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Marine Stewardship
Council (MSC) คอืองคก์รไม่หวงั
ผลก ำไรระดบันำนำชำตทิีก่อ่ต ัง้ขึน้เพือ่รบัมอืกบั

ปัญหำกำรท ำประมงไม่ย ัง่ยนื และปกป้อง

ทรพัยำกรประมงส ำหรบัอนำคต

MSC มวีสิยัทศันท์ีจ่ะท ำใหท้อ้งทะเลของโลก

เรำมคีวำมอดุมสมบูรณด์ว้ยสิง่มชีวีติ ท ัง้ในวนันี ้

พรุง่นี ้และส ำหรบัคนรุน่หลงั



โปรแกรมของ MSC

• 2 ระบบการรับรอง – การท าประมงและห่วงโซ่อุปทาน
• ได้รับการยอมรับระดบันานาชาติ

UN FAO, ISEAL & Global Sustainable Seafood Initiative

• มีความสอดคล้องกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ 

• การรับประกนัความยัง่ยืน

• การรับประกนัแหล่งที่มาจากการท าประมงอย่างยัง่ยืน

https://www.isealalliance.org/


ท าไมจงึต้องมีการทบทวนมาตรฐาน MSC CoC

เป้าหมายของเราคือเพื่อให้เกดิความมั่นใจว่า: 

• ข้อก าหนดของการรับรองมีการใช้งานอย่าง มีประสิทธิผลและ
สม ่าเสมอ

• กระบวนการรับรอง มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

• การเข้าถงึ โปรแกรม MSC & ASC ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้ 

• โปรแกรม CoC มีความสอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม
ส าหรับการจดัการและการตรวจประเมินห่วงโซ่อปุทาน



เรำพฒันำมำตรฐำนของเรำอย่ำงไร

ชีบ้ง่ถึงด้านต่างๆ 
ท่ีต้องปรับปรุง

วิจยัและพฒันา
ทางออกต่างๆ

หารือกบัผู้มีส่วนได้
สว่นเสียเพ่ือ
รวบรวมและ
พิจารณา
ข้อคิดเห็น 

รับแนวทางและ
ข้อมลูจาก MSC 

Technical 
Advisory Board 
และ Stakeholder 
Advisory Council  

MSC Board of 
Trustees เป็นผู้
ตดัสนิใจขัน้

สดุท้ายเก่ียวกบั
การเปลี่ยนแปลง 

ประเมนิการ
เปลี่ยนแปลง

เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะ
ให้ผลลพัธ์ตรงตาม

เจตนารมย์  



กำรทบทวนโปรแกรม CoC – เสน้บอกเวลำของเหตกุำรณต์ำ่งๆ 

2560 2561 2562

การวิจัย การประชุมเชิงปฏิบัติการตามเป้าหมาย และการประเมินผลกระทบ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือ 
CAB (ลอนดอน)
กนัยายน 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มกราคม 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือ
ในจีน

เมษายน 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ MSC-
CAB-ASI (ลอนดอน)

มีนาคม 2561

MSC Technical Advisory Board
ธนัวาคม 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการใน
เวียดนาม รัสเซีย และเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้
สงิหาคม - ตลุาคม 2561

MSC Technical Advisory Board
มิถนุายน 2561

MSC Board ลงมติอนุมัติ
มกราคม 2562

โปรแกรม CoC ใหม่เผยแพร่
28 มีนาคม 2562

การหารือสาธารณะ
ทางออนไลน์ขัน้สุดท้าย

15 สงิหาคม – 15 ตลุาคม 2561
การหารือสาธารณะทางออนไลน์

1-30 กนัยายน 2560

โปรแกรม CoC ใหม่
ออกสู่การปฏิบัติ
28 กนัยายน 2562

เหตกุารณ์ส าคญั

กิจกรรมสาธารณะ

กิจกรรมภายใน



มาตรฐาน CoC ฉบับแก้ไข & การปฏบิัต ิ

วันที่เผยแพร่
28 มีนาคม 2562

วันที่มีผล
28 กนัยายน 2562

ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านขัน้ต ่า 6 เดือน

มาตรฐานใหม่ได้รับการเผยแพร่
ผู้ตรวจประเมินรับคณุวฒุิใหม่ และผู้ ถือใบรับรองปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดใหม่

การตรวจประเมินทัง้หมดเป็นไปตามมาตรฐานใหม่
นบัจากวนัท่ี 28 กนัยายน 2562 ทกุบริษัทจะต้องใช้มาตรฐาน CoC ฉบบัใหม่

