
 การวาจางตามความสมัครใจ 
มาตรฐาน 

ผูรับเหมาจะตองไมใชแรงงานที่ถูกบังคับ ไมวาจะเปนแรงงานนักโทษ แรงงานทาส แรงงานที่ถูกกักขังหนวงเหน่ียว 

หรือแรงงานทีถ่กูบังคับรูปแบบอ่ืนๆ  ผูรับเหมาจะตองรับผดิชอบตอการชําระคาธรรมเนียมสทิธิการจางงานของแรงงานตางดาว 
รวมถึงคาธรรมเนียมการจัดหางานอีกดวย 

คําจํากดัความ 

แรงงานทีถู่กบังคบั ไดแก งานหรือบริการใดๆ ที่ไดมาภายใตการบังคับขูเข็ญ 

หรือที่บุคคลผูเก่ียวของไมไดเสนอทีจ่ะกระทาํดวยความสมัครใจ  ทั้งน้ี 

ยังรวมถึงแรงงานนักโทษและแรงงานที่ถูกกักขังหนวงเหน่ียว 

 

การคกุคามดวยบทลงโทษ ไดแก การขูวาจะลงโทษทางอาญา เชนเดียวกับการบีบบังคับในรูปแบบตางๆ เชน 

การขูวาจะใชกําลัง 
 

แรงงานทีถู่กกักขังหนวงเหน่ียว ไดแก รูปแบบหน่ึงของสญัญาผูกมัดที่มกีารชําระเงินกูหรือหน้ีของพนักงาน 

หรือครอบครวัของพนักงาน ดวยแรงงานโดยตรงตามระยะเวลาที่ตกลงหรือตามระยะเวลาในสัญญาทีผู่กมัด 

โดยที่พนักงานจะไมสามารถออกจากงานไดจนกวาจะชาํระหน้ีครบ 

 

คาธรรมเนียมสิทธกิารจางงาน ไดแก คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของกับการจางงาน 

ซึ่งรวมถึงคาธรรมเนียมสําหรับตัวแทนจดัหางาน/บริษัทจัดหางาน คาธรรมเนียมสาํหรับการทําวีซา การตรวจสุขภาพ 

ใบอนุญาตทํางาน และการจดทะเบียนเปนพนักงาน 

 

แรงงานตางดาว ไดแก พนักงานในสายการผลิตที่ไดรับการวาจาง ไมวาจะโดยตรงหรือผานบุคคลภายนอก 

หรือวาจางโดยผูรับเหมา 

และมีเชื้อชาตหิรือประเทศถิ่นกําเนิดที่ไมใชประเทศซึ่งเปนที่ตั้งของสถานที่ทาํงาน/ไซตงานของผูรับเหมา 

 

แรงงานในประเทศ ไดแก พนักงานที่ไดรับการวาจาง ไมวาจะโดยตรงหรอืผานบุคคลภายนอก และที่วาจางโดยผูรับเหมา 

และมีเชื้อชาตหิรือประเทศถิ่นกําเนิดเดียวกันกับประเทศซึ่งเปนที่ตั้งของสถานทีท่ํางาน/ไซตงานของผูรบัเหมา 
 

ขอกําหนด 

1. ในฐานะนายจาง ผูรับเหมาจะตองรับผดิชอบตอหลักความสมัพันธในการจางงานกับพนักงานของตน  
โดยผูรับเหมาควรปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่ใชบังคับซึ่งเด็ดขาดกวา หรือมาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership 

Standard) 

แรงงานนักโทษ 2. 

ผูรับเหมาตองไมใชแรงงานนักโทษหรือทําสญัญาการรับเหมาชวงกับเรือนจํา  ซึ่งรวมถึงไปถึงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ สนิคา 
หรือบริการทีใ่ชในการผลิตผลติภัณฑ 

แรงงานทาสหรือแรงงานทีถ่กูกกัขงัหนวงเหน่ียว 3. 

a. ผูรับเหมาตองไมมีสวนรวมในระบบการจัดหาพนักงานหรือวธีิปฏิบัติในการวาจางใดๆ 
ที่เปนการผูกมดัหรือหนวงเหนี่ยวใหพนักงานปฏิบัติงานใหกับสถานทีท่ํางานน้ันๆ 
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b. การเกบ็รกัษาเอกสาร 

i. พนักงานไมมีความจําเปนตองยื่น ‘เอกสารนําฝาก’ หรือเอกสารแสดงตนฉบับจริง (เชน ใบอนุญาตเดินทาง 

หรือใบอนุญาตพักอาศัย) ตอนายจาง 

ii. การเกบ็เอกสารไวในที่ปลอดภัย  
ผูรับเหมาอาจดแูลรักษาเอกสารแสดงตนใหอยูในที่ปลอดภัยไดตามการรองขอของพนักงาน  
ผูรับเหมาจะตองใหพนักงานสามารถเขาถึงเอกสารเหลาน้ันไดโดยทันที 

และตองสงคืนเอกสารใหกับพนักงานตามการรองขอโดยไมมขีอยกเวน  
การยื่นฝากเอกสารแสดงตนเพือ่ใหเก็บรักษาในที่ปลอดภัยและการสงคืนเอกสารเหลาน้ันจะตองมีการจัดทําเปนลายลักษ

ณอักษรและลงนามโดยพนักงานและผูรับเหมา 

c. การไมเรียกหกัเงินจากคาจาง – คาธรรมเนียมสิทธกิารจางงาน  ผูรับเหมาตองไมเรยีกหักจากคาจาง 
(ในรูปแบบการอายัด การหักสวนแบง การนําฝาก เงินรับประกันการอายัดทรพัย หรือรูปแบบอ่ืนๆ) 

ซึ่งคาใชจายหรอืคาธรรมเนียมที่เก่ียวของกับสิทธิการจางงาน ซึ่งรวมไปถึงคาธรรมเนียมสาํหรับการทําวีซาที่กําหนด 

การตรวจสุขภาพ การจดทะเบยีนเปนพนักงาน ใบอนุญาตทาํงาน 

หรือคาธรรมเนยีมสาํหรับตัวแทนจดัหางาน/บริษัทจดัหางาน  ดู มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
เก่ียวกับการจายคาชดเชยและสิทธิประโยชน 

d. แนวทางขอตกลงเกี่ยวกับการฝกอบรม 

ในสถานการณที่จํากัดดานลาง 

ผูรับเหมาอาจขอใหพนักงานทีเ่ขารับการฝกอบรมภายนอกตามที่กําหนดใหเขารวมขอตกลงในการชาํระเงินคืนสําหรับการฝก

อบรมดังกลาวใหแกผูรับเหมา ในกรณีที่พนักงานลาออกจากงานโดยความสมัครใจกอนที่ขอตกลงนั้นจะสิน้สุด 

โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี: 

i. ขอตกลงนี้จํากัดอยูเฉพาะในทีมบรหิารเทาน้ัน  
ขอตกลงดังกลาวจะไมมีการเขารวมโดยพนักงานหรือหัวหนางานในสายการผลิต 

ii. ขอตกลงนี้เปนไปตามความสมัครใจ การวาจางพนักงานรายนั้นๆ 
จะยังคงดําเนินตอไปโดยไมมผีลกระทบในการเสียหายหากพนักงานปฏิเสธการเขารับการฝกอบรมดังกลาว 

iii. คาใชจายตางๆ เก่ียวของกับคาใชจายในการฝกอบรมตามจริงโดยตรงตามที่บริษัทฝกอบรมภายนอกเรยีกเก็บ 

iv. คาใชจายตางๆ ตองเปนคาใชจายที่มีการตกลงรวมกันเปนลายลักษณอักษรกอนเริ่มการฝกอบรม และ 

v. ขอตกลงตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายภายในประเทศ  

4. อิสระในการเคล่ือนยายและเดินทาง 

a. ผูรับเหมาตองอนุญาตใหพนักงานเคลื่อนยายเดินทางไดโดยอิสระภายในพ้ืนที่ทาํงานที่กําหนดไวในระหวางเวลาทํางาน 

ซึ่งรวมถึงการอนุญาตใหพนักงานสามารถเขาใชบริเวณที่พักดื่มนํ้าและเขาหองนํ้าได  
พนักงานตองไดรับอนุญาตใหออกจากสถานที่ทาํงานระหวางชวงพักรับประทานอาหารหรอืหลังเลิกงาน 
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b. ผูรับเหมาซ่ึงมหีอพักสําหรับพนักงานตองแจงใหพนักงานที่เก่ียวของทราบถึงวิธีปฏิบัติดานความปลอดภยั 

ซึ่งรวมถึงนโยบายการจาํกัดเวลาเขา-ออกที่พัก  การจํากัดเวลาเขา-ออกตองเปนไปอยางเหมาะสม 

และอนุญาตใหพนักงานมีเวลาเพียงพอในการพักผอนและเขารวมกิจกรรมสวนบุคคลไดระหวางเวลาที่ไมใชเวลาทํางาน  
ในกรณีที่มีการกําหนดเวลาเขา-ออกที่พัก 

จะตองใชการกําหนดเวลาดังกลาวกับแรงงานในประเทศและแรงงานตางดาวโดยเทาเทยีม 

ขอกําหนดพิเศษสําหรับ “แรงงานตางดาว” 5. 

นอกเหนือจากขอกําหนดที่กลาวไปแลวขางตน ผูรับเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนดตอไปนี้ในกรณีที่มีการวาจางแรงงานตางดาว: 

a. นโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางดาว  ตองมีนโยบายที่เปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับการดแูลแรงงานตางดาว  
นโยบายควรมีขอกําหนดเกี่ยวกับการดูแลปฏบัิติที่เปนธรรม การชําระคาธรรมเนียมสทิธิการจางงาน 

การชําระคาใชจายในการเดินทาง การสงกลบัประเทศ และขอกําหนดใดๆ ตามกฎหมายภายในประเทศ เปนอยางนอย 
ผูรับเหมาจะตองสื่อสารเรื่องนโยบายเก่ียวกับแรงงานตางดาวใหกับพนักงานที่เปนแรงงานตางดาวของตน 

เพ่ือใหพนักงานไดรับทราบสทิธิของตนภายใตนโยบายน้ี  
และผูรับเหมาจะตองอบรมพนักงานที่รับผิดชอบการใชและการบังคับใชนโยบายเก่ียวกับแรงงานตางดาวในสวนที่เก่ียวของกั

บบทบาทและความรับผิดชอบของตน 

การดูแลปฏิบตัิที่เปนธรรม  ปฏิบัติตอพนักงานดังกลาวอยางเปนธรรม 

และใชขอกําหนดและเง่ือนไขการวาจางเชนเดียวกับที่ใชกับแรงงานในประเทศ ซึ่งไดแก การจายคาชดเชย 

วันหยดุและวันลา และที่พักทีน่ายจางเปนผูจดัหา เวนแตกฎหมายในประเทศจะกําหนดสิทธิประโยชนทีแ่ตกตางออกไป 

(ตัวอยางเชน สทิธิประโยชนเก่ียวกับการชาํระเงินประกันสังคม) 

b. 

 

ในฐานะแนวทางปฏิบัติท่ีดีซึ่งไดรับการแนะนํา 
ผูรับเหมาไดรับการสงเสริมใหวาจางหรือจัดใหมีผูประสานงานประจําไซตงานซึ่งสามารถ
สื่อสารไดท้ังภาษาของแรงงานตางดาวและของนายจาง 

 

 

c. ตรวจสอบใหแนใจวาการฝกอบรมทั้งหมดที่เก่ียวของกับงานและความปลอดภัยไดรับการจัดข้ึนในภาษาที่พนักงานสามารถสื่
อสารได 

d. การชําระคาธรรมเนียมสิทธิการจางงาน 

i. ยกเวนตามที่กําหนดไวดานลาง ใหชําระคาธรรมเนียมสิทธิการจางงานตามทีก่ฎหมายอนญุาตทั้งหมดโดยตรง 
ที่เก่ียวของกับการจางงาน (ไมวาจะโดยประเทศผูสงแรงงานและประเทศผูรับแรงงาน) 

ซึ่งรวมถึงคาธรรมเนียมตวัแทนในการจัดหางานหรือตาํแหนง โดยถือเปนคาใชจายในการดําเนินธุรกิจ 
คาธรรมเนียมดงักลาวตองไมถกูหักออกจากคาจางในรูปแบบการอายัด การหักสวนแบง การนําฝาก 

เงินรับประกันการอายดัทรัพย หรือรูปแบบอ่ืนๆ  ดู มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
เก่ียวกับการจายคาชดเชยและสิทธิประโยชน 

ii. ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาธรรมเนียมสําหรบัตัวแทน และคาธรรมเนียมสทิธิการจางงานอ่ืนๆ ลวงหนาไดโดยตรง 

หรือหากคาธรรมเนียมใดๆ ขางตนถูกกําหนดโดยกฎหมายใหแรงงานตางดาวเปนผูชาํระ 

ผูรับเหมาตองจายเงินคืนพนักงานเต็มจํานวนสาํหรับคาธรรมเนียมเหลาน้ัน 

เม่ือมีการออกเอกสารแสดงการชําระคาธรรมเนียม 
คาธรรมเนียมดงักลาวตองถูกจายคืนภายในหน่ึงเดือนหลังจากพนักงานมาถงึประเทศผูรับแรงงาน 

เวนแตผูรับเหมาจะมีเหตผุลอันสมควรและตรวจสอบไดในการปฏิเสธการชําระคืนคาใชจายน้ัน 
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การชําระคาธรรมเนียมในการเดินทาง  นอกเหนือจากคาธรรมเนียมสทิธิการจางงานที่กลาวไวขางตน 

ในกรณีทีผู่รับเหมาวาจางแรงงานตางดาวจากประเทศอ่ืน 

ผูรับเหมาตองรบัผิดชอบคาตั๋วโดยสารเครื่องบินขาเขา/คาใชจายในการเดนิทางอ่ืนๆ 
ผูรับเหมาไมตองชําระคาใชจายในการเดนิทางขาเขาที่เก่ียวของสําหรับแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูภายในประเทศอยูแลวและ

มีเอกสารการทาํงานทีย่ังมีผลบังคับใช 

e. 

ตัวแทนการวาจาง  
ผูรับเหมาตองใชตัวแทนการวาจางที่ไดรับอนุมัต/ิไดรับการจดทะเบยีนถูกตองตามกฎหมายโดยสอดคลองกับกฎหมายภายใน

ประเทศ (ในสวนที่ใชบังคับ)  

f. 

การสงกลับประเทศ g. 

i. นอกเหนือจากขอกําหนดทางกฎหมายใดๆ 
ของประเทศผูรบัแรงงานและประเทศผูสงแรงงานที่เก่ียวของกับการสงแรงงานตางดาวกลับสูประเทศ 

เม่ือสิ้นสุดความสัมพันธในการจางงาน หรือเมื่อมีการเลิกจางงานกอนเวลาสิ้นสดุ 

ผูรับเหมาตองจดัหาตัว๋เดินทางทางอากาศหรอืทางบกใหแกแรงงานตางดาวที่ไดรับการวาจางหรือจดัหาโดยผูรับเหมาจา

กประเทศอ่ืน เพ่ือเดินทางกลบัสูประเทศ  ผูรบัเหมาจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดน้ี 

แมวาจะมีขอกําหนดในสัญญาการจางงานของพนักงานกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ii.  ขอกําหนดในการชําระคาใชจายสําหรับการสงกลับประเทศจะไมมีผลบังคับใชในกรณีที่พนักงาน: 

(1) ถูกเลิกงานเนื่องจากการกระทาํผิดทางกฎหมาย 

(2) ไดรับการจางงานอ่ืนที่ถูกตองตามกฎหมายภายในประเทศ หรือ 

(3) สิ้นสดุการจางงานของตนเองดวยความสมัครใจกอนเวลาตามขอกําหนดในสญัญาการจางงานจะสิ้นสดุ 
(4) ผูรับเหมายังคงตองชําระคาใชจายสําหรับการสงกลับประเทศ 

ในกรณีที่พนักงานสิ้นสุดการจางงานกอนเวลาสิ้นสดุตามขอกําหนดในสัญญาการจางงาน เน่ืองมาจากสาเหตุดังน้ี: 
ผูรับเหมาละเมิดขอตกลงในเน้ือหาสัญญาการจางงาน หรือ   

 พนักงานตกอยูภายใตการขมขูหรือการกลาวรายซ่ึงไมไดรับการแกไขตามเวลาที่กําหนดเม่ือมีการรองเรียน (ดู 
มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) เก่ียวกับ การไมเลอืกปฏิบัต ิและ 
การไมเพิกเฉยตอการขมขูและการกลาวราย)   

 

ผูรับเหมาควรใหความรวมมือในการจัดหาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินเที่ยวกลับใหกบัแรงงานตางดา
วกอนการส้ินสุดสัญญาการจางงานเม่ือเกิดกรณีพิเศษ เชน การเจ็บปวยสาหัส 
หรอืเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ซึง่เกดิขึ้นกับบุคคลภายในครอบครัวของแรงงาน 

 

 



 

 
 
มาตรฐานความเปนผูนําดานการวาจางตามความสมคัรใจ – หนา 5        03.15.10 

การวาจางตามความสมัครใจ 

h. สัญญาการจางงานสําหรับแรงงานตางดาว 

นอกเหนือจากขอกําหนดทั่วไปเก่ียวกับสัญญาการจางงาน (ดู มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
“มีการจางงานประจํา”) เม่ือมีการจางแรงงานตางดาวเขาทาํงาน: 

i. ขอกําหนดทีส่รปุอยูในสญัญาการจางงานที่เปนลายลักษณอักษรของพนักงานตองไดรับการอธิบายโดยสมบูรณกอนที่พนั
กงานจะเดินทางออกจากประเทศของตน  การอธิบายตองมคีวามชัดเจนโดยใชคําที่พนักงานจะสามารถเขาใจได  
ซึ่งรวมไปถึงการอธิบายเง่ือนไขการจางงานและเหตผุลสําหรบัการเลิกจาง   

ii. สัญญาการจางงานตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรเพ่ือใหมีผลบังคับใชตามกฎหมายในประเทศผูรับแรงงาน 

และจดัทาํข้ึนในภาษาที่พนักงานสามารถสื่อสารได 

iii. พนักงานตองไดรับสําเนาของสัญญาการจางงานกอนที่จะออกจากประเทศถิ่นกําเนิด 

i. แรงงานผิดกฎหมาย  
ผูรับเหมาตองไมใชแรงงานตางดาวที่ไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหทํางานภายในประเทศผูรับแรงงาน  
การวาจางแรงงานตางดาวทีผ่ดิกฎหมายซึ่งผูรับเหมารับทราบดีอยูแลว 

หรือการวาจางอันเปนผลมาจากวิธีปฏิบัตใินการวาจางที่ไมสมบูรณทําใหแรงงานเหลาน้ันมีสทิธิทีจ่ะถูกสงกลับประเทศ 

โดยสอดคลองตามที่กลาวในยอหนา 4g ขางตน 

j. การจางแรงงานตางดาวภายในประเทศผูรับแรงงาน 
ผูรับเหมาตองตรวจสอบใหแนใจวาแรงงานตางดาวที่จางมาไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหทาํงานภายในประเทศผูรับแรงงาน 

ผูรับเหมาจะตองรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนวีซาการจางงาน หรือเอกสารอนุญาตการจางงานอ่ืนๆ 

และผูรับเหมาจะตองรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการสงกลบัประเทศตามยอหนา 4g ขางตนดวย 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้จะกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าไว 
ซ่ึงผูรับเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายท่ีสูงข้ึนซ่ึงบังคับใชใดๆ 
และผูรับเหมาจะไดรับการสงเสริมใหดําเนินการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของตนเองอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

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) 



 พนักงานตองมีอายุอยางนอย 16 ป 
มาตรฐาน 

พนักงานของผูรับเหมาจะตองมีอายุอยางนอย 16 ป หรือมากกวาอายุท่ีสําเร็จการศึกษาตามท่ีกฎหมายบังคับ 
โดยถือตามอายุท่ีมากกวาเปนหลัก  พนักงานท่ีมีอายุต่ํากวา 18 
ปจะตองไมไดรับจางใหทํางานในสภาพแวดลอมท่ีเส่ียงอันตราย   

คําจํากัดความ 

งานกลางคืน  เน่ืองจากไมมีคําจํากัดความคําน้ีในกฎหมายในประเทศ นอกเสียจากวามีการจํากัดความเปน 

“กรณีพิเศษ” (ดูคําจํากัดความใน มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) ดานชั่วโมงทํางานท่ีไมเกิน) 

งานกลางคืน คืองานใดๆ ท่ีงานท้ังหมดหรือบางสวน ดําเนินการระหวางเวลา 22.00 น. และ 5.00 น.  

 

พนักงานท่ีอายุตํ่ากวาเกณฑ คือพนักงานท่ีมีอายุต่ํากวาอายุข้ันต่ําท่ีกฎหมายกําหนดใหทํางานได 
ซ่ึงเปนไปตามกฎหมายในประเทศ หรือพนักงานท่ีมีอายุต่ํากวาอายุข้ันต่ําท่ีกําหนดโดยมาตรฐานนี้ 

 

ขอกําหนด 

1. ในฐานะนายจาง ผูรับเหมาจะตองรับผิดชอบตอหลักความสัมพันธในการจางงานกับพนักงานของตน  

โดยผูรับเหมาควรปฏิบัติตามกฎหมายในเขตปกครองท่ีใชบังคับซ่ึงเด็ดขาดกวา หรือมาตรฐานความเปนผูนํา (Code 

Leadership Standard) 

2. ขอกําหนดของอายุข้ันตํ่า 

a. Nike หรือบริษัทในเครือภายในอุตสาหกรรมบางแหงหรือบางประเทศ 

อาจเปนผูกําหนดมาตรฐานอายุข้ันต่ําท่ีเด็ดขาดกวา ซ่ึงจะมีการส่ือสารไปยังผูรับเหมาท่ีมีสวนเก่ียวของ 

b. ผูรับเหมาควรใชและเก็บรักษาระบบและวิธีการปฏิบัติดานทรัพยากรบุคคลใหเพียงพอเหมาะสม 

เพื่อตรวจสอบอายุของผูสมัครงานวาตรงตามขอกําหนดอายุข้ันต่ํา  ตองมีระบบและวิธีการปฏิบัติดังกลาว 

รวมถึงนโยบายการจางงานท่ีเปนลายลักษณอักษร การฝกอบรมของเจาหนาท่ีฝายบุคคล 

และการตรวจสอบเอกสารเพื่อ 'ตรวจสอบอายุ’ ในข้ันตอนการจางงานดวย   

3. การตรวจสอบอายุ 

ผูรับเหมาตองมีการ “ตรวจสอบอายุ” ในข้ันตอนการจางงาน ท่ีอาจรวมถึงสูติบัตร ทะเบียนบาน บัตรประจําประชาชน 
ใบอนุญาตขับข่ี และบัตรลงทะเบียนเลือกตั้ง  สําเนาตางๆ ของเอกสารเหลาน้ีจะตองไดรับการจัดเก็บไวตลอดการจางงาน 

a. ผูรับเหมาควรมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบใหแนใจวาเอกสารยืนยันอายุน้ันถูกตองและสมบูรณ  
ในกรณีท่ีไมมีเอกสารตรวจสอบอายุ หรือเอกสารไมเปนท่ีนาเชื่อถือ 

ผูรับเหมาตองหาวิธีอ่ืนเพื่อตรวจสอบอายุของพนักงาน  ตวัอยางรวมถึง สําเนาใบรับรองการศึกษาท่ี 

“ประทับตราอยางเปนทางการ” หรือใบรับรองจากตัวแทนรัฐบาลทองถ่ิน 

b. เน่ืองจากเอกสาร ‘ตรวจสอบอายุ’ สามารถปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงไดงาย 

ผูตรวจสอบอาจตองใหผูรับเหมาใชบริการจากแพทยท่ีไดรับการรับรองจากรัฐบาลตรวจรางกายพนักงานเพื่อตรวจสอบ

อายุ  เอกสารจากผลการตรวจสอบตองแนบไวกับเอกสาร "ตรวจสอบอายุ” อ่ืน อยางนอยหน่ึงรายการ 

ตามท่ีระบุไวดานบน 

4. การแกไขการจางงานอายุตํ่ากวาเกณฑ 

 



 

 
 

มาตรฐานความเปนผูนําดานอายุพนักงาน – หนา 2  04.06.10 

พนักงานตองมีอายุอยางนอย 16 ป 
a. ผูรับเหมาควรแจง ทําเอกสาร ดํารงรักษา และส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพกับพนักงานและบุคคลท่ีสนใจอ่ืนๆ 

ถึงนโยบายในการแกไขในกรณีท่ีพบพนักงานท่ีมีอายุต่ํากวาเกณฑ ซ่ึงผิดตอกฎหมายในประเทศหรือมาตรฐานน้ี 

b. จากนโยบายและวิธีปฏิบัติอ่ืนดังกลาว เมื่อผูรับเหมาพบวามีพนักงานท่ีมีอายุต่ํากวามาตรฐานอายุข้ันต่ํา 
เพื่อใหเปนไปตามประโยชนสูงสุดโดยรวมของพนักงานและขอกําหนดของกฎหมายของประเทศผูผลิต 

ผูรับเหมาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

i. ยายพนักงานท่ีมีอายุไมถึงเกณฑน้ันออกจากสถานท่ีทํางาน  

ii. ใหการสนับสนุนทางการเงินหรือสนับสนุนดานอ่ืนอยางพอเพียง เชน 

ใหพนักงานท่ีมีอายุต่ํากวาเกณฑเขาศึกษาตอในโรงเรียน หรือไดรับการฝกอบรมวิชาชีพจนกระท่ังอายุครบ 16 ป 

หรือจนอายุถึงเกณฑข้ันต่ําตามท่ีกําหนดใหทํางานได โดยถือตามอายุท่ีมากกวาเปนหลัก 

iii. ถาพนักงานท่ีมีอายุต่ํากวาเกณฑสามารถแสดงเอกสารไดวา ไดสมัครและเขาเรียนในโรงเรียน 

หรือในโครงการฝกอบรมวิชาชีพ ผูรับเหมาตองจายคาจางพื้นฐานใหกับพนักงานท่ีมีอายุต่ํากวาเกณฑน้ัน 

จนกระทั่งเรียนจบ หรืออายุครบ 16 ป หรืออายุถึงเกณฑข้ันต่ําท่ีกฎหมายกําหนดใหทํางานได 

โดยถือตามอายุท่ีมากกวาเปนหลัก 

iv. เมื่อพนักงานท่ีอายุต่ํากวามีอายุครบ 16 ป หรืออายุถึงเกณฑข้ันต่ําท่ีกฎหมายกําหนดใหทํางานได 

โดยถือตามอายุท่ีมากกวาเปนหลัก ผูรับเหมาจะตองใหโอกาสพนักงานคนน้ันเขาทํางานอีกครั้ง 

v. ถาพนักงานท่ีอายุต่ํากวาเกณฑสมัครใจเลือกท่ีจะไมเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมวิชาชีพ 

พนักงานจะเสียสิทธิในการรับคาจางชดเชยจากผูรับเหมา  การตัดสินใจดังกลาวน้ีตองไดรับการบันทึกเปนเอกสาร 

c. ผูรับเหมาและผูตรวจสอบอาจตกลงรวมกันถึงข้ันตอนการปฏิบัติเพิ่มเติมหรือท่ีแตกตางออกไป 

สําหรับการแกไขสถานการณท่ีเหมาะสม และเปนประโยชนตอพนักงานมากท่ีสุด 

5. การคุมครองพนักงานผูเยาวจากสภาพท่ีเปนอันตราย 

a. ผูรับเหมาจะตองไมใหพนักงานท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป อยูในสภาพท่ีเปนอันตราย 

น่ันคือสถานการณท่ีอยูในหรือนอกท่ีทํางานท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของพนักงาน   

b. ผูรับเหมาจําเปนตองมีกระบวนการในการระบุงานท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีอาจเปนอันตรายได ตัวอยางรวมถึง 

การทํางานรวมกับหรือใกลสารเคมีท่ีอันตราย การทํางานกับเคร่ืองจักรท่ีอันตราย การทํางานกลางคืน 

หรืองานอ่ืนท่ีกฎหมายในประเทศระบุไว 

 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีจะกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําไว ซ่ึงผูรับเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายท่ีสูงข้ึนซ่ึงบังคับใชใดๆ 
และผูรับเหมาจะไดรับการสงเสริมใหดําเนินการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง: 

• ILO Convention No. 138, Minimum Age Convention (1973) 

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



 ผูรับเหมาตองไมเลอืกปฏิบัติ 
มาตรฐาน 

พนักงานของผูรับเหมาจะตองไมไดรับการเลอืกปฏิบัติในการจางงาน รวมถงึการแตงตั้ง การชดเชย การเลื่อนข้ัน หรือการลงโทษ 

ที่เลือกปฏิบัตติามเพศ ชาติพันธุ ศาสนา อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ ภาวะการตั้งครรภ สถานภาพการสมรส เชื้อชาติ 

ทัศนคตทิางการเมือง การเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน พ้ืนฐานสังคมหรือชาติกําเนิด 

หรือสถานะอ่ืนใดที่ไดรับความคุมครองจากกฎหมายในประเทศ 

คําจํากดัความ 

การขึ้นบญัชีรายช่ือผูกระทาํผิด (Blacklist) คือ การสราง รักษา ใช 

และ/หรือตดิตอเรื่องรายชื่อของพนักงานหรอืผูมีโอกาสเปนพนักงาน เพ่ือการเลิกจางหรอืบทลงโทษอ่ืนๆ 

ที่ข้ึนกับสถานะที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย หรือเกณฑอ่ืนๆ ซึ่งไมเก่ียวของกับงาน 

 

ขอกําหนด 

1. ในฐานะนายจาง ผูรับเหมาจะตองรับผดิชอบตอหลักความสมัพันธในการจางงานกับพนักงานของตน  

โดยผูรับเหมาควรปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่ใชบังคับซึ่งเด็ดขาดกวา หรือมาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership 

Standard) 

2. นโยบายการไมเลือกปฏิบัต ิ

a. ผูรับเหมาตองมนีโยบายการไมเลือกปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร 

b. นโยบายการไมเลือกปฏิบัติควรระบุรายละเอียดตอไปน้ีเปนอยางนอย: 

ขอความทีห่ามการเลือกปฏิบัติในการจางงานที่สอดคลองกับมาตรฐานดานบนและกฎหมายทีใ่ชบังคับในประเทศของผูผ

ลิต;  

i. 

ii. วิธีการรองทุกขเปนการภายใน/ การรองเรยีนเก่ียวกับการเลือกปฏิบัต ิ

[อางอิงจากขอกําหนดในการรองทุกขตามมาตรฐานความเปนผูนําดานเสรภีาพในการรวมกลุมและการเจรจาตอรองรวม]; 

และ 

iii. ขอความทีร่ะบุวาจะไมมีการลงโทษหรือตอบโตพนักงานทีร่ายงานดวยความบริสทุธ์ิใจเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติหรือพฤติก

รรมที่เก่ียวของกับการเลือกปฏิบัติ   

c. การสื่อสาร  ผูรบัเหมาจะตองสือ่สารกับพนักงานในเรื่องนโยบายการไมเลือกปฏิบัติอยางมีประสทิธิภาพ 

เพ่ือใหพนักงานไดรับทราบสทิธิของตนเพ่ือปองกันการถูกเลือกปฏิบัต ิ การสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพรวมถึง: 

การฝกอบรมเบือ้งตนสําหรับพนักงานใหม;  

การฝกอบรมหวัหนางาน/ผูบรหิาร;  

การติดนโยบายบนกระดานติดปายประกาศของพนักงาน หรือตําแหนงอ่ืนๆ 

ที่พนักงานสามารถอานนโยบายเหลาน้ันไดงาย 

 

 แมในตาํแหนงที่ไมไดกําหนดตามกฎหมายในประเทศน้ัน 

ผูรับเหมาก็ควรที่จะอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสมใหแกพนักงานที่มีความพิการ 

รวมถึงอํานวยความสะดวกในการใชหองนํ้าและเครื่องอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ในโรงงาน 

 

 



 
 

 
 
มาตรฐานความเปนผูนําดานการไมเลือกปฏบิตัิ – หนา 2  03.15.10 

 

ผูรับเหมาตองไมเลือกปฏิบัติ 

การฝกอบรมพนักงาน 

ผูรับเหมาจะตองอบรมพนักงานที่รับผิดชอบการใชและการบังคับใชนโยบายการไมเลือกปฏิบัติเก่ียวกับบทบาทและความรับผิ

ดชอบของตน 

d. 

3. ระเบียบปฏิบัตใินการจางงานโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

a. การจางงานจะตองไดรับการตดัสินใจตามพ้ืนฐานของเกณฑการจางงานที่เก่ียวของ  ตัวอยางเชน: คุณสมบัติ ทักษะ 

ความสามารถ ผลิตภาพ และประสทิธิภาพการทาํงานโดยรวมของพนักงาน 

หามไมใหการข้ึนบัญชีรายชื่อผูกระทําผดิ (Blacklist) ข้ึนอยูกับความผูกพัน สถานะของสหภาพแรงงาน 

หรือสถานะที่ไดรับการคุมครองทางกฎหมายอ่ืนๆ หรือหลักเกณฑที่ไมเก่ียวของกับการจางงาน  

b. 

c. ผูรับเหมาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศผูผลิตเก่ียวกับการจางงานพนักงานในประเภทที่กําหนด  ตัวอยางตางๆ 

สามารถรวมถึงกฎหมายทีใ่หสทิธิพิเศษหรือกําหนดใหมีการปฏิบัติเปนพิเศษสําหรับผูพิการ ทหารผานศึก 

และชนกลุมนอยที่ไดรับความคุมครอง 

 

แมในตาํแหนงที่ไมไดกําหนดตามกฎหมายในประเทศน้ัน 

ผูรับเหมาก็ควรที่จะอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสมใหแกพนักงานที่มีความพิการ 

รวมถึงอํานวยความสะดวกในการใชหองนํ้าและเครื่องอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ในโรงงาน 
 

 

ผลตอบแทนที่เทาเทยีมสําหรบังานที่มคีวามรับผดิชอบเทากัน  

ผูหญิงและผูชายจะตองไดรับคาตอบแทนที่เทาเทียมกันกับสาํหรับงานที่มคีาเทาๆ กัน 

ไดรับการประเมนิคุณภาพงานที่เทาเทียมกัน และโอกาสที่เทาเทยีมกันในการบรรจุลงในตําแหนงที่วางอยู 

d. 

e. ความลําเอียงและสินบน  พนักงานระดับจัดการจะตองไมรับของขวัญ เงิน หรือ ความชวยเหลือจากพนักงาน 

หรือผูมีโอกาสเปนพนักงานเพ่ือแลกกับงาน หรือการไดรับเลือกปฏิบัติเปนพิเศษ 

4. สิทธิของผูหญิง 
การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย  

ผูรับเหมาจะตองอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสมและสมเหตุสมผลแกพนักงานหญิงเก่ียวกับการตั้งครรภ การคลอดบุตร 

และการพยาบาล  ผูรับเหมาจะตองปฏิบัตติามการจํากัดเวลาทํางาน หรือขอจํากัดในการทาํงานอ่ืนๆ 

สําหรับพนักงานที่ตั้งครรภซึ่งกําหนดโดยกฎหมายในประเทศนั้น 

และทําการประเมินอยางเหมาะสมเพ่ือปกปองสตรีทีต่ั้งครรภจากการทาํงานที่เสีย่งอันตราย 

รวมถึงเวลาทาํงานที่จํากัดตามคําแนะนําของแพทยที่ไดรับอนุญาต 

a. 

การทดสอบการต้ังครรภ  การทดสอบการตั้งครรภตองไมอยูในเง่ือนไขการจางงาน 

หรือหามบังคับใหพนักงานตรวจการตั้งครรภ  อาจมีการตรวจการต้ังครรภดวยความสมัครใจได 

แตตองเกิดข้ึนตามคําขอของพนักงานเทาน้ัน และคาํขอในลักษณะน้ีจะตองมีการบันทึกลงในเอกสาร 

b. 

การคุมกําเนิด  พนักงานจะตองไมถูกบังคับหรือกดดันจากผูรับเหมาใหทําการคุมกําเนิด c. 

การลาคลอด  พนักงานหญิงจะไดรับสิทธิลาคลอดตามขอกําหนดของกฎหมายในประเทศ หรือ มาตรฐานความเปนผูนํา 

(Code Leadership Standard) เก่ียวกับการจายคาชดเชยและสทิธิประโยชนของ Nike แลวแตวาขอกําหนดใดสูงกวา  

d. 



 
 

 
 
มาตรฐานความเปนผูนําดานการไมเลือกปฏบิตัิ – หนา 3  03.15.10 

 

ผูรับเหมาตองไมเลือกปฏิบัติ 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้จะกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าไว 

ซ่ึงผูรับเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายท่ีสูงข้ึนซ่ึงบังคับใชใดๆ 

และผูรับเหมาจะไดรับการสงเสริมใหดําเนินการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของตนเองอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

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).   

 



 เสรีภาพในการรวมกลุม 
มาตรฐาน 

ตามขอบเขตทีไ่ดรับอนุญาตโดยกฎหมายของประเทศทีด่ําเนินการผลิต 

ผูรับเหมาจะตองรับทราบและเคารพสทิธิของพนักงานเก่ียวกับเสรีภาพในการรวมกลุมและการเจรจาตอรองรวม  
ซึ่งรวมถึงสทิธิในการจัดตั้งและเขารวมสหภาพแรงงานและองคกรพนักงานอ่ืนๆ ตามความตองการของตนโดยไมมีขมขู แทรกแซง 

หรือการตอบโตใดๆ 

คําจํากดัความ 

การเจรจาตอรองอยางจริงใจ คือการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวยความเต็มใจเพ่ือใหเกิดขอตกลงรวมกัน  

การขึ้นบญัชีรายช่ือผูกระทาํผิด (Blacklist) คือ การสราง รักษา ใช 

และ/หรือตดิตอเรื่องรายชื่อของพนักงานหรอืผูมีโอกาสเปนพนักงาน เพ่ือการเลิกจางหรอืบทลงโทษอ่ืนๆ 

ที่ข้ึนกับสถานะที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย หรือเกณฑอ่ืนๆ ซึ่งไมเก่ียวของกับงาน 

 

การอางอิงจากสหภาพ หรือสหภาพแรงงาน ตามมาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 

จะถูกนํามาใชกับองคกรพนักงานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 

ขอกําหนด 

1. ในฐานะนายจาง ผูรับเหมาจะตองรับผดิชอบตอหลักความสมัพันธในการจางงานกับพนักงานของตน  
โดยผูรับเหมาควรปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่ใชบังคับซึ่งเด็ดขาดกวา หรือมาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership 

Standard) 

สิทธิในการเขารวมอยางเสรี  2. 

a. ในประเทศที่มีกฎหมายซึ่งอนุญาตใหพนักงานจัดตั้ง และเลอืกเขารวมสหภาพแรงงานและองคกรพนักงานอ่ืนๆ 
ตามความตองการของตนโดยไมมีการแทรกแซง และสามารถรวมกลุมเจรจาตอรองได 

ผูรับเหมาควรปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศและขอกําหนดของมาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) น้ี  
สิทธิน้ีจะมผีลตลอดระยะเวลาการจางงาน รวมถึงการเลิกจางในข้ันสุดทาย 

b. พนักงานมีสทิธิเลือกที่จะเขารวมหรือไมเขารวมสหภาพแรงงานหรือองคกรพนักงานอ่ืนๆ ตามความตองการของตน 

c. ในประเทศซึ่งกฎหมายจํากัดเสรภีาพในการรวมกลุมอยางจรงิจัง 
ผูรับเหมาควรสนับสนุนทางเลือกทั้งดานสวนบุคคลและสวนรวมที่เก่ียวของตอพนักงาน 

เพ่ือใหพนักงานสามารถแสดงความคับของใจหรือรองทุกขได 

และเพ่ือปกปองสิทธิตามสภาพการทํางานและเง่ือนไขการจางงาน  อยางนอยทีสุ่ด 

ตองมีกระบวนการรองทุกขของพนักงานที่มีประสทิธิภาพ (ดูยอหนา 6 ดานลาง)     
 

 นอกจากน้ี ตามขอบเขตที่ไดรับอนุญาตโดยกฎหมาย 
ผูรับเหมาตองสงเสริมใหมกีารจัดต้ังคณะกรรมการพนักงานซึ่งเลือกโดยพนักงานอ
ยางเสร ี
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d. คาธรรมเนียมสหภาพ ผูรับเหมาไมควรหักคาธรรมเนียม คาปรับ 

หรือเงินที่เก็บไดจากการการรวมตัวเปนสหภาพของพนักงาน จากคาจางของพนักงาน 

โดยไมไดรับความยินยอมที่เปนลายลักษณอักษรจากพนักงานแตละคน 

เวนแตจะระบุไวในการเจรจาตอรองอยางเสรแีละขอตกลงของการเจรจาตอรองรวมที่มีผลบังคับใช 

หรือเวนแตจะไดรับการกําหนดตามกฎหมาย 

e. ตัวแทนสหภาพควรมีสทิธิเขาถงึสมาชิกภายใตเง่ือนไขที่กําหนดโดยกฎหมายในประเทศ 

หรือภายใตขอตกลงรวมกันระหวางผูรับเหมากับสหภาพ 
 

ผูรับเหมาควรมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการอนุญาตใหตัวแทนสหภาพพนักงานไดหยุดงานเพ่ือ
ออกไปทําหนาท่ีของตนในเวลาท่ีสมเหตุสมผลโดยไมหักคาจาง เชน การรับเรื่องรองทุกข 
และการเปนตัวแทนของสมาชิก รวมท้ังการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสมเหตุสมผล 
ซึ่งจําเปนตอตัวแทนในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
ความเหมาะสมของสิ่งอํานวยความสะดวกและการหยุดงานอาจแตกตางกันไป 
ข้ึนอยูกับจํานวนพนักงาน จํานวนตัวแทนพนักงาน ขอกําหนดในขอตกลงรวมกัน ฯลฯ 
 

 

ไมมีการแทรกแซง  3. 

a. พนักงานมีสทิธิเลือกผูนําและตวัแทนสหภาพและมีสทิธิทํากิจกรรมไดโดยไมมีการแทรกแซงจากผูรับเหมา 
ซึ่งรวมถึงการจดัตั้งหรือสนับสนุนการปกครอง การเงิน และการควบคุมสหภาพแรงงานโดยนายจาง 

b. ตามหลักกฎหมายในประเทศ ในกรณีทีส่หภาพหน่ึงเปนตัวแทนของพนักงานหลายคน 

ผูรับเหมาจะตองไมพยายามควบคุมหรือแทรกแซงความสามารถของพนักงานในการจัดตั้งองคกรซึ่งจะใชเปนตัวแทนใหพนัก

งานองคกรอ่ืน 
ผูรับเหมาตองไมแทรกแซงสทิธิในการรวมกลุมอยางเสรดีวยการสนับสนุนสหภาพใดสหภาพหน่ึงเหนือสหภาพอ่ืนๆ  

การขมขูและการตอบโต ขอหาม 4. 

a. ผูรับเหมาตองไมขมขู ใชความรุนแรง หรือใชตํารวจหรือทหารเพ่ือขูเข็ญพนักงาน หรือเพ่ือปองกัน ขัดขวาง 

หรือยตุิกิจกรรมใดๆ ซึ่งยดึถือหลักเสรีภาพในการรวมกลุมตามกฎหมายและโดยสันติ รวมทั้งการพบปะของสหภาพ 

กิจกรรมการจัดตั้งองคกร การประชุม และการหยดุงานประทวงตามกฎหมาย 

b. ตองไมมีพนักงานหรือผูที่มีโอกาสเปนพนักงานคนใดถูกขับไล เลือกปฏิบัต ิขมขู คุกคาม หรือตอบโต 

เน่ืองจากการเขาเปนสมาชิกสหภาพ หรือองคกรพนักงาน การมีสวนรวมในสหภาพแรงงานตามกฎหมาย 

หรือกิจกรรมเก่ียวกับเสรีภาพในการรวมกลุมอ่ืนๆ รวมถึงการใชสทิธิในการกอตั้งสหภาพ 

c. การขึ้นบญัชีรายช่ือผูกระทาํผิด (Blacklist)  หามการใช "รายชื่อผูกระทําผิด" 

ในการตอตานสทิธิในการเขารวมอยางเสรี เชน 

รายชื่อคนทําผดิตามการเปนสมาชิกของสหภาพหรือการมีสวนรวมกับกิจกรรมสหภาพตามกฎหมาย 

d. ผูรับเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่เก่ียวของซึ่งกฎหมายในประเทศไดใหการปกปองเปนพิเศษแกพนักงานหรือตวัแทนพนั
กงานซึ่งเขารวมในกิจกรรมสหภาพหน่ึงๆ เชน (การกอตั้งสหภาพ) หรือการปกปองตัวแทนพนักงานซึ่งมีสถานะพิเศษ (เชน 

สมาชิกผูกอตั้งสหภาพ หรือผูดูแลสํานักงานสหภาพ)   

e. ผูรับเหมาไมควรกําหนดใหมีการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่จดัการหรือมีสวนรวมในการประทวงตามกฎหมาย 
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f. พนักงานซึ่งถูกพบวาไดถูกไลออกหรือลดตําแหนงอยางไมเปนธรรม 

หรือไดรับความทุกขจากการสญูเสียสทิธิและสิทธิประโยชนในการทํางานเน่ืองจากการเลือกปฏิบัติของสหภาพ 

จะไดรับคืนสิทธิและสิทธิประโยชนทั้งหมด ภายใตขอกําหนดของกฎหมายในประเทศ 

รวมทั้งการไดกลับไปทํางานในตําแหนงเดิมหรือเทียบเทา โดยไดรับคาจางและระดับความอาวุโสเทาเดมิ 

หากพนักงานผูน้ันตองการ 

g. พนักงานและตวัแทนสหภาพของตนสามารถเสนอประเด็นปญหาไปยังผูบรหิาร 
ซึ่งเก่ียวของกับการปฏิบัตติามขอตกลงการเจรจาตอรองรวมไดโดยไมมีการตอบโตใดๆ 

การเจรจาตอรองรวม 5. 

a. ผูรับเหมาตองตระหนักถึงสทิธิการรวมตัวของพนักงานในการเขารวมการเจรจาตอรองรวมอยางเสร ี

b. ผูรับเหมาตองเจรจาตอรองอยางจริงใจ 

c. ผูรับเหมาตองใหความเคารพเง่ือนไขในขอตกลงซึ่งมีการลงนามของการเจรจาตอรองรวมอยางจริงใจตลอดระยะเวลาของขอ
ตกลงน้ัน 

d. ในประเทศที่กฎหมายบัญญตัใิหสหภาพใดๆ เปนตัวแทนผูกขาดการเจรจาตอรอง 
ผูรับเหมาไมจําเปนตองเขารวมในการเจรจาตอรองรวมกับกลุมหรือองคกรพนักงานอ่ืนๆ 

ซึ่งครอบคลุมอยูในขอกําหนดซึ่งมีผลรวมกัน 

 

 ในฐานะแนวทางปฏิบัตทิี่ดซีึง่ไดรับการแนะนํา ในประเทศท่ีใชขอตกลงของการเจรจาตอรองรวม 
ผูรับเหมาตองทําสําเนาของขอตกลงใหแกพนักงานทกุคนที่ขอตกลงครอบคลุมถึง 

 

กระบวนการรองทุกขท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผูรับเหมาตองสรางกระบวนการรองทุกขที่มีประสทิธิภาพซ่ึงทาํใหพนักงานไดมีโอกาสแสดงความกังวลเก่ียวกับสภาพการทํางานร

วมทั้งเง่ือนไขและขอกําหนดของการจางงานได  กระบวนการรองทุกขจะแตกตางกันไปตามแตละโรงงาน ข้ึนอยูกับขนาด 

กฎหมายทองถิน่ วัฒนธรรม ฯลฯ แตโดยปกติแลว กระบวนการรองทุกขทีม่ีประสิทธิภาพจะประกอบไปดวย: 

6. 

a. นโยบายการรองทุกขที่เปนลายลักษณอักษรและกระบวนการนําไปใช  นโยบายตองประกอบดวย 

i. ชองทางที่หลากหลายสําหรับพนักงานในการแสดงความกังวลและสงขอมูลไปยังผูบรหิาร  ตัวอยางเชน: 
กลองแสดงความคิดเห็น/รองทุกข หัวหนางาน/ผูนําทีม ฝายบุคคล/ที่ปรึกษา สหภาพแรงงาน/ตัวแทนพนกังาน นโยบาย 

"เปดรับความคดิเห็น" "สายดวน" ของบริษัท บุคคลทีส่าม คณะกรรมการพนักงาน 

การประชุมระหวางผูบริหารและตัวแทนพนักงาน ฯลฯ และ 

ii. ความสามารถในการแสดงความกังวลโดยเก็บเปนความลับเฉพาะ (หรือไมมีการเปดเผยชื่อ) 

ภายใตขอกําหนดของกฎหมายในประเทศ หากพนักงานตองการ โดยไมมกีารขมขูหรือการตอบโต  

b. การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับพนักงานเก่ียวกับนโยบายรองทุกข 
เพ่ือใหพนักงานไดตระหนักถงึกระบวนการรองทุกขและสทิธิในการแสดงความกังวล 

c. การฝกอบรมเจาหนาทีซ่ึ่งรับผดิชอบเก่ียวกับการตอบสนองตอการรองทุกขตามนโยบาย รวมทั้งบทบาทและความรับผดิชอบ 

และ 
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d. วิธีการตรวจสอบเอกสารและตดิตามการรองทกุขเพ่ือทําใหแนใจวามีการตอบกลับพนักงานอยางเหมาะสมกับเวลา 

 

ผูรับเหมายังควรมีหลักปฏิบตัิทีด่ีในการ:  

 ระบุและพัฒนาแผนการในการตอบสนองตอประเด็นที่เปนระบบและกวางขวาง 

ซึ่งพนักงานไดนําเสนอผานกระบวนการรองทกุข 

 มีสวนรวมกับตวัแทนพนักงานและการเขารวมของพนักงานในการแกปญหาการรองทุกขอยางเหมาะสม 

 สรางกระบวนการการยื่นอุทธรณ (โดยเฉพาะในกรณีการลงโทษหรือเลิกจาง) และ 

 ติดประกาศรายละเอียดของตัวแทนพนักงานใหเห็นเดนชดัในสถานทีท่ํางาน 

 

การฝกอบรม 
ในฐานะสวนหน่ึงของแนวทางการฝกอบรมพนักงานของผูรบัเหมา (ดู มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership 
Standard)ดานการนําไปใช) พนักงานทุกคนตองไดรับการฝกอบรมตามสิทธิที่เก่ียวของกับมาตรฐานน้ี 
โดยเปนทีร่ับรูกันวาสทิธิน้ีจะแตกตางกันไปตามสถานที ่

7. 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้จะกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าไว 
ซ่ึงผูรับเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายท่ีสูงข้ึนซ่ึงบังคับใชใดๆ 
และผูรับเหมาจะไดรับการสงเสริมใหดําเนินการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของตนเองอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ขอมูลอางอิง: 

i.  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)). 



