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มาตรฐาน 

เนื่องจากถือเปนเงื่อนไขในการทาํธุรกิจกับ Nike ซัพพลายเออรจะตองปฏบิติัตามและรวมขอกําหนดในมาตรฐานแนวทางการปฏิบัตินี ้
และมาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standards) ที่เพ่ิมเติมเขามา และกฎหมายที่ใชบังคบัเขากับหลักปฏบิัติของ
ตน รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ และยินยอมรบัการตรวจยืนยันและการติดตามตรวจสอบ ซัพพลายเออร
จะตองประกาศขอกําหนดของแนวทางปฏิบัตินี้ดวยภาษาของพนักงานของตน ในสถานทีท่ํางานหลักทั้งหมด อบรมพนกังานในเรื่องสทิธิ
และความรบัผิดชอบตามที่กําหนดโดยแนวทางปฏิบติันี้และกฎหมายในประเทศที่ใชบังคบั และดําเนนิการใหม่ันใจวาซพัพลายเออรที่เปน
ผูรับเหมาชวงทีผ่ลิตสินคาย่ีหอ Nike หรือสินคาในเครือ Nike ไดปฏบิัติตามแนวทางดังกลาวแลว 

คาํจาํกดัความ 

 เอกสารหรอืเอกสารประกอบ คือขอมูลที่ไดรบการพิมพ เขียน หรือจดเก็บในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
บันทึก รายงาน ประกาศ คาํรองเรียน ไฟลคอมพิวเตอร ไฟลสวนบคุคล บันทึกบญัชีเงนิเดอืนและการลงเวลา อีเมล และจดหมาย
โตตอบอื่นๆ 

ขอกาํหนด 

1. ในฐานะนายจาง ซัพพลายเออรจะตองรบัผิดชอบตอหลักความสัมพันธในการจางงานกับพนักงานของตน โดยซัพพลายเออรควร
ปฏบิัติตามกฎหมายในประเทศที่ใชบังคบัซึง่เด็ดขาดกวา หรือมาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนาํ (Code Leadership Standard) 

2. การบงัคบัใชแนวทางการปฏบิตัแิละมาตรฐานหลกัเกณฑความเปนผูนาํ (CODE LEADERSHIP STANDARD) 

a. แนวทางการปฏิบติั (Code) และมาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนาํ (CLS) ของ Nike และบริษัทในเครอื Nike บังคบัใชกับ
ผูผลิตตามสญัญา รวมถึงซพัพลายเออรที่เปนผูรบัเหมารายยอย ที่ผลิตสินคาย่ีหอ Nike หรือสนิคาในเครอื 

b. ขอกําหนดที่ใชบังคบัของกฎหมายในประเทศที่เก่ียวของกับพนักงานหรอืสถานทีท่ํางาน รวมถึงมาตรฐานดานสภาพแวดลอม
และแนวทางปฏิบติัวาดวยความปลอดภัยและสุขภาพของ Nike รวมทัง้ CLS (มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนาํ) บังคับใช
กับทุกคนที่อยูที่สถานที่ของซพัพลายเออรตามกฎหมาย  

c. ตามขอบเขตทีแ่นวทางการปฏิบติัและ/หรือ CLS (มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา) กําหนดมาตรฐานแรงงานไวสงูกวา
กฎหมายในประเทศ เชน มาตรฐานบังคบัใชกับพนักงานในสายการผลติทกุคนในอาคารใดๆ ที่มีการผลติสินคาย่ีหอ Nike 
หรือสินคาในเครือ รวมถึงพนักงานในสายการผลิตที่ไดรบัการวาจางผานบรษัิทอื่นหรอืความสัมพันธในการจางงาน/เก่ียวกับ
สัญญา 

d. ผูไดรบัอนุญาตและตัวแทน ผูไดรบัอนุญาตและตัวแทนตองตรวจสอบใหแนใจวามีการปฏบิติัตามแนวทางการปฏบิัติ, CLS 
(มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา) และขอกําหนดตามกฎหมายในประเทศที่ใชบงัคบัอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการผลิตสินคา
ย่ีหอ Nike หรอืสินคาในเครอื Nike และตองปฏิบติัตามขอกําหนดอืน่ๆ ที่กําหนดไวในคูมือ/นโยบายของผูไดรบัอนุญาตและ
ตัวแทน 

3. การรวมมาตรฐานเขาไวในแนวทางการปฏบิตัทิางธรุกจิของซพัพลายเออร 

a. ซัพพลายเออรตองนําไปใชและยึดถือกฎและเงือ่นไขของการจางงานที่เคารพตอพนักงาน และอยางนอยตองปกปองสทิธิ
ของพนักงานภายใตกฎหมายและกฎระเบียบวาดวยประกันสงัคมและแรงงานในประเทศและระหวางประเทศ 

b. นโยบายและวธิปีฏบิตั ิซัพพลายเออรตองมีนโยบายและวิธีปฏิบติัที่เขียนเปนลายลักษณอกัษร และเก็บรกัษาบันทึกทีท่
ควบคุมทุกดานของการจางงานไวอยางเหมาะสมและถูกตอง ต้ังแตการจัดหางาน การจางงาน การลงโทษ ไปจนถึงข้ันตอน
การไลออกหรือการเลิกจาง 
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c. ซัพพลายเออรตองมอบหมายความรบัผิดชอบดานการดูแลทรัพยากรบุคคลใหกับเจาหนาที่ทีมี่คุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอ
และไดรับการกําหนดอยางชัดเจน 

d. โปรดอาน CLS (มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนาํ) ที่เก่ียวของเพื่อดูคาํอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับขอกําหนดและขอเสนอแนะ
หลักปฏบิัติที่ดสีาํหรบันโยบายและวิธีปฏบิัติวาดวยการจางงาน การไมเลือกปฏบิัติ ระบบการรองทุกข การชดเชย การขมขู
และคุกคาม ชั่วโมงทํางาน ฯลฯ 

4. การตรวจสอบและการแกไขขอบกพรอง 

a. ซัพพลายเออรตองใหความยินยอมและรวมมือกับ Nike บรษัิทในเครอื Nike และ/หรือตัวแทนจากบริษัทอื่นที่ไดรับการ
แตงต้ัง ในการตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรฐานแนวทางการปฏบิัติ ขอกําหนด CLS (มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา) 
และกฎหมายในประเทศที่ใชบังคบัโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

b. การใหความยินยอมเพือ่การควบคุมและตรวจสอบ ประกอบดวย 

i. การอนุญาตใหผูตรวจสอบหรือตัวแทนอื่นที่ไดรบัการแตงต้ังสามารถเขาไปยังสถานที่ผลิตของซัพพลายเออร รวมถึง
สถานที่เก็บเอกสารที่เก่ียวของ หากจําเปนสําหรับการระบุสถานะที่แทจรงิของสภาพการทาํงานในสถานที่ทาํงาน อาจ
รวมถึงบริเวณของสถานที่ทาํงานที่โดยปกติจะหามไมใหบุคคลภายนอกเขาไปเพ่ือเหตุผลดานความปลอดภยัหรือ 
ทรัพยสินทางปญญา 

ii. การอาํนวยความสะดวกในการเขาถึงพนักงานของซัพพลายเออรโดยไมจํากัด เพื่อจุดประสงคในการสัมภาษณเพ่ือ
ตรวจสอบในทางลับ ซัพพลายเออรจะไม “แนะแนว” พนักงานเก่ียวกับคําถามทีอ่าจถาม หรือแทรกแซง รวมถึงไมตอบ
โตพนักงานที่เก่ียวของกับการตรวจสอบหรอืการตรวจยืนยัน และ 

iii. จัดเตรียมเอกสารที ่CLS (มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา) กําหนดใหเก็บรักษา หรือเอกสารที่ตองใชในการ
ยืนยันการปฏิบติัตามแนวทางการปฏบิัติหรอืกฎหมายในประเทศที่ใชบงัคบั 

c. การเกบ็รกัษาเอกสาร 

i. ซัพพลายเออรตองเก็บรักษาเอกสารทัง้หมดที่ตองใชในการยืนยันการปฏบิัติตามแนวทางการปฏิบัติหรอืกฎหมายทีใ่ช
บังคบั รวมถึงเก็บรักษาเอกสารที่ระบุไวใน CLS (มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา) เอกสารดงักลาวตองไดรบัการ
จัดเก็บ ณ สถานที่ของซัพพลายเออร และไดรบัการจัดการเพื่อให Nike หรือตัวแทนที่ไดรบัการแตงต้ังของ Nike 
สามารถระบุและเขาถึงไดงาย 

ii. ตองมีการเก็บรกัษาเอกสารเปนเวลา 12 เดือน หรือตามที่กฎหมายในประเทศกําหนด ไมวาระยะเวลาจะนานข้ึนหรือไม
ก็ตาม 

d. ความโปรงใส ซัพพลายเออรจะตองมีความโปรงใส (เปดเผยและซ่ือสัตย) อยางเตม็ที่ในดานการนําไปใชและปฏบิัติตาม
แนวทางการปฏิบติัและ CLS (มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา) ตองมีการเก็บรักษาเอกสารในสภาพดั้งเดิม/ไมมีการ
เปล่ียนแปลง ขอมูลและเอกสารตองไมมีการปลอมแปลงหรือบิดเบอืน ตัวอยางเชน หามไมใหซัพพลายเออรเก็บรักษาหรอื
แสดง “เอกสารทําซ้าํ” ที่มีขอมูลเก่ียวกับคาจางหรอืชัว่โมงทํางานที่เปนเท็จหรือกอใหเกิดความเขาใจผิดแกผูตรวจสอบ 

e. การแกไขขอบกพรอง ซัพพลายเออรจะตองพยายามอยางเต็มที่ในการแกไขอยางทนัทวงท ีและแกไขปญหาการไมปฏบิัติ
ตามทีพ่บระหวางการตรวจสอบ ความลมเหลวในการดําเนนิการดังกลาวอาจสงผลทําใหถูกลงโทษภายในกรอบของ
ขอตกลงในการจัดหาทรัพยากร รวมถึงการลดการส่ังซือ้หรือการเลิกกิจการ  

 จากขอเสนอแนะหลักปฏบิัติที่ด ีผูรับเหมาไดรบัการสนบสนุนใหดําเนินข้ันตอนการตรวจสอบนโยบาย 
วิธีปฏิบัติ และการนําไปใชและปรบัปรุงเม่ืออยูในประกัน 



การนาํไปใช  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ NIKE
 

 
 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําดานการนาํไปใช – หนา 3 03.15.10 

5. หามไมใหมกีารทาํสญัญารบัชวงโดยไมไดรบัอนญาต ุ

ซัพพลายเออรตองไมทาํสัญญารบัชวงการผลิตของสินคาย่ีหอ Nike หรือสินคาในเครอื Nike ใหแกบรษัิทอื่นหรอืใหแก 
ซัพพลายเออรที่เปนเจาของสถานทีท่ี่ไมไดรบัอนุมัติกอนหนานี ้โดยไมไดรบัการอนมัุติเปนลายลักษณอกัษรจาก Nike หรือบรษัิท
ในเครอื Nike 

6. การสือ่สารและการฝกอบรม 

a. ซัพพลายเออรตองประกาศแนวทางการปฏบิติัในพนทีท่ํางานหลักทัง้หมด และแปลเปนภาษาตางๆ ที่พนักงานใช 

b. การแนะนาํเบือ้งตนและการฝกอบรมพนกังาน  
ซัพพลายเออรตองจัดใหมีการแนะนําเบือ้งตนสําหรบัพนักงานใหมเม่ือมีการจางงาน ซึ่งรวมถึงการอธิบายกฎเกณฑ 
ผลประโยชน และสทิธิประโยชนตามกฎหมายอื่น และนโยบายดานทรัพยากรบคุคล แรงงานสัมพันธ รวมทั้งสทิธิในการ
รวมกลุม ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของซัพพลายเออร ควรมีการปรบัปรงุการฝกอบรมอยูเสมอ และโดยเฉพาะ
อยางย่ิงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายและวิธีปฏบิัติ  

c. ตองมีการสือ่สารกฎ นโยบาย และวิธีปฏบิัติของสถานที่ทาํงาน ใหพนักงานทราบ โดยใชภาษาพูดของพนักงาน หาก
ไมใชภาษาเดียวกับภาษาทองถ่ิน 

d. การฝกอบรมหวัหนางาน ซัพพลายเออรตองตรวจสอบใหแนใจวาหัวหนางานไดรบัการฝกอบรมเก่ียวกับกฎหมายใน
ประเทศที่ใชบงัคับ มาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ และมาตรฐาน CLS (มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนาํ) 

e. เอกสารการฝกอบรม ซัพพลายเออรตองจดัเก็บเอกสาร เชน เอกสารการฝกอบรมที่มีหัวขอ วันที ่และชือ่ผูเขารวม 
 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้จะกําหนดมาตรฐานข้ัน
ต่ําไว ซ่ึงซัพพลายเออรตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายท่ีสูงข้ึนซ่ึงบังคับใชใดๆ และซัพพลายเออรจะไดรับการสงเสริมใหดําเนินการพัฒนา
แนวทางปฏิบัติของตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองไมใชแรงงานที่ถูกบังคบั ไมวาจะเปนแรงงานนักโทษ แรงงานทาส แรงงานที่ถูกกักขังหนวงเหนี่ยว หรือแรงงานทีถู่ก
บังคบัรปูแบบอืน่ๆ ซัพพลายเออรจะตองรบัผิดชอบตอการชําระคาธรรมเนียมสิทธิการจางงานของแรงงานทุกคน รวมถึงคาธรรมเนียมการ
จัดหางานอีกดวย 

คาํจาํกดัความ 

 แรงงานทีถ่กูบงัคบั ไดแก งานหรือบริการใดๆ ที่ไดมาภายใตการบงัคบัขูเข็ญ หรือทีบุ่คคลผูเก่ียวของไมไดเสนอที่จะกระทําดวย
ความสมัครใจ ตัวอยางไดแก การบงัคบัใชเปนแรงงานโดยไมสมัครใจและแรงงานถูกบงัคับ 

 การคามนษุย คอื การจดัหาแรงงานหรอืการบรกิารโดยการบงัคบั การลอลวงหรอืการขูเขญ็ หรอืการกระทาํในลกัษณะเดยีวกนัซึง่
ใชอาํนาจบงัคบักดขีบ่คุคล เพือ่วตัถปุระสงคในการใชแรงงานบงัคบัหรอืการคาประเวณ ี

 การคกุคามดวยบทลงโทษ ไดแก การขูวาจะลงโทษทางอาญา เชนเดียวกับการบบีบงัคับในรปูแบบตางๆ เชน การขูวาจะใชกําลัง 

 แรงงานทีถ่กูกกัขงัหนวงเหนีย่ว ไดแก รูปแบบหน่ึงของสัญญาผูกมัดที่มีการชําระเงนิกูหรือหนี้ของพนักงาน หรอืครอบครัวของ
พนักงาน ดวยแรงงานโดยตรงตามระยะเวลาที่ตกลงหรอืตามระยะเวลาในสัญญา โดยที่พนักงานจะไมสามารถออกจากงานได
จนกวาจะชําระหนี้ครบ 

 คาธรรมเนยีมสทิธกิารจางงาน ไดแก คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของกับการจางงานูกมัด ซึ่งรวมถึงคาธรรมเนียม
สําหรบัตัวแทนจดหางาน/บริษัทจัดหางาน คาธรรมเนียมสําหรับการทําวซีา การตรวจสุขภาพ ใบอนุญาตทาํงาน และการจดทะเบียน 
เปนพนักงาน 

 แรงงานตางดาว ไดแก พนักงานในสายการผลิตที่ไดรบการวาจาง ไมวาจะโดยตรงหรอืผานบคุคลภายนอก หรือวาจางโดย 
ซัพพลายเออร และมีเชือ้ชาติหรือประเทศถ่ินกําเนิดทีไ่มใชประเทศซึ่งเปนที่ต้ังของสถานทีท่าํงาน/ไซตงานของซัพพลายเออร 

 บรษิทัจดัหาแรงงาน หมายถึง บริษัทวาจางงานเอกชน (PEA) ตัวแทนจัดหางาน ผูจัดหาแรงงาน ตัวแทนจดัสงแรงงาน นายหนา
จัดหาแรงงาน และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการจางงาน การคัดสรร การวาจาง การขนสงและ/หรอืการบริหารจัดการ
แรงงาน  

ขอกาํหนด 

1. ในฐานะนายจาง ซัพพลายเออรจะตองรบัผิดชอบตอหลักความสัมพันธในการจางงานกับพนักงานของตน โดยซัพพลายเออรควร
ปฏบิัติตามกฎหมายในประเทศที่ใชบังคบัซึง่เด็ดขาดกวา หรอืมาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนาํ (Code Leadership Standard) 

2. แรงงานนกัโทษ 

ซัพพลายเออรตองไมใชแรงงานนักโทษหรือทําสญัญาการรบัเหมาชวงกับเรือนจําซึ่งรวมถึงไปถึงการจัดซือ้วัสดุอปุกรณ สินคา หรอื
บริการที่ใชในการผลิตผลิตภณัฑ 

3. แรงงานทาสหรอืแรงงานทถกูกักขงัหนวงเหนีย่ว 

a. ซัพพลายเออรตองไมมีสวนรวมในระบบการจดัหาพนักงานหรือวิธีปฏบิัติในการวาจางใดๆ ที่เปนการผูกมดหรอืหนวงเหนี่ยวให
พนักงานปฏบิัติงานใหกับสถานทีท่ํางานนั้นๆ 

 
 



การวาจางตามความสมคัรใจ   มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ NIKE
 

 
มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําดานการวาจางตามความสมัครใจ – หนา 2 03.15.10 

b. การเกบ็รกัษาเอกสาร 

i. พนักงานไมมีความจาํเปนตองสงมอบเอกสารแสดงตนฉบับจริง (เชน หนังสอืเดินทาง ใบอนุญาตเดนิทาง หรือ
ใบอนุญาตพักอาศัย บัตรประจําตัวประชาชนหรอืใบรบัรองการศึกษา) ใหนายจาง บริษัทจัดหาแรงงานหรือบคุคลใด ๆ 
เพ่ือเปนเงื่อนไขในการจางงาน และไมมีความจําเปนตอง ‘วางเงินมัดจํา’ เพ่ือใหสามารถเขาถึงเอกสารเหลานั้นได 

ii. การเกบ็เอกสารไวในทีป่ลอดภยั 

ซัพพลายเออรอาจดูแลรักษาเอกสารแสดงตนใหอยูในทีป่ลอดภัยไดตามการรองขอของพนกงาน ซพัพลายเออรจะตองให
พนักงานสามารถเขาถึงเอกสารเหลานั้นไดโดยทันที และตองสงคืนเอกสารใหกับพนักงานตามการรองขอโดยไมมีขอยกเวนได
ทุกเม่ือ การฝากเอกสารแสดงตนเพื่อใหเก็บรกัษาในทีป่ลอดภัยและการสงคนืเอกสารเหลานั้นจะตองมีการจัดทาํเปนลายลักษณ
อักษรและลงนามโดยพนักงานและซัพพลายเออร บริษัทจัดหาแรงงานหรอืบคุคลภายนอกรายอื่นตองไมยึดเอกสารสวนบคุคล
ของแรงงานไว 

c. พนักงานไมจําเปนตองวางเงินมัดจํา พันธบัตรหรือเขารวมในแผนการออมเงนิที่เปนขอบงัคบั เพ่ือเปนเงือ่นไขในการจางงาน 

d. พนกังานตองไมจายเงนิเพือ่ใหไดทาํงาน – คาธรรมเนยีมสทิธกิารจางงาน ซัพพลายเออรหรือบรษัิทจัดหาแรงงานตองไมเรียกเงิน

เพ่ิมเติมหรือหักจากคาจาง (ในรูปแบบการอายัด การหักสวนแบง การนําฝาก เงินรบัประกันการอายัดทรพัย หรือรูปแบบอืน่ๆ) ซึ่ง
คาใชจายหรือคาธรรมเนียมทีเ่ก่ียวของกับสทิธิการจางงาน ซึ่งรวมไปถึงคาธรรมเนียมสําหรับการทําวซีาที่กําหนด การตรวจ
สุขภาพ การจดทะเบียนเปนพนักงาน ใบอนญุาตทํางาน หรือคาธรรมเนียมสําหรบัตัวแทนจัดหางาน/บรษัิทจัดหางาน ด ูมาตรฐาน
หลักเกณฑความเปนผูนาํ (Code Leadership Standard) เก่ียวกับการจายคาชดเชยและสทิธิประโยชน 

4. อสิระในการเคลือ่นยายและเดนิทาง 

a. ซัพพลายเออรตองอนญุาตใหพนักงานเคลือ่นยายเดินทางไดโดยอิสระภายในพ้ืนที่ทาํงานที่กําหนดไวในระหวางเวลาทํางาน ซึง่
รวมถึงการอนญุาตใหพนักงานสามารถเขาใชบริเวณที่พักดืม่นาและเขาหองน้ําได พนักงานตองไดรับอนญุาตใหออกจากสถานที่
ทํางานระหวางชวงพักรับประทานอาหารหรอืหลังเลิกงาน 

b. ซัพพลายเออรซึ่งมีหอพักสําหรับพนักงานตองแจงใหพนักงานที่เก่ียวของทราบถึงวิธีปฏบิตัิดานความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงนโยบาย 
การจํากัดเวลาเขา-ออกที่พัก การจํากัดเวลาเขา-ออกตองเปนไปอยางเหมาะสม และอนุญาตใหพนักงานมเีวลาเพียงพอในการ 
พักผอนและเขารวมกิจกรรมสวนบุคคลไดระหวางเวลาที่ไมใชเวลาทํางาน ในกรณทีี่มีการกําหนดเวลาเขา-ออกที่พัก จะตองใชการ
กําหนดเวลาดังกลาวกับแรงงานในประเทศและแรงงานตางดาวโดยเทาเทียม 

5. ขอกาํหนดพเิศษสาํหรบั “แรงงานตางดาว” 

นอกเหนือจากขอกําหนดที่กลาวไปแลวขางตน ซัพพลายเออรตองปฏบิัติตามขอกําหนดตอไปนี้ในกรณีทีมี่การวาจางแรงงานตางดาว: 

a. นโยบายเกีย่วกบัแรงงานตางดาว ตองมีนโยบายที่เปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับการดูแลแรงงานตางดาว นโยบายควรม ี
ขอกําหนดเก่ียวกับการดูแลปฏิบติัที่เปนธรรม การชําระคาธรรมเนียมสิทธิการจางงาน การชําระคาใชจายในการเดนิทาง 
การสงกลับประเทศ และขอกําหนดใดๆ ตามกฎหมายภายในประเทศ เปนอยางนอย ซัพพลายเออรจะตองสื่อสารเรือ่ง
นโยบายเก่ียวกับแรงงานตางดาวใหกับพนักงานที่เปนแรงงานตางดาวของตน เพื่อใหพนักงานไดรับทราบสิทธิของตน
ภายใตนโยบายนี้ และซัพพลายเออรจะตองอบรมพนักงานที่รบัผิดชอบการใชและการบังคับใชนโยบายเก่ียวกับแรงงาน 
ตางดาวในสวนที่เก่ียวของกับบทบาทและความรบัผิดชอบของตน 

b. การดแูลปฏบิตัทิีเ่ปนธรรม ปฏบิัติตอพนักงานดังกลาวอยางเปนธรรม และใชขอกําหนดและเงือ่นไขการวาจางเชนเดียวกับที่ใช
กับแรงงานในประเทศ ซึ่งไดแก การจายคาชดเชย วันหยุดและวนัลา และทีพั่กที่นายจางเปนผูจัดหา เวนแตกฎหมายใน
ประเทศจะกําหนดสทิธิประโยชนที่แตกตางออกไป (เก่ียวกับการชําระเงินประกันสังคม) 
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c. ตรวจสอบใหแนใจวาการฝกอบรมทัง้หมดที่เก่ียวของกับงานและความปลอดภยไดรับการจัดขนในภาษาที่พนักงานสามารถ
สื่อสารได 

d. การชาํระคาธรรมเนยีมสทิธกิารจางงาน 

i. ยกเวนตามที่กําหนดไวดานลาง ใหชําระคาธรรมเนียมสิทธิการจางงานตามที่กฎหมายอนญุาตทั้งหมดโดยตรง ที่
เก่ียวของกับการจางงาน (ไมวาจะโดยประเทศผูสงแรงงานและประเทศผูรบัแรงงาน) ซึ่งรวมถึงคาธรรมเนยีมตัวแทนใน
การจัดหางานหรือตําแหนง โดยถือเปนคาใชจายในการดาํเนินธุรกิจ คาธรรมเนียมดังกลาวตองไมถูกหักออกจากคาจาง
ในรปูแบบการอายัด การหักสวนแบง การนําฝาก เงินรบัประกันการอายัดทรัพย หรอืรปูแบบอืน่ๆ ดู มาตรฐานหลักเกณฑ

ความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) เก่ียวกับการจายคาชดเชยและสิทธิประโยชน 

ii. ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาธรรมเนียมสําหรบัตัวแทน และคาธรรมเนียมสทิธิการจางงานอืน่ๆ ลวงหนาไดโดยตรง หรอื
หากคาธรรมเนยีมใดๆ ขางตนถูกกําหนดโดยกฎหมายใหแรงงานตางดาวเปนผูชําระ ซัพพลายเออรตองจายเงินคืน
พนักงานเต็มจํานวนสําหรบัคาธรรมเนียมเหลานั้นทันที  คาธรรมเนียมดังกลาวตองถูกจายคนืภายในหนึง่เดือนหลังจาก
พนักงานมาถึงประเทศผูรบัแรงงาน เวนแตซัพพลายเออรจะมีเหตุผลอันสมควรและตรวจสอบไดในการปฏิเสธการชาํระ
คืนคาใชจายนัน้ 

e. การชาํระคาธรรมเนยีมในการเดนิทาง นอกเหนือจากคาธรรมเนียมสทิธิการจางงานที่กลาวไวขางตน ในกรณีทีซ่ัพพลาย
เออรวาจางแรงงานตางดาวจากประเทศอื่น ซพัพลายเออรตองรับผิดชอบคาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิขาเขา/คาใชจายในการ
เดินทางอื่นๆ (รวมถึงภาษีและคาธรรมเนียมสาํหรบัการเดินทางขาออก) ซัพพลายเออรไมตองชาํระคาใชจายในการเดินทาง 
ขาเขาที่เก่ียวของสาํหรบัแรงงานตางดาวทีอ่าศัยอยูภายในประเทศอยูแลวและมีเอกสารการทาํงาน 

f. คาประกนัภยั ซพัพลายเออรตองมีหนาที่รบัผิดชอบในการชําระคาประกันภยัตาง ๆ ที่กําหนดเพื่อใหความคุมครองแรงงานตาง
ดาวในประเทศที่มีสงและรบัแรงงานตางดาว รวมถึงการประกันสุขภาพ 

g. บรษิทัจดัหาแรงงาน 

ซัพพลายเออรตองใชบริษัทจดัหาแรงงานทีไ่ดรบัอนุมัติ/ไดรบัการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายโดยสอดคลองกับกฎหมาย
ภายในประเทศ (ในสวนที่ใชบงัคบั) 

  

 ในฐานะแนวทางปฏบิตัทิีด่ซีึ่งไดรับการแนะนาํ ผูรับเหมาไดรบัการสงเสรมิใหวาจางหรอืจดัใหมผีู
ประสานงานประจาํไซตงานซึ่งสามารถสือ่สารไดทัง้ภาษาของแรงงานตางดาวและของนายจาง 
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h. การสงกลบัประเทศ 

i. นอกเหนือจากขอกําหนดทางกฎหมายใดๆ ของประเทศผูรับแรงงานและประเทศผสงแรงงานที่เก่ียวของกับการสงแรง 
งานตางดาวกลบัสูประเทศ เม่ือสิ้นสุดความสมพันธในการจางงาน หรอืเม่ือมีการเลิกจางงานกอนเวลาสิน้สุด ซัพพลาย 
เออรตองจดัหาต๋ัวเดินทางทางอากาศหรอืทางบกใหแกแรงงานตางดาวที่ไดรับการวาจางหรอืจัดหาโดยซัพพลายเออร 
จากประเทศอื่น เพ่ือเดินทางกลบสูประเทศ ซพัพลายเออรจะตองปฏิบติัตามขอกําหนดนี้ แมวาจะมีขอกําหนดในสัญญาการ 
จางงานของพนักงานกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ii. ขอกําหนดในการชําระคาใชจายสําหรับการสงกลับประเทศจะไมมีผลบังคบัใชในกรณีที่พนกังาน: 

(1) ถูกเลิกงานเนื่องจากการกระทาํผิดทางกฎหมาย 

(2) ไดรบัการจางงานอื่นที่ถูกตองตามกฎหมายภายในประเทศ หรือ 

(3) สิ้นสุดการจางงานของตนเองดวยความสมคัรใจกอนเวลาตามขอกําหนดในสัญญาการจางงานจะส้ินสุด 

(4) ซัพพลายเออรยังคงตองชาํระคาใชจายสําหรับการสงกลบัประเทศ ในกรณีทีพ่นักงานสิ้นสุดการจางงานกอนเวลาสิ้นสุด
ตามขอกําหนดในสัญญาการจางงาน เนื่องมาจากสาเหตุดงัน: ี้  

 ซัพพลายเออรละเมิดขอตกลงในเนื้อหาสัญญาการจางงาน หรือ 
 พนักงานตกอยูภายใตการขมขูหรือการกลาวรายซึง่ไมไดรบัการแกไขตามเวลาที่กําหนดเมื่อมีการรองเรียน (ดู

มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) เก่ียวกับ การไมเลือกปฏบิัติ และ การไม
เพิกเฉยตอการขมขูและการกลาวราย) 

i. สญัญาการจางงานสาํหรบัแรงงานตางดาว 
นอกเหนือจากขอกําหนดทัว่ไปเก่ียวกับสัญญาการจางงาน (ดู มาตรฐานหลกัเกณฑความเปนผูนาํ (Code Leadership 
Standard) “มีการจางงานประจํา”) เม่ือมีการจางแรงงานตางดาวเขาทาํงาน: 

 ผูรบัเหมาควรใหความรวมมอืในการจดัหาตัว๋โดยสารเครือ่งบนิเทีย่วกลบัใหกบัแรงงานตางดาวกอน
การสิน้สดุสญัญาการจางงานเมือ่เกดิกรณพีเิศษ เชน การเจบ็ปวยสาหสั หรอืเหตฉุกุเฉนิอืน่ๆ ซึง่เกดิ
ขึน้กบับคุคลภายในครอบครวัของแรงงาน 

 การบรหิารจดัการบรษิทัจดัหาแรงงาน 

• เมือ่ใดกต็ามทีส่ามารถทาํได ผูรับเหมาควรวาจางแรงงานตางดาวโดยตรง เพือ่ลดการใช
บริษทัจดัหาแรงงานและบรษิทัภายนอกอืน่ๆ ในการสรรหาและบรหิารจดัการแรงงาน  

• ซพัพลายเออรควรทาํการตรวจสอบประวตัคิวามเปนมาทางธรุกิจของบรษิทัจดัหาแรงงาน
รวมทั้งตวัแทนยอยทีใ่ชในการสรรหาและวาจางแรงงานตางดาวอยางละเอยีด การตรวจสอบ
ดังกลาวควรรวมถึงการตรวจสอบแนวปฏบิตัทิางจรยิธรรมของบรษิทัจดัหาแรงงาน และขอ
รองเรยีนเกี่ยวกับบรษิทัเหลานี ้รวมทัง้การตรวจสอบตามปกตเิพือ่ใหแนใจวาบรษิทัเหลานี้

ปฏิบตัติามขอกาํหนดขั้นต่าํทีร่ะบไุวในมาตรฐานหลกัเกณฑความเปนผูนํานี ้ 
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i. ขอกําหนดทีส่รปุอยูในสญัญาการจางงานที่เปนลายลักษณอักษรของพนักงานตองไดรับการอธิบายโดยสมบูรณกอนที่
พนักงานจะเดนิทางออกจากประเทศของตนโดยใหมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ การอธบิายตองถูกตอง ครบถวนโดย
ใชคําที่พนักงานจะสามารถเขาใจได ซึ่งรวมไปถึงการอธิบายเงื่อนไขการจางงานและเหตุผลสําหรบการเลิกจาง 

ii. สัญญาการจางงานตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรเพ่ือใหมีผลบังคบัใชตามกฎหมายในประเทศผูรบัแรงงาน และจัดทํา
ข้ึนในภาษาที่พนักงานสามารถสื่อสารได 

iii. พนักงานตองไดรบัสําเนาของสัญญาการจางงานกอนที่จะออกจากประเทศถ่ินกําเนิด ตองไมนําสญัญาไปใหพนักงานลง
ลายมือชื่อที่สนามบนิ 

j. แรงงานผดิกฎหมาย 

ซัพพลายเออรตองไมใชแรงงานตางดาวทีไ่มไดรบัอนุญาตตามกฎหมายใหทํางานภายในประเทศผูรบัแรงงาน การวาจาง
แรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายซึ่งซพัพลายเออรรับทราบดอียูแลวหรอืการวาจางอันเปนผลมาจากวิธีปฏิบติัในการวาจางที่
ไมสมบรูณทําใหแรงงานเหลานั้นมีสทิธิทีจ่ะถูกสงกลับประเทศ โดยสอดคลองตามที่กลาวในยอหนา 4h ขางตน 

k. การจางแรงงานตางดาวภายในประเทศผูรบัแรงงาน 

ซัพพลายเออรตองตรวจสอบใหแนใจวาแรงงานตางดาวทีจ่างมาไดรบัอนุญาตตามกฎหมายใหทํางานภายในประเทศผูรบั
แรงงาน ซัพพลายเออรจะตองรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ที่เก่ียวของกับการเปล่ียนวีซาการจางงาน หรือเอกสารอนุญาต
การจางงานอื่นๆ และซัพพลายเออรจะตองรบัผิดชอบคาใชจายสําหรับการสงกลับประเทศตามยอหนา 4h ขางตนดวย 

 

 
เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้จะกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา
ไว ซ่ึงซัพพลายเออรตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายท่ีสูงข้ึนซ่ึงบังคับใชใดๆ และซัพพลายเออรจะไดรบการสงเสริมใหดําเนินการพัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติของตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
 

ขอมูลอางอิง: 

 ILO Convention No. 29, Concerning Forced Labor (1930) 

 ILO Convention No. 105, Abolition of Forced Labor Convention (1999). 

 ILO Convention No. 181, Private Employment Agencies Convention (1997) 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรของผูรับเหมาจะตองมีอายุอยางนอย 16 ป หรอืมากกวาอายุที่สําเร็จการศึกษาตามที่กฎหมายบังคบัโดยถือตามอายุที่
มากกวาเปนหลัก พนักงานที่มีอายุตํ่ากวา 18 ปจะตองไมไดรบัจางใหทํางานในสภาพแวดลอมที่เสี่ยงอันตราย 

คาํจาํกดัความ 

▪ งานกลางคนื เนื่องจากไมมีคําจํากัดความคํานี้ในกฎหมายในประเทศ นอกเสียจากวามีการจํากัดความเปน “กรณีพิเศษ”  
(ดูคําจํากัดความใน มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนาํ (Code Leadership Standard) ดานชัว่โมงทํางานที่ไมเกิน) งาน
กลางคนื คืองานใดๆ ที่งานทั้งหมดหรอืบางสวน ดําเนินการระหวางเวลา 22.00 น. และ 5.00 น. 

▪ พนกังานทีอ่ายตุ่าํกวาเกณฑ คือพนักงานที่มีอายุตํ่ากวาอายุข้ันตํ่าที่กฎหมายกําหนดใหทํางานได ซึ่งเปนไปตามกฎหมายใน
ประเทศ หรอืพนักงานที่มีอายุตํ่ากวาอายุข้ันตํ่าที่กําหนดโดยมาตรฐานน้ี 

ขอกาํหนด 

1. ในฐานะนายจาง ซัพพลายเออรจะตองรบัผิดชอบตอหลักความสัมพันธในการจางงานกับพนักงานของตน โดยซัพพลายเออร
ควรปฏบิัติตามกฎหมายในเขตปกครองที่ใชบังคบัซึ่งเด็ดขาดกวา หรือมาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนาํ (Code Leadership 
Standard) 

2. ขอกาํหนดของอายขุัน้ต่าํ 

a. Nike หรอืบริษัทในเครอืภายในอุตสาหกรรมบางแหงหรอืบางประเทศ อาจเปนผูกําหนดมาตรฐานอายุข้ันตํ่าที่เดด็ขาดกวา 
ซึ่งจะมีการส่ือสารไปยังซัพพลายเออรที่มีสวนเก่ียวของ 

b. ซัพพลายเออรควรใชและเก็บรักษาระบบและวิธีการปฏบิัติดานทรัพยากรบคุคลใหเพียงพอเหมาะสม เพื่อตรวจสอบอายุของผู
สมัครงานวาตรงตามขอกําหนดอายุข้ันตํ่า ตองมีระบบและวิธีการปฏบิัติดงักลาว รวมถึงนโยบายการจางงานที่เปนลายลักษณ
อักษร การฝกอบรมของเจาหนาที่ฝายบคุคล และการตรวจสอบเอกสารเพ่ือ 'ตรวจสอบอายุ’ ในข้ันตอนการจางงานดวย 

3. การตรวจสอบอาย ุ
ซัพพลายเออรตองมีการ “ตรวจสอบอาย”ุ ในข้ันตอนการจางงาน ทีอ่าจรวมถึงสูติบัตร ทะเบียนบาน บัตรประจําประชาชน 
ใบอนุญาตขับข่ี และบัตรลงทะเบียนเลอืกตั้ง สําเนาตางๆ ของเอกสารเหลานี้จะตองไดรับการจัดเก็บไวตลอดการจางงาน 

a. ซัพพลายเออรควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการตรวจสอบใหแนใจวาเอกสารยืนยันอายุนั้นถูกตองและสมบูรณ ในกรณีทีไ่มมี
เอกสารตรวจสอบอายุ หรือเอกสารไมเปนที่นาเชื่อถือ ซัพพลายเออรตองหาวิธีอื่นเพ่ือตรวจสอบอายุของพนักงาน ตวัอยาง
รวมถึง สาํเนาใบรบัรองการศึกษาที่ “ประทบัตราอยางเปนทางการ” หรอืใบรบัรองจากตัวแทนรัฐบาลทองถ่ิน 

b. เนื่องจากเอกสาร ‘ตรวจสอบอายุ’ สามารถปลอมแปลงหรือเปล่ียนแปลงไดงาย ซัพพลายเออรอาจตองใชบรกิารจากแพทยที่ได
รับการรบัรองจากรัฐบาลตรวจรางกายพนักงานเพ่ือตรวจสอบ อายุ เอกสารจากผลการตรวจสอบตองแนบไวกับเอกสาร 
“ตรวจสอบอาย”ุ อื่น อยางนอยหนึ่งรายการ ตามทีร่ะบุไวดานบน 

4. การแกไขการจางงานอายตุ่าํกวาเกณฑ 

a. ซัพพลายเออรควรแจง ทําเอกสาร ดํารงรักษา และสือ่สารอยางมปีระสทิธิภาพกับพนักงานและบคุคลที่สนใจอืน่ๆ ถึง
นโยบายในการแกไขในกรณีที่พบพนักงานที่มีอายุตํ่ากวาเกณฑ ซึ่งผิดตอกฎหมายในประเทศหรอืมาตรฐานนี ้

b. จากนโยบายและวิธีปฏิบัติอื่นดังกลาว เมื่อซพัพลายเออรพบวามีพนักงานที่มีอายุตํ่ากวามาตรฐานอายุข้ันตํ่า เพื่อใหเปนไป
ตามประโยชนสูงสุดโดยรวมของพนักงานและขอกําหนดของกฎหมายของประเทศผูผลิต ซัพพลายเออรจะตองปฏิบัติดงันี ้

 



พนกังานตองมอีายอุยางนอย 16 ป  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ NIKE
 

  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําดานอายุพนักงาน – หนา 2 04.15.10 

i. ยายพนักงานทีมี่อายุไมถึงเกณฑนั้นออกจากสถานทีท่ํางาน 

ii. ใหการสนบัสนนุทางการเงินหรือสนบสนนุดานอื่นอยางพอเพียง เชน ใหพนักงานที่มีอายุตํ่ากวาเกณฑเขาศึกษาตอใน
โรงเรียน หรอืไดรบัการฝกอบรมวิชาชีพจนกระทั่งอายุครบ 16 ป หรือจนอายุถึงเกณฑข้ันตํ่าตามที่กําหนดใหทาํงานได โดย
ถือตามอายุที่มากกวาเปนหลัก 

iii. ถาพนักงานที่มีอายุตํ่ากวาเกณฑสามารถแสดงเอกสารไดวา ไดสมคัรและเขาเรียนในโรงเรียนหรอืในโครงการฝกอบรม

วิชาชพี ซัพพลายเออรตองจายคาจางพ้ืนฐานใหกับพนักงานที่มีอายุตํ่ากวาเกณฑนั้นจนกระทั่งเรียนจบ หรืออายุครบ 16 ป 
หรืออายุถึงเกณฑข้ันตํ่าที่กฎหมายกําหนดใหทํางานไดโดยถือตามอายุทีม่ากกวาเปนหลัก 

iv. เม่ือพนักงานทีอ่ายุตํ่ากวามีอายุครบ 16 ป หรืออายุถึงเกณฑข้ันตํ่าที่กฎหมายกําหนดใหทํางานได โดยถือตามอายุทีม่าก 
กวาเปนหลัก ซพัพลายเออรจะตองใหโอกาสพนักงานคนนั้นเขาทํางานอีกครั้ง 

v. ถาพนักงานทีอ่ายุตํ่ากวาเกณฑสมัครใจเลอืกที่จะไมเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมวชิาชพี พนกงานจะเสียสิทธิในการรับ 
คาจางชดเชยจากซัพพลายเออร การตัดสนิใจดังกลาวนี้ตองไดรบัการบันทกึเปนเอกสาร 

c. ซัพพลายเออรและ Nike หรือตัวแทนที่ไดรบัมอบหมายจาก Nike อาจตกลงรวมกันถึงข้ันตอนการปฏบิัติเพ่ิมเติมหรอืที่แตก 
ตางออกไป สําหรับการแกไขสถานการณที่เหมาะสม และเปนประโยชนตอพนกังานมากทีสุ่ด 

5. การคุมครองพนกังานผูเยาวจากสภาพทีเ่ปนอนัตราย 

a. ซัพพลายเออรจะตองไมใหพนักงานที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป อยูในสภาพที่เปนอันตราย นั่นคือสถานการณที่อยูในหรอืนอกที่
ทํางานทีอ่าจเปนอันตรายตอสขุภาพ ความปลอดภัย หรอืศีลธรรมของพนักงาน 

b. ซัพพลายเออรจําเปนตองมีกระบวนการในการระบงุานที่ไดรับมอบหมาย ทีอ่าจเปนอันตรายได ตัวอยางรวมถึง การทํางาน 
รวมกับหรอืใกลสารเคมีที่อนัตราย การทํางานกับเครื่องจักรที่อนัตราย การทํางานกลางคนื หรืองานอื่นนที่กฎหมายในประเทศ 
ระบุไว 

 

 

 
เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้จะ
กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าไว ซึ่งซัพพลายเออรตองปฏิบติัตามขอกําหนดดานกฎหมายที่สูงข้ึนซึ่งบังคบัใชใดๆ และซัพพลายเออรจะได
รับการสงเสริมใหดําเนินการพัฒนาแนวทางปฏบิัติของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสทิธิภาพ
ย่ิงข้ึน  

ขอมูลอางองิ: 
 ILO Convention No. 138, Minimum Age Convention (1973) 

 ILO Convention No. 182, Elimination of the Worst Forms of Child Labour Convention (1999)  



ซพัพลายเออรตองไมเลอืกปฏบิตั ิ  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ NIKE
 

 

มาตรฐาน 

แรงงานเพศหญิงและเพศชายที่ไดรับการวาจางโดยผูรับเหมาจะตองไมไดรับการเลือกปฏบิัติในการจางงาน รวมถึงการแตงตั้ง การ
ชดเชย การเลือ่นข้ัน หรอืการลงโทษ ที่เลือกปฏิบติัตามเพศ ชาติพันธุ ศาสนา อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ ภาวะการต้ังครรภ 
สถานภาพการสมรส เชื้อชาติ ทัศนคติทางการเมือง การเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน พื้นฐานสังคมหรือชาติกําเนิด หรอืสถานะอื่นใดที่ได
รับความคุมครองจากกฎหมายในประเทศ ผูหญิงและผูชายตองไดรบัคาจางเทากันสําหรับงานที่มีมูลคาเทากัน 
คาํจาํกดัความ 

 การขึน้บญัชรีายชือ่ผูกระทาํผดิ (Blacklist) คอื การสราง รักษา ใช และ/หรือติดตอเรองรายชื่อของพนักงานหรอืผูมีโอกาส 
เปนพนักงาน เพ่ือการเลิกจางหรือบทลงโทษอื่นๆ ที่ข้ึนกับสถานะที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย หรือเกณฑอื่นๆ ซึ่งไม 
เก่ียวของกับงาน 

ขอกาํหนด 

1. ในฐานะนายจาง ซัพพลายเออรจะตองรบัผิดชอบตอหลักความสัมพันธในการจางงานกับพนักงานของตนโดยซัพพลายเออรควร
ปฏบิัติตามกฎหมายในประเทศที่ใชบังคบัซึง่เด็ดขาดกวา หรอืมาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนาํ (Code Leadership 
Standard) 

2. นโยบายการไมเลอืกปฏบิตั ิ

a. ซัพพลายเออรตองมีนโยบายการไมเลือกปฏบิัติเปนลายลักษณอักษร 

b. นโยบายการไมเลือกปฏิบติัควรระบุรายละเอียดตอไปนี้เปนอยางนอย: 

i. ขอความที่หามการเลือกปฏบิัติในการจางงานที่สอดคลองกับมาตรฐานดานบนและกฎหมายที่ใชบังคบัในประเทศ
ของผูผลิต; 

ii. วิธีการรองทุกขเปนการภายใน/ การรองเรียนเก่ียวกับการเลือกปฏบิัติ [อางองิจากขอกําหนดในการรองทุกขตาม
มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําดานเสรภีาพในการรวมกลุมและการเจรจาตอรองรวม]; และ 

iii. ขอความทีร่ะบวุาจะไมมีการลงโทษหรอืตอบโตพนักงานที่รายงานดวยความบรสิุทธ์ิใจเก่ียวกับการเลือกปฏิบติัหรอื
พฤติกรรมที่เก่ียวของกับการเลือกปฏบิัติ 

c. การสือ่สาร ซัพพลายเออรจะตองสือ่สารกับพนักงานในเรือ่งนโยบายการไมเลือกปฏิบติัอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
พนักงานไดรับทราบสิทธิของตนเพ่ือปองกันการถูกเลือกปฏบิัติ การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง: 

 การฝกอบรมเบือ้งตนสําหรบัพนักงานใหม; 

 การฝกอบรมหัวหนางาน/ผูบรหิาร; 

 การติดนโยบายบนกระดานติดปายประกาศของพนักงาน หรือตําแหนงอืน่ๆ ที่พนักงานสามารถอานนโยบาย 
เหลานั้นไดงาย 

d การฝกอบรมพนกังาน 

ซัพพลายเออรจะตองอบรมพนักงานทีร่บผิดชอบการใชและการบังคบัใชนโยบายการไมเลือกปฏิบติัเก่ียวกับบทบาท
และความรบัผิดชอบของตน 

3. ระเบยีบปฏบิตัใินการจางงานโดยไมเลอืกปฏบิตั ิ
a. การจางงานจะตองไดรบัการตดัสินใจตามพืน้ฐานของเกณฑการจางงานที่เก่ียวของ ตัวอยางเชน: คุณสมบัติ ทักษะ

ความสามารถ ผลิตภาพ และประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมของพนักงาน 

 



ซพัพลายเออรตองไมเลอืกปฏบิตั ิ  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ NIKE
 

  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําดานการไมเลือกปฏบิัติ – หนา 2 03.15.10 

 
b. หามไมใหการขึ้นบญัชีรายชือ่ผูกระทาํผิด (Blacklist) ข้ึนอยูกับความผูกพัน สถานะของสหภาพแรงงาน หรือสถานะทีไ่ดรบั

การคุมครองทางกฎหมายอืน่ๆ หรือหลักเกณฑที่ไมเก่ียวของกับการจางงาน 
c. ซัพพลายเออรจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศผูผลิตเก่ียวกับการจางงานพนักงานในประเภทที่กําหนด ตัวอยางตางๆ 

สามารถรวมถึงกฎหมายที่ใหสิทธิพิเศษหรอืกําหนดใหมีการปฏบิัติเปนพิเศษสําหรบัผูพิการ ทหารผานศึก และชนกลุมนอยที่
ไดรบัความคุมครอง 

 
d. ผลตอบแทนที่เทาเทียมสําหรับงานที่มีความรบัผิดชอบเทากัน ผูหญิงและผูชายจะตองไดรบคาตอบแทนทีเ่ทาเทียมกันกับ 

สําหรบังานที่มีคาเทาๆ กัน ไดรับการประเมินคุณภาพงานที่เทาเทียมกัน และโอกาสที่เทาเทียมกันในการบรรจุลงในตําแหนงที ่
วางอยู 

e. ความลําเอียงและสินบน พนักงานระดับจัดการจะตองไมรับของขวัญ เงิน หรือ ความชวยเหลือจากพนักงาน หรอืผูมีโอกาส
เปนพนักงานเพ่ือแลกกับงาน หรือการไดรับเลือกปฏบิัติเปนพิเศษ 

 

 

4. สทิธขิองผูหญงิ 

a. การปฏบิัติงานอยางปลอดภัย ซัพพลายเออรจะตองอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสมและสมเหตุสมผลแกพนักงานหญิง
เก่ียวกับการต้ังครรภ การคลอดบุตร และการพยาบาล ซัพพลายเออรจะตองปฏิบติัตามการจํากัดเวลาทํางาน หรือขอจํากัด
ในการทํางานอืน่ๆ สําหรบัพนกังานที่ต้ังครรภซึ่งกําหนดโดยกฎหมายในประเทศน้ัน และทําการประเมนิอยางเหมาะสมเพ่ือ
ปกปองสตรทีี่ต้ังครรภจากการทํางานที่เสี่ยงอนัตราย รวมถึงเวลาทํางานที่จํากัดตามคาํแนะนําของแพทยที่ไดรบัอนุญาต 

b. การทดสอบการต้ังครรภ การทดสอบการต้ังครรภตองไมอยูในเงื่อนไขการจางงาน หรอืหามบงัคบัใหพนกังานตรวจการตั้ง
ครรภ หากกฎหมายไมไดกําหนดไว อาจมีการตรวจการต้ังครรภดวยความสมัครใจได แตตองเกิดข้ึนตามคาํขอของ 
พนักงานเทานัน้ และคําขอในลักษณะนีจ้ะตองมีการบันทึกลงในเอกสาร 

c. การคุมกําเนิด พนักงานจะตองไมถูกบังคบัหรือกดดันจากซพัพลายเออรใหทําการคมุกําเนิด 

d. การลาคลอด พนักงานหญิงจะไดรบัสทิธิลาคลอดตามขอกําหนดของกฎหมายในประเทศ หรือ มาตรฐานหลักเกณฑความ
เปนผูนํา (Code Leadership Standard) เก่ียวกับการจายคาชดเชยและสทิธิประโยชนของ Nike แลวแตวาขอกําหนดใดสู
งกวา 

   

 แมในตําแหนงที่ไมไดกําหนดตามกฎหมายในประเทศน้ัน ผูรับเหมาก็ควรที่จะอํานวยความสะดวก 
อยางเหมาะสมใหแกพนักงานที่มีความพิการ รวมถึงอํานวยความสะดวกในการใชหองนํ้าและเครื่อง
อํานวยความสะดวกอื่นๆ ในโรงงาน 

 ตามหลักปฏิบัติที่ดี ผูรับเหมาจะตองจัดหาท่ีพักอาศัยที่เหมาะสมใหกับแรงงานเพื่อทํากิจกรรมตาม
หลักศาสนา 
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  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําดานการไมเลือกปฏบิัติ – หนา 3 03.15.10 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้จะกําหนดมาตรฐานข้ัน
ต่ําไว ซ่ึงซัพพลายเออรตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายท่ีสูงข้ึนซ่ึงบังคับใชใดๆ และซัพพลายเออรจะไดรับการสงเสริมใหดําเนินการพัฒนา
แนวทางปฏิบัติของตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

ขอมูลอางอิง: 

 ILO Convention No. 100, Convention Concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of 
Equal Value (1951) 

 ILO Convention No. 111, Discrimination (Employment and Occupation) Convention (1958). 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองตระหนักและเคารพสทิธิของพนักงานในการมีเสรีภาพในการรวมกลุม และการรวมเจรจาตอรอง ในกรณีที่กฎหมายมี
การจํากัดเสรภีาพในการรวมกลุม และการรวมเจรจาตอรอง ซัพพลายเออรตองอนุญาตใหมีการจัดเตรียมวิธีการคูขนานในการรวมกลุมและ
การรวมเจรจาตอรองอยางมอีสิระและเสรีภาพ  
คาํจาํกดัความ 

 การเจรจาตอรองอยางจรงิใจ คือการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นดวยความเต็มใจเพอใหเกิดขอตกลงรวมกัน 

 การขึน้บญัชรีายชือ่ผูกระทาํผดิ (Blacklist) คอื การสราง รักษา ใช และ/หรือติดตอเรือ่งรายชื่อของพนักงานหรอืผูมีโอกาสเปนพ
นักงาน เพื่อการเลิกจางหรอืบทลงโทษอนๆ ทีข้ึ่นกับสถานะทีไ่ดรบัการคมครองตามกฎหมาย หรือเกณฑอื่นๆ ซึ่งไมเก่ียวของกับงาน 

 การอางอิงจากสหภาพ หรือสหภาพแรงงาน ตามมาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนาํ (Code Leadership Standard) จะถูกนํามาใช
กับองคกรพนักงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

ขอกาํหนด 

1. ในฐานะนายจาง ซัพพลายเออรจะตองรบัผิดชอบตอหลักความสัมพันธในการจางงานกับพนักงานของตน โดยซัพพลายเออรควร
ปฏบิัติตามกฎหมายในประเทศที่ใชบังคบัซึง่เด็ดขาดกวา หรือมาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนาํ (Code Leadership Standard) 

2. สทิธใินการเขารวมอยางเสร ี

a. ในประเทศที่มีกฎหมายซึ่งอนญุาตใหพนักงานจัดต้ัง และเลือกเขารวมสหภาพแรงงานและองคกรพนักงานอื่นๆ ตามความตองการ
ของตนโดยไมมีการแทรกแซง และสามารถรวมกลุมเจรจาตอรองได ซัพพลายเออรควรปฏบิัติตามกฎหมายในประเทศและขอ 
กําหนดของมาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ สิทธินีจ้ะมีผลตลอดระยะเวลาการจางงาน 
รวมถึงการเลิกจางในข้ันสดุทาย 

b. พนักงานมีสทิธิเลือกที่จะเขารวมหรอืไมเขารวมสหภาพแรงงานหรือองคกรพนักงานอืน่ๆ ตามความตองการของตน 

c. ในประเทศซึ่งกฎหมายจํากัดเสรีภาพในการรวมกลุมอยางจริงจัง ซัพพลายเออรควรสนับสนนุทางเลือกทั้งดานสวนบุคคลและสวน
รวมที่เก่ียวของตอพนักงาน เพือ่ใหพนักงานสามารถแสดงความคบัของใจหรือรองทุกขได และเพ่ือปกปองสิทธิตามสภาพการ
ทํางานและเงือ่นไขการจางงาน อยางนอยทีส่ดุ ตองมีกระบวนการรองทุกขของพนักงานทีมี่ประสทิธิภาพ (ดูยอหนา 6 ดานลาง) 

d. คาธรรมเนยีมสหภาพ ซัพพลายเออรไมควรหักคาธรรมเนียม คาปรบั 

หรือเงนิที่เก็บไดจากการการรวมตัวเปนสหภาพของพนักงาน จากคาจางของพนกงาน โดยไมไดรบความยินยอมที่เปนลาย
ลักษณอักษรจากพนักงานแตละคน เวนแตจะระบุไวในการเจรจาตอรองอยางเสรีและขอตกลงของการเจรจาตอรองรวมที่มี
ผลบังคบัใชหรอืเวนแตจะไดรับการกําหนดตามกฎหมาย 

e. ตัวแทนสหภาพควรมีสทิธิเขาถึงสมาชิกภายใตเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎหมายในประเทศ หรือภายใตขอตกลงรวมกันระหวาง
ซัพพลายเออรกับสหภาพ 

 
 

 นอกจากน้ี ตามขอบเขตที่ไดรับอนุญาตโดยกฎหมาย ผูรับเหมาตองสงเสริมใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการพนักงานซ่ึงเลือกโดยพนักงานอยางเสรี 
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3. ไมมกีารแทรกแซง 

a. พนกงานมีสทิธิเลือกผูนําและตัวแทนสหภาพและมีสทิธิทํากิจกรรมไดโดยไมมีการแทรกแซงจากซพัพลายเออร ซึ่งรวมถึง
การจัดต้ังหรอืสนบสนุนการปกครอง การเงิน และการควบคุมสหภาพแรงงานโดยนายจาง 

b. ตามหลักกฎหมายในประเทศ ในกรณีที่สหภาพหน่ึงเปนตัวแทนของพนักงานหลายคน ซพัพลายเออรจะตองไมพยายาม
ควบคุมหรอืแทรกแซงความสามารถของพนักงานในการจัดต้ังองคกรซึง่จะใชเปนตัวแทนใหพนักงานองคกรอื่น 

ซัพพลายเออรตองไมแทรกแซงสิทธิในการรวมกลุมอยางเสรีดวยการสนบัสนนุสหภาพใดสหภาพหนึง่เหนือสหภาพอืน่ๆ 

4. การขมขูและการตอบโตขอหาม 

a. ซัพพลายเออรตองไมขมขู ใชความรนุแรง หรือใชตํารวจหรอืทหารเพ่ือขูเข็ญพนักงาน หรอืเพ่ือปองกัน ขัดขวาง หรอืยุติ
กิจกรรมใดๆ ซึ่งยึดถือหลักเสรภีาพในการรวมกลุมตามกฎหมายและโดยสันติ รวมทัง้การพบปะของสหภาพกิจกรรมการจัด 
ต้ังองคกร การประชุม และการหยุดงานประทวงตามกฎหมาย 

b. ตองไมมีพนักงานหรอืผูที่มีโอกาสเปนพนักงานคนใดถูกขับไล เลือกปฏิบัติ ขมขู คุกคาม หรือตอบโต เนองจากการเขาเปน
สมาชิกสหภาพ หรือองคกรพนกังาน การมีสวนรวมในสหภาพแรงงานตามกฎหมาย หรอืกิจกรรมเกี่ยวกับเสรีภาพในการร 
วมกลุมอื่นๆ รวมถึงการใชสิทธิในการกอต้ังสหภาพ 

c. การขึน้บญัชรีายชอผกระทาํผดิ (Blacklist) หามการใช “รายชื่อผูกระทําผิด” ในการตอตานสทิธิในการเขารวมอยางเสร ี 
เชน รายชือ่คนทําผิดตามการเปนสมาชิกของสหภาพหรอืการมีสวนรวมกับกิจกรรมสหภาพตามกฎหมาย 

d. ซัพพลายเออรตองปฏิบติัตามขอกาหนดที่เก่ียวของซึง่กฎหมายในประเทศไดใหการปกปองเปนพิเศษแกพนักงานหรอื
ตัวแทนพนักงานซึ่งเขารวมในกิจกรรมสหภาพหน่ึงๆ (เชน การตอต้ังสหภาพ) หรอืตัวแทนพนักงานซึ่งมีสถานะหนึ่งๆ  
(เชน สมาชิกผูกอต้ังสหภาพหรือผูดูแลสานักงานสหภาพ) 

e. ซัพพลายเออรไมควรกําหนดใหมีการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่จัดการหรือมีสวนรวมในการประทวงตามกฎหมาย 

f. พนักงานซึ่งถูกพบวาไดถูกไลออกหรือลดตําแหนงอยางไมเปนธรรม หรอืไดรบัความทุกขจากการสญูเสียสิทธิและสิทธิ 
ประโยชนในการทํางานเนือ่งจากการเลอืกปฏิบติัของสหภาพ จะไดรบัคนืสทิธิและสิทธิประโยชนทั้งหมด ภายใตขอกําหนดของ
กฎหมายในประเทศ รวมทั้งการไดกลับไปทํางานในตําแหนงเดิมหรอืเทียบเทา โดยไดรับคาจางและระดบัความอาวโุส 
เทาเดิม หากพนักงานผูนั้นตองการ 

g. พนักงานและตัวแทนสหภาพของตนสามารถเสนอประเด็นปญหาไปยังผูบรหิาร ซึง่เก่ียวของกับการปฏิบติัตามขอตกลงการ
เจรจาตอรองรวมไดโดยไมมีการตอบโตใดๆ 

  

 ผูรับเหมาควรมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการอนุญาตใหตัวแทนสหภาพพนักงานไดหยุดงานเพื่อ 
ออกไปทําหนาที่ของตนในเวลาท่ีสมเหตุสมผลโดยไมหักคาจาง เชน การรับเรื่องรองทุกข และการ
เปนตัวแทนของสมาชิก รวมทั้งการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกที่สมเหตุสมผล ซ่ึงจําเปนตอตัว
แทนในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ความเหมาะสมของส่ิงอํานวยความสะดวกและการหยุดงาน
อาจแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับจํานวนพนักงาน จํานวนตัวแทนพนักงาน ขอกําหนดในขอตกลงรวม
กัน ฯลฯ 
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5. การเจรจาตอรองรวม 

a. ซัพพลายเออรตองตระหนักถึงสิทธิการรวมตวัของพนักงานในการเขารวมการเจรจาตอรองรวมอยางเสร ี

b. ซัพพลายเออรตองเจรจาตอรองอยางจรงิใจ 

c. ซัพพลายเออรตองใหความเคารพเงือ่นไขในขอตกลงซึ่งมีการลงนามของการเจรจาตอรองรวมอยางจรงิใจตลอดระยะเวลา
ของขอตกลงนัน้ 

d. ในประเทศที่กฎหมายบญัญัติใหสหภาพใดๆ เปนตัวแทนผูกขาดการเจรจาตอรอง ซัพพลายเออรไมจําเปนตองเขารวมใน
การเจรจาตอรองรวมกับกลุมหรือองคกรพนกังานอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมอยูในขอกําหนดซึ่งมผีลรวมกัน 

6. กระบวนการรองทกุขทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ซัพพลายเออรตองสรางกระบวนการรองทุกขที่มีประสทิธิภาพซึ่งทําใหพนกงานไดมีโอกาสแสดงความกังวลเก่ียวกับสภาพการ
ทํางานรวมทั้งเงื่อนไขและขอกําหนดของการจางงานได กระบวนการรองทกุขจะแตกตางกนไปตามแตละโรงงาน ขึ้นนอยูกับ
ขนาด กฎหมายทองถ่ิน วัฒนธรรม ฯลฯ แตโดยปกติแลว กระบวนการรองทกุขที่มีประสิทธภาพจะประกอบไปดวย: 

a. นโยบายการรองทุกขที่เปนลายลักษณอักษรและกระบวนการนําไปใช นโยบายตองประกอบดวย 

i. ชองทางที่หลากหลายสําหรับพนักงานในการแสดงความกังวลและสงขอมูลไปยังผูบริหาร ตัวอยางเชน:  

กลองแสดงความคิดเห็น/รองทกุข หัวหนางาน/ผูนําทีม ฝายบคุคล/ทีป่รึกษา สหภาพแรงงาน/ตัวแทนพนักงาน นโยบาย 

“เปดรับความคดิเห็น” “สายดวน” ของบริษัท บุคคลที่สาม คณะกรรมการพนักงาน การประชุมระหวางผูบริหารและตัวแทน

พนักงาน ฯลฯ และ 

ii. ความสามารถในการแสดงความกังวลโดยเก็บเปนความลับเฉพาะ (และ/หรือไมมีการเปดเผยชื่อ) ภายใตขอกําหนดของ
กฎหมายในประเทศ หากพนักงานตองการ โดยไมมีการขมขูหรือการตอบโต, 

b. การสือ่สารอยางมีประสิทธิภาพกับพนักงานเก่ียวกับนโยบายรองทุกข เพ่ือใหพนักงานไดตระหนักถึงกระบวนการรองทกุข
และสิทธิในการแสดงความกังวล 

c. การฝกอบรมเจาหนาที่ซึง่รบัผิดชอบเก่ียวกับการตอบสนองตอการรองทุกขตามนโยบาย รวมทั้งบทบาทและความรบัผิดชอบและ 

d. วิธีการตรวจสอบเอกสารและตดิตามการรองทกุขเพ่ือทําใหแนใจวามีการตอบกลับพนักงานอยางเหมาะสมกับเวลา 
 

 ในฐานะแนวทางปฏิบัติที่ดีซ่ึงไดรับการแนะนํา ในประเทศท่ีใชขอตกลงของการเจรจาตอรองรวม  
ผูรับเหมาตองทําสําเนาของขอตกลงใหแกพนักงานทุกคนที่ขอตกลงครอบคลุมถึง 
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7. การฝกอบรม 

ในฐานะสวนหนงของแนวทางการฝกอบรมพนักงานของซัพพลายเออร (ดู มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนาํ (Code 
Leadership Standard) ดานการนําไปใช) พนักงานทุกคนตองไดรบการฝกอบรมตามสิทธิที่เก่ียวของกับมาตรฐานนี ้โดยเปนที่
รับรูกันวาสทิธินี้จะแตกตางกันไปตามสถานที ่

 
เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้จะกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําไว 
ซ่ึงซัพพลายเออรตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายท่ีสูงข้ึนซ่ึงบังคับใชใดๆ และซัพพลายเออรจะไดรับการสงเสริมใหดําเนินการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ
ของตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

ขอมูลอางอิง: 
 

 ILO Convention No. 87, Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention (1948) 

 ILO Convention No. 98, Right to Organize and Collective Bargaining Convention (1949) 

 ILO Convention No. 135. Workers Representatives Convention (1971) 

 Universal Declaration of Human Rights (1948)(Articles 20(1) and (2) and 23(4)).  

