 

8.9 การประชุมปิดการตรวจตดิตาม 

การประชุมปิดการตรวจติดตามจะจัดขึ้นในวันสุดท้ายของการตรวจติดตาม 

ผลการตรวจติดตามโดยส่วนใหญ่จะท าการสื่อสารในการประชุมปิดการตรวจติดตาม 

เนื่องจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจติดตามรับทราบและยอมรับผลการตรวจติดตาม 

และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับการตรวจติดตามมีความเข้าใจผลการตรวจติดตามอย่างถ่องแท้ 

และสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม ส าหรับในบางกรณีที่ผู้ตรวจติดตามต้องการท าการตรวจติดตามต่อ 

(เช่น การพิจารณากฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง) 

เพื่อสรุปว่าประเด็นปัญหาที่พบเป็นปัญหาอย่างแท้จริง 

ซึ่งประเด็นปัญหาที่รอการพิจารณาจะต้องได้รับการยอมรับจากฝ่ายจัดการไซต์งาน 

และต้องแสดงเหตุผลในการตรวจติดตามเพิ่มเติมอย่างชัดเจนในระหว่างการประชุมปิดการตรวจติดตาม 

ทั้งนี้ก็เพื่อจ ากัดโอกาสในการที่ประเด็นปัญหาไม่ได้ถูกยกขึ้นมาอภิปรายในระหว่างการประชุมปิดการตรวจติดตาม 

จะกลายเป็นเหตุไม่คาดฝันในรายงานการตรวจติดตาม 

กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญมากและกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุดซึ่งพบในระหว่างการตรวจติดต

าม จะต้องมีการน าเสนอในระหว่างการประชุมปิดการตรวจติดตาม 

ผู้ตรวจติดตามสามารถใช้สไลด์สรุปการน าเสนอที่สร้างขึ้นจากแม่แบบการประชุมปิดการตรวจติดตาม EICC 

ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการน าเสนอส าหรับการประชุมปิดการตรวจติดตาม 

(ในกรณีที่เป็นความต้องการของไซต์งาน ผู้คนส่วนใหญ่ หรือเป็นธรรมเนียม) 

ผู้ตรวจติดตามต้องจัดเตรียมและน าเสนอโดยใช้แม่แบบการประชุมปิดการตรวจติดตาม EICC โดยขั้นต่ า 

แม่แบบการประชุมปิดการตรวจติดตาม EICC ต้องใช้เป็นแนวทางในการอภิปราย 

เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารข้อความอย่างต่อเนื่องในกรณีที่สถานการณ์ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องมีการน าเสนออย่างเ

ป็นทางการ (ไซต์งานขนาดเล็ก)  

จะมีการลงนามในค าแถลงการรับทราบผลการตรวจติดตามเมื่อสิ้นสุดการประชุมปิดการตรวจติดตาม 

และจะส่งทางอีเมล์ไปยังผู้รับการตรวจติดตามและ APM เพื่อการลงนามภายใน 48 

ชั่วโมงหลังการประชุมปิดการตรวจติดตาม 

การประชุมปิดการตรวจติดตามยังใช้เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้จัดการอาคารและสถานที่ที่เปิดโอกาสให้คณ

ะผู้ตรวจติดตามได้เยี่ยมชมและให้ความร่วมมือในระหว่างการตรวจติดตาม  

หมายเหต:ุ ส าหรบักรณีไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีส่ าคญัทีส่ดุ จ าเป็นจะตอ้ง: 

 สือ่สารกบัฝ่ายจดัการของผูร้บัการตรวจตดิตามวา่การด าเนนิการยบัย ัง้ท างานของลูกจา้งท ัง้

หมดทีม่โีอกาสไดร้บัอนัตรายจะตอ้งมกีารด าเนนิการในทนัท ี
 และตอ้งด าเนนิการใหเ้สร็จสิน้เมือ่ส ิน้สดุการตรวจตดิตาม  
 ผูต้รวจติดตามจะระบุสถานะของการด าเนินการยับยั้งท างานของลูกจ้างทั้งหมดที่มีโอกาสได้รับอันตร