 การจายคาชดเชยตรงเวลา 
มาตรฐาน 

พนักงานของผูรับเหมาควรไดรับคาจางตรงเวลาอยางนอยเปนจํานวนเงินคาจางข้ันต่ําตามที่กฎหมายในประเทศกําหนดและไดรับสทิธิป

ระโยชนตามทีก่ฎหมายกําหนด รวมถึงวันหยดุและวันลา การชดเชยตามกฎหมายเมื่อการจางงานสิ้นสุด 

ตองไมมีการหักเงินเพ่ือเปนการลงโทษ 

ขอกําหนด 

1. ในฐานะนายจาง ผูรับเหมาจะตองรับผดิชอบตอหลักความสมัพันธในการจางงานกับพนักงานของตน  

โดยผูรับเหมาควรปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่ใชบังคับซึ่งเด็ดขาดกวา หรือมาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership 

Standard) 

2. หลักปฏิบัตใินการจายคาชดเชยทั่วไป 

a. ผูรับเหมาทราบดีวาคาจางน้ันมคีวามสําคญัตอความตองการพ้ืนฐานของพนักงาน 

รวมถึงรายไดทีเ่หลือจากคาใชจายที่จําเปนบางสวนดวย  

b. อยางนอยทีส่ดุ พนักงานควรไดรับคาจางข้ันต่ําตามที่กฎหมายกําหนด 

c. คาจางและผลประโยชนอ่ืนๆ จะจายเปนประจําตามเวลา คาชดเชย เชน คาจาง 

จะมีการกําหนดและรายงานตอเจาหนาทีร่ัฐที่เหมาะสม เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายของประเทศ  ตัวอยางเชน 

การจายเงินสําหรับชัว่โมงทาํงานอาจไมอยูในประเภท "เบ้ียเลี้ยง” หรือ รูปแบบอ่ืนของการจายเงิน 

เพ่ือจุดประสงคในการหลีกเลี่ยงการจายภาษีตามขอกําหนดทางกฎหมาย หรอืเพ่ือการหักเงินตามขอกําหนด   

d. คาชดเชยจะจายใหโดยตรงดวยเงินสดหรือเชค็ เพ่ือความสะดวกของพนักงาน 

 

 จากขอเสนอแนะหลักปฏิบตัทิี่ด:ี 

 เม่ือพนักงานไดรับคาจางเปนเงินสด ผูรบัเหมาควรใหพนักงานเซ็นเอกสารรบัเงิน  

 ผูรับเหมาควรใหขอมูลและ/หรอืการเขาถึงบญัชีออมทรพัยอยางเปนทางการ 
รวมถึงบรกิารทางการเงินพืน้ฐานแกพนักงาน 

 

e. หากพบวาพนักงานไมไดรับคาจางที่เหมาะสม รวมถึงการคดิบัญชีเงินคาจางและ/หรือคาลวงเวลาที่ไมถูกตอง 

ผูรับเหมาจะตองรับผดิชอบในการจายคาจางคืน นับตั้งแตเวลาทีค่ํานวณผิด หรือชวงเวลาอยางนอยหน่ึงป  

กฎหมายในประเทศอาจมีอายคุวามนานกวาชวงเวลาที่กําหนดในการจายเงนิคืน 

3. การหกัเงิน 

a. จะไมมีการหักเงินคาจางเพื่อเปนการลงโทษ หรือการหักเงินที่ไมเปนไปตามกฎหมายของประเทศทีผ่ลติ 

โดยไมมีการยินยอมเปนลายลกัษณอักษรจากพนักงาน  ปญหาเรื่องประสทิธิภาพหรือพฤติกรรม 

ควรไดรับการดแูลโดยวิธีการจดัการประสทิธิภาพอ่ืน ซึ่งอาจรวมถึงการใหคาํปรึกษา คําเตือน 

และ/หรือการฝกอบรมอยางตอเน่ือง 

b. นโยบายน้ีไมไดปองกันผูรับเหมาจากการจํากัดหรือไมจายโบนัสเพ่ิมเติมทีข้ึ่นอยูกับประสทิธิภาพของแตละบุคคลหรือของโร
งงาน  
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c. พนักงานไมตองจายคาเครื่องมือในการปฏิบัติงานในหนาทีข่องตน  ตามทีก่ฎหมายอนญุาต 

พนักงานตองรบัผิดชอบตอเครื่องมือของผูรับเหมาทีสู่ญหายหรือชํารุด หรืออาจตองรับผิดชอบทางการเงินตอทรัพยสิน 

d. คาธรรมเนียมสิทธกิารจางงาน  ผูรับเหมาจะไมหักคาจาง คาธรรมเนียม หรือเก็บภาษีทีเ่ก่ียวของกับสิทธิการจางงาน เชน 

คาธรรมเนียมสาํหรับการทําวีซาที่กําหนด การตรวจสุขภาพ การจดทะเบยีนเปนพนักงาน 

หรือคาธรรมเนยีมการอนุญาตใหทาํงาน 

e. คาธรรมเนียมสหภาพ  ผูรับเหมาไมควรหักคาธรรมเนียม คาปรับ 

หรือเงินที่เก็บไดจากการการรวมตัวเปนสหภาพของพนักงาน จากคาจางของพนักงาน 

โดยไมไดรับความยินยอมที่เปนลายลักษณอักษรจากพนักงานแตละคน 

เวนแตจะระบุไวในขอตกลงของการเจรจาตอรองรวมที่มีผลบังคับใช 

f. ผูรับเหมาตองเก็บรักษาเอกสารที่เปนลายลักษณอักษรของขอตกลงโดยสมัครใจของพนักงาน 

ที่ยอมใหมีการหักเงินนอกเหนือจากที่บังคับโดยกฎหมาย โดยเปนตัวเลือกสําหรับพนักงาน เชน 

โปรแกรมผลประโยชนเพ่ิมเติม การทําประกันและเงินออม 

g. การหักเงินที่ไมไดเปนการบังคบัโดยกฎหมาย หรือตามความยินยอมของพนักงานสําหรับผลประโยชนของพนักงาน 

จะตองไมทาํใหรายไดที่เหลือที่พนักงานไดรบัต่ํากวาคาจางข้ันต่ําตามที่กฎหมายกําหนด 

4. เงินกองทุนหลังเกษียณ/เลิกจาง    

a. ผูรับเหมาตองจายเงินประกันสงัคม เงินชดเชยการวางงาน เงินหลังเกษียณ หรือการเลิกจาง (บางครั้งหมายถึง 

“กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ”) เต็มจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด 

และเก็บบันทึกขอมูลการจายเงินและ/หรือมีการดูแลรักษากองทุนน้ัน 

b. ผูรับเหมาควรมีวิธีปฏิบัตใินการพิจารณาจายเงนิสําหรับการเลกิจางตามกฎหมาย และผลประโยชนอ่ืนที่แยกตางหาก 

(การจายเงินเม่ือเลิกจาง) ที่พนักงานมีสทิธิตามกฎหมาย และเม่ือสิ้นสุดการจางงาน 

ผูรับเหมาตองจายเงินจากการสิ้นสดุการจางงานเต็มจํานวนใหกับพนักงาน 

5. อัตราคาแรงทีค่ิดเปนรายช้ิน และสวนแบง  
ไมวาจะเปนขอตกลงตามเปาหมายสวนแบงหรือรายชิ้น 

ผูรับเหมาตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานแตละคนไดรับคาจางตามกฎหมายข้ันต่ําสําหรับแตละชัว่โมงที่ทาํงานไป 

รวมถึงไดรับการจายคาลวงเวลาตามขอกําหนดของกฎหมายในประเทศ 

6. คาจางในขั้นตอนทดลองงานและการฝกอบรม 

a. ผูรับเหมาตองไมจายคาจางในข้ันทดลองงานในอัตราที่ต่าํกวาคาจางข้ันต่ําตามที่กฎหมายกําหนด 

b. การจาย “คาจางการฝกอบรม” หรือการมีสวนรวมในโปรแกรมผูฝกงาน ตองเปนไปตามกฎหมายของประเทศ 

และขอกําหนดการจางงานประจําของ Nike ตามมาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 

7. เอกสารการจายเงิน 

a. พนักงานจะไดรบัขอมูลเปนลายลักษณอักษรที่เขาใจได เก่ียวกับเง่ือนไขและขอกําหนดของการจางงาน 

รวมทั้งคาจางและผลประโยชน กอนเขาเปนพนักงาน 
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ใบแจงการชําระเงิน  ผูรับเหมาตองใหเอกสารพิมพบันทึกการจายเงินกับพนักงานทุกคนในภาษาทองถิ่น 

สําหรับชวงเวลาที่มีการจายเงนิในแตละครั้ง บันทึกการจายอยางนอยตองมีขอมูลดังตอไปน้ี 

b. 

ชวงเวลาที่จายเงิน และวันทีจ่ายเงิน  

ชั่วโมงทํางานปกติ และชั่วโมงทํางานลวงเวลา  

อัตราคาจางสําหรับชัว่โมงทาํงาน  

รวมคาจางชัว่โมงทํางานปกติ และชัว่โมงทาํงานลวงเวลาทั้งหมด  

คาชดเชยเพิ่มเติมทั้งหมด เชน โบนัสสาํหรับบุคคลหรือทีม และ  

การหักคาประกันและ/หรือการหักตามที่กฎหมายกําหนดทั้งหมด  

 

 ผูรับเหมาควรแสดงใบเสรจ็รับเงินสําหรับผลประโยชนเพ่ิมเตมิ เชน คาเดินทาง หรือคาอาหาร 

ในบันทึกการจายเงิน 

 

c. พนักงานควรไดรับการฝกอบรมเพ่ือใหเขาใจถึงรูปแบบการจายเงิน 

 

 จากขอเสนอแนะหลักปฏิบัตทิี่ดี 
ผูรับเหมาควรมีและ/หรือใหขอมูลผลติภัณฑทางการเงิน/บัญชีเงินฝากแกพนักงานที่เปนไปได 

เชนเดียวกับใหพนักงานหรือเชื่อมโยงใหพนักงานใหไดรับการฝกอบรมเรื่องการเงินพ้ืนฐาน 

 

8. นโยบายการลาหยุดและวิธปีฏิบัต ิ

a. ผูรับเหมาตองมนีโยบายและวิธีปฏิบัตทิี่เขียนไวเปนลายลักษณอักษรชัดเจน เชน วันลาที่กําหนดตามกฎหมาย การลาปวย 

การลาหยุดประจําป การลาคลอด การลาฉุกเฉิน และการลาอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

ผูรับเหมาตองสือ่สารนโยบายการลาหยุดใหพนักงานทราบอยางมีประสทิธิภาพ  

ผูรับเหมาจะตองอบรมพนักงานที่รับผิดชอบการใชและการบังคับใชนโยบายการลาหยดุตามบทบาทและความรับผดิชอบของ

ตน 

b. ผูรับเหมาจะมีวนัหยุดและวนัลาที่กําหนดตามกฎหมาย และขอบเขตการลาเปนไปตามกฎหมายของประเทศ 

ตามขอกําหนดเพิ่มเติมเฉพาะดานลาง 

การลาปวย  พนักงานสามารถลาปวยไดตามขอกําหนดของกฎหมายในประเทศ i. 

 จากขอเสนอแนะหลักปฏิบัตทิี่ดี 
แมวากฎหมายในประเทศไมไดกําหนดไวพนักงานควรมีเวลาพักเพ่ือพักฟนจากการปวยไขหรือบาดเจ็

บตามเวลาที่แพทยผูไดรับการรับรองจากรัฐบาลกําหนด  เม่ือมีขอโตแยง 
ผูรับเหมาจะตองมีความเห็น จากแพทยที่ไดรบัการรับรองอีกทานหน่ึง 
โดยผูรับเหมาเปนผูออกคาใชจายเอง 

 

การลาหยุดประจําป  ในประเทศที่ไมไดกําหนดใหมีมวีันหยุดประจําป ผูรับเหมาจะตองใหพนักงานมีวันหยุดประจําป 
ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของคาจางและผลประโยชนของพนักงาน 

ii. 
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การลาคลอด  ถึงแมวากฎหมายไมไดกําหนดไว แตพนักงานหญิงมสีิทธิลาคลอดโดยไมไดรับเงินคาจางได  

ยกเวนในกรณีพิเศษทางธุรกิจ เชน การเลิกจางเพราะตองการลดคาใชจาย 

พนักงานจะไดรบัสิทธิใหกลับเขามาทํางานใหมตามเง่ือนไขและขอกําหนดเดิมหรือเทียบเทาที่ใชกับพนักงานกอนที่

จะลาออก และจะไมถูกเลือกปฏิบัติหรือลดตําแหนงลง 

iii. 

การลาหยุดจากการมีประจาํเดือน  อาจไมมีการตรวจรางกายในการใชสทิธิลาหยุดจากการมีประจําเดอืน 

ถาเปนขอกําหนดที่เปนประโยชนจากกฎหมายในประเทศ 

iv. 

9. การปดโรงงานและการเลิกจาง 
ในกรณีที่มีการปดโรงงานหรือการปรับโครงสรางองคกรอ่ืนๆ ซึ่งจะสงผลใหมีการเลิกจางหรือปลดพนักงานออก 

อยางนอยทีส่ดุผูรับเหมาจะตองดําเนินการตอไปน้ี 

ประกาศ  มีการประกาศและแจงขอมูลที่เก่ียวของ เรื่องการปลดพนักงาน/เลิกจาง ในสถานการณน้ันๆ กับพนักงาน 

ตัวแทนพนักงานตามความเหมาะสม และผูมีอํานาจหนาทีท่างรัฐบาลที่เก่ียวของโดยเร็วเทาที่เปนไปได 

a. 

i. ขอมูลที่เก่ียวของรวมถึงเหตุผลหรือหลักเกณฑในการปดโรงงานหรือปลดพนักงานออก 

จํานวนและประเภทของพนักงานที่นาจะไดรบัผลกระทบ และชวงเวลาการเลกิจาง 

ii. อยางนอยทีส่ดุ ผูรับเหมาควรมีการประกาศ หรือจายเงินชดเชยแทนการแจงลวงหนา (ตัวอยางเชน 

การจายคาจางให 30 วัน แทนการแจงลวงหนา 30 วัน) รวมถึงมีการแจงขอมูลตามที่กฎหมายในประเทศกําหนด 

การเลิกจาง b. 

i. จายเงินชดเชยการเลิกจาง ประกันสังคม และผลประโยชนอ่ืนที่แยกจากนี้เต็มจํานวน 

ที่พนักงานทีถู่กเลิกจางมีสทิธิไดรับตามที่กฎหมายกําหนด 

ii. สิทธิการเรียกรอง  ผูรับเหมาจะไมรองขอใหพนักงานลงชื่อในคําประกาศการมีสุขภาพดี การขอสละสทิธิ 

หรือการเรยีกรองในสทิธิตางๆ ตามเง่ือนไขการไดรับเงินชดเชยการเลิกจางตามสทิธิทางกฎหมาย 

หรือผลประโยชนอ่ืนๆ ผูรับเหมาอาจระบุเง่ือนไขการไดรับคาชดเชยเพิ่มเตมิ 

และผลประโยชนในการแจงประกาศหรือสทิธิการเรียกรอง 

ขอตกลงการเจรจาตอรองรวม  ในกรณีทีพ่นักงานไดรับผลกระทบจากสหภาพแรงงานหรือองคกรพนักงาน 

ผูรับเหมาควรทาํตามประกาศ คําปรึกษา การจายเงินการเลิกจาง การชวยหางาน หรือผลประโยชนอ่ืนที่บังคับใชโดยสมบูรณ 

ที่มีในขอตกลงการเจรจาตอรองรวมกันในปจจบัุน หรือมิเชนน้ัน 

จะเปนการตกลงระหวางผูรับเหมาและสหภาพแรงงานดังกลาว หรือตวัแทนพนักงาน 

c. 

 

 ผูรับเหมาควรใหความรวมมือกับบริษัทอิสระอื่นเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎหมายทองถิ่น 
และขอตกลงเพิ่มเติมใดๆ ที่เก่ียวกับผลประโยชนในการเลิกจาง/การชวยหางาน 

 



 

 
 

มาตรฐานความเปนผูนําดานการจายคาชดเชยตรงเวลา – หนา 5        03.15.10 

การจายคาชดเชยตรงเวลา 

 

 ในกรณีปดโรงงานหรือการเลิกจาง 
นอกเหนือจากที่กําหนดโดยกฎหมายในประเทศหรือขอตกลงการเจรจาตอรองรวมกัน 

ในกรณีปดโรงงานหรือการเลิกจาง ผูรับเหมาควรจดัหาสิ่งตอไปน้ีใหแกพนักงาน 

ทั้งโดยตรงหรือโดยรวมมือกับรฐัหรือองคกรอิสระ (NGO) หรือบริษัทอ่ืน 

 การใหคําปรกึษา  โอกาสที่พนักงานและตวัแทนพนักงานตามที่เหมาะสม 

จะไดรับคําปรึกษาเก่ียวกับมาตรการเพื่อจะไดรับการละเวนหรือลดโอกาสการถูกใหออกจากงาน 

และมาตรการเพ่ือลดความเสยีหายในการเลกิจางพนักงาน 

 การโอนยาย  โอกาสในการโอนยายไปยังโรงงานอ่ืนภายในประเทศในอัตราคาจางที่เทยีบกันได ถามีโอกาส 

 กระบวนการอทุธรณ  กระบวนการที่พนักงานไดรับโอกาสในการตอบกลับ คัดคาน 

หรืออุทธรณในระหวางกระบวนการเลิกจาง 

 การชวยหางาน/การชวยฝกอบรม  อาจรวมถึงการจัดตั้ง “ธนาคารงาน” 

หรือการชวยเหลือพนักงานหาโอกาสในการหางานใหมในอุตสาหกรรมใกลเคียง หรือภายในชุมชน 

การจัดตั้งกระบวนการที่พนักงานไดรับแจงขาวการรับสมัครงาน และลงโฆษณาในสื่อทองถิน่ 

เพ่ือเรียกใหผูจางงานที่มศีักยภาพสนับสนุนพนักงานที่ไดรบัผลกระทบ 

โดยใหโอกาสจางงานพนักงานเหลาน้ีกอน 

 การสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติม รวมถึงคาชดเชยการเลิกจาง 

ใหหยุดงานโดยมีการจายเงินเพ่ือใหพนักงานมีโอกาสหางานใหม 

การชวยเหลือทางการเงินสําหรบัการฝกอบรม 

การสนับสนุนใหความรวมมือทางเศรษฐกิจสาํหรับโครงการบริษัทยอย 

และ/หรือการฝกอบรมทางการเงินพ้ืนฐาน 

 ผลประโยชนทางการแพทย นอกเหนือที่กฎหมายกําหนด 

โดยเฉพาะการใหความชวยเหลือเพ่ิมเติมสําหรับพนักงานทีต่ั้งครรภ 

และพนักงานทีม่ีเง่ือนไขทางการแพทยทีส่ําคญัเทียบเทากันน้ี 

 การใหความชวยเหลือในการใหไดรับผลประโยชนจากรัฐ  

อาจรวมการใหความรูกับพนักงานถึงสทิธิและการประสานกับสวนปกครองทองถิ่นที่เหมาะสม  ตัวอยางเชน 

การมีเจาหนาทีร่ัฐ องคกรอิสระที่เหมาะสม ฯลฯ จัดบริการใหขอมูลในโรงงานหรือสถานที่ใกลเคียงทีส่ะดวก 

และชวยเหลือพนักงานในการกรอกแบบฟอรม เพ่ือใหไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาล 

และสามารถไดรับการฝกอบรมจากทางรัฐบาลได 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้จะกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าไว 
ซ่ึงผูรับเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายท่ีสูงข้ึนซ่ึงบังคับใชใดๆ 
และผูรับเหมาจะไดรับการสงเสริมใหดําเนินการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของตนเองอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ขอมูลอางอิง: 

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



 การไมยอมใหมีการขมขู/คุกคามHARASSMENT/
มาตรฐาน 

พนักงานของผูรับเหมาตองไดรับการปฏิบัติอยางเคารพและมีเกียรต ิ 
ผูรับเหมาจะตองไมเก่ียวของหรือยอมใหเกิดการขมขูหรือการคุกคามทางรางกาย ทางเพศ ทางจติใจ หรือทางวาจา 

คําจํากดัความ 

การคุกคามทางรางกาย รวมถึงการใชหรือการขมขูดวยบทลงโทษทางรางกาย (การลงโทษทางรางกาย)  

การคุกคามทางจิตใจและวาจา รวมถึงการกรีดรอง ขมขู หรือการใชคําพูดดูถูกตอพนักงาน 

และการใชคําพูดหรือการกระทําซ่ึงพยายามจะลดความเชื่อมั่นในตนเองของพนักงาน 
 

การขมขูหรือคุกคามทางเพศ รวมถึง:  

ความคิดเห็นเร่ืองเพศซ่ึงไมพึงปรารถนา รวมถึงความคิดเห็นเร่ืองรางกาย รูปลักษณของบุคคล 

หรือกิจกรรมทางเพศ และการทาบทามหรือย่ืนขอเสนอทางเพศ 
o 

การกระทําทางรางกายซ่ึงไมพึงปรารถนา รวมถึงการขมขืน ขัดขวางหรือกีดขวางการเคลื่อนไหว 

หรือการกาวกายทางรางกาย 
o 

การเสนองานพิเศษหรือการดูแล หรือแสดงนัยการแลกเปลี่ยนความสัมพันธทางเพศ o 

มีแนวโนมท่ีพนักงานจะไดรับการเลือกปฏิบัติโดยลําเอียงเปนการตอบโตสําหรับการปฏิเสธการรุกล้ําทางเพศ o 

ขอกําหนด 

1. ในฐานะนายจาง ผูรับเหมาจะตองรับผดิชอบตอหลักความสมัพันธในการจางงานกับพนักงานของตน  
โดยผูรับเหมาควรปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่ใชบังคับซึ่งเด็ดขาดกวา หรือมาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership 

Standard) 

นโยบายการขมขูและคุกคาม 2. 

a. ผูรับเหมาจะตองมีนโยบายปองกันการขมขูและคุกคามเปนลายลักษณอักษร 

b. นโยบายการขมขูและคุกคามควรระบุรายละเอียดตอไปน้ีเปนอยางนอย: 

i. ขอความทีห่ามการขมขูและคกุคามทีส่อดคลองกับมาตรฐานดานบนและกฎหมายที่ใชบังคบัในประเทศของผูผลิต  

ii. วิธีการรองทุกขเปนการภายใน / การรองเรยีนเก่ียวกับพฤติกรรมการขมขูและคุกคาม 
[อางอิงจากขอกําหนดในการรองทุกขตามมาตรฐานความเปนผูนําดานเสรภีาพในการรวมกลุมและการเจรจาตอรองรวม]  

iii. ขอความทีร่ะบุวาพฤติกรรมที่กาวราวน้ีอาจนําไปสูการลงโทษถึงและรวมถึงการเลิกจางหรอืการฟองรองโดยผูมีอํานาจทางกฎ
หมาย และ 

ขอความทีร่ะบุวาจะไมมีการลงโทษหรือตอบโตพนักงานทีร่ายงานดวยความบริสทุธ์ิใจเก่ียวกับการขมขูและคุกคาม 
หรือพฤติกรรมขมขูและคุกคาม   

iv. 

การสื่อสาร  ผูรับเหมาจะตองสื่อสารกับพนักงานในเรื่องนโยบายการขมขูและคุกคามอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหพนักงานไดรับทราบสทิธิของตนเพ่ือปองกันการขมขูและคุกคาม  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพรวมถึง: 
3. 

การฝกอบรมเบือ้งตนสําหรับพนักงานใหม;  

การฝกอบรมหวัหนางาน/ผูบรหิาร;  

 



 

 
 

มาตรฐานความเปนผูนําดานการไมยอมใหมีการขมขูและคุกคาม – หนา 2        03.10.10 

การไมยอมใหมีการขมขู/คุกคามHARASSMENT/
 การติดประกาศนโยบายบนกระดานตดิปายประกาศของพนักงาน หรือตําแหนงอ่ืนๆ 

ที่พนักงานสามารถอานนโยบายเหลาน้ันไดงาย 

d. การฝกอบรมพนักงาน ผูรับเหมาจะตองอบรมพนักงานทีร่บัผิดชอบการใชและการบังคบัใชนโยบายการขมขูและคุกคาม 

เก่ียวกับบทบาทและความรับผิดชอบของตน. 
 

4. พนักงานรักษาความปลอดภัย 
พนักงานรักษาความปลอดภยัตามสถานที่ ไมวาจะเปนพนักงานเต็มเวลาของผูรับเหมาเอง 

หรือพนักงานสญัญาจางจากบริษัทผูจดัหาภายนอก 

ตองทํางานทั้งที่เปนกิจวัตรและฉุกเฉินเพ่ือทําใหแนใจวาการรักษาสวสัดภิาพและความปลอดภยัอยูในข้ันสูงสดุ 

ขณะเดียวกันก็ตองปกปองเกียรติของพนักงานดวย  ซึ่งรวมถึงขอกําหนดดานลางตอไปน้ี 

a. นโยบายท่ีเปนลายลักษณอักษร ผูรับเหมาตองมีนโยบายความปลอดภัยที่เปนลายลกัษณอักษร 
ซึ่งรวมถึงขอกําหนดสําหรับลักษณะภายนอก ความประพฤตสิวนบุคคล ความรับผดิชอบ และความรูเก่ียวกับกฎหมายทองถิ่น  
พนักงานรักษาความปลอดภยัตองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบ 

b. การใชกําลัง พนักงานรักษาความปลอดภยัตองทําหนาที่ประจําวันดวยความสภุาพและเคารพตอพนักงาน 

และผูเขามาเยีย่มชมทุกคน  
ไมควรมีการปฏบัิติงานประจําวนังานใดที่ใชกําลังยกเวนในสถานการณซึ่งจําเปนตอการปองกันตนเองเปนอยางมาก (เชน 

มีอันตรายที่เหน็เดนชัดตอตัวพนักงานรักษาความปลอดภยัเอง หรือตอพนักงานอ่ืนๆ)  
การใชกําลังในสถานการณทีจ่าํกัดน้ีควรพิจารณาใหเหมาะสมตามแตละสถานการณและอยูภายใตขอบเขตของกฎหมายในปร

ะเทศ  

c. การจัดการข้ันฉุกเฉิน 
เม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉินซึ่งรวมถึงความรุนแรงหรือความรนุแรงที่อาจเกิดข้ึนตอพนักงานหรือทรัพยสิน 

พนักงานรักษาความปลอดภยัตองแจงใหผูบริหารของผูรับเหมาทราบโดยทันท ี 
สถานการณฉุกเฉินดังกลาวตองไดรับการบันทึก 

d. การใชอาวุธ ไมแนะนําใหพกอาวุธทุกชนิดเวนแตจะมปีระกาศไวใชปองกันพนักงานและทรัพยสิน 

ในประเทศซึ่งเกิดสถานการณรุนแรงบอยครั้ง  ในกรณีเหลาน้ี 

ผูรับเหมาหรือผูใหบริการดานความปลอดภัยตองมีระบบที่เหมาะสมซึ่งสามารถฝกอบรมใหพนักงานใชและรกัษาอาวุธไดอยา

งถูกตอง  หามการนําอาวุธสวนบุคคลเขามายังสถานที่ของผูรับเหมาไมวาเวลาใดก็ตาม 

e. การตรวจสอบพนักงาน:  หากมีความจําเปนในการตรวจสอบพนักงานเพ่ือปองกันขโมยหรือกิจกรรมที่ผดิกฎหมาย 

ผูรับเหมาตองปรึกษากับสํานักแรงงานทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ 

ที่เหมาะสมเก่ียวกับมาตรฐานการตรวจสอบกอนเปนอันดับแรก  การตรวจสอบพนักงาน ซึ่งรวมถึง "การคนตัวอยางรวดเรว็" 

และการเปดกระเปาถือ ฯลฯ ตองทํากับพนักงานทุกคนโดยไมสนใจวาใครจะอยูในตาํแหนงใด  
การตรวจสอบพนักงานทั้งหมดตองทําในทีแ่จงและการตรวจสอบทางรางกาย (เชน การคนตัวอยางรวดเรว็) 

ตองทําโดยพนกังานรักษาความปลอดภยัซึ่งเปนเพศเดียวกับพนักงานและตองทําดวยความเคารพสวนบุคคล 

f. หอพัก 
พนักงานรักษาความปลอดภยัในหอพักตองทาํใหแนใจวาบรกิารดานความปลอดภยัพรอมสาํหรับการปองกันพนักงานและการ

แยกพนักงานชาย-หญิงออกจากกัน  หากเกิดเคอรฟว 
ตองเปนไปอยางมีเหตุผลและพนักงานตองไดรับแจงถึงบทบาทดานความปลอดภยัในการบังคับใชเคอรฟว 



 

 
 

มาตรฐานความเปนผูนําดานการไมยอมใหมีการขมขูและคุกคาม – หนา 3        03.10.10 

การไมยอมใหมีการขมขู/คุกคามHARASSMENT/
g. การฝกอบรม  

พนักงานรักษาความปลอดภยัทั้งหมดตองไดรับการฝกอบรมตามนโยบายความปลอดภัยทีเ่ปนลายลักษณอักษรและนโยบาย

การขมขูและคกุคามของผูรับเหมา  การฝกอบรมที่เก่ียวของกับงานทั้งหมดตองไดรับการบันทึก 

5. การเก็บรักษาเอกสาร 

ผูรับเหมาตองดแูลรักษาและจดัเก็บขอกลาวหาเก่ียวกับการขมขูและคุกคามใหพรอมใช ตามขอเรียกรองของ Nike 

หรือผูตรวจสอบที่ไดรับการแตงตั้ง 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้จะกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าไว 
ซ่ึงผูรับเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายท่ีสูงข้ึนซ่ึงบังคับใชใดๆ 
และผูรับเหมาจะไดรับการสงเสริมใหดําเนินการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของตนเองอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 



 ชั่วโมงการทํางานไมเกินกําหนด 
มาตรฐาน 
พนักงานของผูรับเหมาจะตองไมทํางานเกิน 60 ชั่วโมงตอสปัดาห 
หรือเวลาทํางานปกติและการทํางานลวงเวลาที่อนุญาตโดยกฎหมายของประเทศทีผ่ลติ โดยยดึตามเวลาที่นอยกวาเปนหลัก 

การทํางานลวงเวลาตองเกิดจากความยนิยอมและจะไดรับการชดเชยในอัตราพิเศษ พนักงานจะไดรับอนุญาตใหพักผอน 24 

ชั่วโมงตดิตอกันเปนอยางนอยในทุกๆ ระยะเวลาเจ็ดวัน 

คําจํากัดความ 
 

 กรณีพิเศษ คือสถานการณที่อยูนอกการควบคุมของผูรับเหมา โดยปกติเปนที่เขาใจในนาม “เหตุสดุวสิัย” 

ซึ่งรวมถึงเหตุการณตามธรรมชาติ (เชน ไฟไหม นํ้าทวม แผนดินไหว หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอ่ืนๆ) 

ความขัดแยงหรือเหตุการณไมสงบ และการหยุดชะงักหรือความขัดของของสาธารณูปโภคทีส่ําคัญ เชน ไฟฟา  

 กรณีพิเศษทางธุรกิจ คือกรณีพิเศษประเภทหน่ึง 

และเปนขอยกเวนที่จํากัดสาํหรับสถานการณที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาซึ่งอยูนอกเหนือแนวทางปฏิบัตทิางธุรกิจปกติ 

เชน การทีผู่จําหนายที่ไดรบัการแตงตั้งของ Nike ไมสามารถสงวตัถดุิบที่สาํคัญโดยไมคาดคิดมากอน หรือสถานการณอ่ืนๆ 

ตามที่ตกลงไวกับ Nike หรือบริษัทในเครือ Nike ซึ่งไมรวมถงึการที่เครื่องจกัรไมทํางาน 

ความลมเหลวในการวางแผนอยางถูกตอง ประเด็นทางธุรกิจที่เก่ียวกับการผลิตสินคาสําหรบัผูซื้อรายอ่ืน หรือสถานการณอ่ืนๆ 

ที่เกิดจากหรืออยูภายใตการควบคุมของผูรับเหมา  

พนักงานรายช่ัวโมง คือพนักงาน เชน พนักงานในสายการผลิต ซึ่งกฎหมายในประเทศกําหนดใหไดรบัคาจางเปนรายชั่วโมง 

(พนักงานทีส่ามารถไดรับคาจางทํางานลวงเวลา) พนักงานรายชั่วโมงไมรวมถึงพนักงานดานการจัดการหรือพนักงานคนอ่ืนๆ 

ที่ไดรับเงินเดือนตามที่กฎหมายในประเทศอนญุาต  

 

การทาํงานลวงเวลา คืองานที่ปฏิบัติเพ่ิมเตมิจากเวลาการทํางานปกตติามที่กฎหมายในประเทศระบุ   

ขอกําหนด 

1. ในฐานะนายจาง ผูรับเหมาจะตองรับผดิชอบตอหลักความสมัพันธในการจางงานกับพนักงานของตน 

โดยผูรับเหมาควรปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่ใชบังคับซึ่งเด็ดขาดกวา หรือมาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership 

Standard)  

2. เวลาการทํางานปกติ  

a. ระบบลงเวลา 
ผูรับเหมาตองใชระบบลงเวลาที่เหมาะสมทีท่าํหนาที่บันทึกชั่วโมงการทํางานประจาํวันของพนักงานอยางถูกตองในเวลาที่กํา

หนด เวลาที่กําหนด หมายถึง ไมเกิน 15 นาทีกอนหรือหลังกะ 

ระบบลงเวลาควรใชสําหรับการบันทึกทั้งเวลาที่เริ่มและที่หยดุการทํางาน 

ทั้งชั่วโมงปกตแิละชัว่โมงลวงเวลาตองไดรับการบันทึกลงในเอกสารและระบบเดียวกัน 

คาจางของพนักงานรายชั่วโมงควรคํานวณจากชั่วโมงทั้งหมดทีท่ํางานซ่ึงตดิตามโดยระบบลงเวลา  

b. เพ่ือใหแนใจในความถูกตอง ความเชื่อถือได และความโปรงใส 

โดยปกตแิลวระบบลงเวลาควรเปนระบบกลหรอือิเล็กทรอนิกส ระบบที่ไมใชระบบกลหรืออิเล็กทรอนิกส (เชน 

บัตรลงเวลาที่เขียนดวยมือ) ตองไดรับอนุมัตจิาก Nike หรือบริษัทในเครือ Nike  
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3. การทํางานลวงเวลา/ช่ัวโมงการทํางานท่ีจํากัด  

a. ผูรับเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายในประเทศเก่ียวกับชั่วโมงการทํางานทีจ่ํากัดในแตละวัน สัปดาห และป 

และการทํางานลวงเวลา  

b. อัตราพิเศษ 

การทํางานลวงเวลาตองไดรับการจายคาจางในอัตราพิเศษที่เทากับหรือสงูกวาขอกําหนดของกฎหมายในประเทศ หรอื 

125% ของอัตรารายชัว่โมงของพนักงาน  

c. ชั่วโมงการทํางานทั้งหมดรวมทั้งการทํางานลวงเวลาตองไมเกิน 60 ชั่วโมงตอสัปดาห 

หรือขีดจํากัดภายใตกฎหมายในประเทศ โดยยึดตามเวลาที่นอยกวาเปนหลกั นอกเสียจากวามีการจํากัดความตาม 

“กรณีพิเศษ” (ดูดานลาง)  

d. ใบอนุญาตการทํางานลวงเวลาในทองถิ่น 

หากกฎหมายในประเทศอนุญาตใหผูรับเหมาสมัครขอรับการอนุญาตใหพนักงานทํางานในเวลาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากชั่วโมงเ

หลาน้ันที่ไดรับอนุญาตตามปกติ ผูรับเหมาสามารถสมคัรและใชใบอนุญาตน้ัน โดยที:่  

i. ไดรับใบอนุญาตตามขอกําหนดของกฎหมายในประเทศ ที่ออกใหในระดับเทศบาลหรือสูงกวา  

ii. มีการตดิสําเนาประกาศในสถานที่ทาํงาน  

iii. ชั่วโมงการทํางานที่เพ่ิมเติมเปนไปโดยความสมัครใจ และ 

iv. ชั่วโมงที่ทํางานทั้งหมดตองไมเกิน 60 ชั่วโมงตอสัปดาห ยกเวนใน “กรณีพิเศษ” (ดูดานลาง)   

e. กรณีพิเศษ  

i. ในสถานการณที่จํากัดของกรณีพิเศษ และทีไ่ดรับอนุญาตโดยกฎหมายในประเทศ ชั่วโมงการทํางานทั้งหมดอาจเกิน  

60 ชั่วโมงตอสปัดาหได โดยที:่  

(a.) ผูรับเหมาทําการแจงตอ Nike หรือบริษัทในเครือ Nike โดยทันที 
และไดรับการอนุมัติเปนลายลกัษณอักษรกอนลวงหนา  

(b.) ผูรับเหมาปฏิบัติตามข้ันตอนทีเ่หมาะสมในการลดความจําเปนสําหรับการทาํงานลวงเวลาเพ่ิมเติม 
และการทํางานลวงเวลาเพ่ิมเตมิใดๆ ถูกจาํกัดใหเหลือเฉพาะที่จําเปนใหตรงตามกรณีพิเศษ และ  

(c.) การทํางานลวงเวลาเพิ่มเติมใดๆ เปนไปตามความสมัครใจ  

ii. Nike และบริษัทในเครือ Nike จะตรวจสอบคาํขอการทํางานลวงเวลาเพิ่มเตมิที่อยูภายใต “กรณีพิเศษ” เปนกรณีๆ ไป 

และจะพิจารณาระดับและระยะเวลาของการทํางานลวงเวลาเพ่ิมเติมที่ไดรบัอนุญาตภายใตขอยกเวนน้ี หากมี  

iii. การอนุมัติคาํขอสําหรบัชั่วโมงเพิ่มเติมอันเน่ืองมาจากกรณีพิเศษจะถูกบันทึกเปนเอกสารโดย Nike หรือบรษัิทในเครือ 

Nike โดยใชแบบฟอรมการรายงานกรณีพิเศษที่แนบมา ซึ่งผูรับเหมาตองเก็บรักษาสําเนาไว  

4. วันลา (วันหยุด)  

a. ผูรับเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายในประเทศและกฎระเบียบเก่ียวกับการพักเบรกและวันหยดุ  
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b. ยกเวนใน “กรณีพิเศษ” (ดูดานลาง) หรือตามที่อางอิงจาก “นโยบายการสบัเปลี่ยน” (ดูดานลาง) 

พนักงานจะไดรบัอนุญาตใหพักผอนเปนเวลา 24 ชั่วโมง (วันหยุด) ติดตอกันเปนอยางนอยในทุกๆ ระยะเวลา 7 วัน  

 

 จากขอเสนอแนะหลักปฏิบตัทิี่ดี เม่ือใดก็ตามที่สามารถทําได วันหยุดควรถกูลงตารางให 
เปนวันเดียวกนัในสัปดาห เพื่อที่พนักงานจะไดสามารถวางแผนสําหรบัวันหยุดน้ัน  

 

c. นโยบายการสับเปล่ียน  

i. โรงงานสามารถสับเปลีย่นวันหยุด โดยที:่  

 ถูกตองตามกฎหมายในประเทศ  

 พนักงานไดรับการแจงลวงหนาเปนเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง  

 มีการปรึกษากับตัวแทนพนักงานหรือสหภาพแรงงานที่มีอยู  

 วันที่ถูกสบเปลีย่นไมสงผลใหพนักงานตองทาํงานมากกวา 60 ชั่วโมงในสปัดาห 
(หรือตามขอกําหนดทางตามกฎหมายในทองถิ่นหากต่าํกวา)  

ii. หากวันหยดุถูกเปลี่ยนโดยมีการแจงลวงหนาต่าํกวา 24 ชั่วโมง วันทีท่ํางานจะตองไดรับคาจางในอัตราลวงเวลา 

และเปนไปโดยความสมัครใจ  

iii. สามารถปรับใชนโยบายการสับเปลี่ยนเฉพาะประเทศโดยที่มขีอกําหนดและการปองกันเพ่ิมเติมใหแกพนักงานได  

5. การทํางานลวงเวลาตองเกิดจากความยินยอม 

a. ผูรับเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายในประเทศเก่ียวกับความสมัครใจในการทาํงานลวงเวลา  

b. หากมีการอนุญาตใหทํางานลวงเวลาที่จาํเปนภายใตกฎหมายในประเทศ 

พนักงานตองยนิยอมที่จะถูกกําหนดใหทาํงานลวงเวลา โดยการไดรับแจงเก่ียวกับขอกําหนดน้ีในข้ันตอนการจางงาน  

c. หากจําเปนตองมีการทาํงานลวงเวลา พนักงานควรไดรับการแจงลวงหนาเปนเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมงหากเปนไปได  

d. ชั่วโมงที่ทํางานลวงเวลาเพ่ิมเติมใดๆ ภายใตการอนุญาตการทํางานลวงเวลาในทองถิ่น ในกรณีของ “กรณีพิเศษ” หรือ 

"ชั่วโมงที่ถูกสบัเปลี่ยน" โดยที่มีการแจงลวงหนาต่ํากวา 24 ชั่วโมงจะตองเปนไปโดยความสมัครใจ  

 

 จากแนวทางปฏิบัตทิี่แนะนํา ผูรับเหมาควรพยายามจัดการตามความจําเปนสําหรบัช่ัวโมง 
การทาํงานเพิม่เติมโดยการขอใหมีการทาํงานลวงเวลาตามความสมัครใจเปนอันดบัแรก  

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัตทิี่แนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีจะกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําไว ซึ่งผูรับเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายทีสู่งข้ึนซึ่งบังคับใชใดๆ 
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ชั่วโมงการทํางานไมเกินกําหนด 
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ชั่วโมงการทํางานไมเกินกําหนด 
 

แบบฟอรมการรายงานกรณีพิเศษ 

 

วันที:่ 

 

รายละเอียดโรงงาน:  

(สถานท่ีตั้ง ทรพัยากร/หนวยธุรกิจ จํานวนพนักงาน การจัดลาํดับในปจจุบัน) 

 

 

คําอธิบาย “กรณพีิเศษ” มีเหตุผลอันสมควรสําหรับช่ัวโมงเพิ่มเตมิ: 

 

 

 

ระยะเวลา/ขอบเขตของช่ัวโมงเพิ่มเตมิทีผ่านการอนุมตัิ (รวมทั้งจํานวนพนักงานที่ไดรับผลกระทบ): 

 

 

 

 

 

เหตุผล/สาเหตุของกรณีพิเศษ มาตรการในการบรรเทา ขั้นตอนในการจํากดัการเกิดเหตุการณน้ีในอนาคต: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุมัติโดย: 

 



 การจางงานประจํา 
มาตรฐาน 

จะตองมีการปฏบัิติงานตามหลกัความสมัพันธในการจางงานอันเปนที่ยอมรบั 

ซึ่งไดรับการกําหนดตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในประเทศน้ัน ผูรับเหมาจะตองไมมอบหมายใหพนักงานทํางานที่บาน 

ไมวาจะดวยรูปแบบใดๆ เพ่ือทาํการผลิตสินคายี่หอ Nike หรอืสินคาในเครือของ Nike 

คําจํากัดความ 
 

สัญญาระยะส้ัน ในกรณีที่ไมมีคําจํากัดความคําน้ีในกฎหมายในประเทศ สญัญาระยะสั้น คือสัญญาที่มีระยะเวลา 1 ป หรือ 

ต่ํากวา  

 

พนักงานช่ัวคราว คือพนักงานในสายการผลิตทีท่ํางานในสถานท่ีของผูรับเหมา แตถูกจดัหาและไดรับคาจางจากบริษัทอ่ืน 

เชน ตัวแทนจดัหางานชั่วคราว  

 

การละเมิดอยางแพรหลาย คอืการละเมิดที่แพรกระจายภายในโรงงาน 

และ/หรือแสดงใหเห็นความลมเหลวของระบบที่ไดสงผลกระทบทางลบตอพนักงานเปนจํานวนมาก  

 

ขอกําหนด 

1. ในฐานะนายจาง ผูรับเหมาจะตองรับผดิชอบตอหลักความสมัพันธในการจางงานกับพนักงานของตน 
โดยผูรับเหมาควรปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่ใชบังคับซึ่งเด็ดขาดกวา หรือมาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership 

Standard)  

2. การจดทะเบียน  

 ผูรับเหมาจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายในประเทศเกี่ยวกับการจดทะเบยีนของพนักงาน  

3. สัญญาการจางงาน  

a. ผูรับเหมาจะปฏบัิติตามขอกําหนดของกฎหมายในประเทศเก่ียวกับการใชสญัญาการจางงาน รวมทั้งขอกําหนดใดๆ 

ที่พนักงานไดเขียนเปนลายลกัษณอักษรในสัญญาการจางงาน รวมถึงวาระ ระยะเวลา 

และ/หรือการตอสัญญาการจางงานดังกลาว  

b. ผูรับเหมาตองอธิบายขอกําหนดทีร่ะบุไวในสญัญาการจางงานของพนักงาน (หากม)ี อยางครบถวนสมบูรณ 

ซึ่งควรถูกเขียนโดยใชภาษาของพนักงาน  

c. หากมีการใชสญัญาการจางงาน พนักงานควรไดรับสําเนาของสัญญาการจางงานหน่ึงชดุ ซึ่งเขียนในภาษาของพนักงาน 

กอนเขาเปนพนักงาน  

4. การใชสัญญาระยะสั้นและสัญญาพนักงานช่ัวคราว  

a. ผูรับเหมาไมควรหลบเลีย่งความรับผดิชอบของตนภายใตกฎหมายประกันสงัคมและกฎหมายแรงงานทีม่ีผลมาจากความ 

สัมพันธการจางงานประจํา ดวยการใชสัญญา (เฉพาะแรงงาน) ชั่วคราวหรือการใชสญัญาระยะสัน้ มากเกินกําหนด  

b. ควรมีการใชพนักงานชั่วคราวในการทํางานดานการผลิต โดยที่ไดรับอนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมาย ก็ตอเมื่อตองใหเปน 

ไปตามความจําเปนสําหรับงานตามฤดูกาล หรอืการผลิตในชวงสูงสดุของฤดกูารทํางาน 

หรือเพ่ือเติมตําแหนงวางระยะสั้นหรือความตองการพนักงานเปนเวลาต่ํากวาหน่ึงป  
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การจางงานประจํา 

c. ตัวอยางที่เปนไปไดของการใชงานพนักงานดานการผลิตชั่วคราวหรือสัญญาระยะสั้นมากเกินไป ไดแก:  

i. การใชพนักงานชั่วคราวอยางแพรหลายเปนเวลานานกวาหน่ึงปเพ่ือตอบสนองความจําเปนในการจางงานอยางตอเน่ือง  

ii. การตอสญัญาระยะสั้นอยางแพรหลาย 

โดยที่การปฏิบัติเชนน้ันเปนการปฏิเสธสทิธิโดยชอบธรรมของพนักงานในการไดรับเงินคาชดเชย การไดรับประกันสังคม 

ฯลฯ และ  

iii. พนักงานในสายการผลิตมากกวา 15% เปนพนักงานชั่วคราวหรืออยูในสญัญาระยะสั้น  

d. แนวทางปฏิบัตแิละกฎหมายการจางงานในดานน้ีมีความซับซอนและแตกตางกันอยางมากตามแตละประเทศ 
การนํามาตรฐานน้ีไปใชจะไดรบัการพิจารณาตามแตละประเทศเปนกรณีไป  

5. โครงการฝกงาน  

a. ตามกฎทั่วไป ไมอนุญาตใหมีการจาย “คาจางการฝกอบรม” หรือการเขารวมใน “โครงการฝกงาน” 

หากโครงการนัน้มีการจายคาจางหรือมีการใหผลประโยชนพนักงานนอยกวาที่พนักงานประจําไดรับ  

b. ตามขอยกเวน โครงการดังกลาวอาจไดรับการอนุมัติตามกรณีของแตละประเทศ โดยที่โครงการน้ัน:  

i. ไดรับการจัดข้ึนเพ่ือและเปนไปตามกฎหมายในประเทศ  

ii. ไดรับการออกแบบมาเพ่ือใหประโยชนแกผูรับการฝกอบรม 

โดยการใหความรูในดานทักษะการทาํงานหรอืนําไปสูการจางงานประจํา  

iii. การเขารวมโครงการของผูรับการฝกอบรมถูกจาํกัดใหอยูในระยะเวลา (โดยทัว่ไปไมเกิน 6 เดือน)  

iv. ผูรับการฝกอบรมไดรับคาชดเชยสําหรับการผลิตสินคาสําเร็จรูปใดๆ ดวยคาจางข้ันต่ําตามกฎหมาย หรือสูงกวา และ  

v. โครงการไมไดมีไวเพ่ือจุดประสงคในการหลบเลี่ยงความรับผิดชอบของผูรบัเหมาภายใตกฎหมายและกฎระเบียบวาดวย
ประกันสังคมและแรงงานที่มผีลมาจากความสมัพันธการจางงาน  

6. หามไมใหมีการมอบหมายใหพนักงานทํางานท่ีบาน  

a. เพ่ือใหมั่นใจถึงการปฏิบัตติามแนวทางการปฏิบัติและมาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) เหลาน้ี 

ผูรับเหมาจะตองไมมอบหมายใหพนักงานทาํงานที่บานในรปูแบบใดๆ สําหรับการผลิตสินคายี่หอ Nike 

หรือสินคาในเครือของ Nike ซึ่งหมายความวาพนักงานจะตองไมปฏิบัติงานการผลิตสินคายี่หอ Nike หรือสินคาในเครือของ 

Nike นอกสถานที่ทาํงานประจํา  

b. หากมีการมอบหมายการทาํงานที่บานสําหรับผูซื้อรายอ่ืน (ไมใชการผลติของ Nike หรือการผลิตในเครือ Nike) 

ผูรับเหมาตองเปนตัวแทนและสามารถแสดงใหระบบเห็นวาและเชื่อวามิไดการผลิตสินคายีห่อ Nike และการผลิตในเครือ 

Nike โดยเจตนาหรือจงใจ  

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้จะกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าไว 
ซ่ึงผูรับเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายท่ีสูงขึ้นซ่ึงบังคับใชใดๆ และผูรับเหมาจะไดรับการสงเสริมใหดําเนินการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ 
ของตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



 การนําไปใช 
มาตรฐาน 

เน่ืองจากถือเปนเง่ือนไขในการทําธุรกิจกับ Nike ผูรับเหมาจะตองปฏิบัติตามและรวมมาตรฐานแนวทางการปฏบัิติน้ี 

และมาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standards) ที่เพ่ิมเติมเขามา และกฎหมายที่ใชบังคับเขากับหลักปฏิบัติของตน 

รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบ  ผูรับเหมาจะตองประกาศแนวทางปฏิบัตน้ีิดวยภาษาของพนักงานของตน ในสถานทีท่ํางานหลักทั้งหมด 

อบรมพนักงานในเรื่องสิทธิและความรับผดิชอบตามที่กําหนดโดยแนวทางปฏบัิติน้ีและกฎหมายในประเทศทีใ่ชบังคับ 

และดาํเนินการใหมั่นใจวาผูรับเหมาชวงทีผ่ลติสินคายี่หอ Nike หรือสินคาในเครือ Nike ไดปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวแลว 

คําจํากัดความ 

เอกสารหรือเอกสารประกอบ คือขอมูลที่ไดรับการพิมพ เขียน หรือจดัเก็บในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส 

ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงบันทึก รายงาน ประกาศ คํารองเรยีน ไฟลคอมพิวเตอร ไฟลสวนบุคคล 

บันทึกบัญชีเงินเดือนและการลงเวลา อีเมล และจดหมายโตตอบอ่ืนๆ 

 

ขอกําหนด 
1. ในฐานะนายจาง ผูรับเหมาจะตองรับผดิชอบตอหลักความสมัพันธในการจางงานกับพนักงานของตน  

โดยผูรับเหมาควรปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่ใชบังคับซึ่งเด็ดขาดกวา หรือมาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership 

Standard) 

2. การบงัคับใชแนวทางการปฏิบัติและมาตรฐานความเปนผูนํา (CODE LEADERSHIP STANDARD) 

a. แนวทางการปฏิบัติ (Code) และมาตรฐานความเปนผูนํา (CLS) ของ Nike และบริษัทในเครือ Nike 

บังคับใชกับผูผลิตตามสญัญา รวมถึงผูรับเหมารายยอย ที่ผลติสินคายีห่อ Nike หรือสินคาในเครือ 

b. ขอกําหนดทีใ่ชบังคับของกฎหมายในประเทศที่เก่ียวของกับพนักงานหรือสถานทีท่ํางาน 

รวมถึงมาตรฐานดานสภาพแวดลอมและแนวทางปฏิบัติวาดวยความปลอดภัยและสุขภาพของ Nike รวมทั้ง CLS 

(มาตรฐานความเปนผูนํา) บังคับใชกับทุกคนที่อยูที่สถานทีข่องผูรับเหมาตามกฎหมาย 

c. ตามขอบเขตทีแ่นวทางการปฏิบัติและ/หรือ CLS (มาตรฐานความเปนผูนํา) 

กําหนดมาตรฐานแรงงานไวสงูกวากฎหมายในประเทศ เชน มาตรฐานบังคบัใชกับพนักงานในสายการผลิตทุกคนในอาคารใดๆ 

ที่มีการผลติสนิคายี่หอ Nike หรือสินคาในเครอื  

รวมถึงพนักงานในสายการผลิตที่ไดรับการวาจางผานบริษัทอ่ืนหรือความสัมพันธในการจางงาน/เก่ียวกับสญัญา 

d. ผูไดรับอนุญาตและตวัแทน ผูไดรับอนุญาตและตัวแทนตองตรวจสอบใหแนใจวามีการปฏิบัตติามแนวทางการปฏิบัต,ิ CLS 

(มาตรฐานความเปนผูนํา) และขอกําหนดตามกฎหมายในประเทศทีใ่ชบังคบัอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการผลิตสินคายี่หอ Nike 
หรือสินคาในเครือ Nike และตองปฏิบัตติามขอกําหนดอ่ืนๆ ที่กําหนดไวในคูมือ/นโยบายของผูไดรับอนุญาตและตวัแทน 

3. การรวมมาตรฐานเขาไวในแนวทางการปฏิบัตทิางธุรกิจของผูรับเหมา 

a. ผูรับเหมาตองนําไปใชและยดึถอืกฎและเง่ือนไขของการจางงานที่เคารพตอพนักงาน 

และอยางนอยตองปกปองสิทธิของพนักงานภายใตกฎหมายและกฎระเบียบวาดวยประกันสังคมและแรงงานในประเทศและระ

หวางประเทศ 
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นโยบายและวธิีปฏิบตั ิผูรับเหมาตองมีนโยบายและวิธีปฏบัิติที่เขียนเปนลายลักษณอักษร 

และเก็บรักษาบันทึกทีค่วบคมุทุกดานของการจางงานไวอยางเหมาะสมและถูกตอง ตั้งแตการจัดหางาน การจางงาน 

การลงโทษ ไปจนถึงข้ันตอนการไลออกหรือการเลิกจาง  

b. 