 

 ผูรับเหมายังควรมีหลักปฏิบัติที่ดีในการ: 
 ระบุและพัฒนาแผนการในการตอบสนองตอประเด็นที่เปนระบบและกวางขวาง ซ่ึงพนักงานไดนําเสนอ

ผานกระบวนการรองทุกข 
 มีสวนรวมกับตัวแทนพนักงานและการเขารวมของพนักงานในการแกปญหาการรองทุกขอยางเหมาะสม 

 สรางกระบวนการการยื่นอุทธรณ (โดยเฉพาะในกรณีการลงโทษหรือเลิกจาง) และ 

 ติดประกาศรายละเอียดของตัวแทนพนักงานใหเห็นเดนชัดในสถานที่ทํางาน 
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มาตรฐาน 

พนักงานของซัพพลายเออรตองไดรับการปฏบิติอยางเคารพและมีเกียรติ ซัพพลายเออรจะตองไมเก่ียวของหรอืยอมใหเกิดการขมขู
หรือการคุกคามทางรางกาย ทางเพศ ทางจติใจ หรอืทางวาจา 
คาํจาํกดัความ 

 การคกุคามทางรางกาย รวมถึงการใชหรือการขมขูดวยบทลงโทษทางรางกาย (การลงโทษทางรางกาย) 

 การคกุคามทางจติใจและวาจา รวมถึงการกรดีรอง ขมขู หรือการใชคําพูดดูถูกตอพนักงาน และการใชคาํพูดหรอืการกระทํา
ซึ่งพยายามจะลดความเชือ่ม่ันในตนเองของพนักงาน 

 การขมขูหรอืคกุคามทางเพศ รวมถึง: 

o ความคดิเห็นเรือ่งเพศซึ่งไมพึงปรารถนา รวมถึงความคิดเห็นเรื่องรางกาย รูปลักษณของบคุคล หรือกิจกรรมทาง
เพศ และการทาบทามหรือย่ืนขอเสนอทางเพศ 

o การกระทาํทางรางกายซึ่งไมพึงปรารถนา รวมถึงการขมขืน ขัดขวางหรอืกีดขวางการเคล่ือนไหว หรอืการกาวกาย
ทางรางกาย 

o การเสนองานพิเศษหรือการดูแล หรือแสดงนัยการแลกเปล่ียนความสัมพันธทางเพศ 

o มีแนวโนมที่พนกังานจะไดรบัการเลือกปฏิบัติโดยลําเอียงเปนการตอบโตสําหรับการปฏิเสธการรุกล้ําทางเพศ 
ขอกาํหนด 

1. ในฐานะนายจาง ซัพพลายเออรจะตองรบัผิดชอบตอหลักความสัมพันธในการจางงานกับพนักงานของตน โดยซัพพลายเออรควร
ปฏบิัติตามกฎหมายในประเทศที่ใชบังคบัซึง่เด็ดขาดกวา หรือมาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนาํ (Code Leadership 
Standard) 

2. นโยบายการขมขูและคกุคาม 

a. ซัพพลายเออรจะตองมีนโยบายปองกันการขมขูและคุกคามเปนลายลักษณอักษร 

b. นโยบายการขมขูและคุกคามควรระบุรายละเอียดตอไปนี้เปนอยางนอย: 

i. ขอความที่หามการขมขูและคุกคามที่สอดคลองกับมาตรฐานดานบนและกฎหมายที่ใชบังคบัในประเทศของผูผลิต 

ii. วิธีการรองทุกขเปนการภายใน / การรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมการขมขูและคุกคาม [อางอิงจากขอกําหนดในการรอง
ทุกขตามมาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําดานเสรีภาพในการรวมกลุมและการเจรจาตอรองรวม] 

iii. ขอความทีร่ะบวุาพฤติกรรมทีก่าวราวนีอ้าจนาํไปสูการลงโทษถึงและรวมถึงการเลิกจางหรอืการฟองรองโดยผูมีอาํนาจ
ทางกฎหมาย และ 

iv. ขอความทีร่ะบวุาจะไมมีการลงโทษหรอืตอบโตพนักงานที่รายงานดวยความบรสิุทธ์ิใจเก่ียวกับการขมขูและคุกคาม หรือ
พฤติกรรมขมขูและคุกคาม 

c. การสือ่สาร ซัพพลายเออรจะตองสือ่สารกับพนักงานในเรือ่งนโยบายการขมขูและคุกคามอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหพนัก 
งานไดรับทราบสิทธิของตนเพ่ือปองกันการขมขูและคุกคาม การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง: 

 การฝกอบรมเบือ้งตนสําหรบัพนักงานใหม; 

 การฝกอบรมหัวหนางาน/ผูบรหิาร; 

 การติดประกาศนโยบายบนกระดานติดปายประกาศของพนกังาน หรือตําแหนงอื่นๆ ที่พนกังานสามารถอานนโยบาย
เหลานั้นไดงาย 
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d. การฝกอบรมพนกังาน ซัพพลายเออรจะตองอบรมพนักงานที่รบัผิดชอบการใชและการบังคับใชนโยบายการขมขูและ
คุกคาม เก่ียวกับบทบาทและความรบัผิดชอบของตน 

3. พนกังานรกัษาความปลอดภยั 
พนักงานรักษาความปลอดภัยตามสถานที ่ไมวาจะเปนพนักงานเต็มเวลาของซัพพลายเออรเอง หรือพนักงานสัญญาจางจาก
บริษัทผูจดัหาภายนอก ตองทํางานทั้งที่เปนกิจวัตรและฉุกเฉินเพ่ือทาํใหแนใจวาการรักษาสวัสดภิาพและความปลอดภัยอยูใน
ข้ันสูงสดุ ขณะเดียวกันก็ตองปกปองเกียรติของพนักงานดวย ซึ่งรวมถึงขอกําหนดดานลางตอไปนี ้

a. นโยบายทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร ซัพพลายเออรตองมีนโยบายความปลอดภยัที่เปนลายลักษณอักษร ซึ่งรวมถึงขอกําหนด
สําหรบัลักษณะภายนอก ความประพฤติสวนบคุคล ความรับผิดชอบ และความรูเก่ียวกับกฎหมายทองถ่ิน พนักงานรักษา
ความปลอดภัยตองไดรบัการฝกอบรมเก่ียวกับบทบาทและความรบัผิดชอบ 

b. การใชกาํลงั พนักงานรักษาความปลอดภัยตองทําหนาที่ประจําวันดวยความสุภาพและเคารพตอพนักงาน และผูเขามาเย่ียม
ชมทุกคน ไมควรมีการปฏบิัติงานประจําวันงานใดที่ใชกําลงัยกเวนในสถานการณซึง่จําเปนตอการปองกันตนเองเปนอยาง
มาก (เชน มีอันตรายที่เห็นเดนชัดตอตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยเอง หรือตอพนักงานอื่นๆ) การใชกําลังใน
สถานการณทีจ่าํกัดนี้ควรพิจารณาใหเหมาะสมตามแตละสถานการณและอยูภายใตขอบเขตของกฎหมายในประเทศ 

c. การจดัการขัน้ฉกุเฉนิ  
เม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉนิซึง่รวมถึงความรุนแรงหรอืความรนุแรงทีอ่าจเกิดข้ึนตอพนักงานหรือทรพัยสิน พนักงานรักษา
ความปลอดภัยตองแจงใหผูบริหารของซัพพลายเออรทราบโดยทนัท ีสถานการณฉุกเฉนิดังกลาวตองไดรับการบันทึก 

d. การใชอาวธุ ไมแนะนําใหพกอาวุธทุกชนิดเวนแตจะมีประกาศไวใชปองกันพนักงานและทรัพยสิน ในประเทศซ่ึงเกิด
สถานการณรุนแรงบอยครัง้ ในกรณีเหลานี ้ซัพพลายเออรหรือผูใหบริการดานความปลอดภัยตองมรีะบบที่เหมาะสมซึ่ง
สามารถฝกอบรมใหพนักงานใชและรักษาอาวุธไดอยางถูกตอง หามการนําอาวุธสวนบคุคลเขามายังสถานที่ของผูรับเหมา
ไมวาเวลาใดก็ตาม 

e. การตรวจสอบพนกังาน: หากมีความจําเปนในการตรวจสอบพนักงานเพ่ือปองกันขโมยหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซัพพลาย
เออรตองปรึกษากับสํานักแรงงานทองถ่ินหรอืหนวยงานของรัฐอื่นๆ ที่เหมาะสมเก่ียวกับมาตรฐานการตรวจสอบกอนเปน
อันดบัแรก การตรวจสอบพนักงาน ซึ่งรวมถึง “การคนตัวอยางรวดเรว็” และการเปดกระเปาถือ ฯลฯ ตองทํากับพนักงานทุก
คนโดยไมสนใจวาใครจะอยูในตําแหนงใด การตรวจสอบพนักงานทั้งหมดตองทําในที่แจงและการตรวจสอบทางรางกาย 
(เชน การคนตัวอยางรวดเร็ว) ตองทําโดยพนกังานรักษาความปลอดภัยซึง่เปนเพศเดียวกับพนักงานและตองทําดวยความ
เคารพสวนบคุคล 

f. หอพกั  
พนักงานรักษาความปลอดภัยในหอพักตองทาํใหแนใจวาบรกิารดานความปลอดภัยพรอมสําหรบัการปองกันพนักงานและ
การ แยกพนักงานชาย-หญิงออกจากกัน หากเกิดเคอรฟว ตองเปนไปอยางมเีหตุผลและพนกังานตองไดรบัแจงถึงบทบาท
ดานความปลอดภัยในการบังคับใชเคอรฟว 

g. การฝกอบรม  
พนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดตองไดรับการฝกอบรมตามนโยบายความปลอดภัยที่เปนลายลักษณอักษรและ
นโยบาย การขมขูและคุกคามของซัพพลายเออรการฝกอบรมที่เก่ียวของกับงานทั้งหมดตองไดรับการบนัทึก 

4. การเกบ็รกัษาเอกสาร 

ซัพพลายเออรตองดูแลรักษาและจัดเก็บขอกลาวหาเก่ียวกับการขมขูและคกุคามใหพรอมใช ตามขอเรียกรองของ Nike หรือ
ตัวแทนของบคุคลภายนอกทีไ่ดรบัการแตงต้ัง เชน ผูตรวจสอบหรอืผูสอบทาน 

 

 
เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้จะกําหนดมาตรฐาน
ข้ันต่ําไว ซ่ึงผูรับเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายท่ีสูงข้ึนซ่ึงบังคับใชใดๆ และซัพพลายเออรจะไดรับการสงเสริมใหดําเนินการพัฒนา
แนวทางปฏิบัติของตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองไมกําหนดใหพนักงานทํางานเกินชัว่โมงทาํงานปกตแิละช่ัวโมงลวงเวลาตามที่กําหนดโดยกฎหมายของประเทศท่ี
พนักงานทาํงานอยู สปัดาหทาํงานปกติตองไมเกิน 48 ชั่วโมง ซัพพลายเออรตองอนุญาตใหพนักงานไดพักผอนเปนเวลาอยางนอย 24 
ชั่วโมงติดตอกันเปนอยางนอยในทุกๆ ระยะเวลาเจ็ดวนั การทํางานลวงเวลาทั้งหมดจะตองไดรบัการเห็นชอบรวมกัน ซัพพลายเออร
จะตองไมขอใหพนักงานทาํงานลวงเวลาเปนประจํา และจะตองจายคาชดเชยการทาํงานลวงเวลาทั้งหมดในอัตราพิเศษ ยกเวนในกรณี
พิเศษ จํานวนชัว่โมงทํางานปกติและลวงเวลาในหน่ึงสัปดาหจะตองไมเกิน 60 ชั่วโมง 

คาํจาํกดัความ 

 กรณีพิเศษ คอืสถานการณทีอ่ยูนอกการควบคุมของซพัพลายเออร โดยปกติเปนที่เขาใจในนาม “เหตุสุดวิสัย” ซึ่งรวมถึง
เหตุการณตามธรรมชาติ (เชน ไฟไหม น้ําทวม แผนดินไหว หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ) ความขัดแยงหรือเหตุการณไม
สงบ และการหยุดชะงักหรอืความขัดของของสาธารณูปโภคทีส่ําคัญ เชน ไฟฟา 

 พนกังานรายชัว่โมง คอืพนักงาน เชน พนักงานในสายการผลิต ซึ่งกฎหมายในประเทศกําหนดใหไดรบัคาจางเปนรายช่ัวโมง 
(พนักงานที่สามารถไดรับคาจางทาํงานลวงเวลา) พนักงานรายชั่วโมงไมรวมถึงพนักงานดานการจัดการหรือพนักงานคนอื่นๆ
ที่ไดรับเงินเดอืนตามที่กฎหมายในประเทศอนุญาต 

 การทาํงานลวงเวลา คืองานทีป่ฏบิัติเพ่ิมเติมจากเวลาการทํางานปกติตามทีก่ฎหมายในประเทศระบ ุ

ขอกาํหนด 

1. ในฐานะนายจาง ซัพพลายเออรจะตองรบัผิดชอบตอหลักความสัมพันธในการจางงานกับพนักงานของตน โดยซัพพลายเออร
ควรปฏบิัติตามกฎหมายในประเทศที่ใชบงัคบัซึ่งเด็ดขาดกวา หรือมาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนาํ (Code Leadership 
Standard) 

2. เวลาการทาํงานปกต ิ

a. ระบบลงเวลา  
ซัพพลายเออรตองใชระบบลงเวลาที่เหมาะสมทีท่ําหนาทีบ่ันทึกชั่วโมงการทํางานประจําวนัของพนักงานอยางถูกตองในเวลา
ที่กําหนด เวลาที่กําหนด หมายถึง ไมเกิน 15 นาทีกอนหรอืหลังกะ ระบบลงเวลาควรใชสาํหรบัการบันทกึทั้งเวลาที่เริ่มและที่
หยุดการทํางาน ทั้งชั่วโมงปกติและช่ัวโมงลวงเวลาตองไดรบัการบันทึกลงในเอกสารและระบบเดียวกัน คาจางของพนกังาน
รายชัว่โมงควรคํานวณจากชั่วโมงทั้งหมดทีท่าํงานซึ่งติดตามโดยระบบลงเวลา 

b. เพ่ือใหแนใจในความถูกตอง ความเชื่อถือได และความโปรงใส โดยปกติแลวระบบลงเวลาควรเปนระบบกลหรือ
อิเล็กทรอนิกส ระบบที่ไมใชระบบกลหรอือิเล็กทรอนิกส (เชน บัตรลงเวลาที่เขียนดวยมือ) ตองไดรบัอนุมัติจาก Nike หรอื
บริษัทในเครอื Nike 

c. การเปลีย่นกะหรอืชัว่โมงทาํงาน: หากมีการเปลี่ยนชั่วโมงทํางานของพนักงาน (กลาวคอื จากกะงานปกติเปนการทํางานควบ
กะและการสบัเปล่ียนกะงาน) พนักงานจะตองไดรบัแจงลวงหนาอยางนอย 24 ชั่วโมง  

3 การทาํงานลวงเวลา/ชัว่โมงการทาํงานทีจ่าํกดั 

a. ซัพพลายเออรตองปฏิบติัตามขอกําหนดของกฎหมายในประเทศเก่ียวกับชัว่โมงการทํางานที่จาํกัดในแตละวนั สัปดาห และ
ป และการทาํงานลวงเวลา 

b. อตัราพเิศษ การทาํงานลวงเวลาตองไดรับการจายคาจางในอัตราพิเศษที่เทากับหรอืสงูกวาขอกําหนดของกฎหมายใน
ประเทศ หรือ 125% ของอัตรารายชัว่โมงของพนักงาน 
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c. ชั่วโมงการทํางานทัง้หมดรวมทั้งการทาํงานลวงเวลาตองไมเกิน 60 ชั่วโมงตอสปัดาห หรือขีดจํากัดภายใตกฎหมายใน
ประเทศ โดยยึดตามเวลาทีน่อยกวาเปนหลัก นอกเสียจากวามีการจํากัดความตาม “กรณีพิเศษ” (ดูดานลาง) 

d. ใบอนญุาตการทาํงานลวงเวลาในทองถิน่ หากกฎหมายในประเทศอนุญาตใหซัพพลายเออรสมัครขอรบัการอนุญาตให
พนักงานทาํงานในเวลาเพิ่มเติมนอกเหนอืจากชั่วโมงเหลานั้นทีไ่ดรบัอนญุาตตามปกต ิซัพพลายเออรสามารถสมคัรและใช
ใบอนุญาตนัน้ โดยที:่ 

i. ไดรบัใบอนุญาตตามขอกําหนดของกฎหมายในประเทศ ที่ออกใหในระดับเทศบาลหรือสูงกวา 

ii. มีการติดสําเนาประกาศในสถานทีท่ํางาน 

iii. ชั่วโมงการทํางานที่เพ่ิมเติมเปนไปโดยความสมัครใจ และ 

iv. ชั่วโมงทีท่ํางานทั้งหมดตองไมเกิน 60 ชั่วโมงตอสปัดาห ยกเวนใน “กรณีพิเศษ” (ดูดานลาง) 

e. กรณพีเิศษ 

i. ในสถานการณที่จํากัดของกรณีพิเศษ และทีไ่ดรบัอนุญาตโดยกฎหมายในประเทศ ช่ัวโมงการทาํงานทัง้หมดอาจเกิน 
60 ชั่วโมงตอสปัดาหได โดยที:่ 

(a.) ซัพพลายเออรทําการแจงตอ Nike หรอืบริษทในเครอื Nike โดยทันท ีและไดรบัการอนุมัติเปนลายลักษณ
อักษรกอนลวงหนา 

(b.) ซัพพลายเออรปฏบิัติตามข้ันตอนที่เหมาะสมในการลดความจําเปนสําหรับการทํางานลวงเวลาเพ่ิมเติม และการ
ทํางานลวงเวลาเพ่ิมเติมใดๆ ถูกจํากัดใหเหลือเฉพาะที่จาํเปนใหตรงตามกรณีพิเศษ และ 

(c.) การทาํงานลวงเวลาเพ่ิมเติมใดๆ เปนไปตามความสมคัรใจ 

ii. Nike และบริษัทในเครอื Nike จะตรวจสอบคาํขอการทาํงานลวงเวลาเพ่ิมเติมทีอ่ยูภายใต “กรณีพิเศษ” เปนกรณีๆ ไป 
และจะพิจารณาระดับและระยะเวลาของการทํางานลวงเวลาเพ่ิมเติมที่ไดรบอนุญาตภายใตขอยกเวนนี ้หากมี 

4. วนัลา (วนัหยดุ) 

a. ซัพพลายเออรตองปฏิบติัตามขอกําหนดของกฎหมายในประเทศและกฎระเบียบเก่ียวกับการพักเบรกและวนัหยุด 

b. ยกเวนใน “กรณีพิเศษ” (ดูดานลาง) หรือตามทีอ่างอิงจาก “นโยบายการสบัเปล่ียน” (ดูดานลาง) พนักงานจะไดรบัอนญุาตให
พักผอนเปนเวลา 24 ช่ัวโมง (วนัหยุด) ติดตอกันเปนอยางนอยในทุกๆ ระยะเวลา 7 วัน 

c. นโยบายการสบัเปลีย่น 
i. โรงงานสามารถสับเปล่ียนวนัหยุด โดยที:่ 

 ถูกตองตามกฎหมายในประเทศ 

 พนักงานไดรับการแจงลวงหนาเปนเวลาอยางนอย 24 ชวโมง 

 มีการปรึกษากับตัวแทนพนักงานหรอืสหภาพแรงงานที่มีอยู 

 วันที่ถูกสับเปล่ียนไมสงผลใหพนักงานตองทาํงานมากกวา 60 ชั่วโมงในสปัดาห (หรือตามขอกําหนดทางตาม
กฎหมายในทองถ่ินหากตํ่ากวา) 

 จากขอเสนอแนะหลักปฏบิัติที่ด ีเม่ือใดก็ตามทีส่ามารถทําได วันหยุดควรถูกลงตารางให เปนวัน
เดียวกันในสัปดาห เพ่ือที่พนักงานจะไดสามารถวางแผนสําหรับวันหยุดนั้น 
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ii. หากวันหยุดถูกเปล่ียนโดยมีการแจงลวงหนาตํ่ากวา 24 ชั่วโมง และเปนไปโดยความสมัครใจวันที่ทาํงานจะตองได
รับคาจางในอตัราลวงเวลา 

iii. สามารถปรับใชนโยบายการสบัเปล่ียนเฉพาะประเทศโดยที่มีขอกําหนดและการปองกันเพ่ิมเติมใหแกพนักงานได 

5. การทาํงานลวงเวลาตองเกดิจากความยนิยอม 

a. ซัพพลายเออรตองปฏิบติัตามขอกําหนดของกฎหมายในประเทศเก่ียวกับความสมัครใจในการทาํงานลวงเวลา 

b. หากมีการอนุญาตใหทํางานลวงเวลาที่จาํเปนภายใตกฎหมายในประเทศ พนักงานตองยินยอมที่จะถูกกําหนดใหทํางานลวง
เวลา โดยการไดรบแจงเก่ียวกับขอกําหนดนี้ในข้ันตอนการจางงาน 

c. หากจําเปนตองมีการทาํงานลวงเวลา พนักงานควรไดรบัการแจงลวงหนาเปนเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมงหากเปนไปได 

d. ชั่วโมงทีท่ํางานลวงเวลาเพ่ิมเติมใดๆ ภายใตการอนุญาตการทํางานลวงเวลาในทองถ่ิน ในกรณีของ “กรณีพิเศษ” หรือ 
“ชั่วโมงที่ถูกสบัเปลยน” โดยทีมี่การแจงลวงหนาตํ่ากวา 24 ชั่วโมงจะตองเปนไปโดยความสมัครใจ 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้จะกําหนดมาตรฐาน
ข้ันต่ําไว ซ่ึงซัพพลายเออรตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายท่ีสูงข้ึนซ่ึงบังคับใชใดๆ 

 
 

 จากแนวทางปฏิบติัที่แนะนํา ผูรับเหมาควรพยายามจัดการตามความจาํเปนสําหรับชั่วโมง การ
ทํางานเพ่ิมเติมโดยการขอใหมีการทํางานลวงเวลาตามความสมัครใจเปนอนัดับแรก 



มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําดานการจายคาชดเชยตรง 03.15.10 

การจายคาชดเชยตรงเวลา  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ NIKE
 

 

มาตรฐาน  

ซัพพลายเออรรับทราบวาพนกังานทุกคน ไมวาชายหรอืหญงิ มีสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยสาํหรับสัปดาหทํางานตามปกตทิี่เพียงพอตอการ 
ตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน และเพียงพอตอการเล้ียงชีพ พนักงานของซัพพลายเออรควรไดรบัคาจางตรงเวลา 
อยางนอยเปนจาํนวนเงินคาจางข้ันตาตามที่กฎหมายในประเทศกําหนด หรอืไดรับคาจางตามอัตรามาตรฐาน แลวแตวาอยางใดจะสูงกวา  
และไดรับสิทธิประโยชนตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงวนัหยุดและวันลา การชดเชยตามกฎหมายเม่ือการจางงานสิ้นสดุ ตองไมมีการหัก 
เงินเพ่ือเปนการลงโทษ เมื่อคาชดเชยไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน และไมเพียงพอตอการเล้ียงชีพ  
ซัพพลายเออรควรพัฒนา สือ่สาร และดําเนนิการกลยุทธเพ่ือปรบัเพ่ิมคาตอบแทนใหสอดคลองกับความตองการทีว่านี ้

คาํจาํกดัความ 
 

 

 คาชดเชย คือคาจางและสทิธิประโยชน (ในรปูตัวเงินหรือไมใชตัวเปน) ทีซ่พัพลายเออรจัดหาใหกับพนักงาน 

 อตัราคาจางมาตรฐาน คอืระดบัคาจางทีจ่ายโดยทัว่ไปในประเทศหรอืภูมิภาคของประเทศทีเ่ก่ียวของ เพ่ือการทํางานใน
ภาคสวนเดียวกัน และสําหรบัระดบัความรบัผิดชอบหรือประสบการณแบบเดียวกัน 

ขอกาํหนด 

1. ในฐานะนายจาง ซัพพลายเออรจะตองรบัผิดชอบตอหลักความสัมพันธในการจางงานกับพนักงานของตนโดยซัพพลายเออรควร

ปฏบิัติตามกฎหมายในประเทศที่ใชบังคบัซึง่เด็ดขาดกวา หรือมาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนาํ (Code Leadership Standard) 

2. ซัพพลายเออรรับทราบวาพนกังานทุกคนมีสทิธิทีจ่ะไดรบัคาชดเชยสาํหรบัสปัดาหทํางานตามปกติที่เพียงพอตอการตอบสนอง
ความตองการข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน และเพยีงพอตอการเลีย้งชีพ เมื่อคาชดเชยไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการข้ัน
พ้ืนฐานของพนักงาน และไมเพียงพอตอการเล้ียงชีพ ซพัพลายเออรควรพัฒนา สือ่สาร และดําเนินการกลยุทธเพ่ือปรับเพ่ิม
คาตอบแทนใหสอดคลองกับความตองการที่วานี้ ดูยอหนา 10 ดานลาง 

3. หลกัปฏบิตัใินการจายคาชดเชยทัว่ไป 

a. ผูรับเหมาทราบดีวาคาจางนั้นมีความสําคญตอความตองการพืน้ฐานของพนักงาน รวมถึงรายไดที่เหลือจากคาใชจายที่จําเปน 
บางสวนดวย 

b. อยางนอยทีสุ่ด พนักงานควรไดรบัคาจางข้ันตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด 

c. คาจางและผลประโยชนอื่นๆ จะจายเปนประจาํตามเวลา คาชดเชย เชน คาจาง จะมีการกําหนดและรายงานตอเจาหนาที่รฐั 
ที่เหมาะสม เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายของประเทศ ตัวอยางเชน การจายเงนิสําหรับชั่วโมงทํางานอาจไมอยู

ในประเภท “เบี้ยเล้ียง” หรือ รปูแบบอื่นของการจายเงิน เพื่อจุดประสงคในการหลีกเล่ียงการจายภาษีตามขอกําหนดทาง
กฎหมาย หรอืเพ่ือการหักเงินตามขอกําหนด 

d. คาชดเชยจะจายใหโดยตรงดวยเงินสดหรือเชค็ เพ่ือความสะดวกของพนักงาน 

 

 จากขอเสนอแนะหลักปฏิบัติที่ด:ี 
 เมื่อพนักงานไดรับคาจางเปนเงินสด ผูรับเหมาควรใหพนักงานเซ็นเอกสารรับเงิน 
 ผูรับเหมาควรใหขอมูลและ/หรือการเขาถึงบัญชีออมทรัพยอยางเปนทางการ รวมถึงบริการ

ทางการเงินพื้นฐานแกพนักงาน 
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e. หากพบวาพนักงานไมไดรับคาจางที่เหมาะสม รวมถึงการคิดบญัชีเงินคาจางและ/หรือคาลวงเวลาที่ไมถูกตอง ผูรับเหมาจะ 
ตองรบัผิดชอบในการจายคาจางคนื นบัต้ังแตเวลาทีค่ํานวณผิด หรือชวงเวลาอยางนอยหนึ่งป กฎหมายในประเทศอาจมีอายุ 
ความนานกวาชวงเวลาที่กําหนดในการจายเงินคืน 

4. การหกัเงนิ 

a. การหกัเงนิเพือ่เปนการลงโทษ จะไมมีการหักเงินคาจางเพือ่เปนการลงโทษ หรือการหักเงินที่ไมเปนไปตามกฎหมายของ
ประเทศที่ผลิต โดยไมมีการยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน ปญหาเรื่องประสทิธิภาพหรือพฤติกรรม ควรไดรับการ
ดูแลโดยวิธีการจัดการประสทิธิภาพอื่น ซึ่งอาจรวมถึงการใหคาํปรึกษา คําเตือน และ/หรือการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 

b. นโยบายนี้ไมไดปองกันซัพพลายเออรจากการจํากัดหรือไมจายโบนัสเพ่ิมเติมที่ข้ึนอยูกับประสทิธิภาพของแตลบคุคลหรอืของ
โรงงาน  

c พนักงานไมตองจายคาเคร่ืองมือในการปฏบิติังานในหนาทีข่องตนตน ตามที่กฎหมายอนญาต พนักงานตองรบผิดชอบตอเครื่อง
มือของซพัพลายเออรทีสู่ญหายหรือชํารดุ หรอือาจตองรบัผิดชอบทางการเงินตอทรัพยสิน 

d. คาธรรมเนยีมสทิธกิารจางงาน ซัพพลายเออรจะไมหักคาจาง คาธรรมเนียม หรือเก็บภาษีทเก่ียวของกับสทิธิการจางงาน เชน 
คาธรรมเนียมสาํหรบัการทําวซีาที่กําหนด การตรวจสุขภาพ การจดทะเบยีนเปนพนักงาน หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตให
ทํางาน 

e. คาธรรมเนยีมสหภาพ ผูรับเหมาไมควรหักคาธรรมเนียม คาปรับ หรอืเงนิที่เก็บไดจากการการรวมตัวเปนสหภาพของ
พนักงาน จากคาจางของพนักงาน โดยไมไดรับความยินยอมที่เปนลายลักษณอักษรจากพนักงานแตละคน เวนแตจะระบุไว
ในขอตกลงของการเจรจาตอรองรวมที่มีผลบังคบัใช 

f. ซัพพลายเออรตองเก็บรักษาเอกสารที่เปนลายลักษณอักษรของขอตกลงโดยสมัครใจของพนักงาน ที่ยอมใหมีการหักเงนิ
นอกเหนือจากที่บงัคับโดยกฎหมาย โดยเปนตัวเลือกสาํหรบัพนักงาน เชน โปรแกรมผลประโยชนเพ่ิมเติม การทําประกันและ
เงินออม 

g. การหักเงินที่ไมไดเปนการบังคบัโดยกฎหมาย หรือตามความยินยอมของพนกังานสาํหรบัผลประโยชนของพนักงาน จะตอง
ไมทําใหรายไดที่เหลือที่พนักงานไดรับตํ่ากวาคาจางข้ันตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด 

5. เงนิกองทนุหลงัเกษยีณ/เลิกจาง 

a. ซัพพลายเออรตองจายเงนิประกันสงัคม เงนิชดเชยการวางงาน เงินหลังเกษียณ หรือการเลิกจาง (บางคร้ังหมายถึง “กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ”) เต็มจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด และเก็บบันทึกขอมูลการจายเงนิและ/หรือมีการดูแลรักษากองทุนนั้น  

b. ซัพพลายเออรควรมีวิธีปฏิบัติในการพิจารณาจายเงินสําหรบัการเลิกจางตามกฎหมาย และผลประโยชนอื่นที่แยกตางหาก 
(การจายเงินเม่ือเลิกจาง) ที่พนักงานมสีิทธิตามกฎหมาย และเม่ือสิน้สุดการจางงาน ผูรับเหมาตองจายเงินจากการส้ินสุดการ 
จางงานเต็มจํานวนใหกับพนักงาน 

6. คาจางในขัน้ตอนทดลองงานและการฝกอบรม 

a. ซัพพลายเออรตองไมจายคาจางในข้ันทดลองงานในอัตราทีตํ่่ากวาคาจางข้ันตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด 

b. การจาย “คาจางการฝกอบรม” หรือการมีสวนรวมในโปรแกรมผูฝกงาน ตองเปนไปตามกฎหมายของประเทศและขอ
กําหนดการจางงานประจาํของ Nike ตามมาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนาํ (Code Leadership Standard) 

7. เอกสารการจายเงนิ 

a. พนักงานจะไดรับขอมูลเปนลายลักษณอักษรที่เขาใจได เก่ียวกับเงือ่นไขและขอกําหนดของการจางงาน รวมทัง้คาจางและ
ผลประโยชน กอนเขาเปนพนกังาน 
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b. ใบแจงการชาํระเงนิ ซัพพลายเออรตองใหเอกสารพิมพบนัทกึการจายเงินกับพนักงานทุกคนในภาษาทองถ่ิน สําหรบัชวง
เวลาทีมี่การจายเงินในแตละครั้ง บนัทึกการจายอยางนอยตองมีขอมูลดังตอไปนี ้

 ชวงเวลาที่จายเงิน และวันที่จายเงิน 

 ชั่วโมงทาํงานปกติ และชั่วโมงทํางานลวงเวลา 

 อัตราคาจางสําหรับเชนโมงทาํงาน 

 รวมคาจางชั่วโมงทาํงานปกติ และชัว่โมงทาํงานลวงเวลาทัง้หมด 

 คาชดเชยเพ่ิมเติมทั้งหมด ชวั่โมง โบนัสสาํหรบับคุคลหรอืทีม และ 

 การหักคาประกันและ/หรอืการหักตามที่กฎหมายกําหนดทั้งหมด 

c. พนักงานควรไดรบัการฝกอบรมเพื่อใหเขาใจถึงรปูแบบการจายเงิน 

8. นโยบายการลาหยดุและวธิปีฏบิตั ิ

a. ซัพพลายเออรตองมีนโยบายและวิธีปฏบิัติที่เขียนไวเปนลายลักษณอักษรชดัเจน เชน วันลาที่กําหนดตามกฎหมาย การ
ลาปวย การลาหยุดประจําป การลาคลอด การลาฉุกเฉนิ และการลาอืน่ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ซัพพลายเออรตองสือ่ 
สารนโยบายการลาหยุดใหพนักงานทราบอยางมีประสิทธิภาพ ซัพพลายเออรจะตองอบรมพนักงานทีร่ับผิดชอบการใช
และการบังคบัใชนโยบายการลาหยุดตามบทบาทและความรบัผิดชอบของตน 

b. ซัพพลายเออรจะมวีันหยุดและวนัลาที่กําหนดตามกฎหมาย และขอบเขตการลาเปนไปตามกฎหมายของประเทศ  
ตามขอกําหนดเพ่ิมเติมเฉพาะดานลาง 

i. การลาปวย พนกังานสามารถลาปวยไดตามขอกําหนดของกฎหมายในประเทศ 

ii. การลาหยดุประจาํป ในประเทศที่ไมไดกําหนดใหมีวนัหยุดประจาํป ซัพพลายเออรจะตองใหพนักงานมีวนัหยุด
ประจําป ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของคาจางและผลประโยชนของพนักงาน 

iii. การลาคลอด ถึงแมวากฎหมายไมไดกําหนดไว แตพนักงานหญิงมสีทิธิลาคลอดโดยไมไดรับเงินคาจางได ยกเวนใน
กรณีพิเศษทางธุรกิจ เชน การเลิกจางเพราะตองการลดคาใชจาย พนักงานจะไดรับสิทธิใหกลับเขามาทํางานใหม
ตามเงือ่นไขและขอกําหนดเดมิหรือเทียบเทาที่ใชกับพนักงานกอนที่จะลาออก และจะไมถูกเลือกปฏิบัติหรือลด 
ตําแหนงลง 

  

 จากขอเสนอแนะหลักปฏิบัติที่ด ีแมวากฎหมายในประเทศไมไดกําหนดไวพนักงานควรมีเวลาพักเพื่อพักฟน
จากการปวยไขหรือบาดเจ็บตามเวลาที่แพทยผูไดรับการรับรองจากรัฐบาลกําหนด เมื่อมีขอโตแยง ผูรับ 
เหมาจะตองมีความเห็น จากแพทยที่ไดรับการรับรองอีกทานหนึ่ง โดยผูรับเหมาเปนผูออกคาใชจายเอง 

 ผูรับเหมาควรแสดงใบเสร็จรับเงินสําหรับผลประโยชนเพิม่เติม เชน คาเดินทาง หรือคาอาหาร ใน
บันทึกการจายเงิน 

 จากขอเสนอแนะหลักปฏิบัติที่ดี ผูรับเหมาควรมีและ/หรือใหขอมูลผลิตภัณฑทางการเงิน/บัญชี
เงินฝากแกพนักงานที่เปนไปได เชนเดียวกับใหพนักงานหรือเช่ือมโยงใหพนักงานใหไดรับการ 
ฝกอบรมเรื่องการเงินพื้นฐาน 
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iv. การลาหยดุจากการมปีระจาํเดอืน อาจไมมีการตรวจรางกายในการใชสิทธิลาหยุดจากการมปีระจําเดอืน ถาเปนขอ 
กําหนดที่เปนประโยชนจากกฎหมายในประเทศ 

9. การปดโรงงานและการเลกิจาง 

ในกรณีที่มีการปดโรงงานหรอืการปรบัโครงสรางองคกรอื่นๆ ซึ่งจะสงผลใหมีการเลิกจางหรือปลดพนักงานออก อยางนอยที่สุด
ซัพพลายเออรจะตองดําเนินการตอไปนี ้

a. ประกาศ มีการประกาศและแจงขอมูลที่เก่ียวของ เรือ่งการปลดพนักงาน/เลิกจาง ในสถานการณนั้นๆ กับพนักงาน ตวัแทน
พนักงานตามความเหมาะสม และผูมีอํานาจหนาทีท่างรัฐบาลที่เก่ียวของโดยเร็วเทาที่เปนไปได 

i. ขอมูลที่เก่ียวของรวมถึงเหตุผลหรือหลักเกณฑในการปดโรงงานหรอืปลดพนักงานออก จาํนวนและประเภทของ
พนักงานทีน่าจะไดรบผลกระทบ และชวงเวลาการเลิกจาง 

ii. อยางนอยทีสุ่ด ซัพพลายเออรควรมีการประกาศ หรือจายเงินชดเชยแทนการแจงลวงหนา (ตัวอยางเชน การจาย 
คาจางให 30 วนั แทนการแจงลวงหนา 30 วัน) รวมถึงมีการแจงขอมูลตามที่กฎหมายในประเทศกําหนด 

b. การเลกิจาง 

i. จายเงินชดเชยการเลิกจาง ประกันสงัคม และผลประโยชนอืน่ที่แยกจากน้ีเต็มจํานวน ที่พนักงานที่ถูกเลิกจางมีสทิธิ
ไดรบัตามที่กฎหมายกาหนด 

ii. สิทธิการเรียกรอง ซัพพลายเออรจะไมรองขอใหพนักงานลงชื่อในคาํประกาศการมสีุขภาพด ีการขอสละสิทธ์ิ หรือ
การเรียกรองในสิทธิตางๆ ตามเงื่อนไขการไดรบัเงินชดเชยการเลิกจางตามสิทธิทางกฎหมาย หรือผลประโยชน
อื่นๆ ซัพพลายเออรอาจระบุเงือ่นไขการไดรบัคาชดเชยเพิ่มเติม และผลประโยชนในการแจงประกาศหรือสิทธิการ
เรียกรอง 

c. ขอตกลงการเจรจาตอรองรวม ในกรณีที่พนักงานไดรับผลกระทบจากสหภาพแรงงานหรือองคกรพนักงาน ซัพพลายเออร
ควรทาํตามประกาศ คําปรึกษา การจายเงินการเลิกจาง การชวยหางาน หรอืผลประโยชนอืน่ทีบ่ังคบัใชโดยสมบรูณ ที่มี
ในขอตกลงการเจรจาตอรองรวมกันในปจจุบนั หรือมิเชนนัน้จะเปนการตกลงระหวางซัพพลายเออรและสหภาพแรงงาน
ดังกลาว หรอืตัวแทนพนักงาน 

 

 
  

 ผูรับเหมาควรใหความรวมมือกับบริษัทอิสระอื่นเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายทองถ่ินและขอตกลง
เพิ่มเติมใดๆ ท่ีเก่ียวกับผลประโยชนในการเลิกจาง/การชวยหางาน 
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 ในกรณีปดโรงงานหรือการเลิกจาง นอกเหนือจากที่กําหนดโดยกฎหมายในประเทศหรือขอตกลงการเจรจา 
ตอรองรวมกัน ในกรณีปดโรงงานหรือการเลิกจาง ผูรับเหมาควรจัดหาส่ิงตอไปนี้ใหแกพนักงาน ท้ังโดยตรง
หรือโดยรวมมอืกับรัฐหรือองคกรอิสระ (NGO) หรือบริษัทอ่ืน 
▪ การใหคาํปรกึษาษา โอกาสทีพ่นักงานและตัวแทนพนักงานตามที่เหมาะสม จะไดรับคําปรกึษาเก่ียวกับ

มาตรการเพื่อจะไดรับการละเวนหรอืลดโอกาสการถูกใหออกจากงาน และมาตรการเพื่อลดความเสียหาย
ในการเลิกจางพนักงาน 

▪ การโอนยาย โอกาสในการโอนยายไปยังโรงงานอื่นภายในประเทศในอัตราคาจางที่เทียบกันได ถามี
โอกาส 

▪ กระบวนการอทุธรณ กระบวนการที่พนกงานไดรบัโอกาสในการตอบกลับ คดัคาน หรอือทุธรณใน 
ระหวางกระบวนการเลิกจาง 

▪ การชวยหางาน/การชวยฝกอบรม อาจรวมถึงการจดต้ัง “ธนาคารงาน” หรือการชวยเหลือพนกงานหา
โอกาสในการหางานใหมในอตุสาหกรรมใกลเคียง หรอืภายในชุมชน การจัดต้ังกระบวนการทีพ่นักงานได
รับแจงขาวการรับสมัครงาน และลงโฆษณาในสื่อทองถ่ิน เพ่ือเรียกใหผูจางงานที่มีศักยภาพสนบสนนุพนกั 
งานที่ไดรบผลกระทบ โดยใหโอกาสจางงานพนักงานเหลานี้กอน 

▪ การสนบัสนนุทางการเงนิเพิม่เตมิ รวมถึงคาชดเชยการเลิกจาง ใหหยุดงานโดยมีการจายเงินเพ่ือใหพนัก 
งานมโีอกาสหางานใหม การชวยเหลือทางการเงินสาํหรบัการฝกอบรม การสนับสนุนใหความรวมมือทาง
เศรษฐกิจสําหรบัโครงการบริษัทยอย และ/หรือการฝกอบรมทางการเงนิพ้ืนฐาน 

▪ ผลประโยชนทางการแพทย นอกเหนือที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะการใหความชวยเหลือเพ่ิมเติมสําหรบั
พนักงานที่ต้ังครรภ และพนักงานทีมี่เงื่อนไขทางการแพทยที่สําคัญเทียบเทากันนี ้

▪ การใหความชวยเหลอืในการใหไดรบัผลประโยชนจากรฐั อาจรวมการใหความรูกับพนักงานถึงสิทธิและ
การประสานกับสวนปกครองทองถ่ินที่เหมาะสม ตัวอยางเชน การมีเจาหนาทีร่ัฐองคกรอิสระที่เหมาะสม 
ฯลฯ จัดบริการใหขอมูลในโรงงานหรอืสถานที่ใกลเคียงทีส่ะดวก และชวยเหลือพนักงานในการกรอกแบบ
ฟอรม เพื่อใหไดรบัการชวยเหลือจากรัฐบาล และสามารถไดรับการฝกอบรมจากทางรัฐบาลได 

 
 

 
เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้จะกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา
ไว ซ่ึงซัพพลายเออรตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายท่ีสูงข้ึนซ่ึงบังคับใชใดๆ และซัพพลายเออรจะไดรับการสงเสริมใหดําเนินการพัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติของตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

ขอมูลอางอิง: 

 ILO Convention No. 158, Termination of Employment Convention (1982)
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองจัดทําและปฏบิัติตามกฎและเงือ่นไขการจางงานทีใ่หความเคารพพนักงานและพิทักษสิทธิตามกฎหมายและ
ขอบงัคับวาดวยแรงงานและประกันสังคมของประเทศและสากล หรือขอกําหนดของมาตรฐานน้ี จะตองมีการปฏบิัติงานตามหลักความ
สัมพันธในการจางงานอันเปนที่ยอมรบั ซึ่งไดรับการกําหนดตามกฎหมายและแนวทางปฏบิัติในประเทศน้ัน ซัพพลายเออรจะตองไม
มอบหมายใหพนักงานทํางานที่บาน ไมวาจะดวยรปูแบบใดๆ เพ่ือทําการผลิตสินคาย่ีหอ Nike หรอืสินคาในเครือของ Nike 

คาํจาํกดัความ 

 สญัญาระยะสัน้ ในกรณีที่ไมมีคําจาํกัดความคํานีใ้นกฎหมายในประเทศ สัญญาระยะสัน้ คือสัญญาที่มีระยะเวลา 1 ป หรอื 
ตํ่ากวา 

 พนกังานชัว่คราว คอืพนักงานในสายการผลติทีท่ํางานในสถานที่ของซัพพลายเออร แตถูกจัดหาและไดรบัคาจางจาก
บริษัทอื่น เชน ตัวแทนจัดหางานชัว่คราว 

 การละเมดิอยางแพรหลาย คือการละเมดิที่แพรกระจายภายในโรงงาน และ/หรือแสดงใหเห็นความลมเหลวของระบบทีไ่ด
สงผลกระทบทางลบตอพนักงานเปนจํานวนมาก 

ขอกาํหนด 

1. ในฐานะนายจาง ซัพพลายเออรจะตองรบัผิดชอบตอหลักความสัมพันธในการจางงานกับพนักงานของตน โดยซัพพลายเออร
ควรปฏบิัติตามกฎหมายในประเทศที่ใชบงัคบัซึ่งเด็ดขาดกวา หรือมาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนาํ (Code Leadership 
Standard) 

2. การจดทะเบยีน 

ซัพพลายเออรจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายในประเทศเก่ียวกับการจดทะเบียนของพนักงาน 

3. สญัญาการจางงาน 

a. ซัพพลายเออรจะปฏบิัติตามขอกําหนดของกฎหมายในประเทศเก่ียวกับการใชสัญญาการจางงาน รวมทัง้ขอกําหนดใดๆ 
ที่พนักงานไดเขียนเปนลายลักษณอักษรในสัญญาการจางงาน รวมถึงวาระ ระยะเวลา และ/ หรือการตอสญัญาจาง
ดังกลาว 

b. ซัพพลายเออรตองอธิบายขอกําหนดที่ระบไุวในสญัญาการจางงานของพนักงาน (หากมี) อยางครบถวนสมบรูณ ซึ่งควร
ถูกเขียนโดยใชภาษาของพนกังาน 

c. หากมีการใชสญัญาการจางงาน พนักงานควรไดรับสาํเนาของสัญญาการจางงานหนึง่ชุด ซึ่งเขียนในภาษาของพนักงาน 
กอนเขาเปนพนักงาน 

4. การใชสญัญาระยะสัน้และสญัญาพนกังานชัว่คราว 

a. ซัพพลายเออรไมควรหลบเล่ียงความรับผิดชอบของตนภายใตกฎหมายประกันสงัคมและกฎหมายแรงงานที่มีผลมาจาก
ความสัมพันธการจางงานประจํา ดวยการใชสัญญา (เฉพาะแรงงาน) ช่ัวคราวหรอืการใชสัญญาระยะสัน้ มากเกินกําหนด 

b. ควรมีการใชพนักงานชั่วคราวในการทาํงานดานการผลิต โดยที่ไดรบัอนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมาย ก็ตอเม่ือตองให
เปนไปตามความจําเปนสําหรับงานตามฤดูกาล หรือการผลิตในชวงสงูสุดของฤดูการทํางาน หรือเพ่ือเติมตําแหนงวาง
ระยะสั้นหรอืความตองการพนกังานเปนเวลาตํ่ากวาหนึ่งป 
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c. ตัวอยางที่เปนไปไดของการใชงานพนักงานดานการผลิตชัว่คราวหรอืสญัญาระยะสั้นมากเกินไป ไดแก: 

i. การใชพนักงานชั่วคราวอยางแพรหลายเปนเวลานานกวาหนึ่งปเพ่ือตอบสนองความจาํเปนในการจางงานอยางตอเนื่อง 

ii. การตอสัญญาระยะสั้นอยางแพรหลาย โดยที่การปฏบิัติเชนนัน้เปนการปฏิเสธสิทธิโดยชอบธรรมของพนักงานในการ
ไดรบัเงินคาชดเชย การไดรบัประกันสงัคม ฯลฯ และ 

iii. พนักงานในสายการผลิตมากกวา 15% เปนพนักงานชั่วคราวหรอือยูในสญัญาระยะสัน้ 

d. แนวทางปฏิบัติและกฎหมายการจางงานในดานนี้มีความซบัซอนและแตกตางกันอยางมากตามแตละประเทศ การนํา
มาตรฐานน้ีไปใชจะไดรบการพิจารณาตามแตละประเทศเปนกรณีไป 

5. โครงการฝกงาน 

a. ตามกฎทั่วไป ไมอนญุาตใหมีการจาย “คาจางการฝกอบรม” หรือการเขารวมใน “โครงการฝกงาน” หากโครงการนั้นมี
การจายคาจางหรือมีการใหผลประโยชนพนกังานนอยกวาที่พนักงานประจําไดรับ 

b. ตามขอยกเวน โครงการดังกลาวอาจไดรับการอนุมัติตามกรณีของแตละประเทศ โดยทีโ่ครงการนั้น: 

i. ไดรบัการจัดข้ึนเพ่ือและเปนไปตามกฎหมายในประเทศ 

ii. ไดรบัการออกแบบมาเพ่ือใหประโยชนแกผูรบัการฝกอบรม โดยการใหความรูในดานทักษะการทํางานหรอืนําไปสูการ
จางงานประจาํ 

iii. การเขารวมโครงการของผูรบัการฝกอบรมถูกจํากัดใหอยูในระยะเวลา (โดยทัว่ไปไมเกิน 6 เดือน) 

iv. ผูรับการฝกอบรมไดรับคาชดเชยสําหรบการผลิตสินคาสําเรจ็รปูใดๆ ดวยคาจางข้ันตํ่าตามกฎหมาย หรอืสงูกวา และ 

v. โครงการไมไดมีไวเพ่ือจุดประสงคในการหลบเลี่ยงความรบัผิดชอบของซัพพลายเออรภายใตกฎหมายและกฎระเบียบ 
วาดวย ประกันสังคมและแรงงานทีมี่ผลมาจากความสัมพันธการจางงาน 

6. หามไมใหมกีารมอบหมายใหพนกังานทาํงานทีบ่าน 

a. เพ่ือใหม่ันใจถึงการปฏบิัติตามแนวทางการปฏิบติัและมาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
เหลานี ้ซัพพลายเออรจะตองไมมอบหมายใหพนักงานทาํงานทีบ่านในรปูแบบใดๆ สําหรบัการผลิตสนิคาย่ีหอ Nike หรือสิ
นคาในเครือของ Nike ซึ่งหมายความวาพนักงานจะตองไมปฏิบติังานการผลิตสินคาย่ีหอ Nike หรอืสินคาในเครือของ 
Nike นอกสถานทีท่ํางานประจํา 

b. หากมีการมอบหมายการทํางานทีบ่านสําหรับผูซื้อรายอื่น (ไมใชการผลิตของ Nike หรือการผลิตในเครือ Nike) ซัพพลาย
เออรตองเปนตัวแทนและสามารถแสดงใหระบบเห็นวาและเชือ่วามิไดการผลติสินคาย่ีหอ Nike โดยเจตนาหรือจงใจ Nike 
และการผลิตในเครอื 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้จะกําหนดมาตรฐานข้ัน
ต่ําไว ซ่ึงซัพพลายเออรตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายท่ีสูงข้ึนซ่ึงบังคับใชใดๆ และซัพพลายเออรจะไดรับการสงเสริมใหดําเนินการพัฒนา
แนวทางปฏิบัติของตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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มาตรฐาน 

เนื่องจากถือเปนเงื่อนไขในการทาํธุรกิจกับ Nike ซัพพลายเออรจะตองปฏบิติัตามและนํามาตรฐานแนวทางการปฏบิัตินี้ และมาตรฐาน
หลักเกณฑความเปนผูนาํที่เก่ียวของ รวมทัง้กฎหมายที่ใชบงัคับมาใชในการดําเนนิธุรกิจของตน รวมถึงการจัดทําระบบการจัดการที่มี
เสถียรภาพ แลวเสนอเพ่ือทําการตรวจสอบความถูกตองและตดิตามตรวจสอบ ซัพพลายเออรจึงตองติดประกาศมาตรฐานหลักเกณฑ
ความเปนผูนําของ Nike ฉบบันี้เปนภาษาที่พนักงานใชสือ่สารใหรับทราบในสถานทีท่ํางานหลักทุกแหงของซัพพลายเออร ฝกอบรม
พนักงานในดานสิทธิและขอผูกพันตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานแนวทางการปฏบิติันี้ รวมถึงกฎหมายที่ใชบงัคับในประเทศของ
ตน และทําการตรวจสอบใหแนใจวาคูสัญญาชวงรายตาง ๆ ที่ผลิตสนิคาทีใ่ชตราสินคา Nike และสินคาในเครอืไดปฏิบติัตามมาตรฐาน
แนวทางการปฏิบติัดังกลาวแลว  

 พัฒนาและนาํระบบการจัดการดานสุขภาพ ความปลอดภย และสิง่แวดลอม (HSE)ไปใชเพ่ือกําจัดหรอืลดความเสี่ยง 
ความรบัผดิชอบ  