ายเม่ือสิ้นสุดการตรวจติดตามเป็น “หมายเหตุของผู้ตรวจติดตาม” 

ในตอนสรุปค าถามที่เก่ียวข้องภายในรายงานการตรวจติดตาม 

กรณีนีจ้ะไมค่รอบคลมุช ัว่โมงการท างานและประกนัสงัคม 

เนือ่งจากการด าเนนิการยบัย ัง้จะไมส่ามารถปฏบิตัไิดก้อ่นการปิดการตรวจตดิตาม 
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นอกจากนี้คณะผู้ตรวจติดตามยังจะอธิบายขั้นตอนต่อไปของกระบวนการตรวจติดตาม เช่น 

รายงานการตรวจติดตามอย่างเป็นทางการที่ระบุผลการตรวจติดตามทั้งหมด 

และข้อก าหนดส าหรับผู้รับการตรวจติดตามในการจัดการกับผลการตรวจติดตามพร้อมแผนการปรับปรุงแก้ไขเป็น

ลายลักษณ์อักษร ซึ่งมักจะมอบให้กับลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเมื่อมีการร้องขอ 
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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 การตรวจติดตามโดยบุคคลที่หน่ึง 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)  

http://www.ghgprotocol.org/
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หลักฐานการตรวจติดตาม ได้แก่ ระเบียน ค าแถลงข้อเท็จจริง การสังเกตด้วยสายตา ค าแถลงข้อเท็จจริง 

และข้อมูลยืนยันอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับเกณฑ์การตรวจติดตามที่ใช้ โดยส่วนใหญ่ 

เกณฑ์การตรวจติดตามต้องมีการเทียบข้อมูลสามทางเพื่อยืนยันความถูกต้องของประเด็นที่เป็นไปตามหรือไม่เป็นไปตามเงื่

อนไขที่ค้นพบ 

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 

ที่เก่ียวข้องกับเกณฑ์การตรวจติดตามทีใ่ช ้

หลักฐานการตรวจติดตามต้องมีการเทียบข้อมูลสามทางเพื่อยืนยันความถูกต้องของประเด็นที่เป็นไปตามหรือไม่เป็นไปตา

มเงื่อนไขที่ค้นพบ 

8. ผู้ตรวจติดตาม  

ในบริบทของ EICC มาตรฐานการบริหารนี้ ผู้ตรวจติดตาม 

คือบุคคลที่เก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อประเมินว่าระบบการจัดการ CSR 

ของผู้รับการตรวจติดตามนั้นตรงตามข้อก าหนดหรือไม่  

ผู้ตรวจติดตาม มีหน้าที่ระบุว่าระบบการจัดการนั้นตรงตามมาตรฐานและการวางแผนอื่นๆ หรือไม่ 

ผู้ตรวจติดตามยังต้องระบุว่าระบบการจัดการมีการปรับใช้อย่างเหมาะสมและดูแลเป็นอย่างดีหรือไม่ 

และต้องสามารถด าเนินการทั้งหมดเหล่าน้ีโดยเป็นอิสระ 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 
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ดูค านิยามของโบนัสปกติและค่าแรง (ILO, Resolution concerning the International 

Classification of Status in Employment (ISCE) 1993) 

12. การเทียบมาตรฐาน (Benchmarking)  

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  
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(B) การคบคิด วางแผน 

หรือแบบแผนที่มุ่งหวังให้บุคคลเชื่อว่าการไม่ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะส่งผลให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงหรือการกักขังหน่วงเหนี่

ยวกับบุคคลใดๆ หรือ  

(C) การใช้หรือข่มขู่จะใช้กระบวนการทางกฎหมายที่ผิด (แหล่งข้อมูล: 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 าหนดฝ่ายจัดการ ข้อก าหนดทางกฎหมาย 

และอื่นๆ  

ข้อก าหนดสามารถระบุอย่างแจ่มชัด (เช่น ข้อก าหนดจรรยาบรรณทางการค้าของ EICC) หรือโดยนัยก็ได้ 

ข้อก าหนดที่ระบุ เป็นข้อก าหนดที่ประกาศไว้ (เช่น ในเอกสาร) เมื่อองค์กรของผ่านข้อก 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)  
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มาตรการปฏิบัติการแก้ไข 