จากขอเสนอแนะหลักปฏิบัติท่ีด ี

ผูรับเหมาไดรับการสนับสนุนใหดําเนินขั้นตอนการตรวจสอบนโยบาย วิธีปฏิบัติ 

และการนําไปใชและปรับปรุงเมื่ออยูในประกัน 
 

 

c. ผูรับเหมาตองมอบหมายความรับผดิชอบดานการดูแลทรัพยากรบุคคลใหกับเจาหนาทีท่ี่มคีุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอและไดรั
บการกําหนดอยางชดัเจน 

d. โปรดอาน CLS (มาตรฐานความเปนผูนํา) 

ที่เก่ียวของเพ่ือดูคําอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอกําหนดและขอเสนอแนะหลักปฏิบัตทิี่ดสีําหรับนโยบายและวิธีปฏิบัติวาดวยการ

จางงาน การไมเลือกปฏิบัติ ระบบการรองทุกข การชดเชย การขมขูและคกุคาม ชั่วโมงทํางาน ฯลฯ 

4. การตรวจสอบและการแกไขขอบกพรอง  

a. ผูรับเหมาตองใหความยินยอมและรวมมือกับการตรวจสอบ ไมวาจะดาํเนินการโดย Nike บริษัทในเครือ Nike 

หรือผูตรวจสอบจากบริษัทอ่ืนที่ไดรับการแตงตั้ง ในการตรวจสอบการปฏบัิตติามมาตรฐานแนวทางการปฏบัิติ ขอกําหนด CLS 

(มาตรฐานความเปนผูนํา) และกฎหมายในประเทศที่ใชบังคบัโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

b. การใหความยินยอมเพ่ือการควบคุมและตรวจสอบ ประกอบดวย 

i. การอนุญาตใหผูตรวจสอบสามารถเขาไปยังสถานทีผ่ลติของผูรับเหมา รวมถึงสถานที่เก็บเอกสารที่เก่ียวของ 

หากจําเปนสําหรับการระบุสถานะที่แทจริงของสภาพการทํางานในสถานที่ทาํงาน 

อาจรวมถึงบริเวณของสถานทีท่ํางานที่โดยปกติจะหามไมใหบุคคลภายนอกเขาไปเพ่ือเหตุผลดานความปลอดภยัหรือ

ทรัพยสินทางปญญา 

ii. การอํานวยความสะดวกในการเขาถึงพนักงานของผูรับเหมาโดยไมจํากัด 

เพ่ือจุดประสงคในการสัมภาษณเพ่ือตรวจสอบในทางลับ ผูรบัเหมาจะไม “แนะแนว” 

พนักงานเก่ียวกับคําถามทีผู่ตรวจสอบอาจถาม หรือแทรกแซง รวมถึงไมตอบโตพนักงานที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ 

และ 

iii. จัดเตรยีมเอกสารที่ CLS (มาตรฐานความเปนผูนํา) กําหนดใหเก็บรักษา 

หรือเอกสารที่ตองใชในการยืนยันการปฏบัิติตามแนวทางการปฏิบัติหรือกฎหมายในประเทศที่ใชบังคับ 

การเกบ็รกัษาเอกสาร c. 

i. ผูรับเหมาตองเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดที่ตองใชในการยืนยันการปฏิบัตติามแนวทางการปฏิบัติหรือกฎหมายทีใ่ชบังคั

บ รวมถึงเก็บรักษาเอกสารทีร่ะบุไวใน CLS (มาตรฐานความเปนผูนํา)  เอกสารดังกลาวตองไดรับการจัดเก็บ ณ 

สถานที่ของผูรบัเหมา และไดรับการจดัการเพ่ือให Nike หรอืผูตรวจสอบทีไ่ดรับการแตงตัง้ของ Nike 

สามารถระบุและเขาถึงไดงาย 

ii. ตองมีการเก็บรกัษาเอกสารเปนเวลา 12 เดือน หรือตามที่กฎหมายในประเทศกําหนด 

ไมวาระยะเวลาจะนานข้ึนหรือไมก็ตาม 
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d. ความโปรงใส  ผูรับเหมาจะตองมีความโปรงใส (เปดเผยและซื่อสัตย) 

อยางเต็มทีใ่นดานการนําไปใชและปฏบัิติตามแนวทางการปฏิบัติและ CLS (มาตรฐานความเปนผูนํา)  

ตองมีการเก็บรกัษาเอกสารในสภาพดั้งเดิม/ไมมีการเปลี่ยนแปลง  ขอมูลและเอกสารตองไมมีการปลอมแปลงหรือบิดเบือน  

ตัวอยางเชน หามไมใหผูรับเหมาเก็บรักษาหรอืแสดง “เอกสารทาํซ้ํา” 

ที่มีขอมูลเก่ียวกับคาจางหรือชั่วโมงทํางานที่เปนเท็จหรือกอใหเกิดความเขาใจผดิ แกผูตรวจสอบ   

e. การแกไขขอบกพรอง ผูรับเหมาจะตองพยายามอยางเตม็ทีใ่นการแกไขอยางทันทวงที 
และแกไขปญหาการไมปฏิบัตติามที่พบระหวางการตรวจสอบ  

ความลมเหลวในการดําเนินการดังกลาวอาจสงผลทําใหถูกลงโทษภายในกรอบของขอตกลงในการจดัหาทรัพยากร 

รวมถึงการลดการสั่งซื้อหรือการเลิกกิจการ 

5. หามไมใหมกีารทาํสัญญารับชวงโดยไมไดรับอนุญาต 
ผูรับเหมาตองไมทําสัญญารับชวงการผลติของสินคายี่หอ Nike หรือสินคาในเครือ Nike 

ใหแกบริษัทอ่ืนหรือใหแกผูรับเหมาที่เปนเจาของสถานทีท่ี่ไมไดรับอนุมัติกอนหนาน้ี 

โดยไมไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจาก Nike หรือบริษัทในเครือ Nike 

6. การส่ือสารและการฝกอบรม 

a. ผูรับเหมาตองประกาศแนวทางการปฏิบัตใินพ้ืนที่ทาํงานหลักทั้งหมด และแปลเปนภาษาตางๆ ที่พนักงานใช 

b. การแนะนําเบือ้งตนและการฝกอบรมพนักงาน 

ผูรับเหมาตองจดัใหมีการแนะนําเบ้ืองตนสําหรบัพนักงานใหมเม่ือมีการจางงาน ซึ่งรวมถึงการอธิบายกฎเกณฑ ผลประโยชน 

และสิทธิประโยชนตามกฎหมายอ่ืน และนโยบายดานทรัพยากรบุคคล แรงงานสัมพันธ รวมทั้งสทิธิในการรวมกลุม 

ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัย  ควรมีการปรับปรุงการฝกอบรมอยูเสมอ 

และโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัต ิ

c. ตองมีการสื่อสารกฎ นโยบาย และวิธีปฏิบัติของสถานทีท่ํางาน ใหพนักงานทราบ โดยใชภาษาพูดของพนักงาน 

หากไมใชภาษาเดียวกับภาษาทองถิ่น 

d. การฝกอบรมหวัหนางาน 

ผูรับเหมาตองตรวจสอบใหแนใจวาหัวหนางานไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับกฎหมายในประเทศทีใ่ชบังคบั 

มาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ และมาตรฐาน CLS (มาตรฐานความเปนผูนํา) 

e. เอกสารการฝกอบรม ผูรับเหมาตองจัดเก็บเอกสาร เชน เอกสารการฝกอบรมที่มีหวัขอ วันที่ และชื่อผูเขารวม   

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) นี้จะกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าไว 
ซ่ึงผูรับเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายท่ีสูงข้ึนซ่ึงบังคับใชใดๆ 
และผูรับเหมาจะไดรับการสงเสริมใหดําเนินการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของตนเองอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



 การบริหารจัดการดานสุขภาพ 
มาตรฐาน 
คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 
และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงตอสุขภาพกายและใจและคุณภาพความเปนอ

ยูของสังคม 
 

ความรับผิดชอบ  
ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติงานในการบริหารจัดการดานสุขภาพไดรับการพัฒนา นําไปใช 
และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการขอกําหนดในการบริหารจัดการดานสุขภาพ 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดในการบริหารจัดการดานสุข
ภาพ 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดในการบริหารจัดการดานสุขภาพ 

ขอกําหนด 
การประเมินความเสี่ยง—แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเส่ียงประจําป 
ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

1. 

a. การชี้บงอันตรายดานสุขภาพท่ีเก่ียวกับงานและท่ีไมเก่ียวกับงานของพนักงาน 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับถังเก็บวัตถุอันตราย 

c. การกําหนดและการนํามาตรการควบคุมมาใชเพื่อลดความเส่ียงตอสุขภาพ (เชน โปรแกรมการฉีดวัคซีน 

โปรแกรมการเลิกสูบบุหร่ี) 

นโยบายและวิธีปฏิบัติ—แตละโรงงานจะตองมีวิธีปฏิบัตท่ีิจะนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงอันตรายดานสุขภาพ 

ซ่ึงตองครอบคลุมส่ิงตอไปน้ีเปนอยางนอย 
2. 

a. คลินิก (จําเปนตองมีในทุกสถานท่ีท่ีมีพนักงานมากกวา 1000 คน) 

เจาหนาท่ีดูแลสุขภาพทุกคนควรไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติการทางการแพทยท่ีเก่ียวกับงานและในกรณีฉุกเฉิ

น 
 

ตองมีวิธีปฏิบัตริับผูปวย การรักษา การขนยาย และการจําหนายยาใหผูปวยอยางเหมาะสม  

การใชและการทดสอบการบํารุงรักษาและการปรับเทียบของเคร่ืองมือทางการแพทย และเคร่ืองมือเฝาระวัง  

การกลับมาทํางานของพนักงานท่ีปวยเน่ืองจากการทํางานซ่ึงเปนผลจากการติดเชื้อหรือโรคติดตอ  

การรักษาโรคจากการติดเชื้อท้ังหมด  

มีการควบคุมการติดเชื้อและเครื่องมือท่ีเหมาะสม (เชน ถุงมือปราศจากเชื้อ หนากากชวยหายใจ หมอน่ึงฆาเชื้อ 

เข็มฉีดยาชนิดใชแลวท้ิง อุปกรณเย็บแผล) 
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การบริหารจัดการดานสุขภาพ 

 มีเตียงเดี่ยวอยางนอย 1 เตียงตอพนักงาน 1000 คน 

 คลีนิกในโรงงานตองติดตั้งระบบระบายอากาศแบบกลไกท่ีสามารถรักษาอุณหภูมิใหอยูระหวาง 21 – 27 

องศาเซลเซียส (70 – 80 F) ไดตลอดเวลา 

 ปฏิบัติตามมาตรฐานทางสุขอนามัยอยางเครงครัด 

b. การเฝาระวังดานสุขภาพ 

 โปรแกรมการเฝาระวังดานสุขภาพสรางข้ึนตามผลการประเมินความเส่ียง 

 ระบบท่ีใชวิเคราะหผลโปรแกรมการเฝาระวัง และใหคําแนะนําในการปฏิบัติตนท่ีถูกตอง 

รวมถึงใหการรักษาทางการแพทย 

 การประเมินผลสุขภาพท่ัวไปของพนักงานในทุกระดับการจางงาน (การฝกงาน การทดสอบพื้นฐาน 

การตรวจสุขภาพกอนเขางาน การเจ็บปวยในภายหลัง) 

 แพทยท่ีมีความสามารถ ผูเชีย่วชาญดานการดูแลสุขภาพท่ีเก่ียวกับงาน 

หรือเจาหนาท่ีท่ีมีความสามารถตองเปนผูทําการเฝาระวังดานสุขภาพ 

 ขอมูลสุขภาพท่ีเก่ียวกับงานตองไดรับการทบทวนเพ่ือระบุแนวโนมและการวางแผนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

c. การสงเสริมสขุภาพ ตองมีมาตรการปองกันท่ีเหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงดานสุขภาพโดยรวมของพนักงาน (เชน 

การเลิกสูบบุหร่ี การฉีดวัคซีนปองกันบาดทะยัก การฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับ B 

กิจกรรมประจําเดือนดานสุขภาพของผูหญิง เปนตน) 

d. พนักงานทุกคนสามารถเขาถึงเวชระเบียนสุขภาพของเขาหรือเธอไดดวยตัวเอง 

3. การฝกอบรม— พนักงานทุกคนตองไดรับขอมูล 

และ/หรือการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพกายและใจและคุณภาพความเปนอยูของสังคม  

พนักงานดูแลสุขภาพ ตองไดรับการฝกอบรมท่ีมีการรับรองสําหรับระดับการดูแลท่ีใหบริการ 

4. การเตรียมเอกสาร— 

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกทางการแพทย 
แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกหลักฐานทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวกเพิ่มอีก 30 

ป  บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน 

เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย 

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ 

a. การประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบัน 

b. การบํารุงรักษาและการปรับเทียบอุปกรณอยางนอยเปนเวลา 3 ป 
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การบริหารจัดการดานสุขภาพ 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 9-6 

 

 

  



 สุขอนามัย 
มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 
และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 
หรือเปนผลมาจากการทํางานของเคร่ืองจักรของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 
และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพื่อลดความเส่ียงเก่ียวกับสุขอนามัยในสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน  

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวานโยบายและวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับสุขอนามัยไดรับการพัฒนา นําไปใช 
และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการนโยบายและวิธีปฏิบัติงานในเร่ืองสุขอนามัย 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของนโยบายและวิธีปฏิบั
ติในเร่ืองสุขอนามัย 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของนโยบายและวิธีปฏิบัติในเร่ืองสุขอนามัย 

คําจํากดัความ  

สุขอนามัย คือวิธีสงเสริมการมีสุขภาพดี ดวยการปองกันการไดรับอันตรายจากของเสีย  อันตรายอาจเปนเชื้อจากรางกาย จุลชีวะ 
ชีวภาพ หรือสารเคม ีของเสียที่อาจทําใหเกิดปญหาดานสขุภาพไดแก สิง่ปฏิกูลจากมนุษยและสตัว ขยะมูลฝอย นํ้าเสียในครวัเรือน 
ของเสียจากโรงงาน และของเสียจากเกษตรกรรม 
ขอกําหนด  

การประเมินความเส่ียง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมินความเสี่ยงประจําป 
เพ่ือลดหรือกําจดัความเสี่ยงเก่ียวกับสุขอนามัย ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

1. 

a. การชี้บงอันตรายที่เก่ียวกับสุขอนามัย 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตราย 

c. การกําหนดและการนํามาตรการการควบคุมไปใชเพื่อลดความเส่ียง (เชน การระบายอากาศ การทําความสะอาด) 

นโยบายและวิธีปฏิบัติ—
แตละโรงงานตองใชวิธีปฏิบัติเพื่อใหทุกพื้นท่ีท่ีพนักงานและคูสัญญาทํางานปลอดจากส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขอนามัย   
อยางนอยท่ีสุด โรงงานจะตอง 

2. 

a. ดูแลรักษาพ้ืนท่ีทํางานท้ังหมดใหสะอาด แหง และอยูในสภาพท่ีไดรับการซอมแซมอยางเหมาะสม 

b. สรางและรักษาสถานทีท่ํางานทุกแหงไมใหมสีัตวจําพวกหนู แมลง หรือสัตวที่เปนอันตรายอ่ืน เขามาในสถานทีท่ํางานได 

c. มีการปองกันสภาพแวดลอมทีเ่ปยกชื้น เม่ือตองทํางานในสถานท่ีเปยก 

d. นําขยะและของทิ้งแลวในภาชนะบรรจุที่ปองกันการรั่วและไมอุมนํ้าไปทิ้งทุกวัน 

e. ทําความสะอาดส่ิงท่ีหกเลอะเทอะทันทีและตองกําจัดของเสียอยางถูกตอง (ควรมีปายเตือนบนพื้นท่ีเปยก) 

f. มีจํานวนหองนํ้าที่เพียงพอสําหรับหญิงและชาย ตามอัตราสวนตอไปน้ี 
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สุขอนามัย 
จํานวนพนักงาน    จํานวนหองนํ้าต่ําสดุ 
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   หองนํ้าเพ่ิม 1 หองสําหรับพนักงานเพิ่มทุกๆ 40 คน 

 

g. มีชองระบายอากาศและทอระบายนํ้าแบบปดในหองนํ้าทุกหอง 

h. ทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในหองน้ําทุกวันเปนอยางนอย 

i. มีอางลางหนาพรอมสบูลางมือในสถานทีท่ํางานทุกแหง 

j. มีกระดาษเช็ดมอืแบบแยกชิ้น เครื่องเปาแหง หรือสวนทีส่ะอาดของผาเชด็มอืแบบมวนใกลกับบริเวณอางลางมือทุกพ้ืนที ่

3. การฝกอบรม—พนักงานตองไดรับการขอมูลเก่ียวกับสุขอนามัย 

4. การเตรียมเอกสาร— 

บันทึกทางการแพทย แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน 
บวกเพิ่มอีก 30 ป  บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน 
เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย    

บันทึกอุบัติการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกอุบัติการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ การประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบัน 
 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 9-15 

 

 



 น้ําดื่ม 
มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 
และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 
หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 
และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพ่ือใหแนใจวาสามารถใหบรกิารนํ้าดื่มทีส่ะอาดปลอดภัยแกพนักงานทุกคนได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 

 

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติงานดานคุณภาพนํ้าไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานดานการจัดการคุณภาพนํ้า 

ผูจัดการและหัวหนางานตองดําเนินการใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของขั้นตอนและวิธีปฏิบั
ติงานดานคุณภาพนํ้า 

พนักงานตองยึดมั่นในข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานดานคุณภาพนํ้า 

คําจํากดัความ 

นํ้าดื่ม คือ นํ้าทีส่ะอาดและดีตอสุขภาพ  

ขอกําหนด 

การประเมินความเสี่ยง—แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเส่ียงประจําป 
ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

1. 

a. การระบุอันตรายที่อาจปนเปอนในนํ้าดื่มของสถานทีท่ํางาน 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตราย 

c. การระบุมาตรการการควบคุมเพื่อลดความเปนไปไดของน้ําดื่มท่ีมีสารปนเปอน (เชน การสุมตัวอยาง การบําบัด) 

นโยบายและวธิีปฏิบตัิงาน—แตละโรงงานตองใชวิธีปฏิบัตงิานดานคุณภาพนํ้าซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย 2. 

a. ตองมีนํ้าดื่มใหบริการแกพนักงานทุกคน 

b. แหลงนํ้าที่ไมเหมาะสําหรับบรโิภคตองมีการติดปายบอก 

c. ตูนํ้าดื่มตองอยูหางจากสภาพแวดลอมในการทํางานที่เปนอันตราย 

d. ที่จัดเก็บที่ถูกสขุลักษณะและบริเวณสําหรับทําความสะอาดแกวหรือภาชนะบรรจุนํ้าดื่มสวนตัว 

e. นํ้าที่ไมเหมาะสาํหรับบริโภคตองไดรับการตมหรือขจัดสิ่งปนเปอนกอนที่จะนําไปใชเตรียมหรือประกอบอาหาร 

f. เขียนคูมือตอบโตเปนลายลักษณอักษรในกรณีที่มีการปนเปอนหรือการปนเปอนที่ตองสงสยัของแหลงนํ้าดื่มในโรงงาน 

g. โครงการการสุมตรวจตัวอยางนํ้า โรงงานทุกแหงทีใ่ชนํ้าบาดาล (บอนํ้าบาดาล) 

หรือนํ้าผิวดินเปนแหลงนํ้าของโรงงานในการใหบริการนํ้าดื่มตองมีโครงการการสุมตรวจคณุภาพตัวอยางนํ้าที่เหมาะสม  
ซ่ึงตองตรงตามขอกําหนดตอไปน้ีเปนอยางนอย 
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น้ําดื่ม 
 ความถี่ของการสุมตรวจข้ึนอยูกับจํานวนผูใช 

จํานวนผูใช  ตัวอยางข้ันต่าํ/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 

 ระดับเชื้อแบคทีเรียและการฆาเชื้อโรคที่ยอมรับ 

- ฟคัลโคลฟิอรม = 0.0 

- การหยดุยั้งเชื้อไกอารเดีย แลมเบลีย 99.9% และการหยุดยัง้เชื้อไวรัส 99.99% 

- ความเขมขนของสารฆาเชื้อโรคที่เขาสูระบบตองไมนอยกวา 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร 

- คลอรีนทั้งหมดที่วัดได คลอรีนรวม หรือคลอรนีไดออกไซดตองวัดได 95% ของตัวอยางในแตละเดือน 

3. การฝกอบรม— 

การรับรูในเรื่องคุณภาพน้ํา  พนักงานทุกคนในโรงงานทีใ่ชนํ้าบาดาล (บอนํ้าบาดาล) หรือนํ้าผิวดิน 

ตองไดรับการฝกอบรมระดบัการรับรูที่เก่ียวของกับมาตรฐานและวิธีปฏิบัติงานดานคุณภาพนํ้าในพ้ืนที่   
การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเน้ือหาตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 รายงานข้ันตอนตางๆ 

ของนํ้าดื่มที่เก่ียวของกับความเจ็บปวยซึ่งตองไดรับการปฐมพยาบาลหรือความชวยเหลือทางการแพทยอ่ืนๆ 

 ข้ันตอนการรายงานการเจ็บปวย 

การฝกอบรมเร่ืองคุณภาพน้ํา  
พนักงานทุกคนที่มีหนาท่ีรับผิดชอบการรักษาคุณภาพนํ้าในโรงงานจะตองไดรับการฝกอบรมเพือ่ตอบโตตอเหตุการณ

ฉุกเฉินในกรณีที่มีการปนเปอนในนํ้าดื่มเกิดข้ึน 

4. การเตรียมเอกสาร— 

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกทางการแพทย  แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน 

บวกเพิ่มอีก 30 ป  บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน 

เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย  

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ  แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกไวสําหรับ 

a. การประเมินความเส่ียงปจจุบัน 

b. ผลการทดสอบคุณภาพนํ้าเชิงวิเคราะหเปนเวลาอยางนอย 3 ป 
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น้ําดื่ม 
เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 9-18 

 

 

 

  

 



 

 

การจัดการหอพัก 
มาตรฐาน 
คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 
และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 
หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 
และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

 พัฒนาขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเสี่ยงของการปฏิบัติงานและการบํารุ

งรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกของหอพัก 

ความรับผิดชอบ  

ผูจัดการพ้ืนที่ตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติงานในการจัดการหอพักไดรับการพัฒนา นําไปใช 
และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการขอกําหนดของการจัดการหอพัก 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของการจัด
การหอพัก 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของการจัดการหอพัก 

คําจํากัดความ 

 หอพักคือท่ีอยูอาศัย ซึ่งหน่ึงหองประกอบดวยเตียงเดี่ยวหลายเตียง 

สวนใหญจะมีความเปนสวนตัวนอยหรือไมมีเลย และมักใชหองนํ้ารวมกัน 

ขอกําหนด 
1. การประเมินความเส่ียง—

แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเสี่ยงประจําปกอนท่ีจะเขาไปดําเนินการในพื้นท่ี 

ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. การระบุอันตรายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกของหอพัก 

b. การประเมินความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับอันตราย 

c. การระบุมาตรการการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง (เชน ระบบทําความรอนและความเย็น, 

การปองกันอัคคีภัย, การรกัษาความปลอดภัย ฯลฯ) 

2. นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน—แตละโรงงานตองนําวิธีปฏิบัติงานตางๆ ไปใชเพื่อการจัดการหอพัก 

ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. ท่ัวไป 

 ท่ีพักตองมีโครงสรางท่ีปลอดภัย ไดรับการซอมแซมอยางดี สะอาด ปลอดภัย 

และสามารถปกปองผูอยูอาศัยจากสภาพแวดลอมตางๆ ได 
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การจัดการหอพัก 
 ท่ีพักตองสามารถรับมือท่ีเหมาะสมจากเจาหนาท่ีระงับเหตุฉุกเฉินในทองท่ี 

ซึ่งรวมถึงหนวยงานใหบริการดับเพลิง หนวยงานใหบริการดานการแพทย และหนวยงานตํารวจ 

 บริเวณท่ีอยูอาศัยแตละแหงตองมีพื้นท่ีใชสอยอยางนอยคนละ 4 ตารางเมตร 

โดยมีพื้นท่ีจัดเก็บทรัพยสินสวนบุคคลรวมอยูดวย 

 บริเวณท่ีอยูอาศัยท้ังหมดตองมีแสงสวางและไฟฟาเพียงพอ 

 ตองมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยและการกําจัดขยะ 

b. บริเวณท่ีนอน 

 ตองมีเตียงเด่ียว เตียงพับได หรือเตียง 2 ช้ัน (หามเปนเตียงสามช้ัน) ใหแกผูพักอาศัยแตละคน 

 เครื่องนอนใดๆ ท่ีโรงงานเปนผูจัดหาใหจะตองสะอาดและถูกสุขอนามัย 

 บริเวณท่ีนอนของชายและหญิงจะตองแยกออกจากกัน 

c. บริเวณหองนํ้าและท่ีอาบนํ้า 

 ตองมีหองนํ้าในอัตราสวนหน่ึงหองตอผูพักอาศัย 15 คน 

 หองนํ้าจะตองอยูหางจากท่ีพักอาศัยไมเกิน 50 เมตร 

 หองนํ้าจะตองแยกชายหญิงและมีสัญลักษณบอกชัดเจน 

 หองนํ้าจะตองไดรับการทําความสะอาดและฆาเชื้อทุกวัน 

 บริเวณที่อาบนํ้าและชําระลางตองมีนํ้ารอนและเย็นท่ีปรับแรงดันท่ีเหมาะสมที่สามารถบริโภคได 

 บริเวณท่ีอาบนํ้าและชําระลางตองอยูหางจากท่ีพักอาศัยไมเกิน 50 เมตร 

 ฝกบัวตองอยูหางกันอยางนอย 1 เมตร และในอัตราสวนหน่ึงฝกบัวตอผูพักอาศัย 15 คน 

 หองอาบนํ้าและชําระลางจะตองแยกชายหญิงและมีสัญลักษณบอกชัดเจน 

 พื้นของหองอาบนํ้าและชําระลางตองสรางดวยวัสดุท่ีไมดูดซับนํ้าและฆาเช้ือทุกวัน 

d. ตองมีบริเวณสําหรับรับประทานและประกอบอาหาร 

e. ความปลอดภัยดานอัคคีภัยและการปฐมพยาบาล 

 แผนปฏิบัติการฉุกเฉินตองไดรับการติดประกาศไวในบริเวณท่ีเห็นไดชัดท่ัวโรงงาน 

โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการอพยพในกรณีฉุกเฉินรวมอยูดวย 

 ตองมีอุปกรณดับเพลิงเตรียมพรอมอยูในบริเวณท่ีสามารถเขาถึงได 

ซึ่งอยูหางจากบริเวณท่ีพักอาศัยไมเกิน 30 เมตร 

 ตองมีการทําเครื่องหมายบอกทางออกอยางชัดเจนอยางนอยสองทางในแตละช้ัน 

 ตองมีการบันทึกการซอมอพยพหนีไฟประจําป 
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การจัดการหอพัก 
 ตองมีชุดปฐมพยาบาลจัดเตรียมไวและพรอมใหใชงานอยูเสมอในอัตราสวนหน่ึงชุดตอผูพักอาศัย 

50 คน   

 สารเคมีอันตรายตองจัดเก็บไวในบริเวณท่ีไดรับการออกแบบมาเทาน้ัน 

3. การฝกอบรม—

ผูท่ีอาศัยอยูในหอพักตองไดรับขอมูลและการฝกอบรมเกี่ยวกับความเสี่ยงอันเปนผลมาจากเหตุฉุกเฉิน  

การฝกอบรมตองมีขอกําหนดขั้นตํ่าดังตอไปน้ี 

 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 

 มีความเขาใจเกี่ยวกับสถานที่เก็บอุปกรณดับเพลิงและเครื่องมือปฐมพยาบาล 

และความรูเกี่ยวกับการใชงานของอุปกรณดังกลาว 

4. การเตรียมเอกสาร— 

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ  แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกไวสําหรับ 

a. การประเมินความเสี่ยงท่ีเปนปจจุบัน 

b. การซอมอพยพหนีไฟเปนเวลาอยางนอย 3 ป 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถิ่นและของรัฐท่ีบังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 9-1 

 มาตรฐาน "การปองกันอัคคีภัย” ท่ัวโลกของ Nike 

 มาตรฐาน “การปฏิบัติการฉุกเฉิน” ทั่วโลกของ Nike 

 

 

 

  

 



 การจัดการสถานท่ีใหบริการอาหาร 
มาตรฐาน 
คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงโดยการปฏิบัติงานและการดูแลรักษาพ้ืนท่ีใน

การจัดเตรียมและการรับประทานอาหารใหปลอดภัย สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
 

ความรับผิดชอบ  
ผูจัดการพ้ืนท่ีตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติงานดานบริการอาหารไดรับการจัดทํา นําไปใช และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการวิธีปฏิบัติงานดานบริการอาหาร 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในวิธีปฏิบัติงานดานบริการอาหาร 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของวิธีปฏิบัติงานดานบริการอาหาร 

ขอกําหนด  
การประเมินความเสี่ยง—แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเส่ียงประจําปซ่ึงประกอบดวย 1. 

a. การชี้บงอันตราย (รวมถึงความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและความปลอดภัยในหองครัว) 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตราย 

c. การกําหนดและการนํามาตรการควบคุมไปใชเพื่อลดความเส่ียง  

นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน—
แตละโรงงานตองมีวิธีปฏิบัตงิานท่ีจะนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการบริการอาหาร 

ซ่ึงตองครอบคลุมสวนตอไปน้ีเปนอยางนอย    

2. 

a. พนักงานท่ีดูแลการบริการอาหาร 

ตองไดรับการตรวจรางกายและมีใบรับรองวาปราศจากโรคติดตออยางนอยปละคร้ัง  

ตองมีความเขาใจและปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานในการลดการแพรโรคติดตอ  

ตองสวมตาขายคลุมผม ถุงมอืและผากันเปอนขณะเตรียมและเสิรฟอาหาร  

ตองลางมือใหสะอาดและฆาเชื้อกอนท่ีจะสัมผัสกับอาหาร  

b. พื้นท่ีในการเตรียมและการรับประทานอาหาร 

ตองทําความสะอาดและทําใหปลอดเชื้อ  

ตองมีระบบทําความเย็นท่ีสามารถรักษาอุณหภูมิไมใหเกิน 5 
องศาเซลเซียสเมื่อเก็บอาหารท่ีเนาเปอยไดงายไวในสถานประกอบการ 

 

มีอางลางจานท่ีมีท้ังนํ้ารอนและน้ําเย็น  
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การจัดการสถานท่ีใหบริการอาหาร 
 ภาชนะสําหรับการปรุงอาหาร 

การเสิรฟและการรับประทานอาหารตองมีการลางและฆาเชื้อหลังจากการใชงานทุกครั้ง 

 พื้นโตะและเคานเตอรตองมีการรักษาความสะอาดและฆาเชื้อหลังจากการใชงานทุกครั้ง 

 ตองไมมีการรบกวนจากหนูและแมลง 

 นําขยะและของท้ิงแลวในภาชนะบรรจุท่ีปองกันการร่ัวและไมอุมน้ําไปท้ิงทุกวัน 

 นํ้ามันสําหรับปรุงอาหารตองไมท้ิงลงในทอระบายหรือทอนํ้าท้ิงของหองนํ้า 

c. หองนํ้า 

 พนักงานท่ีดูแลการบริการอาหารท้ังหมดตองลางมือใหสะอาดและฆาเชื้อหลังจากการเขาหองนํ้าทุกคร้ัง 

 ตองติดปายสัญลักษณใหตองมีการลางมือหลังจากเขาหองนํ้าทุกครั้ง 

d. เคร่ืองมือและกระบวนการการตอบโตและวิธีปฏิบัติตางๆ 
ในกรณีเกิดการเจ็บปวยท่ีเก่ียวของกับการบริโภคอาหารหรือการปนเปอนในอาหาร 

3. การฝกอบรม—
พนักงานท่ีดูแลการบริการอาหารตองไดรับขอมูลและการฝกอบรมเก่ียวกับความเส่ียงอันเปนผลมาจากการจัดการอาหารอย

างไมเหมาะสม  การฝกอบรมนี้ตองประกอบดวย 

 การตรวจสอบการประเมินความเส่ียงและวิธีปฏิบัติงาน 

 ขอกําหนดดานการจัดเก็บและความปลอดภัยของอาหาร 

 สุขอนามัยสวนบุคคล 

 การตระหนักถึงโรคติดตอและความเจ็บปวยจากการบริโภคอาหาร 

 วิธีการปฏิบัติดานความปลอดภัยในหองครัว 

4. การเตรียมเอกสาร— 

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกทางการแพทย แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน 

บวกเพิ่มอีก 30 ป  บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน 

เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย    

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ แตละโรงงานตองมีการประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบัน 
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การจัดการสถานท่ีใหบริการอาหาร 
เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ 
ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 9-11 



 

 

การจัดการโรงงานท่ีมีสถานท่ีเลี้ยงเด็ก 
มาตรฐาน 
คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการทํางานกับเด็กหรือสถานดูแ

ลเด็ก 
 

ความรับผิดชอบ  
ผูจัดการพ้ืนท่ีตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติงานดานการดูแลเด็กไดรับการจัดทํา นําไปใช และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา รักษา 
ตลอดจนจัดการวิธีปฏิบัติงานดานการดูแลเด็ก 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของวิธีปฏิบัตงิานดานการดู
แลเด็ก 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของวิธีปฏิบัติงานดานการดูแลเด็ก 

ขอกําหนด  
การประเมินความเสี่ยง—

แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเส่ียงประจําสําหรับสถานดูแลเด็กและการทํางานกับเด็ก (เชน 

โรงเรียนฝกสอนฟุตบอล กิจกรรมตางๆ ฯลฯ) ซ่ึงโดยขั้นต่ําตองประกอบดวย 

1. 

a. การชี้บงอันตรายที่อาจเปนไปไดสําหรับการดูแลเด็ก 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตราย 

c. การกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดความเส่ียง (เชน อุปกรณสําหรับการปฐมพยาบาล/การชวยฟนคืนชีพ (CPR) 

พื้นท่ีในการเลนท่ีปลอดภัย)  

นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน—แตละโรงงานตองมีวิธีปฏิบัตงิานท่ีนําไปใชในการดูแลเดก็  อยางนอยท่ีสุดจะตองประกอบดวย    2. 

a. การทํางานกับเด็ก 

ผูจัดกิจกรรมตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายทองถ่ินเปนอยางดี  

ตองมีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฐมพยาบาล/การชวยฟนคืนชีพ (CPR)  

ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากพอแม/ผูปกครองในการทําหนาท่ีแทนเพื่อใหการปฐมพยาบาล/การรักษาท

างการแพทยหรือการขนสงเด็กในรถยนต/รถบัสหรือการขนสงในรูปแบบอ่ืน 

 

ตองมีการจัดเก็บขอมูลในการติดตอพอแม/ผูปกครอง  
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การจัดการโรงงานท่ีมีสถานท่ีเลี้ยงเด็ก 
 การคัดเลือกกอนการวาจางงานสําหรับพนักงานท่ีจะทํางานเก่ียวของกับเด็กในกิจกรรมท่ีตองคางคืนหรือการฝกสอ

นเด็กโดยตรง (เชน โรงเรียนฟุตบอล) 

 ตองปลอยใหเด็กไปกับพอแม/ผูปกครองหรือบุคคลท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน 

b. สถานที่เลี้ยงเดก็ 

  

 อาคารสถานท่ีตองเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายในทองถ่ินและ/หรือมาตรฐานท่ีเหมาะสมของ Nike 

แลวแตวามาตรฐานใดเปนมาตรฐานสูงสุด 

 ตองมีการปองกันพื้นผิวท่ีรอนท้ังหมดเพื่อไมใหเด็กสามารถสัมผัสได 

 ตองมีการจัดหาฝาครอบปลั๊กไฟฟาในระยะท่ีเด็กเอ้ือมถึงเมื่อไมไดใชงาน 

 เคร่ืองปองกันอันตรายจากเตาไฟ 

 ยา สารพิษ และสารอันตรายอื่นๆ ตองเก็บไวในตูท่ีมีการปดล็อก 

 อาคารสถานท่ีตองมีการรักษาความสะอาดและดูแลใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา 

 ตองมีการซอมอพยพหนีไฟในสถานการณท่ีมีเด็กอยูดวยเปนประจําทุกเดือน 

 พื้นท่ีสําหรับการเลนกลางแจงตองมีความปลอดภัย และแองนํ้าหรือหลุมใดๆ ตองมีการลอมรั้วหรือเคร่ืองก้ัน 

 ตองมีนํ้าดื่มท่ีสะอาด  หามใชถวยนํ้าดื่มหรือภาชนะท่ีใชรวมกัน 

 ตองมีนํ้ารอนและน้ําเย็นอุณหภูมิไมเกิน 110 F (43 C) ในหองนํ้าท่ีเด็กเขาใช 

 หองอาบนํ้าและชําระลางจะตองสะอาด เหมาะสําหรับเด็ก และมีอุปกรณสําหรับการลางมือ  
ตองมีหองนํ้าหน่ึงหองพรอมอางลางหนาตอจํานวนเด็ก 15 คน 

 ตองมีเตียงนอนเด็ก เปลหรือเส่ือท่ีสะอาด (เหมาะสําหรับอายุและพัฒนาการของเด็ก) และผาปูท่ีนอนท่ีสะอาด  
สําหรับการดูแลในตอนกลางคืน เด็กแตละคนตองมีท่ีนอนท่ีกันนํ้าซึมผาน  เตียง เปล 

และเส่ือท่ีแยกตางหากตองมีพื้นท่ีอยางนอย 3 ฟุต (0.9 เมตร) 

 ตองมีผูดูแลสถานท่ีท่ีไดรับการฝกอบรมประจําอยูตลอดเวลาเพื่อคอยดูแลสถานท่ีท้ังหมดท่ีมีเด็กมากกวา 60 คน 

 ตองมีการเก็บรักษาบันทึกทางสุขภาพสําหรับเด็กแตละคนไว ซ่ึงไดแก การฉีดวัคซีนปองกัน 
การรับประทานยา โรคติดตอและหลักฐานการบาดเจ็บจากความประมาทเลินเลอหรือความผดิปกต ิ 
การบาดเจ็บจากความประมาทเลินเลอหรือความผดิปกติใดๆ ก็ตามตองมีการรายงานตอผูจัดการพื้นท่ี  

3. การฝกอบรม—พนักงานทุกคนท่ีทํางานกับเด็กตองไดรับการฝกอบรม ซ่ึงประกอบดวยเร่ืองเหลาน้ีเปนอยางนอย: 

 ภาพรวมของการประเมินความเส่ียง 

 แนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับการทํางานกับเด็ก 

 วิธีปฏิบัติงานท่ีเปนลายลักษณอักษร 

4. การเตรียมเอกสาร 
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การจัดการโรงงานท่ีมีสถานท่ีเลี้ยงเด็ก 
บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกทางการแพทย แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน 

บวกเพิ่มอีก 30 ป 

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ 

a. การประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบัน 

b. บันทึกการคัดเลือกพนักงานในปจจุบัน 

c. ขอมูลการติดตอพอแม/ผูปกครองท่ีเปนปจจุบัน 

d. บันทึกการซอมอพยพหนีไฟอยางนอย 3 ป 

 

 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 มาตรฐาน "การปองกันอัคคีภัย” ท่ัวโลกของ Nike 

 มาตรฐาน “การตรวจสอบการปฏิบัติการฉุกเฉินและการวางแผน” ของ Nike 

 คูมือ Nike ESH หนา 9-21 

 

  

 



 สภาพแวดลอมการทํางานท่ัวไป 

มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 
และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 
หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 
และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติและนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน  
คูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานน้ีหรือกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
แลวแตวาส่ิงไหนเขมงวดมากกวา 

• 

ความรบัผิดชอบ 

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวานโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับสภาพแวดลอมในท่ีทํางานไดรับการพัฒนา นําไปใช 
และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสุขภาพ ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม) ตองสราง คงไว 
และดูแลนโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของนโยบายและวิธีปฏิบัติเ
ก่ียวกับสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของนโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน 

ขอกําหนด 

1. หนาท่ีท่ัวไป—
แตละโรงงานควรจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกในสถานท่ีทํางานซ่ึงไมกอใหเกิดอันตรายท่ีจะเปนเหตุหรืออาจเปนเหตุใหเสีย

ชีวิตหรือเปนอันตรายรายแรงตอรางกายของพนักงานหรือสภาพแวดลอมใหกับพนักงานทุกคน 

พ้ืนท่ีทํางาน—แตละโรงงานจะตองมีพื้นท่ีทํางานเพียงพอ 
เพื่อใหพนักงานและคูสัญญาสามารถทํางานไดโดยไมมีความเส่ียงตอสุขภาพ ความปลอดภัย และคณุภาพชีวิต 
ส่ิงอํานวยความสะดวกแตละอยางจะตองมีพื้นท่ีนอย 11 ลูกบาศกเมตร (37 ลูกบาศกฟุต) ตอพนักงานหรือคูสัญญาหนึ่งคน 
(ในการคํานวณ หองท่ีมีขนาดใหญกวา 3 เมตร (10 ฟุต) ควรจะนับเปน 3 เมตร (10 ฟุต)) 

o 

การดูแลรักษาความสะอาด—
แตละโรงงานจะตองตรวจสอบใหแนใจวาทุกพื้นท่ีท่ีพนักงานและคูสัญญาทํางานหรือเดินผานปลอดจากส่ิงท่ีเปนอันตราย 
อยางนอยท่ีสุด โรงงานจะตอง  

o 

a. ดูแลรักษาพ้ืนท่ีทํางานท้ังหมดใหสะอาด แหง และอยูในสภาพท่ีไดรับการซอมแซมอยางเหมาะสม 

b. ดูแลใหทางเดินปราศจากอันตรายจากการสะดุดลื่นลมและส่ิงกีดขวางอ่ืนๆ 

c. จัดใหมีระยะหางอยางนอย 0.9 เมตร (3 ฟุต) สําหรับแผงไฟฟา ท่ีลางตา/ฝกบัวฉุกเฉนิ และอุปกรณฉุกเฉินอ่ืนๆ 