ผูจดัการโรงงาน 

a. กําหนดบทบาท ความรบัผิดชอบ และอํานาจหนาทีใ่นการดูแลรักษาระบบการจัดการของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดลอม) อยางมปีระสทิธิภาพ 

b. จัดหาทรัพยากร (รวมทั้งตัวแทนการจัดการ) ที่จําเปนสําหรบัระบบการจัดการของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวด 
ลอม) ที่มีประสทิธิภาพ 

c. ตรวจสอบใหแนใจวาไดมีการสราง การนําไปใช และการดแูลระบบการจัดการของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิง
แวดลอม) 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการระบบการจัดการของ HSE (สุขภาพ 
ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 

ผูจดัการและหวัหนางานตองดําเนินการใหม่ันใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของระบบการจดัการของ HSE 
(สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของระบบการจัดการของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 
ขอกาํหนด 

1. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิแตละโรงงานตองมีนโยบาย HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และสงแวดลอม) ที่เปนลายลักษณอักษรซึง่ลง
นามโดยผูจัดการพื้นที่ นโยบายจะตองประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. เอกสารแสดงเจตจํานงค 

b. การใหคําม่ันสญัญาจากผูบรหิารระดับสงูทีส่อดคลองกับกฎระเบียบและขอกําหนดอื่นๆ ทีมี่ผลบงัคบัใชทีเ่ก่ียวของกับ HSE 
(สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 

c. การใหคําม่ันสญัญาที่จะทําการปรับปรุงอยางตอเนือ่ง 

d. กรอบการกําหนดและการวัดเปาหมายของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 

e. นโยบายตองไดรบัการจดัทาํเปนเอกสาร จดัเก็บ และทบทวนทุกๆ 2 ป 

f. สงตอใหกับพนกังานทุกคนและเปดกวางตอสาธารณชน 

g. มีการลงนามโดยผูจัดการโรงงานระดบัอาวโุสหรือผูจัดการทัว่ไป
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2. กลยทุธดานสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอม—แตละโรงงานตองมีแผนกลยุทธของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิง
แวดลอม) ที่เปนลายลักษณอกัษร ซึ่งประกอบดวยเปาหมายของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และสงแวดลอม) ซึ่งไดแก 

a. คํานงึถึงความเสี่ยงสงูที่พัฒนาข้ึน (ตอการประเมินความเสี่ยง) ขอกําหนดทางกฎหมายและอื่นๆ ตัวเลือกทางเทคโนโลยี ขอ 
กําหนดทางการเงิน การดําเนนิงาน และทางธุรกิจ และมุมมองของผูถือหุน 

b. เปนเปาหมายตามหลัก SMART (เจาะจง, สามารถประเมินผลได, สามารถทาํได, เปนจริง และมีระยะเวลาทีกํ่าหนด) แผนอาจ
รวมอยูหรอืแยกออกจากแผนทางธุรกิจโดยรวมสําหรบัโรงงานก็ได 

c. กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการ 

3. การควบคมุเอกสาร—แตละโรงงานตองมีวิธีปฏิบติัที่พัฒนาข้ึนและนาํไปใชเพ่ือควบคมุเอกสารที่เก่ียวของกับ HSE (สุขภาพ ความ
ปลอดภัย และสงแวดลอม) ทัง้หมด เพื่อใหแนใจวา 

a. เอกสารลงวนัทีช่ัดเจน (วันที่มีการแกไข) 

b. สามารถหาเอกสารที่แกไขลาสุดไดเม่ือตองการ 

c. เอกสารไดรับการตรวจสอบโดยบุคคลที่มีอํานาจอยางนอยทกุ 2 ป หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทีส่ําคัญ 

d. เอกสารที่ไมเปนปจจุบนัตองเก็บออกจากจุดใชงานทนัทีเพ่ือใหแนใจวาเอกสารจะไมถูกนําไปใชโดยไมไดต้ังใจ 

4. การตรวจสอบ—แตละโรงงานตองมีข้ันตอนการตรวจสอบท่ีนําไปใชเพ่ือประเมินระบบการจัดการของ HSE (สุขภาพ ความ
ปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) ทุกดานตามระยะเวลา ทัง้นี้ข้ึนอยูกับความเสี่ยงโดยรวมของโรงงาน 

5. การไมปฏบิตัติาม—แตละโรงงานตองมีวิธีปฏบิัติที่พัฒนาและนําไปใชในการระบ ุการจัดลาํดับความสาํคญั การตรวจสอบ และการ
แกไขปญหาการไมปฏบิัติตามกับระบบของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และสงแวดลอม) ในทุกดาน วิธีปฏิบติัดังกลาวจะตอง
ประกอบดวยสิง่ตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. วิธีการกําหนดความรบัผิดชอบสําหรบกิจกรรมตางๆ 

b. รายละเอียดการดําเนนิการที่จาํเปนเพ่ือแกไขและปองกันการไมเปนไปตามขอกําหนด 

c.  วันที่การดําเนินการตองเสรจ็สิน้ 

d. วันที่เสร็จสิ้นจรงิ 

6. การตรวจสอบการจดัการ—แตละโรงงานตองมีวิธีปฏบิัติทีพั่ฒนาและนําไปใชในการตรวจสอบระบบการจดัการของ HSE (สุขภาพ 
ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) ประจาํป ตองมีการดําเนนิการตรวจสอบการจดการทุกปเปนอยางนอย และตองม ี

a. ความคบืหนาของแผนกลยุทธของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม) 

b. บทบาทและหนาทีค่วามรบัผิดชอบ 

c. การนําข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานมาใช 

d. การทบทวนนโยบายของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) (ทุกๆ 2 ป) 

e. การทบทวนผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ส่ิงที่ไมเปนไปตามขอกําหนด และการดําเนนิการแกไขและปองกัน 

f. การทบทวนการวัดการดาํเนินงาน 

g. การประเมนิความเหมาะสม ความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของระบบ 
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7. การสือ่สาร—แตละโรงงานตองแจงใหพนักงานทราบเกี่ยวกับ HSE (สุขภาพ ความปลอดภยั และสงแวดลอม) อยางเหมาะสม  
อยางนอยทีสุ่ด โรงงานจะตอง 

a. มีกระดานตดิปายประกาศหรอืเว็บไซตเก่ียวกับความปลอดภยัและสุขภาพในการใหขอมูลเก่ียวกับ HSE (สุขภาพ ความ
ปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) กับพนักงาน 

b. ใหขอมูลเก่ียวกับ HSE (สุขภาพ ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอม) กับพนักงานทุกคนเปนประจําทุกเดือน 

8. การฝกอบรม—แตละโรงงานตองกําหนดการฝกอบรม HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) ที่จาํเปนและนําโปรแกรม
การฝกอบรมทีจ่ะทําใหระบบการจัดการทํางานอยางมปีระสทิธิภาพไปใช นอกจากนี้ พนักงานทุกคนตองเขารบัการฝกอบรมตาม
วิธีปฏิบติัที่เปนลายลักษณอักษรของระบบการจัดการดาน HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และสิง่แวดลอม) 

9. การเตรยีมเอกสาร — 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึอืน่ๆ 

a. สําเนาของนโยบาย HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม) ที่ใชอยูในปจจบุัน  

b. แผนกลยุทธของ HSE (สขุภาพ ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอม) ที่ใชอยูในปจจุบัน  

c. แผนการฝกอบรมทีใ่ชอยูในปจจุบนั 

d. ใบแจงคาใชพลงังาน 

e. ใบแจงยอดการซื้อน้ํามันเชือ้เพลิง  

f. บันทึกการตรวจสอบการจัดการและเอกสารที่เก่ียวของอยางนอยเปนเวลา 3 ป 
 
 
 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปน
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏิบติัตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสญัญาจะตอง
สงเสริมการดาํเนินการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสทิธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 NOS; แนวคิดและปรัชญาแบบลีน 

 Nike ESH Handbook หนา 1-1 
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มาตรฐาน 

เนื่องจากถือเปนเงื่อนไขในการทาํธุรกิจกับ Nike ซัพพลายเออรจะตองปฏบิติัตามและนํามาตรฐานแนวทางการปฏบิัตินี้ และมาตรฐาน
หลักเกณฑความเปนผูนาํที่เก่ียวของ รวมทัง้กฎหมายที่ใชบงัคับมาใชในการดําเนนิธุรกิจของตน รวมถึงการจัดทําระบบการจัดการที่มี
เสถียรภาพ แลวเสนอเพ่ือทําการตรวจสอบความถูกตองและตดิตามตรวจสอบ ซัพพลายเออรจึงตองติดประกาศมาตรฐานหลักเกณฑ
ความเปนผูนําของ Nike ฉบบันี้เปนภาษาที่พนักงานใชสือ่สารใหรับทราบในสถานทีท่ํางานหลักทุกแหงของซัพพลายเออร ฝกอบรม
พนักงานในดานสิทธิและขอผูกพันตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานแนวทางการปฏบิติันี้ รวมถึงกฎหมายที่ใชบงัคับในประเทศของ
ตน และทําการตรวจสอบใหแนใจวาคูสัญญาชวงรายตาง ๆ ที่ผลิตสนิคาทีใ่ชตราสินคา Nike และสินคาในเครอืไดปฏิบติัตาม
มาตรฐานแนวทางการปฏิบัติดังกลาวแลว  

 พัฒนาและใชข้ันตอนและวิธีปฏิบติัของคณะกรรมการดานสขุภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม (HSE) เพ่ือปรับปรุง
สภาวะดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในแตละโรงงาน 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวามีการต้ังคณะกรรมการ HSE และไดนําวิธีปฏบิัติของคณะกรรมการ HSE ไปใช และปฏบิัติ
ตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏบิัติของ
คณะกรรมการ HSE 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของวิธีปฏิบติัของคณะกรรม การ 
HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม) 

พนกังานตองยึดมั่นในขอกําหนดของกระบวนการของคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 
คาํจาํกดัความ 

ตวัแทนฝายบรหิาร เปนตัวแทนฝายบริหารระดับอาวโุส (ระดบัสูง) ภายในโรงงาน ซึ่งอาจเปนผูจัดการ หัวหนางาน หรอืตําแหนงใน
แผนกที่มีหนาทีจ่ัดการ ตรวจสอบ ประเมิน และประสานงานในการดาํเนินการหลัก 

ตวัแทนพนกังาน คือตําแหนงที่ไมไดอยูในระดับจดัการ ซึง่โดยทัว่ไปแลวจะมีหนาทีดู่แลแรงงานที่เก่ียวของโดยตรงของผลิตภัณฑที่
ผลิต 
ขอกาํหนด 

1. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิโรงงานทุกแหงตองมีวิธีปฏิบติัที่ใชสําหรบัคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 
ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. โรงงานทุกแหงตองมีคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 

b. คณะกรรมตองประกอบดวยสมาชิก 2 คนเปนอยางต่ําหากสถานทีน่ั้นมีจํานวนคน 20 คนหรือนอยกวา และตองมสีมาชกิ 
4 คนเปนอยางต่ําหากสถานทีน่ั้นมีจาํนวนคนมากกวา 20 คน 

c. ประกอบดวยจํานวนคนเทากับจํานวนของตัวแทนฝายบรหิารและตวัแทนคนงาน 

d. สมาชิกของคณะกรรมการตองเปนตัวแทนในกิจกรรมการทาํงานหลัก 

e. ตองเลือกประธาน 

f. ตัวแทนคณะกรรมการตองทาํหนาทีอ่ยางตอเนือ่งอยางนอยหนึ่งป 

g. ตองมีการประชมุคณะกรรมการทุกเดอืนยกเวนเดือนที่มีการตรวจสอบแบบไตรมาส 
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h. คณะกรรมการตองเก็บรักษาบนทึกการประชมุ ตองมีการแจงขอมูลในบันทกึการประชุมใหพนักงานทุกคนรบัทราบหรอื
มีใหพนักงานอาน 

i. คณะกรรมการตองสรางระบบเพื่อใหสมาชิกไดรบัขอเสนอแนะเก่ียวกับ HSE 

j. ฝายบริหารตองตอบรบัทุกขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และสิง่แวดลอม) กอนการประชมุครัง้
ถัดไป หรอืภายใน 30 วัน แลวแตวาสิ่งใดมาถึงกอน 

k. คณะกรรมการจะตองกําหนดวิธีการตรวจสอบเหตุการณที่เก่ียวของกับ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 
ทั้งหมดรวมถึงการบาดเจ็บ อบุัติเหตุ การเจบ็ปวย การเสียชวีิต สารเคมีหก และไฟไหม (แตไมไดหมายความวาคณะกรรมการ 
ตองดําเนินการตรวจสอบเอง) 

l. คณะกรรมการ HSE ตองเขารวมในวิธีปฏบิัติของคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม) ทุกป และ
ทําการแกไข และ/หรือปรบัปรงุหากจําเปนเพ่ือใหวิธีปฏิบัติมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากข้ึน 

2. วาระการประชมุของคณะกรรมการ HSE (สขุภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม)—  
การประชุมคณะกรรมการในแตละคร้ังตองครอบคลุมหวขอตอไปนี ้

a. รายการสิ่งที่กระทาํของเดอืนกอน 

b. ประเด็นหลักในการตรวจสอบความปลอดภัยยของสถานที่ทาํงาน 

c. ทบทวนเหตุการณ 

d. ทบทวนขอเสนอแนะจากพนักงาน 

3. การตรวจสอบความปลอดภยัของสถานทีท่าํงานรายไตรมาส — คณะกรรมการ HSE ตองตรวจสอบใหแนใจวามีการตรวจสอบ
สถานทีท่ํางานรายไตรมาส อยางนอยที่สุด คณะกรรมการจะตอง 

a. จดทาํเอกสารแสดงผลการตรวจสอบ 

b. นําเสนอวิธีการที่จะกําจัดอันตรายและพฤติกรรมการทาํงานไมปลอดภัยในสถานทีท่ํางาน 

c. ติดตามการไมปฏบิัติตามจนกระทั่งเสร็จสมบรูณ 

4. การฝกอบรม—สมาชิกในคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) ทัง้หมดตองไดรับการฝกอบรมในเรื่อง 
ตอไปนี ้

 จุดประสงคและการดําเนนิการของคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม) 

 วิธีปฏิบติัของคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และสิง่แวดลอม) 

 วิธีการจัดการประชุมคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และสิง่แวดลอม) 

 วิธีการเขาถึงกฎระเบียบและมาตรฐาน HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) ของ Nike ทัง้หมดที่มีผล
บังคบัใชกับโรงงานนั้นๆ 

 การระบอุนัตรายในสถานทีท่ํางาน 

 ดําเนินการสอบสวนอบุัติเหตุหรือเหตุการณอยางมปีระสทิธิภาพ 

5. การเตรยีมเอกสาร 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 
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บนัทกึอืน่ๆ 

a. บันทึกการประชุมและการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานทีท่ํางานของคณะกรรมการ HSE ตองเก็บรกัษาไวอยาง 
นอยเปนเวลา 3 ป 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนข
อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญาจะตองสงเส
ริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบติังานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางองิ 
 

• Nike ESH Handbook หนา 1-12 
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มาตรฐาน 

เนื่องจากถือเปนเงื่อนไขในการทาํธุรกิจกับ Nike ซัพพลายเออรจะตองปฏบิติัตามและนํามาตรฐานแนวทางการปฏบิัตินี้ และมาตรฐาน
หลักเกณฑความเปนผูนาํที่เก่ียวของ รวมทัง้กฎหมายที่ใชบงัคับมาใชในการดําเนนิธุรกิจของตน รวมถึงการจัดทําระบบการจัดการที่มี
เสถียรภาพ แลวเสนอเพ่ือทําการตรวจสอบความถูกตองและตดิตามตรวจสอบ ซัพพลายเออรจึงตองติดประกาศมาตรฐานหลักเกณฑ
ความเปนผูนําของ Nike ฉบบันี้เปนภาษาที่พนักงานใชสือ่สารใหรับทราบในสถานทีท่ํางานหลักทุกแหงของซัพพลายเออร ฝกอบรม
พนักงานในดานสิทธิและขอผูกพันตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานแนวทางการปฏบิติันี้ รวมถึงกฎหมายที่ใชบงัคับในประเทศของ
ตน และทําการตรวจสอบใหแนใจวาคูสัญญาชวงรายตาง ๆ ที่ผลิตสนิคาทีใ่ชตราสินคา Nike และสินคาในเครือไดปฏิบติัตามมาตรฐาน
แนวทางการปฏิบติัดังกลาวแลว  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติและนาํไปใชเพ่ือการรายงานเหตุการณและการจัดการความเจ็บปวยและการบาดเจ็บ คูสัญญา 
ตองปฏิบติัตามขอกําหนดทีร่ะบุไวในมาตรฐานน้ีหรอืกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ อยางใดอยางหนงทเขมงวดมากกวา 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาโปรแกรมการจัดการความเจบ็ปวยและการบาดเจ็บไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการวิธีปฏบิติัและคูมือการจดัการความ
เจ็บปวยและการบาดเจบ็ 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของวิธีปฏบิัติและคูมือในการ
จัดการความเจบ็ปวยและการบาดเจ็บ 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของวิธีปฏิบติัและคูมือการจดัการความเจ็บปวยและการบาดเจ็บ 
คาํจาํกดัความ 

 การเจบ็ปวยหรอืการบาดเจบ็ทีเ่กดิจากการทาํงาน 

คือเหตุการณหรือสิง่ที่เกิดข้ึนในสถานทีท่ํางานที่เปนสาเหตหุรือมีสวนทาํใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเจบ็ปวย หรือทําใหการ
บาดเจบ็หรือความเจ็บปวยที่เกิดข้ึนแยลง 

 เหตุการณที่เกือบเกิดอบุัติเหตุ คือเหตุการณที่ไมคาดคิดซึ่งไมกอใหเกิดการบาดเจบ็ ความเจ็บปวยหรือความเสียหาย แตอาจม ี
แนวโนมทีจ่ะทาํใหเกิดสิ่งดังกลาว 

ขอกาํหนด 

1. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิแตละโรงงานตองนําวธีิปฏบิัติตางๆ ไปใชเพ่ือจัดการการบาดเจบ็และความเจบ็ปวย ซึ่งตองครอบคลุมสิ่ง 
ตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. ตองรายงานทุกเหตุการณ (การบาดเจบ็ ความเจ็บปวย อุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน ซึ่งทาํใหเกิดหรอืเกือบจะเกิดความ
เสียหาย) ตอฝายบริหารทันท ี

b. ตองแจงการเสยีชีวิตหรือความบาดเจ็บที่รายแรง (เชน เหตุการณทีท่ําใหตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลใน 24 ชั่วโมง, การ
ทําใหเสียโฉมถาวร, สูญเสียอวยัวะหรือสูญเสยีการมองเห็น เปนตน) ใหตัวแทนของ Nike, Inc ทราบภายใน 8 ชั่วโมงหลงัจาก
เกิดเหตุการณดงักลาว 

c. ตองสงรายงานการสอบสวนเหตุการณใหกับฝายบริหารสถานทีท่ราบภายใน 48 ชั่วโมง รายงานจะตองประกอบดวยขอมูล
ตอไปนี้เปนอยางนอย 
 ชื่อสถานทีท่ํางาน 
 สถานที่และเวลาที่เกิดอุบัติการณ 
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 ขอเท็จจรงิและขอมูลจากพยานที่เก่ียวของ 
 ชื่อและจํานวนของพนักงานทีเ่สียชีวิตหรือเขารบัการรักษาในโรงพยาบาล 

 ชื่อผูติดตอและเบอรโทรศัพท 

 รายละเอียดทัง้หมดของเหตุการณและสาเหตทุั้งหมดทีท่ําใหเกิดเหตุการณดังกลาว 

 มาตรการปองกันเปนสิ่งจาํเปนที่จะปองกันไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวซ้าํอกี 

d. การจดการการบาดเจบ็/ความเจ็บปวย: 
 การรักษาความลับของอุบติัการณ 

 การส่ือสารกับพนักงานที่ไดรบบาดเจบ็ (เชน คาจาง ขอจํากัดในการรักษา เปนตน) 

 ขอกําหนดในการกลบัมาทํางาน (รวมถึงขอจาํกัดในการทาํงานและการโยกยายงาน) 

 การบงัคบัใชขอจํากัดในการทํางาน 

2. การเกบ็บนัทกึและการรายงานขอมลู — 

แตละโรงงานตองเก็บบันทึกการบาดเจบ็และความเจบ็ปวยที่เกิดจากการทํางานทัง้หมดที่กอใหเกิดการเสียชีวิต การเขารกัษาตัวใน
โรงพยาบาล การสญูเสียวนัทาํงาน การรักษาที่เกินกวาการปฐมพยาบาล การโยกยายงานหรือการเลิกจาง หรือหมดสติในโรงงาน ซึ่ง
ประกอบดวยขอมูลตอไปนี ้

a. ตองปอนขอมูลของแตละเหตุการณภายใน 6 วันทํางานหลงัจากที่ไดรับขอมูล 

b. ชื่อพนกังานหรอืคูสัญญา 

c. วันที่ไดรับบาดเจ็บหรือเจบ็ปวย 

d. สถานทีท่ี่ไดรับบาดเจบ็หรือเจบ็ปวย 

e. รายละเอียดทัว่ไปเก่ียวกับอบุัติเหตุ 

f. จํานวนวนัทาํงานตามปฏิทนิทีจ่ํากัดเนือ่งจากการบาดเจบ็หรอืเจ็บปวย 

g. จํานวนวนัตามปฏทิินที่ไมไดทาํงานเนื่องจากการบาดเจบ็หรอืเจ็บปวย 

h. สรุปการบาดเจบ็/ความเจบ็ปวยประจําปจะตองประกาศไวในบริเวณที่พนกังานสามารถเขาถึงได ซึ่งจะตองประกอบดวยขอมูล 
ตอไปนี ้

 จํานวนเหตุการณของการบาดเจ็บและความเจบ็ปวยทั้งหมด 
 จํานวนการเสยีชีวิตทั้งหมด 

 จํานวนวนัทีไ่มไดทํางานทัง้หมด 

 จํานวนเหตุการณทั้งหมดทีจ่ํากัดกิจกรรมการทํางานหรือการโยกยายงาน 
 อัตราการเกิดเหตุการณ ซึ่งสามารถคํานวณโดยวิธีตอไปนี ้

- (จํานวนวันทั้งหมดที่ไมสามารถมาทาํงานได + จํานวนเหตุการณทัง้หมดทีต่องมีการโยกยายงานหรอืงานที่มี
ขอจํากัด) X 200,000 / จํานวนช่ัวโมงทํางานของพนักงานทัง้หมด = อัตราการเกิดอบุัติการณทัง้หมด 

- ตองรายงานขอมูลให Nike ทราบทุกไตรมาส (โรงงานทีม่คีนงาน 10 คนหรอืนอยกวาไดรบัการยกเวนไมตอง
ดาํเนนิการตามขอกาํหนดนี)้ 

i. นอกจากนี ้แตละโรงงานจะตองเก็บ ติดตามและสรุปขอมูลทัง้หมดที่อาจทําใหเกิดเหตุการณทเกือบเกิดอบุัติเหตุ 
 เหตุการณที่เกือบเกิดอบุัติเหตุจะมีจาํนวนนอยกวา และทําใหวิเคราะหและแกปญหาไดงาย 
 เก็บขอมูลใหเพียงพอเพือ่นาํไปวิเคราะหเชิงสถิติ ศึกษาแนวโนมที่จะเกิด 
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 เปดโอกาสใหเกิด ‘การมีสวนรวมของพนักงาน’ ซึ่งเปนขอกําหนดพ้ืนฐานของโครงการ HSE (สุขภาพ ความปลอด 
ภัยและสิ่งแวดลอม) ที่ประสบความสาํเร็จ ซึง่รวมถึงหลักการของการปรบัพฤติกรรม การแบงความรบัผิดชอบ การรับรูและ
แรงจูงใจ เปนตน 
 ปญหาหลักอยางหนึ่งในการพยายามที่จะแกปญหาทัง้ทางตรงและทางออมในการรายงานเหตุการณเกือบเกิด 
อุบติัเหตุซึ่งเปนปญหาของสถานทีท่ํางาน คือการพยายามและสรางวัฒนธรรมแบบเปดซึ่งทกุคนสามารถแบงปนและมีสวนร 
วมในการรบัผิดชอบรวมกัน การรายงานเหตุการณเกือบเกิดอบุัติเหตุไดแสดงถึงการเพิ่มความสัมพันธของพนกงานตลอดจน 
สงเสริมการทํางานเปนทีมในการสรางสภาพแวดลอมการทาํงานทีป่ลอดภยัย่ิงข้ึน 

3. การฝกอบรม— 
 การรายงานการบาดเจบ็หรอืความเจบ็ปวยหรอืเหตุการณเกือบเกิดอบุัติเหตุทีเ่ก่ียวของกับการทาํงานโดยทนัที 

โดยไมตองคํานึงถึงความรนุแรงของสถานการณ 
 การส่ือสารขอมูลเก่ียวกับการบาดเจ็บหรอืความเจ็บปวยที่สงผลตอความสามารถในการปฏิบติังานปกต ิ

การจดัการการบาดเจบ็และความเจบ็ปวย: 
ผูจีดการและหัวหนางานตองไดรบัการฝกอบรมเพิ่มเติมเก่ียวกับคูมือการจดัการการบาดเจ็บ ความเจ็บปวยความเจบ็ปวย และ
เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ การฝกอบรมเพิ่มเติมจะตองประกอบดวยเนื้อหาตอไปนี้เปนอยางนอย 

 การจัดทํารายงานเก่ียวกับการบาดเจบ็หรือความเจ็บปวย หรอืเหตุการณเกือบเกิดอบุัติเหตุ 
 การสอบสวนอบุัติเหตุหรอืเหตุการณเกือบเกิดอุบติัเหตุ/วิเคราะหสาเหตุที่แทจริง 
 การเก็บรักษาความลับ 
 การส่ือสารกับพนักงาน บคุลากรดานการแพทย และผูที่มีสวนเก่ียวของทัง้หมด 
 สงพนักงานกลบัเขาทาํงานหลงัการบาดเจบ็/เจ็บปวย 

4. การเตรยีมเอกสาร— 
บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 
บนัทกึทางการแพทย  
แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกหลักฐานทางการแพทยไวเปนความลบัอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวกเพิ่มอกี 30 ป 
บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยโดยไมไดรบัความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน เวนแตจะไดรบัการรองขอ
ทางกฎหมาย 
บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 
บนัทกึอืน่ๆ บันทึกการบาดเจบ็และความเจบ็ปวยจะตองเก็บรกัษาไว 5 ป นับจากปลายปที่เกิดเหตุการณ 
 
 
 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือ
เปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสญัญา
จะตองสงเสริมการดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนือ่ง เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมี
ประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถนนและของรัฐทีบ่ังคบัใช 

 Nike ESH Handbook หนา 1-15 

 แบบฟอรมการรายงานอุบติัเหตุ/เหตุการณของ Nike 

 แบบฟอรมการบันทึกการบาดเจ็บ/ความเจบ็ปวยของ Nike 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองจัดเตรียมสถานที่ทาํงานที่มีความปลอดภัย และดําเนนิข้ันตอนที่จําเปน เพื่อปองกันอุบติัเหตุและการบาดเจบ็อนัเกิด
จาก เก่ียวของกับหรอืเกิดข้ึนในระหวาง หรอืเปนผลมาจากการทาํงานใหโรงงานของซัพพลายเออร ซพัพลายเออรจะตองมรีะบบในการ
ตรวจสอบ หลีกเล่ียงและรับมือกับความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนตอความปลอดภัยของพนักงานทกุคน  

• พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติและนาํไปใชเพ่ือลดหรอืกําจัดความเสี่ยงที่เก่ียวของกับสภาพแวดลอมในทีท่าํงาน คูสัญญาตอง
ปฏบิัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานนีห้รือกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ก่ียวของ แลวแตวาสิ่งไหนเขมงวดมากกวา 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวานโยบายและวิธีปฏิบติัเก่ียวกับสภาพแวดลอมในทีท่ํางานไดรับการพัฒนา นาํไปใช และ
ปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสุขภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองสราง คงไว และดูแลนโยบายและวิธีปฏิบติัเก่ียวกับสภาพแวดลอมใน
ที่ทาํงาน 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของนโยบายและวิธีปฏบิัติเก่ียวกับ
สภาพแวดลอมในทีท่ํางาน 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของนโยบายและวิธีปฏบิัติเก่ียวกับสภาพแวดลอมในทีท่ํางาน 

ขอกาํหนด 

1. หนาทีท่ัว่ไป—  
แตละโรงงานควรจัดหาสิง่อาํนวยความสะดวกในสถานทีท่ํางานซึง่ไมกอใหเกิดอันตรายที่จะเปนเหตุหรอือาจเปนเหตุใหเสีย ชีวิต
หรือเปนอันตรายรายแรงตอรางกายของพนักงานหรือสภาพแวดลอมใหกับพนักงานทุกคน 

2. พืน้ทีท่าํงาน—แตละโรงงานจะตองมีพ้ืนทีท่ํางานเพียงพอ 
เพ่ือใหพนักงานและคูสญัญาสามารถทํางานไดโดยไมมีความเสี่ยงตอสุขภาพ ความปลอดภยั และคุณภาพชีวิต สิ่งอํานวยความ
สะดวกแตละอยางจะตองมีพ้ืนที่นอย 11 ลูกบาศกเมตร (37 ลูกบาศกฟุต) ตอพนักงานหรือคูสัญญาหนึ่งคน (ในการคาํนวณ หองที่มี
ขนาดใหญกวา 3 เมตร (10 ฟตุ) ควรจะนบัเปน 3 เมตร (10 ฟุต)) 

3. การดแูลรกัษาความสะอาด— 

แตละโรงงานจะตองตรวจสอบใหแนใจวาทุกพ้ืนทีท่ี่พนักงานและคูสญัญาทํางานหรือเดนิผานปลอดจากสิ่งที่เปนอันตราย  
อยางนอยทีสุ่ด โรงงานจะตอง 

a. ดูแลรักษาพ้ืนทีท่ํางานทั้งหมดใหสะอาด แหง และอยูในสภาพที่ไดรบัการซอมแซมอยางเหมาะสม 

b. ดูแลใหทางเดินปราศจากอันตรายจากการสะดุดลื่นลมและสิง่กีดขวางอื่นๆ 

c. จัดใหมีระยะหางอยางนอย 0.9 เมตร (3 ฟุต) สําหรบัแผงไฟฟา ที่ลางตา/ฝกบัวฉุกเฉนิ และอปุกรณฉุกเฉนิอื่นๆ ทั้งหมด 

o ดูแลพ้ืนที่จัดเก็บใหเปนระเบียบตลอดเวลา จะตองไมวางวตัถุซอนกันภายในระยะ 45 ซม (18 น้ิว) จากเพดานหรอืหัวฉีด
ดับเพลิง (ขนอยูกับวาอะไรตากวา) 

d. ตองทําความสะอาดสิ่งที่หกทนัทีและกําจัดของเสียอยางถูกตอง (ควรมีสัญลกัษณเตือนบนพ้ืนเปยก) 
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o ควรปองกันไมใหหนาตางและพื้นผิวโปรงใสที่ประตูทัง้หมดแตกเสียหาย ควรทําเครือ่งหมายไวในจุดที่มีความเส่ียงทีค่นจะเดิน
ชนประตูหรอืฉากก้ันที่โปรงใส 

4. ทางออก —แตละโรงงานจะตองมีมาตรการดานความปลอดภัยทีท่างออกเม่ือเกิดไฟไหมหรือมีเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ อยางนอยที่สุด 
โรงงานจะตอง 

a. จดและทําสัญลกัษณเสนทางเพ่ือปองกันความสับสนในเสนทางการอพยพ 

b. ทําสญัลักษณทีป่ระตูหรือทางผานทัง้หมดที่ไมนําไปสูทางออกที่ปลอดภัยดวยคําวา “หามออก” ทางผานที่เปนทางตันและไม
นําไปสูทางออกที่ปลอดภัยจะตองมีความยาวไมเกิน 16.67 เมตร (50 ฟุต) 

c. ดูแลใหไมมีสิ่งกีดขวางททางออกจากทุกสวนของอาคาร หามล็อคหรือตรึงประตูหรือทางผาน
เพ่ือปองกันการออกจากอาคาร 

d. จัดใหมีทางออกดังกลาวจากทีท่ํางานอยางนอยสองเสนทางทีแ่ตกตางกัน (อาจรวมถึงอาคาร โครงสราง สวน หรือพ้ืนที)่ 
เพ่ือใหทางเลือกในการอพยพในกรณีที่ทางออกใดทางออกหน่ึงถูกล็อคเนือ่งจากไฟไหมหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ 

5. แสงสวาง—แตละโรงงานควรจัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอเพ่ือสภาพการทํางานทีป่ลอดภัย 

6. บนัไดและทางบนัได — แตละโรงงานจะตองมีทางเดินข้ึนและลงบนัไดและทางบนัไดที่ปลอดภัย อยางนอยที่สุด 
โรงงานจะตองมี 

a. ราวบันไดมาตรฐาน (สําหรบั 4 ชั้นหรอืมากกวา) 

b. ความกวางอยางนอย 0.56 เมตร (22 นิ้ว) 

c. ยางและพ้ืนผิวปองกันการลื่น 

d. ความสูงและความกวางของข้ันบันไดที่สม่ําเสมอตลอดข้ันบนัได 

7. การโหลดและการจดัเกบ็วสัด ุ

การประเมนิความเสีย่ง—  
แตละโรงงานตองมีการประเมินความเสี่ยงที่เปนลายลักษณอักษรที่เก่ียวของกับการโหลดและการจัดเก็บวัสดุ การประเมินความ
เสี่ยงจะตองประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

e. การช้ีบงอันตรายทุกชนิดที่เก่ียวของกับการโหลดและการจัดเก็บวัสด ุ

f. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกบอนตรายที่ชีบ้ง 

g. การกําหนดมาตรการในการควบคุมเพ่ือกําจัดหรือลดความเสีย่ง (เชน การตรวจสอบ หลักการยศาสตร การติดต้ังชั้นวาง 
สินคา) 

8. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิแตละโรงงานตองใชนโยบายและวิธีปฏิบติังานที่เก่ียวของกับความปลอดภัยในพื้นทีข่นถายสินคา และ
การทาํงานในระบบชัน้วางสนิคา 

a. มาตรการเพื่อปองกันไมใหรถเคลือ่นออกจากสถานทีอ่ยางไมคาดคิด ทั้งกอนที่เริ่มข้ันตอนการขนถายสินคา หรือขณะทีไ่ม
มีการขนถายสนิคา 
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b. มาตรการเพื่อใหแนใจวารถพวงที่ปลดออกจอดอยางมั่นคง 

c. การตรวจสอบรถพวง (เม่ือมีการใชรถหรอือปุกรณ ลาก จูง ยก ดัน ที่ใชพลังงานในการขบัเคล่ือน) 

d. การดูแลรักษาพื้นที่ขนถายสนิคา/ที่จอดเทียบ 

e. ความปลอดภัยในการจัดวางวัสดุซอนกัน (ความสูงและความเอียง) 

f. ชั้นวางสนิคาแตละอันตองมีหมายเลขจําเพาะ มีความปลอดภัย และมีน้ําหนกัสูงสุดที่สามารถรับได 

g. เฉพาะพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมหรอืคูสัญญาที่มีความสามารถเทานั้นที่จะสามารถดาํเนินการตดิต้ัง ซอมแซม  
ดัดแปลง หรอืถอดชัน้วางสนิคา 

h. การตรวจสอบการติดต้ังชัน้วางสินคารายปจะตองดาํเนินการโดยผูที่มีความสามารถเทานัน้ (เนื่องจากมีความเสี่ยงทีจ่ะเกิดความ
เสียหายหรอืไดรับบาดเจ็บจากชั้นวางสนิคา) 

i. ความเสียหายทีเ่กิดข้ึนกับระบบโครงสรางของชั้นวางวัสดุตองทําการแจงและซอมแซมทนัท ี

9. การฝกอบรม—พนักงานตองไดรบัการฝกอบรม ซึ่งประกอบดวยรายการเหลานี้เปนอยางนอย 

 การดูแลทั่วไปและพฤติกรรมทปลอดภัยในการทํางาน 

 การยศาสตรและความปลอดภยัของแผนหลังที่เก่ียวของกับคูมือการจดัการวัสดุสิง่ของ 

 ความจุในการจดัเก็บทีป่ลอดภยัของชั้นวางสนิคา 
 

10. การเตรยีมเอกสาร 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 
 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนข
อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญาจะตองสงเสริม
การดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

• กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

• Nike ESH Handbook หนา 4-1 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองจัดเตรียมสถานที่ทาํงานที่มีความปลอดภัย และดําเนนิข้ันตอนที่จําเปน เพื่อปองกันอุบติัเหตุและการบาดเจบ็อนั
เกิดจาก เก่ียวของกับหรอืเกิดข้ึนในระหวาง หรือเปนผลมาจากการทํางานใหโรงงานของซัพพลายเออร ซพัพลายเออรจะตองมรีะบบ
ในการตรวจสอบ หลีกเล่ียงและรับมือกับความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนตอความปลอดภัยของพนักงานทุกคน  

• พัฒนาและนาํโครงการอปุกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล (PPE)  
ไปใชเพ่ือปองกันพนักงานและคูสญญาจากอนัตรายในสถานทีท่ํางานทีอ่าจทําใหเกิดการบาดเจบ็หรือเสยีหายตอรางกาย คู
สัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดทีร่ะบุไวในมาตรฐานนี้หรอืกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของ แลวแตวาสิง่ไหนเขมงวดมากกวา 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาโครงการ PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล) ไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏบิัติ
ตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการโครงการ PPE (อุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบคุคล) 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรบัการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของโครงการ PPE (อปุกรณ
ปองกันอันตรายสวนบคุคล) 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของโครงการ PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล) 
คาํจาํกดัความ 

 อปุกรณปองกนัอนัตรายสวนบคุคล คืออปุกรณนิรภัยสําหรบั ตา ใบหนา ศีรษะ และแขนขา ชุดนิรภัย และโลนิรภย และเคร่ืองก้ัน 

เพ่ือปองกันอนัตรายตอรางกายจากการดูดซมึหรือการสัมผส 
ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองมกีารประเมนิความเสี่ยงที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งประกอบดวยสงตอไปนี้เปนอยาง
ตา 

a. การช้ีบงชนิดงานและอันตรายที่อาจเกิดข้ึนซึ่งอาจจะตองใชอปุกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตราย 

c. การกําหนดและการนํามาตรการในการควบคมุไปใชโดยคํานึงถึงการควบคมุทางวศิวกรรมเปนอนัดบัแรก การควบคุม 
ดานบริหารเปนอันดบัที่สองและการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคลเปนอันดับสุดทาย 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิทุกโรงงานจะตองมีวิธีปฏบิัติที่จะนาํไปใชเพ่ือลดหรอืกําจัดความเสีย่งตอการบาดเจ็บโดยใช PPE  
(อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางต่ํา 

a. คูสัญญาตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของ PPE (อปุกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล) ที่มีใหในขณะนัน้ และหากจาํเปน 
ใหเลือกอปุกรณใหมหรอือปุกรณเสริมทีป่องกันอันตรายไดดีกวาอุปกรณทีกํ่าหนดข้ันตํ่า ขณะทีอ่นัตรายมีโอกาสเกิดข้ึนได
หลายรปูแบบและอาจเกิดไดหลายเหตุการณพรอมกัน จึงตองมีการปองกันที่เพียงพอกับระดับสงูสุดของอนัตรายแตละอยาง 
หรือมีการเสนอแนะใหซื้ออปุกรณปองกันใหเพียงพอ 

b. PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล) จะถูกสวมใสใหเหมาะสมกับแตละงาน และไมมีผลกระทบกับความเสี่ยงเพิ่มเติม 
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c. ชุดและอปุกรณปองกันอันตรายสวนบคุคลทัง้หมดตองไดรับการออกแบบและสรางมาเพือ่ความปลอดภัยในการทํางาน  
และตองอยูในสภาพที่สะอาดและม่ันใจในความปลอดภัยได เฉพาะรายการของชดุและอปุกรณนิรภัยเหลานั้นที่เปนไปตาม 
ขอกําหนดของ NIOSH (สถาบันสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชพี) ANSI (สถาบันมาตรฐานแหงชาติของ
สหรัฐอเมริกา) หรือมาตรฐานของประเทศ จะไดรบัการจัดหาหรือยอมรับในการใชงาน PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคล) ที่เพ่ิงซือ้มาใหม ตองเปนไปตามมาตรฐานของ ANSI (สถาบันมาตรฐานแหงชาติของสหรัฐอเมริกา) หรือมาตรฐาน
ของประเทศ (ถามี) ดังตอไปนี ้

 การปองกันตาและใบหนา 

• การปองกันการบาดเจบ็ตอดวงตา ผูทีอ่าจอยูในพ้ืนที่ทีอ่ันตรายตอดวงตาทุกคนตองสวมแวนนิรภัย รวมถึง
พนักงาน ผูเขาเย่ียมชม นักวิจยั บริษัทอืน่ หรอืบคุคลอื่นที่เขามาในพ้ืนที่ทีร่ะบวุาเปนพ้ืนทีท่ี่อนัตรายตอดวงตา 
ในการใหการปองกันบคุคลากรเหลานี ้คูสัญญาตองจดัหาแวนตากันลมและ/หรอืเครือ่งปองกันดวงตาแบบ
พลาสติกใหเพียงพอกับปริมาณสูงสดุของการปองกันทีอ่าจเกิดข้ึน หากบคุคลากรเหลานี้ใสแวนตาของตนเอง 
ตองมีการใสเครื่องปองกันดวงตาที่เหมาะสมท่ีจัดเตรียมไวให สวมทบัอีกชั้นหนึ่ง 

- พนักงานตองสวมใสเครือ่งปองกันที่เหมาะสม เม่ืออยูในทีท่ีอ่นัตรายจากวัตถุทอาจปลิวมากระทบ โลหะหลอม
ละลาย กรดหรอืของเหลวที่ใชกัดกรอน ของเหลวทางเคมี กาซหรอืสารระเหย ละอองของเหลวท่ีมีชีวติ หรือ
รังสีของแสงที่อาจเปนอันตราย 

- ผูใสคอนแทคเลนสตองสวมอปุกรณปองกันดวงตาและใบหนาในสถานทีท่ี่เปนอันตรายดวย 

- ตองใชเครื่องปองกันดานขางเม่ืออาจมอีันตรายจากวสัดทุี่ปลิวได 

- ตองใชแวนตากันลมและหนากากปองกันใบหนาเม่ืออาจมีอนัตรายจากการกระเด็นของสารเคมี 

- ตองใสหนากากปองกันทบัเครื่องปองกันดวงตาช้ันแรก (แวนตาและแวนตากันลมนริภัย) 

- สําหรบัพนักงานที่ใสเลนสสายตา ตองใสเครือ่งปองกันดวงตารวมกับเลนสนั้นในการออกแบบ 
หรือเขากันพอดีกับเลนสสายตา 

• ตองใชอุปกรณที่เขากันพอดีกับเลนสกรองแสงที่เหมาะสม เพ่ือปองกันรงัสีจากแสง เลนสที่มีสีและเฉดไมใช
เลนสกรองแสง นอกจากจะมีการทาํเคร่ืองหมายหรือระบุเปนดงักลาว 

 การปองกันศรีษะ 

- พนักงานและคูสัญญาที่เก่ียวของกับงานสรางและงานเบด็เตล็ดตองใสอปุกรณปองกันศรีษะ 

- วิศวกร ผูตรวจสอบ และผูเย่ียมชม ตองใสอุปกรณปองกันศีรษะเมื่ออยูในสถานที่กอสรางทีอ่าจมอีนัตรายจาก
วัสดทุี่ตกลงมาหรือวัสดทุี่ยึดติดอยู 

• ตองมีการแจงและใสหมวกกันกระแทก/เคร่ืองปองกันกระโหลกศีรษะ เพื่อปองกันกระโหลกศีรษะจาก
การกระทบกับวตัถุที่แหลมคม อยางไรก็ตาม หามใสหมวกกันกระแทก/เครือ่งปองกันกระโหลกศีรษะ
แทนหมวกนิรภยั เพราะหมวกกันกระแทก/เคร่ืองปองกันกระโหลกศีรษะไมไดปองกันแรงกระแทกสูงๆ 
หรือการแทงทะลุ จากวัสดทุี่ตกลงมา 

 การปองกันเทา 

- ตองใสรองเทานิรภัยหรอืรองเทาบูททีป่องกันการกระแทก เมือ่มีการถือหรือจับวสัดุ เชน กลองพัสด ุวัสด ุ 
ชิ้นสวนเครื่องมือหนัก ทีอ่าจหลนได และสําหรับกิจกรรมอื่นนทีว่ัสดอุาจตกใสเทา 
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- ตองใสรองเทานิรภัยหรอืรองเทาบูททีป่องกันการกดทบั สําหรับกิจกรรมการทํางานที่เก่ียวของกับรถเข็น 
(รถเข็นขนวัสด)ุ หรือกิจกรรมอื่นที่วสัดุหรอือปุกรณอาจเลือ่นไหลมาทบัเทาพนักงานได 

- ตองใสรองเทานิรภัยหรอืรองเทาบูททีป่องกันการแทงทะล ุในสถานทีท่ี่พนกังานอาจเหยียบวัตถุแหลมคม เชน 
ตะปู สายไฟ ตะขอ ตะปูควง ทีเ่ย็บกระดาษขนาดใหญ หรือเศษโลหะ อันเปนเหตุใหเกิดการบาดเจบ็ที่เทา 

 การปองกันมือ 

- ตองใสถุงมือที่เหมาะสมในสถานทีท่ีอ่าจมีอนัตรายจาก สารเคม ีรอยตัด รอยฉีกขาด รอยขัด การแทงทะลุ การ
เผาไหม ชีวภาพ และอุณหภูมิสูงที่เปนอันตราย 

• การเลือกถุงมือตองข้ึนอยูกับลักษณะการทํางานของถุงมอื สภาพ ระยะเวลาการใชงาน และอนันตรายที่อาจ
เกิดข้ึน ถุงมือประเภทหน่ึงไมสามารถใชไดกับทุกสถานการณ 

 การปองกันผิวหนัง (นอกเหนอืจากถุงมือ) 

• ตองสวมเครือ่งปองกันผิวหนังเม่ือมีความเปนไปไดที่สารเคมีจะกระเด็นใส เม่ือสิ่งแวดลอมอาจมีสารปนเปอนที่
อาจทําลายผิวหรือซึมเขาสูผิวหนัง หรือเม่ือสารปนเปอนอาจยังมอียูในเสื้อผาของพนักงาน ความมิดชิดในการ
สวมใสข้ึนอยูกับสวนของรางกายทีอ่าจไดรับอนัตราย สําหรบัการปฏิงานที่ควบคุมเพียงเล็กนอย ผากันเปอนอาจ
เพียงพอ สวนงานทีต่องทาํเหนือศรีษะ อาจตองใชชุดทีป่องกันทั้งตัว 

a. วิธีปฏิบติัในการรายงาน และทดแทน PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล) ที่ไดรับความเสียหาย 

b. ใหคงสภาพที่สะอาด ทาํงานไดดี และจดัเก็บอยางเหมาะสม 

c. นายจางจัดหาและซอมใหฟร ี

d. ไดรบัการตรวจสอบทุก 3 เดือนเปนอยางนอย 

 
3. การฝกอบรม 

พนักงานที่เก่ียวของทุกคนจะไดรบัการฝกอบรมเม่ือไดรบัมอบหมายงานในครั้งแรกและอยางนอยทุกปหลังจากนัน้ การฝกอบรมจะ 
ตองประกอบดวยเนื้อหาตอไปนี้เปนอยางนอย 

 PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล) คืออะไร และเม่ือใดที่จะตองใช และขอจํากัด 

 การใชและการดูแลอยางเหมาะสม การซอมบํารุง อายุการใชงาน และการกําจัด PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) 

• พนักงานที่ตองสวมใส PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล) ตองไดรับการฝกอบรมการใชงานและการดูแล
รักษา PPE (อุปกรณปองกันอนัตรายสวนบคุคล) อยางถูกวธีิ คูสัญญาตองจดการฝกอบรมเปนครัง้คราวใหกับ
พนักงานตามความจาํเปน พนกังานแตละคนตองไดรับการฝกอบรมเพื่อรบัทราบเรือ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

- เม่ือใดที่จําเปนตองใช PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล) และทําไมตองใช 

- วิธีใส ถอด ปรบั และสวมใส PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล) สวนบุคคลอยางถูกวิธี 

- ขอจํากัดของ PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล) 

- การดูแลรักษา การซอมบํารงุ อายุการใชงาน และการกําจดั PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล) 

• บุคลากรในหองแล็บและผสมสารเคมี ตองถอดถุงมอืและเสือ้คลุมกอนเขาพ้ืนทีป่กติ (ทางเดิน ลิฟท บริเวณ
รับประทานอาหาร หองน้ํา สถานทีท่ํางาน ฯลฯ) ตองใชภาชนะที่ถายเทจากภาชนะหลักในการเคลื่อนยายวัตถุ
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หรือสารทีอ่าจกอใหเกิดอนัตราย 

- พนักงานแตละคนตองแสดงถึงความเขาใจการฝกอบรมและความสามารถในการใช PPE (อุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบคุคล) อยางถูกวิธี กอนไดรบัอนุญาตใหทํางานที่ตองใช PPE (อุปกรณปองกนอันตรายสวน
บุคคล) 

 ตองมีการประเมินสถานทีท่ํางานอีกครัง้ เมื่อมีอปุกรณหรือกระบวนการใหมที่อาจกอใหเกิดอันตรายใหมหรือเพ่ิมเติม 

 ตองมีการตรวจสอบบนัทึกอบุัติเหตุ และมีการประเมินความเหมาะสมของ PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล)  
ที่เลือกใชกอนหนานี ้ถายังอยูในประกัน 

 หากผูจัดการโรงงานมีเหตุผลเชื่อไดวาพนักงานทีไ่ดรบัผลกระทบคนใดที่ไดรบัการฝกอบรมแลว ไมเขาใจและไม
ชํานาญในการใช PPE (อุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล) อยางถูกวิธี ผูจัดการ/หัวหนางานตองฝกอบรมพนักงาน
คนนัน้อีกครัง้  

 หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานทีท่ํางานหรือ PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล) ที่ใชในการฝกอบรมที่ผานมา
ใชไมไดแลว หรือเม่ือความรูหรือการใชอปุกรณปองกันอันตรายสวนบคุคลทีไ่ดรบัของพนักงานที่ไดรับผลกระทบไม
เพียงพอ ตองมีการจัดการฝกอบรมใหม 

4. การเตรยีมเอกสาร 
บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนั 

b. บันทึกการตรวจสอบอยางนอยเปนเวลา 3 ป 
 

 
เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนข
อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญาจะตองสงเสริม
การดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 7-1 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองจัดเตรียมสถานที่ทาํงานที่มีความปลอดภัย และดําเนนิข้ันตอนที่จําเปน เพื่อปองกันอุบติัเหตุและการบาดเจบ็อนัเกิด
จาก เก่ียวของกับหรอืเกิดข้ึนในระหวาง หรอืเปนผลมาจากการทาํงานใหโรงงานของซัพพลายเออร ซพัพลายเออรจะตองมรีะบบในการ
ตรวจสอบ หลีกเล่ียงและรับมือกับความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนตอความปลอดภัยของพนักงานทกุคน  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติและนาํไปใชเพ่ือลดหรอืกําจดความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการบาดเจ็บจากการทาํงาน 
ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวธีิปฏบิัติที่ถูกตองตามหลักการยศาสตรไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏบิติั 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการขอกําหนดในการประเมินความเสี่ยง วิธี
ปฏบิัติที่เขียนเปนลายลักษณอักษร การฝกอบรม การเก็บบนัทึกขอมูล และการตรวจสอบประจําป สําหรบันโยบายและวิธีปฏบิัติที่ถูก
หลักการยศาสตร 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดในฐานะที่เก่ียวของกบวิธีปฏบิัติที่ ถูก
หลักการยศาสตร 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของวิธีปฏิบติัที่ถูกหลักการยศาสตร 

คาํจาํกดัความ 

 หลกัการยศาสตรนั้นทําใหงานเหมาะสมกับคนทํางานดวยการออกแบบอปุกรณและวิธีปฏบิัติที่เหมาะสม 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—สิ่งอาํนวยความสะดวกแตละอยางตองมีการประเมินความเสี่ยงในแตละงาน ซึง่โดยข้ันตํ่าแลวประกอบดวย 

a. การบงชี้ชนิดงานและอันตรายที่เก่ียวของ 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตราย 

c. การบงชี้การควบคมุเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน การออกแบบพ้ืนที่ทาํงาน การหมุนเวียนงาน) 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิ 

สิ่งอาํนวยความสะดวกแตละอยางตองมีวิธีปฏบิติัที่จะนาํไปใชเพ่ือระบุอนัตรายจากการทํางานที่ไมถูกหลักการยศาสตร วิธีปฏบิัติตอง
ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

d. การรายงานถึงความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก (MSD) แตเนิ่นๆ สัญญาณตางๆ และอาการ และอนัตรายจาก MSD 

e. ข้ันตอนที่เก่ียวของกับพนักงานรวมถึงการสื่อสารเปนครัง้คราวเก่ียวกับการทํางานที่ไมถูกหลักการยศาสตร และขอเสนอแนะของ
พนักงานที่เก่ียวกับปญหาการทํางานที่ไมถูกหลักการยศาสตร 

f. ข้ันตอนเพื่อแกไขปญหางานทีไ่มถูกหลักการยศาสตรที่แสดงผานการรายงานอนัตรายจากการทํางานที่ไมถูกหลักการยศาสตร
หรือแนวโนมการบาดเจบ็ 

g. สําหรบักิจกรรมที่ตองทําซาๆ ใหมีชวงเวลาพักหรือเปล่ียนกิจกรรม 

h. การประเมนิลักษณะการทาํงานกับคอมพิวเตอรในแตละที ่

i. การรวมการทํางานที่ถูกหลักการยศาสตรเขากับการออกแบบอปุกรณและข้ันตอนการทํางาน
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3. การฝกอบรม 

ทุกคนที่มีสวนรวมในงานที่เก่ียวของกับอันตรายจากการทํางานทีไ่มถูกหลักการฝกอบรมตองประกอบดวย การยศาสตรตองไดรับ
การฝกอบรม 

 MSD (ความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก) ทั่วไป รวมถึงสัญญาณเตอืนของความผิดปกติและอาการ 

 ความสําคัญของการรายงาน MSD (ความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก) รวมถึงสัญญาณเตอืนความผิดปกติและ
อาการแตเนิ่นๆ และผลที่ตามมาหากไมรายงานแตเนิ่นๆ 

 วิธีรายงาน MSD (ความผิดปกติของกลามเนือ้และกระดูก) รวมถึงสัญญาณเตือนความผิดปกติและอาการในทีท่ํางาน 

 ประเภทของปจจัยเสี่ยง งานและกิจกรรมการทาํงาน ที่เก่ียวกับอนัตรายจาก MSD (ความผิดปกติของกลามเนื้อและ
กระดูก) 

 วิธีการ เครื่องมือ หรอือปุกรณที่ใชเพ่ือลดปจจัยเสี่ยง 

 คูมือสําหรับการทาํงานที่ถูกหลักการยศาสตรในสถานประกอบการโดยเฉพาะ 

4. การเตรยีมเอกสาร— 
บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึทางการแพทย แตละโรงงานตองเก็บรกัษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลบัอยางนอยตลอดระยะเวลาการจาง
งาน บวกเพิ่มอกี 30 ป บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักกษณอักษรจากพนักงาน 
เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย 

บนัทกึเหตกุารณ บนัทกึการบาดเจ็บและความเจ็บปวยจากการทํางานที่ไมถูกหลักการยศาสตรตองไดรับการเก็บไวอยางนอย 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ การประเมินความเสี่ยงที่เปนปจจบุันและการประเมินสถานที่ทาํงานตามหลักการยศาสตรในแตละพ้ืนที ่
 

 

 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนข
อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญาจะตองสงเสริม
การดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “การจัดการดานการบาดเจบ็/ความเจ็บปวย” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 5-15 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองจัดเตรียมสถานที่ทาํงานที่มีความปลอดภัย และดําเนนิข้ันตอนที่จําเปน เพื่อปองกันอุบติัเหตุและการบาดเจบ็อนัเกิด
จาก เก่ียวของกับหรอืเกิดข้ึนในระหวาง หรอืเปนผลมาจากการทาํงานใหโรงงานของซัพพลายเออร ซพัพลายเออรจะตองมรีะบบในการ
ตรวจสอบ หลีกเล่ียงและรับมือกับความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนตอความปลอดภัยของพนักงานทกุคน  

 พัฒนาวิธีปฏบิติงานและนาํไปใชเพ่ือลดหรอืกําจดความเสี่ยงที่เก่ียวกับการตกจากที่สงูตกลงบน หรอืตกทะลุผานทีท่ํางานอยู 
และเพ่ือปองกันพนักงานหรอืคูสัญญาจากการถูกกระแทกจากวัตถุที่หลนลงมา 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวธีิปฏบิัติงานในการปองกันการตกจากที่สงูไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏิบติัตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองสราง คงไว และดูแลวิธีปฏิบติังานในการปองกันการตกจากที่สงู 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของวิธีปฏิบติังานในการปองกันการ
ตกจากที่สงู 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของวิธีปฏิบติังานในการปองกันการตกจากที่สูง 

คาํจาํกดัความ 

 ระบบปองกนัการตกจากทีส่งู คือการใชองคประกอบของอปุกรณรักษาความปลอดภัยที่มีความหลากหลายและไดรบัการรบัรอง เชน 
เข็มขัดนิรภัย เชือกโรยตัว อุปกรณลดความเร็ว เชือกกูภัย และแทนยึด นํามาเชื่อมตอกันเพ่ือปองกันการตกจากที่สงูโดยไมมีการ
รองรบัหรอืปองกัน 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองมกีารประเมนิความเสี่ยงจากการตกจากที่สูงที่เปนลายลักษณอักษรแสดง ซึง่โดยขั้นตํ่า
แลวประกอบดวย 

a. การช้ีบงวางานใดทีท่ั้งพนักงานและหรือวัตถุอยูในภาวะเสี่ยงจากการตกจากที่สูง 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับงานทีต่องทําบนที่สงู 

c. การกําหนดและการนํามาตรการในการควบคมุไปใชเพ่ือลดความเสี่ยง 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน— 