คือขั้นตอนที่ใช้เพื่อขจัดต้นเหตุของประเด็นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่มีอยู่ 

กระบวนการของมาตรการปฏิบัติการแก้ไข 

ออกแบบเพื่อป้องกันการเกิดซ้ าของประเด็นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

มาตรการจะพยายามให้มั่นใจว่าประเด็นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและสถานการณ์ที่มีอยู่นั้นไม่เกิดขึ้นซ้ า 

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 
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30. สถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ปกติ (Emergency or Unusual Situation):  

สถานการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จ าเป็นต้องมีการล่วงเวลาเกิดข้อจ ากัดทางกฎหมายหรือ EICC 

เหตุการณ์ดังกล่าวไม่สามารถวางแผนไว้หรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ ตัวอย่างสถานการณ์ดังกล่าว เช่น 

 เครื่องจักรเสีย ไฟฟ้าดับ หรือเหตุฉุกเฉินอื่นที่ส่งผลให้สายการผลิตต้องปิดลงเป็นเวลานาน  

 การขาดวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ไม่คาดคิด หรือปัญหาคุณภาพที่ต้องปิดการผลิต 

โดยสถานการณ์ทั้งสองจ าเป็นต้องมีการท างานล่วงเวลามากเป็นพิเศษเพื่อกู้คือเวลาในการผลิตที่สูญเสียและท าตามสั

ญญาที่มีไว้กับลูกค้า 

ในกรณีทั้งหมดเหล่านี้ จะต้องมีหลักฐานและบันทึกชั่วโมงท างานที่ ลดลง 

ก่อนการผลิตเกินขนาดในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ปกติ 

สถานการณ์ที่ ไม ่“ฉุกเฉิน” หรือ “ไม่ปกติ” ได้แก่  

 ความต้องการในการผลิตสูงสุดตามฤดูกาลและความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สูงขึ้น ทัง้สองเหตุการณ์นี้คาดเดาได้ 

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/ 

 

http://www.conflictfreesourcing.org/
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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  

โดยโครงการต้องมีองค์ประกอบการประเมินที่มีการจดบันทึกอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

 มีการใส่โลหะที่มาจากพื้นที่สงครามลงในผลิตภัณฑ์หรือไม่ 

 โลหะที่มาจากพื้นที่สงครามมีความจ าเป็นต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือไม ่

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 

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


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

ที่เป็นที่ยอมรับเท่าน้ัน   

 
 

22 

ในทุกกรณี ให้ใช้กฎหมายของประเทศหรือข้อก าหนดในจรรยาบรรณ ข้อใดก็ตามที่เข้มงวดกว่า 

กฎหมายของประเทศหมายถึงกฎหมายของประเทศที่ส่งและรับ 

 

ข้อปฏิบัติในการว่าจ้างและจ้างงาน: 

ค่าธรรมเนียมเกินควรในที่นี้หมายถึงจ านวนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายว่าจ้างและจ้างงาน > ค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมาย 

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 

ที่มาจากกฎหมายเกณฑ์ทหารภาคบังคับส 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) 

ซึ่งอยู่ในรูปตัวประกอบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์  

(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) 
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ลูกจ้างที่ท างานให้กับตัวแทนแรงงาน ผู้รับเหมา หรือคนกลางในสถานที่ของผู้รับการตรวจติดตาม 

44. การได้รับบาดเจ็บ (Injury) 

การได้รับบาดเจ็บหมายถึงความเสียหายต่อร่างกายของลูกจ้าง/ลูกจ้าง 

ประเภท: 

 รายงานได้ - การได้รับบาดเจ็บที่ต้องรายงานให้กับหน่วยงานตามกฎหมาย 

 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 
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ต้องวัดปริมาณได้และเหมาะสม และต้องเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณ 

และมีความเก่ียวข้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวอย่างของ KPI เช่น อัตราลาออของลูกจ้าง จ านวนชั่วโมงการท างานเฉล่ียต่อสัปดาห์ 

เวลาเฉล่ียในการปิดประเด็นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข อัตรากรณีสูญเสียวันท างาน 

คะแนะผลส ารวจความพึงพอใจของลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายพลังงานต่อหน่วยการผลิต  

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) 
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ประเด็นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ไม่ได้แสดงถึงปัญหาเชิงระบบภายในระบบการบริหาร 

ซึ่งมักจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นแยกต่างหากหรือบังเอิญ ตัวอย่างเช่น 

ผู้ตรวจติดตามภายในที่มีค าขอมาตรการปฏิบัติการแก้ไขค้างอยู่ 

หรือขั้นตอนที่ยังไม่ได้รับการสอบทานเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติการแก้ไขข้อบังคับ 

58. ประเด็นที่ไม่เป็นตามเงื่อนไข (Nonconformity)  

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 

และต้องม่ันใจวา่กระบวนการที่จ้างบุคคลภายนอกนั้นมีประสิทธิผล 

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 



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

ที่เป็นที่ยอมรับเท่าน้ัน   

 
 

26 

นโยบาย ต้องใช้เพื่อสร้างวัตถุประสงค์ และถือเป็นกรอบทั่วไปส าหรับการปฏิบัติงาน นโยบาย 

สามารถอ้างอิงจากจรรยาบรรณทางการค้าของ EICC และต้องสอดคล้องกับนโยบายอื่นๆ ขององค์กร 

 
64. มาตรการป้องกัน (Preventive Action)  

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)  
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แนวทางกระบวนการ คือกลยุทธ์การจัดการ เม่ือผู้จัดการใช้ แนวทางกระบวนการ 

หมายความว่ามีการจัดการกระบวนการที่มีในองค์กร ความสัมพันธ์ 

ระหว่างกระบวนการดังกล่าว รวมถึงทรัพยากรและผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงกระบวนการต่างๆ เข้าด้วยกัน  

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

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 
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จะถามค าถามดังต่อไปนี้ สิ่งที่  

ถูกสอบทานนั้นมีความเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ 

การสอบทาน มีหลายวิธี เช่น การสอบทานการจัดการ การสอบทานวัตถุประสงค์ การสอบทานความต้องการของลูกค้า 

และการสอบทานประเด็นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

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 

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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84. เวลาหยุด (Time Off):  

วันที่ลูกจ้างไม่จ าเป็นต้องท างาน 

กฎหมายท้องถ่ินหรือของประเทศมักจะต้องการวันหยุดงานอย่างน้อยหนึ่งวันในทุกๆ เจ็ดวัน 

เช่นเดียวกับจรรยาบรรณของ EICC 

กฎหมายของประเทศหรือท้องถ่ินอาจก าหนดจ านวนวันหยุดตามกฎหมายที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับ  

ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถ่ินหรือนโยบายบริษัท 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) 
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ผลรวมขั้นต้นของค่าตอบแทน 

โดยรวมโบนัสปกติที่ลูกจ้างได้รับในระหว่างระยะเวลาหนึ่งเพื่อตอบแทนเวลาท างานและเวลาที่ไม่ได้ท างาน เช่น 

วันลาพักร้อนและลาป่วยที่มีการจ่ายค่าตอบแทน โดยสรุปแล้ว ค่าแรงสัมพันธ์กับแนวคิด “ค่าตอบแทนเงินสดรวม” 

(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. ทีพ่ักอาศัยของลูกจ้าง (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 



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

ที่เป็นที่ยอมรับเท่าน้ัน   
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ลูกจ้างโดยตรงหรือโดยอ้อมที่มีหน้าที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการ 

 ลูกจ้างที่มีการเพิ่มหรือลดชั่วโมงท างานเน่ืองจากปริมาณการผลิต 

 ลูกจ้างที่ครอบคลุมในกฎหมายท้องถ่ินเรื่องการท างานล่วงเวลา 

 

 

97. ลูกจ้างเด็ก (Young Worker):  

ลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต ่16 ปีจนถึงต่ ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้ท างานเพื่อสนับการเรียนรู้ (และไม่มีการเรียนกับสถาบันการศึกษา) 

  



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

ที่เป็นที่ยอมรับเท่าน้ัน  
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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  kilowatt-hour - กิโลวัตต์ชั่วโมง  

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 

 

 

 

 