ท้ังหมด 

ดูแลพื้นท่ีจัดเก็บใหเปนระเบียบตลอดเวลา จะตองไมวางวัตถุซอนกันภายในระยะ 
45 ซม (18 น้ิว) จากเพดานหรือหัวฉีดดับเพลิง (ข้ึนอยูกับวาอะไรต่ํากวา) 

o 

d. ตองทําความสะอาดส่ิงท่ีหกทันทีและกําจัดของเสียอยางถูกตอง (ควรมีสัญญลักษณเตือนบนพื้นเปยก) 
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o ควรปองกันไมใหหนาตางและพื้นผิวโปรงใสที่ประตูท้ังหมดแตกเสียหาย 
ควรทําเคร่ืองหมายไวในจุดท่ีมีความเส่ียงท่ีคนจะเดินชนประตูหรือฉากก้ั นท่ีโปรงใส 

O ทางออก —แตละโรงงานจะตองมีมาตรการดานความปลอดภัยท่ีทางออกเมื่อเกิดไฟไหมหรือมีเหตุฉุกเฉินอ่ืน 
ๆ อยางนอยท่ีสุด โรงงานจะตอง  
e. จัดและทําสัญลักษณเสนทางเพื่อปองกันความสับสนในเสนทางการอพยพ 

o ทําสัญลักษณท่ีประตูหรือทางผานท้ังหมดท่ีไมนําไปสูทางออกท่ีปลอดภัยดวยคําวา 
“หามออก”  ทางผานท่ีเปนทางตันและไมนําไปสูทางออกท่ีปลอดภัยจะตองมีความยาวไมเกิน 16.67 เมตร (50 ฟุต) 

o ดูแลใหไมมีส่ิงกีดขวางท่ีทางออกจากทุกสวนของอาคาร 
หามล็อคหรือตรึงประตูหรือทางผานเพื่อปองกันการออกจากอาคาร 

f. จัดใหมีทางออกดังกลาวจากท่ีทํางานอยางนอยสองเสนทางท่ีแตกตางกัน (อาจรวมถึงอาคาร โครงสราง สวน 

หรือพื้นท่ี) 

เพื่อใหทางเลือกในการอพยพในกรณีท่ีทางออกใดทางออกหนึ่งถูกล็อคเน่ืองจากไฟไหมหรือเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ  

2. แสงสวาง—แตละโรงงานควรจัดใหมีแสงสวางท่ีเพียงพอเพื่อสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย 

o บันไดและทางบันได — แตละโรงงานจะตองมีทางเดินข้ึนและลงบันไดและทางบันไดท่ีปลอดภัย 
อยางนอยท่ีสุด โรงงานจะตองมี  

a. ราวบันไดมาตรฐาน (สําหรับ 4 ชั้นหรือมากกวา) 

b. ความกวางอยางนอย 0.56 เมตร (22 น้ิว) 

c. ยางและพื้นผิวปองกันการลื่น 

d. ความสูงและความกวางของข้ันบันไดท่ีสม่ําเสมอตลอดข้ันบันได 

o การโหลดและการจัดเก็บวัสดุ  
การประเมินความเสี่ยง—
แตละโรงงานตองมีการประเมินความเส่ียงท่ีเปนลายลักษณอักษรท่ีเก่ียวของกับการโหลดและการจัดเก็บวัสดุ 
การประเมินความเส่ียงจะตองประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย  

e. การชี้บงอันตรายทุกชนิดท่ีเก่ียวของกับการโหลดและการจัดเก็บวัสดุ 

f. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตรายท่ีชี้บง 

g. การกําหนดมาตรการในการควบคุมเพื่อกําจัดหรือลดความเส่ียง (เชน การตรวจสอบ หลักการยศาสตร 

การติดตั้งชั้นวางสินคา) 

3. นโยบายและวิธีปฏิบัติ—แตละโรงงานตองใชนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในพื้นท่ีขนถายสินคา 

และการทํางานในระบบชั้นวางสินคา  

a. มาตรการเพื่อปองกันไมใหรถเคลื่อนออกจากสถานท่ีอยางไมคาดคิด ท้ังกอนท่ีเร่ิมข้ันตอนการขนถายสินคา 

หรือขณะท่ีไมมีการขนถายสินคา 
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b. มาตรการเพื่อใหแนใจวารถพวงท่ีปลดออกจอดอยางมั่นคง 

c. การตรวจสอบรถพวง (เมื่อมีการใชรถหรืออุปกรณ ลาก จูง ยก ดัน ท่ีใชพลังงานในการขับเคล่ือน) 

d. การดูแลรักษาพ้ืนท่ีขนถายสินคา/ท่ีจอดเทียบ 

e. ความปลอดภัยในการจัดวางวัสดุซอนกัน (ความสูงและความเอียง) 

f. ชั้นวางสินคาแตละอันตองมีหมายเลขจําเพาะ มีความปลอดภัย  และมีนํ้าหนักสูงสุดท่ีสามารถรับได 

g. เฉพาะพนักงานท่ีไดรับการฝกอบรมหรือคูสัญญาท่ีมีความสามารถเทาน้ันท่ีจะสามารถดําเนินการติดตั้ง ซอมแซม 
ดัดแปลง หรือถอดชั้นวางสินคา 

h. การตรวจสอบการติดตั้งชั้นวางสินคารายปจะตองดําเนินการโดยผูท่ีมีความสามารถเทาน้ัน 

(เน่ืองจากมีความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายหรือไดรับบาดเจ็บจากชั้นวางสินคา) 

i. กความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับระบบโครงสรางของชั้นวางวัสดุตองทําการแจงและซอมแซมทันที 

4. การฝกอบรม—พนักงานตองไดรับการฝกอบรม ซ่ึงประกอบดวยรายการเหลาน้ีเปนอยางนอย  

 การดูแลท่ัวไปและพฤติกรรมท่ีปลอดภัยในการทํางาน 

 การยศาสตรและความปลอดภัยของแผนหลังท่ีเก่ียวของกับคูมือการจัดการวัสดุส่ิงของ 

 ความจุในการจัดเก็บท่ีปลอดภัยของชั้นวางสินคา 

o การเตรียมเอกสาร 
บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 4-1 

 



 คณะกรรมการ HSE  
มาตรฐาน 
คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 
และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาและใชข้ันตอนและวิธปีฏิบัติของคณะกรรมการดานสุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม (HSE) 
เพื่อปรับปรุงสภาวะดานสุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอมในแตละโรงงาน 

 

ความรับผิดชอบ  
ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวามีการตั้งคณะกรรมการ HSE และไดนําวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการ HSE ไปใช 
และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการ HSE 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของวิธีปฏิบัตขิองคณะกรรม
การ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม)  

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของกระบวนการของคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม)  

 

คําจํากัดความ  
ตัวแทนฝายบริหาร เปนตัวแทนฝายบริหารระดับอาวุโส (ระดับสูง) ภายในโรงงาน ซ่ึงอาจเปนผูจัดการ หัวหนางาน 

หรือตําแหนงในแผนกท่ีมีหนาท่ีจัดการ ตรวจสอบ ประเมิน และประสานงานในการดําเนินการหลัก 

ตัวแทนพนักงาน คือตําแหนงท่ีไมไดอยูในระดับจัดการ 
ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวจะมีหนาท่ีดูแลแรงงานท่ีเก่ียวของโดยตรงของผลิตภัณฑท่ีผลิต 

 

ขอกําหนด                                                                                                                                                                                   
1. นโยบายและวิธีปฏิบัติ—โรงงานทุกแหงตองมีวิธีปฏิบัตท่ีิใชสําหรับคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย 

และส่ิงแวดลอม) ซ่ึงตองครอบคลุมส่ิงตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. โรงงานทุกแหงตองมีคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 

b. คณะกรรมตองประกอบดวยสมาชิก 2 คนเปนอยางต่ําหากสถานท่ีน้ันมีจํานวนคน 20 คนหรือนอยกวา และตองมีสมาชิก 

4 คนเปนอยางต่ําหากสถานท่ีน้ันมีจํานวนคนมากกวา 20 คน 

c. ประกอบดวยจํานวนคนเทากับจํานวนของตัวแทนฝายบริหารและตัวแทนคนงาน 

d. สมาชิกของคณะกรรมการตองเปนตัวแทนในกิจกรรมการทํางานหลัก 

e. ตองเลือกประธาน 

f. ตัวแทนคณะกรรมการตองทําหนาท่ีอยางตอเน่ืองอยางนอยหน่ึงป 

g. ตองมีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือนยกเวนเดือนท่ีมีการตรวจสอบแบบไตรมาส 
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h. คณะกรรมการตองเก็บรักษาบันทึกการประชุม 
ตองมีการแจงขอมูลในบันทึกการประชุมใหพนักงานทุกคนรับทราบหรือมีใหพนักงานอาน 

i. คณะกรรมการตองสรางระบบเพื่อใหสมาชิกไดรับขอเสนอแนะเก่ียวกับ HSE 

j. ฝายบริหารตองตอบรับทุกขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 
กอนการประชุมครั้งถัดไป หรือภายใน 30 วัน แลวแตวาส่ิงใดมาถึงกอน 

k. คณะกรรมการจะตองกําหนดวิธีการตรวจสอบเหตุการณท่ีเก่ียวของกับ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย 

และส่ิงแวดลอม)ท้ังหมดรวมถึงการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ การเจ็บปวย การเสียชีวิต สารเคมีหก และไฟไหม 
(แตไมไดหมายความวาคณะกรรมการตองดําเนินการตรวจสอบเอง) 

l. คณะกรรมการ HSE  ตองเขารวมในวิธีปฏิบัตขิองคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) ทุกป 
และทําการแกไข และ/หรือปรับปรุงหากจําเปนเพื่อใหวิธีปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

2. วาระการประชุมของคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม)—
การประชุมคณะกรรมการในแตละคร้ังตองครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี 

a. รายการส่ิงท่ีกระทําของเดือนกอน 

b. ประเด็นหลักในการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานท่ีทํางาน 

c. ทบทวนเหตุการณ 

d. ทบทวนขอเสนอแนะจากพนักงาน 

3. การตรวจสอบความปลอดภัยของสถานท่ีทํางานรายไตรมาส — คณะกรรมการ HSE 
ตองตรวจสอบใหแนใจวามีการตรวจสอบสถานท่ีทํางานรายไตรมาส  อยางนอยท่ีสุด คณะกรรมการจะตอง 

a. จัดทําเอกสารแสดงผลการตรวจสอบ 

b. นําเสนอวิธีการท่ีจะกําจัดอันตรายและพฤติกรรมการทํางานไมปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 

c. ติดตามการไมปฏิบัติตามจนกระท่ังเสร็จสมบูรณ 

4. การฝกอบรม—สมาชิกในคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 
ท้ังหมดตองไดรับการฝกอบรมในเร่ืองตอไปนี ้ 

 จุดประสงคและการดําเนินการของคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 

 วิธีปฏิบัติของคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 

 วิธีการจัดการประชุมคณะกรรมการ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 

 วิธีการเขาถึงกฎระเบียบและมาตรฐาน HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) ของ Nike 
ท้ังหมดท่ีมีผลบังคับใชกับโรงงานน้ันๆ 

 การระบุอันตรายในสถานท่ีทํางาน 

 ดําเนินการสอบสวนอุบัติเหตุหรือเหตุการณอยางมีประสิทธิภาพ 

5. การเตรียมเอกสาร  

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 
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บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ  

a. บันทึกการประชุมและการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานท่ีทํางานของคณะกรรมการ HSE 
ตองเก็บรักษาไวอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 Nike ESH Handbook หนา 1-12  



 ขีดจํากัดการไดรับสารจากการปฏิบัติงาน 
มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพื่อลดความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการไดรับสารทางกายภาพ ชีวภาพ 

และทางเคมีของพนักงานใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุด  ควบคุมระดับการไดรับสารใหเหมาะสมตอสุขภาพพนักงาน  
อยางนอยท่ีสุด ลดปริมาณการไดรับสารใหต่ํากวาขีดจํากัดการไดรับสารจากการปฏิบัติงาน (OEL) เทาท่ีทําได 

หรือตามท่ีทองถ่ินหรือสากลกําหนด  
คูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานน้ีหรือกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

แลวแตวาส่ิงไหนเขมงวดมากกวา 

 

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงาน ตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติงานของขีดจํากัดการไดรับสารจากการปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา นําไปใช 
และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา รักษา 
ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานสําหรับมาตรฐานนี้ 

ผูจัดการและหัวหนางาน 
ตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและปฏิบัติตามขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานสําหรับมาตรฐานน้ี 

พนักงาน ตองยึดมั่นในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏบัิติงานในมาตรฐานขีดจํากัดการไดรับสารจากการปฏิบัติงาน 

คําจํากดัความ 

คุณภาพอากาศภายใน คือสภาพของอากาศภายในอาคาร รวมถึงขอบเขตของมลพิษท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี ฝุนละออง 
ควันไฟ หมอก อันตรายทางชีววิทยา รวมทั้งกาซและสารเคมีจากวัตถุ ข้ันตอน และเคร่ืองมืออุปกรณ 

 

อันตรายทางชีวภาพ คือสารอินทรียท่ีปนเปอนจากอากาศซ่ึงเกิดข้ึนเอง หรือเกิดจากส่ิงมีชีวิต 

(รูจักกันในนามของละอองของเหลวท่ีมีชีวิต)  ละอองของเหลวท่ีมีชีวิตโดยท่ัวไปจะประกอบไปดวยแบคทีเรีย เห็ด รา เห็บ 

สปอร ลีเจียนเนลลา และละอองเกสรดอกไม 

 

อันตรายทางเคมี คือ ปจจัยและการรวมกันของปจจัยหรือ สารสังเคราะหซ่ึงมีอันตรายตอพนักงาน  

อันตรายทางรางกาย คือ สภาพไมปลอดภัยซ่ึงสามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บปวย และเสียชีวิต (ตัวอยางเชน 

เคร่ืองจักรท่ีไมมีการปองกัน การทํางานในท่ีสูง อันตรายจากไฟฟา ความรอน เสียงดัง การลื่นไถล และ ทางท่ีอันตราย 
 

ขอกําหนด 

1. การประเมินความเส่ียง—แตละโรงงานตองจัดทาํเอกสารการประเมินความเสี่ยงประจําปสําหรับแตละข้ันตอน 

และ/หรือสถานที่ปฏิบัติงาน ซึง่ประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. การระบุอันตรายทุกชนิดท่ีเก่ียวของกับข้ันตอน และ/ หรือสถานท่ีปฏิบัติงาน (รวมถึงอันตรายทางเคมี รางกาย 

และชีวภาพ) 

b. การประเมินความเส่ียงเก่ียวกับอันตราย (รวมท้ังการสุมตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบกับ OEL 

(ขีดจํากัดการไดรับสารจากการปฏิบัติงาน) ท่ีมีอยู ตามท่ีกําหนดไววาจําเปน) 
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c. การระบุมาตรการในการควบคุมเพื่อลดความเส่ียง (เชน การระบายอากาศแบบเฉพาะท่ี 

การตรวจติดตามการระบายอากาศ และบรรยากาศ) 

2. นโยบายและวธิีปฏิบตัิงาน—แตละโรงงานตองนําวิธีปฏิบัตงิานตางๆ ไปใชเพ่ือลดความเสี่ยงที่เก่ียวของกับข้ันตอน และ/ 

หรือสถานที่ปฏบัิติงาน ใหเกิดข้ึนนอยทีสุ่ด ซึง่รวมถึงสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. การปองกันอันตราย 

 ข้ันตอนทางเอกสารในการอนมุัติดานวัตถุ ข้ันตอน และเครือ่งมือซึ่งอาจมีผลกระทบตอการไดรับสารของพนักงาน 

 การแทนท่ีโดยวัตถุและขั้นตอนซ่ึงลดหรือไมกอใหเกิดอันตราย 

b. การประเมินการไดรับสาร เชน แผนสําหรับสิ่งปนเปอน  (รวมทั้งผลิตผลทางชีวภาพ) 

c. การทบทวนขอเรียกรองของพนักงาน 

และบันทึกการหยุดงานเพื่อตัดสินความเปนไปไดของผลกระทบเกี่ยวกับการรับสารเคมีตอปญหาสุขภาพ 

d. คูสัญญาจะตองปฏิบัติตามกฏระเบียบซึ่งเครงครัดทีสุ่ดที่ไดรบัการยอมรับ หรือตามมาตรฐานความเห็นของคนสวนใหญ 
ทั้งขอกําหนดทางสุขภาพและทางกฏหมายของชาติ ซึ่งหนวยงานดานสุขอนามัยอุตสาหกรรมของสหรฐัอเมริกา (ACGIH), 
คาจํากัดเริ่มตน (TLVs) และสาํนักงานบริหารความปลอดภยัและอาชวีอนามัยแหงสหรัฐอเมริกา (OSHA) 
เปนผูกําหนดขีดจํากัดของการไดรับสารเคมซีึง่เปนที่ยอมรับได  
มาตรฐานที่ถูกเลือกจะตองมีระดับการปองกันพนักงานในสภาพแวดลอมในการทํางานทีด่ทีี่สดุ 

e. การพิจารณารักษาระดับสิ่งปนเปอนใหต่ํากวาขีดจํากัดการไดรับสาร จะตองอยูภายใตการควบคุมทางวิศวกรรม (เชน 

การระบายอากาศเฉพาะที่ หรอืการระบายอากาศทั่วไป) กอนนําไปใชเปนอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  
เม่ือนําปจจัยมาใช  

 การระบายอากาศเฉพาะที่จะตองถูกปลอยสูภายนอกโดยตรง หรือสูอุปกรณควบคุมมลพิษ 

 HVAC (ความรอน การระบายอากาศ และระบบการปรับอากาศ) อากาศภายนอกที่เขามา 
และชองระบายอากาศจะตองไมตั้งอยูใกลแหลงที่มีโอกาสเกิดมลพิษ (เชน การปลอยควันเสียตามทิศทางลม 
ใกลกับสถานทีซ่ึ่งเครื่องปลอยสารกําลังทาํงาน) 

f. เคร่ืองมือควบคุมการไดรับสารตองอยูในสภาพการใชงานท่ีเหมาะสม ไดรับการตรวจสอบ และบํารุงใหอยูในสภาพดี 

g. แผนการบําบัดอันตรายทางชีวภาพ (เชน ลีเจยีนเนลลา รา) เม่ือถูกพบจะจัดในระดับที่ไมสามารถยอมรับได 

3. การฝกอบรม พนักงานซึ่งไดรับการดแูลโดยผูบรหิารและหัวหนางาน 

หรือมีความเก่ียวของโดยตรงตอการรับสารในการประกอบอาชีพ จะตองไดรบัการฝกอบรมการจัดการดานการรับสาร  
เม่ือไดรับมอบหมายในครั้งแรกและทุกปหลังจากน้ัน  การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเน้ือหาตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 กฏระเบียบและวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

 คําอธิบายโดยทั่วไปของความเสี่ยงตอการไดรับสารของพนักงาน 

 วิธีการรับสาร (เชน การสดูอากาศเขา การดดูซึมทางผิวหนัง หรือ แผลเปด) 

 งานซึ่งมีโอกาสไดรับสาร 

 วิธีการควบคุมและขอจํากัด 

 การใชงานอยางเหมาะสมและสถานท่ีตั้งของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
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 รายละเอียดความเขาใจและการรับรูทางการแพทย 

พนักงานซึ่งทํางานที่เก่ียวของกับการใชงานและรักษาอุปกรณควบคุมการปลอยสารตองไดรับการอบรมตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 วิธีปฏิบัติงานเฉพาะของการใชงานและควบคมุระบบ HVAC และอุปกรณการระบายอากาศเฉพาะที ่

 การใชงานอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

4. การเตรียมเอกสาร  

บันทึกการฝกอบรม บันทกึการฝกอบรมของพนักงาน จะตองพรอมและมีการจัดเก็บไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกทางการแพทย 
แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกหลักฐานทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน 

บวกเพิ่มอีก 30 ป บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยโดยไมไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน 

เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย  

บันทึกเหตุการณ ตองมีการเก็บรักษาบันทึกเหตุการณท้ังหมดไวอยางนอยเปนเวลา 5 ป 

บันทึกอื่นๆ 

a. การประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบัน 

b. บันทึกการตรวจสอบและบํารุงรักษาอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

c. ผลการวิเคราะหทางแล็บเพื่อสุมตัวอยางอยางนอยเปนเวลา 5 ป 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “วัสดุท่ีเปนอันตราย” ของ Nike 

 มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 5-39 

 หนวยงานดานสุขอนามัยอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา (ACGIH), คาจํากัดเริ่มตน (TLVs) 
และดชันีการไดรับสารทางชีวภาพ (BEIs) 



 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) 
มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 
และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 
หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 
และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาและนําโครงการอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) 

ไปใชเพ่ือปองกันพนักงานและคูสญัญาจากอันตรายในสถานที่ทาํงานที่อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายตอรางกาย  
คูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานน้ีหรือกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
แลวแตวาส่ิงไหนเขมงวดมากกวา 

• 

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาโครงการ PPE  (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล)ไดรับการพัฒนา นําไปใช 
และปฏิบัติตาม 
ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว ตลอดจนจัดการโครงการ PPE 
(อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของโครงการ PPE 
(อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของโครงการ PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) 
คําจํากดัความ 

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล คืออุปกรณนิรภัยสําหรับ ตา ใบหนา ศีรษะ และแขนขา ชุดนิรภัย และโลนิรภยั และเครื่องก้ัน 

เพ่ือปองกันอันตรายตอรางกายจากการดูดซมึหรือการสัมผสัโดยตรง 
 

ขอกําหนด 

1. การประเมินความเส่ียง—แตละโรงงานตองมีการประเมินความเสี่ยงที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งประกอบดวยสิง่ตอไปน้ีเปนอยางต่ํา 

a. การชี้บงชนิดงานและอันตรายที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงอาจจะตองใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตราย 

c. การกําหนดและการนํามาตรการในการควบคุมไปใชโดยคํานึงถึงการควบคุมทางวิศวกรรมเปนอันดับแรก 

การควบคุมดานบริหารเปนอันดับท่ีสอง และการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลเปนอันดับสุดทาย  

2. นโยบายและวิธีปฏิบัต—ิทุกโรงงานจะตองมีวธีิปฏิบัตทิี่จะนําไปใชเพ่ือลดหรือกําจัดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บโดยใช PPE 

(อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ีเปนอยางต่ํา 

คูสัญญาตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของ PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) 

ที่มีใหในขณะน้ัน และหากจําเปน ใหเลือกอุปกรณใหมหรืออุปกรณเสริมที่ปองกันอันตรายไดดีกวาอุปกรณที่กําหนดข้ันต่ํา  
ขณะที่อันตรายมีโอกาสเกิดข้ึนไดหลายรูปแบบและอาจเกิดไดหลายเหตุการณพรอมกัน 

จึงตองมีการปองกันที่เพียงพอกับระดับสูงสดุของอันตรายแตละอยาง หรือมีการเสนอแนะใหซื้ออุปกรณปองกันใหเพียงพอ 

o 

a. PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) จะถูกสวมใสใหเหมาะสมกับแตละงาน และไมมีผลกระทบกับความเสีย่งเพิ่มเติม 

 



  

 
 
 
 

มาตรฐานความเปนผูนําดานความปลอดภยั – หนา 2 

04.14.10 

o ชุดและอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทั้งหมดตองไดรับการออกแบบและสรางมาเพื่

อความปลอดภยัในการทํางาน และตองอยูในสภาพทีส่ะอาดและมั่นใจในความปลอดภยัได  
เฉพาะรายการของชุดและอุปกรณนิรภยัเหลาน้ันที่เปนไปตามขอกําหนดของ NIOSH 
(สถาบันสุขภาพและความปลอดภัยในการกระกอบอาชีพ) ANSI (สถาบันมาตรฐานแหงชาติของสหรัฐอเมริกา) 
หรือมาตรฐานของประเทศ จะไดรับการจัดหาหรือยอมรับในการใชงาน  PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) 
ที่เพ่ิงซื้อมาใหม ตองเปนไปตามมาตรฐานของ ANSI  (สถาบันมาตรฐานแหงชาติของสหรัฐอเมริกา) 

หรือมาตรฐานของประเทศ (ถามี) ดังตอไปน้ี 

 การปองกันตาและใบหนา 

• การปองกันการบาดเจ็บตอดวงตา ผูที่อาจอยูในพ้ืนที่ที่อันตรายตอดวงตาทุกคนตองสวมแวนนิรภยั  
รวมถึงพนักงาน ผูเขาเยี่ยมชม นักวิจัย บริษัทอ่ืน 

หรือบุคคลอ่ืนทีเ่ขามาในพ้ืนทีท่ี่ระบุวาเปนพ้ืนที่ที่อันตรายตอดวงตา  ในการใหการปองกันบุคคลากรเหลาน้ี 

คูสัญญาตองจดัหาแวนตากันลมและ/หรือเครื่องปองกันดวงตาแบบพลาสตกิใหเพียงพอกับปริมาณสูงสดุของ

การปองกันที่อาจเกิดข้ึน  หากบุคคลากรเหลาน้ีใสแวนตาของตนเอง 
ตองมีการใสเครื่องปองกันดวงตาที่เหมาะสมที่จัดเตรยีมไวให สวมทับอีกชัน้หน่ึง 

- พนักงานตองสวมใสเครื่องปองกันที่เหมาะสม เม่ืออยูในทีท่ีอั่นตรายจากวัตถุที่อาจปลิวมากระทบ 

โลหะหลอมละลาย กรดหรือของเหลวที่ใชกัดกรอน ของเหลวทางเคมี กาซหรือสารระเหย 

ละอองของเหลวที่มชีีวิต หรือรงัสีของแสงที่อาจเปนอันตราย 

- ผูใสคอนแทคเลนสตองสวมอุปกรณปองกันดวงตาและใบหนาในสถานที่ที่เปนอันตรายดวย 

- ตองใชเครื่องปองกันดานขางเมื่ออาจมีอันตรายจากวสัดทุี่ปลิวได 

- ตองใชแวนตากันลมและหนากากปองกันใบหนาเมื่ออาจมีอันตรายจากการกระเด็นของสารเคมี 

- ตองใสหนากากปองกันทับเครื่องปองกันดวงตาชั้นแรก (แวนตาและแวนตากันลมนิรภยั) 

- สําหรับพนักงานที่ใสเลนสสายตา ตองใสเครือ่งปองกันดวงตารวมกับเลนสน้ันในการออกแบบ 

หรือเขากันพอดีกับเลนสสายตา 

• ตองใชอุปกรณที่เขากันพอดีกับเลนสกรองแสงที่เหมาะสม เพ่ือปองกันรังสจีากแสง  
เลนสทีม่ีสแีละเชดไมใชเลนสกรองแสง นอกจากจะทําเครื่องหมายหรือระบุไววาเปนเลนสกรองแสง 

 การปองกันศีรษะ 

- พนักงานและคูสัญญาที่เก่ียวของกับงานสรางและงานเบ็ดเตล็ดตองใสอุปกรณปองกันศีรษะ   

- วิศวกร ผูตรวจสอบ และผูเยีย่มชม 

ตองใสอุปกรณปองกันศีรษะเมือ่อยูในสถานทีก่อสรางที่อาจมีอันตรายจากวสัดทุี่ตกลงมาหรือวัสดุทีย่ึดติดอยู 

หรือถูกไฟดูด   

• ตองมีการแจงและใสหมวกกันกระแทก/เครื่องปองกันกระโหลกศีรษะ 

เพ่ือปองกันกระโหลกศีรษะจากการกระทบกับวัสถทุี่แหลมคม  อยางไรก็ตาม 

หามใสหมวกกันกระแทก/เครื่องปองกันกระโหลกศีรษะแทนหมวกนิรภยั 

เพราะหมวกกันกระแทก/เครื่องปองกันกระโหลกศีรษะไมไดปองกันแรงกระแทกสูงๆ หรือการแทงทะลุ 

จากวัสดุทีต่กลงมา 

 การปองกันเทา 
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- ตองใสรองเทานิรภัยหรือรองเทาบูทที่ปองกันการกระแทก เม่ือมีการถือหรอืจับวัสดุ เชน กลองพัสดุ วสัดุ 

ชิ้นสวนเครื่องมอืหนัก ที่อาจหลนได และสําหรับกิจกรรมอ่ืนที่วสัดุอาจตกใสเทา    

- ตองใสรองเทานิรภัยหรือรองเทาบูทท่ีปองกันการกดทับ สําหรับกิจกรรมการทํางานท่ีเก่ียวของกับรถเข็น 

(รถเข็นขนวัสดุ) หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีวัสดุหรืออุปกรณอาจเล่ือนไหลมาทับเทาพนักงานได   

- ตองใสรองเทานิรภัยหรือรองเทาบูทท่ีปองกันการแทงทะลุ 

ในสถานท่ีท่ีพนักงานอาจเหยียบวัตถุแหลมคม เชน ตะปู สายไฟ ตะขอ ตะปูควง 

ท่ีเย็บกระดาษขนาดใหญ หรือเศษโลหะ อันเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บท่ีเทา 

 การปองกันมือ 

- ตองใสถุงมือที่เหมาะสมในสถานที่ที่อาจมีอันตรายจาก สารเคมี รอยตดั รอยฉีกขาด รอยขัด การแทงทะลุ 

การเผาไหม ชวีภาพ และอุณหภูมสิูงที่เปนอันตราย  

• การเลือกถุงมือตองข้ึนอยูกับลกัษณะการทํางานของถุงมือ สภาพ ระยะเวลาการใชงาน 

และอันตรายทีอ่าจเกิดข้ึน  ถุงมือประเภทหน่ึงไมสามารถใชไดกับทุกสถานการณ   

 การปองกันผิวหนัง (นอกเหนือจากถุงมือ) 

• ตองสวมเครื่องปองกันผิวหนังเม่ือมีความเปนไปไดที่สารเคมีจะกระเด็นใส 

เม่ือสิ่งแวดลอมอาจมีสารปนเปอนที่อาจทําลายผิวหรือซึมเขาสูผวิหนัง 

หรือเมื่อสารปนเปอนอาจยังมีอยูในเสื้อผาของพนักงาน  
ความมิดชดิในการสวมใสข้ึนอยูกับสวนของรางกายที่อาจไดรบัอันตราย  
สําหรับการปฏิงานที่ควบคุมเพียงเล็กนอย ผากันเปอนอาจเพียงพอ สวนงานที่ตองทําเหนือศีรษะ 

อาจตองใชชุดที่ปองกันทั้งตวั   

b. วิธีปฏิบัตใินการรายงาน และทดแทน PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) ที่ไดรับความเสียหาย 

c. ใหคงสภาพท่ีสะอาด ทํางานไดดี และจัดเก็บอยางเหมาะสม 

d. นายจางจัดหาและซอมใหฟร ี

e. ไดรับการตรวจสอบรายทุก 3 เดือนเปนอยางนอย 

O การฝกอบรม 

พนักงานที่เก่ียวของทุกคนจะไดรับการฝกอบรมเมื่อไดรับมอบหมายงานในครั้งแรกและอยางนอยทุกปหลังจากน้ัน 
การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเน้ือหาตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) คืออะไร และเมื่อใดท่ีจะตองใช และขอจํากัด 

 การใชและการดูแลอยางเหมาะสม การซอมบํารุง อายุการใชงาน และการกําจัด PPE 
(อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) 

• พนักงานที่ตองสวมใส PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) 

ตองไดรับการฝกอบรมการใชงานและการดูแลรักษา PPE  (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) อยางถูกวิธี  
คูสัญญาตองจดัการฝกอบรมเปนครั้งคราวใหกับพนักงานตามความจาํเปน  
พนักงานแตละคนตองไดรับการฝกอบรมเพ่ือรับทราบเรื่องตอไปน้ีเปนอยางนอย 

- เม่ือใดที่จาํเปนตองใช PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) และทําไมตองใช 



  

 
 
 
 

มาตรฐานความเปนผูนําดานความปลอดภยั – หนา 4 

04.14.10 

- วิธีใส ถอด ปรบั และสวมใส PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) สวนบุคคลอยางถูกวิธี 

- ขอจํากัดของ PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) 

- การดูแลรักษา การซอมบํารุง อายุการใชงาน และการกําจัด PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) 

• บุคคลากรในหองแล็บและผูผสมสารเคมี ตองถอดถุงมือและเสื้อคลุมกอนเขาพ้ืนที่ปกติ (ทางเดิน ลฟิท 

บริเวณรับประทานอาหาร หองนํ้า สถานท่ีทํางาน ฯลฯ)  
ตองใชภาชนะที่ถายเทจากภาชนะหลักในการเคลื่อนยายวัสถหุรือสารที่อาจกอใหเกิดอันตราย 

- พนักงานแตละคนตองแสดงถงึความเขาใจการฝกอบรมและความสามารถในการใช PPE 

(อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) อยางถกูวิธี กอนไดรับอนุญาตใหทํางานที่ตองใช PPE 

(อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) 

 ตองมีการประเมินสถานทีท่ํางานอีกครั้ง เม่ือมีอุปกรณหรือกระบวนการใหมที่อาจกอใหเกิดอันตรายใหมหรือเพ่ิมเติม 

 ตองมีการตรวจสอบบันทึกอุบัติเหตุ และมีการประเมินความเหมาะสมของ PPE 

(อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) ที่เลือกใชกอนหนาน้ี ถายังอยูในประกัน 

 หากผูจดัการโรงงานมีเหตุผลเชื่อไดวาพนักงานที่ไดรับผลกระทบคนใดที่ไดรับการฝกอบรมแลว 

ไมเขาใจและไมชํานาญในการใช PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) อยางถูกวิธี 

ผูจัดการ/หัวหนางานตองฝกอบรมพนักงานคนน้ันอีกครั้ง 

 หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทาํงานหรือ PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) 

ที่ใชในการฝกอบรมทีผ่านมาใชไมไดแลว 
หรือเมื่อความรูหรือการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ไดรับของพนักงานที่ไดรับผลกระทบไมเพียงพอ 
ตองมีการจัดการฝกอบรมใหม 

3. การเตรียมเอกสาร  

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 
บันทึกอื่นๆ  

a. การประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบัน 

b. บันทึกการตรวจสอบอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 7-1 

 



 การปองกันระบบทางเดินหายใจ 
มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรยีมสถานที่ทาํงานทีม่ีความปลอดภยั ถกูสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดาํเนินข้ันตอนที่จาํเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมรีะบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเสีย่งที่อาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานทั้งหมด 

พัฒนาและนําโครงการปองกันระบบทางเดินหายใจไปใช 

เพ่ือปองกันพนักงานและคูสัญญาจากอันตรายในการไดรับสารเคมีเกินกวาที่กําหนดซึ่งอาจสงผลตอระบบทางเดินหายใจ 

 

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาโครงการปองกันระบบทางเดินหายใจไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏิบัตติาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสุขภาพ ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม) ตองจัดทาํ คงไว 
ตลอดจนจัดการโครงการปองกันระบบทางเดนิหายใจ 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยดึมั่นในขอกําหนดของโครงการปองกันระบบทาง
เดินหายใจ 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของโครงการปองกันระบบทางเดินหายใจ 

คําจํากดัความ 

อุปกรณทําใหอากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) คือ 

อุปกรณปองกันทางระบบทางเดินหายใจซึ่งมวีัสดุกรองอากาศบรสิุทธ์ิ ตลับกรองมลพิษ 

หรือกระปองกรองมลพิษที่กรองสิ่งปนเปอนทางอากาศ โดยการดูดอากาศรอบๆ ผานไปยังสวนกรองอากาศบรสิุทธ์ิ 

 

การกาํหนดปจจัยการปองกัน (APF) คือ ระดับการปองกันระบบทางเดนิหายใจในสถานท่ีทาํงาน 

ซึ่งตองจัดเตรียมเครื่องชวยหายใจหรือเครื่องชวยหายใจประเภทตางๆ 

ไวใหพนักงานเมื่อพนักงานนําโครงการปองกันระบบทางเดินหายใจทีม่ีประสิทธิภาพและมคีวามตอเน่ืองไปใชตามทีร่ะบุไวในสวน

น้ี 

 

อุปกรณปองกนัทางหายใจที่สงอากาศจากภายนอกเขาไปในหนากาก (Atmosphere-supplying respirator) 
คืออุปกรณปองกันทางหายใจซึ่งผูใชจะไดรับอากาศหายใจจากอากาศรอบนอก รวมทั้งชนิดที่สงอากาศไปตามทอ (SARs) 

และชนิดที่แหลงสงอากาศติดที่ตัวผูสวม (SCBA) 

 

กระปองกรองมลพิษ หรือตลับกรองมลพษิ คือ วัสดุทีม่ีเครื่องกรอง สารดูดซึม ตัวเรงปฏิกิริยา 

หรือทั้งหมดซึ่งกรองสารปนเปอนจําเพาะจากอากาศที่ไหลผานวัสดุน้ี 

 

ปจจัยทางสมรรถภาพ คือการประเมินสมรรถภาพในเชิงปรมิาณของอุปกรณปองกันทางหายใจเฉพาะบุคคล 

และการประเมนิอัตราโดยทั่วไปของความเขมขนสารในอากาศรอบๆ 

เทียบกับความเขมขนภายในอุปกรณปองกันทางหายใจเม่ือสวมใส 

 

การทดสอบสมรรถภาพ 

คือการใชกฏในการประเมินสมรรถภาพทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของอุปกรณปองกันทางหายใจเฉพาะบุคคล  

ดูเพ่ิมเติมไดจาก การทดสอบสมรรถภาพดานคุณภาพ (QLFT) และ การทดสอบสมรรถภาพดานปรมิาณ (QNFT) 

 

การทดสอบสมรรถภาพดานคณุภาพ (QLFT) คือการทดสอบวาผาน หรือ ไมผาน 

เพ่ือใหทราบถึงความเพียงพอของสมรรถภาพของอุปกรณปองกันทางหายใจ 

ซึ่งข้ึนอยูกับการตอบสนองรายบุคคลตอตัวแทนที่เหลือ 
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การทดสอบสมรรถภาพดานปรมิาณ (QNFT) 

คือการประเมินถึงความเพยีงพอของสมรรถภาพของอุปกรณปองกันทางหายใจโดยวัดผลของการรั่วไหลทัง้หมดเขาสูอุปกรณปอง

กันทางหายใจเปนเชิงตัวเลข  QNFT จําเปนสําหรับอุปกรณปองกันทางหายใจซ่ึงตองบรรลปุจจัยทางสมรรถภาพสูงกวา 10 

 

โมเดลทางคณิตศาสตรของยนู เนลสัน (Yoon- Nelson Mathematical Model) 

คือโมเดลแบบอธิบายซ่ึงใชขอมูลทางการทดลองในการคํานวณตัวแปรของชวงเวลาตั้งแตการรับสารพิษถึงชวงทีส่ารแสดงผล 

และปรมิาณการดูดซึมของตลับกรองมลพิษในอุปกรณปองกันทางหายใจ    

 

ขอกําหนด 

การประเมินความเสี่ยง—แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเส่ียงประจําป 
ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

1. 

a. การบงชี้งานและอันตรายที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงจําเปนตองมีการปองกันระบบทางเดนิหายใจ 

b. การประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอันตราย 

c. การกําหนดและการนํามาตรการในการควบคมุไปใชโดยคํานึงถึงการควบคมุทางวิศวกรรมเปนอันดับแรก 

การควบคุมดานบริหารเปนอันดับทีส่อง และการใชการปองกันระบบทางเดนิหายใจเปนอันดับสดุทาย  

2. นโยบายและวธิีปฏิบตั—ิ

แตละโรงงานซึง่ใชตลับกรองมลพิษหรืออุปกรณปองกันทางหายใจชนิดทีส่งอากาศไปตามทอจะตองพัฒนาและนําวิธีปฏบัิติไปใ

ชเพ่ือลดหรือกําจัดความเสีย่งของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งตองครอบคลุมสิง่ตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. หากใชอุปกรณปองกันทางหายใจในการลดการไดรับสารเจือปนทางอากาศที่เปนอันตรายตอพนักงาน 

คูสัญญาตองพัฒนาและนําโครงการปองกันระบบทางเดินหายใจที่เขียนข้ึนมาใชพรอมกับวิธีปฏิบัติเฉพาะในทีท่ํางาน  

แผนการตองประกอบดวยองคประกอบดังตอไปน้ี 

การกําหนดผูดาํเนินการโครงการที่เหมาะสมเพ่ือตรวจสอบโครงการ  

การประเมินงานที่ไดรับมอบหมายเพ่ือกําหนดความตองการของการปองกันระบบทางเดินหายใจ  

งานซึ่งพนักงานอาจหายใจรับสารปนเปอนทางอากาศซึ่งมีระดับที่อันตรายทัง้ ฝุน ควัน สเปรย หมอก 

หมอกควัน ควนับุหรี่ ไอนํ้า กาซ หรือสารกัมมันตภาพรังสี 

จะตองถูกระบุอยูในสถานการณที่เปนไปไดตอความตองการการปองกันระบบทางเดินหายใจ 

- 

การกําหนดความเหมาะสมและขอกําหนดการประเมินทางการแพทยในการสวมอุปกรณปองกันทางหายใจ  

b. การเลือกอุปกรณปองกันทางหายใจ 

คูสัญญาตองเลอืกอุปกรณปองกันทางหายใจที่รับรองโดยสถาบันสุขภาพและความปลอดภัยในการกระกอบอาชีพ 
(NIOSH) ซึ่งถูกใชเขากับสภาพตามใบรับรอง 

 

คูสัญญาตองระบุและประเมินผลอันตรายของระบบทางเดินหายใจในสถานทีท่ํางาน 
รวมทั้งการประเมินทีส่มเหตสุมผลเก่ียวกับการไดรับสารของพนักงานและการระบุถึงรูปแบบสภาพและรูปรางของสา
รปนเปอน 

 

หากสถานทีน้ั่นๆ ไมสามารถระบุหรือประเมินการรับสารไดอยางสมเหตสุมผล 
อากาศในสถานที่จะไดรับการประเมินวาเปนอันตรายตอชวีิตหรือสุขภาพทันที (IDLH) 

 

c. การประเมินทางการแพทย 
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 ผูประเมินตองทาํการประเมินทางการแพทยเพ่ือกําหนดความสามารถของพนักงานในการใชอุปกรณปองกันทางหา
ยใจกอนการทดสอบสมรรถภาพและใช 

 คูสัญญาตองระบุชื่อแพทยหรือผูเชี่ยวชาญดานการดูแลสุขภาพที่ไดรับการรบัรอง (PLHCP) 
ในการประเมินทางการแพทยโดยใชแบบสอบถามทางการแพทย 
หรือการทดสอบทางการแพทยข้ันตนซึ่งไดรบัขอมูลเดียวกันกับแบบสอบถามทางการแพทย  

 คูสัญญาตองไดรับขอเสนอแนะที่เขียนข้ึนเก่ียวกับความสามารถของพนักงานในการใชอุปกรณปองกันทางหายใจจ
าก PLHCP (แพทยหรือผูเชี่ยวชาญดานการดูแลสุขภาพที่ไดรับการรับรอง) 

 การประเมินทางการแพทยเพ่ิมเติมจะเกิดข้ึนภายใตสถานการณบางอยาง เชน 

- รายงานสัญลักษณและอาการทางการแพทยของพนักงานเก่ียวของกับความสามารถในการใชอุปกรณปองกัน

ทางหายใจ 

- PLHCP (แพทยหรือผูเชี่ยวชาญดานการดูแลสุขภาพที่ไดรับการรับรอง) ผูควบคุมโครงการ 

หรือหัวหนางานแนะนําใหมีการประเมินใหม 

- ขอมูลจากโครงการระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งการสังเกตทีท่ําระหวางการทดสอบสมรรถภาพ 

และการประเมนิโครงการ จะเปนตัวระบุความตองการ 

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสภาพสถานทีท่ํางานซึ่งอาจเพิ่มภาระดานกายภาพใหกับพนักงานอยางเห็นไดชัด 

- ไมมีการตรวจสอบสถานะทางการแพทยประจําป 

d. การทดสอบสมรรถภาพ 

 พนักงานทั้งหมดทีใ่ชหนากากอุปกรณปองกันทางหายใจติดแนน ทั้งแบบทีแ่รงกดอากาศเขา (negative pressure) 
หรือออก (positive pressure) ตองผานการทดสอบสมรรถภาพเชิงคุณภาพ (QLFT) 
หรือการทดสอบสมรรถภาพเชงิปริมาณ (QNFT) 

 ตองทดสอบสมรรถภาพกอนการใชข้ันตน เม่ือใดก็ตามที่ใชหนากากอุปกรณปองกันทางหายใจ 
หรืออยางนอยทุกปหลังจากน้ัน 

e. การเก็บรักษาและดูแลอุปกรณปองกันทางหายใจ 

 ตองทําความสะอาดและฆาเชือ้โรคอุปกรณปองกันทางหายใจตามชวงเวลาตอไปน้ี 

- รักษาความสะอาดของอุปกรณปองกันทางหายใจที่ใชเฉพาะบุคคลเปนประจาํ 

- กอนที่พนักงานแตละคนจะสวมใสเม่ือไดรับแจงใหพนักงานใชไดมากกวาหน่ึงคน 

f. การระบุวสัดุกรองอากาศ ตลับและกระปองกรองมลพิษ 

 วัสดุกรองอากาศ ตลับกรองมลพิษ 
และกระปองกรองมลพิษทั้งหมดทีใ่ชในสถานที่ทาํงานตองไดรับการติดฉลากและรหสัสี พรอมฉลากอนุมัติจาก 
NIOSH (สถาบันสุขภาพและความปลอดภัยในการกระกอบอาชีพ) 

 ฉลากตองไมถกูแกะออกและตองอานออกได 

 ตลับกรองมลพิษตองมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในขณะท่ีใช 
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g. การเปลี่ยนแปลงตาราง 

 ตองตรวจและเปลี่ยนวสัดุกรองอากาศ ตลับกรองมลพิษ และกระปองกรองมลพิษ ตามตารางที่กําหนดไวลวงหนา 
พรอมกับการพิจารณาชนิดของสารปนเปอนและการไดรับสารที่เก่ียวของ 

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

3. การฝกอบรม— 

พนักงานทุกคนที่จําเปนตองใชอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัยจะไดรับการฝกอบ

รมการปองกันระบบทางเดินหายใจ เม่ือไดรับมอบหมายในครั้งแรกและอยางนอยทุกๆ ป   

การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเน้ือหาตอไปนี้เปนอยางนอย 

 ข้ันตอนในการสวมใสและถอดอุปกรณปองกันทางหายใจอยางเหมาะสม (รวมถึงข้ันตอนการตรวจสอบผนึกก้ัน) 

 การทําความสะอาดและเก็บรักษาอยางเหมาะสม 

 วิธีการเปลี่ยนตลับกรองมลพิษที่สามารถทําได 

 ทําไมอุปกรณปองกันทางหายใจจึงจําเปน และการใชหรือการบํารุงรักษาทีไ่มเหมาะสมอยางไร 
ที่สามารถสงผลเสียตอการปองกันของขอจํากัดของอุปกรณปองกันทางหายใจหรือความสามารถของอุปกรณปองกั
นทางหายใจ 

 ขอจํากัดและความสามารถของอุปกรณปองกันทางหายใจ 

 การใชในสถานการณฉุกเฉิน 

 การจําแนกสัญลักษณและอาการทางการแพทยซึ่งอาจจาํกัดหรือขัดขวางการใชงานอยางมีประสทิธิภาพ 

 การตรวจสอบทั่วไปตามมาตรฐานน้ี 

 จําเปนตองมีการฝกอบรมซ้ําประจําปและเม่ือ  

- สภาพทีท่ํางานเปล่ียนไป มีการใชอุปกรณปองกันทางหายใจแบบใหม 

- ความรูของพนักงานไมเพียงพอ หรือการใชความตองการที่ระบุ 

 โครงการการประเมิน คูสญัญาตองประเมินสถานทีท่ํางาน 
เน่ืองจากจําเปนในการทําใหแนใจถึงการนําโครงการไปใชอยางเหมาะสม 
และตองปรึกษากับพนักงานเพ่ือใหแนใจถึงการใชที่เหมาะสม 

4. การเตรียมเอกสาร  

บันทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทกึเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทกึอื่นๆ  

a. การประเมินความเสี่ยงที่เปนปจจุบัน 

b. บันทึกการทดสอบสมรรถภาพปจจุบัน (เฉพาะอุปกรณปองกันทางหายใจ) 

c. บันทึกการตรวจสอบอยางนอยเปนเวลา 3 ป 
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d. บันทึกการประเมินทางการแพทยตองมีการจัดเก็บไวและทําใหพรอมใช 

e. ตองมีบันทึกการทดสอบสมรรถภาพและจัดเก็บไวจนถึงการทดสอบการทดสอบครั้งถัดไป 

f. ตองเก็บรักษาสาํเนาที่เขียนโครงการที่เปนปจจุบันไว 

g. คูสัญญาตองเก็บรักษาบันทึกทั้งหมดสาํหรับระยะเวลาในการจางงาน   

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถิ่นและของรัฐที่บังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 7-11 

 



 การจัดการความเครียดจากความรอน 
มาตรฐาน 
คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 
และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติและนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับความเครียดจากความรอนของสภา

พแวดลอมในการทํางาน  
คูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานน้ีหรือกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

แลวแตวาส่ิงไหนเขมงวดมากกวา 

 

ความรับผิดชอบ  
ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวามาตรฐานและวิธีปฏิบัติในการจัดการความเครียดจากความรอนไดรับการพัฒนา 
นําไปใช และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการมาตรฐานและวิธีปฏิบัติจัดการความเครียดจากความรอน 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของมาตรฐานและวิธีปฏิบัติ
จัดการความเครียดจากความรอน 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของมาตรฐานและวิธีปฏบัิติจัดการความเครียดจากความรอน 