แตละโรงงานจะตองมีกระบวนการทีจ่ะนําไปใชเพ่ือลดหรอืกําจัดความเสี่ยงในการตกหรือถูกกระแทกโดยวัตถุที่ตกลงมา ซึ่งตอง
ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

d. ตองใชเข็มขัดนิรภัยในทุกงานอันตรายซึ่งมีระดบัความสงู 1.8 เมตรข้ึนไป 

e. มีการตรวจสอบอุปกรณปองกันการตกจากที่สูงทั้งกอนและหลงัใชงานทุกครั้ง 

f. มีการตรวจสอบอุปกรณปองกันการตกจากที่สูงทุกเดือน 

g. มีการดูแลรักษา ทําความสะอาด และจดัเก็บอุปกรณปองกันการตกจากที่สูงอยางเหมาะสม 

h. การใชระบบปองกันการตกจากที่สูงอยางเหมาะสม 

i. มีการจัดการ จดัเก็บ และรักษาความปลอดภยัของเครือ่งมอืและวัตถุอยางเหมาะสม 

j. มีการจํากัดการเขาถึงพ้ืนที่ซึง่มีความเส่ียงตอการตกหรอืตอวัตถุที่ตกลงมา 
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k. มีการจัดทําเอกสารวิธีปฏิบติังานฉุกเฉินสาํหรบัการเคล่ือนยายพนักงานที่ไดรับบาดเจ็บ 

l. ความปลอดภัยในการใชบันได 
 รายการบนัไดที่มี 

 การใชอยางปลอดภัย 
 ขอกําหนดการตรวจสอบ 

m. บันไดไตแบบติดตรึงที่มีความสูงมากกวา 2.1 เมตร (7 ฟุต) จะตองสรางที่ก้ันโดยรอบ ที่ความสูง 2.1 เมตร (7 ฟุต) 

n. มีการใชงานอยางปลอดภัย การบํารุงรักษา และการตรวจสอบอปุกรณที่ใช (เชน รถกระเชาแบบขากรรไกร รถกระเชาแบบยก 
นั่งราน และอื่นๆ 

o. ชองเปดที่พ้ืนและผนงั 

 ทุกๆ พ้ืนทีซ่ึ่งคนสามารถหลนลงมาจากระยะมากกวา 1.2 เมตร (4 ฟุต) จะตองมีการปองกันโดยราวมาตรฐานและ
ขอบกันตก (ราวมาตรฐานประกอบดวยราวดานบน กลาง และเสา) ในพ้ืนที่เปดทั้งหมดยกเวนสวนที่เปนทางเขาของ
ทางลาด บันได หรือบันไดไตแบบติดตรึง 

 การเปดพนทจะตองไดรับการปองกันดวยขอบกันตกหรือฉากลอมรั้วในพ้ืนทีซ่ึ่งการตกของอุปกรณหรือวัตถุผาน 
ชองของพ้ืนหรอืผนงัที่เปด 

3. การฝกอบรม— 
พนักงานที่เก่ียวของทุกคนจะไดรบัการฝกอบรมเก่ียวกับเทคนคิการปองกันการตกจากทีสู่งเม่ือไดรบัมอบหมายในคร้ังแรกและ 
อยางนอยทุกปหลังจากนัน้ การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเนื้อหาตอไปนี้เปนอยางนอย 

 ใครที่เสี่ยงตอการตกจากที่สงู 

 จะตระหนักรูและลดอันตรายไดอยางไร 
 ลักษณะของอันตรายจากการตกจากที่สงู 
 วิธีปฏิบติังานทถูกตองเพ่ือรักษาและตรวจสอบระบบ 

 การใชและดําเนินการปองกันการตกจากที่สูง 

 น้ําหนักที่รบัไดสูงสุดสําหรับองคประกอบการปองกันการตกจากที่สูง 

ความปลอดภยัในการใชบนัได 
จะมีการฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชบันไดสําหรับพนักงานที่เก่ียวของซึ่งครอบคลุมถึงการใชอยางปลอดภยัและขอ 
กําหนดการตรวจสอบ 

4. การเตรยีมเอกสาร 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 
บนัทกึอนๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนั 

b. แบบฟอรมการตรวจสอบ (การปองกันการตกจากที่สงู และบนัได) ตองไดรับการเก็บไวอยางนอย 3 ป 
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เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard)  
นี้ถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญา
จะตองสงเสริมการดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางม ี
ประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

• กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

• Nike ESH Handbook หนา 7-19 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองจัดเตรียมสถานที่ทาํงานที่มีความปลอดภัย และดําเนนิข้ันตอนที่จําเปน เพื่อปองกันอุบติัเหตุและการบาดเจบ็อนัเกิด
จาก เก่ียวของกับหรอืเกิดข้ึนในระหวาง หรอืเปนผลมาจากการทาํงานใหโรงงานของซัพพลายเออร ซพัพลายเออรจะตองมรีะบบในการ
ตรวจสอบ หลีกเล่ียงและรับมือกับความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนตอความปลอดภัยของพนักงานทกุคน  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือลดหรอืกําจดัความเสี่ยงที่เก่ียวของกับกระบวนการจดัการรถพลังงาน 
มอเตอรและคนที่ใชเสนทางเดนิ คูสัญญาตองปฏบิัติ แลวแตวาสิ่งไหนเขมงวดมากกวา 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาโครงการรถพลังงานมอเตอร (PMV) ไดรบัการพัฒนา นําไปใช และปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสงแวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการวิธีปฏบิติั 

ผูจดัการและหวัหนางานตองดําเนินการใหม่ันใจวาพนักงานไดรบัการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของวิธีปฏิบติั PMV (รถ
พลังงานมอเตอร) 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของวิธีปฏิบติังานและการฝกอบรมเก่ียวกับ PMV (รถพลังงานมอเตอร)  
คาํจาํกดัความ 

 รถพลังงานมอเตอร (PMV) คือรถที่ใชพลังงานขับเคล่ือนในการขน ผลัก ดึง ยก วางหรอืซอนวัตถุตางๆ โดยทัว่ไปจะรูจกัรถ
พวกนี้ในชื่อของรถโฟลคลิฟท รถยกพาเลท รถแทรกเตอร รถยกแทน รถติดมอเตอรบังคบัมือ รถขนสง รถลาก และรถยก 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยงเก่ียวกับ PMV (รถพลังงานมอเตอร) ซึ่ง
ประกอบดวย 

a. การช้ีบงชนิดของ PMV (รถพลังงานมอเตอร) ทั้งหมดและอันตรายที่เก่ียวของ 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับ PMV (รถพลังงานมอเตอร) 

c. การกําหนดมาตรการควบคุมเพ่ือลดหรอืกําจดัความเสี่ยง 

2. วธิปีฏบิตั—ิแตละโรงงานตองนําคูมือการปฏบิัติงานรถพลังงานมอเตอรมาใช ซึ่งตองครอบคลุมสิง่ตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. ขอกําหนดดานความปลอดภัยของรถ 
 มีเครือ่งหมายบอกปริมาณความจุที่มองเห็นได 
 ระบบควบคุมการหยุด 

 ระบบเตือน (เชน แสง เสียงแจงเตือน หรือแตร) 
 การปองกันจากการตกของวัตถุในบริเวณที่สงู 

 พฤติกรรมและวิธีปฏิบติัเพ่ือการปฏบิัติงานอยางปลอดภัย 

b. การบาํรงุรักษาเชิงปองกันเปนครัง้คราว (สวนประกอบของรถยกรวมทั้งการตรวจสอบตามกฎหมายของอปุกรณ) 

 การเลิกใชในทนัทีและการซอมแซมวัสดุที่เสยีหาย 

 การซอมแซมตองทําโดยผูมีความสามารถเพียงพอเทานั้น 

c. การตรวจสอบกอนการใชงานจริงเพ่ือยืนยันสภาพการทํางานทีป่ลอดภัย 

d. มีการเขียนกฎการปฏบิติงานอยางปลอดภัย 

e. การแยกคันที่ใชเสนทางเดนิกับ  PMV รถที่พลังงานมอเตอร 
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f. รายงานอุบติัการณและสถานการณที่เกือบเกิดอุบติัเหตุทัง้หมด 

g. สถานที่เติมและชารจแบตเตอร่ีใหมตองปลอดภัยและม่ันคง 

 เครือ่งชารจไฟตองปลอดภัย มิดชิด และไดรับการปองกันจากสภาพแวดลอมตางๆ 

 ไมอนญุาตใหสูบบุหรีท่ี่ระยะหางภายใน 100 ฟุต (30 เมตร) 

 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคลและอปุกรณรองรบัการหกที่เหมาะสม 

 มีอางลางตา/ฝกบัวฉุกเฉนิพรอมใช 

h. มีการดูแลที่ษาความสะอาดเพ่ือการดําเนินการอยางปลอดภยัของ PMV (รถพลังงานมอเตอร) 

3. การควบคมุการจราจร—ทุกโรงงานตองมีวิธีปฏิบติัที่ใชเพ่ือการควบคมุการจราจร ซึ่งตองครอบคลุมถึงระบบขนสงทางเครือ่งยนต
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การพิจารณาระบบเดินรถทางเดียวเพื่อลดหรอืกําจัดความตองการสําหรบัการสวนกันของรถซึ่งอาจเกิดข้ึนได 

b. การปองกันการสวนกันของรถ (เชน เสียงเตือน คนสังเกตการณ ฯลฯ) 

c. การกําจัดความเร็วเฉพาะสถานที ่

d. การใชกระจกนนูตรงจุดบอด (หากไมสามารถแกไขจุดบอดได) 

e. การติดต้ังและบาํรุงรักษาไฟสองจากภายนอก 

f. มีอปุกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) (เชน เสื้อนอกทีม่องเห็นไดชดับนที่สงู รองเทานิรภัย ฯลฯ) 

g. มีกฎการขับรถเฉพาะสถานที ่

h. การควบคุมผูขบรถจากภายนอก (เชน กฎเฉพาะสถานที่ การสูบบุหรี่ และการจัดระเบียบการรอ) 

i. มีการจัดระเบียบการทํางานของรถ (เชน บํารุงรักษาไฟรถ เบรค ยาง ฯลฯ อยางเหมาะสม) 

j. ความปลอดภัยของผูขับรถและพนักงานระหวางการขนถายสินคา 

K. ความปลอดภัยของพนักงานเมือ่เขามาในโรงงาน 

L. ผูขับรถทุกคนตองไดรบการอนญุาตจากโครงการการรับรองของโรงงานและ/หรอืของรัฐ หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

4. โครงการสงเสรมิความปลอดภยัดานการขนสง—ทุกโรงงานตองมีการนาํโครงการไปเรียนรู ฝกอบรม และฝกปฏบิัติดานความ
ปลอดภัยเพ่ือลดหรอืกําจัดเหตุรายที่เก่ียวของกับการจราจร สําหรบัการขนสงของพนักงานทัง้ในและนอกโรงงาน โครงการควรมี
การเตรียมการสําหรบั 

a. การใชงานเข็มขัดและหมวกนริภัย 

b. การควบคุมความเร็ว 

c. หามไมใหเด็กเขามาเก่ียวของ 

d. การด่ืมสรุาและการขบขี ่

e. การอนุญาตและการประกันภัย 

5. การประเมนิทางการแพทย— 
ผูควบคุมรถพลังงานมอเตอรทั้งหมดตองมีความสามารถดานรางกายในการควบคุมรถพลังงานมอเตอรอยางปลอดภัย 

6. การฝกอบรม— 
ใบอนญุาตขบัขีร่ถพลงังานมอเตอร 
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พนักงานทุกคนตองไดรบัการฝกอบรมและการรับรองเก่ียวกับโครงการดานสถานที่ของรถพลังงานมอเตอร การฝกอบรมและ
ประเมินทั้งหมดตองเสร็จกอนทีผู่ควบคุมรถจะไดรบัอนุญาตใหขับข่ี PMV (รถพลังงานมอเตอร) โดยไมมีการควบคุมอยางตอเนือ่ง
และใกลชิด การฝกอบรมตองประกอบดวย 

 การสอนและพืน้ฐานที่ใชไดจริงอยางเปนทางการ (สาธิตโดยผูฝกอบรมและปฏบิัติตามโดยผูรับการฝกอบรม) สําหรับ
ทุกประเภทของการจัดการเก่ียวกับ PMV (รถพลังงานมอเตอร) 

 วิธีปฏิบติัและกฎเฉพาะสถานที ่
 การตรวจสอบ ซอมแซม และบาํรุงรักษา 
 การประเมนิความสามารถของผูควบคุมรถในสถานทีท่ํางาน 

 นโยบายเพิกถอนการรบัรองสาํหรบัการใชในทางที่ผิดและ/หรือความไมรวมมือซึง่มอียูในรายการขอกําหนด 

การฝกอบรมเพือ่ทบทวน ตองมีการฝกอบรมเพื่อทบทวนเก่ียววกับเรื่องที่เก่ียวของเม่ือเกิดเหตุดังตอไปนี ้

 ผูควบคุมรถถูกตรวจสอบวาไดควบคุมรถอยางไมปลอดภัย 

 ผูควบคุมรถมสีวนเก่ียวของกับอุบติัเหตุหรอืสถานการณหวุดหวิด 

 ที่ควบคุมรถถูกประเมินวาไมไดควบคุมรถอยางปลอดภัย 

 ผูควบคุมรถไดรับหนาที่ใหขับ PMV (รถพลังงานมอเตอร) ประเภทอื่น 
 การเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีปฏิบติั หรือสถาพของสถานทีท่าํงานในลักษณะที่เกิดผลกระทบตอการดาํเนินงานอยาง

ปลอดภัยของ PMV (รถพลังงานมอเตอร) 

 ทุก 3 ป จะมีการนําการฝกอบรมเพ่ือทบทวนและการประเมินมาใชกับความสามารถของผูควบคุม PMV (รถพลังงาน
มอเตอร) ทุกคน 

ผูฝกอบรม — การฝกอบรมตองดาํเนินการภายใตการควบคมุที่ใกลชดิของผูฝกอบรมซึง่ไดรบัอนุญาตจากผูบริหาร เพ่ือที่จะได
เปนผูฝกอบรม ผูฝกอบรมตองมีความรูและทักษะที่เพียงพอสาํหรบัรถพลังงานมอเตอรซึ่งพวกเขาถูกอบรม 

7. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกหลักฐานการฝกอบรม รวมถึงบันทึกหลักฐานการประเมินผูควบคุมรถ 
อยางนอยเปนเวลา 3 ป 
บนัทกึทางการแพทย 

แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกหลักฐานทางการแพทยไวเปนความลบัอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวกเพิ่มอกี 30 ป 
บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยโดยไมไดรบัความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน เวนแตจะไดรบัการรองขอทาง
กฎหมาย 

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 
บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนั 

b. ตองเก็บแบบฟอรมการตรวจสอบกอนใชงานจริงเปนเวลา 3 เดือน 

c. ตองเก็บบนัทึกการบาํรงุรักษาและซอมแซมตลอดอายุการใชงานของรถพลังงานมอเตอร 

d. บันทึกการตรวจสอบบุคคลที่สามที่เหมาะสม 
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เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard)  
นี้ถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญา
จะตองสงเสริมการดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางม ี
ประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

▪ กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

▪ Nike ESH Handbook หนา 8-1 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจัดหาสถานทีท่าํงานทีป่ลอดภยัและดําเนนิการตามข้ันตอนทีจ่ําเปนเพ่ือปองกันการเกิดอบุัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดข้ึน
จากการเชือ่มโยงหรอืเกิดข้ึนระหวางการทาํงานหรอืจากการดําเนินการในโรงงานของซัพพลายเออร ซัพพลายเออรมีระบบในการ
ตรวจจับ หลีกเล่ียง และตอบสนองตอความเสีย่งทีอ่าจเกิดข้ึนซึ่งมีผลตอความปลอดภัยของพนักงานทุกคน  

 พัฒนาและปรับใชกระบวนการและข้ันตอนตาง ๆ เพ่ือลดหรอืขจัดความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการบาดเจบ็อันเนื่องมาจาก
เครือ่งจักรทีไ่มปลอดภัย 

ความรบัผดิชอบ  

ผูจดัการฝายสถานที ่ตองใหแนใจวามีการพฒันา ปรบัใช และปฏบิัติตามข้ันตอนความปลอดภัยของเครื่องจักร 

พนกังาน HSE ตองกําหนด กํากับดูแล และบริหารจัดการข้ันตอนความปลอดภัยของเครื่องจักร 

ผูจดัการและหวัหนางาน ตองใหแนใจวาพนกังานไดรบัการฝกอบรมและยดึถือปฏบิัติตามขอกําหนดของขั้นตอนความปลอดภัยของ
เครือ่งจักร 

พนกังาน ตองยึดถือปฏบิัติตามขอกําหนดของขั้นตอนความปลอดภัยของเครือ่งจักร 

คาํจาํกดัความ 

 เครือ่งจกัรทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม คือเครือ่งทีผ่านการประเมินโดยผูตรวจสอบที่ไดรบัการรบัรองเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของเครือ่งจักรระดบัสากล และลดความเส่ียงที่เก่ียวของกับเครือ่งใหอยูในระดบัที่ยอมรบัได 

 ผูตรวจสอบทีไ่ดรบัการรบัรอง คอืบุคคลที่มีพ้ืนฐานจากการฝกอบรมและประสบการณสามารถประเมินเครือ่งไดตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของเครือ่งจักรระดับสากล โดยปกติบคุคลนี้ตองไดรบัการรบัรองโดยบคุคลที่สามที่มีชื่อเสยีง 

 มาตรฐานประเภท A เปนมาตรฐานสากลทีค่รอบคลุมขอกําหนดดานการออกแบบและคําศัพทดานความปลอดภัยทัว่ไปที่สามารถ
ใชกับเครือ่งจักร (เชน ISO12100 - ความปลอดภัยของเครื่องจักร) 

 มาตรฐานประเภท B คอืความปลอดภัยโดยทัว่ไประดับสากลที่เก่ียวของกับลักษณะเฉพาะของการปองกันในชุดยอยหรอืขอบเขต
ของเครือ่งจักร (เชน EIC 60204-1 - อปุกรณไฟฟาของเครือ่งจักร)  

 มาตรฐานประเภท C เปนมาตรฐานสากลที่เฉพาะเจาะจงสําหรับประเภทเครื่อง (เชน จักรเย็บผา) 

 คาํแถลงการณเรือ่งความสอดคลองของ CE เปนคําแถลงการณของตนเอง (สามารถดําเนนิการโดยบคุคลที่ 3 ไดดวยเชนกัน) ที่
บริษัทผูผลิตเครื่องจักรระบวุาเครือ่งจักรนี้เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภยัระดับสากล/สภาพยุโรป รวมถึงความเสี่ยงไดรบัการ
จัดการใหอยูในระดบัที่ยอมรบัได เครื่องจักรตองเปนไปตามกฎระเบียบมาตรฐานหรือกฎระเบียบทองถ่ินนี้ แลวแตวากฎระเบียบใด
จะดีกวา 

 เครือ่งจกัรทีป่ลอดภยัเปนตัวชีว้ัดในการรวบรวมขอมูลความปลอดภัยโดยรวมของเคร่ืองจกัร ซึ่งคํานวณเปนเปอรเซ็นตของ
เครือ่งจักรทัง้หมด รวมถึงเครื่องจักรที่เปนเคร่ืองจักรทีมี่คุณสมบัติเหมาะสม + การประเมินความเสี่ยงในโรงงาน (พรอมดวย
ผลกระทบจากเครือ่งจักร) + การวิเคราะหงานอันตราย + งานมาตรฐานดานความปลอดภยั + การฝกสอนงาน/การรับรอง 
องคประกอบทั้งหมดจะรวมถึงการดําเนินงานและการบํารุงรักษา 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—โรงงานแตละแหงตองมีการประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภยัของเครือ่งจักรทีจ่ัดทําเปนเอกสาร และ
เปนไปตามขอกําหนดข้ันตํ่าตอไปนี้  

a. การสํารวจเครือ่งและอุปกรณทั้งหมดสําหรบัอันตราย 
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b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตราย 

c. การระบุและการปรับใชมาตรการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน ระบบปองกันแบบคงที ่ระบบอินเตอรล็อก การควบคุมดวย
สองมือ)  

2. นโยบายและขัน้ตอน—โรงงานแตละแหงจะตองมีข้ันตอนปฏิบติัเพ่ือลดหรอืขจัดความเสี่ยงการบาดเจบ็จากเครือ่งจักรทีไ่ม
ปลอดภัย ซึ่งอยางนอยที่สุดตองครอบคลุมข้ันตอนดังตอไปนี ้ 

a. การจัดซื้อเครือ่งจักร – ไฟลทางเทคนคิสามารถใชงานไดและไดรบัการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบที่ไดรับการรบัรอง (ไมวาจะ
ภายในหรอืภายนอก) ที่มีอยางนอยทีสุ่ดประกอบดวย 

i. การประเมนิความเสี่ยงของเครือ่งจักร (ISO 12100 หรือเทียบเทา) 

ii. การรบัรองการปฏบิัติตามมาตรฐานยุโรป (EIC 60204-1 ระบบไฟฟา, ขอกําหนดดานความปลอดภัยในสหภาพยุโรป 
ฉบบัที ่2006/42/EC – ความปลอดภัยของเครือ่งจักร ภาคผนวก I ขอกําหนดดานความปลอดภัยและสุขภาพทีจ่ําเปน และ
มาตรฐานประเภท C ที่เก่ียวของใด ๆ) หรือมาตรฐานระเบียบขอบงัคบัทองถ่ิน แลวแตวากฎระเบียบ ขอกําหนด และ
มาตรฐานใดจะดีกวา 

iii. รายงานการทดสอบการทํางานที่เก่ียวของ 

iv. การซือ้มอเตอรไฟฟาหรอืมอเตอรทดแทนใหมตองเปนไปตามมาตรฐาน IE3 - Premium Efficiency หรือดีกวา 
(IEC 60034-30-1:2014) 

b. การติดต้ังเครื่องจักร – กระบวนการมาตรฐานเพื่อลดความเสีย่งดานสุขภาพและความปลอดภัยที่เก่ียวของกับการติดต้ัง
เครือ่งจักร 

v. พัฒนาแผนการติดต้ังเครือ่งจักรซึ่งรวมถึงการประเมินเครือ่งจกัรที่ติดต้ังไว ขนาด น้ําหนัก มิติ การทบทวนการประเมนิ
ความเส่ียง ความตองการในการติดต้ัง - เมื่อไมมีการรบัน้ําหนัก การรือ้ถอน อุปกรณ ความเชี่ยวชาญทีจ่ําเปน เสนทาง
ชัดเจน ประเมินขอกําหนดดานโครงสรางของอาคาร - ดู CLS ความปลอดภัยของโครงสรางอาคาร ประเมินระบบ
สาธารณูปโภคที่จําเปน ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดต้ังเสนแบงเขตเพือ่แยกจากกลุมพนักงานที่กําลังทํางาน 

vi. ทบทวนและปรับปรุงขอกําหนดดานอคัคภีัยและภาวะฉุกเฉนิ ขอกําหนดในการจัดการสารเคมี หรืออนัตรายตอสุขภาพที่
แตกตางกัน (เสียง การสัมผัสสารเคม ีฯลฯ ) การสกัดที่ถูกตองไดรบัการออกแบบดวยความเร็วในการจบัตัวที่เหมาะสมใช
วัสดทุี่ถูกตอง และติดต้ังอยางถูกตอง 

vii. การซือ้มอเตอรไฟฟาใหมหรือการเปลี่ยนมอเตอรไฟฟาในจกัรเย็บผาและเครือ่งเย็บเปนมอเตอรประเภทเซอรโวหรอืดีกวา 

 

c. การทาํงานของเคร่ืองจักร - การวิเคราะหอันตรายจากงาน การทํางานที่ไดมาตรฐานดานความปลอดภัย และการสอนงาน
ภาคปฏบิัติที่เก่ียวของกับการทํางานของเคร่ือง  

d. การบาํรงุรักษาเครือ่งจักร - ข้ันตอนการปดลอ็กระบบ/แขวนปายเตอืนเฉพาะของเครื่องจักรทีร่ะบุแหลงพลังงานทั้งหมด การ
วิเคราะหอันตรายจากงาน การทาํงานทีไ่ดมาตรฐานดานความปลอดภัย และการสอนงานภาคปฏบิัติรวมอยูในข้ันตอนการ
บํารุงรักษาเครือ่งจักร  

e. การทาํลายเครือ่งจักร 

 ตามแนวทางปฏิบติัทีด่ีที่สดุ ขอแนะนําใหซัพพลายเออรใชเฉพาะมอเตอรประเภทเซอรโวหรือมอเตอร
ที่ดีกวาในจักรเย็บผาและเครื่องเย็บ 
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i. พัฒนาแผนการทําลายเครือ่งจกัรซึ่งรวมถึงการประเมนิเคร่ืองจักรที่ติดต้ังไว ขนาด น้ําหนัก มิติ การทบทวนการประเมิน
ความเส่ียง ความตองการในการติดต้ัง - เมื่อไมมีการรบัน้ําหนัก การรือ้ถอน อุปกรณ ความเชี่ยวชาญทีจ่ําเปน เสนทาง
ชัดเจน ประเมินขอกําหนดดานโครงสรางของอาคาร ประเมินระบบสาธารณูปโภคที่จะรื้อถอน ตรวจสอบใหแนใจวาได
ติดต้ังเสนแบงเขตเพื่อแยกจากกลุมพนักงานที่กําลังทํางาน) 

ii. ระบุขอกําหนดการรือ้ถอนและการทาํลายตามมาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ Nike และกฎระเบียบในทองถ่ิน 

f. ออกแบบ/พัฒนาเครือ่งจักรเปนการภายใน  

i. เครือ่งจักรมีการทบทวนการออกแบบทีจ่ัดทําเปนเอกสารสําหรับประเด็นความปลอดภัยของเครือ่งจักรทั้งหมด  

ii. การประเมนิความเสี่ยงของเครือ่งจักรทีจ่ัดทําเปนเอกสาร 

iii. การรบัรองการปฏบิัติตามมาตรฐานยุโรป (EIC 60204-1 ระบบไฟฟา, ขอกําหนดดานความปลอดภัยในสหภาพยุโรป 
ฉบบัที ่2006/42/EC – ความปลอดภัยของเครือ่งจักร ภาคผนวก I ขอกําหนดดานความปลอดภัยและสุขภาพทีจ่ําเปน และ
มาตรฐานประเภท C ที่เก่ียวของใด ๆ) หรือมาตรฐานระเบียบขอบงัคบัทองถ่ิน แลวแตวากฎระเบียบ ขอกําหนด และ
มาตรฐานใดจะดีกวาที่ไดรับการยืนยันโดยผูตรวจสอบความปลอดภัยของเครือ่งจักรที่ไดรบัการรบัรอง 

g. เมตริก - ฝายโรงงานจะจดัเก็บขอมูลเก่ียวกับจํานวนและเปอรเซน็ตของเครื่องจักรปลอดภัย 

h. แผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัยของเครื่องจักร - โรงงานคูคาจะมีแผนกลยุทธในการทาํใหบรรลุเปาหมายเคร่ืองจักร
ปลอดภัย 100% 

3. การฝกอบรม 

a. พนักงานทุกคนที่ทาํงานกับเครือ่งจักรตองไดรบัการฝกอบรมดานความปลอดภัยเม่ือมีการจางงานครัง้แรก การฝกอบรมตอง
ประกอบดวยเนือ้หาอยางนอยที่สุด: 

i. อันตรายจากเครื่องและวิธีการปองกันอันตรายเหลานั้น 

ii. ข้ันตอนการปฏบิัติงานที่ปลอดภัย 

b. พนักงานทุกคนที่เก่ียวของในการออกแบบและพัฒนาเครือ่งจกัรตองไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับมาตรฐานและข้ันตอนดาน
ความปลอดภัยของเครือ่งจักรและแนวทางการออกแบบที่ปลอดภัย 

c. ผูปฏบิัติงานทัง้หมดรวมทัง้พนกังานชัว่คราวตองไดรบัการฝกอบรม/ผานการรับรองในการใชเครือ่งจักร 

d. พนักงานบาํรงุรกัษาตองไดรับการฝกอบรม/ผานการรบัรองสาํหรบัการบํารุงรักษาเครื่องจักร  

4. การจดัทาํเอกสาร  

ประวตักิารฝกอบรม: โรงงานแตละแหงตองเก็บประวัติการฝกอบรมเปนเวลาอยางนอย 3 ป 

บนัทกึอบุตักิารณ: โรงงานแตละแหงตองเก็บบันทึกอบุัติการณเปนเวลาอยางนอย 5 ป 

บนัทกึอืน่ ๆ:  

a. การประเมนิความเสี่ยง 

b. ไฟลทางดานเทคนิคสําหรบัเครือ่งจักรที่แสดงใหเห็นถึงการปฏิบติัตามมาตรฐานดานความปลอดภัยของเครือ่งจักรระดบัสากล
สําหรบัอุปกรณชวยชวีิต 
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มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํานี้จะกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งบริษัทคูสญัญาตองปฏบิติัตามขอกําหนดดานกฎหมายที่สูงข้ึน และ
ควรไดรับการสงเสริมใหพัฒนาแนวทางปฏิบติัของตนเองเพือ่ใหพนักงานไดรบัความคุมครองมากย่ิงข้ึน ยกเวนทีร่ะบุไวเปนแนวทางที่
แนะนําโดยเฉพาะ 

อางองิ: 

 กฎหมายและขอบงัคับของรัฐบาลกลางและทองถ่ินทีบ่ังคบัใช 

 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ Nike ประกอบดวย “การควบคุมพลังงานอนัตราย”, “ความปลอดภยัของ
โครงสรางอาคาร”, “การสัมผัสกับเสียงรบกวนในการทาํงาน”, “ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา”, “การจัดการเพือ่ความ
ปลอดภัยจากอคัคภีัย”, “การดําเนินการในสภาวะฉุกเฉิน”, “การเฝาระวังเครือ่งจักร”, “ขอจาํกัดในการสัมผัสจากการ
ทํางาน”, “ถังรับแรงดันและระบบ” 

 องคการมาตรฐานสากล - ISO 12100 ความปลอดภัยของเครือ่งจักร ซึ่งประกอบดวยหลกัการทัว่ไปในการออกแบบ 
รวมถึงการประเมินและลดความเสี่ยง 

 ขอกําหนดดานเครือ่งจักรของสหภาพยุโรป– MD 2006/42/EC 

 คณะกรรมาธิการดานวศิวกรรมไฟฟาระหวางประเทศ – EIC 60204-1 – อปุกรณไฟฟาของเครือ่งจักร – สวนที ่1: 
ขอกําหนดทัว่ไป 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจัดหาสถานทีท่าํงานทีป่ลอดภยัและดําเนนิการตามข้ันตอนทีจ่ําเปนเพ่ือปองกันการเกิดอบุัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดข้ึน
จากการเชือ่มโยงหรอืเกิดข้ึนระหวางการทาํงานหรอืจากการดําเนินการในโรงงานของซัพพลายเออร ซัพพลายเออรมีระบบในการ
ตรวจจับ หลีกเล่ียง และตอบสนองตอความเสีย่งทีอ่าจเกิดข้ึนซึ่งมีผลตอความปลอดภัยของพนักงานทุกคน 

 พัฒนาและปรับใชกระบวนการและข้ันตอนตาง ๆ เพ่ือขจัดความเสี่ยงทั้งในปจจุบนัและอนาคตที่เก่ียวของกับถังรบัแรงดนัและ
ระบบ 

ความรบัผดิชอบ  

ผูจดัการฝายสถานที ่ตองใหแนใจวามีการพฒันา ปรบัใช และปฏบิัติตามกระบวนการดานการบาํรงุรักษาและความปลอดภัยของถังรับ
แรงดันและระบบ 

พนกังาน HSE ตองกําหนด กํากับดูแล และบริหารจัดการขอกําหนดของมาตรฐานน้ี 

ผูจดัการและหวัหนางาน ตองใหแนใจวาพนกังานไดรบัการฝกอบรมและปฏิบติัตามขอกําหนดของมาตรฐานนี ้

พนกังาน ตองยึดถือปฏบิัติตามขอกําหนดของมาตรฐานนี ้

คาํจาํกดัความ 

 ถงัรบัแรงดนัและระบบ ภาชนะหรือทอทีอ่อกแบบมาเพื่อเก็บหรือขนสงกาซหรือของเหลวทีมี่แรงดัน แตกตางจากแรงดันทัว่ไป 
อุปกรณรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ: หมอไอน้าํและทอที่เก่ียวของ, หมอไอน้าํรอนแรงดันสูง, เครือ่งอัดอากาศ, เครือ่งรับลมและทอ
ที่เก่ียวของ, หมอนึง่อดัไอน้ํา, เครือ่งยอม, ถังเก็บกาซ (เชน LPG) และถังปฏกิิริยาเคมี เปนตน   

 หมอไอน้าํ: เปนภาชนะแบบปดที่น้าํหรอืของเหลวอืน่ ๆ ถูกทําใหรอน ของเหลวที่ถูกทําใหรอนหรอืเปนไอจะออกจากหมอไอน้ํา
เพ่ือใชในกระบวนการตาง ๆ หรือการใชงานความรอน รวมถึงกระบวนการผลิต การผลิตน้าํรอน ระบบทาํความรอนใหกับ
อาคารโดยการสงอากาศหรือน้ํารอนผานทอในอาคาร และการทาํอาหาร 

 โรงงานผลติเสือ้ผาสาํเรจ็รปู: โรงงานที่มีกระบวนการผลติทีร่วมไวในการผลิตเสื้อผา ซึ่งอาจรวมถึงการตดัผา การปกผา การ
เย็บผา การรีดผา การพิมพสกรีน การถักลาย   

 ถาน: หินตะกอนสีดําหรอืสีน้าํตาลดําที่เผาไหมได ซึ่งมคีารบอนและไฮโดรคารบอนอยูเปนจาํนวนมาก ซึ่งเปนเชือ้เพลิงแบบใช
แลวหมดไปโดยนํามาใชกันทัว่ไปในการผลิตไอน้าํ 

 น้าํมนัเตา: น้ํามันที่ตกคางอยูหลังจากการกลั่นและการแยกชัน้ภายหลังของน้ํามันดิบ เม่ือเทียบกับน้าํมันเชื้อเพลิงชนดิอืน่ ๆ การ
ปลอยกาซคารบอนมอนอกไซดของน้ํามันเตาในระหวางการเผาไหมมีคามากกวาน้ํามันเชื้อเพลิงชนดิอืน่ ซึง่เปนเชือ้เพลิงแบบ
ใชแลวหมดไปสําหรบัการผลิตไอน้าํในอุตสาหกรรม 

 ระบบอากาศอดั: กลุมของระบบยอยทีป่ระกอบดวยชุดสวนประกอบ รวมถึงเครือ่งอัดอากาศ อุปกรณบาํบดัอากาศ การควบคมุ 
ระบบทอ เครื่องมืออัดลม เครื่องจักรที่ขับเคล่ือนโดยกําลงัลม และการประยุกตใชกระบวนการที่ใชอากาศอดั 

 ผูรบัจางชวง: ผูจัดหาชิน้สวน ผลิตภัณฑ หรือบริการใด ๆ ใหกับโรงงาน 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง— โรงงานแตละแหงจะตองมีการประเมินความเสี่ยงรายปโดยจัดทําเปนเอกสารทีอ่ยางนอยที่สุด
ประกอบดวยขอมูล:  

a. การระบุและการจําแนกประเภทของถังรับแรงดันและระบบตามอันตรายที่เก่ียวของ 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตรายซึ่งเกิดจากถงัรับแรงดนั หมอไอน้าํ ทอสงไอน้ํา และระบบอืน่ ๆ ที่ระบุไวใน
มาตรฐานน้ี 
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c. การกําหนดมาตรการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน การตรวจสอบ อปุกรณปองกันสวนบคุคล) ที่เก่ียวของกับถังรบัแรงดัน
และระบบ  

d. ตองมีการประเมินความเสี่ยงสาํหรบัถังรบัแรงดันใหมและเม่ือมีการเปลี่ยนวสัดุและการออกแบบในระบบท่ีมีอยู 

2. นโยบายและขัน้ตอน— โรงงานแตละแหงตองดาํเนินการเพ่ือบรรเทาหรอืลดความเสี่ยงทีเ่ก่ียวของกับแตละกระบวนการและ/หรอื
พ้ืนทีท่ํางาน ซึง่อยางนอยที่สดุรวมถึงสิง่ตอไปนี ้ 

a. การติดต้ังเครื่องจักรใหม - ตองติดต้ัง ปรบัเทยีบ และทดสอบถังรับแรงดันและระบบตามคําแนะนาํของบริษัทผูผลิต: 

i. ระบบการจายไอน้ําตองไดรับการบาํรงุรักษาและมีการปองกันอยางเหมาะสมกอนใชงาน 

b. การใชงานทีป่ลอดภัย – ถังรบัแรงดันและระบบทัง้หมดถูกนาํมาใชเพ่ือวตัถุประสงคทีอ่อกแบบไว 

i. ระบบการตรวจสอบระดับแรงดนัหรอืภาวะผิดปกติใด ๆ มีสัญญาณเตอืนลวงหนา 

ii. ผูปฏบิัติงานตองไดรบัอนญุาตและผานการฝกอบรมแลว 

c. โปรแกรมการบาํรุงรักษาเชงิปองกัน – ถังรบัแรงดนัและระบบทั้งหมดมีโปรแกรมการบํารุงรกัษาเชิงปองกันอยางตอเนือ่งเพื่อ
หลีกเล่ียงความผิดปกติหรือความลมเหลวของวาลวนิรภัยและระบบเตือนภัย ซึ่งควรทีจ่ะมี:  

i. การตรวจสอบประจาํป 

 การทดสอบทางเทคนคิเก่ียวกับตัวควบคุมแรงดัน สวิตช และวาลวนิรภัยสําหรับถังรบัแรงดนัทัง้หมด 

 การทดสอบแบบ Ultrasonic (UT), การทดสอบการซมึผานของของเหลว (PT) และการทดสอบความยืดหยุนของ
วัสดุและอายุของถังรบัแรงดัน 

 ระบบหมอไอน้าํพรอมกับการสํารวจความพรอมใชงานและการทํางานของหมอไอน้ํา ระบบทอสงไอน้าํ ระบบการนาํ
ไอน้าํควบแนนกลับมาใชใหม รวมทั้งความครอบคลุมของระบบปองกัน การบํารุงรักษาทอพักไอน้าํ และถังเก็บน้ําที่
เพียงพอ 

 ระบบอากาศอัดพรอมกับการสาํรวจการบํารุงรักษาและการควบคุมแรงดนั ตลอดจนอัตราการรัว่ไหลของอากาศทั่วทั้ง
ระบบ 

ii. ระบบอากาศอัดตองมีข้ันตอนการบํารงุรักษาทีเ่หมาะสมสําหรบัการซอมแซมและเปล่ียนทอสงอากาศ รวมถึงการคนหาและ
กําจัดการรั่วไหลของอากาศ 

iii. ระบบหมอไอน้าํตองมีกระบวนการบาํรงุรักษาที่เหมาะสมสาํหรับหมอไอน้าํ ระบบทอสงไอน้าํ ระบบการนําไอน้าํควบแนน
กลับมาใชใหม รวมทั้งความครอบคลุมของระบบปองกัน ทอพักไอน้าํ และถังเก็บน้ําที่เพียงพอ 

d. ขอกําหนดเพิ่มเติมเก่ียวกับหมอไอน้ํานี้สําหรบัโรงงานตดัเย็บเสื้อผาสําเร็จรปู   

i. โรงงานจะตองไมซื้อหมอไอน้าํแบบทอไฟอยูตรงกลางใหมและไมใชกระแสไฟฟา 

ii. มีข้ันตอนในการยกเลิกใชงานหมอไอน้ําแบบทอไฟอยูตรงกลางและไมใชกระแสไฟฟาในปจจบุันและอนาคตใน
กระบวนการรีด รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ในโรงงานของผูรบัเหมาชวง เมื่อยกเลิกใชงานแลว ควรติดฉลากวาไมใชงาน
และกําจัดทิง้อยางเหมาะสม 

iii. นโยบายที่เปนลายลักษณอักษรซึง่ระบวุาหามใชหมอไอน้ําแบบทอไฟอยูตรงกลางและไมใชกระแสไฟฟาโดยมีผลต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2020 

iv. ซึ่งจะตองเก็บรกัษาบันทึกการกําจัดทิง้เปนเวลา 5 ป 

3. การฝกอบรม 

a. ถังรับแรงดันทั้งหมด: พนักงานที่ไดรับอนญุาตทุกคนจะตองไดรบัการฝกอบรมเบือ้งตนและการฝกอบรมเปนประจําทุกปหลัง
จากนั้น การฝกอบรมตองประกอบดวยเนือ้หาอยางนอยที่สุด ไดแก 
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i. อันตรายที่อาจเกิดข้ึนของอปุกรณและระบบ 

ii. ข้ันตอนการปฏบิัติงานและการบํารุงรักษาทีป่ลอดภัย 

iii. ข้ันตอนฉุกเฉิน 

b. ระบบอากาศอัดและหมอตม: พนักงานที่ไดรบัอนญุาตทุกคนจะตองไดรบัการฝกอบรมเบื้องตนและการฝกอบรมเปนประจาํทุก
ปหลังจากนัน้ การฝกอบรมตองประกอบดวยเนือ้หาอยางนอยที่สุด ไดแก 

i. ประเภทของหมอไอน้ําหรือระบบอากาศอัดที่มีอยูในโรงงาน 

ii. ไดรบัใบอนุญาตประกอบกิจการหมอไอน้ําถามี 

4. การจดัทาํเอกสาร  

ประวตักิารฝกอบรม: โรงงานแตละแหงตองเก็บประวัติการฝกอบรมเปนเวลาอยางนอย 3 ป 

บนัทกึอบุตักิารณ: โรงงานแตละแหงตองเก็บบันทึกอบุัติการณเปนเวลาอยางนอย 5 ป 

บนัทกึอืน่ ๆ:  

a. การประเมนิความเสี่ยง 

b. บันทึกการบํารงุรักษาอยางนอย 3 ป 

c. บันทึกการตรวจสอบอยางนอย 3 ป 

d. มีแผนผังของ: 

i. ระบบไอน้ําและทอระบบอากาศอัด 

ii. ตําแหนง จํานวน และประเภทของทอพักไอน้าํ ตลอดจนประวัติการบํารุงรักษา 

iii. ตําแหนงของเครื่องวัดแรงดันและอุณหภมิู 

iv. ตําแหนงและชนิดของที่เก็บน้าํ 
 

มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํานี้จะกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งซัพพลายเออรตองปฏบิติัตามขอกําหนดดานกฎหมายที่สูงข้ึน และ
ควรไดรับการสงเสริมใหพัฒนาแนวทางปฏิบติัของตนเองเพือ่ใหพนักงานไดรบัความคุมครองมากย่ิงข้ึน ยกเวนทีร่ะบุไวเปนแนวทางที่
แนะนําโดยเฉพาะ 

อางองิ: 

 กฎหมายและขอบงัคับของรัฐบาลกลางและทองถ่ินทีบ่ังคบัใช 

 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ NIKE -- “ความปลอดภัยของเครื่องจกัร”, “น้ําเสีย”, "ขยะมูลฝอย", "การปลอย
มลพิษทางอากาศ" 

 มาตรฐานประสทิธิภาพระดบันานาชาติ (IE) IEC 60034-30-1: 2014 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน International Standards Organization – (ISO) 31000:2009 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองจัดเตรียมสถานที่ทาํงานที่มีความปลอดภัย และดําเนนิข้ันตอนที่จําเปน เพื่อปองกันอุบติัเหตุและการบาดเจบ็อนัเกิด
จาก เก่ียวของกับหรอืเกิดข้ึนในระหวาง หรอืเปนผลมาจากการทาํงานใหโรงงานของซัพพลายเออร ซพัพลายเออรจะตองมรีะบบในการ
ตรวจสอบ หลีกเล่ียงและรับมือกับความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนตอความปลอดภัยของพนักงานทกุคน  

 พัฒนาข้ันนตอนและวิธีปฏิบติังานและนาํไปใชเพ่ือลดหรอืกําจัดความเสี่ยงที่เก่ียวกับการบาดเจ็บอันเนือ่งมาจากชิน้สวน ของ
เครือ่งจักรทีมี่การเคลือ่นไหว 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวธีิปฏบิัติงานเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากเครือ่งจักรไดรบัการพัฒนา นําไปใช และปฏบิติั
ตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการปองกันอันตรายจากเครื่องจักร 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของวิธีปฏบิัติงานเก่ียวกับการ 
ปองกันอันตรายจากเครือ่งจักร 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของวิธีปฏิบติังานเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากเครือ่งจักร 
คาํจาํกดัความ 

 ลฟิท คอือุปกรณยกซึ่งประกอบดวยแทนหรอืกรงทีส่ามารถยกข้ึนหรือลดลงดวยเพลาต้ังโดยใชกลไก เพื่อนํามาใชในการเคล่ือน 
ยายผูคนหรอืสิง่ของจากชัน้หนึ่งไปอีกชัน้ในตัวอาคาร 

 การตดัแยก ลอ็คระบบและปายแจงเตอืน (LOTO)  
หมายถึงแนวปฏิบติัและวิธีปฏบิัติที่กําหนดไวเพ่ือปองกันไมใหพนักงานไดรบัอนัตรายจากการที่เครือ่งจักรและอปุกรณไดรบัการสง 
พลังงานหรือกลับมาทํางานโดยไมคาดคดิ หรอืการปลอยพลงังานที่เปนอันตรายขณะทีบ่ริการหรอืบํารุงรักษา 

 การปองกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัร คอืวิธีปองกันผูปฏบิัติงานและพนักงานคนอื่นๆ ในบริเวณที่เครือ่งจักรทาํงานไมใหไดรบั
อันตราย เชน ขณะที่เกิดการหนีบ บีบ อัด, สวนที่กําลังหมุนเศษวัสดุที่กําลังปลิวและเปนประกายไฟ ตัวอยางของวิธีการปองกัน
อันตรายจากเครื่องจักรคอื เครือ่งก้ัน อุปกรณที่ใชสองมือกด อินเทอรล็อค เปนตน 

REQUIREMENTS 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยงการปองกันอันตรายจากเครื่องจักร ซึ่งประกอบ 
ดวยขอมูลตอไปนเปนอยางนอย 

a. การสํารวจอนัตรายของเครือ่งจักรและอปุกรณทั้งหมดในสวนที่เคล่ือนไหวได 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตราย 

c. การระบุและการนํามาตรการการควบคมุไปใชเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน อุปกรณปองกันอนัตรายชนิดอยูกับที่ อินเทอรล็อค 
ระบบควบคุมแบบสองมือ) 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน— 

แตละโรงงานตองใชวิธีปฏบิติเพ่ือลดหรอืกําจดความเสี่ยงการบาดเจบ็จากชิน้สวนของเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหว ซึง่ตอง
ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การประเมนิอปุกรณใหม/และหรืออปุกรณที่ไดรบัการปรบัเปล่ียน โดยคํานงึถึงการกําจดัความอนัตรายเปนอันดบัแรก และ
การปองกันอนัตรายเปนลําดับถัดไป 
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b. อุปกรณปองกันตองอยูในสภาพที่พรอมสําหรบัการใชงานและติดต้ังอยางปลอดภัย 

c. อุปกรณปองกันตองไมกอใหเกิดอันตรายเพ่ิมข้ึน 

d. พัดลมและอปุกรณที่หมุนไดอืน่ๆ ที่อยูเหนอืพ้ืนทีป่ฏบิัติงานนอยกวา 2.1 เมตร (17 ฟุต) จะตองมีการปองกันโดยใชชองเปดที่
นอยกวา 1.25 ซม. (0.5 น้ิว) 

e. เครือ่งจักรทีมี่ชิน้สวนที่หมุนไดตองถูกปดและล็อคดวยกลไกปดอัตโนมัติ 

f. ติดต้ังเครือ่งจักรหรอือปุกรณที่สามารถเดินและเคล่ือนที่ไดขณะปฏบิัติงานไวอยางแนนหนาปลอดภัย 

g. การตรวจสอบการปองกันอันตรายของเครือ่งจักรทุกป 

h. การบาํรงุรักษาเชิงปองกันและซอมแซมตามขอกําหนดของการตัดแยก ลอ็กระบบและปายแจงเตือน 

3. ลฟิท, บนัไดเลือ่นและลฟิทขนของ— 

การประเมนิความเสีย่ง: แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเสี่ยงสําหรบัลิฟท บันไดเล่ือนและลิฟทขนของ ซึ่ง
ประกอบดวยสิง่ตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การช้ีบงอันตรายที่เก่ียวกับการปฏบิัติงานและการบํารุงรักษาลิฟท บันไดเล่ือนและลิฟทขนของ 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตราย 

c. การกําหนดและการนํามาตรการการควบคุมไปใชเพ่ือลดความเสี่ยงใหอยูในระดบัที่ยอมรบัได (เชน อินเทอรล็อค การ
บํารุงรักษาเชิงปองกัน) 

โครงการ: โรงงานทุกแหงตองใชวิธีปฏบิัติเก่ียวกับลิฟท บันไดเล่ือนและลฟิทขนของ ซึง่ตองครอบคลุมสิง่ตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. ระบุน้าํหนักการยกทีป่ลอดภัย หากเปนอปุกรณที่ไมไดมีวัตถุประสงคใหบคุคลใชงาน ควรมีปายระบอุยางชัดเจน 

b. จัดวางหรอืติดต้ังเพ่ือปองกันไมใหผูใชหรือผูอื่นมีความเส่ียงที่จะไดรับบาดเจ็บ 

c. ติดต้ังและใชงานอินเทอรล็อค ตัวก้ัน และอปุกรณนิภัยอยางเหมาะสมเพ่ือปองกันการบาดเจ็บ 

d. ควรบาํรงุรักษาเชิงปองกันอยางสม่ําเสมอ 

e. บํารุงรักษาและซอมแซมตามขอกําหนดของการตัดแยก ล็อคระบบและปายแจงเตือน 

f. ใชตัวก้ันและปายเพื่อปองกันมิใหบคุคลใดเขาไปในขณะที่เครื่องจักรไมสามารถทาํงานได 

g. วิธีปฏิบติัเก่ียวกับการใชลิฟท บันไดเล่ือนและลิฟทขนของในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

h. การตรวจสอบและรบัรองโดยบริษัทอื่นเปนระยะๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

i. ระยะหางในแนวดิ่งทีป่ราศจากสิ่งกีดขวางเหนอืศรีษะอยางนอย 2.1 ม. (7 ฟุต) 

4. การฝกอบรม— 

พนักงานทุกคนที่ทาํงานกับเครือ่งจักรที่เคล่ือนที่ไดจะตองไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยเม่ือไดรับการจางงานในครั้งแรก 
การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเนื้อหาตอไปนี้เปนอยางนอย 

 อันตรายจากเครื่องจักร 

 วิธีปฏิบติัเพ่ือการทํางานอยางปลอดภัย 

 ขอมูลเก่ียวกับอปุกรณปองกันอนัตรายจากเครือ่งจักรและวิธีใชที่เหมาะสม 

 การแจงหากอปุกรณปองกันหาย ชํารุด ไมสามารถใชงานได หรืออยูในสภาพที่ไมปลอดภัย 
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5. การเตรยีมเอกสาร 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ 

b. บันทึกการประเมินอปุกรณใหมและอปุกรณที่ไดรบัการปรบัเปล่ียนตลอดอายุการใชงานของอุปกรณ 

c. บันทึกการตรวจสอบและการบาํรุงรกัษาตองไดรบัการเก็บไวอยางนอย 3 ป 

d. บันทึกการซอมแซมตลอดอายุการใชงานของอุปกรณ 
 

 

 
เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนข
อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญาจะตองสงเสริม
การดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “การควบคุมพลังงานที่เปนอนัตราย” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 8-16 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองจัดเตรียมสถานที่ทาํงานที่มีความปลอดภัย และดําเนนิข้ันตอนที่จําเปน เพื่อปองกันอุบติัเหตุและการบาดเจบ็อนัเกิด
จาก เก่ียวของกับหรอืเกิดข้ึนในระหวาง หรอืเปนผลมาจากการทาํงานใหโรงงานของซัพพลายเออร ซพัพลายเออรจะตองมรีะบบในการ
ตรวจสอบ หลีกเล่ียงและรับมือกับความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนตอความปลอดภัยของพนักงานทกุคน  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือลดหรอืกําจดัความเสี่ยงในการปฏบิัติงานที่จะไดรับ LASER (การขยายพลัง
แสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวธีิปฏบิัติดานความปลอดภัยเก่ียวกับ LASER (การขยายพลงัแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี 
ไดรบัการพัฒนา นําไปใช และปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏบิัติดานความ
ปลอดภัยเก่ียวกับ LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรงัส)ี 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรบัการฝกอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของโครงการรกัษาความ 

ปลอดภัยจาก LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของโครงการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับ LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี 

คาํจาํกดัความ 

 LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี คอือปุกรณที่สรางลาํแสงอันทรงพลังซึง่แตกตางจากแสงทัว่ไป มีสีเดียว 
(หนึ่งสี) เปนระเบียบ และมีทิศทางที่แนนอน ตัวอยางการใชงาน LASER (การขยายพลงัแสงดวยการกระตุนใหแผรังสี) มีดังนี ้การ
ตัดโลหะ การผาตัดทางการแพทย ระบบการวัด และสรางรปูแบบของแสงสาํหรบัความบันเทิง 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย  
a. การช้ีบงและการจัดประเภท LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี รวมทั้งอันตรายที่เก่ียวของ 
b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตราย 
c. การกําหนดมาตรการการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน การตรวจติดตาม, อุปกรณนิรภัยสวนบุคคล) 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิแตละโรงงานจะตองมวีิธีปฏิบติัทีจ่ะนาํไปใชเพ่ือลดหรือกําจัดความเสี่ยงในการปฏิบติังานทีจ่ะไดรบั 
LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี ซึ่งตองครอบคลุมสิง่ตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี ตองไดรบัการออกแบบใหมีระบบปองกันและระบบควบคุมการเชือ่มตอ
พลังงานหรือกลไก เพื่อปองกันไมใหบุคคลใดไดรบัลําแสงของ LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี 

b. จํากัดบริเวณสําหรับพนักงานทีไ่ดรบัอนุญาตเทานั้น 

c. ปายบอกและปายประกาศในบริเวณที่ใช LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี 

d. อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคลอยางเหมาะสม 

e. วิธีปฏิบติัที่เขียนเปนลายลักษณอักษรเฉพาะของงานเพ่ือการจัดการและทํางานกับ LASER (การขยายพลังแสงดวย
การกระตุนใหแผรังส)ี 
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f. วิธีปฏิบติัในกรณีฉุกเฉิน 

g. ตองมีการปรบัเทียบและทดสอบระบบ LASER (การขยายพลังสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี ตามที่ผูผลิตแนะนาํ 

h. ตองมีการแกไขขอบกพรองของระบบ LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรงัส)ี ทั้งหมดกอนที่จะนาํมาใชในการ
ปฏบิัติงาน 

3. การฝกอบรม— 

การรบัรูในเรือ่งความปลอดภยัของ LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี: พนักงานที่เก่ียวของจะตองไดรบัการ
ฝกอบรมระดบัการรบัรูเม่ือไดรับมอบหมายใหทํางานในครัง้แรก การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเนือ้หาตอไปนี้เปนอยางนอย 

 ผลกระทบของรังสี LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี และอันตรายตอพนักงานทีอ่าจได
รับ ตลอดจนวิธีควบคุมอนัตรายดังกลาว 

 วิธีการปฏบิัติงานอยางปลอดภยั 
 วิธีปฏิบติัในกรณีฉุกเฉิน 

ความปลอดภยัของ LASER (การขยายพลงัแสงดวยการกระตุนใหแผรงัส)ี:  
พนักงานที่ไดรับอนุญาตจะตองไดรับการฝกอบรมเบื้องตนและการฝกอบรมประจําปการฝกอบรมจะตองประกอบดวยเนือ้หาตอไปนี้
เปนอยางนอย 

 ประเภทของ LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี ที่ใชในโรงงาน 

 อันตรายที่อาจเกิดข้ึนเม่ือไดรับ LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี ทีอ่ยูในโรงงาน 
 ระดบัการไดรับรังสีและความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 
 ผลการประเมินอันตราย 
 วิธีการปฏบิัติงานอยางปลอดภยั 
 วิธีปฏิบติัในกรณีฉุกเฉิน 

4. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 
บนัทกึทางการแพทย 
แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกหลักฐานทางการแพทยไวเปนความลบัอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน 

บวกเพ่ิมอีก 30 ป บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรบัความยนิยอมเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน 
เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย 

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 
บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนั 

b. บันทึกการปรบัเทียบของอปุกรณการทดสอบอยางนอย 3 ป 

c. บันทึกการบํารงุรักษาตลอดอายุการใชงานของอปุกรณ 
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เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard)  
นี้ถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญา
จะตองสงเสริมการดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางม ี
ประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

▪ กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองจัดเตรียมสถานที่ทาํงานที่มีความปลอดภัย และดําเนนิข้ันตอนที่จําเปน เพื่อปองกันอุบติัเหตุและการบาดเจบ็อนัเกิด
จาก เก่ียวของกับหรอืเกิดข้ึนในระหวาง หรอืเปนผลมาจากการทาํงานใหโรงงานของซัพพลายเออร ซพัพลายเออรจะตองมรีะบบในการ
ตรวจสอบ หลีกเล่ียงและรับมือกับความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนตอความปลอดภัยของพนักงานทกุคน  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติและนาํไปใชเพ่ือลดหรอืกําจัดความเสี่ยงของความเสียหายของอปุกรณหรอืการไดรับอนัตราย 
จากการบํารุงรกัษาและการซอมแซม 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวานโยบายและวิธีปฏิบติัเก่ียวกับความปลอดภัยในการซอมบํารงุไดรับการพัฒนา นําไปใช และ
ปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการวิธีปฏบิติัดานความปลอดภัยในการ
ซอมบํารุง 

ตวัแทนฝายบาํรงุรกัษา ตองจดัทํา คงไว ตลอดจนจัดการนโยบายและวิธีปฏิบติัดานความปลอดภัยในการซอมบํารงุ 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของนโยบายและวิธีปฏบิัติดานความ
ปลอดภัยในการซอมบํารงุ 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของนโยบายและวิธีปฏบิัติดานความปลอดภัยในการซอมบํารุง 
คาํจาํกดัความ 

 การทาํงานทีต่องใชความรอน คืองานเชือ่ม งานตัด งานเจยีรไน หรอืงานอื่นๆ ที่ตองใชเปลวไฟ ประกายไฟ หรือแหลงจุดติดไฟ
อื่นๆ ซึ่งอาจทาํใหเกิดควนัหรอืไฟ หรือที่อาจทําใหระบบตรวจสอบทํางาน 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง— 
โรงงานแตละแหงตองจัดทําเอกสารการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการซอมบํารุงซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การช้ีบงอันตรายที่เก่ียวของกับการงานการบาํรุงรักษาและการซอมแซม 

b. การประเมนิความเสี่ยงจากอันตรายที่กําหนด 

c. การกําหนดมาตรการการควบคุมเพ่ือลดหรอืกําจัดความเสี่ยง (เชน อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล, การอนุญาตใหทาํงาน
ที่ตองใชความรอน) 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิโรงงานแตละแหงตองใชวิธีปฏิบัติดานการซอมบาํรุง วิธีปฏบิัติดังกลาวตองประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปน
อยางนอย 

a. สถานทีท่ํางานจะตองอยูในสภาพดีและสะอาด 

b. เครือ่งมอืและอปุกรณทั้งหมดจะตองอยูในสภาพทีป่ลอดภัยและใชงานได 

c. สามารถดูคูมือการใชงานของอุปกรณได 

d. จัดเตรียมและใชอปุกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

e. ระบบบาํรงุรักษาเชิงปองกันและซอมแซมจะตองประกอบดวยขอมูลตอไปนี ้
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 กําหนดเวลาและการจัดลําดับความสาํคญั 
 รายละเอียดของงานทีท่ําเสร็จแลว 
 วันที่และชื่อบคุคลที่ทาํงานเสรจ็ 

 บันทึกการบํารงุรักษา/ซอมแซมชิ้นสวนตางๆ ของอปุกรณหรอือปุกรณ 

f. วิธีปฏิบติัดานความปลอดภัยและระบบการอนุญาตใหทํางานที่ใชความรอน เม่ือตองมีการทาํงานที่ใชความรอนในบริเวณใดๆ ที่
ไมใชสถานทีท่ีกํ่าหนดไวใหปฏิบติังานดังกลาวและปราศจากเปลวไฟหรือการเผาไหมระบบการอนญุาตใหทํางานโดยใชความ 
รอนจะตองประกอบดวยขอมูลตอไปนี ้

 สถานที่และลักษณะการทาํงานที่ใชความรอน 
 เวลาและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 การใชความระมัดระวงักอนเริม่ ระหวางและหลังจากทีท่ํางานเสร็จสมบรูณ 
 หัวหนางานและพนักงานทีป่ฏบิัติงาน 

 ตองใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล 
 การมีอปุกรณดับเพลิง 

 รายชือ่ผ ูไดรบัอนญุาตที่สามารถลงลายมือชือ่อนุญาต 

3. การฝกอบรม— 

พนกังานซอมบาํรงุ ตองไดรบัการฝกอบรม ซึง่ประกอบดวยขอมูลตอไปนั้เปนอยางนอย 

 ขอกําหนดเฉพาะของโครงการดานความปลอดภัยในการซอมบํารงุ 
 การใชงาน การจัดเก็บ และบาํรุงรักษาเครื่องมือ 

 ขอกําหนดในการบํารงุรักษาอปุกรณและเครือ่งมอืเชงิปองกัน 
พนกังานทีไ่ดรบัอนญุาตใหทาํงานทีใ่ชความรอน ตองไดรบัการฝกอบรมประจําป ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

 วิธีปฏิบติัและระบบการอนุญาตใหทํางานโดยใชความรอน 

 การใชอุปกรณ (รวมถึงอปุกรณดับเพลิง) 

4. การเตรยีมเอกสาร 

บนัทกึการฝกอบรม โรงงานแตละแหงตองเก็บรักษาบนัทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 
บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนั 

b. บันทึกการบํารงุรักษาเชงิปองกันอยางนอย 3 ป 

c. บันทึกการซอมแซมตลอดอายุการใชงานของอุปกรณ 

d. การอนุญาตใหทํางานโดยใชความรอนอยางนอย 3 ป 
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เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
นี้ถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเนือ่ง 
เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “วัสดทุี่เปนอันตราย” ของ Nike 

 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “ปลอดภัยของระบบไฟฟา” ของ Nike 

 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “การควบคุมพลังงานที่เปนอนัตราย” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 4-23 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองจัดเตรียมสถานที่ทาํงานที่มีความปลอดภัย และดําเนนิข้ันตอนที่จําเปน เพื่อปองกันอุบติัเหตุและการบาดเจบ็อนัเกิด
จาก เก่ียวของกับหรอืเกิดข้ึนในระหวาง หรอืเปนผลมาจากการทาํงานใหโรงงานของซัพพลายเออร ซพัพลายเออรจะตองมรีะบบในการ
ตรวจสอบ หลีกเล่ียงและรับมือกับความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนตอความปลอดภัยของพนักงานทกุคน  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือลดหรอืกําจดัความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอันตรายดานไฟฟา 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวธีิปฏบิัติงานตางๆ ในโครงการรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟาไดรับการพัฒนา นําไปใช 
และปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการการประเมินความเสี่ยง ข้ันตอนที่เขียน
เปนลายลักษณอักษร การฝกอบรม การเก็บบนัทึกขอมูล และการตรวจสอบประจําป สําหรบัคูมือการรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟา 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดเนื่องจากเก่ียวของกับวิธีปฏบิติั 
งานดานระบบไฟฟาทีป่ลอดภัย 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของข้ันตอนการรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟา 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—  
แตละโรงงานตองจดัทาํเอกสารการประเมินความเสี่ยงที่ดาํเนินการสําหรับงานดานระบบไฟฟาตางๆ ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
เปนอยางนอย 

a. การช้ีบงงานที่เก่ียวของกับระบบไฟฟาและอนัตรายที่เก่ียวของ 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตราย 

c. มาตรการการควบคุมเพ่ือลดหรือกําจัดความเสี่ยง (เชน อุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล กระบวนการปฏิบติังาน การฝก 
อบรมวิธีการปฏบิัติงานอยางปลอดภัย เปนตน) 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน—แตละโรงงานตองนําวิธีปฏบิัติงานตางๆ ไปใชเพ่ือลดหรอืกําจดัความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอันตรายของ
ระบบไฟฟา วิธีปฏบิัติงานตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟาโดยทั่วไป 

 เฉพาะพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมและไดรบัอนุญาตเทานัน้จึงจะสามารถซอมอปุกรณไฟฟาได 

 ผูที่ทาํงานเก่ียวกับวงจรไฟฟาที่มีพลังงานตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไดรับอนญุาตใหทาํงานดังกลาวโดยเฉพาะ 

 พ้ืนทีจ่ายไฟฟาตองมีการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน (เชน หองที่ไดรบัการออกแบบมาเปนพิเศษ การใชเสา
และราวเหล็กทีแ่ข็งแรง) 

 พนักงานที่ไดรับอนุญาตเทานัน้ที่จะสามารถเขาถึงหองจายไฟฟาได 

 แผงควบคุมการจายไฟฟา เบรกเกอร สวิตช และกลองตอสายไฟทัง้หมดตองปดสนทิและไดรบัการปองกันจากความ
เปยกชื้น 

 อุปกรณการควบคมุไฟฟาทัง้หมดตองมีการติดปายเพื่อระบุการควบคมุอปุกรณ 
 แผงจายไฟฟาทั้งหมดตองมีระยะหาง 0.9 เมตร (3 ฟุต) 
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 ทอรอยสายไฟทั้งหมดตองมีการรองรบัตลอดความยาว หามไมใหมีอปุกรณที่ไมเก่ียวกับไฟฟายึดติดกับทอรอย
สายไฟ 

 สายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดตองอยูในสภาพที่ด ี(ไมใชวงจรเปดโลง) 

 สามารถใชสายตอเปนการชั่วคราวไดเทานั้น 

 ตองมีเครือ่งตัดวงจรไฟฟาเม่ือมีกระแสรั่วลงดนิ (GFCI) สําหรับบริเวณทีมี่ความเปยกชื้น 
 ตองมีกฎรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟาของพ้ืนที่ไดกําหนดเฉพาะ 

b. การตรวจสอบระบบไฟฟา 

 โรงงานตองมีตารางการตรวจสอบและการทดสอบ ความถี่ในการตรวจสอบจะข้ึนอยูกับขอกําหนดของประเทศ 
ประเภทของอุปกรณ สภาพแวดลอมในการใชงาน และความถ่ีของการใชงาน 

 การแกไขดัดแปลงที่สาํคญัของเครือ่งจักรใหมและที่มีอยูแลวตองไดรับการตรวจสอบเพ่ือยืนยันวาเปนการปฏบิัติตาม
แนวทางและมาตรฐานตางๆ 

 ข้ันตอนการจัดลําดบัความสาํคัญและแกไขความบกพรองของระบบไฟฟา 

c. อุปกรณนิรภัย (สําหรบัการทํางานกับวงจรไฟฟาที่มีพลังงาน) 

 ตองใสรองเทานิรภัย/รองเทาบูท และแวนครอบตาที่ไดรับการจัดอันดับทางไฟฟาตามที่การประเมินความเสี่ยงกําหนด 

 เครือ่งมือทั้งหมดที่ใชสําหรับการทํางานเก่ียวของกับระบบไฟฟาตองไดรับการหุมฉนวนอยางเหมาะสม 

 ตองมีการตดิต้ังแผนรองฉนวนไฟฟาที่ดานหนาของแผงจายไฟฟาทัง้หมดในหองอปุกรณไฟฟา 

3. การฝกอบรม— 
พนักงานทุกคนตองไดรบัการฝกอบรมเก่ียวกับกฎการรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟาและข้ันตอนการรายงานความบกพรอง
ของระบบไฟฟา 

การรกัษาความปลอดภยัของระบบไฟฟา 

ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึง่ทาํงานเก่ียวกับระบบไฟฟาหรอืวงจรที่ตอเขากับแหลงพลังงานไฟฟาตองไดรับการฝกอบรมตามขอ 
กําหนดเฉพาะของพ้ืนทีง่านตอไปนี้เปนอยางนอย 

 การรบัรูถึงอนัตรายที่เก่ียวของกับสภาพแวดลอมการทํางานของตน 

 การใชวิธีปฏิบติังานและอุปกรณนิรภัยที่เหมาะสม 
 วิธีปฏิบติังานในการล็อก ตัดระบบและติดปายเตือนวงจรไฟฟาและอปุกรณที่มีพลังงานอยางปลอดภัย 

 การดูแลรักษาอุปกรณปองกันที่ตรายสวนบุคคล 

4. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึเหตกุารณ บนัทึกการบาดเจ็บและความเจ็บปวยที่มีสาเหตุมาจากดานไฟฟาตองไดรบัการเก็บไวอยางนอย 5 ป 
บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนั 

b. บันทึกการตรวจสอบตองไดรับการเก็บไวตลอดอายุการใชงานของอุปกรณหรือของโรงงาน 
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เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนข
อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญาจะตองสงเสริม
การดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “การควบคุมพลังงานที่เปนอนัตราย” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 8-31 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองจัดเตรียมสถานที่ทาํงานที่มีความปลอดภัย และดําเนนิข้ันตอนที่จําเปน เพื่อปองกันอุบติัเหตุและการบาดเจบ็อนัเกิด
จาก เก่ียวของกับหรอืเกิดข้ึนในระหวาง หรอืเปนผลมาจากการทาํงานใหโรงงานของซัพพลายเออร ซพัพลายเออรจะตองมรีะบบในการ
ตรวจสอบ หลีกเล่ียงและรับมือกับความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนตอความปลอดภัยของพนักงานทกุคน  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเก่ียวกับการตัดแยก ล็อคระบบและปายแจงเตือน (LOTO) ของเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวามีการควบคมุพลังงานที่เปนอันตราย 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวธีิปฏบิัติงานเก่ียวกับ LOTO ไดรับการจัดทํา นาํไปใช และปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนบริหารจดัการข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงาน
เก่ียวกับ LOTO 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของขั้นตอนและวิธีปฏบิัติงานเก่ียว 
กับ LOTO 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของข้ันตอนและปฏิบัติงานเก่ียวกับ LOTO 

คาํจาํกดัความ 

 พลงังานทีเ่ปนอนัตราย  
เปนพลังงานสะสมหรอืหลงเหลืออยูในเครื่องจกัรซึ่งอาจเปนอนัตรายเนือ่งจากการสงพลังงานหรอืการปลอยพลังงานสะสม 
พลังงานดงักลาวไดแก พลังงานไฟฟา พลังงานความรอน ปฏกิิริยาทางเคมี การเคล่ือนไหวทางกลไก พลังงานทีอ่าจมอียูหรือ 
คงคางอยู 

 การตดัแยก ลอ็คระบบและปายแจงเตอืน (LOTO)  
หมายถึงข้ันตอนและวิธีการรักษาความปลอดภัยใหกับพนักงานจากการทาํงานหรอืการสงพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณโดย
ไมคาดคดิ หรอืการปลอยพลังงานที่เปนอันตรายขณะที่กําลงัซอมบํารุงเครือ่งจักร 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเสี่ยงประจําป ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. การระบอุปุกรณ การทํางาน (เชน การติดต้ัง การบาํรงุรักษา การตรวจสอบ การทาํความสะอาดหรอืการซอมเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ) และอนัตรายที่เก่ียวของซึ่งเปนผลมาจากแหลงพลังงานอันตรายที่ไมมีการควบคุม 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับพลังงานที่เปนอนัตราย 

c. มาตรการควบคมุที่ใชในการลดความเสี่ยง (เชน วิธีปฏบิัติงานเก่ียวกับ LOTO) 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน— 

แตละโรงงานตองใชวิธีปฏบิัติงานเพ่ือลดหรือกําจัดความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการควบคุมพลังงานที่เปนอันตราย วิธีปฏบิัติงานตอง
ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. วิธีปฏิบติังานเก่ียวกับ LOTO เฉพาะเคร่ืองจักรตองมีการจัดทาํเอกสารสําหรบัอปุกรณที่มีแหลงพลังงานหลายแหลง 

b. การจดเตรียมระบบล็อก กุญแจและปายเตือนที่กําหนดเพื่อดแูลความปลอดภัยสําหรบัอปุกรณควบคุมพลังงาน ระบบล็อกและ 
ปายเตือนสามารถเอาออกไดโดยพนักงานที่ติดต้ังเทานั้น 
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c. การแยกระบบและการตัดพลังงานของอุปกรณ: 

 การตัดการเชื่อมตอและการปดเครือ่งยนตหรือมอเตอรที่จายพลังงานใหกบระบบกลไก 

 การตัดวงจรไฟฟาดวยการตัดการเชื่อมตอกับแหลงพลังงาน/การล็อคระบบ 

 การหยุดไมใหกาซหรอืของเหลวไหลเวียนในระบบไฮดรอลิก ระบบนิวเมติกและระบบไอนํ้า 

 การหยุดไมใหชิ้นสวนของเครื่องจักรมีการเคล่ือนไหวที่เกิดจากแรงโนมถวง 

d. การสลายพลังงานสะสมหลงัจากตัดการจายพลังงานของระบบ: 

 การระบายกาซหรือของเหลวจากภาชนะที่มีแรงดนั ถังหรอืถังพักจนกวาแรงดันภายในจะอยูที่แรงดันบรรยากาศ 
(โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและสิ่งแวดลอม) 

 การคายประจุของคาปาซิเตอรดวยการตอสายกราวด 

 การปลอยหรือการหนุนรองสปรงิทอยภายใตแรงตึงหรอืแรงกด 

 การสลายแรงเฉื่อยโดยการทาํใหระบบหยุดสนิทหลังจากปดเครือ่งและแยกระบบ 

e. การตรวจสอบการแยกระบบและการตดัพลังงาน: 

f. การตอกลับวงจรพลังงานของอปุกรณ: 

 การตรวจสอบงาน การถอดลอ็ค การเปดเครื่องและการเชือ่มตอระบบใหมอยางปลอดภยเมือ่พนักงานเขาทํางานใน
จุดที่เปนอันตราย 

 เม่ือตองถอดอปุกรณ LOTO ออกชั่วคราวเพ่ือทดสอบหรอืวางตําแหนงเครื่องจักรหรืออปุกรณ ตองมีการปองกันใหกับ
พนักงานอยางเพียงพอเมื่อดาํเนินการนี ้

 การแจงเตือนพนักงานเมือ่การทํางานเสร็จสมบูรณและอุปกรณกําลังทํางานอยู 

 การตรวจสอบการเชือ่มตอกับวงจรพลังงานของอปุกรณเพ่ือใหแนใจวามีการดําเนินการอยางปลอดภัย 

g. การใชระบบปายเตือนเพียงอยางเดียวเมือ่ไมมีการตัดแยกระบบดวยวิธีอื่น 

h. การใชอุปกรณการล็อกระบบและข้ันตอนตางๆ เมื่อมีพนักงานทํางานในกระบวนการแยกระบบหลายคน 

i. การถอดการล็อคระบบที่จาํเปนสามารถดําเนินการไดโดยผูจัดการโรงงานหลังจากพจิารณาแลววาเครื่องจักรมีความปลอดภัย
และพนักงานทัง้หมดอยูนอกพืน้ทีอ่ันตราย 

3. การตรวจสอบ—แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารกระบวนการตรวจสอบประจําปสําหรบัข้ันตอน LOTO รวมถึงเอกสารสําหรบั
พนักงาน คูสัญญาและคูสัญญาชวง 

การฝกอบรม—พนักงานที่เก่ียวของทัง้หมดจะตองไดรบัการฝกอบรมระดบัการรบัรูเก่ียวกับ LOTO 

พนักงานที่เก่ียวของกับ LOTO ตองไดรับการฝกอบรมอยางครบถวน การฝกอบรมเพื่อทบทวนความรูตองดําเนนิการทุกป การฝก 
อบรมตองประกอบดวย 

 ตําแหนง ระบบและวิธีการแยกระบบแหลงพลังงานทัง้หมด 

 การใชระบบล็อกและปายเตือนในอปุกรณทีค่วบคมุ 

 การตรวจสอบการแยกระบบ 
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 ข้ันตอนการเปดเครือ่งและการเชื่อมตอกลับวงจรพลังงานอยางปลอดภัย 

 การระบอุนัตรายและการควบคมุ 

4. การเตรยีมเอกสาร 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึเหตกุารณ ตองมีการเก็บบนัทึกเหตุการณทั้งหมดที่เก่ียวของกับพลังงานที่เปนอนัตรายไว บันทึกเหลานี้จะตองเก็บรักษาไว
อยางนอยเปนเวลา 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ 
a. แตละโรงงานตองเก็บรักษาการประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจบุัน 
b. แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบไวอยางนอย 3 ป 
 

 
 
 
 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) น้ีถือเปน
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึง่คูสัญญาตองปฏิบติัตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสญัญาจะตอง
สงเสริมการดาํเนินการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสทิธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

▪ กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

▪ Nike ESH Handbook หนา 8-10 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองจัดเตรียมสถานที่ทาํงานที่มีความปลอดภัย และดําเนนิข้ันตอนที่จําเปน เพื่อปองกันอุบติัเหตุและการบาดเจบ็อนัเกิด
จาก เก่ียวของกับหรอืเกิดข้ึนในระหวาง หรอืเปนผลมาจากการทาํงานใหโรงงานของซัพพลายเออร ซพัพลายเออรจะตองมรีะบบในการ
ตรวจสอบ หลีกเล่ียงและรับมือกับความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนตอความปลอดภัยของพนักงานทกุคน  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือลดหรอืกําจดัความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการเขาไปในที่อบัอากาศ 
ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการพืน้ทีต่องตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏบิัติงานที่ใชในการเขาสูที่อบัอากาศไดรับการจัดทาํ นําไปใช และปฏิบติัตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ รักษา ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานในการเขา
ไปในทีอ่ับอากาศ 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของขั้นตอนและวิธีปฏบิัติงานเขาสูที่
อับอากาศ 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานในการเขาสูทีอ่ับอากาศ  
คาํจาํกดัความ 

 ทีอ่บัอากาศ หมายถึงพ้ืนทีท่ี่มีขนาดใหญเพียงพอสาํหรบัพนักงานหนึ่งคนเขาไปได มีทางเขาออกจํากัดและไมไดออกแบบมา 
สําหรบัการทํางานอยางตอเนือ่งของพนักงาน (เชน ทอระบายนา, ทอน้ําเสีย อุโมง หมอตมไอนา ถังจัดเก็บ ชองตางๆ) 

O ที่อบัอากาศที่ตองใชใบอนุญาตจะมีลักษณะอยางหนึง่อยางใดตอไปนี้: 
 มีความเปนไปไดที่จะมบีรรยากาศที่เปนอันตราย 
 มีวัตถุทีส่ามารถทําใหเกิดการอุดตันระบบทางเดินหายใจกับพนักงาน 
 มีโครงสรางภายในทีอ่าจทาํใหพนักงานติดอยูหรือหายใจไมออกเนื่องจากมีผนังที่เชื่อมติดกันดานใน หรือ

พ้ืนที่ลาดเอียงลงและการเล็กลงไปยังทางตัดที่มีขนาดเล็กลง หรือ 
 มีอันตรายตอสขุภาพและความปลอดภัยทีร่ายแรงอื่นๆ 

O ที่อบัอากาศที่ไมตองมีใบอนุญาต  
เปนทีอ่บัอากาศที่ไมมีอันตรายจนถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บรายแรงและไมมีบรรยากาศที่เปนอนัตราย หรือแนวโนมที่จะ
เกิดบรรยากาศที่เปนอันตราย 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยงสําหรบัทีอ่บัอากาศแตละแหง ซึ่งประกอบดวย 
ขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การช้ีบงที่อบัอากาศและอนัตรายที่เก่ียวของ 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตรายแตละอยาง 

c. การกําหนดมาตรการควบคมุเพ่ือลดหรอืกําจดัความเสี่ยง (เชน ข้ันตอนการเขาไป อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล  
การติดตอสือ่สาร การฝกอบรม ฯลฯ) 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน—แตละโรงงานตองนําวิธีปฏบิัติงานที่เขียนเปนลายลักษณอักษรตางๆ ไปใชสําหรับทีอ่ับอากาศ ซึ่งตอง
ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย
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a. ที่อบอากาศท่ีตองมีใบอนญุาต 

 ที่อบัอากาศที่มีความเส่ียงระดบัปานกลางหรอืระดบัสงูทีร่ะบไุวในการประเมินความเสี่ยงตองมีใบอนญุาตในการ 
เขาถึง 

 หามมิใหพนกงานทีไ่มไดรับอนุญาตเขาสูที่อบัอากาศที่ตองมีใบอนุญาต 

 ปายสัญลักษณเตือนตองติดประกาศไวที่จุดเขาถึงทัง้หมด ปายสัญลักษณตองมีขอความวา: 

“อนัตราย – ทีอ่บัอากาศทีห่ามเขากอนไดรบัอนญุาต” 

b. หนาทีค่วามรับผิดชอบในการเขาไปในทีอ่บัอากาศที่ตองมีใบอนุญาตสําหรบัผูที่เขาไป หัวหนางานของผูที่เขาไปและผูทีดู่แล 

c. ขอกําหนดในการอนุญาตใหเขาทีอ่ับอากาศ 
 ชื่อที่อบัอากาศ 

 วัตถุประสงคของการเขาไป วนัที่และระยะเวลาในการทาํงาน รวมถึงวันที่และเวลาสิ้นสุดการทํางาน 

 รายชือ่ของผูทีไ่ดรบัอนุญาตเขาไปทํางาน ผูดูแล และหัวหนาของผูที่เขาไป 
 อันตรายที่เก่ียวของกับทีอ่บัอากาศและวิธีการควบคุม 
 วิธีการปฏบิัติงานในการตัดระบบที่เปนอนัตราย 

 ลักษณะทางเขาที่ยอมรบัได 

 ผลการทดสอบบรรยากาศและผลการตรวจสอบอยางตอเนือ่งในระหวางการปฏบิัติงาน 

 ขอกําหนดของการชวยเหลือและการเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 วิธีปฏิบติังานติดตอสือ่สารสําหรบผูดูแลและผูที่เขาไป 

 อุปกรณที่จําเปนในการเขาทีอ่บัอากาศ (เชน ขาต้ังและเครื่องกวาน และชุดสายรัดนิรภัยแบบเต็มตัว) 

 รายละเอียดของใบอนญุาตอื่นๆ (เชน งานที่กอใหเกิดความรอน) 

d. การปรบัเทียบประจาํปและการปรับเทียบโดยพนักงานกอนเขาไปสําหรบัอปุกรณตรวจสอบและทดสอบทัง้หมด 

e. แตละโรงงานตองมีการจัดทาํเอกสารข้ันตอนการตรวจสอบประจาํปสําหรับวธีิการเขาไปในที่อบัอากาศ รวมถึงเอกสารสําหรับ
พนักงาน คูสัญญาและคูสัญญาชวง 

f. ขอกาํหนดสาํหรบัการจดัประเภททีอ่บัอากาศเปนทีอ่บัอากาศทีไ่มตองมใีบอนญุาต 

 ตรวจสอบใหแนใจวาทีอ่บัอากาศไมมีบรรยากาศที่เปนอันตรายหรอือาจเปนอันตราย 

 ตรวจสอบใหแนใจวาทีอ่บัอากาศไมมีอันตรายที่สามารถทําใหถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บรายแรง ซึ่งรวมถึงอนตราย 
ตอสุขภาพและความปลอดภัยที่ทราบ รวมถึงวัตถุที่เปนทั้งของแขง็และของเหลวสามารถอดุตันระบบทางเดินหายใจ 
ไฟฟาช็อตหรืออุปกรณที่มีการเคลื่อนไหว 

 การเขาไปเพ่ือขจัดอนัตราย 

พ้ืนทีน่ั้นตองถือเปนทีอ่บัอากาศที่ตองมีใบอนญุาตจนกวาความอันตรายจะไดรบัการขจัดออกไป 

 การจัดประเภทที่อบัอากาศที่ไมตองมีใบอนุญาตใหมใหเปนที่อบัอากาศที่ตองมีใบอนญุาต หากจําเปน เมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางของพ้ืนที่ซึง่ทาํใหผูที่เขาไปมีอันตรายเพ่ิมข้ึน 

3. การฝกอบรม—พนักงานที่เก่ียวของกับการทาํงานในที่อบัอากาศทุกคน (ผูที่เขาไป ผูดูแล หัวหนางาน ทมีชวยเหลือ) จะได
รับการฝกอบรมเม่ือไดรับมอบหมายในครัง้แรกและอยางนอยทุกปหลังจากนัน้ การฝกอบรมนี้ตองประกอบดวย 

 มาตรการควบคมุและอันตรายในการเขาไปในที่อบัอากาศ 

 การอนุญาตใหเขาไปทํางาน 
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 การส่ือสาร 

 ขอกําหนดของการชวยเหลือและการเกิดเหตุฉุกเฉิน 

4. การเตรยีมเอกสาร 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึทางการแพทย 

แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวกเพิ่มอีก 30 ปบันทึกทาง
การแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรบัความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน เวนแตจะไดรบัการรองขอทางกฎหมาย 

บนัทกึเหตกุารณ ตองมีการเก็บรักษาบนัทึกเหตุการณทั้งหมดที่เก่ียวของกับที่อบั
อากาศไว บันทกึเหลานี้จะตองเก็บรักษาไวอยางนอยเปนเวลา 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนั 

b. ใบอนุญาตใหเขาไปในทีอ่บัอากาศอยางนอยเปนเวลา 1 ป 

c. บันทึกการปรบัเทียบอปุกรณอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

d. บันทึกการตรวจสอบอยางนอยเปนเวลา 3 ป 
 

 

 
เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนข
อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญาจะตองสงเสริม
การดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

▪ กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

▪ คูมือ Nike ESH หนา 4-53 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองจัดเตรียมสถานที่ทาํงานที่มีความปลอดภัย และดําเนนิข้ันตอนที่จําเปน เพื่อปองกันอุบติัเหตุและการบาดเจบ็อนั
เกิดจาก เก่ียวของกับหรอืเกิดข้ึนในระหวาง หรือเปนผลมาจากการทํางานใหโรงงานของซัพพลายเออร ซพัพลายเออรจะตองมรีะบบ
ในการตรวจสอบ หลีกเล่ียงและรับมือกับความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนตอความปลอดภัยของพนักงานทุกคน  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือลดหรอืกําจดัความเสี่ยงดานสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมที่
เก่ียวของกับการดําเนนิการของคูสัญญาและคูสัญญาชวง 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการพืน้ทีต่องตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏบิัติงานรักษาความปลอดภัยของคูสัญญาไดรับการจัดทํา นําไปใช และปฏบิติัตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการคูมือดานความปลอดภยัของคูสญัญา 

บคุคลทีต่ดิตอคูสญัญา ตองตรวจสอบใหแนใจวาคูสัญญาและพนักงานที่เก่ียวของไดรับการฝกอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของคูมือ
การปฏบิัติงานดานความปลอดภัยของคูสัญญา 

ผูจดัการและหวัหนางาน ตองตรวจสอบใหแนใจวาบคุคลทีติ่ดตอคูสัญญาและพนักงานไดรบัการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของคู
มือการปฏิบติังานทีค่วามปลอดภัยของคูสัญญา 

คูสญัญาะและพนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของคูมือการปฏบิัติงานดานความปลอดภัยของคูสัญญา  

คาํจาํกดัความ 
 บคุคลทีต่ดิตอคูสญัญา เปนบคุคลที่รบัผิดชอบในการประสานงานสาํหรบัการทํางานของคูสัญญและคูสัญญาชวง 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยงซึง่ประกอบดวยสิง่ตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. งานและอันตรายที่เก่ียวของซึง่อาจเกิดข้ึนกับคูสัญญาหรอืคูสัญญาชวง 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตรายที่ชีบ้ง 

c. การกําหนดมาตรการควบคุมเพ่ือลดหรอืกําจดัความเสี่ยง 

2. การตรวจสอบคณุสมบตั—ิ  
แตละโรงงานตองมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติสําหรบัการดูแลรักษาอปุกรณหรือเครือ่งมอืที่ใชทํางานของคูสัญญาหรือคู
สัญญาชวงหรอืการทํางานทีมี่ความเส่ียงมากกวาระดับ “ตํ่า” กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตองประกอบดวยสิ่งตอไปนี้เปน 
อยางนอย: 

a. แบบฟอรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้งตนทีก่รอกขอมูลของคูสัญญาที่เก่ียวของ ซึ่งประกอบดวย: 

 ประวติัผลการปฏิบติังานดานสขุภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม (HSE) 

 ขอกําหนดในการประกันภยัข้ันตํ่า (แนะนาํประกันภัยแบบ 1 ลานเหรียญสหรัฐตอเหตุการณ/แบบรวม 2 ลานเหรียญ
สหรัฐ) 

 การนําคูมือการปฏบิัติงานดานความปลอดภัยและการฝกอบรมที่เก่ียวของไปใช 

b. กระบวนการประเมินเพ่ือการยอมรบัหรือปฏิเสธค ูสัญญา 

c. การจัดทําเอกสารรายชือ่ค ูสัญญาทีมี่คุณสมบติัเหมาะสม 
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d. การประเมนิผลประจําปตามรายชื่อค ูสัญญาทีมี่คุณสมบัติเหมาะสม 

3. การตรวจสอบกอนเริม่งาน/การอบรมเบือ้งตน— 
แตละโรงงานตองดาํเนินการตรวจสอบกอนเริม่งานสําหรบัคูสัญญาและคูสญัญาชวง และการอบรมเบือ้งตน ซึ่งประกอบดวย
รายการเหลานีเ้ปนอยางนอย: 

a. การอบรมเบือ้งตนเก่ียวกับโรงงาน ซึง่ไดแก ทางออกฉุกเฉนิ การร ูจักสัญญาณเตอืน และการดําเนินการในกรณีที่เกิด
เหตุฉุกเฉิน 

b. การตรวจสอบการฝกอบรมและการรบัรองที่กําหนดสําหรบัค ูสญัญา/ค ูสัญญาชวง 

c. การตรวจสอบเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) สําหรับสารเคมีที่นาํเขามาในโรงงาน 

d. ตรวจสอบอปุกรณที่นําเขามาในสถานที่ต้ังเพ่ือใหแนใจวาอยูในสภาพดีและเปนไปตามขอกําหนดทีบ่ังคบัใชทั้งหมด 

e. ตรวจสอบกฎขอบงัคับดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (HSE) ทั้งหมดที่เก่ียวของรวมถึงนโยบายและข้ันตอนดาน
สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (HSE) ของโรงงาน 

f. ตรวจสอบกฎเกณฑดานความปลอดภัยทัว่ไป 

g. ขอกําหนดดานการรักษาความสะอาด การทาํความสะอาดและการกําจัดขยะ 

h. การรายงานอบุติัการ 

i. ขอกําหนดสาํหรับการไมปฏบิติัตามขอกําหนด 

4. การตรวจสอบ—แตละโรงงานตองมีกระบวนการตรวจสอบสําหรบัคูสัญญาและค ูสัญญาชวง ระดับของการตรวจสอบควรมีการ
กําหนดโดยระดับความเสี่ยงทีเ่ก่ียวของกับงาน 

5. ขอกาํหนดสาํหรบัการไมใหความรวมมอื— 
แตละโรงงานตองมีกระบวนการสําหรับการไมปฏบิัติตามขอกําหนดซึ่งเปนสวนหนึง่ของนโยบายและวิธีปฏิบติั 

6. การฝกอบรม—ผูจัดการ หวัหนางาน และพนักงานที่เก่ียวของตองไดรบัการอบรมเก่ียวกับวิธีปฏบิัติงานของคูมือการรักษาความ
ปลอดภัยของคูสัญญา 

7. การเตรยีมเอกสาร—  
บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรม รวมถึงบนัทึกการตรวจสอบกอนเริ่มงาน/การอบรมเบือ้งตนไว
อยางนอย 3 ป บันทึกการตรวจสอบคุณสมบติั 

บนัทกึการตรวจคณุสมบตั ิ

a. แตละโรงงานตองเก็บรักษาแบบฟอรมการตรวจสอบคุณสมบติัเบื้องตน/คุณสมบัติที่มีอยูในปจจบุันไว 

b. แตละโรงงานตองเก็บรักษาแบบฟอรมการประเมินผลจากการตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้งตน/คุณสมบัติที่มีอยูในปจจบุันไว  

บนัทกึอืน่ๆ 

a. แตละโรงงานตองเก็บรักษาการประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจบุันสาํหรบัการทํางานของคูสัญญาไว 

b. แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบไวอยางนอย 3 ป 
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เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปน
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏิบติัตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสญัญาจะตอง
สงเสริมการดาํเนินการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสทิธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใชใช 

 Nike ESH Handbook หนา 4-52 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรตองคาดการณ รับรู ประเมินและควบคุมอันตรายดานอาชีวอนามัยและสุขอนามัยในสถานที่ทาํงาน ซัพพลายเออรจะตอง
ใชวิธีการวิเคราะหและการติดตามตรวจสอบตามปกติ เพ่ือตรวจหาผลกระทบท่ีอาจสงผลตอสุขภาพจากอนัตรายตาง ๆ ซึ่งอยูในสถานที่
ทํางาน คนงานจะตองไมไดรับอันตรายจากทางกายภาพ เคมี หรือชวีภาพสูงเกินกวาคาขีดจํากัดการไดรบัสารจากการปฏิบติังาน  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือลดความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการไดรบัสารทางกายภาพ ชีวภาพ และทาง
เคมีของพนักงานใหเกิดข้ึนนอยที่สุด ควบคุมระดับการไดรับสารใหเหมาะสมตอสุขภาพพนกังาน อยางนอยที่สุด ลดปริมาณ
การไดรับสารใหตํ่ากวาขีดจํากัดการไดรับสารจากการปฏบิติังาน (OEL) เทาที่ทาํได หรือตามทีท่องถ่ินหรือสากลกําหนด คู
สัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดทีร่ะบุไวในมาตรฐานนี้หรอืกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ แลวแตวาสิง่ไหนเขมงวด
มากกวา 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงาน ตองตรวจสอบใหแนใจวาวธีิปฏบิัติงานของขีดจํากัดการไดรบัสารจากการปฏบิัติงานไดรับการพัฒนา นําไปใช และ
ปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ รักษา ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานสําหรับ
มาตรฐานน้ี 

ผูจดัการและหวัหนางาน 
ตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและปฏบิัติตามขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานสําหรับมาตรฐานน้ี 
พนกังาน ตองยึดม่ันในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานในมาตรฐานขีดจํากัดการไดรบัสารจากการปฏบิัติงาน  

คาํจาํกดัความ 

 คณุภาพอากาศภายใน คือสภาพของอากาศภายในอาคาร รวมถึงขอบเขตของมลพิษที่เกิดจากการสูบบหุรี ่ฝุนละออง ควนัไฟ 
หมอก อันตรายทางชีววิทยา รวมทัง้กาซและสารเคมีจากวัตถุ ข้ันตอน และเครือ่งมอือุปกรณ 

 อนัตรายทางชวีภาพ คอืสารอนิทรียที่ปนเปอนจากอากาศซึง่เกิดข้ึนเอง หรอืเกิดจากสิง่มีชวีิต (รูจักกันในนามของละออง
ของเหลวที่มีชวีิต) ละอองของเหลวที่มีชีวิตโดยทั่วไปจะประกอบไปดวยแบคทีเรีย เห็ด รา เห็บ สปอร ลีเจียนเนลลา และละออง
เกสรดอกไม 

 อนัตรายทางเคม ีคือ ปจจัยและการรวมกันของปจจัยหรอื สารสังเคราะหซึ่งมีอันตรายตอพนักงาน 

 อนัตรายทางรางกาย คือ สภาพไมปลอดภัยซึง่สามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บปวย และเสียชีวิต (ตัวอยางเชน 
เครือ่งจักรทีไ่มมีการปองกัน การทํางานในทีสู่ง อนัตรายจากไฟฟา ความรอน เสียงดัง การล่ืนไถล และ ทางทีอ่ันตราย 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยงประจําปสําหรับแตละข้ันตอน และ/หรือสถานที่
ปฏบิัติงาน ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การระบอุนัตรายทุกชนดิที่เก่ียวของกับข้ันตอน และ/ หรือสถานทีป่ฏิบติังาน (รวมถึงอันตรายทางเคมี รางกาย และ
ชีวภาพ) 

b. การประเมนิความเสี่ยงเก่ียวกับอนัตราย (รวมทั้งการสุมตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบกับ OEL (ขีดจํากัดการไดรบัสารจากการ
ปฏบิัติงาน) ที่มีอยู ตามที่กําหนดไววาจําเปน) 

c. การระบมุาตรการในการควบคมุเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน การระบายอากาศแบบเฉพาะที ่การตรวจติดตามการระบาย
อากาศ และบรรยากาศ)  
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2. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน—แตละโรงงานตองนําวิธีปฏบิัติงานตางๆ ไปใชเพ่ือลดความเสี่ยงที่เก่ียวของกับข้ันตอน และ/ หรือ
สถานทีป่ฏิบติังาน ใหเกิดข้ึนนอยทีสุ่ด 

a. การปองกันอนัตราย 
 ข้ันตอนทางเอกสารในการอนุมัติดานวัตถุ ข้ันตอน และเครื่องมอืซึ่งอาจมผีลกระทบตอการไดรับสารของพนักงาน 

 การแทนทีโ่ดยวัตถุและข้ันตอนซึ่งลดหรอืไมกอใหเกิดอันตราย 

b. การประเมนิการไดรับสาร เชน แผนสําหรบัสิ้งปนเปอน )รวมทั้งผลิตผลทางชีวภาพ(  

c. การทบทวนขอเรียกรองของพนักงาน และบนัทึกการหยุดงานเพ่ือตัดสินความเปนไปไดของผลกระทบเก่ียวกับการรบั
สารเคมีตอปญหาสุขภาพ 

d. คูสัญญาจะตองปฏบิัติตามกฎระเบียบซึง่เครงครดัที่สดุทีไ่ดรบัการยอมรับ หรือตามมาตรฐานความเห็นของคนสวนใหญ ทั้ง
ขอกําหนดทางสุขภาพและทางกฎหมายของชาติ ซึ่งหนวยงานดานสุขอนามัยอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา (ACGIH), คา
จํากัดเริ่มตน (TLVs) และสํานกังานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงสหรัฐอเมรกิา (OSHA) เปนผูกําหนดขีดจาํกัด
ของการไดรับสารเคมีซึ่งเปนทีย่อมรบัได มาตรฐานที่ถูกเลือกจะตองมรีะดบัการปองกันพนักงานในสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ดทีี่สุด 

e. การพิจารณารกัษาระดับสิ่งปนเปอนใหตํ่ากวาขีดจาํกัดการไดรบัสาร จะตองอยูภายใตการควบคุมทางวศิวกรรม  
(เชน การระบายอากาศเฉพาะที่ หรอืการระบายอากาศทั่วไป) กอนนาํไปใชเปนอปุกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล 
เม่ือนําปจจัยมาใช 

 การระบายอากาศเฉพาะที่จะตองถูกปลอยสูภายนอกโดยตรง หรือสูอปุกรณควบคุมมลพิษ  

 HVAC (ความรอน การระบายอากาศ และระบบการปรบัอากาศ) อากาศภายนอกที่เขามา และชองระบาย
อากาศจะตองไมต้ังอยูใกลแหลงทีมี่โอกาสเกิดมลพิษ (เชน การปลอยควนัเสียตามทิศทางลม ใกลกับสถานที่
ซึ่งเครือ่งปลอยสารกําลังทํางาน) 

f. เครือ่งมอืควบคมุการไดรับสารตองอยูในสภาพการใชงานที่เหมาะสม ไดรับการตรวจสอบ และบาํรงุใหอยูในสภาพด ี

g. แผนการบําบัดอันตรายทางชวีภาพ (เชน ลีเจียนเนลลา รา) เม่ือถูกพบจะจดัในระดับที่ไมสามารถยอมรับได 

3. การฝกอบรม พนักงานซึ่งไดรับการดูแลโดยผูบริหารและหัวหนางาน  
หรือมีความเก่ียวของโดยตรงตอการรบัสารในการประกอบอาชีพ จะตองไดรับการฝกอบรมการจัดการดานการรบัสาร เมื่อได
รับมอบหมายในคร้ังแรกและทกุปหลงจากนั้น การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเนื้อหาตอไปนี้เปนอยางนอย 

 กฎระเบียบและวิธีปฏิบติัที่เก่ียวของ 

 คําอธิบายโดยทั่วไปของความเสี่ยงตอการไดรบัสารของพนักงาน 

 วิธีการรบัสาร (เชน การสูดอากาศเขา การดดูซึมทางผิวหนง 
 งานซึ่งมีโอกาสไดรบัสาร 

 วิธีการควบคุมและขอจํากัด 

 การใชงานอยางเหมาะสมและสถานทีต้ั่งของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล 

 รายละเอียดความเขาใจและการรบัรูทางการแพทย 

พนักงานซึ่งทํางานที่เก่ียวของที่การใชงานและรักษาอปุกรณควบคุมการปลอยสารตองไดรับการอบรมตอไปนี้เปนอยางนอย 

 วิธีปฏิบติังานเฉพาะของการใชงานและควบคุมระบบ HVAC และอุปกรณการระบายอากาศเฉพาะที ่

 การใชงานอปุกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล 
  



ขดีจาํกดัการไดรบัสารจากการปฏบิตังิาน  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ NIKE
 

 
มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําดานความปลอดภัย – หนา 3 04.14.10 

4. การเตรยีมเอกสาร 

บนัทกึการฝกอบรม บนัทึกการฝกอบรมของพนักงาน จะตองพรอมและมีการจัดเก็บไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึทางการแพทย 

แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกหลักฐานทางการแพทยไวเปนความลบัอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวกเพิ่มอกี 30 
ป บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยโดยไมไดรับความเหน็ชอบเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน เวนแตจะไดรบัการรองขอ
ทางกฎหมาย 

บนัทกึเหตกุารณ ตองมีการเก็บรักษาบนัทึกเหตุการณทั้งหมดไวอยางนอยเปนเวลา 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนั 

b. บันทึกการตรวจสอบและบาํรงุรักษาอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

c. ผลการวิเคราะหทางแล็บเพ่ือสุมตัวอยางอยางนอยเปนเวลา 5 ป 
 
 
 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนข
อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญาจะตองสงเสริม
การดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “วัสดทุี่เปนอันตราย” ของ Nike 

 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “อุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 5-39 

 หนวยงานดานสุขอนามัยอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา (ACGIH), คาจํากัดเริ่มตน (TLVs) และดัชนีการไดรบัสารทาง
ชีวภาพ (BEIs) 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรตองคาดการณ รับรู ประเมินและควบคุมอันตรายดานอาชีวอนามัยและสุขอนามัยในสถานที่ทาํงาน ซัพพลายเออรจะตอง
ใชวิธีการวิเคราะหและการติดตามตรวจสอบตามปกติ เพ่ือตรวจหาผลกระทบท่ีอาจสงผลตอสุขภาพจากอนัตรายตาง ๆ ซึ่งอยูในสถานที่
ทํางาน คนงานจะตองไมไดรับอันตรายจากทางกายภาพ เคมี หรือชวีภาพสูงเกินกวาคาขีดจํากัดการไดรบัสารจากการปฏิบติังาน  

 พัฒนาและนาํโครงการปองกันอันตรายจากเสยีงไปใชเพ่ือลดระดบัเสียงและ /หรือปองกันพนักงานและคูสญัญาจากระดบัเสียง 
ที่จะทาํใหเกิดการสญูเสียการไดยิน 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาโครงการปองกันอันตรายจากเสยีงไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการโครงการปองกันอนัตรายจากเสียง 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของโครงการปองกันอันตรายจาก
เสียง 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของโครงการปองกันอนัตรายจากเสียง 
ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. ทําการประเมนิความดังของเสยีงเพื่อชีบ้งพ้ืนที่ทีมี่เสียงดงั พ้ืนทีท่ี่มีเสียงดังระบทุีค่วามดัง 85 เดซิเบลหรือมากกวา 

b. ประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวกับเสียงดงั (เชน การสูญเสียการไดยิน สมาธิในการทํางาน ไมไดยินเสียงสัญญาณไฟไหม) 

c. ประเมินการควบคุมเพ่ือลดอนัตรายจากเสียงใหนอยกวาคาตํ่าสุด 85 เดซิเบล 

 การควบคุมทางวิศวกรรมควรไดรบัการพิจารณาเปนอันดับแรกและเปนตัวเลือกทีด่ีทีสุ่ด 

 อุปกรณนิรภัยสวนบุคคลควรไดรบัการพิจารณาเปนตัวเลือกอันดบัสดุทาย 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิแตละโรงงานที่มีระดบัเสียงทีร่ะบุมากกวา 85 เดซิเบล ตองมวีิธีปฏบิติัที่นาํไปใชํเพ่ือลดหรือกําจัดความ
เสี่ยงตอการสญูเสียการไดยิน ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การตรวจติดตามเสียงเมื่อมีการเปล่ียนแปลงทีมี่นัยสําคัญในกระบวนการของเคร่ืองจักรหรอืการผลิต 

b. ปายบอกวาเปนพ้ืนทีท่ี่ตองใชอุปกรณปองกันเสียงดงั 

c. มีอปุกรณปองกันเสียงดงัใหใชและมีการใชงานอปุกรณปองกันเสียงดงัในพ้ืนทีท่ี่ตองการ 

d. การประเมนิการปองกันเสียงดงัเพ่ือพิจารณาประสทิธิภาพสาํหรบัระดบัเสียงทีร่ะบ ุ

3. การทดสอบการไดยนิ—แตละโรงงานตองมีโปรแกรมทดสอบการไดยินสําหรับพนักงานทีไ่ดรบัผลกระทบ ซึ่งตองมีสิง่ตอไปนี้
เปนอยางนอย 

a. ไมมีคาใชจายสําหรบัพนักงาน 

b. ทําการทดสอบโดยผูเชี่ยวชาญทางการแพทยที่ไดรับการรบัรอง 

c. มีการทดสอบ (การไดยิน) เม่ือเริ่มงานและเปนประจําทุกป 

d. มีการแจงผลการทดสอบกับพนกังานที่ไดรับผลกระทบ 

e. มีการติดตาม/แกไขกับการเปล่ียนแปลงใดๆ ในการไดยินตามที่ระบุโดยผูเชี่ยวชาญทางการแพทยที่ไดรบัการรบัรอง 
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 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําดานความปลอดภัย – หนา 2 04.14.10 

4. การฝกอบรม— 

พนักงานที่เกยวของทุกคนจะไดรบัการฝกอบรมเม่ือโรงงานมีโครงการปองกันการสูญเสยีการไดยินเม่ือไดรบัมอบหมายในครั้งแรก 
และอยางนอยทุกปหลังจากนัน้ การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเนือ้หาตอไปนี้เปนอยางนอย 

 ผลกระทบของเสียงกับการไดยิน 

 จุดประสงคของอุปกรณปองกันเสียงดัง 

 ขอดี ขอเสีย และหลายวิธีทีท่าํใหเสียงเบาลง 

 คําแนะนาํในการเลือก การสวมใส การใชงาน และการดูแลรักษา 

 จุดประสงคของการทดสอบการไดยิน และการอธิบายกระบวนการทดสอบ 

5. การเตรยีมเอกสาร 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึทางการแพทย 

แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวกเพิ่มอีก 30 ป บันทึก
ทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรบัความยินยอมเปนลายลักษณอกัษรจากพนักงาน เวนแตจะไดรบัการรองขอทาง
กฎหมาย 

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบนัทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนั 

b. การวัดการประเมินความดงัของเสียงจะวดัทุก 5 ป เปนอยางนอย 
 
 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard)  
นี้ถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญา
จะตองสงเสริมการดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางม ี
ประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 5-7
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรตองคาดการณ รับรู ประเมินและควบคุมอันตรายดานอาชีวอนามัยและสุขอนามัยในสถานที่ทาํงาน ซัพพลายเออรจะตอง
ใชวิธีการวิเคราะหและการติดตามตรวจสอบตามปกติ เพ่ือตรวจหาผลกระทบท่ีอาจสงผลตอสุขภาพจากอนัตรายตาง ๆ ซึ่งอยูใน
สถานทีท่ํางาน คนงานจะตองไมไดรบัอนัตรายจากทางกายภาพ เคมี หรือชีวภาพสงูเกินกวาคาขีดจาํกัดการไดรบัสารจากการ
ปฏบิัติงาน  

 พัฒนาและนาํโครงการปองกันระบบทางเดินหายใจไปใช เพ่ือปองกันพนักงานและคูสญัญาจากอันตรายในการไดรบั
สารเคมีเกินกวาที่กําหนดซึง่อาจสงผลตอระบบทางเดินหายใจ 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาโครงการปองกันระบบทางเดินหายใจไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏบิัติตาม  

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการโครงการปองกันระบบทางเดินหายใจ  
ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรบัการฝกอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของโครงการปองกันระบบทาง 
เดินหายใจ  
พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของโครงการปองกันระบบทางเดินหายใจ  

คาํจาํกดัความ 

 อปุกรณทาํใหอากาศบรสิทุธิ ์(Air - purifying respirator) คอื อปุกรณปองกันทางระบบทางเดินหายใจซึง่มีวัสดุกรองอากาศบริสทุธ์ิ 
ตลับกรองมลพิษ หรือกระปองกรองมลพิษที่กรองสิ่งปนเปอนทางอากาศ โดยการดูดอากาศรอบๆ ผานไปยังสวนกรองอากาศบริสทุธ์ิ 

 การกาํหนดปจจยัการปองกนั )APF(  คือ ระดบัการปองกันระบบทางเดินหายใจในสถานทีท่าํงาน ซึ่งตองจดัเตรียมเครื่องชวยหายใจ
หรือเครือ่งชวยหายใจประเภทตางๆ ไวใหพนกังานเมือ่พนักงานนําโครงการปองกันระบบทางเดินหายใจทีมี่ประสทิธิภาพและมี
ความตอเนื่องไปใชตามที่ระบไุวในสวนนี ้

 อปุกรณปองกนัทางหายใจทีส่งอากาศจากภายนอกเขาไปในหนากาก (Atmosphere-supplying respirator) คืออปุกรณปองกันทาง
หายใจซึง่ผูใชจะไดรบัอากาศหายใจจากอากาศรอบนอก รวมท้ังชนิดที่สงอากาศไปตามทอ (SARs) และชนิดที่แหลงสงอากาศติดที่
ตัวผูสวม (SCBA) 

 กระปองกรองมลพษิ หรอืตลบักรองมลพษิ คือ วัสดุทีมี่เครื่องกรอง สารดูดซมึ ตัวเรงปฏิกิรยิา หรือทั้งหมดซึ่งกรองสารปนเปอน
จําเพาะจากอากาศที่ไหลผานวัสดุนี ้

 ปจจยัทางสมรรถภาพ คอืการประเมินสมรรถภาพในเชงิปริมาณของอปุกรณปองกันทางหายใจเฉพาะบคุคล และการประเมินอัตรา
โดยทัว่ไปของความเขมขนสารในอากาศรอบๆ เทียบกับความเขมขนภายในอปุกรณปองกันทางหายใจเมือ่สวมใส 

 การทดสอบสมรรถภาพ คือการใชกทีใ่นการประเมินสมรรถภาพทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของอปุกรณปองกันทางหายใจ
เฉพาะบคุคล ดูเพ่ิมเติมไดจาก การทดสอบสมรรถภาพดานคณุภาพ (QLFT) และ การทดสอบสมรรถภาพดานปริมาณ (QNFT) 

 การทดสอบสมรรถภาพดานคณุภาพ (QLFT) คือการทดสอบวาผาน หรือ ไมผาน เพื่อใหทราบถึงความเพียงพอของสมรรถภาพของ
อุปกรณปองกันทางหายใจ ซึง่ข้ึนอยูกับการตอบสนองรายบคุคลตอตัวแทนที่เหลือ 

 การทดสอบสมรรถภาพดานปรมิาณ (QNFT)  
คือการประเมินถึงความเพียงพอของสมรรถภาพของอปุกรณปองกันทางหายใจโดยวัดผลของการรัว่ไหลทั้งหมดเขาสูอปุกรณ 
ปองกันทางหายใจเปนเชิงตัวเลข QNFT จําเปนสําหรบัอุปกรณปองกันทางหายใจซึง่ตองบรรลุปจจัยทางสมรรถภาพสูงกวา 10 
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 โมเดลทางคณติศาสตรของยนู เนลสนั (Yoon- Nelson Mathematical Model) คือโมเดลแบบอธิบายซึง่ใชขอมูลทางการทดลอง
ในการคํานวณตัวแปรของชวงเวลาต้ังแตการรบัสารพิษถึงชวงที่สารแสดงผล และปริมาณการดูดซึมของตลบกรองมลพิษใน 
อุปกรณปองกันทางหายใจ 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยงประจําป ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยาง 
นอย 

a. การบงชีง้านและอนัตรายทีอ่าจเกิดข้ึนซึ่งจาํเปนตองมีการปองกันระบบทางเดนิหายใจ 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตราย 

c. การกําหนดและการนํามาตรการในการควบคมุไปใชโดยคํานึงถึงการควบคมุทางวศิวกรรมเปนอนัดบัแรก การควบคุมดาน 
บริหารเปนอนัดบัทีส่อง และการใชการปองกันระบบทางเดนิหายใจเปนอนัดับสดุทาย 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิ 
แตละโรงงานซึง่ใชตลับกรองมลพิษหรอือุปกรณปองกันทางหายใจชนิดที่สงอากาศไปตามทอจะตองพัฒนาและนาํวิธีปฏบิติัไป 
ใชเพ่ือลดหรอืกําจัดความเสี่ยงของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. หากใชอปุกรณปองกันทางหายใจในการลดการไดรับสารเจือปนทางอากาศที่เปนอันตรายตอพนักงาน คูสัญญาตองพัฒนา
และนําโครงการปองกันระบบทางเดินหายใจที่เขียนข้ึนมาใชพรอมกับวิธีปฏิบติัเฉพาะในที่ทาํงาน แผนการตองประกอบดวย
องคประกอบดงัตอไปนี ้
 การกําหนดผูดาํเนินการโครงการที่เหมาะสมเพ่ือตรวจสอบโครงการ 

 การประเมนิงานที่ไดรับมอบหมายเพ่ือกําหนดความตองการของการปองกนระบบทางเดนิหายใจ 

- งานซึ่งพนักงานอาจหายใจรบัสารปนเปอนทางอากาศซึง่มรีะดบัทีอ่ันตรายทั้ง ฝุน ควัน สเปรย หมอก  
หมอกควัน ควนับุหรี ่ไอน้าํ กาซ หรอืสารกัมมันตภาพรงัส ีจะตองถูกระบอุยูในสถานการณที่เปนไปไดตอความ
ตองการการปองกันระบบทางเดินหายใจ 

 การกําหนดความเหมาะสมและขอกําหนดการประเมนิทางการแพทยในการสวมอปุกรณปองกันทางหายใจ 

b. การเลือกอุปกรณปองกันทางหายใจ 

 คูสญญาตองเลอืกอปุกรณปองกันทางหายใจที่รบัรองโดยสถาบันสุขภาพและความปลอดภยัในการกระกอบอาชีพ 
(NIOSH) ซึ่งถูกใชเขากับสภาพตามใบรับรอง 

 คูสัญญาตองระบุและประเมินผลอันตรายของระบบทางเดินหายใจในสถานที่ทาํงาน รวมทัง้การประเมินที่
สมเหตุสมผลเก่ียวกับการไดรับสารของพนักงานและการระบุถึงรูปแบบสภาพและรูปรางของสารปนเปอน 

 หากสถานที่นั้นๆ ไมสามารถระบุหรอืประเมินการรบัสารไดอยางสมเหตสมผล อากาศในสถานที่จะไดรบัการ
ประเมินวาเปนอันตรายตอชวีติหรือสุขภาพทนัที )IDLH(  

c. การประเมนิทางการแพทย 

 ผูประเมินตองทาํการประเมินทางการแพทยเพ่ือกําหนดความสามารถของพนักงานในการใชอปุกรณปองกันทาง
หายใจกอนการทดสอบสมรรถภาพและใช 

 คูสัญญาตองระบุชือ่แพทยหรอืผูเชี่ยวชาญดานการดูแลสุขภาพที่ไดรบการรับรอง (PLHCP) ในการประเมิน
ทางการแพทยโดยใชแบบสอบถามทางการแพทย หรือการทดสอบทางการแพทยข้ันตนซึ่งไดรบขอมูลเดียวกันกับ
แบบสอบถามทางการแพทย 

 คูสัญญาตองไดรับขอเสนอแนะที่เขียนข้ึนเก่ียวกับความสามารถของพนักงานในการใชอุปกรณปองกันทาง
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หายใจจาก PLHCP (แพทยหรือผูเชี่ยวชาญดานการดูแลสขุภาพที่ไดรบัการรบัรอง)  

 การประเมนิทางการแพทยเพ่ิมเติมจะเกิดข้ึนภายใตสถานการณบางอยาง เชน 

- รายงานสญัลักษณและอาการทางการแพทยของพนักงานเก่ียวของกับความสามารถในการใชอปุกรณปอง
กันทางหายใจ 

- PLHCP (แพทยหรือผูเชี่ยวชาญดานการดูแลสุขภาพทีไ่ดรบัการรบัรอง) ผูควบคุมโครงการ หรือหัวหนางาน
แนะนําใหมีการประเมนิใหม 

- ขอมูลจากโครงการระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งการสงัเกตทีท่ําระหวางการทดสอบสมรรถภาพ และการ
ประเมินโครงการ จะเปนตัวระบุความตองการ 

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสภาพสถานที่ทาํงานซึ่งอาจเพิ่มภาระดานกายภาพใหกับพนักงานอยางเห็นไดชัด 

- ไมมีการตรวจสอบสถานะทางการแพทยประจําป 

d. การทดสอบสมรรถภาพ 

 พนักงานทัง้หมดที่ใชหนากากอุปกรณปองกันทางหายใจติดแนน ทั้งแบบทีแ่รงกดอากาศเขา (negative 
pressure) หรือออก (positive pressure) ตองผานการทดสอบสมรรถภาพเชิงคณุภาพ (QLFT) หรือการทดสอบ
สมรรถภาพเชิงปริมาณ (QNFT) 

 ตองทดสอบสมรรถภาพกอนการใชข้ันตน เมื่อใดก็ตามที่ใชหนากากอปุกรณปองกันทางหายใจ หรอือยางนอย
ทุกปหลังจากนัน้ 

e. การเก็บรักษาและดูแลอปุกรณปองกันทางหายใจ 

 ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคอปุกรณปองกันทางหายใจตามชวงเวลาตอไปนี ้

- รักษาความสะอาดของอปุกรณปองกันทางหายใจที่ใชเฉพาะบุคคลเปนประจาํ 

- กอนที่พนักงานแตละคนจะสวมใสเม่ือไดรบัแจงใหพนักงานใชไดมากกวาหนึ่งคน 

f. การระบวุัสดุกรองอากาศ ตลับและกระปองกรองมลพิษ 

 วัสดุกรองอากาศ ตลับกรองมลพิษ และกระปองกรองมลพษิทัง้หมดที่ใชในสถานทีท่ํางานตองไดรับการติดฉลาก 
และรหัสสี พรอมฉลากอนุมัติจาก NIOSH (สถาบันสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ)  

 ฉลากตองไมถูกแกะออกและตองอานออกได 

 ตลับกรองมลพิษตองมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในขณะทีใ่ช 

g. การเปลี่ยนแปลงตาราง 

 ตองตรวจและเปล่ียนวัสดุกรองอากาศ ตลับกรองมลพิษ และกระปองกรองมลพิษ ตามตารางที่กําหนดไวลวงหนา 
พรอมกับการพิจารณาชนดิของสารปนเปอนและการไดรับสารที่เก่ียวของ 