คําจํากัดความ 

ความเครียดจากความรอน เปนชื่อท่ัวไปของอาการทางการแพทยตางๆ เชน อาการเพลียแดด ตะคริวแดด 

(กลามเน้ือหดเกร็งหรือเปนตะคริว) และโรคลมแดด อันเน่ืองมาจากการทํางานในพ้ืนท่ีรอน 
 

การปรับสภาพรางกาย คือการปรับตัวของรางกายเพื่อทํางานในความรอน  

ขอกําหนด 

1. นโยบายและวิธีปฏิบัต—ิ
โรงงานทุกแหงตองมีวิธีปฏิบัติท่ีใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับความเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บท่ีเกิดจากความ

รอน ซ่ึงตองครอบคลุมส่ิงตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. การพัฒนาและการนําโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนเพ่ือปองกันความเครียดจากความรอนไปปรับใช ซ่ึงประกอบดวย 

การกําหนดความรับผิดชอบสําหรับโปรแกรม  

การตัดสินใจวาจะนําโปรแกรมมาใชเมื่อใด  

การสรางมาตรการควบคุมท่ีใชในการกําจัดหรือลดความเส่ียง  

การเลือกและการแจกจายชุดนิรภัย  

การกําหนดหลักปฏิบัติในการทํางานท่ีใชในการกําจัดหรือลดความเส่ียง ประกอบดวย  

การชดเชยน้ําระหวางการเปลี่ยนกะตามความจําเปน - 

ใหพนักงานเขารมไดตลอดเวลาเพื่อใหรางกายกลับสูภาวะปกติ - 

การตอบสนองตออาการท่ีเกิดจากความเจ็บปวยเน่ืองจากความรอน - 
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- เง่ือนไขในการติดตอเพื่อขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉนิ 

 ขอกําหนดในการฝกอบรม 

b. การระบุสถานท่ีทํางานและลักษณะงานซ่ึงอาจทําใหเกิดความเครียดจากความรอน 

c. จัดใหมีสภาพอุณหภูมิในการทํางานท่ีสะดวกสบายและปลอดภัย  ชวงอุณหภูมิในการทํางาน 

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

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

 หากไมสามารถรักษาชวงอุณหภูมิในการทํางานไวได 
จะตองนําวิธีปฏิบัติจัดการความเครียดจากความรอน/ความเย็น 
รวมท้ังการควบคุมทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการตอไปน้ี 
และ/หรืออุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลมาใช เพื่อลดผลกระทบของความเครียดจากความรอน 

- จัดเตรียมนํ้าดื่มท่ีเพียงพอใหแกพนักงานทุกคนเปนจํานวนหน่ึงสวนส่ีแกลลอนตอชั่วโมง  เมื่ออุณหภูมิเกิน 
30º C (86º F) ควรมีบริการนํ้าแข็งใหดวยเพื่อใหนํ้าเย็น 

- พนักงานควรเขารมในขณะทํางาน 

และตามกฎท่ัวไปควรมีรมเงาท่ีเพียงพอท่ีจะรองรับพนักงานในเวลาเดียวกันคือเปนจํานวน 25 

เปอรเซนตของพนักงานในกะ 

- หากใชท่ีน่ังภายในรถยนตเปนท่ีใหรมเงา รถยนตคันดังกลาวควรมีระบบปรับอากาศท่ีสามารถใชงานได 

- โรงเรือนโลหะและอาคารภายนอกอื่นๆ ไมไดให “รมเงา” 
แตจะใหสภาพแวดลอมท่ีเย็นกวาเมื่อเทียบกับรมเงาในสภาพอากาศดานนอก  เชน 

ตองมีระบบระบายอากาศแบบกลไกหรือเปดใหอากาศถายเทได 

- รมเงาควรเขาถึงไดในระยะไมเกิน 200 เมตร หรือ 5 นาที ดวยการเดิน 

- ขอกําหนดสําหรับ PRP (ระยะเวลาท่ีรางกายกลับสูภาวะปกติ)  PRP 
เปนส่ิงจําเปนหากพนักงานเชื่อวาการพักเบรกเปนสงท่ีจําเปนเพื่อปองกันตัวเองจากความรอน 

หรือหากพนักงานแสดงอาการท่ีบงบอกถึงความเจ็บปวยจากความรอน 

2. การฝกอบรม— 

พนักงานทุกคน: ระดับต่ํากวาหัวหนางานและหัวหนางานตองไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับ 

 ปจจัยเส่ียงทางส่ิงแวดลอมและบุคคลท่ีเก่ียวของกับความเจ็บปวยเน่ืองจากความรอน 

 วิธีปฏิบัติของนายจางในการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการความเจ็บปวยท่ีเกิดจากความรอน 

 ความสําคัญของนํ้าดื่ม 

 ความสําคัญของการปรับสภาพรางกาย รวมถึงวิธีการพัฒนา 
และนายจางมีวิธีปฏิบัติในการจัดการปญหาอยางไร 

นอกจากนี้ พนักงานระดับต่ํากวาหัวหนางานควรไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับ 
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 แจงใหหัวหนางานทราบหากเขา/เธอไมชินกับความรอนและอาจตองการพักเบรกบอยกวาปกติในชวงท่ีรางกา
ยของเขา/เธอปรับสภาพ ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ 4 - 14 วัน 

 นํ้าดื่มในปริมาณนอย 3 – 4 และ 8 ออนซตอชั่วโมง 

 พักเบรกในบริเวณท่ีมีรมเงาตามเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อใหรางกายฟนตัวจากความรอน 

 หลีกเลี่ยงหรือจํากัดการใชแอลกอฮลลและคาเฟอีนในชวงเวลาท่ีมีความรอนสูงเน่ืองจากจะขจัดน้ําออกจากรา
งกาย 

 แจงใหหัวหนางานทราบหากเขา/เธอ หรือพนักงานคนอ่ืนรูสึกวิงเวียน คลื่นไส ออนลา หรือเหนื่อย 
และตองการเขารมในเวลาท่ีเพียงพอเพื่อใหรางกายฟนตัว  หากยังไมรูสึกดีข้ึน ใหไปพบแพทย 

 สวมใสเส้ือผา ทาครีมกันแดด หรือใสหมวกตามความเหมาะสม 

 ใหความสนใจตอเพื่อนรวมงานและคอยสังเกตอาการของความเครียดจากความรอน 
และรายงานอาการใหนายจางทราบโดยตรงหรือแจงผานหัวหนางาน  ระบบ “บัดดี้” 
จะมีประโยชนเพื่อใหแนใจวาพนักงานดูแลกันและกัน 

 วิธีปฏิบัติในการตอบสนองตออาการท่ีเกิดจากความเจ็บปวยเน่ืองจากความรอน 
รวมถึงวิธีการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉนิ หากจําเปน 

 วิธีปฏิบัติในการจัดทําทิศทางท่ีชัดเจนและถูกตองจากไซตงานไปยังศูนยบริการทางการแพทยฉุกเฉิน  
พนักงานควรใชแผนท่ีถนนท่ีมีตําแหนงท่ีตัง้ท่ีทําเคร่ืองหมายไวอยางชัดเจนเพื่อใหสามารถหาทิศทางได 

 ควรมีการฝกอบรมเพื่อทบทวนหรือ “การอบรมดานความปลอดภัย” 
ซ่ึงจะทบทวนเร่ืองความปลอดภัยแบบยอเก่ียวกับความเจ็บปวยท่ีเกิดจากความรอน 
ซ่ึงควรมีการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในชวงท่ีมีอุณหภูมิสูง  

และพนักงานระดับหัวหนางานควรไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับ 

 หนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนางานในการตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดปฏิบัติตามกฎระเบียบเก่ียวกับกา
รจัดการความเครียดท่ีเกิดจากความรอน 

 ส่ิงท่ีหัวหนางานควรทําเมื่อพนักงานมีอาการท่ีเกิดจากความเจ็บปวยเน่ืองจากความรอน 

 ควรใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินอยางไรเมื่อจําเปน 

 จะสามารถติดตอศูนยบริการทางการแพทยฉุกเฉินอยางไร 

 จะขนยายพนักงานไปยังศูนยบริการทางการแพทยฉุกเฉินไดอยางไร หากจําเปน 

 จะกําหนดทิศทางท่ีชัดเจนและถูกตองไปยังไซตงานใหกับผูปวยฉุกเฉินในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินไดอยางไร 

3. การเตรียมเอกสาร— 

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 
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บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

 

 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 5-1 

 



 การติดเชื้อทางกระแสเลือด (โรค) 
มาตรฐาน 
คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติและนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีจะทําใหเกิดโรคติดเชื้อทางกร

ะแสเลือด 
 

ความรับผิดชอบ  
ผูจัดการพ้ืนท่ีตองตรวจสอบใหแนใจวามีการจัดทํา นําไปใชและปฏิบัติตามกระบวนการท่ีเก่ียวกับโรคติดเชื้อทางกระแสเลือด 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา รักษา ตลอดจนจัดการประเมินความเส่ียง 
วิธีปฏิบัติท่ีเขียนเปนลายลักษณอักษร การฝกอบรม การเก็บบันทึกขอมูล และการตรวจสอบประจําป 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดในฐานะท่ีมีสวนเก่ียวของกั
บวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวกับโรคติดเชื้อทางกระแสเลือด 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวกับโรคติดเชื้อทางกระแสเลือด 

คําจํากัดความ 

โรคติดเช้ือทางกระแสเลือด เปนจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคท่ีมีอยูในเลือดของคนและสามารถทําใหเกิดโรคในคน  
การเกิดโรคเหลาน้ีรวมถึงแตไมจํากัดเพียงโรคไวรัสตับอักเสบ บี (HBV) และโรคภูมิคุมกันบกพรอง (HIV) 

 

ขอกําหนด 
1. การประเมินความเสี่ยง—

แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเส่ียงของโรคติดเชื้อทางกระแสเลือดซ่ึงประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยา

งนอย 

การชี้บงอันตรายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานท่ีเส่ียงตอการเกิดโรคติดเชื้อทางกระแสเลือด (รวมถึงบุคคล การทํางาน 

พื้นท่ีท่ีเส่ียงตอความเส่ียงตอการรับเชื้อจากการปฏิบัติงาน) 

a. 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการรับเชื้อจากการปฏิบัติงาน 

c. การกําหนดมาตรการควบคุมท่ีจําเปนเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงในการรับเชื้อ 

2.  นโยบายและวิธีปฏิบัติ—
แตละโรงงานตองมีวิธีปฏิบัตท่ีิจะนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีจะเกิดโรคติดเชื้อทางกระแสเลือด 

ซ่ึงตองครอบคลุมขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. ปองกันการสัมผัสกับเลือดหรือส่ิงท่ีอาจทําใหเกิดการติดเชื้อ 

(ของเหลวทุกอยางในรางกายถือเปนส่ิงท่ีอาจทําใหเกิดการติดเชื้อได) 

b. จัดเตรียมอุปกรณสําหรับการลางมือและสารฆาเชื้อเพื่อทําความสะอาดส่ิงปนเปอนท่ีหกเลอะซ่ึงอาจทําใหเกิดโรคติดเชื้
อทางกระแสเลือด 
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c. มีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) (เชน ถุงมือแบบใชแลวท้ิง อุปกรณปองกันเคร่ืองกระตุนหัวใจ (CPR) 
เปนตน) 

d. มีภาชนะบรรจุเพื่อกําจัดวัตถุท่ีแหลมคม (เชน แกว ใบมีด เข็มเย็บ ฯลฯ) 

e. การกําจัดอุปกรณ 
ผลิตภัณฑหรือวัสดุท่ีสงสัยวาปนเปอนเชื้อท่ีทําใหเกิดโรคติดเชื้อทางกระแสเลือดในถุงและภาชนะบรรจุท่ีติดปายอันตร

ายทางชีวภาพ 

f. การกําจัดวัตถุปนเปอนอยางปลอดภัยตามขอกําหนดกฎหมายการจัดการขยะที่เก่ียวของ  

3. ขอกําหนดทางการแพทย—
แตละโรงงานตองมีวิธีปฏิบัตทิางการแพทยท่ีจะนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีเส่ียงตอการติดเชื้อ 

ในกรณีของการรับเชื้อขณะปฏิบัติงาน   วิธีปฏิบัติทางการแพทยจะตองประกอบดวยส่ิงตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. ดําเนินโปรแกรมฉีดวัคชีนและติดตามผลโดยการควบคุมดแูลหรืออยูภายใตการควบคุมดูแลของแพทยหรือบุคลากรทา
งการแพทยโดยไมมีการเรียกเก็บเงินกับพนักงาน 

b. ควรจัดใหมีการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีและวัคซีนตางๆ สําหรับพนักงานท่ีมีความเส่ียงในการปฏิบัติงาน 

c. การประเมินความเส่ียงหลังการปฏิบัติงานและการติดตามผลกับพนักงานทุกคนท่ีเกิดเหตุท่ีมีความเส่ียงตอการรับเชื้อ 

d. พนักงานท่ีไดรับผลกระทบตองไดรับสําเนาผลการรักษา/ความเห็นทางการแพทยภายใน 15 

วันหลังจากกระบวนการรักษา 

4. การฝกอบรม—
พนักงานท้ังหมดซ่ึงมีความเส่ียงตอโรคติดเชื้อทางกระแสเลือดจากการปฏิบัติงานตองไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับโรคติดเชื้อ

ทางกระแสเลือดเมื่อไดรับมอบหมายในคร้ังแรกและทุกปหลังจากน้ัน 
การฝกอบรมจะตองประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 กฏระเบียบและวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

 คําอธิบายโดยท่ัวไปเก่ียวกับโรคติดเชื้อทางกระแสเลือด 

 วิธีการรับเชื้อ (เชน การสูดเขาไป แผลเปด) 

 งานซ่ึงมีโอกาสไดรับเชื้อ 

 วิธีการควบคุมและขอจํากัด 

 การใชงานอยางเหมาะสมและสถานท่ีตั้งของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

 กระบวนการรักษาและข้ันตอนหลังการไดรับเชื้อ 

 สัญลักษณและปาย 

 กระบวนการกําจัดสําหรับผลิตภัณฑ อุปกรณหรือวัสดุท่ีมีการปนเปอน 

5. การเตรียมเอกสาร— 

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 
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บันทึกทางการแพทย: 
แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกหลักฐานทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน 

บวกเพิ่มอีก 30 ป 
บันทึกหลักฐานทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน 

เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย บันทึกหลักฐานทางการแพทยตองมีขอกําหนดข้ันต่ําดังตอไปน้ี 

a. บันทึกหลักฐานการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 

หรือขอความท่ีเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับการปฏิเสธโดยความสมัครใจ 

b. การประเมินผลหลังการรับเชื้อและบันทึกหลักฐานการติดตามผล 

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ แตละโรงงานตองมีการประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบัน 

 

 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
นี้ถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซึ่งคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ที่มีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 Nike ESH Handbook หนา 5-32 

 



 การปองกันอันตรายจากเครื่องจักร 
มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และรับมือกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการบาดเจ็บอันเน่ืองมาจากชิ้นสวน

ของเคร่ืองจักรท่ีมีการเคลื่อนไหว 
 

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากเครื่องจักรไดรับการพัฒนา นําไปใช 
และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการปองกันอันตรายจากเคร่ืองจักร 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกั
บการปองกันอันตรายจากเครื่องจักร 
พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากเครื่องจักร 

คําจํากดัความ 

ลิฟท คืออุปกรณยกซึ่งประกอบดวยแทนหรือกรงทีส่ามารถยกข้ึนหรือลดลงดวยเพลาตั้งโดยใชกลไก 

เพ่ือนํามาใชในการเคล่ือนยายผูคนหรือสิ่งของจากชั้นหน่ึงไปอีกชั้นในตัวอาคาร 
 

การตดัแยก ล็อคระบบและปายแจงเตอืน (LOTO) 
หมายถึงแนวปฏิบัติและวิธีปฏบัิติที่กําหนดไวเพ่ือปองกันไมใหพนักงานไดรบัอันตรายจากการที่เครื่องจักรและอุปกรณไดรับการสง

พลังงานหรือกลับมาทาํงานโดยไมคาดคดิ หรือการปลอยพลังงานที่เปนอันตรายขณะทีกํ่าลังใหบริการหรือซอมบํารุงเครื่องจักร 

 

การปองกันอนัตรายจากเครื่องจักร คือวิธีปองกันผูปฏิบัตงิานและพนักงานคนอ่ืนๆ 
ในบริเวณที่เครือ่งจักรทํางานไมใหไดรับอันตราย เชน ขณะที่เกิดการหนีบ บีบ อัด, สวนทีกํ่าลังหมุน 

เศษวัสดทุี่กําลงัปลิวและเปนประกายไฟ ตัวอยางของวิธีการปองกันอันตรายจากเคร่ืองจักรคือ เคร่ืองก้ัน 

อุปกรณท่ีใชสองมือกด อินเทอรล็อค เปนตน 

 

REQUIREMENTS 

1. การประเมินความเส่ียง—แตละโรงงานตองจัดทาํเอกสารการประเมินความเสี่ยงการปองกันอันตรายจากเครื่องจักร 
ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย  

a. การสํารวจอันตรายของเครื่องจักรและอุปกรณทั้งหมดในสวนที่เคลื่อนไหวได 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตราย 

c. การระบุและการนํามาตรการการควบคุมไปใชเพื่อลดความเส่ียง (เชน อุปกรณปองกันอันตรายชนิดอยูกับท่ี 

อินเทอรล็อค ระบบควบคุมแบบสองมือ)  

2. นโยบายและวธิีปฏิบตัิงาน—
แตละโรงงานตองใชวิธีปฏิบัติเพ่ือลดหรือกําจดัความเสี่ยงการบาดเจ็บจากชิน้สวนของเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหว 

ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย  
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การปองกันอันตรายจากเครื่องจักร

a. การประเมินอุปกรณใหม/และหรืออุปกรณที่ไดรับการปรับเปลี่ยน โดยคํานึงถึงการกําจดัความอันตรายเปนอันดับแรก 

และการปองกันอันตรายเปนลาํดับถัดไป 

b. อุปกรณปองกันตองอยูในสภาพที่พรอมสําหรบัการใชงานและติดตั้งอยางปลอดภยั 

c. อุปกรณปองกันตองไมกอใหเกิดอันตรายเพ่ิมข้ึน 

d. พัดลมและอุปกรณที่หมุนไดอ่ืนๆ ที่อยูเหนือพ้ืนที่ปฏิบัติงานนอยกวา 2.1 เมตร (17 ฟุต) 

จะตองมีการปองกันโดยใชชองเปดที่นอยกวา 1.25 ซม. (0.5 น้ิว) 

e. เครื่องจักรที่มีชิน้สวนที่หมุนไดตองถูกปดและล็อคดวยกลไกปดอัตโนมัต ิ

f. ติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณทีส่ามารถเดินและเคลื่อนที่ไดขณะปฏิบัติงานไวอยางแนนหนาปลอดภยั 

g. การตรวจสอบการปองกันอันตรายของเครื่องจกัรทุกป 

h. การบํารุงรักษาเชิงปองกันและซอมแซมตามขอกําหนดของการตดัแยก ล็อกระบบและปายแจงเตือน 

3. ลิฟท, บันไดเลื่อนและลฟิทขนของ— 

การประเมินความเสี่ยง: แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมินความเสีย่งสําหรับลฟิท บันไดเลื่อนและลิฟทขนของ 
ซึ่งประกอบดวยสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. การชี้บงอันตรายที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษาลิฟท บันไดเลื่อนและลฟิทขนของ 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตราย 

c. การกําหนดและการนํามาตรการการควบคุมไปใชเพ่ือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรบัได (เชน อินเทอรล็อค 

การบํารุงรักษาเชิงปองกัน) 

โครงการ: โรงงานทุกแหงตองใชวิธีปฏิบัติเก่ียวกับลิฟท บันไดเลื่อนและลิฟทขนของ 
ซ่ึงตองครอบคลุมส่ิงตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. ระบุนํ้าหนักการยกที่ปลอดภยั หากเปนอุปกรณที่ไมไดมีวตัถปุระสงคใหบุคคลใชงาน ควรมีปายระบุอยางชัดเจน 

b. จัดวางหรือตดิตั้งเพ่ือปองกันไมใหผูใชหรือผูอ่ืนมีความเสีย่งที่จะไดรับบาดเจ็บ 

c. ติดตั้งและใชงานอินเทอรล็อค ตัวก้ัน และอุปกรณนิภัยอยางเหมาะสมเพ่ือปองกันการบาดเจ็บ 

d. ควรบํารุงรักษาเชิงปองกันอยางสมํ่าเสมอ 

e. บํารุงรักษาและซอมแซมตามขอกําหนดของการตัดแยก ล็อคระบบและปายแจงเตือน 

f. ใชตวัก้ันและปายเพื่อปองกันมิใหบุคคลใดเขาไปในขณะทีเ่ครื่องจักรไมสามารถทํางานได 

g. วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการใชลิฟท บันไดเลื่อนและลิฟทขนของในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

h. การตรวจสอบและรับรองโดยบริษัทอ่ืนเปนระยะๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

i. ระยะหางในแนวดิ่งที่ปราศจากสิ่งกีดขวางเหนือศรีษะอยางนอย 2.1 ม. (7 ฟุต) 

4. การฝกอบรม—
พนักงานทุกคนที่ทาํงานกับเครือ่งจักรที่เคลื่อนที่ไดจะตองไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยเม่ือไดรับการจางงานในครั้งแรก 
การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเน้ือหาตอไปน้ีเปนอยางนอย 



  

 
 
 

มาตรฐานความเปนผูนําดานความปลอดภยั – หนา 3 

04.14.10 

 อันตรายจากเครื่องจักร 

 วิธีปฏิบัติเพื่อการทํางานอยางปลอดภัย 

 ขอมูลเก่ียวกับอุปกรณปองกันอันตรายจากเครื่องจักรและวิธีใชที่เหมาะสม 

 การแจงหากอุปกรณปองกันหาย ชํารุด ไมสามารถใชงานได หรืออยูในสภาพที่ไมปลอดภยั 

5. การเตรียมเอกสาร  

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ  

b. บันทึกการประเมินอุปกรณใหมและอุปกรณที่ไดรับการปรับเปลี่ยนตลอดอายกุารใชงานของอุปกรณ 

c. บันทึกการตรวจสอบและการบํารุงรักษาตองไดรับการเก็บไวอยางนอย 3 ป 

d. บันทึกการซอมแซมตลอดอายุการใชงานของอุปกรณ 
 
 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “การควบคุมพลังงานท่ีเปนอันตราย” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 8-16 
 



 การตอบโตสถานการณฉุกเฉิน 
มาตรฐาน 
คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพื่อรับมือกับสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงสามารถนําไปสูภาวะฉุกเฉินได  

ความรับผิดชอบ  
ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติงานและนโยบายวาดวยการวางแผนและการปฏบัิติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไดรับ
การพัฒนา นําไปใช และปฏิบัติตาม  

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการวิธีปฏิบัติงานและนโยบายวาดวยการวางแผนและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของวิธีปฏิบัติงานแ
ละนโยบายวาดวยการวางแผนและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของวิธีปฏิบัติงานและนโยบายวาดวยการวางแผนและการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตฉุุกเฉิน 

ขอกําหนด 
การประเมินความเส่ียง—
แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเสี่ยงประจําปท่ีดําเนินการสําหรับเหตุการณฉุกเฉิน 

ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย  

1. 

การชี้บงเหตุการณที่อาจนําไปสูภาวะฉุกเฉินได (เชน ไฟไหม, การขูวางระเบิด, ความขัดแยงในสังคม, 

มลพิษทางอากาศ, การลักพาตัว/การจับเปนตัวประกัน, นํ้าทวม, สึนาม,ิ แผนดินไหว, พายุเฮอริเคน, 

การรักษา เปนตน) 

a. 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับสถานการณฉุกเฉินแตละสถานการณ 

c. การกําหนดมาตรการการควบคุมท่ีจําเปนเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียง (เชน แผนฉุกเฉนิ การฝกอบรม ระบบเตือนภัย 

ศูนยควบคุม เปนตน)  

2. นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน—
แตละโรงงานตองพัฒนาและนําวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางแผนและการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินที่เขียนเปนลายลักษณอักษร

ไปใช  วิธีปฏิบัติงานดังกลาวตองประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 

ช่ือหรือตําแหนงงานของบุคคลท่ีสามารถติดตอไดเพื่อขอขอมลูหรือคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาท่ีในเ

รื่องแผนงาน 

a. 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีฉุกเฉิน (รวมไปถึงการออกคําสั่งและควบคุม) b. 

c. วิธีรายงานเหตุฉุกเฉินซึ่งรวมถึงการแจงเบอรโทรศัพทฉุกเฉิน 

d. วิธีปฏิบัติงานในการอพยพและแผนการแจงใหทราบ (สําหรับเหตุฉุกเฉินท่ีจําเปนตองมีการอพยพ) 
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e. การระบุและการเตรียมการสําหรับพนักงานท่ียังคงอยูเพื่อใชงานอุปกรณของโรงงานหรือการปฏิบัติงานที่
สําคัญกอนท่ีจะอพยพ 

f. การระบุและการเตรยีมการในการใหความชวยเหลือผูทุพลภาพ 

g. การชวยเหลือและหนาท่ีทางดานการแพทย 

h. การเตรียมการในการอธิบายใหแกพนักงานทุกคนฟง 

i. ขั้นตอนการติดตอสื่อสารเพื่อแจงความคืบหนาแกพนักงานในภาวะฉุกเฉิน (เชน กลับไปทํางาน 

กลับบาน เปนตน) 

j. การซอมอพยพประจําปใหแกพนักงานทุกคน 

k. การทบทวนแผนการตอบโตสถานการณฉุกเฉินและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตฉุุกเฉินประจําป 

3. ระบบการแจงเตือน/การเตือนภัย—แตละโรงงานตองมีการติดต้ังระบบดังกลาว 
ระบบดังกลาวตองประกอบดวยสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. การแจงเตือนท่ีเหมาะสมเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

b. การแจงเตือน/ระบบเตือนภัยท่ีสามารถรับรูไดเกินกวาเสียงรบกวนและระดับแสงท่ัวไป 

c. การแจงเตือน/ระบบเตือนภัยท่ีมีลักษณะเฉพาะและสามารถจดจําได 

d. วิธีเปดใชงานระบบการแจงเตือน/การเตือนภัย 

e. ระบบจะตองทํางานอยูตลอดเวลา ยกเวนในขณะท่ีทําการทดสอบหรืออยูในระหวางการซอมบํารุง 

f. การทดสอบและการบํารุงรักษาตามระยะเวลาและประจําปจะตองดําเนินการโดยบุคคลท่ีมีความเช่ียวชา

ญ 

4. การฝกอบรม—พนักงานท้ังหมดตองไดรับการฝกอบรมในข้ันตนและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน 

และตองประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 วิธีปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน 

 เสนทางและวิธีปฏิบัติในการหลบหนี 

 วิธีการรายงานเหตุฉุกเฉิน 

 การเปดใชงานระบบการแจงเตือน/การเตือนภัย 

เจาหนาทีฉุ่กเฉนิ 
พนักงานทุกคนท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มเติมในเหตุฉุกเฉินตองไดรับการฝกอบรมประจําปโดยเฉพ

าะเกี่ยวกับหนาท่ีของตน 

5. การเตรียมเอกสาร—  

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป  
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บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ 

a. การประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบัน 

b. เอกสารการซอมอพยพอยางนอย 3 ป 

c. เอกสารการบํารุงรักษาและการตรวจสอบระบบการแจงเตือน/การเตือนภัยอยางนอย 3 ป 

d. แผนฉุกเฉินท่ีเปนปจจุบัน 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “การปองกันอัคคีภัย” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 6-1 

 



 การจัดการระบบการบาดเจ็บ/ความเจ็บปวย 
มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 
และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 
หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 
และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัตแิละนําไปใชเพ่ือการรายงานเหตุการณและการจัดการความเจ็บปวยและการบาดเจ็บ  
คูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานน้ีหรือกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

อยางใดอยางหนึ่งท่ีเขมงวดมากกวา 

 

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาโปรแกรมการจัดการความเจ็บปวยและการบาดเจ็บไดรับการพัฒนา นําไปใช 
และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการวิธีปฏิบัติและคูมือการจัดการความเจ็บปวยและการบาดเจ็บ 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของวิธีปฏิบัติและคูมือใ
นการจัดการความเจ็บปวยและการบาดเจ็บ 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของวิธีปฏิบัติและคูมือการจัดการความเจ็บปวยและการบาดเจ็บ 
คําจํากดัความ 

การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการทํางาน 
คือเหตุการณหรือสิ่งที่เกิดข้ึนในสถานทีท่ํางานที่เปนสาเหตหุรือมีสวนทาํใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเจบ็ปวย 

หรือทาํใหการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวยที่เกิดข้ึนแยลง 

 

เหตุการณที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ คือเหตุการณที่ไมคาดคดิซึ่งไมกอใหเกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บปวยหรือความเสียหาย 

แตอาจมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดสิ่งดังกลาว 
 

ขอกําหนด 

 

1. นโยบายและวธิีปฏิบตั—ิแตละโรงงานตองนําวิธีปฏิบัตติางๆ ไปใชเพ่ือจัดการการบาดเจ็บและความเจบ็ปวย 

ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. ตองรายงานทุกเหตุการณ (การบาดเจ็บ ความเจ็บปวย อุบัตเิหตุที่เกิดจากการทาํงาน 

ซึ่งทําใหเกิดหรอืเกือบจะเกิดความเสียหาย) ตอฝายบริหารทนัท ี

b. ตองแจงการเสยีชีวติหรือความบาดเจ็บที่รายแรง (เชน เหตกุารณทีท่ําใหตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลใน 24 ชั่วโมง, 

การทําใหเสยีโฉมถาวร, สูญเสียอวยัวะหรือสญูเสียการมองเห็น เปนตน) ใหตัวแทนของ Nike, Inc ทราบภายใน 8 

ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณดงักลาว 

c. ตองสงรายงานการสอบสวนเหตุการณใหกับฝายบรหิารสถานที่ทราบภายใน 48 ชั่วโมง 
รายงานจะตองประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

ชื่อสถานทีท่ํางาน  

สถานที่และเวลาที่เกิดอุบัติการณ  
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 ขอเท็จจริงและขอมูลจากพยานที่เก่ียวของ 

 ชื่อและจํานวนของพนักงานที่เสียชวีิตหรือเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

 ชื่อผูตดิตอและเบอรโทรศัพท 

 รายละเอียดทั้งหมดของเหตุการณและสาเหตทุั้งหมดทีท่ําใหเกิดเหตุการณดงักลาว 

 มาตรการปองกันเปนสิ่งจําเปนที่จะปองกันไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวซ้ําอีก 

d. การจัดการการบาดเจ็บ/ความเจ็บปวย: 

 การรักษาความลับของอุบัติการณ 

 การสื่อสารกับพนักงานที่ไดรบับาดเจ็บ (เชน คาจาง ขอจํากัดในการรักษา เปนตน) 

 ขอกําหนดในการกลับมาทํางาน (รวมถึงขอจาํกัดในการทํางานและการโยกยายงาน) 

 การบังคับใชขอจํากัดในการทาํงาน 

2. การเกบ็บันทึกขอมูล —
แตละโรงงานตองเก็บบันทึกการบาดเจ็บและความเจ็บปวยทีเ่กิดจากการทาํงานทั้งหมดที่กอใหเกิดการเสยีชีวติ 

การเขารักษาตวัในโรงพยาบาล การสญูเสยีวนัทํางาน การรักษาที่เกินกวาการปฐมพยาบาล การโยกยายงานหรือการเลิกจาง 

หรือหมดสติในโรงงาน ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปน้ี 

a. ตองปอนขอมูลของแตละเหตกุารณภายใน 6 วันทํางานหลังจากที่ไดรับขอมูล 

b. ชื่อพนักงานหรอืคูสัญญา 

c. วันท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย 

d. สถานท่ีท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย 

e. รายละเอียดทั่วไปเก่ียวกับอุบัติเหต ุ

f. จํานวนวันทํางานตามปฏทิินทีจ่ํากัดเน่ืองจากการบาดเจ็บหรอืเจ็บปวย 

g. จํานวนวันตามปฏิทินท่ีไมไดทํางานเน่ืองจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย 

h. สรุปการบาดเจบ็/ความเจ็บปวยประจําปจะตองประกาศไวในบริเวณที่พนักงานสามารถเขาถึงได  
ซ่ึงจะตองประกอบดวยขอมูลตอไปน้ี 

 จํานวนเหตุการณของการบาดเจ็บและความเจบ็ปวยทั้งหมด 

 จํานวนการเสียชีวิตทั้งหมด 

 จํานวนวันที่ไมไดทํางานทั้งหมด 

 จํานวนเหตุการณทั้งหมดที่จาํกัดกิจกรรมการทํางานหรือการโยกยายงาน 

 อัตราการเกิดเหตุการณ ซึ่งสามารถคํานวณโดยวิธีตอไปน้ี 

- (จํานวนวันทั้งหมดที่ไมสามารถมาทํางานได + 

จํานวนเหตุการณทั้งหมดทีต่องมีการโยกยายงานหรืองานทีม่ีขอจํากัด) X 200,000 / 
จํานวนชั่วโมงทํางานของพนักงานทั้งหมด = อัตราการเกิดอุบัติการณทั้งหมด 

i. นอกจากน้ี แตละโรงงานจะตองเก็บ ติดตามและสรุปขอมูลทั้งหมดที่อาจทําใหเกิดเหตุการณที่เกือบเกิดอุบัติเหต ุ    
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 เหตุการณที่เกือบเกิดอุบัติเหตุจะมจีํานวนนอยกวา และทําใหวิเคราะหและแกปญหาไดงาย  
 เก็บขอมูลใหเพียงพอเพื่อนําไปวิเคราะหเชิงสถติิ ศึกษาแนวโนมที่จะเกิด 
 เปดโอกาสใหเกิด ‘การมีสวนรวมของพนักงาน’ ซึ่งเปนขอกําหนดพ้ืนฐานของโครงการ HSE (สุขภาพ 

ความปลอดภยัและสิ่งแวดลอม) ที่ประสบความสําเรจ็ ซึ่งรวมถึงหลักการของการปรับพฤติกรรม 
การแบงความรบัผิดชอบ การรบัรูและแรงจูงใจ เปนตน 

 ปญหาหลักอยางหน่ึงในการพยายามทีจ่ะแกปญหาทั้งทางตรงและทางออมในการรายงานเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเ
หตุซึ่งเปนปญหาของสถานทีท่ํางาน 
คือการพยายามและสรางวัฒนธรรมแบบเปดซึ่งทุกคนสามารถแบงปนและมีสวนรวมในการรับผิดชอบรวมกัน 
การรายงานเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุไดแสดงถึงการเพิ่มความสัมพันธของพนักงาน 
ตลอดจนสงเสรมิการทาํงานเปนทีมในการสรางสภาพแวดลอมการทาํงานทีป่ลอดภยัยิ่งข้ึน 

3. การฝกอบรม—  

 การรายงานการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวยหรือเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุที่เก่ียวของกับการทํางานโดยทันที 
โดยไมตองคํานึงถึงความรุนแรงของสถานการณ 

 การสื่อสารขอมลูเก่ียวกับการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวยที่สงผลตอความสามารถในการปฏิบัติงานปกต ิ  

การจัดการการบาดเจ็บและความเจ็บปวย: 
ผูจัดการและหัวหนางานตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมเก่ียวกับคูมือการจัดการการบาดเจ็บ ความเจ็บปวยความเจ็บปวย 

และเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุในสถานท่ี การฝกอบรมเพิ่มเติมจะตองประกอบดวยเน้ือหาตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 การจัดทํารายงานเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวย หรอืเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหต ุ

 การสอบสวนอุบัติเหตุหรือเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหต/ุวิเคราะหสาเหตุทีแ่ทจริง 

 การเก็บรักษาความลับ 

 การส่ือสารกับพนักงาน บุคลากรดานการแพทย และผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังหมด 

 สงพนักงานกลบัเขาทํางานหลังการบาดเจ็บ/เจ็บปวย 

4. การเตรียมเอกสาร—   

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทกึทางการแพทย 
แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกหลักฐานทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน 

บวกเพิ่มอีก 30 ป บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยโดยไมไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน 

เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย 

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ บันทึกการบาดเจบ็และความเจ็บปวยจะตองเก็บรักษาไว 5 ป นับจากปลายปทีเ่กิดเหตุการณ 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 1-15 

 แบบฟอรมการรายงานอุบัติเหต/ุเหตุการณของ Nike 

 แบบฟอรมการบนัทึกการบาดเจ็บ/ความเจ็บปวยของ Nike 

 



 การจัดการการปองกันอัคคีภัย 

มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 
และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 
หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 
และตอบโตกับความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานทั้งหมด 

พัฒนาข้ันตอนและนําไปใชเพือ่ลดหรือกําจัดความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตรายของอัคคีภัยภายในโรงงาน  

ความรบัผิดชอบ  
ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติในการปองกันอัคคีภัยไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดวิธปีฏิบัติในการปองกันอัคคีภัย 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของวิธีปฏิบัตใินการปองกัน
อัคคีภัย 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของวิธีปฏิบัติในการปองกันอัคคีภัย 

ขอกําหนด 
1. การประเมินความเส่ียง—

โรงงานแตละแหงตองมีการประเมินความเสีย่งที่เปนลายลักษณอักษรสําหรับการปองกันอัคคีภัยซึ่งประกอบดวยสิ่งตอไปน้ีเปนอยางน

อย 

a. การชี้บงอันตรายทุกชนิดที่เก่ียวของกับการเก็บและใชวตัถทุีไ่วไฟและติดไฟได (เชน รายชื่อแหลงกําเนิดไฟ 

และอันตรายของอัคคีภัยทีส่ําคัญ) 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตราย 

c. การกําหนดและการนํามาตรการในการควบคุมไปใชเพื่อลดความเส่ียง (เชน อุปกรณดับเพลิง การฝกอบรม 
การเก็บวัตถุไวไฟอยางปลอดภัย และอ่ืนๆ  

นโยบายและวธิีปฏิบตั—ิโรงงานแตละแหงตองนําวิธีปฏิบัติตางๆ ไปใชเพ่ือการปองกันอัคคีภยั 

ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย 
2. 

a. การปองกันอัคคีภัย 

ลดปริมาณการจัดเก็บวัตถุไวไฟและท่ีติดไฟได  

เก็บสารที่ติดไฟไดในที่เก็บซึง่ผานการรับรอง  

การนํานโยบายการสูบบุหรี่มาใช (เชน สูบบุหรี่ในสถานทีท่ี่กําหนดใหเทาน้ัน)  

ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไฟฟาถูกเก็บรกัษาในสถานทีป่ลอดภยั และอยูในสภาพพรอมใชงาน  

b. การปองกันอัคคีภัย 

จัดทําเอกสารดานสถานท่ีเก็บอุปกรณปองกันอัคคีภัยท้ังหมด  

มีเครื่องตรวจจบัอัคคีภยัทีม่ีประสทิธิภาพและระบบการแจงเตือนที่เหมาะสม  

ระบบหัวฉีดดับเพลิง (ในทีท่ี่เหมาะสม) และวิธีปฏิบัติเม่ือเครื่องมือเกิดชํารุด  
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 อุปกรณดับเพลิงที่มีอยูเหมาะสมกับประเภทของอัคคีภัยซึ่งคาดวามีโอกาสเกิดข้ึนภายในพ้ืนที ่

 อุปกรณดับเพลิงสามารถเขาถงึและใชไดงาย 

 การชี้บงอุปกรณดับเพลิงโดยใชปายกํากับ 

 เครื่องดับเพลิงและสายยางจะถูกตรวจสอบสภาพที่ปรากฏดวยสายตาทุกเดอืน 

 แผนการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณดับเพลิงทั้งหมด 

c. การปองกันอัคคีภัย 

 จํานวนเสนทางและทางออกฉกุเฉินที่เพียงพอและมีปายกํากับซึ่งสามารถรองรับการหลบหนีอยางรวดเรว็ของพนักง
านในสถานการณฉุกเฉินได 

• เสนทางและทางออกฉุกเฉินจะตองอยูในสภาพพรอมใชตลอดเวลา 
ทางออกฉุกเฉนิตองไมถูกล็อคระหวางเวลาทํางานปกติ และเปดออกดานนอก (ผลักออก) ไปยังสถานทีป่ลอดภยั 

 ติดแผนผังแสดงเสนทางและทางออกฉุกเฉิน 

 มีแสงไฟฉุกเฉนิพรอมใช ซึ่งไดรับการทดสอบและบํารุง 

d. พนักงานที่ซึ่งคาดวาจะใชอุปกรณดับเพลิงในสถานการณฉุกเฉินตองไดรับการสอนเก่ียวกับอันตรายและเทคนิคในการดับเพลิ
ง 

O การฝกอบรม—
พนักงานทุกคนจะตองเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับการปองกันอัคคีภยัเม่ือไดรับการจางงานในครั้งแรกและอยางนอยทุกปหลังจาก
น้ัน  การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเน้ือหาตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 อันตรายจากอัคคีภัย 

 เสนทางและทางออกฉุกเฉิน 

 บทบาทและหนาท่ีความรับผดิชอบ 

การดบัเพลิง 
พนักงานทุกคนซ่ึงไดรับความรับผิดชอบเพิม่เติมในการดับเพลิงตองไดรับการฝกอบรมประจําปเพิ่มเติมจากท่ีไดกลาวมา  
การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเน้ือหาตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 การใชอุปกรณดับเพลิงใหเหมาะสมกับบทบาทของตน 

 เทคนิคในการดับเพลิง 

 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสําหรับดบัเพลิง 

 บทบาทและหนาท่ีความรับผดิชอบเพ่ิมเติม 

3. การเตรียมเอกสาร— 

บันทึกการฝกอบรม โรงงานแตละแหงตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกเหตุการณ โรงงานแตละแหงตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ 
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a. การประเมินความเส่ียงของการปองกันอัคคีภัยท่ีเปนปจจุบัน 

b. สถานท่ีเก็บอุปกรณปองกันอัคคีภัยในปจจุบัน 

c. บันทึกการตรวจสอบและบํารุงรักษาอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 6-4 

 

 

 



 บริการทางการแพทยและการปฐมพยาบาล 

มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติและนําไปใชเพื่อตอบรับเหตุการณท่ีจําเปนตองมีการปฐมพยาบาลหรือการรักษาทางการแ

พทยอ่ืนๆ 
 

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติดานการปฐมพยาบาลไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏิบัติดานการปฐมพยาบาล 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของขั้นตอนและวิธีปฏิบั
ติงานดานการปฐมพยาบาล 

พนักงานตองรายงานใหฝายบริหารทราบทันทีหากมีอุบัติเหตุที่เก่ียวของกับการทํางานทีจ่ําเปนตองไดรบัการปฐมพยาบาล 

คําจํากดัความ 

การปฐมพยาบาล คือการรักษาพยาบาลแกผูไดรับบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยเบ้ืองตนกอนที่จะสงไปยังศูนยรกัษาพยาบาล 

หากจําเปน 
 

ขอกําหนด 

1. การประเมินความเส่ียง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. การชี้บงอันตรายและสถานท่ีท่ีอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตราย (รวมถึงจํานวนพนักงานในแตละสถานท่ี) 

c. การกําหนดมาตรการการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง (เชน อุปกรณสําหรับการปฐมพยาบาล อุปกรณ และเจาหนาท่ี) 

2.  นโยบายและวิธีปฏิบัต—ิแตละโรงงานตองใชวิธีปฏิบัตดิานการปฐมพยาบาล ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. ทรัพยากรที่มี (ภายในหรือภายนอก) เพ่ือตอบรับกับบริการทางการแพทยฉุกเฉิน 

b. เบอรโทรศัพทฉุกเฉินจะตองมองเห็นไดอยางชัดเจนบนโทรศัพททุกเครื่อง 

c. สถานที่และความพรอมในการใหบริการของสถานพยาบาล และบริการฉุกเฉนิ 

d. ตองเก็บบันทึกการปฐมพยาบาล และการรักษา 

3. ผูใหการปฐมพยาบาล—
แตละโรงงานทีม่ีผูใหการปฐมพยาบาลที่ไดรบัการรับรองจะตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. จํานวนผูใหการปฐมพยาบาลทีผ่านการฝกอบรมเพียงพอตอจาํนวนพนักงานและสิ่งที่เปนอันตรายในโรงงาน 

b. สื่อสารกับพนักงานในการแจงชื่อ สถานท่ีและขอมูลติดตอกับผูใหการปฐมพยาบาลที่ไดรบัการรับรอง 

c. เก็บรักษาใบรับรองความสามารถในการปฐมพยาบาลที่กําหนด 
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4. อุปกรณที่ใชในการปฐมพยาบาล—แตละโรงงานตองมีอุปกรณที่ใชในการปฐมพยาบาล (เชน ชุดปฐมพยาบาล, AED 

(เครื่องกระตุนหัวใจดวยไฟฟา), เปล เปนตน) ตามความเสีย่งที่มใีนโรงงาน  
ชุดปฐมพยาบาลตองประกอบไปดวยสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. พลาสเตอรยา (หลายขนาด) 

b. ผาพันแผล 

c. สําลีปดตา 

d. ผาสามเหลีย่ม 

e. ยารักษาแผลจากไฟไหม 

f. ถุงมือแบบใชแลวทิ้ง 

g. กลองและอุปกรณที่มีปายปฐมพยาบาลที่มองเห็นได 

h. การตรวจสอบและเพิ่มเติมอุปกรณใหครบตามจํานวนที่กําหนดข้ันต่ําเดือนละคร้ัง 

5. อุปกรณลางตาและชําระรางกาย —เม่ือดวงตา ใบหนา หรือรางกายมีความเสี่ยงที่จะไดรับสารเคมี 

จําเปนตองมีอุปกรณลางตาและชําระลางรางกาย อุปกรณเหลาน้ีตองตรงตามขอกําหนดข้ันต่ําตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. นํ้าจะตองสะอาด (ดื่มได) 

b. ความแรงของนํ้าจะตองไมทําใหเกิดการบาดเจ็บ 

c. อัตราการไหลต่าํสุด: 1.5 ลิตรโดยใชเวลาอยางนอย 15 นาท ี

d. ไมมีขอบแหลมคม 

e. มีจุกปดหัวฉีดเพ่ือปองกันไมใหเกิดการปนเปอนที่มาทางอากาศ 

f. วาลวควบคุมมองเห็นไดงาย และเม่ือเปดใชงานวาลวจะยังคงเปดไวจนกวาจะปด 

g. อยูในระยะ 30 เมตร (100 ฟุต) จากอุปกรณท่ีเปนอันตราย 

h. ปายมองเห็นไดอยางชัดเจนซึ่งชวยใหเขาใชและพบไดงาย 

i. หัวฉดีนํ้าจะตองอยูหางจากพ้ืนระหวาง 83.8 ซม. (33 น้ิว) และ 114.3 ซม. (45 น้ิว) 

j. ภาชนะที่บรรจนํุ้าที่ใชลางชําระตองทําจากวสัดุที่ไมเปนสนิม 
ตองมีการปองกันไมใหนํ้าที่ใชชําระลางมีการปนเปอนจากอากาศ 

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

l. อุปกรณและทอทั้งหมดจะตองมีการปองกันไมใหเกิดการเยอืกแข็ง 

m. ตองมีการเปดใชทอนํ้าของที่ลางตาสัปดาหละครั้งเพ่ือใหนํ้าไหลผานทอ 

และตรวจสอบการทํางานวาสามารถทําไดอยางเหมาะสม ตองตรวจสอบภาชนะที่ใสนํ้าตามขอกําหนดของผูผลิต
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 บุคคลท่ีตองไปติดตอเมื่อมีเหตุการณท่ีจําเปนตองมีการปฐมพยาบาลหรือการชวยเหลือทางการแพทยอ่ืนๆ 

 สถานที่เก็บอุปกรณปฐมพยาบาลในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน 

 การรายงานเหตุการณท่ีเก่ียวของกับการทํางานท่ีจําเปนตองมีการปฐมพยาบาลหรือการชวยเหลือทางการแพ
ทยอ่ืนๆ 

ผูใหการปฐมพยาบาล  ผูใหการปฐมพยาบาลตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มเตมิ 
การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเน้ือหาตอไปนี้เปนอยางนอย 

 ใบรับรองคุณสมบัติในการการปฐมพยาบาล 

 วิธีปฏิบัติเฉพาะสําหรับโรงงาน ไดแก การปฐมพยาบาลเบื้องตน การตดิเชื้อทางกระแสเลือด และรายงานเหตุการณ 

6. การเตรียมเอกสาร—  

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกทางการแพทย 
แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวกเพิ่มอีก 30 ป 
บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน 

เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย  

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกไวสําหรับ 

a. การประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบัน 

b. บันทึกการตรวจสอบชดุปฐมพยาบาล และเครือ่งลางตา/ชําระรางกายอยางนอย 1 ป 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “การติดเชื้อทางกระแสเลือด” ของ Nike 

 มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “การจัดการระบบการบาดเจ็บและความเจ็บปวย” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 6-18 

 



 ความปลอดภัยของระบบไฟฟา 
มาตรฐาน 
คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตรายดานไฟฟา  

ความรับผิดชอบ  
ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติงานตางๆ ในโครงการรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟาไดรับการพัฒนา 
นําไปใช และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว ตลอดจนจัดการการประเมินความเส่ียง 
ข้ันตอนท่ีเขียนเปนลายลักษณอักษร การฝกอบรม การเก็บบันทึกขอมูล และการตรวจสอบประจําป 
สําหรับคูมือการรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟา 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดเนื่องจากเกี่ยวของกับวิธี
ปฏิบัติงานดานระบบไฟฟาท่ีปลอดภัย  
พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟา 

ขอกําหนด 
การประเมินความเส่ียง—
แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเสี่ยงท่ีดําเนินการสําหรับงานดานระบบไฟฟาตางๆ 

ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

1. 

a. การชี้บงงานที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟาและอันตรายที่เกี่ยวของ 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตราย 

c. มาตรการการควบคุมเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียง (เชน อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล กระบวนการปฏิบัติงาน 

การฝกอบรม วิธีการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย เปนตน) 

2.  นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน—แตละโรงงานตองนําวิธีปฏิบัติงานตางๆ 

ไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับอันตรายของระบบไฟฟา  
วิธีปฏิบัติงานตองครอบคลุมส่ิงตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. การรักษาความปลอดภยัของระบบไฟฟาโดยทั่วไป 

เฉพาะพนักงานท่ีไดรับการฝกอบรมและไดรับอนุญาตเทาน้ันจึงจะสามารถซอมอุปกรณไฟฟาได  

ผูท่ีทํางานเกี่ยวกับวงจรไฟฟาท่ีมีพลังงานตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและไดรับอนุญาตใหทํางา
นดังกลาวโดยเฉพาะ 

 

พื้นท่ีจายไฟฟาตองมีการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน (เชน หองที่ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษ 
การใชเสาและราวเหล็กที่แข็งแรง) 

 

พนักงานท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ันท่ีจะสามารถเขาถึงหองจายไฟฟาได  
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 แผงควบคุมการจายไฟฟา เบรกเกอร สวิตช 
และกลองตอสายไฟท้ังหมดตองปดสนิทและไดรับการปองกันจากความเปยกช้ืน 

 อุปกรณการควบคุมไฟฟาท้ังหมดตองมีการติดปายเพื่อระบุการควบคุมอุปกรณ 

 แผงจายไฟฟาท้ังหมดตองมีระยะหาง 0.9 เมตร (3 ฟุต) 

 ทอรอยสายไฟท้ังหมดตองมีการรองรับตลอดความยาว  
หามไมใหมีอุปกรณท่ีไมเกี่ยวกับไฟฟายึดติดกับทอรอยสายไฟ 

 สายไฟและสายเคเบิลท้ังหมดตองอยูในสภาพท่ีดี (ไมใชวงจรเปดโลง) 

 สามารถใชสายตอเปนการช่ัวคราวไดเทาน้ัน 

 ตองมีเครื่องตัดลงจรไฟฟาเมื่อมีกระแสร่ัวลงดิน (GFCI) สําหรบับริเวณท่ีมีความเปยกช้ืน 

 ตองมีกฎรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟาของพื้นท่ีไดกําหนดเฉพาะ 

b. การตรวจสอบระบบไฟฟา 

 โรงงานตองมีตารางการตรวจสอบและการทดสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบจะขึ้นอยูกับขอกําหนดของประเทศ ประเภทของอุปกรณ 
สภาพแวดลอมในการใชงาน และความถ่ีของการใชงาน 

 การแกไขดัดแปลงที่สําคัญของเครื่องจักรใหมและท่ีมีอยูแลวตองไดรับการตรวจสอบเพื่อยืนยันว
าเปนการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรฐานตางๆ 

 ขั้นตอนการจัดลําดับความสําคัญและแกไขความบกพรองของระบบไฟฟา 

c. อุปกรณนิรภัย (สําหรับการทํางานกับวงจรไฟฟาท่ีมีพลังงาน) 

 ตองใสรองเทานิรภัย/รองเทาบูท 
และแวนครอบตาท่ีไดรับการจัดอันดับทางไฟฟาตามที่การประเมินความเส่ียงกําหนด 

 เครื่องมือทั้งหมดที่ใชสําหรับการทํางานเกี่ยวของกับระบบไฟฟาตองไดรับการหุมฉนวนอยางเหมาะสม 

 ตองมีการติดตั้งแผนรองฉนวนไฟฟาท่ีดานหนาของแผงจายไฟฟาท้ังหมดในหองอุปกรณไฟฟา 

3. การฝกอบรม—

พนักงานทุกคนตองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับกฎการรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟาและข้ันตอนการรายงานควา

มบกพรองของระบบไฟฟา  

การรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟา 
ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งทํางานเกี่ยวกับระบบไฟฟาหรือวงจรท่ีตอเขากับแหลงพลังงานไฟฟาตองไดรับการฝกอบร

มตามขอกําหนดเฉพาะของพื้นท่ีงานตอไปนี้เปนอยางนอย 

 การรับรูถึงอันตรายที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมการทํางานของตน 

 การใชวิธีปฏิบัติงานและอุปกรณนิรภัยท่ีเหมาะสม 

 วิธีปฏิบัติงานในการล็อก ตัดระบบและติดปายเตือนวงจรไฟฟาและอุปกรณที่มีพลังงานอยางปลอดภัย 

 การดูแลรักษาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
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4. การเตรียมเอกสาร—  

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกเหตุการณ บันทึกการบาดเจ็บและความเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุมาจากดานไฟฟาตองไดรับการเก็บไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ  

a. การประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบัน 

b. บันทึกการตรวจสอบตองไดรับการเก็บไวตลอดอายุการใชงานของอุปกรณหรือของโรงงาน 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “การควบคุมพลังงานท่ีเปนอันตราย” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 8-31 

 



 การควบคุมพลังงานท่ีเปนอันตราย 
มาตรฐาน 
คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเก่ียวกับการตัดแยก ล็อคระบบและปายแจงเตือน (LOTO) 
ของเคร่ืองจักรและอุปกรณ เพื่อตรวจสอบใหแนใจวามีการควบคุมพลังงานท่ีเปนอันตราย 

 

 ความรับผิดชอบ  
ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับ LOTO ไดรับการจัดทํา นําไปใช และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนบริหารจัดการข้ันตอนและวิธีปฏิบัตงิานเก่ียวกับ LOTO 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงา
นเก่ียวกับ LOTO 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของข้ันตอนและปฏิบัติงานเก่ียวกับ LOTO 

คําจํากัดความ 

พลังงานท่ีเปนอันตราย 
เปนพลังงานสะสมหรือหลงเหลืออยูในเคร่ืองจักรซ่ึงอาจเปนอันตรายเน่ืองจากการสงพลังงานหรือการปลอยพลังงานสะสม  
พลังงานดังกลาวไดแก พลังงานไฟฟา พลังงานความรอน ปฏิกิริยาทางเคมี การเคลือ่นไหวทางกลไก 

พลังงานท่ีอาจมีอยูหรือคงคางอยู 

 

การตัดแยก ล็อคระบบและปายแจงเตือน (LOTO) 
หมายถึงข้ันตอนและวิธีการรักษาความปลอดภัยใหกับพนักงานจากการทํางานหรือการสงพลังงานของเคร่ืองจักรและอุปกร

ณโดยไมคาดคิด หรือการปลอยพลังงานท่ีเปนอันตรายขณะท่ีกําลังซอมบํารุงเคร่ืองจักร 

 

ขอกําหนด 
1. การประเมินความเสี่ยง—แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเส่ียงประจําป 

ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. การระบุอุปกรณ การทํางาน (เชน การติดตัง้ การบํารุงรักษา การตรวจสอบ 

การทําความสะอาดหรือการซอมเครื่องจักรหรืออุปกรณ) 
และอันตรายที่เก่ียวของซ่ึงเปนผลมาจากแหลงพลังงานอันตรายที่ไมมีการควบคุม 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับพลังงานท่ีเปนอันตราย 

มาตรการควบคุมท่ีใชในการลดความเส่ียง (เชน วิธีปฏิบัตงิานเก่ียวกับ LOTO)  c. 

นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน—
แตละโรงงานตองใชวิธีปฏิบัติงานเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการควบคุมพลังงานท่ีเปนอันตราย  
วิธีปฏิบัติงานตองครอบคลุมส่ิงตอไปน้ีเปนอยางนอย 

2. 
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a. วิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับ LOTO เฉพาะเคร่ืองจักรตองมีการจัดทําเอกสารสําหรับอุปกรณท่ีมีแหลงพลังงานหลายแหลง 

b. การจัดเตรียมระบบล็อก กุญแจและปายเตือนท่ีกําหนดเพื่อดูแลความปลอดภัยสําหรับอุปกรณควบคุมพลังงาน  
ระบบล็อกและปายเตือนสามารถเอาออกไดโดยพนักงานท่ีติดตั้งเทาน้ัน 

c. การแยกระบบและการตัดพลงังานของอุปกรณ: 

 การตัดการเชื่อมตอและการปดเคร่ืองยนตหรือมอเตอรท่ีจายพลังงานใหกับระบบกลไก 

 การตัดวงจรไฟฟาดวยการตัดการเชื่อมตอกับแหลงพลังงาน/การล็อคระบบ 

 การหยุดไมใหกาซหรือของเหลวไหลเวียนในระบบไฮดรอลิก ระบบนิวเมติกและระบบไอน้ํา 

 การหยุดไมใหชิ้นสวนของเคร่ืองจักรมีการเคลื่อนไหวท่ีเกิดจากแรงโนมถวง 

d. การสลายพลังงานสะสมหลังจากตัดการจายพลังงานของระบบ: 

 การระบายกาซหรือของเหลวจากภาชนะท่ีมีแรงดัน 
ถังหรือถังพักจนกวาแรงดันภายในจะอยูท่ีแรงดันบรรยากาศ 

(โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและสิ่งแวดลอม) 

 การคายประจุของคาปาซิเตอรดวยการตอสายกราวด 

 การปลอยหรือการหนุนรองสปริงท่ีอยูภายใตแรงตึงหรือแรงกด 

 การสลายแรงเฉื่อยโดยการทําใหระบบหยุดสนิทหลังจากปดเคร่ืองและแยกระบบ 

e. การตรวจสอบการแยกระบบและการตัดพลงังาน: 

f. การตอกลับวงจรพลังงานของอุปกรณ: 

 การตรวจสอบงาน การถอดลอ็ค 
การเปดเครื่องและการเช่ือมตอระบบใหมอยางปลอดภัยเมื่อพนักงานเขาทํางานในจุดที่เปนอันตราย 

 เมื่อตองถอดอุปกรณ LOTO ออกชั่วคราวเพื่อทดสอบหรือวางตําแหนงเครื่องจักรหรืออุปกรณ 
ตองมีการปองกันใหกับพนักงานอยางเพียงพอเมื่อดําเนินการน้ี 

 การแจงเตือนพนักงานเมื่อการทํางานเสร็จสมบูรณและอุปกรณกําลังทํางานอยู 

 การตรวจสอบการเชื่อมตอกลับวงจรพลังงานของอุปกรณเพื่อใหแนใจวามีการดําเนินการอยางปลอดภัย 

g. การใชระบบปายเตือนเพียงอยางเดียวเมื่อไมมีการตัดแยกระบบดวยวิธีอ่ืน 

h. การใชอุปกรณการล็อกระบบและข้ันตอนตางๆ เมื่อมีพนักงานทํางานในกระบวนการแยกระบบหลายคน 

i. การถอดการล็อคระบบท่ีจําเปนสามารถดําเนินการไดโดยผูจัดการโรงงานหลังจากพิจารณาแลววาเครื่องจักมีความปลอ

ดภัยและพนักงานท้ังหมดอยูนอกพื้นท่ีอันตราย 

3. การตรวจสอบ—แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารกระบวนการตรวจสอบประจําปสําหรับข้ันตอน LOTO 
รวมถึงเอกสารสําหรับพนักงาน คูสัญญาและคูสัญญาชวง 

การฝกอบรม—พนักงานท่ีเก่ียวของท้ังหมดจะตองไดรับการฝกอบรมระดับการรับรูเก่ียวกับ LOTO   
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พนักงานท่ีเก่ียวของกับ LOTO ตองไดรับการฝกอบรมอยางครบถวน  การฝกอบรมเพื่อทบทวนความรูตองดําเนินการทุกป  
การฝกอบรมตองประกอบดวย 

 ตําแหนง ระบบและวิธีการแยกระบบแหลงพลังงานท้ังหมด 

 การใชระบบล็อกและปายเตือนในอุปกรณท่ีควบคุม 

 การตรวจสอบการแยกระบบ 

 ข้ันตอนการเปดเคร่ืองและการเชื่อมตอกลับวงจรพลังงานอยางปลอดภัย 

 การระบุอันตรายและการควบคุม 

4. การเตรียมเอกสาร  

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกเหตุการณ ตองมีการเก็บบันทึกเหตุการณท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับพลังงานท่ีเปนอันตรายไว  
บันทึกเหลาน้ีจะตองเก็บรักษาไวอยางนอยเปนเวลา 5 ป 

บันทึกอื่นๆ  

b. แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบไวอยางนอย 3 ป 

 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 8-10 

 

 



 แรใยหนิ  
มาตรฐาน 
คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานที่ทํางานที่มีความปลอดภัย ถูกสขุลักษณะ และเอื้อตอการมีสุขภาพดี 
และดําเนินขั้นตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เกี่ยวของกับ 
หรือเกิดขึ้นในระหวางการทํางาน หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  

คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพื่อการระบุและจัดการวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM)  

ความรับผิดชอบ  
ผูจัดการพ้ืนท่ีตองตรวจสอบใหแนใจวาไดมีการจัดทํา นําไปใชและปฏิบัติตามวธิีปฏบัิติงานสําหรับการบงชี้ 
การจัดการและการทํางานในบริเวณท่ีมีหรือสงสัยวาจะมีวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานสําหรับวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและปฏิบัติตามขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ
งานสําหรับวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานสําหรับวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

คําจํากัดความ 

แรใยหิน เปนแรท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติซ่ึงมีลักษณะเปนเสนใยบางยาว 
เสนใยเหลาน้ีสามารถเปนอันตรายไดมีการหากสูดดมฝุนละอองของแรใยหินเขาไป 

และเปนท่ีทราบกันดีวามีสวนในการเพ่ิมความเส่ียงตอการเปนมะเร็งปอด  
คูสัญญาตองกําหนดแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการดูแลรักษาวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

เพื่อปองกันพนักงาน คูสัญญา ผูท่ีเขามาเย่ียมชม 

และผูจําหนายจากอันตรายตอสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากโรคที่เก่ียวกับแรใยหิน  
มาตรฐานนี้จะบังคับใชกับอาคารสถานท่ีและส่ิงกอสรางท้ังหมดท่ีคูสัญญาเปนเจาของ 
มาตรฐานดังกลาวจะบังคับใชกับการทํางานประจําวันซ่ึงพนักงานอาจสัมผัสกับแรใยหิน 

และการทํางานเพื่อซอมหรือเคลื่อนยายวัสดุท่ีมีแรใยหิน 

 

วัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) คือวัสดุใดก็ตามท่ีมีแรใยหินมากกวา 1 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 
ชนิดของแรใยหินจะประกอบดวยโครซิโดไลต, อะโมไซต, ไครโซไทล, แอนโทไฟไลต และทรีโมไลต  

 

ขอกําหนด 

1. การประเมินความเสี่ยง—แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเส่ียงสําหรับวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ 

(ACM) ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. การชี้บงสถานท่ี ปริมาณ ชนิด สภาวะ 

และอันตรายที่เก่ียวของของวัสดุท่ีทราบหรือสงสัยวามีแรใยหินโดยบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

c. การกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดความเส่ียง (ตัวอยางเชน การติดปาย, การควบคุมการเขาถึง, การตรวจสอบ) 
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2.  นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน—
โรงงานท่ีทราบหรือสงสัยวามีวัสดุท่ีมีแรใยหินตองปฎิบัติตามวิธีปฏิบัติงานดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. การประกาศใหพนักงานท่ีไดรับผลกระทบจากการมีวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

และอันตรายตอสุขภาพท่ีเก่ียวของ 

b. การติดปายวัสดุผสมแรใยหิน (ACM) ตองประกอบดวย: ลักษณะท่ีเปนอันตราย การมีสวนผสมของแรใยหิน 

และขอควรระวัง 

c. การใชใบอนุญาตทํางานสําหรับการทํางานกับวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) ท้ังหมด 

d. บุคคลท่ีมีความสามารถและไดรับการฝกอบรมเทาน้ันจึงจะสามารถทํางานได 

e. ขอกําหนดสําหรับการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางถูกตอง การควบคุมทางวิศวกรรม 

ขอกําหนดของการดูแลรักษาความสะอาด การเก็บรักษาและการทําความสะอาดอุปกรณเมื่อทํางานกับวัสดุท่ีมีแรใยหิน 

f. การกําจัดวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) อยางถูกตองตามกฏหมายในทองถ่ิน 

g. การตรวจสอบทุกสามเดือนเพื่อตรวจสภาพของวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) ท่ีทราบหรือสงสัย 

h. การจัดการเฝาระวังทางการแพทยสําหรับบุคคลท่ีทํางานกับวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

3. การฝกอบรม— 

การรับรูในเรื่องแรใยหิน พนักงานท้ังหมดท่ีทํางานกับวัสดุผสมแรใยหิน (ACM) 
ท่ีทราบหรือสงสัยตองไดรับการฝกอบรมเปนประจําทุกป การฝกอบรมตองประกอบดวย 

 การรับรูขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

 อันตรายตอสุขภาพท่ีเก่ียวของกับวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

 กิจกรรมท่ีอาจทําใหเกิดการปลอยเสนใยของแรใยหิน 

 ขอกําหนดของการประกาศเตือนในเหตุการณท่ีวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) แพรกระจาย 

 นโยบายและวิธีปฏิบัติงานของวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) เฉพาะสถานท่ี 

พนักงานท่ีดูแลรักษาวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 
พนักงานท้ังหมดท่ีสัมผัสโดยตรงกับวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) เชน พนักงานท่ีควบคุมหรือดูแลรักษา 

จะตองไดรับการฝกอบรมประจําปเพิ่มเติมดังตอไปน้ี 

 วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

 การใช การสวมใส ขอจํากัด และการดูแลอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

 วิธีปฏิบัติงานดแูลรักษาวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 

 เคร่ืองหมายบอกตําแหนงท่ีเปนอันตรายและความเส่ือมสภาพของวัสดุท่ีมีแรใยหิน 

 การตอบโตสถานการณเมื่อมีการกระจายของเสนใยของแรใยหิน 

4. การเตรียมเอกสาร—  

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 
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บันทึกทางการแพทย ถามี 
แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวกเพิ่มอีก 30 ป 
บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน 

เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย  

บันทึกเหตุการณ โรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) 
บันทึกเหลาน้ีจะตองเก็บรักษาไวอยางนอยเปนเวลา 5 ป 

บันทึกอื่นๆ 

a. การประเมินความเส่ียงปจจุบันของวัตถุท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ (ACM) และรายการวัสดุ 

b. บันทึกการบํารุงรักษา การซอม และการกําจัด (รวมถึงใบอนุญาตและรายงานจากหองปฏิบัติการ) 
ตองเก็บรักษาบวกเพิ่มอีก 30 ป 

c. การตรวจสอบทุกสามเดือนเพื่อตรวจสภาพของวัสดุท่ีมีแรใยหินท่ีทราบหรือสงสัย เปนเวลาอยางนอย3 ป 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 Nike ESH Handbook หนา 5-35 

 

 



 การปองกันการทํางานในท่ีอับอากาศ 
มาตรฐาน 
คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการเขาไปในท่ีอับอากาศ  

ความรับผิดชอบ  
ผูจัดการพ้ืนท่ีตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติงานท่ีใชในการเขาสูท่ีอับอากาศไดรับการจัดทํา นําไปใช และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา รักษา 
ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานในการเขาไปในท่ีอับอากาศ 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงา
นเขาสูท่ีอับอากาศ 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานในการเขาสูท่ีอับอากาศ 

คําจํากัดความ 

ท่ีอับอากาศ หมายถึงพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญเพียงพอสําหรับพนักงานหนึ่งคนเขาไปได 
มีทางเขาออกจํากัดและไมไดออกแบบมาสําหรับการทํางานอยางตอเน่ืองของพนักงาน (เชน ทอระบายนํ้า, ทอนํ้าเสีย 

อุโมง หมอตมไอนํ้า ถังจัดเก็บ ชองตางๆ) 

 

ท่ีอับอากาศท่ีตองใชใบอนุญาตจะมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตอไปน้ี: O 
มีความเปนไปไดท่ีจะมีบรรยากาศท่ีเปนอันตราย  
มีวัตถุทีส่ามารถทําใหเกิดการอุดตนัระบบทางเดินหายใจกับพนักงาน    

มีโครงสรางภายในท่ีอาจทําใหพนักงานติดอยูหรือหายใจไมออกเนื่องจากมีผนังท่ีเชื่อมติดกันดานใน
หรือพื้นท่ีลาดเอียงลงและการเล็กลงไปยังทางตัดท่ีมีขนาดเล็กลง หรือ  

 

มีอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยท่ีรายแรงอ่ืนๆ  

O ท่ีอับอากาศท่ีไมตองมีใบอนุญาต 
เปนท่ีอับอากาศท่ีไมมีอันตรายจนถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บรายแรงและไมมีบรรยากาศท่ีเปนอันตราย 

หรือแนวโนมท่ีจะเกิดบรรยากาศท่ีเปนอันตราย  

ขอกําหนด 

การประเมินความเสี่ยง—แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเส่ียงสําหรับท่ีอับอากาศแตละแหง 

ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 
1. 

a. การชี้บงท่ีอับอากาศและอันตรายท่ีเก่ียวของ 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตรายแตละอยาง 

c. การกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียง (เชน ข้ันตอนการเขาไป อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

การติดตอส่ือสาร การฝกอบรม ฯลฯ) 

2.  นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน—แตละโรงงานตองนําวิธีปฏบัิติงานท่ีเขียนเปนลายลักษณอักษรตางๆ 

ไปใชสําหรับท่ีอับอากาศ ซ่ึงตองครอบคลุมส่ิงตอไปน้ีเปนอยางนอย 
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a. ท่ีอับอากาศท่ีตองมีใบอนุญาต 

 ท่ีอับอากาศท่ีมีความเส่ียงระดับปานกลางหรือระดับสูงท่ีระบุไวในการประเมินความเส่ียงตองมีใบอนุญาตในกา
รเขาถึง 

 หามมิใหพนักงานท่ีไมไดรับอนุญาตเขาสูท่ีอับอากาศท่ีตองมีใบอนุญาต 

 ปายสัญลักษณเตือนตองติดประกาศไวท่ีจุดเขาถึงท้ังหมด ปายสัญลักษณตองมีขอความวา: 

 “อันตราย – ท่ีอับอากาศที่หามเขากอนไดรับอนุญาต 

b. หนาท่ีความรับผิดชอบในการเขาไปในท่ีอับอากาศท่ีตองมีใบอนุญาตสําหรับผูท่ีเขาไป 

หัวหนางานของผูท่ีเขาไปและผูท่ีดูแล 

c. ขอกําหนดในการอนุญาตใหเขาท่ีอับอากาศ 

 ชื่อท่ีอับอากาศ 

 วัตถุประสงคของการเขาไป วันท่ีและระยะเวลาในการทํางาน รวมถึงวันท่ีและเวลาส้ินสุดการทํางาน 

 รายชื่ อของผูท่ีไดรับอนุญาตเขาไปทํางาน ผูดูแล และหัวหนาของผูท่ีเขาไป 

 อันตรายที่เก่ียวของกับท่ีอับอากาศและวิธกีารควบคุม 

 วิธีการปฏิบัติงานในการตัดระบบท่ีเปนอันตราย 

 ลักษณะทางเขาท่ียอมรับได 

 ผลการทดสอบบรรยากาศและผลการตรวจสอบอยางตอเน่ืองในระหวางการปฏิบัติงาน 

 ขอกําหนดของการชวยเหลือและการเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 วิธีปฏิบัติงานตดิตอส่ือสารสําหรับผูดูแลและผูท่ีเขาไป 

 อุปกรณท่ีจําเปนในการเขาท่ีอับอากาศ (เชน ขาตั้งและเครื่องกวาน และชุดสายรัดนิรภัยแบบเต็มตัว) 

 รายละเอียดของใบอนุญาตอ่ืนๆ (เชน งานท่ีกอใหเกิดความรอน) 

d. การปรับเทียบประจําปและการปรับเทียบโดยพนักงานกอนเขาไปสําหรับอุปกรณตรวจสอบและทดสอบทั้งหมด 

e. แตละโรงงานตองมีการจัดทําเอกสารข้ันตอนการตรวจสอบประจําปสําหรับวิธีการเขาไปในท่ีอับอากาศ 
รวมถึงเอกสารสําหรับพนักงาน คูสัญญาและคูสัญญาชวง 

f. ขอกําหนดสําหรับการจัดประเภทที่อับอากาศเปนท่ีอับอากาศท่ีไมตองมีใบอนุญาต  

 ตรวจสอบใหแนใจวาท่ีอับอากาศไมมีบรรยากาศท่ีเปนอันตรายหรืออาจเปนอันตราย 

 ตรวจสอบใหแนใจวาท่ีอับอากาศไมมีอันตรายที่สามารถทําใหถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บรายแรง 
ซ่ึงรวมถึงอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยท่ีทราบ 
รวมถึงวัตถุท่ีเปนท้ังของแข็งและของเหลวสามารถอุดตันระบบทางเดินหายใจ 
ไฟฟาช็อตหรืออุปกรณท่ีมีการเคลื่อนไหว 

 การเขาไปเพื่อขจัดอันตราย 

พื้นท่ีน้ันตองถือเปนท่ีอับอากาศท่ีตองมีใบอนุญาตจนกวาความอันตรายจะไดรับการขจัดออกไป 

 การจัดประเภทท่ีอับอากาศท่ีไมตองมีใบอนุญาตใหมใหเปนท่ีอับอากาศท่ีตองมีใบอนุญาต หากจําเปน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของพื้นท่ีซ่ึงทําใหผูท่ีเขาไปมีอันตรายเพิ่มข้ึน 
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3. การฝกอบรม—พนักงานท่ีเก่ียวของกับการทํางานในท่ีอับอากาศทุกคน (ผูท่ีเขาไป ผูดูแล หัวหนางาน ทีมชวยเหลือ) 
จะไดรับการฝกอบรมเมื่อไดรับมอบหมายในคร้ังแรกและอยางนอยทุกปหลังจากน้ัน การฝกอบรมน้ีตองประกอบดวย 

 มาตรการควบคุมและอันตรายในการเขาไปในท่ีอับอากาศ 

 การอนุญาตใหเขาไปทํางาน 

 การส่ือสาร 

 ขอกําหนดของการชวยเหลือและการเกิดเหตุฉุกเฉิน 

4. การเตรียมเอกสาร  

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกทางการแพทย 
แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวกเพิ่มอีก 30 ป 
บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน 

เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย  

บันทึกเหตุการณ ตองมีการเก็บรักษาบันทึกเหตุการณท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับท่ีอับอากาศไว 
บันทึกเหลาน้ีจะตองเก็บรักษาไวอยางนอยเปนเวลา 5 ป 

บันทึกอื่นๆ  

a. การประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบัน 

b. ใบอนุญาตใหเขาไปในท่ีอับอากาศอยางนอยเปนเวลา 1 ป 

c. บันทึกการปรับเทียบอุปกรณอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

d. บันทึกการตรวจสอบอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 คูมือ Nike ESH หนา 4-53 

 



 

 

ความปลอดภัยของคูสัญญา 
มาตรฐาน 
คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงดานสุขภาพ 

ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการของคูสัญญาและคูสัญญาชวง 

ความรับผิดชอบ  
ผูจัดการพ้ืนท่ีตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยของคูสัญญาไดรับการจัดทํา นําไปใช และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการคูมือดานความปลอดภัยของคูสัญญา 

บุคคลท่ีติดตอคูสัญญา 
ตองตรวจสอบใหแนใจวาคูสัญญาและพนักงานท่ีเก่ียวของไดรับการฝกอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของคูมือการปฏิบัติงานดา
นความปลอดภัยของคูสัญญา 

ผูจัดการและหัวหนางาน 
ตองตรวจสอบใหแนใจวาบุคคลท่ีติดตอคูสัญญาและพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของคูมือการปฏิบัติงานดา
นความปลอดภัยของคูสัญญา 

คูสัญญาะและพนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของคูมือการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยของคูสัญญา 

คําจํากัดความ 

 บุคคลท่ีติดตอคูสัญญา เปนบุคคลท่ีรับผิดชอบในการประสานงานสําหรับการทํางานของคูสัญญาะและคูสัญญาชวง 

ขอกําหนด 
1. การประเมินความเสี่ยง—แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเส่ียงซ่ึงประกอบดวยส่ิงตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. งานและอันตรายที่เก่ียวของซ่ึงอาจเกิดข้ึนกับคูสัญญาหรือคูสัญญาชวง 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตรายท่ีชี้บง 

c. การกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียง 

2. การตรวจสอบคุณสมบัติ—
แตละโรงงานตองมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติสําหรับการดูแลรักษาอุปกรณหรือเคร่ืองมือท่ีใชทํางานของคูสัญญาหรื

อคูสัญญาชวงหรือการทํางานท่ีมีความเส่ียงมากกวาระดับ “ต่ํา”  
กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตองประกอบดวยส่ิงตอไปน้ีเปนอยางนอย: 

a. แบบฟอรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองตนท่ีกรอกขอมูลของคูสัญญาท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประกอบดวย: 

 ประวัติผลการปฏิบัติงานดานสุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม (HSE) 

 ขอกําหนดในการประกันภัยข้ันต่ํา (แนะนําประกันภัยแบบ 1 ลานเหรียญสหรัฐตอเหตุการณ/แบบรวม 2 
ลานเหรียญสหรัฐ) 

 การนําคูมือการปฏัติงานดานความปลอดภัยและการฝกอบรมท่ีเก่ียวของไปใช 
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ความปลอดภัยของคูสัญญา 
b. กระบวนการประเมินเพื่อการยอมรับหรือปฏิเสธคูสัญญา 

c. การจัดทําเอกสารรายชื่อคูสัญญาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

d. การประเมินผลประจําปตามรายชื่อคูสัญญาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

3. การตรวจสอบกอนเริ่มงาน/การอบรมเบ้ืองตน—

แตละโรงงานตองดําเนินการตรวจสอบกอนเร่ิมงานสําหรับคูสัญญาและคูสัญญาชวง 

 และการอบรมเบ้ืองตน ซ่ึงประกอบดวยรายการเหลาน้ีเปนอยางนอย: 

a. การอบรมเบ้ืองตนเก่ียวกับโรงงาน ซ่ึงไดแก ทางออกฉุกเฉิน การรูจักสัญญาณเตือน 

และการดําเนินการในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

b. การตรวจสอบการฝกอบรมและการรับรองท่ีกําหนดสําหรับคูสัญญา/คูสัญญาชวง 

c. การตรวจสอบเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) สําหรับสารเคมีท่ีนําเขามาในโรงงาน 

d. ตรวจสอบอุปกรณท่ีนําเขามาในสถานท่ีตั้งเพื่อใหแนใจวาอยูในสภาพดีและเปนไปตามขอกําหนดท่ีบังคับใชท้ังหมด 

e. ตรวจสอบกฎขอบังคับดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (HSE) 
ท้ังหมดท่ีเก่ียวของรวมถึงนโยบายและข้ันตอนดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (HSE) ของโรงงาน 

f. ตรวจสอบกฎเกณฑดานความปลอดภัยท่ัวไป 

g. ขอกําหนดดานการรักษาความสะอาด การทําความสะอาดและการกําจัดขยะ 

h. การรายงานอุบัติการ 

i. ขอกําหนดสําหรับการไมปฏิบัติตามขอกําหนด 

4. การตรวจสอบ—แตละโรงงานตองมีกระบวนการตรวจสอบสําหรับคูสัญญาและคูสัญญาชวง 
ระดับของการตรวจสอบควรมีการกําหนดโดยระดับความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับงาน 

5. ขอกําหนดสําหรับการไมใหความรวมมือ—
แตละโรงงานตองมีกระบวนการสําหรับการไมปฏิบัติตามขอกําหนดซ่ึงเปนสวนหน่ึงของนโยบายและวิธีปฏิบัติงานสําหรับคูสั

ญญา 

6. การฝกอบรม—ผูจัดการ หัวหนางาน 

และพนักงานท่ีเก่ียวของตองไดรับการอบรมเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของคูมือการรักษาความปลอดภัยของคูสัญญา 

7. การเตรียมเอกสาร— 

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรม 

รวมถึงบันทึกการตรวจสอบกอนเร่ิมงาน/การอบรมเบ้ืองตนไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกการตรวจสอบคุณสมบัติ 

a. แตละโรงงานตองเก็บรักษาแบบฟอรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองตน/คุณสมบัติท่ีมีอยูในปจจุบันไว 
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ความปลอดภัยของคูสัญญา 

b. แตละโรงงานตองเก็บรักษาแบบฟอรมการประเมินผลจากการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองตน/คุณสมบัติท่ีมีอยูในปจจุบันไ

ว 

บันทึกอื่นๆ 

a. แตละโรงงานตองเก็บรักษาการประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบันสําหรับการทํางานของคูสัญญาไว 

b. แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบไวอยางนอย 3 ป 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 4-52 



 การยศาสตร 
มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรยีมสถานที่ทาํงานทีม่ีความปลอดภยั ถกูสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดาํเนินข้ันตอนที่จาํเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมรีะบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเสีย่งที่อาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานทั้งหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัตแิละนําไปใชเพ่ือลดหรือกําจัดความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการบาดเจ็บจากการทาํงาน  

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวธีิปฏิบัตทิี่ถูกตองตามหลักการยศาสตรไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏิบัติตาม  

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสุขภาพ ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม) ตองจัดทาํ คงไว 
ตลอดจนจัดการขอกําหนดในการประเมินความเสี่ยง วิธีปฏบัิติที่เขียนเปนลายลักษณอักษร การฝกอบรม การเก็บบันทกึขอมูล 
และการตรวจสอบประจําป สําหรับนโยบายและวิธีปฏิบัติทีถ่กูหลักการยศาสตร 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยดึมั่นในขอกําหนดในฐานะที่เก่ียวของกับวิธีปฏิบัตทิี่
ถูกหลักการยศาสตร 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของวิธีปฏบัิติทีถู่กหลักการยศาสตร 

คําจํากดัความ 

หลักสรรีศาสตรน้ันทําใหงานเหมาะสมกับคนทํางานดวยการออกแบบอุปกรณและวิธีปฏิบัตทิี่เหมาะสม  

ขอกําหนด 

1. การประเมินความเส่ียง—สิ่งอํานวยความสะดวกแตละอยางตองมีการประเมินความเสี่ยงในแตละงาน 

ซึ่งโดยข้ันต่ําแลวประกอบดวย 

a. การบงชี้ชนิดงานและอันตรายที่เก่ียวของ 

b. การประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอันตราย 

c. การบงชี้การควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน การออกแบบพ้ืนที่ทาํงาน การหมุนเวียนงาน) 

o  นโยบายและวิธีปฏิบัต—ิ

สิ่งอํานวยความสะดวกแตละอยางตองมีวิธีปฏบัิติทีจ่ะนําไปใชเพ่ือระบุอันตรายจากการทํางานที่ไมถูกหลักการยศาสตร 

วิธีปฏิบัตติองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย 

d. การรายงานถึงความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก (MSD) แตเน่ินๆ สัญญาณตางๆ และอาการ และอันตรายจาก MSD  

e. ข้ันตอนที่เก่ียวของกับพนักงานรวมถึงการสื่อสารเปนครั้งคราวเก่ียวกับการทํางานที่ไมถูกหลักการยศาสตร 
และขอเสนอแนะของพนักงานที่เก่ียวกับปญหาการทํางานที่ไมถูกหลักการยศาสตร 

f. ข้ันตอนเพื่อแกไขปญหางานทีไ่มถูกหลักการยศาสตรทีแ่สดงผานการรายงานอันตรายจากการทํางานที่ไมถูกหลักการยศาสต

รหรือแนวโนมการบาดเจ็บ 

g. สําหรับกิจกรรมที่ตองทําซ้ําๆ ใหมีชวงเวลาพักหรือเปลี่ยนกิจกรรม 

h. การประเมินลักษณะการทํางานกับคอมพิวเตอรในแตละที ่

i. การรวมการทาํงานที่ถูกหลักการยศาสตรเขากับการออกแบบอุปกรณและข้ันตอนการทํางาน 
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การยศาสตร 
o การฝกอบรม 

ทุกคนที่มสีวนรวมในงานที่เก่ียวของกับอันตรายจากการทํางานที่ไมถูกหลักการยศาสตรตองไดรับการฝกอบรม 

การฝกอบรมตองประกอบดวย 

 MSD (ความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก) ทั่วไป รวมถึงสัญญาณเตือนของความผดิปกติและอาการ 

 ความสําคญัของการรายงาน MSD (ความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก) 
รวมถึงสัญญาณเตือนความผดิปกติและอาการแตเน่ินๆ และผลที่ตามมาหากไมรายงานแตเน่ินๆ  

 วิธีรายงาน MSD (ความผิดปกติของกลามเนื้อและกระดูก) 
รวมถึงสัญญาณเตือนความผดิปกติและอาการในที่ทาํงาน 

 ประเภทของปจจัยเสีย่ง งานและกิจกรรมการทํางาน ที่เก่ียวกับอันตรายจาก MSD 
(ความผิดปกตขิองกลามเนื้อและกระดูก) 

 วิธีการ เครื่องมอื หรืออุปกรณที่ใชเพ่ือลดปจจัยเสีย่ง 

 คูมือสําหรับการทํางานที่ถูกหลกัการยศาสตรในสถานประกอบการโดยเฉพาะ 

2. การเตรียมเอกสาร—  

บันทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทกึทางการแพทย แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน 

บวกเพ่ิมอีก 30 ป บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรับความยนิยอมเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน 

เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย  

บันทกึเหตุการณ บันทึกการบาดเจ็บและความเจ็บปวยจากการทํางานที่ไมถูกหลักการยศาสตรตองไดรับการเก็บไวอยางนอย 5 

ป 

บันทกึอื่นๆ การประเมินความเสี่ยงที่เปนปจจบัุนและการประเมินสถานทีท่ํางานตามหลักการยศาสตรในแตละพ้ืนที ่

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถิ่นและของรัฐที่บังคับใช 

 มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “การจัดการดานการบาดเจ็บ/ความเจ็บปวย” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 5-15 

 



 การปองกันการตกจากที่สูง 
มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 
และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 
หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 
และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการตกจากที่สูงตกลงบน 

หรือตกทะลุผานท่ีทํางานอยู และเพ่ือปองกันพนักงานหรือคูสัญญาจากการถูกกระแทกจากวัตถทุี่หลนลงมา 
 

ความรบัผิดชอบ  
ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติงานในการปองกันการตกจากที่สูงไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองสราง คงไว 
และดูแลวธิีปฏบัิติงานในการปองกันการตกจากท่ีสูง 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของวิธีปฏิบัตงิานในการปอ
งกันการตกจากท่ีสูง 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของวิธีปฏิบัติงานในการปองกันการตกจากท่ีสูง 

คําจํากดัความ 

ระบบปองกันการตกจากทีสู่ง คือการใชองคประกอบของอุปกรณรักษาความปลอดภัยทีม่ีความหลากหลายและไดรับการรับรอง 
เชน เข็มขัดนิรภัย เชือกโรยตวั อุปกรณลดความเร็ว เชือกกูภัย และแทนยดึ 
นํามาเชื่อมตอกันเพ่ือปองกันการตกจากทีสู่งโดยไมมีการรองรับหรือปองกัน 

 

ขอกําหนด 
การประเมินความเส่ียง—แตละโรงงานตองมีการประเมินความเสีย่งจากการตกจากที่สงูที่เปนลายลักษณอักษรแสดง 

ซึ่งโดยข้ันต่ําแลวประกอบดวย 
1. 

a. การชี้บงวางานใดที่ทั้งพนักงานและหรือวัตถอุยูในภาวะเสีย่งจากการตกจากที่สูง 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับงานท่ีตองทําบนท่ีสูง 

c. การกําหนดและการนํามาตรการในการควบคุมไปใชเพื่อลดความเส่ียง 

o  นโยบายและวิธีปฏิบัตงิาน—
แตละโรงงานจะตองมีกระบวนการท่ีจะนําไปใชเพ่ือลดหรือกําจัดความเสีย่งในการตกหรือถกูกระแทกโดยวัตถทุี่ตกลงมา 

ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย 

d. ตองใชเข็มขัดนิรภัยในทุกงานอันตรายซึ่งมีระดับความสูง 1.8 เมตรข้ึนไป 

e. มีการตรวจสอบอุปกรณปองกันการตกจากที่สงูทั้งกอนและหลังใชงานทุกครัง้ 

o  
o  

f. มีการตรวจสอบอุปกรณปองกันการตกจากที่สงูทุกเดือน 

g. มีการดูแลรักษา ทําความสะอาด และจัดเก็บอุปกรณปองกันการตกจากท่ีสูงอยางเหมาะสม 

h. การใชระบบปองกันการตกจากที่สูงอยางเหมาะสม 
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i. มีการจัดการ จดัเก็บ และรักษาความปลอดภยัของเครื่องมือและวตัถุอยางเหมาะสม 

j. มีการจํากัดการเขาถึงพ้ืนที่ซึ่งมีความเสี่ยงตอการตกหรือตอวตัถทุี่ตกลงมา 

k. มีการจัดทําเอกสารวิธีปฏิบัติงานฉุกเฉินสําหรบัการเคลื่อนยายพนักงานที่ไดรับบาดเจ็บ 

l. ความปลอดภัยในการใชบันได 

 รายการบันไดทีม่ ี

 การใชอยางปลอดภัย 

 ขอกําหนดการตรวจสอบ 

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

n. มีการใชงานอยางปลอดภยั การบํารุงรักษา และการตรวจสอบอุปกรณที่ใช (เชน รถกระเชาแบบขากรรไกร รถกระเชาแบบยก 

น่ังราน และอ่ืนๆ 

o. ชองเปดที่พ้ืนและผนัง 

 ทุกๆ พ้ืนที่ซึ่งคนสามารถหลนลงมาจากระยะมากกวา 1.2 เมตร (4 ฟุต) 
จะตองมีการปองกันโดยราวมาตรฐานและขอบกันตก (ราวมาตรฐานประกอบดวยราวดานบน กลาง และเสา) 
ในพ้ืนที่เปดทั้งหมดยกเวนสวนที่เปนทางเขาของทางลาด บันได หรือบันไดไตแบบตดิตรึง 

 การเปดพ้ืนทีจ่ะตองไดรับการปองกันดวยขอบกันตกหรือฉากลอมรั้วในพ้ืนทีซ่ึ่งมีความเปนไปไดที่จะเกิดอันตรายจา
กการตกของอุปกรณหรือวัตถผุานชองของพ้ืนหรือผนังที่เปด 

O การฝกอบรม—
พนักงานที่เก่ียวของทุกคนจะไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับเทคนิคการปองกันการตกจากทีสู่งเมื่อไดรับมอบหมายในครั้งแรกและอยา
งนอยทุกปหลังจากน้ัน การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเน้ือหาตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 ใครที่เสีย่งตอการตกจากทีสู่ง 

 จะตระหนักรูและลดอันตรายไดอยางไร 

 ลักษณะของอันตรายจากการตกจากทีสู่งในพ้ืนที่ทาํงาน 

 วิธีปฏิบัติงานทีถู่กตองเพ่ือรักษาและตรวจสอบระบบ 

 การใชและดําเนินการปองกันการตกจากที่สูง 

 นํ้าหนักทีร่ับไดสูงสดุสาํหรับองคประกอบการปองกันการตกจากทีสู่ง 

ความปลอดภัยในการใชบันได 
จะมีการฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภยัในการใชบันไดสาํหรบัพนักงานที่เก่ียวของซึ่งครอบคลุมถึงการใชอยางปลอดภัยและขอ

กําหนดการตรวจสอบ 

2. การเตรียมเอกสาร  

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ 

a. การประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบัน 
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b. แบบฟอรมการตรวจสอบ (การปองกันการตกจากท่ีสูง และบันได) ตองไดรับการเก็บไวอยางนอย 3 ป 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 7-19 

 

 



 

 

ความปลอดภยัในการซอมบํารุง 
มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

 พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติและนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงของความเสียหายของอุปกรณหรือการไดรับอันตร

ายจากการบํารุงรักษาและการซอมแซม 

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวานโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยในการซอมบํารุงไดรับการพัฒนา 
นําไปใช และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการวิธีปฏิบัติดานความปลอดภัยในการซอมบํารุง 

ตัวแทนฝายบํารุงรักษา ตองจัดทํา คงไว ตลอดจนจัดการนโยบายและวิธีปฏิบัติดานความปลอดภัยในการซอมบํารุง 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของนโยบายและวิธีปฏิบัติด
านความปลอดภัยในการซอมบํารุง 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของนโยบายและวิธีปฏิบัติดานความปลอดภัยในการซอมบํารุง 

คําจํากดัความ 

 การทาํงานทีต่องใชความรอน คืองานเชื่อม  งานตัด งานเจียรไน หรืองานอ่ืนๆ ที่ตองใชเปลวไฟ ประกายไฟ 

หรือแหลงจุดตดิไฟอ่ืนๆ ซึ่งอาจทําใหเกิดควนัหรือไฟ หรือทีอ่าจทําใหระบบตรวจสอบทํางาน 

ขอกําหนด 

1. การประเมินความเส่ียง—
โรงงานแตละแหงตองจัดทําเอกสารการประเมนิความเสีย่งเก่ียวกับการซอมบํารุงซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. การชี้บงอันตรายที่เก่ียวของกับการงานการบํารุงรักษาและการซอมแซม 

b. การประเมินความเส่ียงจากอันตรายที่กําหนด 

c. การกําหนดมาตรการการควบคุมเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียง (เชน อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล, 

การอนุญาตใหทํางานท่ีตองใชความรอน) 

2.  นโยบายและวิธีปฏิบัต—ิโรงงานแตละแหงตองใชวิธีปฏิบัตดิานการซอมบํารุง  
วิธีปฏิบัตดิังกลาวตองประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. สถานทีท่ํางานจะตองอยูในสภาพดแีละสะอาด 

b. เครื่องมือและอุปกรณทั้งหมดจะตองอยูในสภาพที่ปลอดภยัและใชงานได 

c. สามารถดูคูมือการใชงานของอุปกรณได 

d. จัดเตรียมและใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

e. ระบบบํารุงรักษาเชิงปองกันและซอมแซมจะตองประกอบดวยขอมูลตอไปน้ี 
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ความปลอดภยัในการซอมบํารุง 

 กําหนดเวลาและการจัดลําดบัความสําคัญ 

 รายละเอียดของงานทีท่ําเสร็จแลว 

 วันท่ีและชื่อบุคคลท่ีทํางานเสร็จ 

 บันทึกการบํารุงรักษา/ซอมแซมชิ้นสวนตางๆ ของอุปกรณหรืออุปกรณ 

f. วิธีปฏิบัตดิานความปลอดภัยและระบบการอนญุาตใหทาํงานที่ใชความรอน เม่ือตองมีการทาํงานที่ใชความรอนในบริเวณใดๆ 

ที่ไมใชสถานทีท่ี่กําหนดไวใหปฏิบัติงานดังกลาวและปราศจากเปลวไฟหรือการเผาไหม 
ระบบการอนุญาตใหทํางานโดยใชความรอนจะตองประกอบดวยขอมูลตอไปนี ้

 สถานที่และลักษณะการทํางานที่ใชความรอน 

 เวลาและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 การใชความระมัดระวังกอนเริ่ม ระหวางและหลังจากที่ทาํงานเสร็จสมบูรณ 

 หัวหนางานและพนักงานที่ปฏบัิติงาน 

 ตองใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

 การมีอุปกรณดบัเพลิง 

 รายชื่อผูไดรับอนุญาตที่สามารถลงลายมือชื่ออนุญาต 

3. การฝกอบรม— 

พนักงานซอมบํารุง ตองไดรับการฝกอบรม ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 ขอกําหนดเฉพาะของโครงการดานความปลอดภัยในการซอมบํารุง 

 การใชงาน การจัดเก็บ และบํารุงรักษาเครื่องมือ 

 ขอกําหนดในการบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือเชิงปองกัน 

พนักงานที่ไดรับอนุญาตใหทํางานที่ใชความรอน ตองไดรับการฝกอบรมประจําป 
ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 วิธีปฏิบัตแิละระบบการอนุญาตใหทาํงานโดยใชความรอน 

 การใชอุปกรณ (รวมถึงอุปกรณดับเพลิง) 

4. การเตรียมเอกสาร  

บันทึกการฝกอบรม โรงงานแตละแหงตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกอื่นๆ 

a. การประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบัน 

b. บันทึกการบํารุงรักษาเชิงปองกันอยางนอย 3 ป 

c. บันทึกการซอมแซมตลอดอายุการใชงานของอุปกรณ 

d. การอนุญาตใหทํางานโดยใชความรอนอยางนอย 3 ป 
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ความปลอดภยัในการซอมบํารุง 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “วัสดุท่ีเปนอันตราย” ของ Nike 

 มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “ปลอดภัยของระบบไฟฟา” ของ Nike 

 มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “การควบคุมพลังงานท่ีเปนอันตราย” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 4-23 

 

 