 การเปลี่ยนแปลงตารางอาจตัดสินโดยวิธีการทดลอง หรือวิเคราะห คําแนะนําของผูผลิต 
หรือการใชโมเดลทางคณิตศาสตร (เชน Yoon- Nelson Mathematical Model) 

3. การฝกอบรม— 

พนักงานทุกคนที่จําเปนตองใชอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจเพื่อใหสามารถปฏบิัติงานไดอยางปลอดภัยจะไดรบัการ 
ฝกอบรมการปองกันระบบทางเดินหายใจ เมื่อไดรบัมอบหมายในครั้งแรกและอยางนอยทกุๆ ป การฝกอบรมจะตองประกอบดวย
เนื้อหาตอไปนี้เปนอยางนอย 
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 ข้ันตอนในการสวมใสและถอดอุปกรณปองกันทางหายใจอยางเหมาะสม (รวมถึงข้ันตอนการตรวจสอบผนกึก้ัน) 
 การทาํความสะอาดและเก็บรักษาอยางเหมาะสม 
 วิธีการเปลี่ยนตลับกรองมลพิษที่สามารถทําได 

 ทําไมอปุกรณปองกันทางหายใจจึงจําเปน และการใชหรือการบาํรุงรักษาที่ไมเหมาะสมอยางไร ที่สามารถสงผล
เสียตอการปองกันของขอจาํกัดของอปุกรณปองกันทางหายใจหรอืความสามารถของอุปกรณปองกันทางหายใจ 

 ขอจํากัดและความสามารถของอปุกรณปองกันทางหายใจ 

 การใชในสถานการณฉุกเฉิน 

 การจําแนกสัญลกษณและอาการทางการแพทยซึ่งอาจจํากัดหรือขัดขวางการใชงานอยางมีประสทิธิภาพ 
 การตรวจสอบทั่วไปตามมาตรฐานน้ี 

 จําเปนตองมีการฝกอบรมซ้ําประจาํปและเม่ือ 

- สภาพทีท่ํางานเปล่ียนไป มีการใชอปุกรณปองกันทางหายใจแบบใหม 

- ความรูของพนกังานไมเพียงพอ หรอืการใชความตองการที่ระบ ุ

 โครงการการประเมิน คูสัญญาตองประเมินสถานทีท่ํางาน เนื่องจากจาํเปนในการทําใหแนใจถึงการนําโครงการ
ไปใชอยางเหมาะสม และตองปรึกษากับพนักงานเพือ่ใหแนใจถึงการใชที่เหมาะสม 

4. การเตรยีมเอกสาร 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 
บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนั 

b. บันทึกการทดสอบสมรรถภาพปจจบุัน (เฉพาะอปุกรณปองกันทางหายใจ) 

c. บันทึกการตรวจสอบอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

d. บันทึกการประเมินทางการแพทยตองมีการจัดเก็บไวและทําใหพรอมใช 

e. ตองมบีนัทึกการทดสอบสมรรถภาพและจัดเก็บไวจนถึงการทดสอบการทดสอบครั้งถัดไป 

f. ตองเก็บรักษาสาํเนาที่เขียนโครงการที่เปนปจจุบันไว 

g. คูสัญญาตองเก็บรักษาบนัทึกทัง้หมดสาํหรบัระยะเวลาในการจางงาน 
 

 
เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนข
อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญาจะตองสงเส
ริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบติังานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 7-11 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรตองคาดการณ รับรู ประเมินและควบคุมอันตรายดานอาชีวอนามัยและสุขอนามัยในสถานที่ทาํงาน ซัพพลายเออรจะตอง
ใชวิธีการวิเคราะหและการติดตามตรวจสอบตามปกติ เพ่ือตรวจหาผลกระทบท่ีอาจสงผลตอสุขภาพจากอนัตรายตาง ๆ ซึ่งอยูในสถานที่
ทํางาน คนงานจะตองไมไดรับอันตรายจากทางกายภาพ เคมี หรือชวีภาพสูงเกินกวาคาขีดจํากัดการไดรบัสารจากการปฏิบติังาน  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติและนาํไปใชเพ่ือลดหรอืกําจัดความเสี่ยงที่เก่ียวของกับแหลงรังสทีี่กอใหเกิดไอออนและไมกอให
เกิดไอออน คูสัญญาตองปฏบิติัตามขอกําหนดทีร่ะบุไวในมาตรฐานนี้หรอืกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ แลวแตวาสิ่ง
ไหนเขมงวดมากกวา 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาโครงการรักษาความปลอดภัยจากการทาํงานกับรงัสีไดรบัการพัฒนา นําไปใช และปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการดําเนินงานดานความปลอดภัยจากการ
ทํางานกับรงัส ี

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของคูมือการปฏิบติังานดานรกัษา
ความปลอดภัยจากการทํางานกับรังส ี

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของคูมือการปฏบิัติ  
คาํจาํกดัความ 

 รงัสทีีก่อใหเกดิไอออน คือพลังงานซึ่งออกมาจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาและ/หรอืรงัสอีนภุาคซึง่มีพลังงานมากพอที่จะทาํลายพันธะเคมี
ในระดบัโมเลกุลหรือแยกอิเล็กตรอน รังสีเอกซเรย ตัวแผรังสีอัลฟาและเบตา และรงัสีแกมมา 

 รงัสคีวามถีค่ลืน่วทิย ุ(RF) คอืรงัสีไมกอใหเกิดไอออนระหวางความถ่ี 300 kHz ถึง 100 GHz ผลจากความรอนเปนอันตรายที่
สําคญัตอสุขภาพ ตัวอยางการใชงานดานอุตสาหกรรม เชน เครือ่งซีลปากถุง และ เครือ่งเชือ่มตะเข็บทอโดยใชกระแสไฟฟาความถ่ี
สูง 

 รงัสสีนามไฟฟาและสนามแมเหลก็ (EMF) คอืแรงดันไฟฟาและแมเหล็กทีอ่ยูรอบๆ อุปกรณไฟฟา ผลการวิจัยพบความเปนไปได
ของผลกระทบทางสุขภาพซึง่เก่ียวของกับระดับของสนามแมเหล็ก 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การช้ีบงแหลงรงัสีและอนัตรายที่เก่ียวของ 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตราย 

c. การกําหนดมาตรการในการควบคุมที่กําหนดเพื่อลดหรือกําจดัความเสี่ยงของการไดรับรงัสี (เชน การตรวจติดตาม การปองกัน 
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล) 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิแตละโรงงานตองนําวธีิปฏบิัติตางๆ ไปใชเพ่ือลดหรอืกําจัดความเสีย่งตอการบาดเจ็บทางรางกาย 
ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. แหลงรงัสีตองไดรบัการออกแบบใหมีการปองกันและประสานกันเพ่ือปองกันไมใหไดรบัรังสีมากเกินไป 

b. พนักงานแตละคนตองไดรับรังสีจากการทํางานในแตละปไมเกิน 3 rem 

c. จํากัดบริเวณสําหรับพนักงานทีไ่ดรบัอนุญาตเทานั้น 

e. ตองมสีัญลักษณประกาศในบริเวณที่มีรงัส ี

f. การเฝาระวงัทางการแพทยสําหรับพนักงานทีไ่ดรบัรงัสีในปรมิาณมากหรอืตามกฎระเบยีบ 
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g. การรบัผิดชอบตอแหลงที่เกิดความเสียหาย 

h. ตองมวีิธีปฏบิัติงานเฉพาะของงานในการจัดการหรอืทํางานทีเ่ก่ียวของกับแหลงกําเนิดรังส ี

i. วิธีปฏิบติัในกรณีฉุกเฉิน 

j. การบาํรงุรักษาและปรบัเทียบอปุกรณแผรังสีตามคําแนะนําของผูผลิต 

k. วิธีการปฏบิัติงานซึ่งลดการไดรับรังส ี

3. การตรวจสอบประจาํป—แตละโรงงานตองมีการตรวจสอบประจําป (หรือข้ึนอยูกับการไดรบัอปุกรณใหม การยาย หรือการ
เปล่ียนแปลงทีส่ําคญั) ของโครงการเรือ่งรงัส ีซึ่งประกอบดวย 

a. วิธีปฏิบติั 

b. การสํารวจรงัสี  

c. อินเทอรล็อค  

d. การรัว่ไหล 

e. การวัดปริมาณรังสี (หากจําเปน) 

f. การตรวจประเมินพนักงาน 

4. การฝกอบรม— 
การรบัรูในเรือ่งความปลอดภยัจากรงัส ี 
พนักงานที่เก่ียวของจะตองไดรบัการฝกอบรมระดับการรบัรูเม่ือไดรับมอบหมายใหทํางานในครั้งแรก การฝกอบรมจะตอง
ประกอบดวยเนือ้หาตอไปนี้เปนอยางนอย 

 ผลกระทบของรังส ี
 อันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับพนักงาน และวิธีการควบคุมอนัตรายดังกลาว 

 วิธีการปฏบิัติงานอยางปลอดภยั 
 วิธีปฏิบติัในกรณีฉุกเฉิน 

ความปลอดภยัจากรงัส ีพนักงานซึง่ทาํงานที่เก่ียวของกับแหลงรงัสีโดยตรงตองไดรับการฝกอบรมเบือ้งตน และประจําป 
หลังจากนัน้ การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเนื้อหาตอไปนี้เปนอยางนอย 

 ประเภทของรังสีที่ใชในโรงงาน 
 อันตรายที่อาจเกิดข้ึนเม่ือไดรับรงัสีในโรงงาน 
 ระดบัการไดรับรังสีและความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 
 ผลการประเมินอันตราย 

 วิธีการปฏบิัติงานอยางปลอดภยั 
 วิธีปฏิบติัในกรณีฉุกเฉิน 

5. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนั 

b. การตรวจสอบประจาํปอยางนอย 3 ป 
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c. บันทึกการปรบัเทียบของอปุกรณการทดสอบอยางนอย 3 ป 

d. บันทึกการบํารงุรักษาตลอดอายุการใชงานของอปุกรณ 
 

 
 
 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) น้ีถือเปน 
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึง่คูสัญญาตองปฏิบติัตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสญัญาจะตองสงเสรมิ
การดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

• กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

• Nike ESH Handbook หนา 5-23 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรตองคาดการณ รับรู ประเมินและควบคุมอันตรายดานอาชีวอนามัยและสุขอนามัยในสถานที่ทาํงาน ซัพพลายเออรจะตอง
ใชวิธีการวิเคราะหและการติดตามตรวจสอบตามปกติ เพ่ือตรวจหาผลกระทบท่ีอาจสงผลตอสุขภาพจากอนัตรายตาง ๆ ซึ่งอยูในสถานที่
ทํางาน คนงานจะตองไมไดรับอันตรายจากทางกายภาพ เคมี หรือชวีภาพสูงเกินกวาคาขีดจํากัดการไดรบัสารจากการปฏิบติังาน  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติและนาํไปใชเพ่ือลดหรอืกําจัดความเสี่ยงทเก่ียวของกับความเครียดจากความรอนของ 
สภาพแวดลอมในการทํางาน คูสัญญาตองปฏิบติัตามขอกําหนดทีร่ะบุไวในมาตรฐานนี้หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ 
แลวแตวาสิ่งไหนเขมงวดมากกวา 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวามาตรฐานและวิธีปฏบิัติในการจดัการความเครยีดจากความรอนไดรับการพัฒนา  
นําไปใช และปฏิบติัตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการมาตรฐานและวิธีปฏิบติัจัดการ
ความเครียดจากความรอน 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของมาตรฐานและวธีิปฏบิัติ จัดการ
ความเครียดจากความรอน 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของมาตรฐานและวิธีปฏบิติัจัดการความเครียดจากความรอน  
คาํจาํกดัความ 

 ความเครยีดจากความรอน เปนชื่อทัว่ไปของอาการทางการแพทยตางๆ เชน อาการเพลียแดด ตะคริวแดด (กลามเนื้อหดเกร็งหรอื 
เปนตะคริว) และโรคลมแดด อันเนื่องมาจากการทํางานในพ้ืนทีร่อน 

 การปรบัสภาพรางกาย คือการปรับตัวของรางกายเพื่อทํางานในความรอน 
ขอกาํหนด 

1. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิ  
โรงงานทุกแหงตองมีวิธีปฏบิัติที่ใชเพ่ือลดหรอืกําจัดความเสีย่งที่เก่ียวของกับความเจบ็ปวยหรือการบาดเจบ็ที่เกิดจากความรอน 
ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การพัฒนาและการนําโปรแกรมที่เขียนข้ึนเพ่ือปองกันความเครียดจากความรอนไปปรับใช ซึ่งประกอบดวย 
 การกําหนดความรบัผิดชอบสาํหรบัโปรแกรม 

 การตัดสนิใจวาจะนาํโปรแกรมมาใชเม่ือใด 

 การสรางมาตรการควบคุมที่ใชในการกําจัดหรือลดความเสีย่ง 
 การเลือกและการแจกจายชุดนิรภัย 
 การกําหนดหลักปฏบิัติในการทํางานที่ใชในการกําจัดหรอืลดความเสี่ยง ประกอบดวย 

- การชดเชยน้ําระหวางการเปลีย่นกะตามความจําเปน 

- ใหพนักงานเขารมไดตลอดเวลาเพ่ือใหรางกายกลับสภาวะปกติ 

- การตอบสนองตออาการที่เกิดจากความเจบ็ปวยเนื่องจากความรอน 

- เงื่อนไขในการติดตอเพ่ือขอรบับริการทางการแพทยฉุกเฉิน 

 ขอกําหนดในการฝกอบรม 
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b. การระบสุถานทีท่ํางานและลักษณะงานซึ่งอาจทําใหเกิดความเครียดจากความรอน 

c. จัดใหมีสภาพอณุหภูมิในการทํางานที่สะดวกสบายและปลอดภัย ชวงอุณหภูมิในการทํางาน 

 งานในลักษณะนั่งประจําที:่ 16º C (60º F) - 30º C (86º F) 

 งานที่ตองใชแรง: 13º C (55º F) - 27º C (81º F) 

 หากไมสามารถรักษาชวงอุณหภูมิในการทํางานไวได จะตองนําวิธีปฏบิัติจัดการความเครียดจากความรอน/ความ
เย็น รวมทั้งการควบคุมทางวิศวกรรมและการบริหารจดัการตอไปนี ้และ/หรอือปุกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลมา
ใช เพ่ือลดผลกระทบของความเครียดจากความรอน 

- จัดเตรียมน้ําดื่มที่เพียงพอใหแกพนักงานทุกคนเปนจํานวนหนึ่งสวนสี่แกลลอนตอชัว่โมง เมื่ออุณหภมิูเกิน  
30º C (86º F) ควรมีบริการนํ้าแข็งใหดวยเพื่อใหน้ําเย็น 

- พนักงานควรเขารมในขณะทํางาน และตามกฎทัว่ไปควรมีรมเงาที่เพียงพอที่จะรองรับพนกังานในเวลาเดียวกัน
คือเปนจํานวน 25 เปอรเซนตของพนักงานในกะ 

- หากใชที่นั่งภายในรถยนตเปนที่ใหรมเงา รถยนตคันดังกลาวควรมีระบบปรับอากาศทีส่ามารถใชงานได 

- โรงเรือนโลหะและอาคารภายนอกอ่ืนๆ ไมไดให “รมเงา” แตจะใหสภาพแวดลอมที่เย็นกวาเม่ือเทียบกับรมเงาใน
สภาพอากาศดานนอก เชน ตองมรีะบบระบายอากาศแบบกลไกหรือเปดใหอากาศถายเทได 

- รมเงาควรเขาถึงไดในระยะไมเกิน 200 เมตร หรือ 5 นาท ีดวยการเดิน 

- ขอกําหนดสําหรับ PRP (ระยะเวลาทีร่างกายกลับสูภาวะปกติ) PRP เปนสิ่งจําเปนหากพนกังานเชือ่วาการพัก
เบรกเปนสิ่งที่จาํเปนเพ่ือปองกันตัวเองจากความรอน หรอืหากพนักงานแสดงอาการที่บงบอกถึงความเจ็บปวย
จากความรอน 

2. การฝกอบรม— 

พนักงานทุกคน: ระดบัตํ่ากวาหัวหนางานและหัวหนางานตองไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับ 

 ปจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดลอมและบุคคลที่เก่ียวของกับความเจบ็ปวยเนื่องจากความรอน 

 วิธีปฏิบติัของนายจางในการปฏิบติัตามมาตรฐานการจัดการความเจ็บปวยทีเ่กิดจากความรอน 

 ความสําคัญของนํ้าดืม่ 

 ความสําคัญของการปรบัสภาพรางกาย รวมถึงวิธีการพัฒนา และนายจางมีวิธีปฏบิัติในการจัดการปญหาอยางไร 

นอกจากนี้ พนกังานระดบักวากวาหัวหนางานควรไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับ 

 แจงใหหัวหนางานทราบหากเขา/เธอไมชินกับความรอนและอาจตองการพักเบรกบอยกวาปกติในชวงทีร่างกาย 
ของเขา/เธอปรับสภาพ ซึง่จะใชเวลาประมาณ 4 - 14 วัน 

 น้ําดื่มในปริมาณนอย 3 – 4 และ 8 ออนซตอชั่วโมง 

 พักเบรกในบริเวณที่มีรมเงาตามเวลาที่เหมาะสมเพ่ือใหรางกายฟนตัวจากความรอน 

 หลีกเล่ียงหรอืจาํกัดการใชแอลกอฮอลและคาเฟอีนในชวงเวลาที่มีความรอนสูงเนือ่งจากจะขจัดน้ําออกจาก 
รางกาย 
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 แจงใหหัวหนางานทราบหากเขา/เธอ หรือพนักานคนอื่นรูสกึวิงเวียน คล่ืนไส ออนลา หรอืเหนื่อย และตองการ 
เขารมในเวลาที่เพียงพอเพือ่ใหรางกายฟนตัว หากยังไมรูสึกดีข้ึน ใหไปพบแพทย 

 สวมใสเสื้อผา ทาครีมกันแดด หรือใสหมวกตามความเหมาะสม 

 ใหความสนใจตอเพ่ือนรวมงานและคอยสังเกตอาการของความเครียดจากความรอน และรายงานอาการให 
นายจางทราบโดยตรงหรอืแจงผานหัวหนางาน ระบบ “บัดดี”้ จะมปีระโยชนเพ่ือใหแนใจวาพนักงานดูแลกันและกัน 

 วิธีปฏิบติัในการตอบสนองตออาการที่เกิดจากความเจบ็ปวยเนื่องจากความรอน รวมถึงวิธีการใหบริการทางการ
แพทยฉุกเฉิน หากจําเปน 

 วิธีปฏิบติัในการจดทําทิศทางที่ชัดเจนและถูกตองจากไซตงานไปยังศูนยบริการทางการแพทยฉุกเฉิน พนักงาน
ควรใชแผนที่ถนนทีมี่ตําแหนงที่ต้ังทีท่ําเครือ่งหมายไวอยางชดัเจนเพื่อใหสามารถหาทิศทางได 

 ควรมีการฝกอบรมเพือ่ทบทวนหรอื “การอบรมดานความปลอดภัย” 

ซึ่งจะทบทวนเรือ่งความปลอดภัยแบบยอเก่ียวกับความเจ็บปวยที่เกิดจากความรอน ซึง่ควรมีการฝกอบรมอยาง
สม่ําเสมอ โดยเฉพาะในชวงทีมี่อุณหภูมิสงู  

และพนักงานระดับหัวหนางานควรไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับ 

 หนาทีค่วามรับผิดชอบของหัวหนางานในการตรวจสอบใหแนใจวาพนกงานไดปฏบิัติตามกฎระเบียบเก่ียวกับ 
การจัดการความเครียดที่เกิดจากความรอน 

 สิ่งที่หัวหนางานควรทําเม่ือพนักงานมอีาการที่เกิดจากความเจ็บปวยเนือ่งจากความรอน 

 ควรใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินอยางไรเมื่อจําเปน 

 จะสามารถติดตอศูนยบริการทางการแพทยฉกุเฉินอยางไร 

 จะขนยายพนักงานไปยังศูนยบริการทางการแพทยฉุกเฉินไดอยางไร หากจําเปน 

 จะกําหนดทศิทางทีช่ัดเจนและถูกตองไปยังไซตงานใหกับผูปวยฉุกเฉินในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินไดอยางไร 

3. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 
 
 
 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนข
อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญาจะตองสงเส
ริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบติังานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 5-1 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรตองคาดการณ รับรู ประเมินและควบคุมอันตรายดานอาชีวอนามัยและสุขอนามัยในสถานที่ทาํงาน ซัพพลายเออรจะตอง
ใชวิธีการวิเคราะหและการติดตามตรวจสอบตามปกติ เพ่ือตรวจหาผลกระทบท่ีอาจสงผลตอสุขภาพจากอนัตรายตาง ๆ ซึ่งอยูในสถานที่
ทํางาน คนงานจะตองไมไดรับอันตรายจากทางกายภาพ เคมี หรือชวีภาพสูงเกินกวาคาขีดจํากัดการไดรบัสารจากการปฏิบติังาน  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือการระบุและจัดการวัตถุทีมี่แรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการพืน้ทีต่องตรวจสอบใหแนใจวาไดมีการจัดทํา นําไปใชและปฏบิัติตามวิธีปฏบิัติงานสําหรบัการบงชี้ การจัดการและการทํางาน
ในบริเวณที่มีหรือสงสัยวาจะมีวัตถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานสําหรับวัตถุที่
มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและปฏบิัติตามขอกําหนดของข้ันตอนและวธีิปฏบิัติงาน
สําหรบัวตัถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานสําหรับวัตถุทีมี่แรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

คาํจาํกดัความ 

 แรใยหนิ เปนแรที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติซึง่มีลักษณะเปนเสนใยบางยาว เสนใยเหลานี้สามารถเปนอันตรายไดมีการหากสูดดมฝุน
ละอองของแรใยหินเขาไป และเปนทีท่ราบกันดีวามีสวนในการเพ่ิมความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งปอด คูสัญญาตองกําหนดแนวทาง
และข้ันตอนในการปฏบิัติงานและการดูแลรักษาวัตถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) เพ่ือปองกันพนกังาน คูสัญญา ผูที่เขามา
เย่ียมชม และผูจําหนายจากอนัตรายตอสุขภาพทีอ่าจเกิดข้ึนไดจากโรคที่เก่ียวกับแรใยหิน มาตรฐานน้ีจะบงัคบัใชกับอาคารสถานที่
และส่ิงกอสรางทั้งหมดทีคู่สัญญาเปนเจาของ มาตรฐานดังกลาวจะบังคับใชกับการทํางานประจําวันซึ่งพนักงานอาจสัมผัสกับแรใย
หิน และการทํางานเพ่ือซอมหรือเคล่ือนยายวสัดุที่มีแรใยหิน 

 วตัถทุีม่แีรใยหนิเปนสวนประกอบ (ACM) คือวัสดุใดก็ตามทีมี่แรใยหินมากกวา 1 เปอรเซน็ตโดยน้ําหนัก ชนิดของแรใยหินจะ
ประกอบดวยโครซิโดไลต, อะโมไซต, ไครโซไทล, แอนโทไฟไลต และทรโีมไลต 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยงสําหรบัวัตถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 
ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนีเ้ปนอยางนอย 

a. การช้ีบงสถานที่ ปริมาณ ชนดิ สภาวะ และอนัตรายที่เก่ียวของของวัสดทุีท่ราบหรือสงสยัวามีแรใยหินโดยบคุคลที่มีคณุสมบัติ
เหมาะสม 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับวัตถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ )ACM(  

c. การกําหนดมาตรการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง (ตัวอยางเชน การติดปาย, การควบคมุการเขาถึง, การตรวจสอบ)  
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2. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน— 

โรงงานทีท่ราบหรือสงสัยวามีวสัดุที่มีแรใยหินตองปฎิบติัตามวิธีปฏิบติังานดงัตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การประกาศใหพนกงานที่ไดรับผลกระทบจากการมีวัตถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) และอันตรายตอสุขภาพที่เก่ียว 
ของ 

b. การติดปายวัสสดุผสมแรใยหิน (ACM) ตองประกอบดวย: ลักษณะที่เปนอนัตราย การมีสวนผสมของแรใยหิน และขอควรระวัง 

c. การใชใบอนุญาตทาํงานสําหรบัการทํางานกับวัตถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) ทั้งหมด 

d. บุคคลที่มีความสามารถและไดรับการฝกอบรมเทานั้นจึงจะสามารถทํางานได 

e. ขอกําหนดสําหรับการใชอปุกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคลอยางถูกตอง การควบคมุทางวศิวกรรม ขอกําหนดของการดแูล
รักษาความสะอาด การเก็บรักษาและการทําความสะอาดอปุกรณเม่ือทํางานกับวัสดุที่มีแรใยหิน 

f. การกําจัดวัตถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) อยางถูกตองตามกฎหมายในทองถ่ิน 

g. การตรวจสอบทุกสามเดอืนเพ่ือตรวจสภาพของวัตถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) ที่ทราบหรอืสงสัย 

h. การจัดการเฝาระวังทางการแพทยสําหรบับคุคลที่ทาํงานกับวัตถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

3. การฝกอบรม— 

การรบัรูในเรือ่งแรใยหนิ พนกังานทั้งหมดทีท่ํางานกับวัสดผุสมแรใยหิน (ACM) ที่ทราบหรือสงสัยตองไดรบัการฝกอบรม 
เปนประจําทุกป การฝกอบรมตองประกอบดวย 

 การรบัรูขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับวัตถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

 อันตรายตอสุขภาพที่เก่ียวของกับวตัถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

 กิจกรรมที่อาจทําใหเกิดการปลอยเสนใยของแรใยหิน 

 ขอกําหนดของการประกาศเตือนในเหตุการณที่วัตถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) แพรกระจาย 

 นโยบายและวิธีปฏบิัติงานของวัตถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) เฉพาะสถานที ่

พนกังานทีด่แูลรกัษาวตัถทุีม่แีรใยหนิเปนสวนประกอบ (ACM)  
พนักงานทัง้หมดที่สัมผัสโดยตรงกับวัตถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) เชน พนักงานทีค่วบคุมหรอืดูแลรักษา จะตองไดรับ
การฝกอบรมประจาํปเพ่ิมเติมดังตอไปนี ้

 วิธีหลีกเล่ียงอนัตรายจากวัตถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

 การใช การสวมใส ขอจาํกัด และการดูแลอปุกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล 

 วิธีปฏิบติังานดแูลรักษาวตัถุทีมี่แรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

 เครือ่งหมายบอกตําแหนงที่เปนอันตรายและความเสื่อมสภาพของวัสดทุี่มีแรใยหิน 

 การตอบโตสถานการณเม่ือมีการกระจายของเสนใยของแรใยหิน 

4. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึทางการแพทย ถามี 

แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวกเพิ่มอีก 30 ป บันทึกทาง
การแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรบัความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน เวนแตจะไดรบัการรองขอทางกฎหมาย 
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บนัทกึเหตกุารณ โรงงานตองเก็บรักษาบันทกึเหตุการณทัง้หมดที่เก่ียวของกับวตัถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) บันทึก
เหลานี้จะตองเก็บรักษาไวอยางนอยเปนเวลา 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงปจจุบันของวัตถุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) และรายการวัสด ุ

b. บันทึกการบํารงุรักษา การซอม และการกําจดั (รวมถึงใบอนุญาตและรายงานจากหองปฏิบติัการ) ตองเก็บรักษาบวกเพิ่มอีก 30 ป 

c. การตรวจสอบทุกสามเดอืนเพ่ือตรวจสภาพของวัสดทุี่มีแรใยหินทีท่ราบหรอืสงสัย เปนเวลาอยางนอย 3 ป 
 
 
 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปน
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏิบติัตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสญัญาจะตองสงเสรมิ
การดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนือ่ง เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 
 
 

• Nike ESH Handbook หนา 5-35 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรตองคาดการณ รับรู ประเมินและควบคุมอันตรายดานอาชีวอนามัยและสุขอนามัยในสถานที่ทาํงาน ซัพพลายเออรจะตอง
ใชวิธีการวิเคราะหและการติดตามตรวจสอบตามปกติ เพ่ือตรวจหาผลกระทบท่ีอาจสงผลตอสุขภาพจากอนัตรายตาง ๆ ซึ่งอยูในสถานที่
ทํางาน คนงานจะตองไมไดรับอันตรายจากทางกายภาพ เคมี หรือชวีภาพสูงเกินกวาคาขีดจํากัดการไดรบัสารจากการปฏิบติังาน  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติและนาํไปใชเพ่ือตอบรบัเหตุการณที่จําเปนตองมีการปฐมพยาบาลหรือการรักษาทางการแพทย
อื่นๆ 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวธีิปฏบิัติดานการปฐมพยาบาลไดรบัการพัฒนา นําไปใช และปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏบิัติดานการ 
ปฐมพยาบาล 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดมัน่ในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงาน 
ดานการปฐมพยาบาล 

พนกังานตองรายงานใหฝายบริหารทราบทนัทีหากมอีบุัติเหตุที่เก่ียวของกับการทํางาน 

คาํจาํกดัความ 

 การปฐมพยาบาล คือการรักษาพยาบาลแกผูไดรบับาดเจ็บ หรือเจบ็ปวยเบือ้งตนกอนทีจ่ะสงไปยังศนูยรกษาพยาบาล หากจําเปน 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การช้ีบงอันตรายและสถานทีท่ี่อาจทําใหเกิดอุบติัเหตุ 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตราย (รวมถงึจํานวนพนักงานในแตละสถานที)่ 

c. การกําหนดมาตรการการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน อุปกรณสําหรับการปฐมพยาบาล อุปกรณ และเจาหนาที)่ 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิแตละโรงงานตองใชวิธีปฏบิัติดานการปฐมพยาบาล ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. ทรัพยากรที่มี (ภายในหรอืภายนอก) เพ่ือตอบรบักับบริการทางการแพทยฉุกเฉิน 

b. เบอรโทรศพัทฉุกเฉินจะตองมองเห็นไดอยางชัดเจนบนโทรศัพททุกเครื่อง  

c. สถานที่และความพรอมในการใหบริการของสถานพยาบาล และบริการฉุกเฉิน  

d. ตองเก็บบนัทึกการปฐมพยาบาล และการรักษา 

3. ผูใหการปฐมพยาบาล—แตละโรงงานที่มีผูใหการปฐมพยาบาลท่ีไดรบการรบัรองจะตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้เปนอยาง 
นอย 

a. จํานวนผูใหการปฐมพยาบาลที่ผานการฝกอบรมเพียงพอตอจํานวนพนักงานและสิ่งที่เปนอันตรายในโรงงาน 

b. สื่อสารกับพนักงานในการแจงชื่อ สถานที่และขอมูลติดตอกับผูใหการปฐมพยาบาลที่ไดรับการรบัรอง 

c. เก็บรักษาใบรบัรองความสามารถในการปฐมพยาบาลที่กําหนด
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4. อปุกรณทีใ่ชในการปฐมพยาบาล—แตละโรงงานตองมอีุปกรณที่ใชในการปฐมพยาบาล (เชน ชุดปฐมพยาบาล, AED 
(เครื่องกระตุนหัวใจดวยไฟฟา), เปล เปนตน) ตามความเสี่ยงที่มีในโรงงาน ชุดปฐมพยาบาลตองประกอบไปดวยสิ่งตอไปนี้เปน
อยางนอย 

a. พลาสเตอรยา (หลายขนาด) 

b. ผาพันแผล 

c. สําลปีดตา 

d. ผาสามเหล่ียม 

e. ยารักษาแผลจากไฟไหม 

f. ถุงมือแบบใชแลวทิง้ 

g. กลองและอุปกรณที่มีปายปฐมพยาบาลทีม่องเห็นได 

h. การตรวจสอบและเพิ่มเติมอุปกรณใหครบตามจํานวนที่กําหนดข้ันตํ่าเดอืนละครัง้ 

5. อปุกรณลางตาและชาํระรางกาย —เม่ือดวงตา ใบหนา หรือรางกายมีความเสี่ยงทีจ่ะไดรบสารเคมี จําเปนตองมอีปุกรณลางตาและ
ชําระลางรางกาย อุปกรณเหลานี้ตองตรงตามขอกําหนดข้ันตํ่าาตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. น้ําจะตองสะอาด (ดื่มได) 

b. ความแรงของน้าํจะตองไมทําใหเกิดการบาดเจ็บ 

c. อัตราการไหลตํ่าสุด: 1.5 ลิตรโดยใชเวลาอยางนอย 15 นาท ี

d. ไมมีขอบแหลมคม 

e. มีจุกปดหัวฉีดเพ่ือปองกันไมใหเกิดการปนเปอนที่มาทางอากาศ 

f. วาลวควบคุมมองเห็นไดงาย และเมื่อเปดใชงานวาลวจะยังคงเปดไวจนกวาจะปด 

g. อยูในระยะ 30 เมตร (100 ฟุต) จากอปุกรณทีเ่ปนอนัตราย 

h. ปายมองเห็นไดอยางชัดเจนซึ่งชวยใหเขาใชและพบไดงาย 

i. หัวฉีดน้ําจะตองอยูหางจากพืน้ระหวาง 83.8 ซม. (33 นิ้ว) และ 114.3 ซม. (45 น้ิว) 

j. ภาชนะทีบ่รรจนุ้ําทีใ่ชลางชําระตองทําจากวสัดุที่ไมเปนสนมิ ตองมีการปองกันไมใหน้าํทีใ่ชชําระลางมีการปนเปอนจากอากาศ 

k. อุณหภูมิของนํ้าจะตองอยูระหวาง 15 ถึง 35°C (60 ถึง 90° F) 

l. อุปกรณและทอทั้งหมดจะตองมีการปองกันไมใหเกิดการเยอืกแข็ง 

m. ตองมีการเปดใชทอน้ําของที่ลางตาสัปดาหละคร้ังเพ่ือใหน้ําไหลผานทอ และตรวจสอบการทํางานวาสามารถทําไดอยาง
เหมาะสม ตองตรวจสอบภาชนะที่ใสน้ําตามขอกําหนดของผูผลิต 

 บุคคลที่ตองไปติดตอเม่ือมีเหตุการณที่จําเปนตองมีการปฐมพยาบาลหรอืการชวยเหลือทางการแพทยอื่นๆ 

 สถานที่เก็บอปุกรณปฐมพยาบาลในบริเวณสถานทีป่ฏิบัติงาน 

 การรายงานเหตุการณที่เก่ียวของกับการทํางานทีจ่ําเปนตองมีการปฐมพยาบาลหรือการชวยเหลือทางการแพทยอื่นๆ 
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ผูใหการปฐมพยาบาล ผูใหการปฐมพยาบาลตองไดรบการฝกอบรมเพิ่มเติม การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเนื้อหาตอไปนี้
เปนอยางนอย 

 ใบรบัรองคณุสมบัติในการปฐมพยาบาล 

 วิธีปฏิบติัเฉพาะสําหรบัโรงงาน ไดแก การปฐมพยาบาลเบือ้งตน การติดเชือ้ทางกระแสเลือด และรายงานเหตุการณ 

6. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึทางการแพทย  
แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวกเพิ่มอีก 30 ป บันทึก
ทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรบัความยินยอมเปนลายลักษณอกัษรจากพนักงาน เวนแตจะไดรบัการรองขอทาง
กฎหมาย  

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกไวสําหรับ 

a. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนั 

b. บันทึกการตรวจสอบชุดปฐมพยาบาล และเคร่ืองลางตา/ชําระรางกายอยางนอย 1 ป 
 
 
 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปน
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏิบติัตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสญัญาจะตองสงเสรมิ
การดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนือ่ง เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “การติดเชื้อทางกระแสเลือด” ของ Nike 

 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “การจัดการระบบการบาดเจบ็และความเจบ็ปวย” 
ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 6-18 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรตองคาดการณ รับรู ประเมินและควบคุมอันตรายดานอาชีวอนามัยและสุขอนามัยในสถานที่ทาํงาน ซัพพลายเออรจะตอง
ใชวิธีการวิเคราะหและการติดตามตรวจสอบตามปกติ เพ่ือตรวจหาผลกระทบท่ีอาจสงผลตอสุขภาพจากอนัตรายตาง ๆ ซึ่งอยูในสถานที่
ทํางาน คนงานจะตองไมไดรับอันตรายจากทางกายภาพ เคมี หรือชวีภาพสูงเกินกวาคาขีดจํากัดการไดรบัสารจากการปฏิบติังาน  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือลดหรอืกําจดัความเสี่ยงตอสขุภาพกายและใจและคุณภาพความเปนอยูของ
สังคม 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวธีิปฏบิัติงานในการบริหารจัดการดานสุขภาพไดรบัการพัฒนา นําไปใช และปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการขอกําหนดในการบริหารจัดการดาน

สุขภาพ 

ผูจดัการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรบัการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดในการบริหารจัดการดานสุขภาพ 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดในการบริหารจัดการดานสขุภาพ  

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยงประจําป ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยาง 
นอย 

a. การช้ีบงอันตรายดานสุขภาพที่เก่ียวกับงานและที่ไมเก่ียวกับงานของพนักงาน 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับถังเก็บวตัถุอันตราย 

c. การกําหนดและการนํามาตรการควบคุมมาใชเพ่ือลดความเสี่ยงตอสุขภาพ (เชน โปรแกรมการฉดีวัคซีน โปรแกรมการเลิก
สูบบุหรี)่ 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิแตละโรงงานจะตองมวีิธีปฏิบติัทีจ่ะนาํไปใชเพ่ือลดหรือกําจัดความเสี่ยงอนัตรายดานสุขภาพ ซึง่ตอง
ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. คลนิกิ (จําเปนตองมีในทุกสถานทีท่ี่มีพนักงานมากกวา 1000 คน) 

 เจาหนาที่ดูแลสขุภาพทุกคนควรไดรบัการฝกอบรมในการปฏบิัติการทางการแพทยที่เก่ียวกับงานและในกรณีฉุกเฉิน 

 ตองมวีิธีปฏบิัติรับผูปวย การรักษา การขนยาย และการจําหนายยาใหผูปวยอยางเหมาะสม 

 การใชและการทดสอบการบํารุงรักษาและการปรับเทียบของเคร่ืองมอืทางการแพทย และเครือ่งมือเฝาระวัง 

 การกลับมาทาํงานของพนักงานทีป่วยเนือ่งจากการทํางานซึง่เปนผลจากการติดเชื้อหรือโรคติดตอ 

 การรักษาโรคจากการติดเชือ้ทัง้หมด 

 มีการควบคมุการติดเชือ้และเครือ่งมือที่เหมาะสม (เชน ถุงมอืปราศจากเชือ้ หนากากชวยหายใจ หมอนึ่งฆาเชื้อ เข็มฉีด
ยาชนิดใชแลวทิ้ง อุปกรณเย็บแผล) 

 มีเตียงเดี่ยวอยางนอย 1 เตียงตอพนักงาน 1000 คน 

 คลินิกในโรงงานตองติดต้ังระบบระบายอากาศแบบกลไกที่สามารถรักษาอุณหภูมิใหอยูระหวาง 21 – 27 องศาเซลเซียส 
(70 – 80 °F) ไดตลอดเวลา 

 ปฏบิัติตามมาตรฐานทางสุขอนามัยอยางเครงครัด 
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b. การเฝาระวงัดานสขุภาพ 

 โปรแกรมการเฝาระวังดานสุขภาพสรางข้ึนตามผลการประเมินความเสี่ยง 

 ระบบที่ใชวิเคราะหผลโปรแกรมการเฝาระวงั และใหคําแนะนําในการปฏบิติัตนที่ถูกตอง รวมถึงใหการรักษาทางการ
แพทย 

 การประเมนิผลสุขภาพทัว่ไปของพนักงานในทุกระดบัการจางงาน (การฝกงาน การทดสอบพื้นฐาน การตรวจสุขภาพกอน
เขางาน การเจบ็ปวยในภายหลัง) 

 แพทยที่มีความสามารถ ผูเชี่ยวชาญดานการดูแลสุขภาพที่เก่ียวกับงาน หรอืเจาหนาทีท่ี่มีความสามารถตองเปนผูทําการ
เฝาระวังดานสขุภาพ 

 ขอมูลสุขภาพทีเ่ก่ียวกับงานตองไดรับการทบทวนเพ่ือระบุแนวโนมและการวางแผนกิจกรรมสงเสรมิสุขภาพ 

c. การสงเสรมิสขุภาพ ตองมีมาตรการปองกันที่เหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงดานสุขภาพโดยรวมของพนักงาน (เชน การเลิกสูบ
บุหรี่ การฉีดวัคซีนปองกันบาดทะยัก การฉีดวคัซนีปองกันโรคไวรัสตบั B กิจกรรมประจาํเดือนดานสุขภาพของผูหญิง เปนตน) 

d. พนักงานทุกคนสามารถเขาถึงเวชระเบียนสุขภาพของเขาหรอืเธอไดดวยตัวเอง 

3. การฝกอบรม— พนักงานทุกคนตองไดรับขอมูล และ/หรอืการฝกอบรมที่เก่ียวของกับสุขภาพกายและใจและคุณภาพความเปนอยู
ของสงคม  

พนกังานดแูลสขุภาพ ตองไดรบัการฝกอบรมที่มีการรบัรองสาํหรบัระดบัการดูแลที่ใหบริการ 

4. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึทางการแพทย  
แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกหลักฐานทางการแพทยไวเปนความลบัอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวกเพิ่มอกี 30 ป 
บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรบัความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน เวนแตจะไดรับการรองขอทาง
กฎหมาย 

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนั 

b. การบาํรงุรักษาและการปรับเทยีบอปุกรณอยางนอยเปนเวลา 3 ป  
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เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนขอกําหนดมาตรฐาน
ข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

▪ กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

▪ Nike ESH Handbook หนา 9-6 



การตดิเชือ้ทางกระแสเลอืด (โรค)  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ NIKE
 

 

มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรตองคาดการณ รับรู ประเมินและควบคุมอันตรายดานอาชีวอนามัยและสุขอนามัยในสถานที่ทาํงาน ซัพพลายเออร
จะตองใชวิธีการวิเคราะหและการติดตามตรวจสอบตามปกติ เพ่ือตรวจหาผลกระทบทีอ่าจสงผลตอสุขภาพจากอันตรายตาง ๆ ซึ่งอยูใน
สถานทีท่ํางาน คนงานจะตองไมไดรบัอนัตรายจากทางกายภาพ เคมี หรือชีวภาพสงูเกินกวาคาขีดจาํกัดการไดรบัสารจากการ
ปฏบิัติงาน  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติและนาํไปใชเพ่ือลดหรอืกําจัดความเสี่ยงในการปฏบิัติงานที่จะทาํใหเกิดโรคติดเชื้อทางกระแส
เลือด 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการพืน้ทีต่องตรวจสอบใหแนใจวามีการจดัทํา นาํไปใชและปฏบิัติตามกระบวนการที่เก่ียวกับโรคติดเชือ้ทางกระแสเลือด 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ รักษา ตลอดจนจัดการประเมินความเสี่ยง วิธีปฏิบติัที่เขียน 
เปนลายลักษณอักษร การฝกอบรม การเก็บบนัทึกขอมูล และการตรวจสอบประจาํป 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดในฐานะที่มีสวนเก่ียวของกับวิธี
ปฏบิัติที่เก่ียวกับโรคติดเชื้อทางกระแสเลือด 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของนโยบายและวิธีปฏบิัติที่เก่ียวกับโรคตดิเชื้อทางกระแสเลือด  

คาํจาํกดัความ 

 โรคตดิเชือ้ทางกระแสเลอืด เปนจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรคที่มีอยูในเลือดของคนและสามารถทาํใหเกิดโรคในคน  
การเกิดโรคเหลานี้รวมถึงแตไมจํากัดเพียงโรคไวรัสตับอักเสบ บ ี(HBV) และโรคภูมิคุมกันบกพรอง (HIV) 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—  
แตละโรงงานตองจดัทาํเอกสารการประเมินความเสี่ยงของโรคติดเชื้อทางกระแสเลอืดซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การช้ีบงอันตรายที่เก่ียวของกับการปฏิบติังานที่เสี่ยงตอการเกิดโรคติดเชือ้ทางกระแสเลือด (รวมถึงบุคคล การทาํงาน พื้นทีท่ี่
เสี่ยงตอความเสี่ยงตอการรับเชื้อจากการปฏบิัติงาน) 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการรับเชื้อจากการปฏบิัติงาน 

c. การกําหนดมาตรการควบคุมที่จําเปนเพ่ือลดหรือกําจัดความเสี่ยงในการรบัเชื้อ 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิ  
แตละโรงงานตองมวีิธีปฏบิัติทีจ่ะนาํไปใชเพ่ือลดหรอืกําจัดความเสี่ยงในการปฏบิัติงานที่จะเกิดโรคติดเชือ้ทางกระแสเลือด  
ซึ่งตองครอบคลุมขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. ปองกันการสัมผัสกับเลือดหรอืสิ่งทีอ่าจทําใหเกิดการติดเชือ้ (ของเหลวทกุอยางในรางกายถือเปนสิ่งทีอ่าจทาํใหเกิดการติดเชือ้ได) 
b. จัดเตรียมอปุกรณสําหรบัการลางมอืและสารฆาเชื้อเพ่ือทาํความสะอาดสิง่ปนเปอนที่หกเลอะซึ่งอาจทําใหเกิดโรคติดเชือ้ 

ทางกระแสเลือด 

c. มีอปุกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) (เชน ถุงมือแบบใชแลวทิ้ง อุปกรณปองกันเครือ่งกระตุนหัวใจ (CPR) เปนตน) 

d. มีภาชนะบรรจุเพ่ือกําจดัวัตถุทีแ่หลมคม (เชน แกว ใบมีด เข็มเย็บ ฯลฯ) 
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e. การกําจัดอปุกรณ ผลิตภัณฑหรือวัสดทุี่สงสัยวาปนเปอนเชือ้ทีท่ําใหเกิดโรคติดเชื้อทางกระแสเลือดในถุงและภาชนะบรรจทุี่
ติดปายอนัตรายทางชีวภาพ 

f. การกําจัดวัตถุปนเปอนอยางปลอดภัยตามขอกําหนดกฎหมายการจัดการขยะที่เก่ียวของ 

3. ขอกาํหนดทางการแพทย— 

แตละโรงงานตองมวีิธีปฏบิัติทางการแพทยทีจ่ะนาํไปใชเพ่ือลดหรอืกําจดความเสี่ยงในการปฏบิัติงานที่เสีย่งตอการติดเชือ้  
ในกรณีของการรบัเชื้อขณะปฏิบติังาน วิธีปฏบิัติทางการแพทยจะตองประกอบดวยสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. ดําเนินโปรแกรมฉีดวคัชนีและติดตามผลโดยการควบคุมดูแลหรืออยูภายใตการควบคมุดแูลของแพทยหรือบคุลากรทางการ
แพทยโดยไมมีการเรียกเก็บเงนิกับพนักงาน 

b. ควรจัดใหมีการฉีดวคัซนีไวรัสตับอักเสบบีและวัคซีนตางๆ สําหรับพนักงานทีมี่ความเส่ียงในการปฏบิัติงาน 

c. การประเมนิความเสี่ยงหลงัการปฏบิัติงานและการติดตามผลกับพนักงานทุกคนที่เกิดเหตุทีมี่ความเส่ียงตอการรบัเชือ้ 

d. พนักงานที่ไดรับผลกระทบตองไดรับสาํเนาผลการรักษา/ความเห็นทางการแพทยภายใน 15 วันหลังจากกระบวนการรักษา 

4. การฝกอบรม— 
พนักงานทัง้หมดซึ่งมีความเสี่ยงตอโรคติดเชือ้ทางกระแสเลือดจากการปฏิบติังานตองไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับโรคติดเชือ้  
ทางกระแสเลือดเมื่อไดรบัมอบหมายในคร้ังแรกและทุกปหลังจากนั้น  
การฝกอบรมจะตองประกอบดวยขอมูลตอไปนีเ้ปนอยางนอย 

 กฎระเบียบและวิธีปฏิบติัที่เก่ียวของ 

 คําอธิบายโดยทั่วไปเก่ียวกับโรคติดเชื้อทางกระแสเลอืด 

 วิธีการรบัเชือ้ (เชน การสูดเขาไป แผลเปด) 

 งานซึ่งมีโอกาสไดรบัเชื้อ 

 วิธีการควบคุมและขอจํากัด 

 การใชงานอยางเหมาะสมและสถานทีต้ั่งของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล 

 กระบวนการรักษาและข้ันตอนหลังการไดรับเชื้อ 

 สัญลักษณและปาย 

 กระบวนการกําจัดสําหรบผลิตภัณฑ อุปกรณหรือวัสดทุี่มีการปนเปอน 

5. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึทางการแพทย: 

แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกหลักฐานทางการแพทยไวเปนความลบัอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวกเพิ่มอกี 30 ป 
บันทึกหลักฐานทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอกัษรจากพนักงาน เวนแตจะไดรบัการ 
รองขอทางกฎหมาย บันทึกหลักฐานทางการแพทยตองมีขอกําหนดข้ันตํ่าดงัตอไปนี ้
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a. บันทึกหลักฐานการฉีดวัคซีนไวรัสตบัอักเสบบ ีหรือขอความทีเ่ปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับการปฏิเสธโดยความสมัครใจ 

b. การประเมนิผลหลังการรบัเชื้อและบนัทึกหลักฐานการตดิตามผล  

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป  

บนัทกึอืน่ๆ แตละโรงงานตองมีการประเมินความเสี่ยงที่เปนปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนข
อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญาจะตองสงเสริม
การดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 
 
 

 Nike ESH Handbook หนา 5-32 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรตองคาดการณ รับรู ประเมินและควบคุมอันตรายดานอาชีวอนามัยและสุขอนามัยในสถานที่ทาํงาน ซัพพลายเออรจะตอง
ใชวิธีการวิเคราะหและการติดตามตรวจสอบตามปกติ เพ่ือตรวจหาผลกระทบท่ีอาจสงผลตอสุขภาพจากอนัตรายตาง ๆ ซึ่งอยูในสถานที่
ทํางาน คนงานจะตองไมไดรับอันตรายจากทางกายภาพ เคมี หรือชวีภาพสูงเกินกวาคาขีดจํากัดการไดรบัสารจากการปฏิบติังาน  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือลดความเสี่ยงเก่ียวกับสุขอนามัยในสภาพแวดลอมในทีท่ํางาน 
ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวานโยบายและวิธีปฏิบติังานเก่ียวกับสุขอนามัยไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏิบติัตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการนโยบายและวิธีปฏบิัติงานในเรือ่ง
สุขอนามัย 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของนโยบายและวิธีปฏิบัติในเรื่อง
สุขอนามัย 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของนโยบายและวิธีปฏบิัติในเรื่องสุขอนามัย 
คาํจาํกดัความ 

สขุอนามยั คอืวธีิสงเสริมการมสีุขภาพดี ดวยการปองกันการไดรบัอนัตรายจากของเสีย อนัตรายอาจเปนเชื้อจากรางกาย จุลชีวะ ชีวภาพ 
หรือสารเคมี ของเสียทีอ่าจทําใหเกิดปญหาดานสุขภาพไดแก สิ่งปฏิกูลจากมนุษยและสัตว ขยะมูลฝอย น้ําเสียในครัวเรอืน ของเสียจาก
โรงงาน และของเสียจากเกษตรกรรม 
ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยงประจําป เพ่ือลดหรือกําจัดความเสี่ยงเก่ียวกับ
สุขอนามัย ซึง่ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การช้ีบงอันตรายที่เก่ียวกับสขุอนามัย 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตราย 

c. การกําหนดและการนํามาตรการการควบคุมไปใชเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน การระบายอากาศ การทําความสะอาด) 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิ 
แตละโรงงานตองใชวิธีปฏบิัติเพ่ือใหทุกพ้ืนทีท่ี่พนักงานและคูสัญญาทํางานปลอดจากสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขอนามัย อยางนอยที่สุด 
โรงงานจะตอง 

a. ดูแลรักษาพ้ืนทีท่ํางานทั้งหมดใหสะอาด แหง และอยูในสภาพที่ไดรบัการซอมแซมอยางเหมาะสม 

b. สรางและรักษาสถานทีท่ํางานทุกแหงไมใหมีสัตวจาํพวกหน ูแมลง หรือสัตวที่เปนอันตรายอื่น เขามาในสถานทีท่ํางานได 

c. มีการปองกันสภาพแวดลอมทีเ่ปยกชื้น เม่ือตองทํางานในสถานที่เปยก 

d. นําขยะและของทิ้งแลวในภาชนะบรรจทุี่ปองกันการรัว่และไมอุมน้าํไปทิง้ทกุวัน 

e. ทําความสะอาดสิ่งที่หกเลอะเทอะทันทีและตองกําจัดของเสียอยางถูกตอง (ควรมีปายเตือนบนพ้ืนที่เปยก) 

f. มีจํานวนหองน้าํที่เพียงพอสําหรับหญิงและชาย ตามอตัราสวนตอไปนี ้
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จํานวนพนักงาน จํานวนหองน้าํตํ่าสุด 
1 ถึง 15 1 

16 ถึง 36 2 

36 ถึง 55 3 

56 ถึง 80 4 

81 ถึง 110 5 

111 ถึง 150 6 

มากกวา 150 หองน้ําเพ่ิม 1 หองสาํหรบัพนกังานเพิ่มทุกๆ 40 คน 
 

g. มีชองระบายอากาศและทอระบายนํ้าแบบปดในหองน้ําทุกหอง 

h. ทําความสะอาดและฆาเชือ้โรคในหองน้ําทุกวนัเปนอยางนอย 

i. มีอางลางหนาพรอมสบูลางมอืในสถานที่ทาํงานทุกแหง 

j. มีกระดาษเช็ดมือแบบแยกชิ้น เครือ่งเปาแหง หรือสวนที่สะอาดของผาเช็ดมอืแบบมวนใกลกับบริเวณอางลางมอืทุกพ้ืนที ่

3. การฝกอบรม—พนักงานตองไดรบัการขอมูลเก่ียวกับสุขอนามัย 

4. การเตรยีมเอกสาร— 
บนัทกึทางการแพทย แตละโรงงานตองเก็บรกัษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลบัอยางนอยตลอดระยะเวลาการจาง
งาน บวกเพิ่มอกี 30 ป บนทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอกัษรจากพนักงาน 
เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย 

บนัทกึอบุตักิารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกอบุัติการณไวอยางนอย 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ การประเมินความเสี่ยงที่เปนปจจบุัน 
 
 
 
 

 
เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนขอกําหนด
มาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนา
แนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

▪ กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

▪ Nike ESH Handbook หนา 9-15 

 



น้าํดืม่  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ NIKE
 

 

มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรตองคาดการณ รับรู ประเมินและควบคุมอันตรายดานอาชีวอนามัยและสุขอนามัยในสถานที่ทาํงาน ซัพพลายเออรจะตอง
ใชวิธีการวิเคราะหและการติดตามตรวจสอบตามปกติ เพ่ือตรวจหาผลกระทบท่ีอาจสงผลตอสุขภาพจากอนัตรายตาง ๆ ซึ่งอยูใน
สถานทีท่ํางาน คนงานจะตองไมไดรบัอนัตรายจากทางกายภาพ เคมี หรือชีวภาพสงูเกินกวาคาขีดจาํกัดการไดรบัสารจากการ
ปฏบิัติงาน  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือใหแนใจวาสามารถใหบริการน้าํดื่มที่สะอาดปลอดภัยแกพนกงานทุกคนได 
อยางสะดวกและรวดเรว็ 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวธีิปฏบิัติงานดานคุณภาพน้ําไดรบัการพัฒนา นําไปใช และปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานดานการ
จัดการคุณภาพน้ํา 

ผูจดัการและหวัหนางานตองดําเนินการใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานด 
านคณุภาพน้ํา 
พนกังานตองยึดม่ันในข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานดานคุณภาพน้ํา 
คาํจาํกดัความ 

 น้ําดื่ม คือ น้ําทีส่ะอาดและดีตอสุขภาพ 
ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยงประจําป ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยาง 
นอย 

a. การระบอุนัตรายที่อาจปนเปอนในน้าํดื่มของสถานทีท่ํางาน 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตราย 

c. การระบมุาตรการการควบคุมเพ่ือลดความเปนไปไดของนํ้าดื่มที่มีสารปนเปอน (เชน การสุมตัวอยาง การบาํบดั) 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน—แตละโรงงานตองใชวิธีปฏิบติ 

a. ตองมนี้ําดืม่ใหบริการแกพนักงานทุกคน 

b. แหลงน้ําที่ไมเหมาะสาํหรบับรโิภคตองมีการตดิปายบอก 

c. ตูน้ําดื่มตองอยูหางจากสภาพแวดลอมในการทาํงานที่เปนอนัตราย 

d. ที่จัดเก็บที่ถูกสขุลักษณะและบริเวณสําหรบัทาํความสะอาดแกวหรอืภาชนะบรรจุน้าํดื่มสวนตัว 

e. น้ําทีไ่มเหมาะสาํหรบับริโภคตองไดรบัการตมหรือขจัดสิง่ปนเปอนกอนทีจ่ะนาํไปใชเตรียมหรือประกอบอาหาร 

f. เขียนคูมือตอบโตเปนลายลักษณอักษรในกรณีที่มีการปนเปอนหรือการปนเปอนทีต่องสงสยัของแหลงน้ําดื่มในโรงงาน 

g. โครงการการสุมตรวจตัวอยางน้ําโรงงานทุกแหงที่ใชน้ําบาดาล (บอน้าํบาดาล) หรือน้าํผิวดินเปนแหลงน้าํของโรงงานในการ
ใหบริการนํ้าดืม่ตองมีโครงการการสุมตรวจคณุภาพตวัอยางน้ําที่เหมาะสม ซึ่งตองตรงตามขอกําหนดตอไปนี้เปนอยางนอย 
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 ความถ่ีของการสุมตรวจข้ึนอยูกับจํานวนผูใช 

จํานวนผูใช ตัวอยางข้ันตํ่า /ไตรมาส (ทุก 3 เดือน) 

25 ถึง 999 1 

1,000 ถึง 4,999 10 

5,000 9,999 15 

10,000 ถึง 19,999 20 

> 20,000 50 

 ระดบัเชือ้แบคทเีรียและการฆาเชื้อโรคที่ยอมรบั 

- ฟคัลโคลิฟอรม = 0.0 

- การหยุดย้ังเชื้อไกอารเดีย แลมเบลีย 99.9% และการหยุดย้ังเชื้อไวรัส 99.99% 

- ความเขมขนของสารฆาเชื้อโรคที่เขาสุระบบตองไมนอยกวา 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร 

- คลอรีนทัง้หมดที่วัดได คลอรีนรวม หรือคลอรนีไดออกไซดตองวัดได 95% ของตัวอยางในแตละเดอืน 

3. การฝกอบรม— 

การรบัรูในเรือ่งคณุภาพน้าํ พนักงานทุกคนในโรงงานที่ใชน้ําบาดาล (บอน้ําบาดาล) หรือน้ําผิวดนิ ตองไดรบัการฝกอบรมระดบั
การรบัรูที่เก่ียวของกับมาตรฐานและวิธีปฏิบติังานดานคุณภาพน้ําในพ้ืนที ่การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเนื้อหาตอไปนี้เปน
อยางนอย 

 รายงานขั้นตอนตางๆ ของนํ้าดื่มที่เก่ียวของกบความเจบ็ปวยซึ่งตองไดรับการปฐมพยาบาลหรือความชวยเหลือ
ทางการแพทยอื่นๆ 

 ข้ันตอนการรายงานการเจบ็ปวย 

การฝกอบรมเรือ่งคณุภาพน้าํ  

พนักงานทุกคนที่มีหนาทีร่ับผิดชอบการรักษาคุณภาพน้าํในโรงงานจะตองไดรบัการฝกอบรมเพื่อตอบโตตอเหตุการณฉุกเฉินใน
กรณีที่มีการปนเปอนในนํ้าดื่มเกิดข้ึน 

4. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึทางการแพทย แตละโรงงานตองเก็บรกัษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลบัอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวก
เพ่ิมอีก 30 ป บนัทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน เวนแตจะไดรบั
การรองขอทางกฎหมาย 

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บนัทกึอนๆ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกไวสําหรับ 

a. การประเมนิความเสี่ยงปจจุบัน 

b. ผลการทดสอบคุณภาพน้าํเชิงวิเคราะหเปนเวลาอยางนอย 3 ป  
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เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนขอกําหนด
มาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนา
แนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

▪ กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

▪ Nike ESH Handbook หนา 9-18 

 



ความปลอดภยัของโครงสรางอาคาร  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ NIKE
 

 

มาตรฐาน 

โครงสรางอาคารและโครงสรางการรบัน้ําหนกัของซพัพลายเออรมีการกอสรางตามกฎหมายของประเทศทีท่ําการผลิต การอนุมัติการ
กอสรางทางวิศวกรรมโยธาหรอืโครงสรางที่ไดรบัการรับรอง หรือมาตรฐานสากล หามใชพ้ืนที่สาํหรบัการใชงานหลายรปูแบบ 

 พัฒนาและปรับใชนโยบายและข้ันตอนตาง ๆ เพ่ือลดหรอืขจดัความเสี่ยงดานความปลอดภยัที่เก่ียวของกับการออกแบบ
อาคาร การกอสราง การใชงาน และการบํารงุรักษาอาคาร  

ความรบัผดิชอบ  

ผูจดัการฝายสถานที ่ตองใหแนใจวามีการพฒันา ปรบัใช และปฏบิัติตามนโยบายและข้ันตอนความปลอดภัยของอาคาร 

พนกังาน HSE ตองกําหนด กํากับดูแล และบริหารจัดการนโยบายและข้ันตอนความปลอดภัยของอาคาร 

ผูจดัการและหวัหนางาน ตองใหแนใจวาพนกังานไดรบัการฝกอบรมและยดึถือปฏบิัติตามขอกําหนดของนโยบายและข้ันตอนความ
ปลอดภัยของอาคาร 

พนกังาน ตองยึดถือปฏบิัติตามขอกําหนดของนโยบายและข้ันตอนความปลอดภัยของอาคาร 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—โรงงานแตละแหงจะตองมีการประเมินความเสี่ยงทีจ่ัดทาํเปนเอกสารไวเพ่ือพิจารณาวาอาคารมคีวาม
ปลอดภัยสําหรบัการเขาพัก ซึง่อยางนอยที่สดุตองประกอบดวยขอมูลดงัตอไปนี ้

a. การระบุถึงอนัตรายที่เก่ียวกับการออกแบบอาคาร การกอสราง และปจจัยเพ่ิมเติมทีอ่าจทาํใหความสมบรูณของโครงสราง
อาคารทรุดโทรมลง (ตัวอยางเชน รายการความนาจะเปนของอนัตรายจากธรรมชาติและอันตรายที่มนุษยสรางข้ึนเชน การ
รับน้ําหนักหิมะบนหลังคา การกัดเซาะของน้ํา แผนดินไหว การส่ันสะเทอืนของเครือ่งจักร ความเสี่ยงจากอาคารใกลเคียง 
เปนตน)  

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตราย 

c. การกําหนดและการปรับใชมาตรการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน การตรวจสอบเปนระยะ ๆ การฝกอบรม การเสริมความ
แข็งแรงของโครงสราง การปรบัปรุงเพ่ือรองรบัแผนดนิไหว เปนตน)  

2. นโยบายและขัน้ตอน—โรงงานแตละแหงจะตองมีข้ันตอนปฏิบติัเพ่ือความปลอดภัยของโครงสรางอาคาร ซึ่งอยางนอยที่สุดตอง
ครอบคลุมข้ันตอนดงัตอไปนี ้

a. การตรวจสอบการออกแบบอาคาร 

 อาคารมีวัตถุประสงคเพ่ือการใชงานตามที่ต้ังใจ (เชน โรงงานผลิตไดรับการออกแบบสาํหรับการใชงานในเชิง
อุตสาหกรรม) 

 การออกแบบตองไดรบัการอนมัุติโดยเจาหนาที่ฝายอาคารในทองถ่ิน 

o ถาไมมีเจาหนาที่ในทองถ่ิน อาคารตองไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกหรอืสถาปนิกที่มีประสบการณระดบัมือ
อาชพีซึ่งมีใบรบัรอง 

 อาคาร ชั้นลอย หรือโครงสรางชั้นลอยตองสรางข้ึนเพ่ือรองรบัน้ําหนักทัง้หมด รวมทั้งน้ําหนกัที่ตายแลวโดยตองไม
เกินขีดจํากัดทีอ่นญุาต หรือความแข็งแรงที่ระบสุําหรบัวัสดกุอสรางในสวนของโครงสรางและการเช่ือมตอ 

o รวมถึงการรับน้าํหนักเพ่ิมเติมจากเหตุการณตามธรรมชาติหรอืภัยพิบัติตามทีร่ะบุไวในการประเมินความเสีย่ง 
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 นอกจากนี้ ตองมีการประเมินอตัราการรบัน้าํหนักของชั้นลอย หรือโครงสรางชั้นลอย  

o อัตราการรบัน้ําหนักจะถูกระบไุวบนแผนปายของการออกแบบที่ไดรบัอนุมัติ ซึ่งเจาของอาคารหรอืตัวแทนที่
ไดรบัมอบหมายเปนผูจัดหาและติดไวอยางแนนสนทิบนพ้ืนที่ที่เห็นไดชดัเจนในแตละจุดที่เก่ียวของ 

o แผนปายดังกลาวจะตองไมถูกลบออกหรือหลุดลอก แตหากวาแผนปายสูญหาย ถูกลบออก หรือหลุดลอก 
เจาของอาคารหรือตัวแทนควรจะเปล่ียนทดแทนใหม 

b. การใชงานอาคาร 

 การรบัน้าํหนักของชัน้ลอยตองไมเกินขีดความสามารถในการรบัน้ําหนัก 

 การรบัน้าํหนักของหลังคาตองไมเกินขีดความสามารถในการรับน้ําหนัก 

 การเปลี่ยนแปลงการใชงาน – เม่ืออาคารที่มีอยูถูกเปล่ียนไปเปนการจําแนกกลุมการใชงานใหม การออกแบบ
อาคารจะตองเปนไปตามขอกําหนดของการใชงานใหมดวย  

 การตอเติมอาคารที่มีอยูตองเปนไปตามหลักเกณฑการควบคุมอาคารในทองถ่ิน หรืออยางนอยตองสอดคลองกับ
ขอกําหนดทัง้หมดของหลักเกณฑนี ้ข้ึนอยูกับหลักเกณฑใดมีความเขมงวดมากที่สดุ 

o  การวิเคราะหโครงสรางที่ดาํเนินการโดยบุคคลที่สามเพ่ือใหม่ันใจวาอาคารที่มีอยูพรอมกับการเพ่ิมเติมหรือการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ สอดคลองกับขอกําหนดในการกอสรางอาคาร 

c. การบาํรงุรักษาและการตรวจสอบ 

 การตรวจสอบอาคารเปนประจาํและตอเนือ่ง 

o Cadence ที่กําหนดโดยมาตรา 1705 ของประมวลกฎหมายอาคารระหวางประเทศหรอืกฎหมายทองถ่ิน ข้ึนอยู
กับวากฎหมายใดมีความเขมงวดมากกวา 

o การตรวจสอบข้ันตํ่าตองประกอบดวยโครงสรางการรบัน้าํหนักทั้งหมด (เชน หลังคา ชั้นลอย ผนัง เปนตน)  

o การทดสอบดินรวมเปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบ 

3. การฝกอบรม—พนักงานที่มีผลกระทบตองไดรบัการฝกอบรมข้ันพ้ืนฐานเมือ่เริ่มตนจางงานและทบทวนตามความจําเปน 

 พนักงานตองไดรบัการฝกอบรมวาหามวางหรือกอใหเกิดหรอืไมอนญุาตใหวางบนพ้ืนหรอืหลังคาอาคารหรือ
โครงสรางอืน่ ๆ ที่มีน้ําหนักเกินกวาความสามารถในการรบัน้ําหนักที่พ้ืนหรอืหลังคาไดรับการออกแบบมา 

การบาํรงุรกัษา: พนักงานทีมี่หนาทีใ่นการบาํรุงรักษาอาคารตองไดรบัการฝกอบรมเปนระยะนอกเหนือจากขางตน การฝกอบรม
ตองประกอบดวยเนื้อหาอยางนอยทีสุ่ด: 

 กฎหมายทองถ่ิน 

 อันตรายจากอาคาร อันตรายจากธรรมชาติ อันตรายจากการดําเนินงานที่มีผลตอโครงสรางอาคาร 

 ขีดจํากัดการรบัน้ําหนักบนองคประกอบของโครงสราง 

 บทบาทและความรับผิดชอบเพ่ิมเติม 

4. การจดัทาํเอกสาร 

ประวตักิารฝกอบรม: โรงงานแตละแหงตองเก็บประวัติการฝกอบรมเก่ียวกับอาคารเปนเวลาอยางนอย 3 ป 

บนัทกึอบุตักิารณ: โรงงานแตละแหงตองเก็บบันทึกอบุัติการณเปนเวลาอยางนอย 5 ป 

บนัทกึอืน่ ๆ: 

a. การประเมนิความเสี่ยงดานความปลอดภัยของอาคารในปจจบุัน 

b. แผนภาพดานสถาปตยกรรมของอาคาร 
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c. ใบอนุญาตกอสราง ถามี 

d. เก็บบันทึกการตรวจสอบและบาํรุงรักษาไวอยางนอย 3 ป รวมถึงรายงานการตรวจสอบการประกันภัย 

e. การทดสอบดิน 

 

มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํานี้จะกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงบริษัทคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายท่ีสูงข้ึน และควรไดรับการ
สงเสริมใหพัฒนาแนวทางปฏิบัติของตนเองเพื่อใหพนักงานไดรับความคุมครองมากย่ิงข้ึน ยกเวนท่ีระบุไวเปนแนวทางท่ีแนะนําโดยเฉพาะ 

อางอิง: 

 กฎหมายและขอบังคับของรัฐบาลกลางและทองถ่ินท่ีบังคับใช 

 ประมวลกฎหมายอาคารระหวางประเทศ 2012 พิมพคร้ังท่ีสอง 

o มาตรา 1705 การตรวจสอบและการรับรองท่ีจําเปน 

 NFPA 1 

 NFPA 101 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรมีแผนปฏิบติังานสําหรับสถานการณฉุกเฉินและการปองกันอคัคภีัย เพ่ือใหความคุมครองคนงานในขณะปฏิบติังาน
ตามปกติและในสถานการณฉกุเฉิน ซัพพลายเออรจะตองจดัเตรียมระบบสญัญาณเตอืนภยั เพ่ือแจงเตือนใหคนงานรบัรูถึงสถานการณ
ฉุกเฉิน เสนทางออกฉุกเฉินในกรณีทีค่นงานตองอพยพออกจากอาคารรวมทั้งสถานที่พักพิงฉุกเฉินในกรณีทีค่นงานตองอยูในอาคาร
ในชวงสถานการณฉุกเฉนิ  

 พัฒนาข้ันตอนและนําไปใชเพ่ือลดหรือกําจัดความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอันตรายของอัคคภียัภายในโรงงาน 
ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวธีิปฏบิัติในการปองกันอัคคภีัยไดรบัการพัฒนา นําไปใช และปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดวิธีปฏบิัติในการปองกันอคัคีภัย 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของวิธีปฏิบติัในการปองกัน อคัคภียั 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของวิธีปฏิบติัในการปองกันอคัคภีัย 
ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง— 
โรงงานแตละแหงตองมีการประเมินความเสี่ยงที่เปนลายลักษณอักษรสําหรบัการปองกันอคัคีภัยซึ่งประกอบดวยสิ่งตอไปนี้เปนอยาง 
นอย 

a. การช้ีบงอันตรายทกุชนิดที่เก่ียวของกับการเก็บและใชวัตถุที่ไวไฟและติดไฟได (เชน รายช่ือแหลงกําเนดิไฟ และอันตรายของ
อัคคภีัยทีส่ําคญั) 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตราย 

c. การกําหนดและการนํามาตรการในการควบคมุไปใชเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน อุปกรณดับเพลิง การฝกอบรม 
การเก็บวัตถุไวไฟอยางปลอดภัย และอื่นๆ 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิโรงงานแตละแหงตองนําวิธีปฏบิัติ ซึง่ตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย  

a. การปองกันอคัคีภัย  
 ลดปริมาณการจัดเก็บวัตถุไวไฟและที่ติดไฟได 

 เก็บสารที่ติดไฟไดในที่เก็บซึง่ผานการรบัรอง 

 การนํานโยบายการสบูบุหรี่มาใช (เชน สูบบหุรี่ในสถานที่ทีกํ่าหนดเทานั้น) 
 ตรวจสอบใหแนใจวาอปุกรณไฟฟาถูกเก็บรกัษาในสถานทีป่ลอดภัย และอยูในสภาพพรอมใชงาน 

b. การปองกันอคัคีภัย 

 จัดทาํเอกสารดานสถานที่เก็บอุปกรณปองกันอัคคภีัยทัง้หมด 
 มีเครือ่งตรวจจบัอคัคีภัยที่มีประสทิธิภาพและระบบการแจงเตือนที่เหมาะสม 

 ระบบหัวฉดีดบัเพลิง (ในทีท่ี่เหมาะสม) และวิธีปฏบิัติเม่ือเครื่องมือเกิดชาํรดุ 

 อุปกรณดับเพลิงที่มีอยูเหมาะสมกับประเภทของอคัคีภัยซึ่งคาดวามีโอกาสเกิดข้ึนภายในพืน้ที ่

 อุปกรณดับเพลิงสามารถเขาถึงและใชไดงาย 

 การช้ีบงอุปกรณดับเพลิงโดยใชปายกํากับ 
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 เครือ่งดบัเพลิงและสายยางจะถูกตรวจสอบสภาพทีป่รากฏดวยสายตาทุกเดอืน 
 แผนการตรวจสอบและบํารุงรกัษาอปุกรณดับเพลิงทัง้หมด 

c. การปองกันอคัคีภัย 

 จํานวนเสนทางและทางออกฉกุเฉินที่เพียงพอและมีปายกํากับซึง่สามารถรองรบัการหลบหนีอยางรวดเรว็ของ 
พนักงานในสถานการณฉุกเฉนิได 

• เสนทางและทางออกฉุกเฉินจะตองอยูในสภาพพรอมใชตลอดเวลา ทางออกฉุกเฉินตองไมถูกล็อคระหวางเวลา
ทํางานปกติ และเปดออกดานนอก (ผลักออก) ไปยังสถานที่ปลอดภัย 

 ติดแผนผังแสดงเสนทางและทางออกฉุกเฉนิ 

 มีแสงไฟฉุกเฉินพรอมใช ซึ่งไดรบัการทดสอบและบํารุง 

d. พนักงานทีซ่ึ่งคาดวาจะใชอุปกรณดับเพลิงในสถานการณฉุกเฉินตองไดรับการสอนเก่ียวกับอันตรายและเทคนิคในการดบั 
เพลิง 

3. การฝกอบรม— 

พนักงานทุกคนจะตองเขารบัการฝกอบรมเก่ียวกับการปองกันอคัคภีัยเม่ือไดรบัการจางงานในครัง้แรกและอยางนอยทกุป 
หลังจากนัน้ การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเนื้อหาตอไปนี้เปนอยางนอย 

 อันตรายจากอคัคภีัย 

 เสนทางและทางออกฉุกเฉิน 

 บทบาทและหนาทีค่วามรบัผิดชอบ 

การดบัเพลงิ 

พนักงานทุกคนซึ่งไดรบัความรบัผิดชอบเพ่ิมเติมในการดับเพลิงตองไดรับการฝกอบรมประจาํปเพ่ิมเติมจากที่ไดกลาวมา การฝก 
อบรมจะตองประกอบดวยเนื้อหาตอไปนี้เปนอยางนอย 

 การใชอุปกรณดับเพลิงใหเหมาะสมกับบทบาทของตน 

 เทคนคิในการดับเพลิง 

 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคลสําหรับดับเพลิง 

 บทบาทและหนาทีค่วามรบัผิดชอบเพ่ิมเติม 

4. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม โรงงานแตละแหงตองเก็บรักษาบนัทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึเหตกุารณ โรงงานแตละแหงตองเก็บรกัษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บนัทกึอนๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงของการปองกันอคัคีภยัที่เปนปจจุบนั 

b. สถานที่เก็บอปุกรณปองกันอคัคีภัยในปจจุบนั 

c. บันทึกการตรวจสอบและบาํรงุรักษาอยางนอยเปนเวลา 3 ป 



การจดัการการปองกนัอคัคภียั  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ NIKE
 

  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําดานความปลอดภัย – หนา 3 04.14.10 

 

 
เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปน
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏิบติัตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสญัญาจะตอง
สงเสริมการดาํเนินการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสทิธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 6-4 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรมีแผนปฏิบติังานสําหรับสถานการณฉุกเฉินและการปองกันอคัคภีัย เพ่ือใหความคุมครองคนงานในขณะปฏิบติังาน
ตามปกติและในสถานการณฉกุเฉิน ซัพพลายเออรจะตองจดัเตรียมระบบสญัญาณเตอืนภยั เพ่ือแจงเตือนใหคนงานรบัรูถึงสถานการณ
ฉุกเฉิน เสนทางออกฉุกเฉินในกรณีทีค่นงานตองอพยพออกจากอาคารรวมทั้งสถานที่พักพิงฉุกเฉินในกรณีทีค่นงานตองอยูในอาคาร
ในชวงสถานการณฉุกเฉนิ  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือรบัมือกับสถานการณทีอ่าจเกิดข้ึนซึ่งสามารถนําไปสูภาวะฉุกเฉินได 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวธีิปฏบิัติงานและนโยบายวาดวยการวางแผนและการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉนิไดรับ  
การพัฒนา นําไปใช และปฏบิติัตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการวิธีปฏบิติังานและนโยบายวาดวยการ
วางแผนและการปฏบิัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของวิธีปฏบิัติงานและนโยบาย 
วาดวยการวางแผนและการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของวิธีปฏิบติังานและนโยบายวาดวยการวางแผนและการปฏบิัติ 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—  
แตละโรงงานตองจดัทาํเอกสารการประเมินความเสี่ยงประจาํปที่ดําเนนิการสําหรบัเหตุการณฉุกเฉิน ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี ้
เปนอยางนอย 

a. การช้ีบงเหตุการณที่อาจนําไปสูภาวะฉุกเฉินได (เชน ไฟไหม, การขูวางระเบิด, ความขัดแยงในสงัคม, มลพิษทางอากาศ, การ
ลักพาตัว/การจับเปนตัวประกัน, น้ําทวม, สึนามิ, แผนดินไหว, พายุเฮอริเคน, การรักษา เปนตน) 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับสถานการณฉุกเฉินแตละสถานการณ 

c. การกําหนดมาตรการการควบคุมที่จําเปนเพ่ือลดหรอืกําจัดความเสี่ยง (เชน แผนฉุกเฉิน การฝกอบรม ระบบเตือนภัย ศนูย
ควบคุม เปนตน) 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน—  
แตละโรงงานตองพัฒนาและนาํวิธีปฏบิัติงานเก่ียวกับการวางแผนและการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินที่เขียนเปนลายลักษณอักษร 
ไปใช วิธีปฏิบติังานดงักลาวตองประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. ชื่อหรือตําแหนงงานของบคุคลที่สามารถตดิตอไดเพ่ือขอขอมูลหรือคําอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับหนาทีใ่นเรื่องแผนงาน 

b. หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาทีฉุ่กเฉิน (รวมไปถึงการออกคาํสัง่และควบคมุ) 

c. วิธีรายงานเหตุฉุกเฉินซึง่รวมถึงการแจงเบอรโทรศพัทฉุกเฉิน 

d. วิธีปฏิบติังานในการอพยพและแผนการแจงใหทราบ (สําหรบัเหตุฉุกเฉินทีจ่ําเปนตองมีการอพยพ) 

e. การระบุและการเตรียมการสําหรับพนักงานทียั่งคงอยูเพ่ือใชงานอปุกรณของโรงงานหรอืการปฏบิัติงานทีส่ําคญักอนทีจ่ะอพยพ 

f. การระบุและการเตรียมการในการใหความชวยเหลือผูที่พิการ
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g. การชวยเหลือและหนาทีท่างดานการแพทย 

h. การเตรียมการในการอธิบายใหแกพนักงานทกุคนฟง 

i. ข้ันตอนการติดตอสือ่สารเพ่ือแจงความคบืหนาแกพนักงานในภาวะฉุกเฉิน (เชน กลับไปทาํงาน กลับบาน เปนตน) 

j. การซอมอพยพประจําปใหแกพนักงานทุกคน 

k. การทบทวนแผนการตอบโตสถานการณฉุกเฉินและการปฏบิัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินประจําป 

3. ระบบการแจงเตอืน/การเตอืนภยั—แตละโรงงานตองมีการติดต้ังระบบดังกลาว ระบบดังกลาวตองประกอบดวยสิง่ตอไปนี้เปนอยาง 
นอย 

a. การแจงเตือนทีเ่หมาะสมเพ่ือดาํเนินการตามข้ันตอนตอไป 

b. การแจงเตือน/ระบบเตือนภัยทีส่ามารถรบัรูไดเกินกวาเสียงรบกวนและระดับแสงทัว่ไป 

c. การแจงเตือน/ระบบเตือนภัยทีมี่ลักษณะเฉพาะและสามารถจดจําได 

d. วิธีเปดใชงานระบบการแจงเตือน/การเตือนภยั 

e. ระบบจะตองทาํงานอยูตลอดเวลา ยกเวนในขณะทีท่ําการทดสอบหรืออยูในระหวางการซอมบํารุง 

f. การทดสอบและการบํารุงรักษาตามระยะเวลาและประจําปจะตองดาํเนินการโดยบคุคลที่มีความเชี่ยวชาญ 

4. การฝกอบรม—พนักงานทัง้หมดตองไดรับการฝกอบรมในข้ันตนและเมือ่มีการเปล่ียนแปลงแผนงาน และตองประกอบดวยขอมูล 
ตอไปนี้เปนอยางนอย 

 วิธีปฏิบติัในกรณีฉุกเฉิน 
 เสนทางและวิธีปฏบิัติในการหลบหน ี
 วิธีการรายงานเหตุฉุกเฉิน 

 การเปดใชงานระบบการแจงเตือน/การเตือนภัย 
เจาหนาที่ฉุกเฉนิ 

พนักงานทุกคนที่มีหนาที่และความรบัผิดชอบเพ่ิมเติมในเหตุฉุกเฉินตองไดรบัการฝกอบรมประจําปโดยเฉพาะเก่ียวกับหนาที่ของตน 

5. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 
บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนั 

b. เอกสารการซอมอพยพอยางนอย 3 ป 

c. เอกสารการบํารุงรักษาและการตรวจสอบระบบการแจงเตือน/การเตือนภัยอยางนอย 3 ป 

d. แผนฉุกเฉินที่เปนปจจุบัน 
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เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนข
อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญาจะตองสงเสริม
การดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 
 
 

 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “การปองกันอัคคภีัย” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 6-1 
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มาตรฐาน 

โรงงานทุกแหงที่ซัพพลายเออรใชประกอบธุรกิจ รวมถึง สถานที่พักอาศัย สถานทีร่ับประทานอาหาร สถานที่เล้ียงเด็กจะตองมคีวาม
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเอื้อตอการมีสุขภาพดี ซัพพลายเออรจะลดหรอืกําจัดความเสีย่งตอสุขภาพและความปลอดภัยซึง่เกิดจากการ
ดําเนินงานของโรงงานที่ไมไดทําหนาที่ผลิตสนิคาเหลานี ้ 

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือลดหรอืกําจดัความเสี่ยงของการปฏบิัติงานและการบํารุงรกัษาสิ่งอํานวย
ความสะดวกของหอพัก 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการพืน้ทีต่องตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏบิัติงานในการจัดการหอพักไดรบัการพัฒนา นําไปใช และปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการขอกําหนดของการจัดการหอพัก 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของการจัด การหอพัก 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของการจัดการหอพัก  

คาํจาํกดัความ 

 หอพกัคอืทีอ่ยูอาศัย ซึ่งหนึ่งหองประกอบดวยเตียงเดี่ยวหลายเตียง สวนใหญจะมคีวามเปนสวนตัวนอยหรอืไมมีเลย และมักใช 
หองนารวมกัน 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—  
แตละโรงงานตองจดัทาํเอกสารการประเมินความเสี่ยงประจาํปกอนที่จะเขาไปดําเนินการในพ้ืนที่ ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
เปนอยางนอย 

a. การระบอุนัตรายที่เก่ียวของกับการปฏบิัติงานและการบํารุงรกัษาสิ่งอาํนวยความสะดวกของหอพัก 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตราย 

c. การระบมุาตรการการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน ระบบทาํความรอนและความเย็น, การปองกันอัคคภีัย, การรักษาความ
ปลอดภัย ฯลฯ) 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน—แตละโรงงานตองนําวิธีปฏบิัติงานตางๆ ไปใชเพ่ือการจัดการหอพัก ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี ้
เปนอยางนอย 

a. ทั่วไป 

 ที่พักตองมโีครงสรางที่ปลอดภยั ไดรับการซอมแซมอยางด ีสะอาด ปลอดภัย และสามารถปกปองผูอยูอาศยัจากสภาพ
แวดลอมตางๆ ได 

 ที่พักตองสามารถรบัมือที่เหมาะสมจากเจาหนาทีร่ะงับเหตุฉุกเฉินในทองที ่ซึง่รวมถึงหนวยงานใหบริการดับเพลิง หนวย
งานใหบริการดานการแพทย และหนวยงานตํารวจ 

 บริเวณทีอ่ย ูอาศัยแตละแหงตองมีพ้ืนที่ใชสอยอยางนอยคนละ 4 ตารางเมตร โดยมีพ้ืนทีจ่ัดเก็บทรัพยสนิสวนบคุคล
รวมอยูดวย 

 บริเวณทีอ่ย ูอาศัยทัง้หมดตองมีแสงสวางและไฟฟาเพียงพอ 
 ตองมีการจดัเก็บขยะมูลฝอยและการกําจัดขยะ 
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b. บริเวณทีน่อน 

 ตองมีเตียงเดี่ยว เตียงพับได หรือเตียง 2 ชั้น (หามเปนเตียงสามชั้น) ใหแกผูพักอาศัยแตละคน 

 เครือ่งนอนใดๆ ที่โรงงานเปนผูจัดหาใหจะตองสะอาดและถูกสุขอนามัย 

 บริเวณทีน่อนของชายและหญงิจะตองแยกออกจากกัน 

c. บริเวณหองน้ําและทีอ่าบน้าํ 

 ตองมหีองนํ้าในอัตราสวนหนึง่หองตอผูพักอาศัย 15 คน 

 หองน้ําจะตองอยูหางจากที่พักอาศัยไมเกิน 50 เมตร 

 หองน้ําจะตองแยกชายหญิงและมีสญัลักษณบอกชัดเจน 

 หองน้ําจะตองไดรบัการทําความสะอาดและฆาเชื้อทุกวัน 

 บริเวณทีอ่าบน้าํและชาํระลางตองมีน้ํารอนและเย็นที่ปรับแรงดันที่เหมาะสมที่สามารถบรโิภคได 

 บริเวณทีอ่าบนํา้และชาํระลางตองอย ูหางจากที่พักอาศัยไมเกิน 50 เมตร 

 ฝกบัวตองอย ูหางกันอยางนอย 1 เมตร และในอัตราสวนหนึง่ฝกบัวตอผูพักอาศัย 15 คน 

 หองอาบน้าํและชําระลางจะตองแยกชายหญงิและมีสญัลักษณบอกชัดเจน 

 พ้ืนของหองอาบน้ําและชาํระลางตองสรางดวยวัสดทุี่ไมดูดซบัน้ําและฆาเชื้อทุกวัน 

d. ตองมบีริเวณสาํหรับรับประทานและประกอบอาหาร 

e. ความปลอดภัยดานอัคคภียและการปฐมพยาบาล 

 แผนปฏิบัติการฉุกเฉินตองไดรบัการติดประกาศไวในบริเวณที่เห็นไดชัดทั่วโรงงาน โดยมีรายละเอียดข้ันตอนการ
อพยพในกรณีฉุกเฉินรวมอยูดวย 

 ตองมอีปุกรณดบัเพลิงเตรียมพรอมอยูในบริเวณที่สามารถเขาถึงได ซึ่งอยูหางจากบริเวณทีพั่กอาศัยไมเกิน 30 เมตร 

 ตองมีการทําเครื่องหมายบอกทางออกอยางชดัเจนอยางนอยสองทางในแตละชั้น 

 ตองมีการบันทกึการซอมอพยพหนีไฟประจําป 

 ตองมชีุดปฐมพยาบาลจัดเตรียมไวและพรอมใหใชงานอย ูเสมอในอัตราสวนหนึ่งชดุตอผ ูพักอาศัย 50 คน 

 สารเคมีอนัตรายตองจัดเก็บไวในบริเวณที่ไดรับการออกแบบมาเทานั้น 

3. การฝกอบรม— 

ผูที่อาศัยอยูในหอพักตองไดรับขอมูลและการฝกอบรมเก่ียวกับความเสี่ยงอนัเปนผลมาจากเหตุฉุกเฉิน การฝกอบรมตองมีขอ 
กําหนดข้ันตํ่าดงัตอไปนี ้

 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 มีความเขาใจเก่ียวกับสถานทีเ่ก็บอปุกรณดับเพลิงและเครือ่งมือปฐมพยาบาล และ
ความร ูเก่ียวกับการใชงานของอุปกรณดังกลาว 

4. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป  

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 
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บนัทกึอืน่ๆ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกไวสําหรับ 

a. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนั 

b. การซอมอพยพหนีไฟเปนเวลาอยางนอย 3 ป 
 
 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือ
เปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสญัญา
จะตองสงเสริมการดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนือ่ง เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมี
ประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 9-1 

 มาตรฐาน “การปองกันอัคคภีัย” ทั่วโลกของ Nike 

 มาตรฐาน “การปฏิบัติการฉุกเฉิน” ทั่วโลกของ Nike 
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มาตรฐาน 

โรงงานทุกแหงที่ซัพพลายเออรใชประกอบธุรกิจ รวมถึง สถานที่พักอาศัย สถานทีร่ับประทานอาหาร สถานที่เล้ียงเด็กจะตองมคีวาม
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเอื้อตอการมีสุขภาพดี ซัพพลายเออรจะลดหรอืกําจัดความเสีย่งตอสุขภาพและความปลอดภัยซึง่เกิดจากการ
ดําเนินงานของโรงงานที่ไมไดทําหนาที่ผลิตสนิคาเหลานี้  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือลดหรอืกําจดัความเสี่ยงโดยการปฏบิัติงานและการดูแลรกัษาพ้ืนที่ใน  
การจัดเตรียมและการรบัประทานอาหารใหปลอดภัย สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการพืน้ทีต่องตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏบิัติงานดานบรกิารอาหารไดรับการจัดทํา นําไปใช และปฏบิติัตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการวิธีปฏบิติังานดานบริการอาหาร 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดม่ันในวิธีปฏิบติังานดานบริการอาหาร 
พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของวิธีปฏิบติังานดานบริการอาหาร 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยงประจําปซึ่งประกอบดวย 

a. การช้ีบงอันตราย (รวมถึงความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและความปลอดภัยในหองครวั) 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตราย 

c. การกําหนดและการนํามาตรการควบคุมไปใชเพ่ือลดความเสี่ยง 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน— 

แตละโรงงานตองมวีิธีปฏบิัติงานที่จะนาํไปใชเพ่ือลดหรอืกําจดัความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการบริการอาหาร ซึ่งตองครอบคลุมสวน 
ตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. พนักงานทีดู่แลการบริการอาหาร 

 ตองไดรับการตรวจรางกายและมีใบรบัรองวาปราศจากโรคติดตออยางนอยปละครั้ง 

 ตองมคีวามเขาใจและปฏิบัติตามวิธีปฏบิัติงานในการลดการแพรโรคติดตอ 

 ตองสวมตาขายคลุมผม ถุงมือและผากันเปอนขณะเตรียมและเสิรฟอาหาร 

 ตองลางมือใหสะอาดและฆาเชื้อกอนทีจ่ะสมัผัสกับอาหาร 

b. พ้ืนที่ในการเตรียมและการรับประทานอาหาร 

 ตองทําความสะอาดและทําใหปลอดเช้ือ 

 ตองมรีะบบทําความเย็นทีส่ามารถรักษาอุณหภูมิไมใหเกิน 5 องศาเซลเซียสเม่ือเก็บอาหารทีเ่นาเปอยไดงายไวในสถาน
ประกอบการ 

 มีอางลางจานทีมี่ทั้งน้ํารอนและน้ําเย็น 

 ภาชนะสําหรบัการปรุงอาหาร การเสิรฟและการรบัประทานอาหารตองมีการลางและฆาเชื้อหลังจากการใชงานทุกครั้ง 

 พ้ืนโตะและเคานเตอรตองมีการรักษาความสะอาดและฆาเชื้อหลังจากการใชงานทุกครั้ง 
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 ตองไมมีการรบกวนจากหนูและแมลง 

 นําขยะและของทิ้งแลวในภาชนะบรรจทุี่ปองกันการรัว่และไมอุมน้ําไปทิง้ทกุวัน 

 น้ํามันสําหรบัปรุงอาหารตองไมทิ้งลงในทอระบายหรือทอน้ําทิ้งของหองน้ํา 

c. หองน้ํา 

 พนักงานทีดู่แลการบริการอาหารทั้งหมดตองลางมอืใหสะอาดและฆาเชื้อหลังจากการเขาหองน้ําทุกครั้ง 

 ตองติดปายสัญลักษณใหตองมีการลางมือหลังจากเขาหองน้ําทุกครั้ง 

d. เครือ่งมอืและกระบวนการการตอบโตและวิธีปฏิบติัตางๆ ในกรณีเกิดการเจบ็ปวยที่เก่ียวของกับการบรโิภคอาหารหรอื
การปนเปอนในอาหาร 

3. การฝกอบรม— 

พนักงานทีดู่แลการบริการอาหารตองไดรับขอมูลและการฝกอบรมเก่ียวกับความเสี่ยงอันเปนผลมาจากการจดัการอาหาร 
อยางไมเหมาะสม การฝกอบรมนี้ตองประกอบดวย 

 การตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงและวิธีปฏิบติังาน 

 ขอกําหนดดานการจัดเก็บและความปลอดภัยของอาหาร 

 สุขอนามัยสวนบุคคล 

 การตระหนักถึงโรคติดตอและความเจ็บปวยจากการบริโภคอาหาร 

 วิธีการปฏบิัติดานความปลอดภัยในหองครัว 

4. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึทางการแพทย แตละโรงงานตองเก็บรกัษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลบัอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน 
บวกเพ่ิมอีก 30 ป บนทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรับความยนิยอมเปนลายลกษณอักษรจากพนักงาน เวนแตจะ
ไดรบัการรองขอทางกฎหมาย 

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ แตละโรงงานตองมีการประเมินความเสี่ยงที่เปนปจจุบัน 
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เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือ
เปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสญัญา
จะตองสงเสริมการดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนือ่ง เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมี
ประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

• กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

• Nike ESH Handbook หนา 9-11 
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มาตรฐาน 

โรงงานทุกแหงที่ซัพพลายเออรใชประกอบธุรกิจ รวมถึง สถานที่พักอาศัย สถานทีร่ับประทานอาหาร สถานที่เล้ียงเด็กจะตองมคีวาม
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเอื้อตอการมีสุขภาพดี ซัพพลายเออรจะลดหรอืกําจัดความเสีย่งตอสุขภาพและความปลอดภัยซึง่เกิดจาก
การดําเนนิงานของโรงงานที่ไมไดทาํหนาที่ผลิตสินคาเหลานี้  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือลดหรอืกําจดัความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการทาํงานกับเด็กหรือสถาน
ดูแลเดก็ 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการพืน้ทีต่องตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏบิัติงานดานการดูแลเด็กไดรับการจัดทํา นาํไปใช และปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ รักษา ตลอดจนจัดการวิธีปฏบิติังานดานการดูแลเด็ก 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของวิธีปฏิบติังานดานการดูแลเด็ก 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของวิธีปฏิบติังานดานการดูแลเด็ก  

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง— 

แตละโรงงานตองจดัทาํเอกสารการประเมินความเสี่ยงประจาํสําหรบัสถานดูแลเด็กและการทํางานกับเด็ก (เชน โรงเรียน 
ฝกสอนฟุตบอล กิจกรรมตางๆ ฯลฯ) ซึ่งโดยข้ันตํ่าตองประกอบดวย 

a. การช้ีบงอันตรายทีอ่าจเปนไปไดสําหรับการดแูลเด็ก 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตราย 

c. การกําหนดมาตรการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน อุปกรณสําหรบัการปฐมพยาบาล/การชวยฟนคืนชีพ (CPR) พ้ืนที่ใน
การเลนที่ปลอดภัย) 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน—แตละโรงงานตองมีวิธีปฏบิัติงานที่นาํไปใชในการดูแลเด็ก อยางนอยที่สุดจะตองประกอบดวย 

a. การทาํงานกับเด็ก 

 ผูจัดกิจกรรมตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายทองถ่ินเปนอยางด ี

 ตองมบีคุลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฐมพยาบาล/การชวยฟนคืนชพี (CPR) 

 ไดรบัอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากพอแม/ผูปกครองในการทาํหนาที่แทนเพ่ือใหการปฐมพยาบาล/การรักษาทาง 
การแพทยหรอืการขนสงเด็กในรถยนต/รถบสัหรอืการขนสงในรปูแบบอื่น 

 ตองมีการจดัเก็บขอมูลในการติดตอพอแม/ผูปกครอง 

 การคดัเลือกกอนการวาจางงานสําหรับพนักงานทีจ่ะทํางานเก่ียวของกับเด็กในกิจกรรมที่ตองคางคนืหรอืการฝกสอน 
เด็กโดยตรง (เชน โรงเรียนฟุตบอล) 

 ตองปลอยใหเด็กไปกับพอแมผู/ปกครองหรอืบคุคลที่ไดรับอนญุาตเทานั้น 
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b. สถานที่เล้ียงเดก็ 

 อาคารสถานทีต่องเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายในทองถ่ินและ/หรือมาตรฐานที่เหมาะสมของ Nike แลวแตวา
มาตรฐานใดเปนมาตรฐานสงูสุด 

 ตองมีการปองกันพ้ืนผิวทีร่อนทั้งหมดเพื่อไมใหเด็กสามารถสมัผัสได 

 ตองมีการจดัหาฝาครอบปล๊ักไฟฟาในระยะที่เด็กเอื้อมถึงเม่ือไมไดใชงาน 
 เครือ่งปองกันอนัตรายจากเตาไฟ 

 ยา สารพิษ และสารอนัตรายอืน่ๆ ตองเก็บไวในตูที่มีการปดล็อก 

 อาคารสถานทีต่องมีการรักษาความสะอาดและดูแลใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา 

 ตองมีการซอมอพยพหนีไฟในสถานการณทีมี่เด็กอยูดวยเปนประจําทุกเดือน 

 พ้ืนทีส่ําหรบัการเลนกลางแจงตองมีความปลอดภัย และแองน้ําหรอืหลุมใดๆ ตองมีการลอมรั้วหรือเครือ่งก้ัน 

 ตองมนี้ําดืม่ทีส่ะอาด หามใชถวยน้ําดื่มหรอืภาชนะที่ใชรวมกัน 

 ตองมนี้ํารอนและนํ้าเย็นอุณหภูมิไมเกิน 110 F (43 C) ในหองน้ําที่เด็กเขาใช 

 หองอาบน้าํและชําระลางจะตองสะอาด เหมาะสําหรบเด็ก และมีอปุกรณสําหรับการลางมอื  
ตองมหีองน้ําหนึ่งหองพรอมอางลางหนาตอจาํนวนเด็ก 15 คน 

 ตองมีเตียงนอนเด็ก เปลหรือเสือ่ทีส่ะอาด (เหมาะสําหรบัอายุและพัฒนาการของเด็ก) และผาปูทีน่อนทีส่ะอาด 
สําหรบัการดูแลในตอนกลางคืน เด็กแตละคนตองมทีี่นอนทีกั่นน้ําซึมผาน เตียง เปล และเสื่อที่แยกตางหาก 
ตองมพ้ืีนที่อยางนอย 3 ฟุต (0.9 เมตร) 

 ตองมผูีดูแลสถานทีท่ี่ไดรับการฝกอบรมประจาํอยูตลอดเวลาเพื่อคอยดูแลสถานทีท่ั้งหมดทีมี่เด็กมากกวา 60 คน 

 ตองมีการเก็บรกัษาบันทึกทางสุขภาพสําหรับเด็กแตละคนไว ซึ่งไดแก การฉีดวคัซนีปองกัน การรบัประทานยา โรค
ติดตอและหลักฐานการบาดเจบ็จากความประมาทเลินเลอหรอืความผิดปกติ การบาดเจบ็จากความประมาทเลินเลอหรอื 
ความผิดปกติใดๆ ก็ตามตองมกีารรายงานตอผูจัดการพืน้ที ่

3. การฝกอบรม—พนักงานทุกคนที่ทาํงานกับเด็กตองไดรับการฝกอบรม ซึ่งประกอบดวยเรือ่งเหลานี้เปนอยางนอย: 
 ภาพรวมของการประเมินความเสี่ยง 
 แนวทางปฏิบัติที่ดีสาํหรบัการทํางานกับเด็ก 

 วิธีปฏิบติังานที่เปนลายลกษณอักษร 

4. การเตรยีมเอกสาร 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึทางการแพทย แตละโรงงานตองเก็บรกัษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลบัอยางนอยตลอดระยะเวลาการจาง
งาน บวกเพิ่มอกี 30 ป 

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนั 

b. บันทึกการคัดเลือกพนักงานในปจจุบนั 



การจดัการโรงงานทีม่สีถานทีเ่ลีย้งเดก็  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ NIKE
 

 
 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําดานสุขภาพ – หนา 3 04.14.10 

c. ขอมูลการติดตอพอแม/ผูปกครองที่เปนปจจุบนั 

d. บันทึกการซอมอพยพหนีไฟอยางนอย 3 ป 
 
 
 
 
 
 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปน
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏิบติัตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสญัญาจะตอง
สงเสริมการดาํเนินการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสทิธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถนและของรัฐที่บงัคับใช 

 มาตรฐาน “การปองกันอัคคภีัย” ทั่วโลกของ Nike 

 มาตรฐาน “การตรวจสอบการปฏิบติัการฉุกเฉินและการวางแผน” ของ Nike 

 คูมือ Nike ESH หนา 9-21 
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มาตรฐาน 

การปลอยมลพิษทางอากาศของสารอินทรียไอระเหย แอโรซอล สารกัดกรอน ฝุนละออง สารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนและผลผลิต
พลอยไดจากการเผาไหมซึ่งเกิดจากการปฏบิัติงานจะไดรบัการวิเคราะหลักษณะ ติดตามตรวจสอบตามข้ันตอนปกติ ควบคุมและบาํบดั
ตามกฎหมายของประเทศทีท่ําการผลิตกอนทีจ่ะปลอยออกสูบรรยากาศ ซัพพลายเออรตองทําการติดตามตรวจสอบตามปกติเก่ียวกับ
ประสทิธิภาพการทํางานของระบบควบคุมการปลอยมลพิษทางอากาศ คูสัญญาจะตองปกปองสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอมโดย
ปฏบิัติตามขอกําหนดบังคบัใชที่เก่ียวของ รวมถึงการปลอยกาซ ขยะมูลฝอย/ขยะอันตราย และการระบายนาทิง้ คูสัญญาจะตองใช
มาตรการที่เหมาะสมในการลดผลกระทบจากการดําเนนิการที่สงผลเสียตอสิง่แวดลอมและพยายามที่จะปรับป รงุประสิทธิภาพดานการ
จัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือลดความเสี่ยงเก่ียวกับมลพิษทางอากาศ 

ความรบัผดิชอบ  

ผูจดัการพืน้ทีต่องตรวจสอบใหแนใจวาโครงการดานการปลอยมลพิษทางอากาศไดมีการนําไปใชและปฎบิติัตาม 
ตวัแทนฝายสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอม (HSE) ตองจัดทํา คงไว ตลอดจนจัดการโครงการดานการปลอยมลพิษทางอากาศ 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของโครงการดานการปลอยมล 
พิษทางอากาศ 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของกระบวนการและข้ันตอนดานการปลอยมลพิษทางอากาศ  

คาํจาํกดัความ 

 แหลงทีม่าของการปลอยมลพษิทางอากาศ สามารถรวมถึงควัน ไอระเหย ฝุน เขมา เปนตน สิ่งที่โรงงานผลิตปลอยออกสู 
ชั้นบรรยากาศซ่ึงอาจทําใหเกิดอันตรายตอคนหรือสภาพแวดลอม 

 อปุกรณควบคมุมลพษิ คือสิ่งตางๆ ที่โรงงานใชเพ่ือชวยลดปริมาณมลพิษทีป่ลอยออกสูสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน (เครือ่งสครบัเบอร 
อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ เปนตน) 

 สารมลพษิ โดยทั่วไปคือสารที่เขาสูสภาพแวดลอมและทาํใหมีผลกระทบในทางเสยีหายตอการใชประโยชนทรัพยากร 

 แหลงทีม่า คือจุดตนกําเนดิของการแพรกระจาย (ตัวอยางเชน ระบบระบายอากาศในหองทาสี ชองระบายอากาศของเคร่ืองเปาลม 
ไอเสียของหมอไอน้าํ เปนตน) 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—โรงงานแตละแหงตองจดัทาํเอกสารการประเมินความเสี่ยงประจาํป ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปน 
อยางนอย 

a. การบงชี้แหลงที่แนนอนของการปลอยมลพิษทางอากาศ รายการขอมูลตองมีตําแหนงของแหลงที่มาและชนิดของสารมลพิษ 

b. การแสดงปริมาณของสารมลพิษทีป่ลอยออกมา การเปรียบเทยีบกับระดับขอกําหนดกฎหมายที่เก่ียวของในทองถ่ิน 

c. การกําหนดมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ (ตัวอยางเชน อุปกรณกําจัดมลพิษทางอากาศ, การปรับปรงุกระบวนการ)  

2. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน—โรงงานแตละแหงตองใชกระบวนการเพือ่ลดหรอืกําจัดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งตอง
ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ิน โรงงานตองเก็บรักษาใบอนุญาตที่กําหนด เอกสารการจดทะเบียนและ/
หรือเอกสารอนญุาตสาํหรบัการปลอยมลพิษทางอากาศ 
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b. โรงงานตองดําเนินการประเมินประสทิธิภาพการระบายอากาศประจําป การควบคุมมลพิษทางอากาศ และระบบไอเสีย  
(ตัวอยาง ปลองระบายควนั) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความมปีระสทิธิภาพ  

c. โรงงานตองดําเนินการทดสอบเชิงวิเคราะหประจําปเพ่ือใหม่ันใจวาการปลอยมลพิษอยูภายในขอกําหนดของใบอนญุาต 
หรือการอนุมัติ 

d. โรงงานตองมีกระบวนการสําหรบการรายงานปญหาและการตรวจสอบขอเทจ็จรงิของเหตุการณหรือความผิดพลาดของระบบ
ที่มีผลกระทบกับการปลอยมลพิษทางอากาศ 

3. การฝกอบรม—พนักงานตองไดรบัการฝกอบรมระดบัการรบัรูเก่ียวกับ: 

 สถานทีซ่ึ่งเปนแหลงที่มาของการปลอยมลพิษทางอากาศ การระบายไอเสยี และอุปกรณควบคุมสารพิษที่มีอยู 

 กระบวนการตอบโตกับสถานการณที่เหมาะสมในกรณีอุปกรณควบคุมมลพิษหรือระบบระบายอากาศไมสามารถใชการได 

การดแูลรกัษาเกีย่วกบัการปลอยมลพษิทางอากาศ:  
พนักงานทีดู่แลและวิเคราะหประสทิธิภาพของระบบของอปุกรณควบคุมมลพิษตองไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับระเบียบการและ 
ขอกําหนดของการปฏบิัติงานโดยเฉพาะ 

4. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม โรงงานแตละแหงตองเก็บรักษาบนัทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป  

บนัทกึอบุตักิารณ โรงงานแตละแหงตองเก็บรกัษาบันทึกอบุัติการณไวอยางนอย 3 ป  

บนัทกึอืน่ๆ โรงงานแตละแหงตองมีการประเมินความเสี่ยงที่มีเปนปจจบุัน 
 
 
 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) น้ีถือเปนข
อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งซัพพลายเออรตองปฏิบติัตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ทีมี่ความเขมงวดมากกวา และซัพพลายเออรจะต
องสงเสรมิการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปองกันแกพนกังานไดอยางมปีระสทิธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 2-1 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออร คูสัญญาแสดงใหเห็นถึงวิธีการที่สอดคลองและมีความเชี่ยวชาญในการจดัการสารเคมีที่มีความเสี่ยง ซึ่งโปรแกรมการ
จัดการสารเคมีที่มีประสทิธิภาพและสอดคลองตามกฎหมายใหการรองรบั โปรแกรมนีส้ามารถระบุและลดความเสี่ยงทางเคมีตอพนักงาน 
สิ่งแวดลอม และผูบริโภคโดยการอาํนวยความสะดวกในการจัดการ การจัดเก็บ การใช การจัดหาและการกําจัดสารเคมีอยางปลอดภัย  

 คูสัญญา จะใชมาตรการตาง ๆ เพ่ือรักษาความสอดคลองตามโปรแกรมรายการสารเคมีที่มีความเส่ียง (RSL) และรายการสารเคมี
ที่มีความเสี่ยงสาํหรบัใชในการผลิต (MRSL) รวมถึงมีการปรับปรงุประสทิธิภาพอยางตอเนือ่งตลอดจนการลดอันตรายจาก
สารเคมีทีใ่ชในการผลิต ) 

Nike Nanomaterial CLS แบบสแตนดอโลนไดถูกแทนที่ดวยขอกําหนดที่ฝงอยูภายใน CLS การจัดการ
สารเคมีทีมี่ความเสี่ยงนี ้ 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการฝายสถานทีต่องใหแนใจวามีการพฒันา ปรบัใช และปฏบิัติตามโปรแกรม RSL และ MRSL 

พนกังาน HSE ตอง (1) ทาํความเขาใจวาสารเคมอีันตรายอาจสงผลกระทบสุขภาพอาชีวอนามัย, ผูบรโิภค และส่ิงแวดลอม และ (2) 
วางแผนกลยุทธในการทํางานกับสารเคมีในการผลิตอยางปลอดภัย 

ผูจดัการและหวัหนางาน ตอง (1) ใหแนใจวามีการปฏบิัติตามโปรแกรม RSL/MRSL และ (2) ใหแนใจวาพนักงานที่เก่ียวของทัง้หมด 
ไดรบัการฝกอบรมและยึดถือปฏบิัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการจัดการ RSL และ MRSL  

พนกังาน ตองยึดถือปฏบิัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการจดัการ RSL และ MRSL  

คาํจาํกดัความ 

 รายการสารเคมีที่มีความเส่ียง (RSL) ของบรษัิท Nike จํากัด เปนมาตรฐานสําหรบัการปฏบิัติตามขอกําหนดทางเคมีในวสัดุ
สําเร็จรูป ผลิตภัณฑ และรายการที่เก่ียวของ สามารถคนหาขอมูลโปรแกรม RSL ไดที ่www.nikeincchemistry.com  

 รายการสารเคมีที่มีความเส่ียงสําหรบัใชในการผลิต (MRSL) เปนมาตรฐานสําหรับการจดัซื้อสูตรสารเคมีซึ่งออกแบบมาเพ่ือชวย
ซัพพลายเออรสามารถผลิตวสัดุและผลิตภัณฑใหสอดคลองกับโปรแกรม RSL และเปนไปตามแนวทางการปฏบิัติตามขอกําหนด
ดานการปลอยน้ําเสียของ Nike (ตามที่ระบุใน CLS น้ําเสีย) สามารถคนหาขอมูล MRSL ไดที่เวบ็ไซตของ Zero Discharge of 
Hazardous Chemicals (ZDHC) Foundation ที ่www.roadmaptozero.com  

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง— โรงงานแตละแหงจะตองมีการประเมินความเสี่ยงรายปโดยจัดทําเปนเอกสารทีอ่ยางนอยที่สุด
ประกอบดวยขอมูล: 

a. การสํารวจแนวทาง เพื่อระบุสารเคมีที่มีความเสี่ยงทัง้หมดในและวัสดทุั้งหมด (RSL และ MRSL) 

b. กําหนดมาตรการปองกันเพ่ือลดหรอืกําจัดสารที่มีความเสี่ยง 

2. นโยบายและขัน้ตอน — โรงงานแตละแหงตองปรบัใชข้ันตอนเพือ่ลดหรือยกเลิกการใชสารเคมีที่มีความเสี่ยง รวมถึงการปฏบิัติตาม 
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

a. มีสิทธิการเขาถึง RSL และ MRSL เวอรชนัลาสุด 
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b. จัดทาํแนวทางในการจัดหาสตูรเคมีที่เปนไปตามขอกําหนด 

• สารเคมีทีใ่ชภายในโรงงาน ตองไดรบัการจัดหาตามแนวทาง MRSL เพื่อลดอันตรายทีอ่าจเกิดข้ึนตอพนกังาน 
สิ่งแวดลอม และผูบริโภค 

• ข้ันตอนสําหรับการเปรียบเทียบ SDS/MSDS กับสารเคมีที่มีความเส่ียง ซึ่งระบุไวในทัง้ RSL ของ Nike และ ZDHC 
MRSL 

c. เก็บรักษารายการสินคาคงคลังเคมีภัณฑของสารเคมีทัง้หมดและเอกสารขอมูลความปลอดภยัที่เก่ียวของ (MSDS / SDS) อยาง
ถูกตอง 

d. ระบุและแยกสูตรสารเคมี วัสด ุและผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 

e. ทําตามแนวทางของ RSL ในการทดสอบแบบเปนประจําและแบบสุม และปฏิบติัตามขอกําหนดทางเคมีทัง้หมดทีร่ะบุไวใน
มาตรฐานดังกลาว  

• วัสดุหรือรายการใด ๆ ที่ไมผานการทดสอบ RSL จะตองถูกคัดแยกไว 

f. ทําตามข้ันตอนการแกปญหาความลมเหลวของ RSL ในกรณีที่เกิดความลมเหลวในการทดสอบ RSL รวมท้ังเอกสาร
รายละเอียดเก่ียวกับสาเหตุและการแกไข 

 ตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุทีแ่นะนาํ ซพัพลายเออรควรปรึกษาและปฏบิตัติามคูมือการจดัการกบัสารเคมีของ 
Nike เพื่อสนบัสนุนการทาํความเขาใจเกีย่วกบัเปาหมายทางดานเคมขีอง Nike และแนวทางปฏบิตัสิําหรบั  

• การบรหิารจดัการการปอนขอมลู 

• การบรหิารจดัการสนิคาคงคลงัเคมภีณัฑ  

• การใชงานและการจดัการสารเคม ี

• นโยบายวสัดเุฉพาะ 

• การใชสารเคมทีีด่กีวา  

3. การฝกอบรม— การฝกอบรมโปรแกรม RSL ถือเปนขอบังคบั และตองจัดใหมีการฝกอบรมเปนประจําทุก ๆ 2 ป สําหรับพนักงานที่
ไดรบัผลกระทบในโรงงานแตละแหง นอกจากน้ี ยังมีการฝกอบรมดานการจัดการสารเคมีดวย สามารถคนหาเอกสารการฝกอบรม
และเขาใชงานไดที ่www.nikeincchemistry.com  

4. การจดัทาํเอกสาร— 

ประวตักิารฝกอบรม: โรงงานแตละแหงตองเก็บประวัติการฝกอบรม RSL เปนเวลาอยางนอย 3 ป 

บนัทกึการทดสอบ: โรงงานแตละแหงตองเก็บประวติัการทดสอบของ RSL เปนเวลาอยางนอย 5 ป 

บนัทกึอบุตักิารณ: รักษาเอกสารการแกไขปญหาเก่ียวกับ RSL สําหรับความลมเหลวของ RSL เปนเวลา 5 ป  

บนัทกึอืน่ ๆ:  

a. สินคาคงคลังเคมีภัณฑสาํหรบัสารเคมีทุกชนดิในโรงงานอยางนอย 2 ป 

b. เก็บ MSDS ตามที่ระบุไวใน CLS วัสดอุันตราย 

c. ขอมูลการตรวจสอบยอนกลับของวัสดสุําหรบัวสัดุที่ไมผานการทดสอบ RSL อยางนอย 2 ป 

 



การจดัการสารเคมทีีม่คีวามเสีย่ง  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ NIKE
 

 
 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําดานสิ่งแวดลอม – หนา 3 04.14.10 

มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํานี้จะกําหนด มาตรฐานข้ันตํ่า ซัพพลายเออรคูสญัญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายที่

สูงข้ึน และควรไดรบัการสงเสริม ใหพัฒนาแนวทางปฏิบติัของตนเองเพ่ือใหพนักงานไดรบัความคุมครองมากยิ่งข้ึน ยกเวนทีร่ะบุ

ไวเปนแนวทางที่แนะนําโดยเฉพาะ 

อางองิ: 

 www.nikeincchemistry.com 

 www.roadmaptozero.com 

ดูที ่NIKE CLS: 

 วัสดอุันตราย 

 ของเสียอันตราย 

 น้ําเสีย 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองแสดงใหเห็นถึงวิธีการทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิภาพในการจัดการสารเคมีที่มีการจํากัดการใชงาน ไดรบัการ
สนับสนุนจากแผนงานการจดัการสารเคมทีี่สอดคลองตามกฎหมายและมปีระสทิธิผล แผนงานจะตองสามารถระบุและบรรเทาความเสี่ยง
จากสารเคมทีี่สงผลตอคนงาน ส่ิงแวดลอมตลอดจนผูบริโภค โดยชวยอาํนวยความสะดวกในการขนยาย จดัเก็บ ใชงาน จัดซื้อจัดหา
และกําจัดทิง้สารเคมีตาง ๆ  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือการจัดเก็บ การขนสง และการใชวัตถุอนัตราย เปาหมายของวิธีปฏบิัติและ
ข้ันตอนการปฏบิัติงานเหลานี้คอื เพ่ือลดความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวธีิปฏบิัติงานในการจัดการวตัถุอันตรายไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏบิติัตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ รักษา ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏบิัติจดัการวตัถุ
อันตราย 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของขั้นตอนและวิธีปฏบิัติงานใน 
การจัดการวตัถุอันตราย 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานในการจัดการวัตถุอันตราย  

คาํจาํกดัความ 
▪ วตัถอุนัตรายคอืสารหรอืวัตถุที่มีลักษณะดงัตอไปนี้ต้ังแตหนึง่ลักษณะเปนตนไป ความสามารถในการจุดติดไฟ ความสามารถใน