 การปองกันอันตรายจากเสียง 
มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 
และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 
หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญาของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 
และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาและนําโครงการปองกันอันตรายจากเสียงไปใชเพื่อลดระดับเสียงและ/หรือปองกันพนักงานและคูสัญญาจากระดั

บเสียงท่ีจะทําใหเกิดการสูญเสียการไดยิน 
 

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาโครงการปองกันอันตรายจากเสียงไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการโครงการปองกันอันตรายจากเสียง 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของโครงการปองกันอัน
ตรายจากเสียง 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของโครงการปองกันอันตรายจากเสียง 

ขอกําหนด 

1. การประเมินความเส่ียง—แตละโรงงานตองจัดทาํเอกสารการประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

ทําการประเมินความดังของเสยีงเพื่อชี้บงพ้ืนที่ทีม่ีเสียงดัง 
พ้ืนที่ทีม่ีเสียงดงัระบุทีค่วามดัง 85 เดซิเบลหรอืมากกวา 

o 

a. ประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวกับเสียงดัง (เชน การสญูเสยีการไดยิน สมาธิในการทาํงาน ไมไดยินเสยีงสญัญาณไฟไหม) 

b. ประเมินการควบคุมเพ่ือลดอันตรายจากเสยีงใหนอยกวาคาต่ําสดุ 85 เดซิเบล 

การควบคุมทางวิศวกรรมควรไดรับการพิจารณาเปนอันดับแรกและเปนตวัเลือกที่ดทีี่สดุ  

อุปกรณนิรภัยสวนบุคคลควรไดรับการพิจารณาเปนตัวเลือกอันดับสุดทาย   

2. นโยบายและวธิีปฏิบตั—ิแตละโรงงานที่มรีะดับเสยีงทีร่ะบุมากกวา 85 เดซิเบล 

ตองมีวิธีปฏิบัตทิี่นําไปใชเพ่ือลดหรือกําจัดความเสี่ยงตอการสูญเสียการไดยิน ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. การตรวจตดิตามเสียงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในกระบวนการของเครื่องจักรหรอืการผลิต 

b. ปายบอกวาเปนพ้ืนที่ทีต่องใชอุปกรณปองกันเสียงดัง 

c. มีอุปกรณปองกันเสียงดังใหใชและมีการใชงานอุปกรณปองกันเสียงดังในพ้ืนท่ีท่ีตองการ 

d. การประเมินการปองกันเสียงดังเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพสําหรับระดับเสียงท่ีระบุ 

3. การทดสอบการไดยิน—แตละโรงงานตองมีโปรแกรมทดสอบการไดยินสําหรับพนักงานที่ไดรับผลกระทบ 

ซึ่งตองมีสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. ไมมีคาใชจายสาํหรับพนักงาน 

b. ทําการทดสอบโดยผูเชี่ยวชาญทางการแพทยที่ไดรับการรับรอง 

c. มีการทดสอบ (การไดยิน) เม่ือเริ่มงานและเปนประจําทุกป 
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d. มีการแจงผลการทดสอบกับพนักงานที่ไดรับผลกระทบ 

e. มีการตดิตาม/แกไขกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการไดยินตามที่ระบุโดยผูเชีย่วชาญทางการแพทยที่ไดรับการรับรอง 

o การฝกอบรม—
พนักงานที่เก่ียวของทุกคนจะไดรับการฝกอบรมเมื่อโรงงานมีโครงการปองกันการสูญเสยีการไดยินเม่ือไดรับมอบหมายในครั้งแรก
และอยางนอยทุกปหลังจากน้ัน การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเน้ือหาตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 ผลกระทบของเสียงกับการไดยนิ 

 จุดประสงคของอุปกรณปองกันเสียงดัง 

 ขอดี ขอเสีย และหลายวิธีทีท่าํใหเสยีงเบาลง 

 คําแนะนําในการเลือก การสวมใส การใชงาน และการดูแลรักษา 

 จุดประสงคของการทดสอบการไดยิน และการอธิบายกระบวนการทดสอบ 

4. การเตรียมเอกสาร  

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกทางการแพทย 
แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวกเพิ่มอีก 30 ป 
บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน 
เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย  

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ 

a. การประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบัน 

b. การวัดการประเมินความดังของเสียงจะวัดทุก 5 ป เปนอยางนอย 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 5-7 

 



 รังสี 
มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรยีมสถานที่ทาํงานทีม่ีความปลอดภยั ถกูสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดาํเนินข้ันตอนที่จาํเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมรีะบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเสีย่งที่อาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานทั้งหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัตแิละนําไปใชเพ่ือลดหรือกําจัดความเสี่ยงที่เก่ียวของกับแหลงรังสทีี่กอใหเกิดไอออนและไมกอใ

หเกิดไอออน  คูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานน้ีหรอืกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

แลวแตวาสิ่งไหนเขมงวดมากกวา 

 

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาโครงการรักษาความปลอดภัยจากการทํางานกับรังสีไดรับการพัฒนา นําไปใช 
และปฏบัิติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสุขภาพ ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม) ตองจัดทาํ คงไว 
ตลอดจนจัดการดําเนินงานดานความปลอดภยัจากการทํางานกับรังส ี

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยดึมั่นในขอกําหนดของคูมือการปฏบัิติงานดานรัก
ษาความปลอดภัยจากการทาํงานกับรังสี  

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของคูมือการปฏิบัติงานดานรักษาความปลอดภยัจากการทํางานกับรังส ี

คําจํากดัความ 

รังสีทีก่อใหเกดิไอออน คือพลังงานซึ่งออกมาจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟาและ/ 

หรือรังสีอนุภาคซึ่งมีพลังงานมากพอที่จะทําลายพันธะเคมีในระดับโมเลกุลหรือแยกอิเล็กตรอนทีต่ิดแนนจากอะตอม ตัวอยางเชน 

รังสีเอกซเรย ตวัแผรังสีอัลฟาและเบตา และรงัสีแกมมา 

 

รังสีความถี่คล่ืนวิทยุ (RF) คือรังสีไมกอใหเกิดไอออนระหวางความถี่ 300 kHz ถึง 100 GHz 

ผลจากความรอนเปนอันตรายที่สาํคัญตอสุขภาพ  ตัวอยางการใชงานดานอุตสาหกรรม เชน เครื่องซีลปากถุง และ 

เครื่องเชื่อมตะเข็บทอโดยใชกระแสไฟฟาความถี่สูง 

 

รังสีสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก (EMF) คือแรงดันไฟฟาและแมเหล็กที่อยูรอบๆ อุปกรณไฟฟา  
ผลการวิจัยพบความเปนไปไดของผลกระทบทางสุขภาพซึ่งเก่ียวของกับระดับของสนามแมเหล็ก 

 

ขอกําหนด 

1. การประเมินความเส่ียง—แตละโรงงานตองจัดทาํเอกสารการประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. การชี้บงแหลงรงัสีและอันตรายที่เก่ียวของ 

b. การประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอันตราย 

c. การกําหนดมาตรการในการควบคุมที่กําหนดเพ่ือลดหรือกําจัดความเสีย่งของการไดรับรังสี (เชน การตรวจติดตาม 

การปองกัน อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) 

2.  นโยบายและวิธีปฏิบัต—ิแตละโรงงานตองนําวิธีปฏิบัตติางๆ ไปใชเพ่ือลดหรือกําจดัความเสี่ยงตอการบาดเจ็บทางรางกาย 

ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. แหลงรังสตีองไดรับการออกแบบใหมีการปองกันและประสานกันเพ่ือปองกันไมใหไดรับรังสีมากเกินไป 

b. พนักงานแตละคนตองไดรับรังสีจากการทํางานในแตละปไมเกิน 3 rem 
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c. จํากัดบริเวณสําหรับพนักงานทีไ่ดรับอนุญาตเทาน้ัน 

e. ตองมีสัญลักษณประกาศในบริเวณที่มีรังส ี

f. การเฝาระวังทางการแพทยสําหรับพนักงานทีไ่ดรับรังสีในปรมิาณมากหรือตามกฏระเบยีบทีกํ่าหนด 

g. การรับผิดชอบตอแหลงที่เกิดความเสยีหาย 

h. ตองมีวิธีปฏิบัตงิานเฉพาะของงานในการจัดการหรือทํางานทีเ่ก่ียวของกับแหลงกําเนิดรังส ี

i. วิธีปฏิบัตใินกรณีฉุกเฉิน 

j. การบํารุงรักษาและปรับเทียบอุปกรณแผรังสตีามคําแนะนําของผูผลติ 

k. วิธีการปฏิบัติงานซ่ึงลดการไดรบัรังส ี

3. การตรวจสอบประจําป—แตละโรงงานตองมกีารตรวจสอบประจําป (หรือข้ึนอยูกับการไดรบัอุปกรณใหม การยาย 

หรือการเปลีย่นแปลงทีส่ําคัญ) ของโครงการเรื่องรังสี ซึ่งประกอบดวย 

a. วิธีปฏิบัต ิ

b. การสํารวจรังส ี

c. อินเทอรล็อค 

d. การรั่วไหล 

e. การวัดปริมาณรงัส ี(หากจําเปน) 

f. การตรวจประเมนิพนักงาน 

4. การฝกอบรม— 

การรบัรูในเรือ่งความปลอดภัยจากรังสี 

พนักงานที่เก่ียวของจะตองไดรับการฝกอบรมระดับการรับรูเม่ือไดรับมอบหมายใหทํางานในครั้งแรก 

การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเน้ือหาตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 ผลกระทบของรังส ี

 อันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับพนักงาน และวิธีการควบคุมอันตรายดังกลาว 

 วิธีการปฏิบัติงานอยางปลอดภยั 

 วิธีปฏิบัตใินกรณีฉุกเฉิน 

ความปลอดภัยจากรังสี  พนักงานซึ่งทํางานที่เก่ียวของกับแหลงรังสีโดยตรงตองไดรับการฝกอบรมเบือ้งตน 

และประจําปหลงัจากน้ัน การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเน้ือหาตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 ประเภทของรังสีทีใ่ชในโรงงาน 

 อันตรายที่อาจเกิดข้ึนเม่ือไดรบัรังสใีนโรงงาน 

 ระดับการไดรับรังสีและความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 

 ผลการประเมินอันตราย 

 วิธีการปฏิบัติงานอยางปลอดภยั 
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 วิธีปฏิบัตใินกรณีฉุกเฉิน 

5. การเตรียมเอกสาร— 

บันทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทกึเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทกึอื่นๆ 

a. การประเมินความเสี่ยงที่เปนปจจุบัน 

b. การตรวจสอบประจําปอยางนอย 3 ป 

c. บันทึกการปรับเทียบของอุปกรณการทดสอบอยางนอย 3 ป 

d. บันทึกการบํารุงรักษาตลอดอายุการใชงานของอุปกรณ 

 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถิ่นและของรัฐที่บังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 5-23 

 

 



 การควบคุมการจราจรและยานพาหนะ 
มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรยีมสถานที่ทาํงานทีม่ีความปลอดภยั ถกูสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพด ี

และดาํเนินข้ันตอนที่จาํเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมรีะบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเสีย่งที่อาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานทั้งหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพ่ือลดหรือกําจัดความเสีย่งทีเ่ก่ียวของกับกระบวนการจดัการรถพลังงานมอเตอ

รและคนที่ใชเสนทางเดิน  คูสญัญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดทีร่ะบุไวในมาตรฐานน้ีหรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

แลวแตวาสิ่งไหนเขมงวดมากกวา 

 

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาโครงการรถพลังงานมอเตอร (PMV) ไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏิบัตติาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสุขภาพ ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม) ตองจัดทาํ คงไว ตลอดจนจัดการวิธีปฏิบัติงานของ PMV 
(รถพลังงานมอเตอร) การฝกอบรม และการบํารุงรักษาในเชงิปองกัน 

ผูจัดการและหัวหนางานตองดําเนินการใหมั่นใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของวิธีปฏิบัติ PMV 
(รถพลังงานมอเตอร) 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของวิธีปฏบัิติงานและการฝกอบรมเกี่ยวกับ PMV (รถพลงังานมอเตอร) 

คําจํากดัความ 

รถพลังงานมอเตอร (PMV) คอืรถทีใ่ชพลังงานขับเคล่ือนในการขน ผลัก ดึง ยก วางหรือซอนวัตถตุางๆ  

โดยทั่วไปจะรูจกัรถพวกน้ีในชือ่ของรถโฟลคลิฟท รถยกพาเลท รถแทรกเตอร รถยกแทน รถตดิมอเตอรบังคับมือ รถขนสง 

รถลาก และรถยก 

 

ขอกําหนด 

1. การประเมินความเส่ียง—แตละโรงงานตองจัดทาํเอกสารการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับ PMV (รถพลังงานมอเตอร) 

ซึ่งประกอบดวย 

a. การชี้บงชนิดของ PMV (รถพลังงานมอเตอร) ทั้งหมดและอันตรายที่เก่ียวของ 

b. การประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวของกับ PMV (รถพลังงานมอเตอร) 

c. การกําหนดมาตรการควบคุมเพ่ือลดหรือกําจดัความเสี่ยง  

2. วิธีปฏิบัต—ิแตละโรงงานตองนําคูมือการปฏบัิติงานรถพลังงานมอเตอรมาใช ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. ขอกําหนดดานความปลอดภยัของรถ 

มีเครื่องหมายบอกปริมาณความจุที่มองเห็นได  

ระบบควบคุมการหยดุ  

ระบบเตือน (เชน แสง เสยีงแจงเตือน หรือแตร)  

การปองกันจากการตกของวัตถใุนบริเวณทีสู่ง  

พฤติกรรมและวิธีปฏิบัติเพ่ือการปฏิบัติงานอยางปลอดภยั  

b. การบํารุงรักษาเชิงปองกันเปนครั้งคราว (รวมทั้งการตรวจสอบตามกฏหมายของอุปกรณและสวนประกอบของรถยก) 

การเลิกใชในทนัทีและการซอมแซมวสัดทุี่เสยีหาย  
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 การซอมแซมตองทําโดยผูมคีวามสามารถเพียงพอเทาน้ัน 

c. การตรวจสอบกอนการใชงานจริงเพ่ือยืนยันสภาพการทํางานที่ปลอดภัย 

d. มีการเขียนกฏการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 

e. การแยกคนทีใ่ชเสนทางเดินกับ PMV (รถพลงังานมอเตอร) 

f. รายงานอุบัติการณและสถานการณที่เกือบเกิดอุบัติเหตทุั้งหมด 

g. สถานที่เติมและชารจแบตเตอรี่ใหมตองปลอดภัยและมั่นคง 

 เครื่องชารจไฟตองปลอดภยั มิดชดิ และไดรบัการปองกันจากสภาพแวดลอมตางๆ 

 ไมอนุญาตใหสบูบุหรีท่ี่ระยะหางภายใน 100 ฟุต (30 เมตร) 

 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลและอุปกรณรองรับการหกที่เหมาะสม 

 มีอางลางตา/ฝกบัวฉุกเฉินพรอมใช 

h. มีการดูแลรักษาความสะอาดเพื่อการดําเนินการอยางปลอดภัยของ PMV (รถพลังงานมอเตอร) 

3. การควบคุมการจราจร—ทุกโรงงานตองมีวธีิปฏิบัตทิี่ใชเพ่ือการควบคมุการจราจร 
ซึ่งตองครอบคลุมถึงระบบขนสงทางเครื่องยนตดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. การพิจารณาระบบเดินรถทางเดียวเพื่อลดหรอืกําจัดความตองการสําหรับการสวนกันของรถซึ่งอาจเกิดข้ึนได 

b. การปองกันการสวนกันของรถ (เชน เสียงเตือน คนสังเกตการณ ฯลฯ) 

c. การกําจัดความเร็วเฉพาะสถานที ่

d. การใชกระจกนนูตรงจดุบอด (หากไมสามารถแกไขจุดบอดได) 

e. การติดตั้งและบํารุงรักษาไฟสองจากภายนอก 

f. มีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) (เชน เสื้อนอกทีม่องเห็นไดชัดบนที่สูง รองเทานิรภยั ฯลฯ) 

g. มีกฏการขับรถเฉพาะสถานที ่

h. การควบคุมผูขับรถจากภายนอก (เชน กฏเฉพาะสถานที่ การสูบบุหรี่ และการจัดระเบียบการรอ) 

i. มีการจัดระเบียบการทํางานของรถ (เชน  บํารงุรักษาไฟรถ เบรค ยาง ฯลฯ อยางเหมาะสม) 

j. ความปลอดภยัของผูขับรถและพนักงานระหวางการขนถายสนิคา 

K. ความปลอดภยัของพนักงานเมื่อเขามาในโรงงาน 

L. ผูขับรถทุกคนตองไดรับการอนญุาตจากโครงการการรับรองของโรงงานและ/หรือของรัฐ หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

4. โครงการสงเสริมความปลอดภัยดานการขนสง—ทุกโรงงานตองมีการนําโครงการไปเรียนรู ฝกอบรม 
และฝกปฏิบัตดิานความปลอดภยัเพ่ือลดหรือกําจัดเหตรุายที่เก่ียวของกับการจราจร 

สําหรับการขนสงของพนักงานทั้งในและนอกโรงงาน  โครงการควรมีการเตรียมการสําหรับ 

a. การใชงานเข็มขัดและหมวกนิรภัย 

c. การควบคุมความเร็ว 
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d. หามไมใหเด็กเขามาเก่ียวของ 

e. การดื่มสุราและการขับข่ี 

f. การอนุญาตและการประกันภัย 

5. การประเมินทางการแพทย—
ผูควบคุมรถพลงังานมอเตอรทัง้หมดตองมคีวามสามารถดานรางกายในการควบคุมรถพลังงานมอเตอรอยางปลอดภัย 

6. การฝกอบรม— 

ใบอนุญาตขับขี่รถพลังงานมอเตอร 
พนักงานทุกคนตองไดรับการฝกอบรมและการรบัรองเก่ียวกับโครงการดานสถานที่ของรถพลังงานมอเตอร 

การฝกอบรมและประเมินทั้งหมดตองเสร็จกอนที่ผูควบคุมรถจะไดรับอนุญาตใหขับข่ี PMV (รถพลังงานมอเตอร) 

โดยไมมีการควบคุมอยางตอเน่ืองและใกลชิด การฝกอบรมตองประกอบดวย 

 การสอนและพ้ืนฐานทีใ่ชไดจริงอยางเปนทางการ (สาธิตโดยผูฝกอบรมและปฏิบัตติามโดยผูรับการฝกอบรม) 
สําหรับทุกประเภทของการจัดการเก่ียวกับ PMV (รถพลังงานมอเตอร) 

 วิธีปฏิบัตแิละกฏเฉพาะสถานที ่

 การตรวจสอบ ซอมแซม และบํารุงรักษา 

 การประเมินความสามารถของผูควบคุมรถในสถานทีท่ํางาน 

 นโยบายเพิกถอนการรับรองสาํหรับการใชในทางที่ผดิและ/หรือความไมรวมมือซึ่งมีอยูในรายการขอกําหนด 

การฝกอบรมเพื่อทบทวน  ตองมีการฝกอบรมเพื่อทบทวนเก่ียวกับเรื่องที่เก่ียวของเมื่อเกิดเหตุดังตอไปน้ี 

 ผูควบคุมรถถูกตรวจสอบวาไดควบคุมรถอยางไมปลอดภยั 

 ผูควบคุมรถมีสวนเก่ียวของกับอุบัติเหตุหรือสถานการณหวุดหวิด 

 ผูควบคุมรถถูกประเมินวาไมไดควบคุมรถอยางปลอดภยั 

 ผูควบคุมรถไดรับหนาที่ใหขับ PMV (รถพลังงานมอเตอร) ประเภทอ่ืน 

 การเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีปฏิบัติ 
หรือสถาพของสถานทีท่ํางานในลักษณะที่เกิดผลกระทบตอการดําเนินงานอยางปลอดภัยของ PMV 
(รถพลังงานมอเตอร) 

 ทุก 3 ป จะมีการนําการฝกอบรมเพ่ือทบทวนและการประเมินมาใชกับความสามารถของผูควบคุม PMV 
(รถพลังงานมอเตอร) ทุกคน 

ผูฝกอบรม — การฝกอบรมตองดําเนินการภายใตการควบคมุทีใ่กลชิดของผูฝกอบรมซึ่งไดรับอนุญาตจากผูบริหาร 
เพ่ือที่จะไดเปนผูฝกอบรม ผูฝกอบรมตองมีความรูและทักษะที่เพียงพอสําหรับรถพลังงานมอเตอรซึ่งพวกเขาถูกอบรม 

7. การเตรียมเอกสาร—  

บันทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกหลกัฐานการฝกอบรม 

รวมถึงบันทึกหลักฐานการประเมินผูควบคุมรถอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

บันทกึทางการแพทย 
แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกหลักฐานทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน บวกเพ่ิมอีก 30 ป 

บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยโดยไมไดรับความเห็นชอบเปนลายลกัษณอักษรจากพนักงาน 

เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย 
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บันทกึเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทกึอื่นๆ  

a. การประเมินความเสี่ยงที่เปนปจจุบัน 

b. ตองเก็บแบบฟอรมการตรวจสอบกอนใชงานจริงเปนเวลา 3 เดือน 

c. ตองเก็บบันทึกการบํารุงรักษาและซอมแซมตลอดอายุการใชงานของรถพลังงานมอเตอร 

d. บันทึกการตรวจสอบบุคคลทีส่ามที่เหมาะสม 

 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถิ่นและของรัฐที่บังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 8-1 

 

 



  ความปลอดภยัของเลเซอร

มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีจะไดรับ LASER 

(การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังสี)  
 

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติดานความปลอดภัยเก่ียวกับ LASER  
(การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังสี) ไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏิบัติดานความปลอดภัยเก่ียวกับ LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังสี)  

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของโครงการรักษาความ
ปลอดภัยจาก LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังสี)  

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของโครงการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับ LASER  
(การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังสี)  

คําจํากดัความ 

  LASER  (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี คืออุปกรณที่สรางลําแสงอันทรงพลังซึ่งแตกตางจากแสงทั่วไป มีสีเดียว 

(หน่ึงส)ี เปนระเบียบ และมีทิศทางที่แนนอน ตัวอยางการใชงานLASER  (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ีมดีังน้ี 
การตัดโลหะ การผาตัดทางการแพทย ระบบการวัด และสรางรูปแบบของแสงสําหรับความบันเทิง 

ขอกําหนด 

1. การประเมินความเส่ียง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. การชี้บงและการจัดประเภท LASER  (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังสี) รวมทั้งอันตรายที่เก่ียวของ 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตราย 

c. การกําหนดมาตรการการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน การตรวจติดตาม, อุปกรณนิรภัยสวนบุคคล) 

2.  นโยบายและวิธีปฏิบัต—ิแตละโรงงานจะตองมีวิธีปฏิบัตทิี่จะนําไปใชเพ่ือลดหรือกําจดัความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่จะไดรับ 

LASER  (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี ซึ่งตองครอบคลุมสิง่ตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a.  LASER  (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังสี) 

ตองไดรับการออกแบบใหมีระบบปองกันและระบบควบคุมการเชื่อมตอพลังงานหรือกลไก 

เพ่ือปองกันไมใหบุคคลใดไดรบัลําแสงของ LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังสี) 

b. จํากัดบริเวณสําหรับพนักงานทีไ่ดรับอนุญาตเทาน้ัน 

c. ปายบอกและปายประกาศในบริเวณที่ใช LASER  (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี 

d. อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางเหมาะสม 
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e. วิธีปฏิบัตทิี่เขียนเปนลายลักษณอักษรเฉพาะของงานเพ่ือการจัดการและทาํงานกับ LASER 

(การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี 

f. วิธีปฏิบัตใินกรณีฉุกเฉิน 

g. ตองมีการปรับเทียบและทดสอบระบบ LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี ตามที่ผูผลติแนะนํา 

h. ตองมีการแกไขขอบกพรองของระบบ LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังสี) 

ทั้งหมดกอนทีจ่ะนํามาใชในการปฏิบัติงาน 

3. การฝกอบรม—  

การรับรูในเรื่องความปลอดภยัของ LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังส)ี : 
พนักงานที่เก่ียวของจะตองไดรับการฝกอบรมระดับการรับรูเม่ือไดรับมอบหมายใหทํางานในครั้งแรก 
การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเน้ือหาตอไปน้ีเปนอยางนอย 

   ผลกระทบของรังส ีLASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังสี) และอันตรายตอพนักงานที่อาจไดรับ 
ตลอดจนวิธีควบคุมอันตรายดงักลาว 

 วิธีการปฏิบัติงานอยางปลอดภยั 

 วิธีปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน 

ความปลอดภัยของ LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังสี) : 
พนักงานท่ีไดรับอนุญาตจะตองไดรับการฝกอบรมเบ้ืองตนและการฝกอบรมประจําป 
การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเน้ือหาตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 ประเภทของ LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังสี) ที่ใชในโรงงาน 

 อันตรายที่อาจเกิดข้ึนเม่ือไดรบั LASER (การขยายพลังแสงดวยการกระตุนใหแผรังสี) ที่อยูในโรงงาน 

 ระดับการไดรับรังสีและความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 

 ผลการประเมินอันตราย 

 วิธีการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 

 วิธีปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน 

4. การเตรียมเอกสาร—  

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกทางการแพทย 
แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกหลักฐานทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน 

บวกเพิ่มอีก 30 ป บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยหากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน 

เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย  

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ 

a. การประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบัน 

b. บันทึกการปรับเทียบของอุปกรณการทดสอบอยางนอย 3 ป 
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c. บันทึกการบํารุงรักษาตลอดอายุการใชงานของอุปกรณ 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 



 

 

การจัดการวัสดุนาโน 

มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองจัดเตรียมสถานท่ีทํางานท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

และดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจาก เก่ียวของกับ หรือเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน 

หรือเปนผลมาจากการทํางานใหกับโรงงานของคูสัญญา  คูสัญญาจะตองมีระบบในการตรวจสอบ หลีกเลี่ยง 

และตอบโตกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานท้ังหมด 

 ปจจุบัน Nike มีการจํากัดการใชวสัดุนาโนใหใชกับผลิตภัณฑ เสื้อผา รองเทา และอุปกรณ   

วัสดุนาโนทีคู่สญัญาใชจะตองตรงตามขอกําหนดในรายการของสารที่จํากัดการใช (RSL) 

และแนวทางการใชสารเคมีอยางยั่งยืนของ Nike   

 เม่ือคูสัญญาไดรับอนุญาตแลว 

คูสัญญาจะตองพัฒนาและนําโปรแกรมการใชวัสดุนาโนไปปรบัใชเพ่ือปองกันพนักงานและคูสัญญามิใหไดรับผลกระทบจาก

การใช การผลติ และการกําจดัอนุภาคนาโน อนุภาคขนาดเล็ก และละอองจากนาโน  
คูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานน้ีหรือกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

แลวแตวาส่ิงไหนเขมงวดมากกวา 

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนวาโครงการใชวัสดุนาโนไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏิบัตติาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว ตลอดจนจัดการคูมือการใชวัสดุนาโน  
ทุกคนจะตอง (1) รับทราบวาเทคโนโลยีนาโนจะสงผลตอสขุภาพอยางไร และ (2) 
คิดกลยุทธในการทาํงานกับนาโนอยางไรใหปลอดภยั 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของมาตรฐานการจัดการ
วัสดุนาโน  

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของมาตรฐานการจัดการวัสดุนาโน 

คําจํากดัความ 

 อนุภาคนาโน เปนอนุภาคทีมี่ขนาดเสนผานศูนยกลางระหวาง 1 และ 100 nm อนุภาคนาโนอาจจะลอยตัวอยูในกาซ (เชน 

นาโนแอโรโซล) ลอยตัวอยูในของเหลว (เชน คอลลอยด หรอืนาโนไฮดรอโซล) หรือฝงตัวอยูในสารที่อนุภาคนาโนฝงตวัได 

(เชน สารประกอบนาโน)  

 อนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก เปนคําศัพทที่มักจะใชในการวิจยัแอโรโซล และกลุมศึกษาดานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชวีอนามัย 

เพ่ืออธิบายถึงอนุภาคที่ลอยอยูในอากาศซ่ึงมกัจะมีขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กกวา 100 nm 

 อนุภาคนาโนที่ผานการออกแบบทางวิศวกรรม เปนการผลิตเพ่ือจุดประสงคที่ตั้งไว 
ในขณะที่นาโนสเกลหรืออนุภาคทีมี่ขนาดเลก็มากจะไดมาจากกระบวนการเผาไหมและไอระเหย  

 นาโนแอโรโซล เปนการรวมตัวของอนุภาคนาโนที่ลอยตัวอยูในกาซ อนุภาคน้ีอาจมีการแยกตัวจากอนภุาคนาโน 

หรือเปนสวนหน่ึง (รวมตวัหรือจับตัว) ในอนุภาคนาโน  

 นาโนเมตร เปนหน่ึงสวนพันลานของหน่ึงเมตร 

 วัสดุนาโนทีท่าํจากคารบอน เปนวัสดทุี่ประกอบดวยคารบอนเปนสวนใหญ โดยมักจะมีรปูทรงเปนทรงกลมกลวง ทรงรหีรือทอ 
วัสดคุารบอนทีมี่รูปทรงเปนทรงกลมและทรงรจีะมีชื่อเรยีกวาฟูลเลอรีน สวนรูปทรงกรวยจะเรียกวาทอนาโน 

 วัสดุนาโนทีท่าํจากโลหะ เปนวัสดุนาโนซึ่งจะมี ผลึกนาโน ควอนตัมดอท อนุภาคเรงปฏิกริยา ฟลมแผนบาง และเสนใยนาโน 
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 ตัวกรอง HEPA ยอมาจากคําวา “High Efficiency Particulate air filter” 

ซึ่งเปนตัวกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับอนุภาคขนาดเล็ก 

ตัวกรองอากาศประเภทนี้สามารถกําจดัอนุภาคที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.3u\m ที่ลอยอยูในอากาศไดถึง 99.97% 

ตัวกรองเหลาน้ีประกอบดวยผนืของเสนใยที่เรียงตวักันอยางไมเปนระเบียบ อนุภาคจะถูกดกัจับในตัวกรองโดยกลไกการดกัจับ อัด 

และดดูซับ 

 อุปกรณสําหรบัทาํความสะอาดเม่ือมีการหก เปนขวดสเปรยซึ่งบรรจุนํ้าและอุปกรณสําหรับเช็ดแบบใชแลวทิ้ง 
เพ่ือใชสําหรับทําความสะอาดพื้นผิวที่เปอนวัสดุนาโนทีท่ําจากคารบอนโดยเฉพาะ 

ขอกําหนด 

1. การประเมินความเส่ียง—แตละโรงงานตองจัดทาํเอกสารการประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. รายการคงคลังของสารประกอบวัสดุนาโนทีท่ราบหรือที่คดิวามี ตลอดจน MSDS (เอกสารขอมูลความปลอดภยัของสารเคมี) 

ที่เก่ียวของ 

b. การชี้บงชนิดงานและอันตรายที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงจะตองมีการควบคุม 

c. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตราย 

d. การกําหนดและการนํามาตรการในการควบคมุไปใชโดยคํานึงถึงการควบคมุทางวิศวกรรมเปนอันดับแรก 

การควบคุมดานบริหารจัดการเปนอันดับที่สอง และการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลเปนอันดับสดุทาย 

2.  นโยบายและวิธีปฏิบัต—ิแตละโรงงานตองนําวิธีปฏิบัตติางๆ 

ไปใชเพ่ือลดหรือกําจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บจากการใชการควบคมุทางวิศวกรรม การปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล และการควบคุมการจดัการของเสียอยางเหมาะสม 

ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. การควบคุมทางวิศวกรรม 

 เทคนิคในการควบคุมเชน การแยกแหลงพลังงาน (เชน การแยกแหลงกําเนิดไฟฟาใหอยูหางจากพนักงาน) 
และระบบระบายอากาศจากไอเสียจะตองสามารถดักจับอนุภาคนาโนที่ลอยอยูในอากาศไดอยางมีประสทิธิภาพ 
ซึ่งระบบดังกลาวจะตองทราบถงึพฤติกรรม และการเคลื่อนที่ของอนุภาคนาโนในอากาศ  

 ตัวกรองอากาศที่มีประสทิธิภาพสูงในการดักจบัอนุภาคขนาดเล็ก (HEPA) 
ควรมีการใชในระบบดักจับฝุนละอองหากมีการใชอนุภาคนาโน 

 การใชระบบระบายอากาศควรไดรับการออกแบบ ทดสอบ 
และรักษาโดยอางอิงตามคําแนะนําจากองคกรของอเมริกาทีกํ่ากับดูแลความปลอดภยัในภาคอุตสาหกรรม 
(American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 

b. วิธีการปฏิบัติงาน 

 ควรทําความสะอาดสถานท่ีทํางานเม่ือเสร็จงานในแตละกะ (เปนอยางนอย) โดยใชเครื่องดดูฝุนที่มีตัวกรอง HEPA 
หรือเช็ดเปยก ไมควรใชไมกวาดหรือการเปาลมในการทําความสะอาดสถานที่ทาํงาน 
การทําความสะอาดจะตองมีการปองกันไมใหพนักงานสัมผัสกับของเสีย  

 ไมควรมีการเก็บหรือรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณสถานทีท่ํางานที่มีการใชวสัดุนาโน  

 ควรมีการจัดวางสถานที่ลางมือและสงเสริมใหพนักงานลางมือกอนที่จะรับประทานอาหาร สูบบุหรี่ 
หรือลางมือกอนออกจากบริเวณที่ทํางาน  



  

 
 

มาตรฐานความเปนผูนําดานความปลอดภยั – หนา 3 

04.14.10 

การจัดการวัสดุนาโน 

 โรงงานควรมีหองอาบนํ้าและหองเปลี่ยนเสื้อผาเพ่ือปองกันไมใหสารปนเปอนในบริเวณอ่ืน (เชน 
อาจติดกลับไปที่บาน) ซึ่งอนุภาคนาโนอาจติดอยูบนเสื้อผาและผิวหนังได  

 การประเมินและเลือกอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม (PPE) 

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพของสถานทีท่ํางานซึ่งรวมถึง ถุงมือปองกันอนุภาคนาโน 
และอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจที่ไดมาตรฐานจาก NIOSH 
(สถาบันสุขภาพและความปลอดภัยในการกระกอบอาชีพ) ไมต่ํากวา 10 

 การประเมินอยางมีระบบ เพ่ือใหม่ันใจวามาตรการทีใ่ชควบคมุทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และพนักงานได รับอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสําหรับปองกันตัวเองอยางเหมาะสม 

c. การจัดการของเสีย 

 การทําความสะอาดฝุนอนุภาคนาโนและของเหลวที่หกจะตองใชเครื่องดูดฝุนที่มีตวักรอง HEPA 
(ตัวกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับอนุภาคขนาดเล็ก) ทําใหฝุนน้ันเปยกและตกลงมา 
การใชผาชุบนํ้าเพ่ือเช็ดผงฝุน และการใชวสัดทุี่ดดูซับวัตถ/ุของเหลว  

 ควรใชการเช็ดที่เปยกหมาดๆ พรอมกับสบูหรอืนํ้ายาทาํความสะอาด 
ควรทิ้งเสื้อผาทีใ่สขณะทําความสะอาดอยางเหมาะสม 
การตากและใชเสื้อผาที่ปนเปอนอาจทําใหอนุภาคเกิดการแพรกระจาย 
การใชเสื้อผาในการทําความสะอาดทีท่ําจากไมโครไฟเบอรไฟฟาสถติหรือแบบเปยกก็สามารถกําจัดอนุภาคออกจา
กพ้ื นผิวโดยมีการแพรกระจายต่ําไดอยางมีประสทิธิภาพเชนเดียวกัน  

 ควรหลีกเลี่ยงการทาํความสะอาดเชน การกวาดหรือการใชลมเปา 
หรือใชวิธีดังกลาวอยางระมัดระวังโดยตองมั่นใจวาอนุภาคไดถูกดักจับในตัวกรอง HEPA แลว  หากใชการดูดฝุน 
ตองตรวจสอบวาไดติดตั้งตัวกรอง HEPA อยางถูกตองและ มีการเปลี่ยนถุงและตัวกรองตามคําแนะนําของผูผลิต  

 ตองจัดการและกําจัดของเสียตามกฎหมายทองถิ่น 

และตามมาตรฐานความเปนผูนําดานการกําจัดของเสียที่ไมใชของเหลว/ที่เปนอันตราย 

3. การฝกอบรม— 

PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล) 
พนักงานท่ีเก่ียวของทุกคนจะไดรับการฝกอบรมเมื่อไดรับมอบหมายงานในคร้ังแรกและอยางนอยทุกปหลังจากน้ัน 
การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเน้ือหาตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 PPE (อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) คืออะไร และเมื่อใดที่จะตองใช และขอจํากัด 

 การใชและการดูแลอยางเหมาะสม การซอมบํารุง อายุการใชงาน และการกําจัด PPE 
(อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล) 

การฝกอบรมอุปกรณปองกนัระบบทางเดนิหายใจ 
พนักงานทุกคนท่ีจําเปนตองใชอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางปลอดดภัยจะไดรับกา

รฝกอบรมเมื่อไดรับมอบหมายในคร้ังแรกและอยางนอยทุกๆ ป  
การฝกอบรมจะตองประกอบดวยเน้ือหาตอไปน้ีเปนอยางนอย 

 ข้ันตอนในการสวมใสและถอดอุปกรณปองกันทางหายใจอยางเหมาะสม (รวมถึงข้ันตอนการตรวจสอบผนึกก้ัน) 
การทําความสะอาดและเก็บรักษาอยางเหมาะสม 

 วิธีการเปลี่ยนตลับกรองมลพิษที่สามารถทําได 

4. การเตรียมเอกสาร— 



  

 
 

มาตรฐานความเปนผูนําดานความปลอดภยั – หนา 4 

04.14.10 

การจัดการวัสดุนาโน 

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ  

a. การประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบัน 

b. บันทึกการทดสอบสมรรถภาพปจจุบัน (เฉพาะอุปกรณปองกันทางหายใจ) 

c. บันทึกการตรวจสอบอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 แนวทางการใชวัสดุเทคโนโลยีนาโน* ของ Nike – แนวทางการใชสารเคมอียางยั่งยืนและ RSL 
(รายการของสารทีจ่ํากัดการใช) ของ Nike 

 มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลของ Nike 

 มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) ของเสียท่ีเปนอันตรายและไมใชของเหลวของ Nike 

 



 HSE สุขภาพ ความปลอดภัย 
่มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองปกปองสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอมโดยปฏิบัติตามขอกําหนดบังคับใชท่ีเก่ียวของ รวมถึงการปลอยกาซ 

ขยะมูลฝอย/ขยะอันตราย และการระบายน้ําท้ิง  
คูสัญญาจะตองใชมาตรการท่ีเหมาะสมในการลดผลกระทบจากการดําเนินการท่ีสงผลเสียตอส่ิงแวดลอมและพยายามท่ีจะปรับป

รุงประสิทธิภาพดานการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง 

พัฒนาและนําระบบการจัดการดานสุขภาพ ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอม 

(HSE)ไปใชเพื่อกําจัดหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนขณะทํางาน 
 

ความรับผิดชอบ  
ผูจัดการโรงงาน  

a. กําหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาระบบการจัดการของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดลอม)  อยางมีประสิทธิภาพ 

b. จัดหาทรัพยากร (รวมท้ังตัวแทนการจัดการ) ท่ีจําเปนสําหรับระบบการจัดการของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดลอม)  ท่ีมีประสิทธิภาพ 

c. ตรวจสอบใหแนใจวาไดมีการสราง การนําไปใช และการดูแลระบบการจัดการของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดลอม)  

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว ตลอดจนจัดการระบบการจัดการของ 
HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 

ผูจัดการและหัวหนางานตองดําเนินการใหมั่นใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของระบบการจัดการของ 
HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม) 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของระบบการจัดการของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 

ขอกําหนด 

นโยบายและวิธีปฏิบัติ—แตละโรงงานตองมีนโยบาย HSE  (สุขภาพ ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดลอม)ท่ีเปนลายลักษณอักษรซ่ึงลงนามโดยผูจัดการพื้นท่ี นโยบายจะตองประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 
1. 

a. เอกสารแสดงเจตจํานงค 

b. การใหคํามั่นสัญญาจากผูบริหารระดับสูงท่ีสอดคลองกับกฎระเบียบและขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีมีผลบังคับใชท่ีเก่ียวของกับ 

HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม) 

c. การใหคํามั่นสัญญาท่ีจะทําการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

d. กรอบการกําหนดและการวัดเปาหมายของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 

e. นโยบายตองไดรับการจัดทําเปนเอกสาร จัดเก็บ และทบทวนทุกๆ 2 ป 

f. สงตอใหกับพนักงานทุกคนและเปดกวางตอสาธารณชน 

g. มีการลงนามโดยผูจัดการโรงงานระดับอาวุโสหรือผูจัดการท่ัวไป 
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่2. กลยุทธดานสขุภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม—แตละโรงงานตองมีแผนกลยุทธของ HSE (สุขภาพ 

ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) ท่ีเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงประกอบดวยเปาหมายของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย 

และส่ิงแวดลอม) ซ่ึงไดแก 

a. คํานึงถึงความเส่ียงสูงท่ีพัฒนาข้ึน (ตอการประเมินความเส่ียง) ขอกําหนดทางกฎหมายและอื่นๆ 

ตัวเลือกทางเทคโนโลยี ขอกําหนดทางการเงิน การดําเนินงาน และทางธุรกิจ และมุมมองของผูถือหุน 

b. เปนเปาหมายตามหลัก SMART (เจาะจง, สามารถประเมินผลได, สามารถทําได, เปนจริง และมีระยะเวลาท่ีกําหนด) 
แผนอาจรวมอยูหรือแยกออกจากแผนทางธรุกิจโดยรวมสําหรับโรงงานก็ได 

c. กําหนดผูรับผดิชอบในการดําเนินการ 

3. การควบคุมเอกสาร—แตละโรงงานตองมีวิธปีฏิบัติท่ีพัฒนาข้ึนและนําไปใชเพื่อควบคุมเอกสารท่ีเก่ียวของกับ HSE (สุขภาพ 

ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม) ท้ังหมด เพือ่ใหแนใจวา 

a. เอกสารลงวันท่ีชัดเจน (วันท่ีมีการแกไข) 

b. สามารถหาเอกสารท่ีแกไขลาสุดไดเมื่อตองการ 

c. เอกสารไดรับการตรวจสอบโดยบุคคลท่ีมีอํานาจอยางนอยทุก 2 ป หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 

d. เอกสารท่ีไมเปนปจจุบันตองเก็บออกจากจุดใชงานทันทีเพื่อใหแนใจวาเอกสารจะไมถูกนําไปใชโดยไมไดตั้งใจ 

4. การตรวจสอบ—แตละโรงงานตองมีข้ันตอนการตรวจสอบที่นําไปใชเพื่อประเมินระบบการจัดการของ HSE (สุขภาพ 

ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม) ทุกดานตามระยะเวลา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเส่ียงโดยรวมของโรงงาน 

5. การไมปฏิบัติตาม—แตละโรงงานตองมีวิธปีฏิบัติท่ีพัฒนาและนําไปใชในการระบุ การจัดลําดับความสําคัญ การตรวจสอบ 

และการแกไขปญหาการไมปฏิบัติตามกับระบบของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) ในทุกดาน 
วิธีปฏิบัติดังกลาวจะตองประกอบดวยส่ิงตอไปนี้เปนอยางนอย 

a. วิธีการกําหนดความรับผิดชอบสําหรับกิจกรรมตางๆ 

b. รายละเอียดการดําเนินการท่ีจําเปนเพื่อแกไขและปองกันการไมเปนไปตามขอกําหนด 

c. วันท่ีการดําเนินการตองเสร็จส้ิน 

d. วันท่ีเสร็จส้ินจริง 

6. การตรวจสอบการจัดการ—แตละโรงงานตองมีวิธีปฏิบัติท่ีพัฒนาและนําไปใชในการตรวจสอบระบบการจัดการของ HSE 

(สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) ประจําป ตองมีการดําเนินการตรวจสอบการจัดการทุกปเปนอยางนอย และตองมี 

a. ความคืบหนาของแผนกลยุทธของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 

b. บทบาทและหนาท่ีความรับผดิชอบ 

c. การนําข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานมาใช 

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

e. การทบทวนผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ส่ิงท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด และการดําเนินการแกไขและปองกัน 
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่f. การทบทวนการวัดการดําเนินงาน 

g. การประเมินความเหมาะสม ความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของระบบ 

7. การสื่อสาร—แตละโรงงานตองแจงใหพนักงานทราบเก่ียวกับ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม)อยางเหมาะสม  
อยางนอยท่ีสุด โรงงานจะตอง 

a. มีกระดานติดปายประกาศหรือเว็บไซตเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพในการใหขอมูลเก่ียวกับ HSE (สุขภาพ 

ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม) กับพนักงาน 

b. ใหขอมูลเก่ียวกับ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) กับพนักงานทุกคนเปนประจําทุกเดือน 

8. การฝกอบรม—แตละโรงงานตองกําหนดการฝกอบรม HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) 

ท่ีจําเปนและนําโปรแกรมการฝกอบรมท่ีจะทําใหระบบการจัดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพไปใช  นอกจากน้ี 

พนักงานทุกคนตองเขารับการฝกอบรมตามวธิีปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษรของระบบการจัดการดาน HSE (สุขภาพ 

ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม)  

9. การเตรียมเอกสาร —  

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกอื่นๆ 

a. สําเนาของนโยบาย HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) ท่ีใชอยูในปจจุบัน 

b. แผนกลยุทธของ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม) ท่ีใชอยูในปจจุบัน 

c. แผนการฝกอบรมท่ีใชอยูในปจจุบัน 

d. บันทึกการตรวจสอบภายในอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

e. บันทึกส่ิงท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

f. บันทึกการตรวจสอบการจัดการและเอกสารท่ีเก่ียวของอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 NOS; แนวคิดและปรัชญาแบบลีน 

 Nike ESH Handbook หนา 1-1 



 

 

การปลอยมลพิษทางอากาศ 
มาตรฐาน 
คูสัญญาจะตองปกปองสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอมโดยปฏิบัติตามขอกําหนดบังคับใชท่ีเก่ียวของ รวมถึงการปลอยกาซ 

ขยะมูลฝอย/ขยะอันตราย และการระบายน้ําท้ิง  
คูสัญญาจะตองใชมาตรการท่ีเหมาะสมในการลดผลกระทบจากการดําเนินการท่ีสงผลเสียตอส่ิงแวดลอมและพยายามท่ีจะปรับป

รุงประสิทธิภาพดานการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพื่อลดความเส่ียงเก่ียวกับมลพิษทางอากาศ  

ความรับผิดชอบ  
ผูจัดการพ้ืนท่ีตองตรวจสอบใหแนใจวาโครงการดานการปลอยมลพิษทางอากาศไดมีการนําไปใชและปฎิบัติตาม 

ตัวแทนฝายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (HSE) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการโครงการดานการปลอยมลพิษทางอากาศ 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของโครงการดานการปล
อยมลพิษทางอากาศ 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของกระบวนการและขั้นตอนดานการปลอยมลพิษทางอากาศ 

คําจํากัดความ 

แหลงท่ีมาของการปลอยมลพิษทางอากาศ สามารถรวมถึงควัน ไอระเหย ฝุน เขมา เปนตน – ส่ิงตางๆ 

ท่ีโรงงานสรางและปลอยเขาสูชั้นบรรยากาศซ่ึงอาจทําใหเกิดอันตรายตอคนหรือสภาพแวดลอม 
 

อุปกรณควบคุมมลพิษ คือส่ิงตางๆ ท่ีโรงงานใชเพื่อชวยลดปริมาณมลพิษท่ีปลอยออกสูส่ิงแวดลอม (ตัวอยางเชน 

เคร่ืองสครับเบอร,อางควบคุมอุณหภูมิ เปนตน) 
 

สารมลพิษ โดยทั่วไปคือสารท่ีเขาสูสภาพแวดลอมและทําใหมีผลกระทบในทางเสียหายตอการใชประโยชนทรัพยากร  

แหลงท่ีมา คือจุดตนกําเนิดของการแพรกระจาย (ตัวอยางเชน ระบบระบายอากาศในหองพนสี 

ชองระบายของเครื่องอบแหง ระบบไอเสียของหมอไอน้ํา เปนตน) 
 

ขอกําหนด 
การประเมินความเสี่ยง—โรงงานแตละแหงตองจัดทําเอกสารการประเมินความเส่ียงประจําป 

ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 
1. 

a. การบงชี้แหลงท่ีแนนอนของการปลอยมลพิษทางอากาศ 
รายการขอมูลตองมีตําแหนงของแหลงท่ีมาและชนิดของสารมลพิษ 

b. การแสดงปริมาณของสารมลพิษท่ีปลอยออกมา การเปรียบเทียบกับระดับขอกําหนดกฎหมายท่ีเก่ียวของในทองถ่ิน 

c. การกําหนดมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ (ตัวอยางเชน อุปกรณกําจัดมลพิษทางอากาศ,การปรับปรุงกระบวนการ) 

นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน—โรงงานแตละแหงตองใชกระบวนการเพื่อลดหรือกําจัดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ 
ซ่ึงตองครอบคลุมส่ิงตอไปน้ีเปนอยางนอย 

2. 

a. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ิน โรงงานตองเก็บรักษาใบอนุญาตท่ีกําหนด 

เอกสารการจดทะเบียนและ/หรือเอกสารอนุญาตสําหรับการปลอยมลพิษทางอากาศ 
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b. โรงงานตองดําเนินการประเมินประสิทธิภาพการระบายอากาศประจําป การควบคุมมลพษิทางอากาศ และระบบไอเสีย 

(ตัวอยางเชน ปลองระบายควัน ) เพื่อแสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพ 

c. โรงงานตองดําเนินการทดสอบเชิงวิเคราะหประจําปเพื่อใหมั่นใจวาการปลอยมลพิษอยูภายในขอกําหนดของใบอนุญา
ตหรือการอนุมัติ 

d. โรงงานตองมีกระบวนการสําหรับการรายงานปญหาและการตรวจสอบขอเท็จจริงของเหตุการณหรือความผดิพลาดของ
ระบบท่ีมีผลกระทบกับการปลอยมลพิษทางอากาศ 

3. การฝกอบรม—พนักงานตองไดรับการฝกอบรมระดับการรับรูเก่ียวกับ: 

 สถานท่ีซ่ึงเปนแหลงท่ีมาของการปลอยมลพิษทางอากาศ การระบายไอเสีย และอุปกรณควบคุมสารพิษท่ีมีอยู 

 กระบวนการตอบโตกับสถานการณท่ีเหมาะสมในกรณีอุปกรณควบคุมมลพิษหรือระบบระบายอากาศไมสามารถใชก

ารได 

การดูแลรักษาเกี่ยวกับการปลอยมลพิษทางอากาศ: 
พนักงานท่ีดูแลและวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบของอุปกรณควบคุมมลพิษตองไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับระเบียบการแ

ละขอกําหนดของการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ 

4. การเตรียมเอกสาร—  

บันทึกการฝกอบรม โรงงานแตละแหงตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกอุบัติการณ โรงงานแตละแหงตองเก็บรักษาบันทึกอุบัติการณไวอยางนอย 3  ป 

บันทึกอื่นๆ  โรงงานแตละแหงตองมีการประเมินความเส่ียงท่ีมีเปนปจจุบัน 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่า ซึ่งคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ 
ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 2-1  

 



 วัตถุอันตราย 
มาตรฐาน 
คูสัญญาจะตองปกปองสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอมโดยปฏิบัติตามขอกําหนดบังคับใชท่ีเก่ียวของ รวมถึงการปลอยกาซ 

ขยะมูลฝอย/ขยะอันตราย และการระบายน้ําท้ิง  
คูสัญญาจะตองใชมาตรการท่ีเหมาะสมในการลดผลกระทบจากการดําเนินการท่ีสงผลเสียตอส่ิงแวดลอมและพยายามท่ีจะปรับป

รุงประสิทธิภาพดานการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพื่อการจัดเก็บ การขนสง และการใชวัตถุอันตราย  
เปาหมายของวิธีปฏิบัติและขัน้ตอนการปฏิบัติงานเหลาน้ีคอื เพื่อลดความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอม 

 

ความรับผิดชอบ  
ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติงานในการจัดการวัตถุอันตรายไดรับการพัฒนา นําไปใช และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา รักษา 
ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏิบัติจัดการวัตถุอันตราย 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงา
นในการจัดการวัตถุอันตราย 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานในการจัดการวัตถุอันตราย 

คําจํากัดความ 

วัตถุอันตรายคือสารหรือวัตถุท่ีมีความเส่ียงตอสุขภาพ ความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม และทรัพยสินเมื่อใช เก็บหรือขนสง 
ซ่ึงหมายรวมถึงวัตถุอันตรายและของเสียท่ีเปนอันตราย 

 

ขอกําหนด 
การประเมินความเสี่ยง—แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเส่ียงประจําป 
ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

1. 

a. การสํารวจเพื่อหาวัตถุอันตรายทั้งหมด 

b. ระดับและประเภท (เชน การสูดดม การสัมผัสกับผิวหนัง การกลืน เปนตน) และระยะเวลาการรับสัมผัส 

c. ปริมาณของสารท่ีใชและตําแหนง 

d. มาตรการปองกันท่ีจะนํามาใช (เชน การระบายอากาศ อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ฝกบัวหรือท่ีลางตาฉุกเฉิน) 

นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน—
โรงงานทุกแหงตองมีวิธีปฏิบัติงานท่ีใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับวัตถุอันตราย 

ซ่ึงตองครอบคลุมส่ิงตอไปน้ีเปนอยางนอย 

2. 

a. ตองมี MSDS (เอกสารขอมูลความปลอดภัยในการใชสารเคมี) ของวัตถุอันตรายทุกชนิด 
ไมอนุญาตใหมีวัตถุอันตรายที่ไมมีเอกสารขอมูลความปลอดภัยในการใชสารเคมีในไซตงาน ตองมี MSDS 
ในทุกพื้นท่ีท่ีมีการใชหรือเก็บวัตถุอันตราย 

b. ตองจัดเก็บวัตถุอันตรายทุกชนิดในภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสม และมีปายขอมูลเก่ียวกับอันตรายติดไว  ภาชนะบรรจุจะตอง: 

อยูในสภาพท่ีดี  

เหมาะสมกับส่ิงท่ีบรรจุ  
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วัตถุอันตราย 
 มีปายติดไวในภาษาท่ีพนักงานทุกคนสามารถอานได และอยูในสภาพท่ีสมบูรณ 

 ปดไวตลอดเวลาที่ไมไดใชงาน 

 ภาชนะบรรจุวัตถุไวไฟท้ังหมดตองติดตั้งสายเชื่อมตอปองกันการเกิดประกายไฟและตอสายดิน 

 ภาชนะบรรจุท่ีวางเปลาตองตดิปายและเก็บตามขอกําหนดของพื้นท่ีการจัดเก็บ 

c. ขอกําหนดของพื้นท่ีการจัดเก็บ 

 พื้นท่ีการจัดเก็บตองปลอดภัยและมิดชิด 

 ตองเก็บภาชนะบรรจุสารเคมีในพื้นท่ีท่ีปองกันการซึมผานได 

 พื้นท่ีการจัดเก็บตองมีอากาศถายเทและมีท่ีลางตาหรือฝกบัวฉุกเฉินท่ีสามารถเขาถึงได 

 ไมอนุญาตใหกินอาหาร สูบบุหร่ี และดื่มนํ้าในพื้นท่ีเหลาน้ี 

 ตองมีถาดรองรับการหกร่ัวไหลสําหรับภาชนะบรรจุท่ีมีปริมาณเกิน 208.2 ลิตร (55 แกลลอน) 
ท่ีตองมีความจุสูงสุดอยางนอย 110% ของภาชนะบรรจุท่ีใหญท่ีสุด 

 รักษาระยะหางท่ีเหมาะสมระหวางภาชนะบรรจุ 

 ตองไมวางภาชนะบรรจุซอนกันมากเกินไป 

 ตองแยกเก็บวัตถุท่ีไมสามารถเขากันได/ทําปฏิกิริยากันออกจากกัน 

 ตองจัดเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุท่ีติดไฟไดใหหางจากแหลงกําเนิดไฟ 

d. ทอบรรจุกาซจะตอง 

 จัดเก็บแบบตั้งตรงและยึดไวเพื่อปองกันการลม 

 ติดปายเพื่อระบุชนิดของกาซและอันตรายที่เก่ียวของ 

 เก็บใหหางจากแหลงกําเนิดไฟ สภาพการกัดกรอน และสภาพอากาศท่ีเลวราย 

 ตองติดปายทอบรรจุกาซท่ีวางเปลาและทอบรรจุกาซท่ีเต็มอยางเหมาะสมและจัดเก็บแยกกัน 

e. การขนยายวัตถุอันตราย 

 ภาชนะบรรจุวัตถุไวไฟท้ังหมดตองติดตั้งสายเชื่อมตอปองกันการเกิดประกายไฟและตอสายดิน 

 ตองวางถาด/ภาชนะปองกันการหกร่ัวไหลไวใตภาชนะบรรจุสําหรับจายวัตถุอันตราย 

 ตองทําการจายวัตถุอันตรายบนพื้นผิวท่ีปองกันการซึมผานได 

 ตองทําความสะอาดวัตถุอันตรายที่รั่วไหลหรือหกทันที 

f. ตองมีเอกสารแผนงานและอปุกรณรองรับการหกร่ัวไหลในทุกพื้นท่ีท่ีมีการใชหรือเก็บวัตถุอันตราย 

3. การฝกอบรม—พนักงานท่ีทํางานกับวัตถุอันตรายตองไดรับการฝกอบรมรายป 

และทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับวัตถุอันตราย การฝกอบรมน้ีตองประกอบดวย: 

 คุณสมบัติและความเส่ียงของวัตถุอันตราย 
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วัตถุอันตราย 
 เอกสารขอมูลความปลอดภัยในการใชสารเคม ี

 การติดปายและฉลาก 

แผนรองรับการหกรั่วไหล 
พนักงานท่ีไดรับหนาท่ีในการรองรับการหกร่ัวไหลจะไดรับการฝกอบรมตามแผนรองรับการหกร่ัวไหลประจําป 

4. การเตรียมเอกสาร—  

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกทางการแพทย แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน 

บวกเพิ่มอีก 30 ป บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยโดยไมไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน 

เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย 

บันทึกเหตุการณ ตองมีการเก็บบันทึกเหตุการณท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับวัตถุอันตราย 
บันทึกเหลาน้ีจะตองเก็บรักษาไวอยางนอยเปนเวลา 5 ป 

บันทึกอื่นๆ 

a. รายการวัตถุอันตรายที่มีอยู 

b. เอกสารขอมูลความปลอดภัยในการใชสารเคมีสําหรับสารอันตรายทั้งหมดท่ีมีอยู 

c. เอกสารขอมูลความปลอดภัยในการใชสารเคมีท่ีจัดเก็บเปนเอกสารสําคัญสําหรับการใชสารเคมีในระยะยาวมากกวา 30 

ป 

d. การประเมินความเส่ียงท่ีเปนปจจุบันสําหรับงานท่ีเก่ียวของกับวัตถุอันตราย 

e. แผนรองรับการหกร่ัวไหลท่ีใชในปจจุบัน 

 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 3-1 

 



 ของเสียที่เปนอันตราย 
มาตรฐาน 
คูสัญญาจะตองปกปองสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอมโดยปฏิบัติตามขอกําหนดบังคับใชท่ีเก่ียวของ รวมถึงการปลอยกาซ 

ขยะมูลฝอย/ขยะอันตราย และการระบายน้ําท้ิง  
คูสัญญาจะตองใชมาตรการท่ีเหมาะสมในการลดผลกระทบจากการดําเนินการท่ีสงผลเสียตอส่ิงแวดลอมและพยายามท่ีจะปรับป

รุงประสิทธิภาพดานการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพื่อจัดการของเสียท่ีเปนอันตราย 

เพื่อลดความเส่ียงตอสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอม 
 

ความรับผิดชอบ  
ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติงานในการจัดการของเสียท่ีเปนอันตรายไดรับการพัฒนา นําไปใช 
และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการวิธีปฏิบัติงานในการจัดการของเสียท่ีเปนอันตราย 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและยึดมั่นในขอกําหนดของขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงา
นในการจัดการของเสียท่ีเปนอันตราย 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานในการจัดการของเสียท่ีเปนอันตราย  

คําจํากัดความ 

ของเสียท่ีเปนอันตรายคือของเสียหรือของเสียหลายๆ ชนิดท่ีมีศักยภาพในการทําอันตรายตอสุขภาพมนุษย ส่ิงมีชีวิต 

หรือส่ิงแวดลอมเมื่อมีการจัดการ จัดเก็บ ขนสง หรือกําจัดอยางไมถูกตอง 
 

ขอกําหนด 

การประเมินความเสี่ยง—แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเส่ียงประจําป 
ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

1. 

a. การชี้บงของเสียท่ีเปนอันตรายท้ังหมดรวมถึงประเภทของเสียท่ีมีคุณสมบัติติดไฟได กัดกรอน เปนพิษ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยหรือส่ิงแวดลอม 

b. การกําหนดปริมาณของเสียท่ีกอนกําเนิดข้ึนและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและมนุษย 

c. มาตรการปองกันท่ีจะนํามาใช (เชน การระบายอากาศ อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สถานีอาบน้ําหรืออางลางตาฉุกเฉิน) 

นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน—ทุกโรงงานท่ีผลิตหรือจัดเก็บของเสียไว 100 กก. (220 ปอนด) 

ตอเดือนหรือมากกวาจะตองมีวิธีปฏิบัติงานท่ีจะนําไปใชเพื่อลดหรือกําจัดความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับของเสียท่ีเปนอันตราย 

ซ่ึงตองครอบคลุมส่ิงตอไปน้ีเปนอยางนอย: 

2. 

a. ไดรับใบอนุญาตท้ังหมดท่ีจําเปนสําหรับการผลิต การจัดเก็บ 

และการกําจัดของเสียท่ีเปนอันตรายตามกฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ิน 

b. ตองกําจัดของเสียท่ีเปนอันตรายภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

c. ใชบริการขนสง บําบัด และกาํจัดซ่ึงมีใบอนุญาตหรือไดรับอนุญาตใหจัดการของเสียท่ีเปนอันตราย 

d. ขอกําหนดของพื้นท่ีการจัดเก็บของเสียท่ีเปนอันตราย: 

 



  

 
 
มาตรฐานความเปนผูนําดานสิ่งแวดลอม – หนา 2           04.14.10 

ของเสียที่เปนอันตราย 
 พื้นท่ีการจัดเก็บตองปลอดภัย 

 พื้นท่ีการจัดเก็บตองมีอากาศถายเทและมีอางลางตาหรือสถานีอาบน้ําฉุกเฉินท่ีสามารถเขาถึงได 

 ตองติดปายหามกิน หามสูบบุหร่ี หรือหามดื่ม 

 พื้นท่ีการจัดเก็บของเสียท่ีเปนอันตรายตองมีคุณสมบัติในการปองกันท่ีจําเปนตางๆ 

 ภาชนะบรรจุสํารองตองมีปริมาณอยางนอย 110 % ของภาชนะบรรจุท่ีใหญท่ีสุด 

เมื่อปริมาณภาชนะบรรจุรวมเกิน 55 แกลลอน (208 ลิตร)  

 อุปกรณรองรับการหกร่ัวไหลรวมท้ังอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) 

ท่ีจําเปนตองอยูในบริเวณใกลกับพื้นท่ีการจัดเก็บของเสียท่ีเปนอันตราย 

 ตองจัดเก็บของเสียท่ีไวไฟและติดไฟไดใหหางจากแหลงกําเนิดไฟ 

 ตองคัดแยกของเสียท่ีเขากันไมได 

 รักษาระยะหางท่ีเหมาะสมระหวางภาชนะบรรจุ 

 ตองไมวางภาชนะบรรจุซอนกันมากเกินไป  

 ตองแยกพื้นท่ีการจัดเก็บของเสียท่ีเปนอันตรายจากของเสียท่ีไมเปนอันตราย 

e. ขอกําหนดของภาชนะบรรจุของเสียท่ีเปนอันตราย: 

 ตองจัดเก็บภาชนะบรรจุบนพื้นผิวท่ีปองกันการซึมผานได 

 ภาชนะบรรจุและของเสียตองเขากันได 

 ภาชนะบรรจุตองอยูในสภาพท่ีดี 

 ตองติดปายบนภาชนะบรรจุใหชัดเจนวาเปนของเสียท่ีเปนอันตราย 

รวมถึงระบุของเสียและอันตรายของของเสีย 

 ตองปดฝาปดไวตลอดเวลา ยกเวนเมื่อถายเทของเสีย 

f. การจัดทําเอกสาร การนําไปใช และโครงการลดของเสีย 

g. ดําเนินการตรวจสอบพื้นท่ีการจัดเก็บของเสียท่ีเปนอันตรายและจัดทําเอกสารทุกสัปดาห 

h. เก็บรักษาบันทึกการกําจัดของเสียท่ีเปนอันตราย (รวมท้ังคําอธิบาย ปริมาณ วันท่ีกําจัด วิธีการ 

และสถานท่ีกําจัดของเสีย) 

i. คูสัญญามีหนาท่ีรับผิดชอบเพื่อใหแนใจวาไดกําจัดของเสียตามหลักปฏิบัติดานการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของ  
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหลักปฏิบัติน้ี คูสัญญาตองใชบริการขนสงและกําจัดซ่ึงมีใบอนุญาตหรือไดรับอนุญาต 

(ภายใตการอนุมัติจาก Nike) ในการจัดการของเสีย  
คูสัญญาจะตองสามารถตรวจสอบไดวาส่ิงท่ีใชหรือบริการในการกําจัดของเสียไดดําเนินการสอดคลองกับหลักปฏิบัติใน

การจัดการทางส่ิงแวดลอม (เชน ไมอนุญาตใหกําจัดของเสียบนดินหรือในนํ้า 

การกําจัดของเสียดวยผลิตภณัฑท่ีไมเหมาะสม เชน เถาจากเตาเผา นํ้าจากของเสีย 

หรือการเผาไหมท่ีไมสามารถควบคุมได) 

j. Nike สงวนสิทธิ์ในการดําเนินการตรวจสอบวิธีการจัดการ จัดเก็บ ขนสง บําบัด และกําจัดของเสีย  นอกจากนี้ Nike 
อาจตองใหคูสัญญาแสดงเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักปฏิบัติในการกําจัด   
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ของเสียที่เปนอันตราย 
3. การฝกอบรม—

พนักงานท่ีเก่ียวของทุกคนจะไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับของเสียท่ีเปนอันตรายเมื่อไดรับมอบหมายงานในครั้งแรกและอยาง

นอยทุกปหลังจากนั้น  การฝกอบรมนี้ตองประกอบดวยขอกําหนดในการขนสง จัดเก็บ และกําจัดของเสียท่ีเปนอันตราย 

4. การเตรียมเอกสาร— 

บันทึกการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกทางการแพทย แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกทางการแพทยไวเปนความลับอยางนอยตลอดระยะเวลาการจางงาน 

บวกเพิ่มอีก 30 ป  บันทึกทางการแพทยจะไมถูกเปดเผยโดยไมไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากพนักงาน 

เวนแตจะไดรับการรองขอทางกฎหมาย 

บันทึกเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทึกอื่นๆ 

a. การประเมินความเส่ียงและใบอนุญาตท่ีจําเปนในปจจุบัน 

b. การตรวจสอบอยางนอย 1 ป 

c. บันทึก/รายการการกําจัดอยางนอยเปนเวลา 5 ป 

 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “วัสดุท่ีเปนอันตราย” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 2-9 

  

 



 ขยะมูลฝอย 
มาตรฐาน 
คูสัญญาจะตองปกปองสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอมโดยปฏิบัติตามขอกําหนดบังคับใชท่ีเก่ียวของ รวมถึงการปลอยกาซ 

ขยะท่ัวไป/ขยะอันตราย และการระบายน้ําท้ิง  
คูสัญญาจะตองใชมาตรการท่ีเหมาะสมในการลดผลกระทบจากการดําเนินการท่ีสงผลเสียตอส่ิงแวดลอมและพยายามท่ีจะปรับป

รุงประสิทธิภาพดานการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติและนําไปใชเพื่อลดและจัดการขยะทั่วไป  

ความรับผิดชอบ  
ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาวิธีปฏิบัติในการลดและการจัดการขยะทั่วไปไดรับการพัฒนา นําไปใช 
และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับขยะท่ัวไป 

ผูจัดการและหัวหนางาน 
ตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและปฏิบัติงานตามขอกําหนดของขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับขยะท่ัวไป 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับขยะทัว่ไป 

คําจํากัดความ 

ขยะทั่วไป คือ วัตถุท่ีท้ิงจากการบริโภคสินคาและบริการ และการผลิตสินคา  

คําจํากัดความน้ีไมรวมถึงขยะท่ีเปนอันตราย  ตัวอยางของขยะทั่วไป ไดแก 

ของเสียจากอาหารและสนามหญา/สวน, กระดาษแข็ง, เส้ือผา, หนังสัตว,  วัสดุที่ใชหอหุมสินคา, 
ภาชนะที่เปนแกวและโลหะ 

 

การลดใหนอยที่สดุ คือ การปองกันและลดขยะ ณ แหลงท่ีมา การนํากลับมาใชใหม 

(การใชผลิตภัณฑหรือวัสดุเพื่อวัตถุประสงคท่ีเหมือนหรือคลายคลึงกัน), การนํากลับมาใชเปน 

(การนํากลับมาใชเปนพลังงานจากวัตถุท่ีเปนของเสีย), การรีไซเคิล 

(การใชขยะท่ัวไปเปนวัสดุในการผลิตผลิตภัณฑใหม) และการผสมผสาน 

 

ขอกําหนด 
การประเมินความเสี่ยง—แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเส่ียงประจําปท่ีดําเนินการสําหรับขยะท่ัวไป 

ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 
1. 

การระบุอันตรายดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสิง่แวดลอม ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ การจัดเก็บ 

การขนยาย และการกําจัดขยะท่ัวไป 

a. 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอันตรายตางๆ 

การระบุมาตรการในการควบคุมเพื่อลดความเส่ียง (เชน การแบงแยก, อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล, การลด ฯลฯ)  c. 

ลําดับขั้นตอนในการจัดการขยะท่ัวไปที่ควรปฏิบัติตาม d. 

i.  การลดปริมาณของเสียท่ีแหลงกําเนิด 
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ขยะมูลฝอย 
ii. การรีไซเคิลภายใน 

iii. การรีไซเคิลกลับไปเปนวัสดุชนิดเดิม 

iv. โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจาก Nike 

v. การแปรรูปวัสดุเพื่อนํากลับมาใชใหม 

vi. การแปรรูปเพื่อเปล่ียนเปนพลังงาน 

vii. การฝงกลบขยะ 

viii. การเผาขยะโดยเตาเผาท่ีเช่ือถือได 

2. นโยบายและวิธีปฏิบัติ—แตละโรงงานตองพัฒนาและนําวิธีปฏิบัติตางๆ ไปใช 
ซึ่งรวมถึงสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. รายการขยะทั่วไปท้ังหมด  รายการตองประกอบดวยประเภทขยะ ปริมาณท่ีปลอยออก 

ตัวเลือกและอัตราในการรีไซเคิล และช่ือและท่ีตั้งของโรงกําจัดของเสีย 

b. โปรแกรมการลดขยะท่ัวไป  การปองกันของเสียและการลดของเสียตองมีขอมูลอางอิง 

c. การคัดแยกขยะตามชนิดท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได แปรรูปได รีไซเคิลได 
และไมสามารถรีไซเคิลได  ตองมีภาชนะบรรจุท่ีสะอาดสําหรับของเสียแตละประเภทเหลาน้ี 

d. ตองคัดแยกขยะท่ัวไปและอันตราย 

e. สถานท่ีจัดเก็บขยะท่ัวไปตองมีความมิดชิดและปลอดภัย และของเสียตองไมสามารถซมึผานพื้นผิวได 

f. บริษัทขนสงและกําจัดขยะตองมีใบอนุญาตหรือไดรับอนุญาตในการขนสงและกําจัดขยะท่ัวไป 

g. ตองมีการเก็บบันทึกหลักฐานการกําจัดขยะท่ัวไป 

h. การเผาในพื้นท่ีหรือการกําจัดขยะท่ัวไปสามารถทําไดหากไดรับการอนุมัติและอนุญาตจากหนวยงานที่ค
วบคุม 

3. การฝกอบรม— 

การรบัรูในเรือ่งขยะทัว่ไป  พนักงานทุกคนตองไดรับการฝกอบรมเพื่อรับรู  การฝกอบรมตองประกอบดวย 

 รายละเอียดของขยะทั่วไปท้ังหมด 

 เทคนิคท่ัวไปในการลดของเสีย 

การจัดการขยะท่ัวไป  พนักงานท่ีมีหนาท่ีทํางานเก่ียวกับการจัดการของเสีย เชน ควบคุมหรือดูแลรักษา 

จะไดรับการฝกอบรมตามหัวขอท่ีกลาวไวดานบน รวมถึงการฝกอบรมดังตอไปน้ี 

 เทคนิคและวิธีปฏิบัติงานในการจัดการ จัดเก็บ และกําจัดอยางเหมาะสม 

 เทคนิคการปฏิบัติการโดยเฉพาะในการลดของเสีย 

 การใชงานอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 



  

 
 
มาตรฐานความเปนผูนําดานสิ่งแวดลอม – หนา 3           04.14.10 

ขยะมูลฝอย 
4. การเตรียมเอกสาร 

บันทึกการฝกอบรม บันทึกการฝกอบรมของพนักงาน จะตองพรอมและมีการจัดเก็บไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกเหตุการณ ตองมีการเก็บรักษาบันทึกเหตุการณท้ังหมดไวอยางนอยเปนเวลา 5 ป 

บันทึกอื่นๆ  

a. การประเมินความเส่ียงดานขยะท่ัวไปในปจจุบัน 

b. ใบอนุญาตท่ีจําเปนตองมี 

c. เอกสารการกําจัดขยะท่ัวไปอยางนอยเปนเวลา 5 ป 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) “ของเสียท่ีเปนอันตราย” ของ Nike 

 Nike ESH Handbook หนา 2-20 

 กลยุทธที่มีความย่ังยืนดานส่ิงแวดลอมสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ Nike  



 น้ําเสีย 
มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองปกปองสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอมโดยปฏิบัติตามขอกําหนดบังคับใชท่ีเก่ียวของ รวมถึงการปลอยกาซ 

ขยะมูลฝอย/ขยะอันตราย และการระบายน้ําท้ิง  
คูสัญญาจะตองใชมาตรการท่ีเหมาะสมในการลดผลกระทบจากการดําเนินการท่ีสงผลเสียตอส่ิงแวดลอมและพยายามท่ีจะปรับป

รุงประสิทธิภาพดานการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติและนําไปใชเพื่อการจัดการและการระบายน้ําเสีย  
คูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานน้ีหรือกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

แลวแตวาส่ิงไหนเขมงวดมากกวา 

 

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหใจวาวิธีปฏิบัติงานในการจัดการและการระบายน้ําเสียไดรับการพัฒนา นําไปใช 
และปฏิบัติตาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสขุภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม) ตองจัดทํา คงไว 
ตลอดจนจัดการวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับนํ้าเสีย 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและปฏิบัติตามขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับนํ้าเสีย 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับนํ้าเสีย 

คําจํากดัความ 

นํ้าเสีย คือนํ้าที่ใชแลวและวัตถทุี่บรรจุนํ้า รวมถึงนํ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม นํ้าทิ้งจากการชะลางและทําความสะอาด 

นํ้าทิ้งจากการชะลางของฝน 
 

นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม คือ นํ้าเสียจากกระบวนการอุตสาหกรรมหรือการคา  

นํ้าทิ้งจากการชะลาง คือนํ้าเสียที่ปลอยมาจากการชะลาง เชน ชักโครก อางลางหนา ฝกบัว เครื่องซักผา  

ระบบระบายนํ้าฝน คือนํ้าที่เกิดจากฝนที่ตกลงมา  

อุปกรณควบคมุมลพิษ คืออุปกรณหรือกระบวนการใดๆ ทีบํ่าบัดนํ้าเสยีกอนการทิ้งข้ันสดุทาย  
วิธีการทัว่ไปประกอบดวยการบําบัดทางกายภาพ (เชน การแยกนํ้า/นํ้ามัน) การบําบัดทางเคมี (เชน การทาํใหเปนกลาง) 

และการบําบัดทางชวีภาพ (เชน การเติมอากาศ) 

 

ตะกอน คือของแข็ง ก่ึงของแข็ง หรือของเหลวตกคางทีถู่กแยกออกระหวางกระบวนการบําบัดนํ้าเสยี  
ตะกอนยังรวมถงึวัตถทุี่แยกออกจากบอเกรอะดวย  

 

ขอกําหนด 

การประเมินความเสี่ยง—แตละโรงงานตองจัดทําเอกสารการประเมินความเส่ียงประจําปท่ีดําเนินการสําหรับนํ้าเสีย 
ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

1. 

a. การชี้บงถึงการปลอยน้ําเสียท้ังหมด รวมถึงนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม นํ้าท้ิงจากการชะลาง ระบบระบายน้ําฝน 

และอันตรายที่เก่ียวกับสุขภาพ ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอม  รายการขอมูลตองมีจุดปลอยน้ําเสีย แหลงนํ้าเสีย 

ประเภทและจํานวนของนํ้าเสีย 

b. การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการปลอยน้ําเสียท่ีเปนไปได 

c. การกําหนดมาตรการในการลดความเส่ียงใหกับส่ิงแวดลอม (เชน การฝกอบรม การตรวจสอบ การบําบัดน้ํา) 

 



  

 
 
มาตรฐานความเปนผูนําดานสิ่งแวดลอม – หนา 2           04.14.10 

น้ําเสีย 
2. นโยบายและวธิีปฏิบตั—ิแตละโรงงานตองนําวิธีปฏิบัติงานการจัดการนํ้าเสียไปใช ซึ่งรวมถึงสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย 

a. มีการประเมินและอนุมัติการบวนการและอุปกรณทั้งหมดในการติดตั้งหรือแกไขอุปกรณกอนมีการปลอยนํ้าเสีย 

b. มีรายการขอมูลของอุปกรณควบคุมมลพิษทั้งหมด รวมทั้งผลการทดลองทีไ่ดรับการวิเคราะห 

ที่แสดงถึงการดําเนินตามกฎระเบียบ มาตรฐาน และขอกําหนดที่เก่ียวของทั้งหมด  
รายการขอมูลตองไดรับการทบทวนเปนประจําทุกป 

c. ประกาศขอกําหนด/พารามิเตอร ในศูนยกลางของระบบ WWTP (โรงบําบัดนํ้าเสยี)  

d. พยายามทีจ่ะนํานํ้ากลับมาใชใหมและลดการใชนํ้าเพ่ือลดปรมิาณน้ําเสียใหเกิดนอยทีสุ่ด 

e. ไดรับการอนุญาตการปลอยนํ้าเสียตามขอกําหนด 

f. คูสัญญาตองมกีารวิเคราะหนํ้าเสียที่ปลอยออกมาข้ันสุดทายในหองปฏิบัติการ กอนปลอยสูสิ่งแวดลอม 

โดยใชวิธีทดลองในหองปฏิบัติการเพ่ือการทดสอบและวิเคราะห เพ่ือแสดงถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ใชบังคับ  
ตองมีการเก็บตัวอยางและตรวจสอบเปนประจําทุกปเปนอยางนอย  

คูสัญญาตองมีเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะหนํ้าเสียเพ่ือการตรวจสอบโดยเจาหนาที่ของบริษัท Nike ตามทีไ่ดรับการรองขอ   

g. อุปกรณควบคุมมลพิษตองเหมาะสําหรับสิ่งทีป่นเปอนในนํ้าเสีย 

h. การควมคุมมลพิษตองไมเก่ียวของกับการเจือจางดวยนํ้าดื่ม นํ้าเย็น หรือนํ้าฝน  
การเจือจางไมใชวิธีทีย่อมรับไดในการควบคมุมลพิษ 

i. การเก็บตัวอยางตองกระทาํทกุ 3 เดือน และรวมการสุมสถานที่ วิธีการ และสารปนเปอนทีจ่ะทดสอบดวย 

j. วิธีปฏิบัตทิี่รายงานสิ่งที่ไมเปนไปตามที่กําหนด รวมทั้งการดาํเนินการเพื่อการแกไขดวย 

k. ตารางการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณควบคุมมลพิษ 

l. โปรแกรมการสุมตรวจและการกําจัดตะกอนสะสมใดๆ   ตะกอนจากอุตสาหกรรมหรือกระบวนการ ไมสามารถใชเปนวสัถผุสม 

ปุยผสม หรือวสัถแุทนดินใดๆ โดยไมไดรับการอนุญาตตามขอกําหนดในการอนุมัติเปนกรณีพิเศษเพ่ือการน้ี 

m. จุดปลอยนํ้าเสยี ตองหางจากที่อยูอาศยัหรือสิ่งปลูกสรางทีม่ีคนอยูที่ใกลทีสุ่ดอยางนอย 100 เมตร 

3. การฝกอบรม—พนักงานท่ีเก่ียวของท้ังหมดตองไดรับการฝกอบรมในการรับรูเร่ืองการปลอยน้ําเสียเปนรายป  
การฝกอบรมตองประกอบดวย 

 ประเภทของการปลอยนํ้าเสีย จุดและแหลงทีป่ลอยนํ้าเสยี 

 ความรูทั่วไปเก่ียวกับอุปกรณควบคุมมลพิษ 

 ผลที่ตามมาจากการปลอยนํ้าเสียที่ไมไดรับการควบคุมสูสิ่งแวดลอม 

พนักงานที่มีหนาทีท่ํางานเก่ียวกับการบําบัดและ/หรือการเก็บตัวอยางนํ้าเสยี 

จะไดรับการฝกอบรมบางหัวขอตามที่กลาวไวดานบน รวมถงึการฝกอบรมดงัตอไปน้ี 

 เทคนิคและวิธปีฏิบัติในการเก็บตัวอยางท่ีเหมาะสม 

รวมถึงการกระทําท่ีไมเปนไปตามท่ีกําหนดและการกระทําท่ีเปนการแกไข 

 วิธีปฏิบัติดําเนินงานเฉพาะสําหรับอุปกรณควบคุมมลพิษท่ีบังคับใช รวมถึงการบํารุงรักษา 

 การใชงานอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
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น้ําเสีย 
4. การเตรียมเอกสาร 

บันทึกการฝกอบรม บันทึกการฝกอบรมของพนักงานจะตองพรอมและมีการจัดเก็บไวอยางนอย 3 ป 

บันทึกเหตุการณ ตองมีการเก็บรักษาบันทึกเหตุการณท้ังหมดไวอยางนอยเปนเวลา 5 ป 

บันทึกอื่นๆ  

a. การประเมินความเส่ียงของนํ้าเสียท่ีเปนปจจุบัน และรายการขอมูลการปลอยน้ําเสียและอุปกรณควบคุมมลพิษ 

b. การอนุญาตการปลอยนํ้าเสียในปจจุบัน 

c. การตรวจสอบอุปกรณควบคุมมลพิษ เปนเวลาอยางนอย 3 ป 

d. บันทึกการบํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณควบคุมมลพิษตลอดอายุการใชงานของอุปกรณ 

e. ผลการวิเคราะหจากหองปฏิบัติการในการทดสอบนํ้าเสยี ตองไดรับการเก็บรักษาไวอยางนอย 5 ป 

หรือเก็บผลการทดสอบที่เปนปจจุบันทีส่ดุ 

f. เอกสารการกําจัดตะกอนท่ีสะสมตองไดรับการเก็บไวอยางนอย 5 ป 

 

 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถ่ินและของรัฐท่ีบังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 2-16 

 BSR คือคูมือคณุภาพนํ้า และการมาตรฐานการทดสอบ 

 

 



 ถังกักเก็บ 
มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองปกปองสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอมโดยปฏิบัตติามขอกําหนดบังคับใชที่เก่ียวของ รวมถึงการปลอยกาซ 

ขยะมูลฝอย/ขยะอันตราย และการระบายนํ้าทิ้ง  

คูสัญญาจะตองใชมาตรการที่เหมาะสมในการลดผลกระทบจากการดําเนินการทีส่งผลเสยีตอสิ่งแวดลอมและพยายามที่จะปรับปรุงประ

สิทธิภาพดานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัตแิละนําไปใชเพ่ือลดความเสีย่งที่เก่ียวของกับระบบถังกักเก็บที่บรรจุนํ้ามันปโตรเลียมหรือสารที่เป

นอันตรายอ่ืนๆ ทั้งใตดินและบนดิน 

 

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวาคูมือการดําเนินงานเก่ียวกับถังกักเก็บมีการนําไปใชและปฎิบัตติาม 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสุขภาพ ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม) ตองจัดทาํ คงไว 
ตลอดจนบริหารจัดการคูมือการดําเนินงานเก่ียวกับถังกักเก็บ 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการฝกอบรมและยดึมั่นในขอกําหนดของโครงการถังกักเก็บ 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏิบัตงิานเก่ียวกับถังกักเก็บ 

คําจํากดัความ 

ถังกักเก็บบนดิน คือ ภาชนะบรรจุประจาํทีซ่ึง่ใชเก็บนํ้ามันปโตรเลียมหรือวตัถุอันตรายซึ่งมีความจมุากกวา 55 แกลลอน (208 

ลิตร) และตั้งอยูเหนือระดับพ้ืนดินทั้งหมด 

 

ถังกักเก็บใตดิน คือ ถังที่ใชเก็บนํ้ามันปโตรเลียมหรือวตัถุอันตรายอ่ืนๆ ซึ่งมีปริมาณสารทีเ่ก็บอยูใตพ้ืนดนิอยูในโครงสราง 10 % 

ข้ึนไป (รวมทั้งทอใตดิน) 

 

ขอกําหนด 

การประเมินความเส่ียง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมินความเสี่ยงประจําป ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 1. 

a. รายการถังกักเก็บทั้งใตดินและบนดินทั้งหมด และอันตรายทีเ่ก่ียวของกับถังกักเก็บทั้งสองชนิด  

รายการจะตองรวมทั้งประเภท (องคประกอบทางวัตถ)ุ สถานที่ ขนาด อายุ 

และรายชื่อทั้งหมดของปริมาณความจุของสารเคมทีี่เปนไปไดในแตละถัง 

b. การประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวของกับถังกักเก็บ 

c. การกําหนดและการนํามาตรการการควบคุมไปใชเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน ขอกําหนดของการปฏิบัติงาน 

อุปกรณปองกันการหก และอุปกรณควบคุมมลพิษ 

นโยบายและวธิีปฏิบตั—ิแตละโรงงานตองนําวิธีปฏิบัตติางๆ ไปใชเพ่ือลดหรือกําจัดผลกระทบทางสุขภาพ ความปลอดภยั 

และสิ่งแวดลอมจากถังกักเก็บทั้งใตดินและบนดิน ซึ่งตองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ีเปนอยางนอย 

2. 

a. ถังกักเก็บบนดินตอง 

ติดปายอธิบายความจแุละอันตรายที่เก่ียวของ  

มีภาชนะรองรับการหกรั่วไหลที่สามารถบรรจุสารในปริมาณ 110 % ของภาชนะบรรจุที่ใหญทีสุ่ด  

มีอุปกรณปองกันที่เหมาะสมสาํหรับปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  

ไดรับการจัดทําเอกสารตรวจสอบรายสัปดาหเพ่ือตรวจสอบวาถังและอุปกรณที่เก่ียวของอยูในสภาพที่ดแีละไมมีรอยรั่วห

รือความเสียหายใดๆ 

 

 



  

 
 
มาตรฐานความเปนผูนําดานสิ่งแวดลอม – หนา 2           04.14.10 

ถังกักเก็บ 
 มีองคประกอบที่สามารถเขากันไดกับการบรรจุวัตถตุางๆ 

b. ถังกักเก็บใตดินตอง 

 มีองคประกอบที่สามารถเขากันไดกับการบรรจุวัตถตุางๆ 

 มีระบบการตรวจสอบการรั่วไหลที่เหมาะสมอยางนอยหน่ึงระบบหรือมากกวา ดังตอไปน้ี 

- ภาชนะบรรจุสาํรองพรอมกับการตรวจสอบชองวางระหวางภาชนะ 

- ระบบมาตรวัดถงัอัตโนมัต ิ

- การตรวจสอบการระเหย 

- การตรวจสอบน้ําใตดนิ/ใตพ้ืนผิว 

- ขอมูลรายการบนัทึกทีส่อดคลองกัน 

 ไดรับการปองกันจากการกัดกรอนใตดิน 

 มีอุปกรณปองกันการลนที่เหมาะสมอยางนอยหน่ึงอยางหรือมากกวา ดังตอไปน้ี 

- อุปกรณปดอัตโนมัต ิ

- การแจงเตือนการลน 

- กลไกวาลวลูกลอย 

 ไดรับเอกสารการทดสอบสภาพประจําป 

c. ตองแจงความคืบหนาของรายการขอมูลถังกักเก็บทั้งหมดหลังการสรางหรือติดตั้งอุปกรณใหม หรือการปรับปรุงอุปกรณ 
โรงงาน หรือกระบวนการที่มีอยูแลว  รายการขอมูลตองไดรบัการทบทวนอยางนอยเปนประจําทุกป 

d. มีการทาํเอกสารเก่ียวกับวิธีปฏบัิติการขนยายผลิตภัณฑตดิไวใกลกับทุกถังกักเก็บ 

e. มีการทาํเอกสารเก่ียวกับวิธีปฏบัิติรองรับการหกและการบรรจ ุ

3. การฝกอบรม—พนักงานและ/หรือคูสัญญาที่รับผิดชอบดานการดําเนินการ การบํารุงรักษา 

และ/หรือการขนยายผลิตภัณฑจากโรงงานถงักักเก็บตองไดรับการฝกอบรมดังตอไปน้ี 

 วิธีปฏิบัตติรวจสอบระบบถังกักเก็บและอุปกรณ/ทอที่เก่ียวของ 

 วิธีปฏิบัติขนยายผลติภัณฑ 

 วิธีปฏิบัติเม่ือสารเคมีหกหรือเกิดความผดิพลาดของระบบถังกักเก็บอ่ืนๆ 

4. การเตรียมเอกสาร— 

บันทกึการฝกอบรม แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมไวอยางนอย 3 ป 

บันทกึเหตุการณ แตละโรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณไวอยางนอย 5 ป 

บันทกึอื่นๆ  

a. มีการเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบรายสัปดาหเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

b. การประเมินความเสี่ยงที่เปนปจจุบัน และรายการวัสด ุ

c. การตรวจสอบสภาพประจําปสําหรับถังกักเก็บใตดินตองเก็บรักษาบวกเพ่ิมอีก 30 ป 



  

 
 
มาตรฐานความเปนผูนําดานสิ่งแวดลอม – หนา 3           04.14.10 

ถังกักเก็บ 
เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถิ่นและของรัฐที่บังคับใช 

 Nike ESH Handbook หนา 2-22, 2-26 

 

 

  

 



 สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล (PCB) 
มาตรฐาน 

คูสัญญาจะตองปกปองสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอมโดยปฏิบัตติามขอกําหนดบังคับใชที่เก่ียวของ รวมถึงการปลอยกาซ 

ขยะมูลฝอย/ขยะอันตราย และการระบายนํ้าทิ้ง  

คูสัญญาจะตองใชมาตรการที่เหมาะสมในการลดผลกระทบจากการดําเนินการทีส่งผลเสยีตอสิ่งแวดลอมและพยายามที่จะปรับปรุงประ

สิทธิภาพดานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 

พัฒนาข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานและนําไปใชเพ่ือลดความเสีย่งที่เก่ียวของกับสารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล (PCB) 

ตอพนักงานและสภาพแวดลอม 

 

ความรบัผิดชอบ  

ผูจัดการโรงงานตองตรวจสอบใหแนใจวามีการจัดทํา นําไปใชและปฏิบัตงิานตามวิธีปฏบัิติสําหรับการระบุ 
การจัดการและการทํางานในบริเวณที่มสีาร PBC (สารโพลคีลอริเนตเตดไบฟนิล) เกิดข้ึน 

ตัวแทนฝาย HSE (ฝายสุขภาพ ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม) ตองจัดทาํ รักษา 
ตลอดจนจัดการข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานสําหรับ PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) 

ผูจัดการและหัวหนางานตองตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานไดรับการอบรมและปฏบัิติตามขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานสํา
หรับ PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) 

พนักงานตองยึดมั่นในขอกําหนดของข้ันตอนและวิธีปฏิบัตสิําหรับ PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) 

คําจํากดัความ 

โพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล (PCBs) คือกลุมสารสังเคราะหออรแกนโนคลอรีนซึ่งทนตอความรอนสูงและมีสภาพคงที ่ 
สารชนิดน้ีถูกนํามาใชอยางแพรหลายในการเปนสารชวยลดอุณหภูมิและสารหลอลื่นในอุปกรณไฟฟา (หมอแปลงไฟฟา 

ตัวเก็บประจุไฟฟา ไฟบัลลาสต) สารหนวงไฟ สี หมึก สารกําจัดแมลง และสารพนเคลือบผิว  PCB 

(สารโพลีคลอรเินตเตดไบฟนิล) จะไมเสื่อมสภาพเองตามธรรมชาตแิละเปนสารพิษที่อันตรายอยางยิ่งตอคนและสตัว 

 

ขอกําหนด 

การประเมินความเส่ียง—แตละโรงงานตองจดัทําเอกสารการประเมินความเสี่ยงประจําปที่ดาํเนินการสําหรับ PCB 

(สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปน้ีเปนอยางนอย 

1. 

a. สํารวจและบันทึกอุปกรณหรือวัสดทุี่ม ีPCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล)  

b. การชี้บงงานที่เก่ียวของกับบริเวณที่มีอุปกรณซึ่งมี PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล)  และอันตรายที่เก่ียวของ 

c. การประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวของกับ PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล)  

d. การกําหนดมาตรการในการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง (เชน การติดปาย การควบคุมการเขาถึง การตรวจสอบ 

หรือการใชวสัดทุี่ไมม ีPCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล)  แทน) 

นโยบายและวธิีปฏิบตั ิ— แตละโรงงานซึ่งมอุีปกรณหรือวัสดุที่ประกอบดวย PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) 

ที่มีความเขมขนมากกวา 50 ppm (หากไมทราบความเขมขนของสาร ใหสันนิษฐานวามีมากกวา 50 ppm) 

ตองปฏิบัตติามวิธีปฏิบัตติอไปน้ีเปนอยางนอย  

2. 

a. อุปกรณหรือวัสดุทั้งหมดซึ่งม ีPCB (สารโพลคีลอริเนตเตดไบฟนิล) ตองมีฉลากตดิดังตอไปน้ี  

PCB (สารโพลคีลอริเนตเตดไบฟนิล) ที่มีอันตราย 

b. การเขาถึงบริเวณที่มีอุปกรณซึง่มี PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) จะจาํกัดเฉพาะบุคคลที่ไดรับอนุญาต 
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c. ขอกําหนดสําหรับการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางถูกตอง เม่ือทํางานกับอุปกรณหรือวสัดุซึง่มี PCB 

(สารโพลีคลอรเินตเตดไบฟนิล)  

d. การตรวจสอบเพื่อยืนยันสภาพของอุปกรณหรือวัสดทุี่ม ีPCB (สารโพลีคลอรเินตเตดไบฟนิล) อยางนอยปละครั้ง 

e. วิธีปฏิบัติเม่ือสารเคมีหกซึ่งเขียนเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับการควบคุมการหกจากอุปกรณที่มี PCB 

(สารโพลีคลอรเินตเตดไบฟนิล)  

f. วัสดทุําความสะอาดสารการหกที่เพียงพอสําหรับจํานวนวัสดุที่ม ีPCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล)  

g. มีการขจัดสิ่งปนเปอนของวัสดุปนเปอน PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) และไมนํากลับมาใชใหม  

h. อุปกรณหรือวัสดุที่ม ีPCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) 

ซึ่งถูกทาํลายทัง้หมดตองไดรบัการจัดเก็บและสงไปยังโรงงานกําจัดของเสยีที่ไดรับอนุญาตใหรับของเสีย PCBs 

3. การฝกอบรม—พนักงานทั้งหมดซึ่งทํางานที่สมัผสักับอุปกรณหรือวสัดทุีม่ี PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) เชน 

พนักงานควบคมุหรือดแูลรักษา จะไดรับการฝกอบรมซึ่งประกอบดวย 

 อันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับ PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล)  

 สถานที่เก็บอุปกรณหรือวสัดุอ่ืนที่ม ีPCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล)  

 วิธีปฏิบัติเม่ือสารเคมีหกและการควบคุมการรั่วไหลจากอุปกรณซึ่งมี PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล)  

 การใช การสวมใส ขอจํากัด และการดูแลอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

 วิธีกําจัดอุปกรณอยางเหมาะสม เชน ไฟบัลลาสต ซึ่งประกอบดวย PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล)  

 วิธีปฏิบัตสิําหรบัการดูแลรักษาอุปกรณและวสัดทุี่ม ีPCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล)  

4. การเตรียมเอกสาร— 

บันทกึการฝกอบรม ตองมีบันทึกการฝกอบรมของพนักงาน และมีการจัดเก็บไวอยางนอย 3 ป 

บันทกึเหตุการณ โรงงานตองเก็บรักษาบันทึกเหตุการณทั้งหมดที่เก่ียวของกับ PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล)   

บันทึกเหลาน้ีจะตองเก็บรักษาไวอยางนอยเปนเวลา 5 ป 

บันทกึอื่นๆ  

a. การประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับ PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) ที่เปนปจจุบัน 

b. การตรวจสอบอุปกรณหรือวสัดซุึ่งมี PCB (สารโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล) เปนเวลาอยางนอย3 ป 

c. บันทึกเอกสารการเคลื่อนยายและกําจดัสาํหรบัของเสีย PCBs หรือวัสดุที่เลกิใชแลวอยางนอยเปนเวลา 3 ป 

 

เวนแตจะระบุไวเปนพิเศษเปนแนวทางปฏิบัติท่ีแนะนํา มาตรฐานความเปนผูนํา (Code Leadership Standard) 
น้ีถือเปนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา ซ่ึงคูสัญญาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานกฎหมายใดๆ ท่ีมีความเขมงวดมากกวา 
และคูสัญญาจะตองสงเสริมการดําเนินการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหการปองกันแกพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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ขอมูลอางอิง 

 กฎหมายและกฎระเบียบในทองถิ่นและของรัฐที่บังคับใช 
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