การกัดกรอน ความไวในการทาํปฏิกิริยาหรอืความเปนพิษ และมีความเส่ียงตอสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม หรอืทรพัยสิน
เม่ือใช เก็บหรือขนสง ซึ่งหมายรวมถึงวัตถุอันตรายและของเสียที่เปนอนัตราย 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยงประจําป ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การสํารวจเพื่อหาวัตถุอันตรายทั้งหมด 

b. ระดบัและประเภท (เชน การสูดดม การสัมผัสกับผิวหนงั การกลืน เปนตน) และระยะเวลาการรบัสัมผัส 

c. ปริมาณของสารที่ใชและตําแหนง 

d. มาตรการปองกันที่จะนาํมาใช (เชน การระบายอากาศ อปุกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล ฝกบัวหรือที่ลางตาฉุกเฉิน)  

2. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน— 

โรงงานทุกแหงตองมีวิธีปฏบิัติงานที่ใชเพ่ือลดหรอืกําจัดความเสี่ยงที่เก่ียวของกับวัตถุอันตราย ซึง่ตองครอบคลุมสิง่ตอไปนี้เปน 
อยางนอย 

a. ตองม ีMSDS (เอกสารขอมูลความปลอดภัยในการใชสารเคมี) ของวัตถุอันตรายทุกชนดิ ไมอนญุาตใหมีวัตถุอนัตรายทีไ่มมี
เอกสารขอมูลความปลอดภัยในการใชสารเคมีในไซตงาน ตองม ีMSDS ในทุกพ้ืนทีท่ี่มีการใชหรอืเก็บวตัถุอันตราย 

b. ตองจัดเก็บวัตถุอันตรายทุกชนดิในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม และมีปายขอมูลเก่ียวกับอนัตรายติดไว ภาชนะบรรจุจะตอง: 

 อยูในสภาพทีด่ ี 

 เหมาะสมกับสิง่ที่บรรจ ุ
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 มีปายติดไวในภาษาที่พนักงานทุกคนสามารถอานได และอยูในสภาพที่สมบูรณ 

 ปดไวตลอดเวลาที่ไมไดใชงาน 

 ภาชนะบรรจวุตัถุไวไฟทั้งหมดตองติดต้ังสายเชื่อมตอปองกันการเกิดประกายไฟและตอสายดิน 

 ภาชนะบรรจทุีว่างเปลาตองติดปายและเก็บตามขอกําหนดของพ้ืนที่การจดัเก็บ 

c. ขอกําหนดของพื้นที่การจัดเก็บ 
 พ้ืนที่การจัดเก็บตองปลอดภัยและมิดชิด 

 ตองเก็บภาชนะบรรจุสารเคมีในพ้ืนที่ทีป่องกันการซมึผานได 

 พ้ืนที่การจัดเก็บตองมีอากาศถายเทและมีที่ลางตาหรอืฝกบัวฉุกเฉินทีส่ามารถเขาถึงได 

 ไมอนญุาตใหกินอาหาร สบูบุหรี ่และดื่มน้ําในพ้ืนที่เหลานี ้

 ตองมีถาดรองรบัการหกรั่วไหลสําหรบัภาชนะบรรจุทีมี่ปริมาณเกิน 208.2 ลติร (55 แกลลอน) ที่ตองมีความจุสูงสุด 
อยางนอย 110% ของภาชนะบรรจุที่ใหญที่สดุ 

 รักษาระยะหางที่เหมาะสมระหวางภาชนะบรรจุ 

 ตองไมวางภาชนะบรรจุซอนกันมากเกินไป 

 ตองแยกเก็บวัตถุที่ไมสามารถเขากันได/ทําปฏิกิริยากันออกจากกัน 

 ตองจัดเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุที่ติดไฟไดใหหางจากแหลงกําเนิดไฟ 

d. ทอบรรจุกาซจะตอง 

 จัดเก็บแบบต้ังตรงและยึดไวเพ่ือปองกันการลม 

 ติดปายเพื่อระบชุนิดของกาซและอันตรายที่เก่ียวของ 

 เก็บใหหางจากแหลงกําเนิดไฟ สภาพการกัดกรอน และสภาพอากาศที่เลวราย 

 ตองติดปายทอบรรจุกาซทีว่างเปลาและทอบรรจุกาซที่เต็มอยางเหมาะสมและจัดเก็บแยกกัน 

e. การขนยายวัตถุอันตราย 

 ภาชนะบรรจวุตัถุไวไฟทั้งหมดตองติดต้ังสายเชื่อมตอปองกันการเกิดประกายไฟและตอสายดิน 

 ตองวางถาด/ภาชนะปองกันการหกรัว่ไหลไวใตภาชนะบรรจุสําหรบจายวตัถุอันตราย 

 ตองทําการจายวัตถุอนัตรายบนพ้ืนผิวทีป่องกันการซมึผานได 
 ตองทําความสะอาดวัตถุอนัตรายทีร่ั่วไหลหรอืหกทนัท ี

f. ตองมีเอกสารแผนงานและอปุกรณรองรับการหกรั่วไหลในทุกพ้ืนที่ทีมี่การใชหรอืเก็บวตัถุอันตราย  

3. การฝกอบรม—พนักงานทีท่ํางานกับวัตถุอนัตรายตองไดรับการฝกอบรมรายป และทุกครั้งทีมี่การเปลี่ยนแปลงในข้ันตอนและวิธี
ปฏบิัติงานเก่ียวกับวัตถุอันตราย การฝกอบรมนี้ตองประกอบดวย: 

 คุณสมบัติและความเสี่ยงของวตัถุอันตราย 

 เอกสารขอมูลความปลอดภัยในการใชสารเคมี 
 การติดปายและฉลาก 

แผนรองรบัการหกรัว่ไหล 
พนักงานที่ไดรับหนาที่ในการรองรบัการหกรัว่ไหลจะไดรับการฝกอบรมตามแผนรองรับการหกรัว่ไหลประจําป 
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4. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึทางการแพทย แตละโรงงานตองเก็บรกัษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลบัอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวก
เพ่ิมอีก 30 ป บนัทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยโดยไมไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน เวนแตจะไดรับ
การรองขอทางกฎหมาย 

บนัทกึเหตกุารณ ตองมีการเก็บบนัทึกเหตุการณทั้งหมดที่เก่ียวของกับวัตถุอันตราย บนทกึเหลานี้จะตองเก็บรักษาไวอยางนอย 
เปนเวลา 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ 

a. รายการวัตถุอันตรายที่มีอยู 

b. เอกสารขอมูลความปลอดภัยในการใชสารเคมีสําหรบัสารอนัตรายทัง้หมดที่มีอยู 

c. เอกสารขอมูลความปลอดภัยในการใชสารเคมีที่จัดเก็บเปนเอกสารสําคัญสาํหรบัการใชสารเคมีในระยะยาวมากกวา 30 ป 

d. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนัสําหรบังานที่เก่ียวของกับวัตถุอันตราย 

e. แผนรองรบัการหกรั่วไหลที่ใชในปจจบุัน 
 
 
 
 
 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนข
อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา และคูสัญญาจะตองสงเสริม
การดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 3-1 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะคัดแยก จัดการ ขนยายและกําจัดทิง้ของเสยีประเภทขยะมูลฝอย/ของเสียที่เปนอันตรายทั้งหมดใหถูกตองเหมาะสมตาม
ขอบงัคับตาง ๆ ของทองถ่ินรวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ของ Nike ซัพพลายเออรจะตองไดรับอนุญาตตามที่กําหนดใหครบถวน และ
ตรวจสอบผูคาขยะมูลฝอย/ของเสียที่เปนอันตรายวามีคุณสมบัติที่ครบถวนและมีใบอนุญาตที่ถูกตอง ซัพพลายเออรจะตองประเมินและ
ปรบัปรงุประสิทธิภาพของวัสดแุละกระบวนการรีไซเคิลเพ่ือเพ่ิมมูลคาอยางตอเนือ่ง  

 พัฒนาข้ันตอนและนโยบายการปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือลดการผลิตของเสียที่เปนอนัตรายใหเหลือนอยที่สุด และเพื่อลด
ความเส่ียงตอสขุภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของกับการจัดการและการกําจัดของเสียที่เปนอนัตรายใหเหลือนอย
ที่สุด 

 พัฒนาและดาํเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนในการคดัเลือกผูขนยาย ผูประกอบการดานรีไซเคิลและโรงงานกําจดัของ
เสียที่เปนวัตถุอนัตรายโดยเปนผูมีคุณสมบัติและไดรับอนญุาต รวมทั้งตรวจสอบวาผูใหบรกิารดังกลาวไดใชขอกําหนดตาม
แนวปฏบิัติการจัดการสิ่งแวดลอมดวยความรบัผิดชอบ (เชน ไมอนญุาตใหกําจัดทิง้ขยะในพ้ืนที่โลงตามแหลงน้ําหรือพ้ืนดิน) 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวธีิปฏบิัติงานในการจัดการของเสียที่เปนอนัตรายไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนจัดการวิธีปฏบิติังานในการจัดการของเสียที่
เปนอนัตราย 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของขั้นตอนและวิธีปฏบิัติงานในการ
จัดการของเสียที่เปนอันตราย 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานในการจัดการของเสียที่เปนอันตราย  

คาํจาํกดัความ 

 ของเสยีทีเ่ปนอนัตรายคอืของเสียซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ต้ังแตหนึ่งลักษณะเปนตนไป ความสามารถในการจุดติดไฟ ความสามารถ
ในการกัดกรอน ความไวในการทําปฏิกิรยิาหรือความเปนพิษ และมีความเสี่ยงตอสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอมหรอืทรัพยสนิ 
เม่ือไดรับการบาํบัด จดัเก็บหรอืขนยายอยางไมถูกตองเหมาะสม 

 คูสญัญาชวงทีใ่หบรกิารเกีย่วกบัของเสยีทีเ่ปนอนัตรายคอืผูคาที่เปนบคุคลภายนอก โดยทีซ่ัพพลายเออรไดทําสัญญารับเหมาชวง
ในการขนยาย จัดการ ขนสง บําบัดหรือกําจดัทิ้งของเสียที่เปนอันตราย 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยงประจําป ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การช้ีบงของเสยีที่เปนอนัตรายทั้งหมด 

b. การกําหนดปรมิาณของเสียที่เปนอันตรายซึ่งไดเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมนุษย 

c. มาตรการปองกันที่จะนาํมาใช (เชน การระบายอากาศ อปุกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล สถานีอาบน้ําหรอือางลางตาฉุกเฉิน 
การแสดงเครือ่งหมายสญัลักษณและการติดปายฉลากที่เหมาะสม แผนงานการบริหารจัดการคูสญัญาชวงที่ใหบริการเก่ียวกับ
ของเสียที่เปนอนัตราย) 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตังิาน—ทกุโรงงานที่ผลิตหรือจัดเก็บของเสียที่เปนอนัตรายไว 100 กก. (220 ปอนด) ตอเดือนหรอืมากกวา
จะตองมวีิธีปฏบิติังานที่จะนาํไปใชเพ่ือลดหรอืกําจัดความเสีย่งที่เก่ียวของกับของเสียที่เปนอันตราย ซึ่งตองครอบคลุมสิง่ตอไปนี้
เปนอยางนอย: 
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a. การบงชี้แหลงที่มาและกําหนดหาปริมาณของเสียที่เปนอันตรายซึง่เกิดข้ึนไดรบัใบอนญุาตทั้งหมดทีจ่ําเปนสําหรับการผลิต 
การจัดเก็บ และการกําจัดของเสียที่เปนอนัตรายตามกฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ิน 

b. การไดรับใบอนุญาตทัง้หมดที่จําเปนสําหรบัการผลิต การจดัเก็บ และการกําจัดของเสียทีเ่ปนอนัตรายตามกฎหมายและ
กฎระเบียบในทองถ่ิน  

c. ขอกําหนดของพื้นที่การจัดเก็บของเสียที่เปนอันตราย: 
 พ้ืนที่การจัดเก็บตองปลอดภัย 

 พ้ืนที่การจัดเก็บตองมีอากาศถายเทและมีอางลางตาหรอืสถานีอาบน้ําฉุกเฉินทีส่ามารถเขาถึงได 

 ตองติดปายหามกิน หามสบูบหุรี ่หรือหามดื่ม 

 พ้ืนที่การจัดเก็บของเสียที่เปนอันตรายตองมคีุณสมบัติในการปองกันทีจ่ําเปนตางๆ 

 ภาชนะบรรจสุํารองตองมีปรมิาณอยางนอย 110 % ของภาชนะบรรจุที่ใหญที่สุด เมือ่ปริมาณภาชนะบรรจรุวมเกิน 
55 แกลลอน )208  ลิตร) 

 อุปกรณรองรบัการหกรั่วไหลรวมทัง้อปุกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล (PPE) 

 ที่จําเปนตองอยูในบริเวณใกลกับพ้ืนที่การจัดเก็บของเสียที่เปนอันตราย 

 ตองจัดเก็บของเสียที่ไวไฟและติดไฟไดใหหางจากแหลงกําเนิดไฟ 

 ตองคัดแยกของเสียที่เขากันไมได 

 รักษาระยะหางที่เหมาะสมระหวางภาชนะบรรจุ 

 ตองไมวางภาชนะบรรจุซอนกันมากเกินไป 

 ตองแยกพ้ืนที่การจัดเก็บของเสียที่เปนอนัตรายจากของเสียที่ไมเปนอนัตรายและตองไมอยูในบริเวณใกลเคียงกับของ
เสียที่ไมเปนอนัตราย 

d. ขอกําหนดของภาชนะบรรจุของเสียที่เปนอนัตราย: 

 ตองจัดเก็บภาชนะบรรจบุนพ้ืนผิวทีป่องกันการซึมผานได 

 ภาชนะบรรจุและของเสียตองเขากันได 

 ภาชนะบรรจุตองอยูในสภาพที่ด ี

 ตองติดปายบนภาชนะบรรจุใหชัดเจนวาเปนของเสียที่เปนอนัตราย รวมถึงระบุของเสียและอนัตรายของของเสีย 

 ตองปดฝาปดไวตลอดเวลา ยกเวนเม่ือถายเทของเสีย 

e. การจัดทําเอกสาร การนําไปใช และโครงการลดของเสีย 

 ตามแนวปฏบัิติที่ดีที่แนะนํา ซัพพลายเออรควรจัดทําแผนงานประจําปในการลดการผลิตของเสียที่เปนอันตราย 

f. ดําเนินการตรวจสอบพ้ืนที่การจัดเก็บของเสียที่เปนอันตรายและจัดทําเอกสารทุกสัปดาห 

g. ของเสียที่เปนอนัตรายตองไดรบัการกําจัดทิ้งในชวงเวลาจํากัดที่เหมาะสม (หากไมมีการกําหนดชวงเวลาดงักลาวไวใน
กฎหมายทองถ่ิน โปรดดูขอกําหนด EPA ของสํานักงานพิทกัษสิ่งแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกาเก่ียวกับผูกอขยะปรมิาณ
มากและผูกอขยะปริมาณนอย 

h. ใชผูประกอบการขนยาย การบําบัดและโรงกําจัดของเสียที่เปนอันตรายซึ่งมีคุณสมบัติและไดรบัอนุญาต  
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  ตามแนวปฏบิตัทิีด่ทีีแ่นะนาํ ซพัพลายเออรควรใชกระบวนการทีค่รอบคลมุและเหมาะสมในการกาํหนดและ

ตรวจสอบคณุสมบตั ิรวมทัง้ตดิตามตรวจสอบคูสญัญาชวงที่ใหบรกิารเกีย่วกับของเสยีทีเ่ปนอันตราย 
กระบวนการกาํหนดและตรวจสอบคณุสมบตั ิควรประกอบดวยขอมลูดงันี:้ 
• แบบฟอรมการกําหนดและตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองตนซ่ึงคูสัญญาชวงไดกรอกขอมูลไวอยางครบถวน 

ไดแก: 
o ประวัติการทํางานที่ผานมา 
o ความคุมครองการประกันความรับผิด 
o เอกสารหลักฐานเก่ียวกับใบอนุญาตและเอกสารรับรองตามท่ีกฎหมายกําหนด 

• เกณฑการยอมรับและปฏิเสธการวาจางคูสัญญาชวง 
• การประเมินผลและการตรวจสอบในสถานที่ปฏิบัติงานในบริเวณสถานประกอบการของคูสัญญาชวง 
• การประเมินผลประจําปสําหรับการปฏิบัติงานของคูคาชวงซ่ึงสอดคลองกับแนวปฏิบัติในการประเมินผลและ

บริหารจัดการผูคาของเสียของ Nike 

• การสอบทานกระบวนการคัดเลือกตามกําหนดเวลาโดยอางอิงจากขอมูลการประเมินผลประจําปสําหรับคูคา
ชวงที่ใหบริการเกี่ยวกับของเสียที่เปนอันตราย 

 

i. Nike สงวนสทิธ์ิในการดําเนินการตรวจสอบคูคาชวงที่ใหบรกิารเก่ียวกับของเสียที่เปนอันตรายตามกระบวนการของบริษัท 
นอกจากนี ้Nike อาจตองใหซัพพลายเออรแสดงเอกสารเก่ียวกับการตรวจสอบหลักปฏบิัติในการกําจัด 

j  หามเผาหรอืกําจัดของเสียที่เปนอันตรายในสถานประกอบการตามทีร่ะบุไวในเอกสารนี ้

3. การฝกอบรม— 

การบรหิารจดัการของเสยีทีเ่ปนอนัตราย: พนกังานที่มีการทาํงานเกี่ยวของกับการบริหารจดัการของเสียทีเ่ปนอนัตราย (เชน การ
เก็บ การรวบรวม การสะสม การเตรียมของเสยีที่เปนอนัตราย เพ่ือจะขนยายไปบําบัด/กําจดัทิ้ง) จะไดรับการฝกอบรมในหัวขอ
เดียวกันกับที่ระบุไวขางตน รวมทั้งการฝกอบรมเก่ียวกับของเสียที่เปนอนัตราย: 

• การบงชี้/การกําหนด 
• การขนยาย 
• การลดปริมาณ 
• การรวบรวมขอมูล 
• การจัดทําเอกสาร 
• ความเส่ียง ผลกระทบและขอกําหนดเก่ียวกับการขนยาย การเก็บรวบรวมและการกําจัดของเสียที่เปนอนัตราย 

 

4. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการกาํจดัทิง้ ตองครอบคลุมเนือ้หาบันทึกเก่ียวกับของเสียที่เปนอนัตราย ไดแก ชื่อวสัดุ สถานะทางกายภาพ อันตรายที่
เก่ียวของ (สามารถติดไฟงาย มีฤทธ์ิกัดกรอน เปนพิษหรอืไวตอการทําปฏิกิริยา) วันที่และปริมาณที่ขนยายไปบําบัด/กําจดัทิ้ง ชือ่
และทีอ่ยูของธุรกิจสําหรบัจดุกําเนิด / ผูทําใหเกิดของเสีย ผูใหบริการขนสง บริษัทที่ใหบริการเก็บและกําจดัทิ้งในข้ันตอนสุดทาย 
รวมทั้งสําเนาบญัชีรายการขนสงทีล่งนามโดยโรงกําจัดในข้ันตอนสุดทายทีใ่หการรบัรองการรบัรายการขนสง ตองเก็บบนัทึกนี้ไว
อยางนอย 5 ป 
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บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึทางการแพทย แตละโรงงานตองเก็บรกัษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลบัอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวก
เพ่ิมอีก 30 ป บนัทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยโดยไมไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน เวนแตจะไดรับ
การรองขอทางกฎหมาย 

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงและใบอนุญาตที่จําเปนในปจจุบัน 

b. การตรวจสอบอยางนอย 1 ป 

c. รายชือ่คูคาชวงที่มีคุณสมบัติในการใหบริการเก่ียวกับของเสียที่เปนอนัตราย 

 
 
 
 
 

 
เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนข
อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งซัพพลายเออรตองปฏิบติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ทีมี่ความเขมงวดมากกวา และซัพพลายเออรจะต
องสงเสรมิการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปองกันแกพนกังานไดอยางมปีระสทิธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “วัสดทุี่เปนอันตราย” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 2-9 

 แนวปฏบิัติในการประเมินผลและบริหารจัดการผูคาที่ใหบริการเก่ียวกับของเสียของ Nike 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะคัดแยก จัดการ ขนยายและกําจัดทิง้ของเสยีประเภทขยะมูลฝอย/ของเสียที่เปนอันตรายทั้งหมดใหถูกตองเหมาะสม
ตามขอบงัคบัตาง ๆ ของทองถ่ินรวมทัง้มาตรฐานตาง ๆ ของ Nike ซัพพลายเออรจะตองไดรับอนญุาตตามที่กําหนดใหครบถวน และ
ตรวจสอบผูคาขยะมูลฝอย/ของเสียที่เปนอันตรายวามีคุณสมบัติที่ครบถวนและมีใบอนุญาตที่ถูกตอง ซัพพลายเออรจะตองประเมินและ
ปรบัปรงุประสิทธิภาพของวัสดแุละกระบวนการรีไซเคิลเพ่ือเพ่ิมมูลคาอยางตอเนือ่ง  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติและนาํไปใชเพ่ือลดและจัดการขยะทัว่ไป 

 จัดทาํข้ันตอนและวิธีปฏิบัติและนําไปใช เพ่ือคดัเลือกผูขนยายที่ไดรับอนญุาตและมีคุณสมบติัเหมาะสมในการใหบริการ
เก่ียวกับของเสยี ผูใหบริการรีไซเคิลและโรงกําจัด และตรวจสอบวาผูใหบริการดังกลาวไดใชแนวปฏบิัติการจัดการสิง่แวด 
ลอมอยางมีความรับผิดชอบ (เชน ไมอนุญาตใหกําจัดของเสยีบนพ้ืนดินหรอืแหลงน้ํา การกําจัดทิง้ผลผลิตพลอยไดที่เปน
ของเสียอยางไมถูกตองเหมาะสม เชน เถาละอองจากเตาเผา หรือน้าํชะขยะ หรือการเผาหรือไอเสียที่ไมมีการควบคุม) 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวธีิปฏบิัติในการลดและการจัดการขยะมูลฝอยไดรบัการพัฒนา นําไปใช และปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนกํากับดูแลข้ันตอนและวิธีปฏบิติัเก่ียวกับขยะ
มูลฝอย 

ผูจดัการและหวัหนางาน 
ตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและปฏบิัติงานตามขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏบิัติเก่ียวกับขยะมูลฝอย 

พนกังานตองยึดม่ันในข้ันตอนและวิธีปฏบิัติเก่ียวกับขยะมูลฝอย 

คาํจาํกดัความ 

 ขยะทัว่ไป คอื วัตถุทีท่ิ้งจากการบริโภคสินคาและบริการ และการผลิตสนิคา คาํจํากัดความนี้ไมรวมถึงขยะที่เปนอันตราย ตัวอยาง
ของขยะทั่วไป ไดแก ของเสียจากอาหารและสนามหญา/สวน, กระดาษแขง็, เสื้อผา, หนังสัตว, วัสดทุี่ใชหอหุมสนิคา, ภาชนะที่เปน
แกวและโลหะ  

 การลดใหนอยทีส่ดุ คอื การปองกันและลดขยะ ณ แหลงทีม่า การนํากลบัมาใชใหม (การใชผลิตภัณฑหรือวัสดุเพ่ือวตัถุประสงคที่
เหมือนหรอืคลายคลึงกัน), การนํากลบัมาใชเปน (การนาํกลบัมาใชเปนพลังงานจากวัตถุทีเ่ปนของเสีย), การรีไซเคิล (การใชขยะ
ทั่วไปเปนวสัดุในการผลิตผลิตภัณฑใหม) และการผสมผสาน 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยงประจําปที่ดาํเนินการสําหรบัขยะทัว่ไป ซึ่ง
ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การระบอุนัตรายดานสุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม ที่เก่ียวของกับการจัดการ การจัดเก็บ การขนยาย และการกําจัด
ขยะทัว่ไป 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอนัตรายตางๆ 

c. การระบมุาตรการในการควบคมุเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน การแบงแยก, อุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล, การลด ฯลฯ) 

d. ลําดบัข้ันตอนในการจัดการขยะทัว่ไปทีค่วรปฏบิัติตาม 

i. การลดปริมาณของเสียที่แหลงกําเนิด 
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ii. การรีไซเคิลภายใน 

iii. การรีไซเคิลกลับไปเปนวัสดชุนิดเดิม  

iv. โครงการที่ไดรับการสนบัสนนุจาก Nike  

v. การแปรรปูวสัดเุพ่ือนํากลบัมาใชใหม 

vi. การแปรรปูเพ่ือเปล่ียนเปนพลังงาน 

vii. การฝงกลบขยะ 

viii. การเผาขยะโดยเตาเผาท่ีเชือ่ถือได 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิแตละโรงงานตองพัฒนาและนําวิธีปฏิบติัตางๆ ไปใช ซึ่งรวมถึงสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. รายการขอมูลเก่ียวกับขยะมูลฝอยทัง้หมด รายการขอมูลตองประกอบดวยประเภท ปริมาณของของเสียทีป่ลอยออก นําไป 
รีไซเคิลและกําจัดทิง้ และชื่อและที่ต้ังของโรงกําจัดของเสีย 

b. โปรแกรมการลดขยะทั่วไป การปองกันของเสยีและการลดของเสียตองมีขอมูลอางอิง บงชีแ้ละจัดทําเอกสารเก่ียวกับโอกาสและ
ความพยายามในการลดแหลงของเสีย 

 

 ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่แนะนํา ซัพพลายเออรควรจัดการขยะมูลฝอยตามลําดับข้ันตอนของกลยุทธการจัดการตอไปน้ี โดย
เริ่มจากการลดแหลงขยะมูลฝอยเปนกลยุทธเริ่มตน และการเผาเปนข้ันตอนสุดทาย 

• การลดแหลงขยะมูลฝอย 
• การรีไซเคิลในพื้นที่สถานประกอบการ 
• การรีไซเคิลแบบระบบปด 
• โครงการที่ Nike เปนผูสนับสนุน 
• การรีไซเคิล เพื่อใหไดวัสดุที่ดอยลง 
• การนําพลังงานกลับมาใช 
• การฝงกลบ 
• การเผา 

 
c. การคดัแยกขยะตามชนิดที่สามารถนํากลบัมาใชใหมได รีไซเคิลได และไมสามารถรีไซเคิลได ตองมีภาชนะบรรจทุี่สะอาด

สําหรบัของเสียแตละประเภทเหลานี ้

d. ตองคัดแยกและเก็บรวมรวมขยะมูลฝอยและขยะที่เปนอันตรายแยกไวในบริเวณพ้ืนที่เฉพาะและไมอยูใกลกับบริเวณพ้ืนทีอ่ื่น 

e. สถานทีจ่ัดเก็บขยะทัว่ไปตองมีความมิดชิดและปลอดภัย และของเสียตองไมสามารถซึมผานพ้ืนผิวได 

f. ใชบริษัทขนสงและกําจัดขยะที่มีใบอนุญาตหรือไดรับอนุญาต 
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 ตามแนวปฏบิตัทิีด่ทีีแ่นะนาํ โรงงานทีท่าํใหเกดิขยะมลูฝอยมากกวา 4,000 กก. ตอเดอืน ควรใชกระบวนการที่

ครอบคลมุและเหมาะสมในการตรวจสอบคณุสมบตัแิละตดิตามตรวจสอบคูสญัญาชวงทีใ่หบรกิารเกีย่วกับขยะมลูฝอย 
กระบวนการกาํหนดและตรวจสอบคณุสมบตั ิควรประกอบดวยขอมลูดงันี:้ 

• แบบฟอรมการกําหนดและตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองตนซ่ึงคูสัญญาชวงไดกรอกขอมูลไวอยางครบถวน ไดแก: 
o ประวัติการทํางานที่ผานมา 
o ความคุมครองการประกันความรับผิด 
o เอกสารหลักฐานเก่ียวกับใบอนุญาตและเอกสารรับรองตามท่ีกฎหมายกําหนด 

• เกณฑการยอมรับและปฏิเสธการวาจางคูสัญญาชวง 
• การประเมินผลและการตรวจสอบในสถานที่ปฏิบัติงานในบริเวณสถานประกอบการของคูสัญญาชวง 
• การประเมินผลประจําปสําหรับการปฏิบัติงานของคูคาชวงซ่ึงสอดคลองกับแนวปฏิบัติในการประเมินผลและ

บริหารจัดการผูคาของเสียของ Nike 
• การสอบทานกระบวนการคัดเลือกตามกําหนดเวลาโดยอางอิงจากขอมูลการประเมินผลประจําปสําหรับคูคาชวง

ที่ใหบริการเก่ียวกับของเสียที่เปนอันตราย 

g. หามเผาหรอืกําจัดของเสียที่เปนอันตรายในสถานประกอบการตามทีร่ะบุไวในเอกสารนี ้ 

3. การฝกอบรม— 

การจดัการขยะมลูฝอย พนักงานที่มีหนาที่ทาํงานเก่ียวกับการจัดการของเสีย เชน พนักงานที่ทาํหนาทีค่วบคุม ดูแลรักษาหรือ
จัดการขยะของเสียในโรงงาน จะไดรบัการฝกอบรมตามหัวขอที่กลาวไวดานบน รวมถึงการฝกอบรมดังตอไปนี ้
 การบงชี้ของเสยีที่เปนอนัตราย 
 การบงชี้และการปองกันการปนเปอนวัตถุที่เก็บรวบรวมไวสาํหรับการรไีซเคลิ 
 เทคนคิและวิธีปฏิบติังานในการจัดการ จัดเก็บ จัดทําเอกสารและกําจัดทิ้งของเสียที่เปนอนัตรายอยางเหมาะสม 
 เทคนคิการปฏบิัติการโดยเฉพาะในการลดแหลงขยะของเสีย 

 การใชงานอปุกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล 

4. การเตรยีมเอกสาร 

บนัทกึการกาํจดัทิง้และการรไีซเคลิ ตองเกบ็รกัษาบนัทกึการกาํจดัทิง้และการรไีซเคลิขยะมลูฝอยไวอยางนอย 3 ป บนัทกึตอง
ครอบคลมุเนือ้หาเกี่ยวกบับญัชรีายการขนสงทีม่ขีอมลูเกีย่วกบัรายละเอยีด ปรมิาณ วนัทีข่นสงของเสยี และขอมลูทีร่ะบวุาได
ขนสงของเสยีไปกาํจดัหรอืรไีซเคลิแลวหรอืไม 

บนัทกึการฝกอบรม บนัทึกการฝกอบรมของพนักงาน จะตองพรอมและมีการจัดเก็บไวอยางนอย 3 ป  

บนัทกึเหตกุารณ ตองมีการเก็บรักษาบนัทึกเหตุการณทั้งหมดไวอยางนอยเปนเวลา 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงดานขยะทัว่ไปในปจจุบัน 

b. ใบอนุญาตที่จําเปนตองมี 

c. เอกสารการกําจัดขยะทั่วไปอยางนอยเปนเวลา 5 ป 

d. รายชื่อผูคาที่มีคุณสมบัติในการใหบริการเก่ียวกับของเสยีที่เปนอนัตราย 
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เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้ถือเปนข
อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งซัพพลายเออรตองปฏิบติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ทีมี่ความเขมงวดมากกวา และซัพพลายเออรจะต
องสงเสรมิการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปองกันแกพนกังานไดอยางมปีระสทิธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “ของเสียที่เปนอนัตราย” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 2-20 

 แนวปฏบิัติในการประเมินผลและบริหารจัดการผูคาที่ใหบริการเก่ียวกับของเสียของ Nike กลยุทธที่มีความย่ังยืนดานสิง่แวด 
ลอมสาํหรบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ Nike 

 คูมือแผนงานการลดของเสียของ Nike 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะลดปริมาณการนาํน้ําจืดมาใชและการปลอยน้ําเสียใหมีปรมิาณทีน่อยที่สดุตามมาตรฐานของ Nike ขอบังคบั กฎหมาย
ทองถ่ินที่เก่ียวของ ซพัพลายเออรตองมุงม่ันที่จะเปนผูบริหารจัดการน้ําที่ดอียางย่ังยืนโดยทําความเขาใจและบริหารจัดการความเสี่ยง
เนื่องจากน้ํา ตลอดจนสนับสนนุใหเกิดการลดและการใชน้ําอยางมปีระสทิธิภาพไดอยางตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจของซพัพลายเออร  

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงาน/สถานทีต่องตรวจสอบใหใจวาวิธีปฏิบติังานในการจัดการและการลดการระบายน้ําเสียไดรบัการพัฒนา นําไปใช และ
ปฏบิัติตาม 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอม) ตองจดัทาํ คงไวและกํากับดูแลวิธีปฏบิัติงานที่เก่ียวของกับการบริหาร
จัดการน้ําเสีย 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหใจวาพนักงานไดรบัการฝกอบรมที่เหมาะสมและปฏบิัติตามขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏิบติั 
เก่ียวกับการบรหิารจัดการน้าํเสีย 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏบิัติเก่ียวกับการบริหารจัดการน้าํเสยี 

คาํจาํกดัความ 

 การปลอยน้าํเสยีโดยตรงคอืการปลอยน้าํเสียสูสิ่งแวดลอม (บนพ้ืนดนิหรอืในแหลงกักเก็บน้ําจืด เชน ทะเลสาบ ลําธารหรอื
มหาสมุทร  

 การปลอยน้าํเสยีโดยออมคอืการปลอยน้ําเสียจากโรงงานไปยังโรงบาํบดัทีโ่รงงานทีป่ลอยน้ําเสียไมไดเปนเจาของหรอืเปนผู
บริหารงาน เชน โรงบําบัดน้ําเสียของเทศบาล หรือโรงบําบัดน้ําเสียของนคิมอุตสาหกรรม 

 น้าํเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม คอื น้ําเสียจากกระบวนการอตุสาหกรรม 
 การบาํบดัน้าํเสยีขัน้เตรยีมการคือข้ันตอนการลดปริมาณสารปนเปอนในนํ้าเสียดิบกอนที่จะปลอยน้ําเสียออกมาโดยตรง 
 อปุกรณควบคมุมลพษิคอือปุกรณหรือกระบวนการใด ๆ ที่ใชบําบัดไอเสียหรอืน้ําเสียกอนทีจ่ะปลอยออกจากโรงงานในข้ันสุดทาย 

ในกรณีอากาศ วิธีการหลักเปนการบําบัดโดยใชน้ําจดื และในกรณีน้าํจืด วิธีการทั่วไปจะประกอบดวยการบาํบดัทางกายภาพ (เชน 
เครือ่งแยกน้ํามนั/น้ําจืด) การบาํบัดดวยสารเคมี (เชน การปรบัคาความเปนกรดดางและทาํใหเปนกลาง) และการบําบัดดวยชีวภาพ 

 น้าํเสยีดบิคอืน้าํเสียที่ยังไมผานกระบวนการบําบัด กอนปลอยออกจากโรงงานทั้งโดยตรงหรือโดยออม 

 น้าํเสยีจากแหลงชมุชน (หรอืบานเรอืน) คอืน้าํเสียที่ปลอยมาจากการชะลาง เชน ชักโครก อางลางหนา ฝกบัว เครื่องซักผา 

 กากตะกอนคอืวัตถุที่มีสถาพเปนของแขง็หรอืก่ึงของแข็งและ (a) เกิดข้ึนเปนผลผลิตพลอยไดจากกระบวนการบําบัดทางชีวภาพ 
หรือ (b) ผลิตข้ึนในระหวางกระบวนการผลิต 

 น้าํจดืจากพายคุือน้ําจดืทีร่วมตัวจากการตกตะกอนในชวงที่เกิดพายุ 
 น้าํเสยีคอืน้ําทีพิ่จารณาแลววาไมสามารถใชประโยชนไดอกีตอไปตามวัตถุประสงคการใชงานตามที่กําหนดและปลอยออกจาก

โรงงาน 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองดาํเนินการและจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยงประจําปที่ดาํเนินการสําหรบัน้ําเสีย 
ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนีเ้ปนอยางนอย 

a. การช้ีบงถึงแหลงน้ําเสียทั้งหมด รวมถึงน้ําเสียจากบานเรือน (หอพัก หองครัว หองน้ํา สุขา) น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม นํ้า
เสียที่เกิดจากระบบบําบัดมลพิษอื่น ๆ (เชน เครื่องดักจับกรดและเคร่ืองฟอกอากาศในปลองไอเสียของหมอไอนํ้า) และน้ําจากพายุ  

b. การศึกษาวิเคราะหคุณภาพและอัตราการไหลเชิงปริมาตร และจําแนกลักษณะอตัรายตอสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
จากการปลอยน้ําเสียในแตละประเภท  
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c. การกําหนดมาตรการในการควบคุม (เชน การฝกอบรม การตรวจสอบ ระบบควบคุมสําหรบัโรงบําบัดน้าํเสีย เปนตน) เพ่ือลด
ความเสี่ยงตอสิง่แวดลอมใหเหลือนอยที่สุด 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิแตละโรงงานตองกําหนดนโยบายและนําวิธีปฏบิัติงานในการบริหารจัดการนาเสียไปใช ซึ่งรวมถึงสิ่ง 
ตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. ไดรับอนญุาตในการปลอยน้ําเสียตามที่กําหนดอยางครบถวน 

b. หม่ันจัดทํารายการขอมูลของอุปกรณบําบัดน้าํเสีย รวมทั้งผลการทดสอบเชงิวิเคราะหซึง่แสดงถึงการดาํเนินตามกฎระเบยีบ 
มาตรฐาน และขอกําหนดในการขออนุญาตทีเ่ก่ียวของทั้งหมด รายการขอมูลตองไดรับการทบทวนเปนประจําทุกป ทั้งนี้
รายการขอมูลตองประกอบดวยขอมูลตอไปนีเ้ปนอยางนอย 

a. กําหนดอุปกรณบําบัดน้ําเสียที่ใชในแตละประเภท และแสดงใหเห็นวามีความเหมาะสมในการบาํบดัสารปนเปอนในน้ําเสยี 

b. ตรวจสอบยืนยันวาไมมีการเจอืจางน้ําเสยีดวยน้ําจืด น้าํเย็น น้ําจากพายุหรอืน้ําชะลางที่สะอาดจากกระบวนการผลิต
เกิดข้ึน การเจือจางไมใชวิธีการที่ยอมรับในการควบคมุมลพิษ 

c. กําหนดการตรวจสอบและซอมบํารุงที่จัดทําเปนเอกสารสําหรับอปุกรณบําบดัน้ําเสีย 

d. จัดทาํและประกาศแผนงานการสุมตัวอยางน้าํเสียและกากตะกอนที่เก่ียวกับน้ําเสีย  

e. ประกาศขอกําหนด/พารามิเตอรในพ้ืนที่สวนกลางภายในโรงบําบัดน้ําเสีย (WWTP)  

f. การนําน้ํากลบัมาใชซ้าํและความพยายามทีน่ํามาใชใหนอยที่สุด เพือ่ลดปริมาณน้าํเสีย  

g. สุมตัวอยางและทดสอบน้ําเสียตามที่หนวยงานที่มีอํานาจในการกํากับดูแลกําหนด นอกจากนี้โรงงานแตละแหงตองสุมตัวอยาง
และทดสอบนํ้าเสียทีป่ลอยออกมาตามแนวปฏบิัติเก่ียวกับน้ําเสียของ ZDHC  

h. สุมตัวอยางและทดสอบน้ําเสียตามที่หนวยงานที่มีอํานาจในการกํากับดูแลกําหนด เพื่อตรวจสอบวากากตะกอนไดการจําแนก
ประเภท เปนวัตถุอันตรายหรอืวัตถุไมอนัตรายตามที่ขอบังคบัของทองถ่ินกําหนด กากตะกอนประเภทตาง ๆ ไมสามารถ
นํามาใชเปนปุยหมัก ปุยอินทรยี วัสดทุดแทนดินหรือการนาํไปใชกับพ้ืนดนิในลักษณะอืน่ใดที่ไมไดรับอนญุาตตามขอบังคบั
โดยตองไดรบัการอนุมัติเปนการเฉพาะในการใชงานเหลานี้  

i. ใชหองปฏบิัติการทดสอบเชิงวเิคราะหที่ผานการรบัรองจาก ZDHC และแสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธ์ิของวิธีการตามาตรฐานที่
กําหนดเก่ียวกับน้ําเสียและกากตะกอน ตองดาํเนินการทดสอบตามแนวปฏิบติัเก่ียวกับน้ําเสยีของ ZDHC โดยหองปฏบิัติการที่
ผานการรบัรอง/ไดรับการอนุมัติจากมูลนิธิ ZDHC ในกรณีที่ในประเทศ/ภมิูภาคนัน้ ๆ ไมมีหองปฏิบติัการที่ผานการรบัรอง/
ไดรบัการอนุมัติ ซัพพลายเออรจะตองปฏบิัติตามคาํแนะนําตาง ๆ ของ Nike เพื่อเปนการปฏบิัติตามขอกําหนดนี้  

j. จัดทาํกระบวนการแกไขปญหาในกรณีที่ไมปฏิบติัตามกฎเกณฑขอบังคบั กระบวนการนี้ตองครอบคลุมการวิเคราะหหาสาเหตุ
ที่แทจรงิของปญหาในการไมปฏบิติัตามกฎเกณฑขอบงัคับ และการจัดทําแผนปฏิบติังานสาํหรบัแกไขขอบกพรอง เพ่ือให
ม่ันใจวาการไมปฏบิัติตามกฎเกณฑขอบงัคับจะไมเกิดข้ึนซ้ํา แจงให Nike ทราบโดยทันทหีากมีกรณีไมปฏิบติัตามกฎเกณฑ
ขอบงัคับเกิดข้ึน  

k. หม่ันจัดทําเอกสารการวิเคราะหน้ําเสีย สําหรบัใหบุคลากรของบริษัท Nike ใชตรวจสอบ เมื่อมีการรองขอ และจัดทําขอมูลผล
การทดสอบใหพรอมใชงานตามชองทางการรายงานตามที่ Nike กําหนด  

3. การฝกอบรม—โรงงานที่ไดรบัผลกระทบแตละแหงจะตองทําการฝกอบรมเบือ้งตนเก่ียวกับการเห็นความสําคัญของปญหาน้ําเสีย
และการอนุรักษน้ําจืด โดยเพ่ิมเติมไวในสวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม/การฝกอบรมเพ่ือการตอนรบัการเขาทํางานสาํหรบั
พนักงาน การฝกอบรมตองประกอบดวย 

▪ ประเภทของการปลอยน้าํเสีย จุดและแหลงทีป่ลอยน้ําเสีย 

▪ ผลที่ตามมาจากการปลอยน้าํเสียที่ไมไดรับการควบคมุสูสิ่งแวดลอม  



น้าํเสยี  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ NIKE
 

 
 มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําดานสิ่งแวดลอม – หนา 3 04.14.10 

พนักงานที่มีหนาที่ในการปฏบิติังานและบํารุงรักษาระบบบําบดัน้ําเสียตอง ไดรบัการฝกอบรมหัวขอเดียวกันกับที่สรปุไวขางตน 
รวมถึงการฝกอบรมดังตอไปนี ้

▪ การใชงานอปุกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล 
▪ การใชงานและการบาํรงุรักษาอุปกรณบําบัดน้าํเสียที่จดัหามาใหม รวมถึงอปุกรณการรีไซเคิลน้าํจืด  
▪ การใชงานและการบาํรงุรักษาระบบบาํบดัน้ําเสียทางชวีภาพ รวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูลการทาํงาน  
▪ ข้ันตอนและเทคนิคการสุมตัวอยางที่เหมาะสม  
▪ การแกปญหาและการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริง เพื่อแกไขและจัดการกับขอบกพรองทีเ่ปนผลจากการไมปฏิบติัตาม

กฎเกณฑขอบังคับ 
▪ การจัดทําแผนปฏบิัติงานสําหรับแกไขขอบกพรอง เพื่อแกไขขอบกพรองทีเ่ปนผลจากการไมปฏิบติัตามกฎเกณฑ

ขอบงัคับ 

4. การเตรยีมเอกสาร 

บนัทกึการฝกอบรม การเตรียมเอกสารจะตองระบุถึงบุคลากรที่ทาํหนาทีร่ับผิดชอบในการปฏิบติังานและการซอมบํารงุอุปกรณบําบัด
น้ําและน้ําเสียไดรบัการฝกอบรมและมีคุณสมบัติที่ครบถวนอยางเหมาะสมสาํหรบัปฏบิัติหนาที่เหลานี้ ตัวอยางของการจัดทําเอกสาร 
เชน ใบรบัรองที่ออกจากสถาบันตาง ๆ ซึ่งมีวิทยฐานะในการเรียนการสอนเก่ียวกับการบาํบัดน้ําและน้ําเสีย บันทึกการฝกอบรมของ
พนักงานจะตองพรอมและมีการจัดเก็บไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึเหตกุารณ ตองมีการเก็บรักษาบนัทึกเหตุการณทั้งหมดไวอยางนอยเปนเวลา 5 ป 

บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงของน้ําเสียที่เปนปจจุบนั และรายการขอมูลการปลอยน้ําเสียและอปุกรณควบคุมมลพิษ 

b. การอนุญาตการปลอยน้าํเสียในปจจุบนั 

c. การตรวจสอบอปุกรณควบคุมมลพิษ เปนเวลาอยางนอย 3 ป 

d. บันทึกการบํารงุรักษาและซอมแซมอปุกรณควบคุมมลพิษตลอดอายุการใชงานของอปุกรณ 

e. ผลการวิเคราะหจากหองปฏบิติัการในการทดสอบน้าํเสีย ตองไดรบัการเก็บรักษาไวอยางนอย 5 ป หรือเก็บผลการทดสอบที่
เปนปจจบุันที่สดุ 

f. เอกสารการกําจัดตะกอนที่สะสมตองไดรับการเก็บไวอยางนอย 5 ป 
 

 

เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard)  
นี้ถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งซัพพลายเออรตองปฏิบติัตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา  
และซัพพลายเออรจะตองสงเสริมการดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพือ่ใหการปองกันแกพนักงาน 
ไดอยางมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 2-16 

 ZDHC Wastewater Guideline, www.zdhc.org 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองแสดงใหเห็นถึงวิธีการทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิภาพในการจัดการสารเคมีที่มีการจํากัดการใชงาน ไดรบัการ
สนับสนุนจากแผนงานการจดัการสารเคมทีี่สอดคลองตามกฎหมายและมปีระสทิธิผล แผนงานจะตองสามารถระบุและบรรเทาความเสี่ยง
จากสารเคมทีี่สงผลตอคนงาน ส่ิงแวดลอมตลอดจนผูบริโภค โดยชวยอาํนวยความสะดวกในการขนยาย จดัเก็บ ใชงาน จัดซื้อจัดหา
และกําจัดทิง้สารเคมีตาง ๆ  
ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาคูมือการดําเนนิงานเก่ียวกับถังกักเก็บมีการนําไปใชและปฏบิัติ 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสงแวดลอม) ตองจดัทาํ คงไว ตลอดจนบริหารจดัการคูมือการดําเนนิงานเก่ียวกับถัง
กักเก็บ 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดม่ันในขอกําหนดของโครงการถังกักเก็บ 
พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานเก่ียวกับถังกักเก็บ 
คาํจาํกดัความ 

 ถงักกัเกบ็บนดนิ คือ ภาชนะบรรจุประจาํทีซ่ึ่งใชเก็บน้ํามันปโตรเลียมหรือวตัถุอันตรายซึ่งมีความจุมากกวา 55 แกลลอน  
(208 ลิตร) และต้ังอยูเหนอืระดับพ้ืนดินทั้งหมด 

 ถงักกัเกบ็ใตดนิ คือ ถังที่ใชเก็บน้ํามันปโตรเลียมหรือวัตถุอันตรายอื่นๆ ซึ่งมปีริมาณสารที่เก็บอยูใตพ้ืนดินอยูในโครงสราง  
10 % ข้ึนไป (รวมทัง้ทอใตดิน) 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยงประจําป ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. รายการถังกักเก็บทัง้ใตดินและบนดินทัง้หมด และอันตรายทีเ่ก่ียวของกับถังกักเก็บทั้งสองชนิด รายการจะตองรวมทัง้ประเภท 
(องคประกอบทางวัตถุ) สถานที่ ขนาด อายุ และรายชือ่ทัง้หมดของปริมาณความจุของสารเคมีที่เปนไปไดในแตละถัง 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับถังกักเก็บ 

c. การกําหนดและการนํามาตรการการควบคุมไปใชเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน ขอกําหนดของการปฏิบัติงาน อปุกรณปองกันการหก 
และอปุกรณควบคมุมลพิษ 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตั—ิแตละโรงงานตองนําวธีิปฏบิัติตางๆ ไปใชเพ่ือลดหรอืกําจัดผลกระทบทางสุขภาพ ความปลอดภยั และสิ่ง
แวดลอมจากถังกักเก็บทั้งใตดนิและบนดนิ ซึง่ตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. ถังกักเก็บบนดนิตอง 

 ติดปายอธิบายความจุและอันตรายที่เก่ียวของ 

 มีภาชนะรองรับการหกรั่วไหลที่สามารถบรรจสุารในปริมาณ 110 % ของภาชนะบรรจทุี่ใหญที่สดุ 

 มีอปุกรณปองกันที่เหมาะสมสําหรับปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

 ไดรบัการจัดทําเอกสารตรวจสอบรายสัปดาหเพ่ือตรวจสอบวาถังและอปุกรณที่เก่ียวของอยูในสภาพที่ดีและไมมีรอย 
รั่วหรือความเสยีหายใดๆ 

 มีองคประกอบที่สามารถเขากันไดกับการบรรจุวัตถุตางๆ 

b. ถังกักเก็บใตดินตอง 

 มีองคประกอบที่สามารถเขากันไดกับการบรรจุวัตถุตางๆ 

 มีระบบการตรวจสอบการรวไหลทเหมาะสมอยางนอยหนึง่ระบบหรือมากกวา ดงตอไปนี ้



ถงักกัเกบ็  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําของ NIKE
 

  มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนําดานสิ่งแวดลอม – หนา 2 04.14.10 

- ภาชนะบรรจสุํารองพรอมกับการตรวจสอบชองวางระหวางภาชนะ 

- ระบบมาตรวดถังอัตโนมัติ 

- การตรวจสอบการระเหย 

- การตรวจสอบน้ําใตดิน/ใตพ้ืนผิว 

- ขอมูลรายการบันทึกทีส่อดคลองกัน 

 ไดรบัการปองกันจากการกัดกรอนใตดิน 

 มีอปุกรณปองกันการลนที่เหมาะสมอยางนอยหนึ่งอยางหรอืมากกวา ดังตอไปนี ้

- อุปกรณปดอัตโนมัติ 

- การแจงเตือนการลน 

- กลไกวาลวลูกลอย 

 ไดรบัเอกสารการทดสอบสภาพประจาํป 

c. ตองแจงความคบืหนาของรายการขอมูลถังกักเก็บทั้งหมดหลังการสรางหรอืติดต้ังอุปกรณใหม หรือการปรับปรงุอุปกรณ โรงงาน 
หรือกระบวนการที่มีอยูแลว รายการขอมูลตองไดรับการทบทวนอยางนอยเปนประจาํทุกป 

d. มีการทาํเอกสารเก่ียวกับวิธีปฏบิัติการขนยายผลิตภัณฑติดไวใกลกับทุกถังกักเก็บ 

e. มีการทาํเอกสารเก่ียวกับวิธีปฏบิัติรองรบัการหกและการบรรจุ 

3. การฝกอบรม—พนักงานและ/หรือคูสญัญาทีร่บัผิดชอบดานการดําเนินการ การบาํรงุรักษา และ/หรือการขนยายผลิตภัณฑจาก
โรงงานถังกักเก็บตองไดรบการฝกอบรมดังตอไปนี ้

 วิธีปฏิบติัตรวจสอบระบบถังกักเก็บและอปุกรณ/ทอที่เก่ียวของ 

 วิธีปฏิบติัขนยายผลิตภัณฑ 
 วิธีปฏิบติัเม่ือสารเคมีหกหรอืเกิดความผิดพลาดของระบบถังกักเก็บอื่นๆ 

4. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป  

บนัทกึเหตกุารณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป  
บนัทกึอืน่ๆ 

a. มีการเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบรายสัปดาหเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

b. การประเมนิความเสี่ยงที่เปนปจจุบนั และรายการวัสด ุ

c. การตรวจสอบสภาพประจาํปสําหรับถังกักเก็บใตดนิตองเก็บรักษาบวกเพิ่มอีก 30 ป 
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เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard)  
นี้ถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งซัพพลายเออรตองปฏิบติัตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา  
และซัพพลายเออรจะตองสงเสริมการดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏบิัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง เพือ่ใหการปองกันแกพนักงาน 
ไดอยางมปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 2-22, 2-26 
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มาตรฐาน 

ซัพพลายเออรจะตองแสดงใหเห็นถึงวิธีการทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิภาพในการจัดการสารเคมีที่มีการจํากัดการใชงาน ไดรบัการ
สนับสนุนจากแผนงานการจดัการสารเคมทีี่สอดคลองตามกฎหมายและมปีระสทิธิผล แผนงานจะตองสามารถระบุและบรรเทาความเสี่ยง
จากสารเคมทีี่สงผลตอคนงาน ส่ิงแวดลอมตลอดจนผูบริโภค โดยชวยอาํนวยความสะดวกในการขนยาย จดัเก็บ ใชงาน จัดซื้อจัดหา
และกําจัดทิง้สารเคมีตาง ๆ  

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานและนําไปใชเพ่ือลดความเสี่ยงที่เก่ียวของกับสารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล (PCB) ตอ
พนักงานและสภาพแวดลอม 

ความรบัผดิชอบ 

ผูจดัการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวามีการจัดทํา นําไปใชและปฏบิัติงานตามวิธีปฏบิัติสําหรบัการระบ ุการจัดการและการทํางานใน
บริเวณที่มีสาร PBC (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) เกิดข้ึน 

ตวัแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภยัและสงแวดลอม) ตองจดัทาํ รักษา ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏบิัติงานสําหรับ PCB 
(สารโพลีคลอรเินตเตดไบฟนิล) 

ผูจดัการและหวัหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและปฏบิัติตามขอกําหนดของข้ันตอนและวธีิปฏบิัติงาน 
สําหรบั PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) 

พนกังานตองยึดม่ันในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏบิัติสาํหรบั PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) 
คาํจาํกดัความ 

 โพลคีลอรเินตเตดไบฟนลิ (PCBs) คือกลุมสารสงัเคราะหออรแกนโนคลอรีนซึง่ทนตอความรอนสงูและมีสภาพคงที ่สารชนิดนี้ถูก
นํามาใชอยางแพรหลายในการเปนสารชวยลดอุณหภูมิและสารหลอล่ืนในอปุกรณไฟฟา (หมอแปลงไฟฟาตัวเก็บประจุไฟฟา  
ไฟบัลลาสต) สารหนวงไฟ ส ีหมึก สารกําจดัแมลง และสารพนเคลือบผิว PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) จะไมเสือ่มสภาพเอง
ตามธรรมชาติและเปนสารพิษที่อนัตรายอยางย่ิงตอคนและสตัว 

ขอกาํหนด 

1. การประเมนิความเสีย่ง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมนิความเสี่ยงประจําปที่ดาํเนินการสําหรบั PCB (สารโพลีคลอริ
เนตเตดไบฟนิล) ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. สํารวจและบนัทึกอปุกรณหรอืวัสดทุี่มี PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) 

b. การช้ีบงงานที่เก่ียวของกับบริเวณที่มีอปุกรณซึ่งมี PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) และอันตรายที่เก่ียวของ 

c. การประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวของกับ PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) 

d. การกําหนดมาตรการในการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน การติดปาย การควบคุมการเขาถึง การตรวจสอบ หรอืการใชวัสดทุี่
ไมมี PCB (สารโพลคีลอริเนตเตดไบฟนิล) แทน) 

2. นโยบายและวธิปีฏบิตั ิ— แตละโรงงานซึ่งมีอปุกรณหรือวัสดทุี่ประกอบดวย PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) ที่มีความเขมขน
มากกวา 50 ppm (หากไมทราบความเขมขนของสาร ใหสันนิษฐานวามีมากกวา 50 ppm) ตองปฏบิัติตามวิธีปฏบิัติตอไปนี้เปน 
อยางนอย 

a. อุปกรณหรือวัสดุทั้งหมดซึง่มี PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) ตองมีฉลากติดดงัตอไปนี ้PCB (สารโพลีคลอริเนตเตด 
ไบฟนิล) ที่มีอนัตราย 

b. การเขาถึงบริเวณที่มีอุปกรณซึง่มี PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) จะจาํกัดเฉพาะบคุคลที่ไดรบัอนุญาต  
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c. ขอกําหนดสําหรับการใชอปุกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคลอยางถูกตอง เม่ือทาํงานกับอปุกรณหรอืวัสดุซึง่ม ีPCB (สารโพลี
คลอริเนตเตดไบฟนิล) 

d. การตรวจสอบเพื่อยืนยันสภาพของอปุกรณหรอืวัสดุทีมี่ PCB (สารโพลคีลอรเินตเตดไบฟนิล) อยางนอยปละครั้ง 

e. วิธีปฏิบติัเม่ือสารเคมีหกซึง่เขียนเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับการควบคุมการหกจากอุปกรณที่มี PCB (สารโพลีคลอริเนตเตด
ไบฟนิล) 

f. วัสดทุําความสะอาดสารการหกที่เพียงพอสาํหรับจํานวนวัสดทุี่มี PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) 

g. มีการขจัดสิ่งปนเปอนของวัสดุปนเปอน PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) และไมนํากลับมาใชใหม 

h. อุปกรณหรือวัสดุที่มี PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) ซึ่งถูกทําลายทัง้หมดตองไดรับการจัดเก็บและสงไปยังโรงงานกําจัด
ของเสียที่ไดรบัอนญุาตใหรับของเสีย PCBs 

3. การฝกอบรม—พนักงานทัง้หมดซึ่งทํางานที่สมัผัสกับอุปกรณหรือวัสดทุี่มี PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) เชน พนักงาน
ควบคุมหรอืดูแลรักษา จะไดรบัการฝกอบรมซึ่งประกอบดวย 

▪ อันตรายตอสุขภาพและสิง่แวดลอมที่เก่ียวของกับ PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) 

▪ สถานที่เก็บอปุกรณหรอืวัสดุอืน่ที่มี PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) 

▪ วิธีปฏิบติัเม่ือสารเคมีหกและการควบคุมการรัว่ไหลจากอปุกรณซึ่งมี PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) 

▪ การใช การสวมใส ขอจาํกัด และการดูแลอปุกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล 

▪ วิธีกําจัดอุปกรณอยางเหมาะสม เชน ไฟบัลลาสต ซึ่งประกอบดวย PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) 

▪ วิธีปฏิบติัสําหรบัการดูแลรักษาอปุกรณและวัสดุที่มี PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล)  

4. การเตรยีมเอกสาร— 

บนัทกึการฝกอบรม ตองมีบันทกึการฝกอบรมของพนักงาน และมีการจัดเก็บไวอยางนอย 3 ป 

บนัทกึเหตกุารณ โรงงานตองเก็บรักษาบันทกึเหตุการณทัง้หมดที่เก่ียวของกับ PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) บนัทึกเหลานี้
จะตองเก็บรักษาไวอยางนอยเปนเวลา 5 ป 
บนัทกึอืน่ๆ 

a. การประเมนิความเสี่ยงเก่ียวกับ PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) ที่เปนปจจุบนั 

b. การตรวจสอบอปุกรณหรือวัสดซุึ่งมี PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) เปนเวลาอยางนอย 3 ป 

c. บันทึกเอกสารการเคลือ่นยายและกําจดัสําหรับของเสีย PCBs หรือวสัดทุี่เลิกใชแลวอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

 
เวนแตจะระบไุวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานหลักเกณฑความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 

นี้ถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏบิัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา 

และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนนิการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเนือ่ง เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมี
ประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางองิ 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐที่บงัคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 2-14 