ถ้าบริษัทมีความประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงท่ีจะรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานใหม่ก่อนวนัท่ี 28 กนัยายน 2562 จะต้องหารือกบัหน่วยงานผู้
ตรวจสอบรับรองเพ่ือพจิารณาว่าสามารถท าได้หรือไม่ ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กบัการเปล่ียนผ่านของกระบวนการอนมุตัิของ ASI, การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน และ
การอนมุตัิฉบบัต่างๆ ของ MSC



มีอะไรเปล่ียนแปลงบ้าง

1. ข้อก าหนดด้านแรงงานใหม่ส าหรับบริษัท CoC

2. มาตรฐาน CoC ฉบบัเร่ิมต้น v5.0
– ข้อก าหนดและแนวปฏิบตัิใหมเ่พ่ือรับประกนัถงึความถกูต้องสมบรูณ์ของผลติภณัฑ์และการ
ปฏิบตัิตามแนวโน้มของอตุสาหกรรม

3. มาตรฐาน CoC ของการรับรองฉบบัท่ีติดต่อผู้บริโภคโดยตรง v2.0
– มีการก ากบัดแูลการเติบโตของบริษัทและการตรวจประเมนิที่ดียิ่งขึน้ 

4. มาตรฐาน CoC ของการรับรองแบบกลุม่ v2.0
– เพิ่มประสทิธิภาพและความสามารถในการเข้าถึง 

5. ข้อก าหนดการรับรอง CoC v3.0

6. ข้อก าหนดการรับรองทัว่ไป v2.4



หลัก 5 ประการเพื่อให้มีการรับประกันอย่างต่อเน่ือง

ผลติภณัฑ์ท่ีรับรองถกูซือ้จากผู้ขายที่ผ่านการรับรอง1
ผลติภณัฑ์ท่ีผ่านการรับรองสามารถชีบ้ง่ได้2
ผลติภณัฑ์ท่ีผ่านการรับรองสามารถแยกได้3
ผลติภณัฑ์ท่ีผ่านการรับรองสามารถสอบย้อนกลบัได้และมีการจดบนัทกึปริมาณไว้4
ระบบการจดัการขององค์กรตอบสนองตอ่มาตรฐานนี ้5

หลักและข้อก าหนดขัน้พืน้ฐานห้าประการ
ส าหรับการสอบย้อนกลับได้ การแยกได้ และ

การชีบ่้งนัน้ยังไม่มีการเปล่ียนแปลง



การเปล่ียนแปลงที่
ส าคัญของ
มาตรฐาน CoC 
ของ MSC: ฉบับ
เร่ิมต้น v5.0
(ปรับปรุงจาก v4.0)



กำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัของมำตรฐำน CoC

1. ทวนสอบว่าผลิตภณัฑ์มาจากแหล่งที่มาที่ผ่านการรับรอง – หลกัการที ่1 ของมาตรฐาน CoC 

การทวนสอบสถานะผ่านการรับรองของผู้ขาย

ตรวจสอบสถานะผ่านการรับรองของผู้ขายส าหรับผลติภณัฑ์ MSC ใน msc.org/suppliers หรือ
ผลติภณัฑ์ ASC ใน asc-aqua.org เว็บไซต์เหลา่นีม้ีความน่าเชื่อถือมากกว่าการดจูากใบรับรองท่ีเป็น
เอกสาร เน่ืองจากเอกสารอาจถกูยกเลกิ พกัการใช้งานหรือเพิกถอนก่อนท่ีจะหมดอาย ุ

เม่ือซือ้โดยตรงจากผู้ท าประมง/ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ตรวจสอบทุกครัง้ว่า: 

• ผู้ท าประมง/ฟาร์มต้องมีใบรับรอง CoC เพ่ือท่ีจะมีสิทธ์ิจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในฐานะผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการ
รับรองด้วยหรือไม่ ข้อมลูนีมี้อยู่ในรายงานการตรวจประเมินผู้ท าประมง/ฟาร์ม

• ถ้าได้รับจากฟาร์มท่ีผ่านการรับรอง ASC โดยตรง บริษัทอาจใช้การทดสอบยาปฏิชีวนะกบัผลิตภณัฑ์ ถ้า
พบว่าผลิตภณัฑ์ ASC มียาปฏิชีวนะซึง่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มของ ASC ผลิตภณัฑ์จะมีสถานะไม่
สอดคล้อง 

http://cert.msc.org/supplierdirectory/VController.aspx?Path=be2ac378-2a36-484c-8016-383699e2e466
https://www.asc-aqua.org/what-you-can-do/take-action/find-a-supplier/


กำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัของมำตรฐำน CoC

2. ฉลากสายพนัธ์ุและต้นก าเนิดที่ถูกต้อง – หลกัการที ่2 ของมาตรฐาน CoC  

• การติดฉลากต้นก าเนิด พืน้ที่จบั หรือสายพนัธุ์ท่ีไมส่อดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้องใน
ประเทศที่มีการซือ้ขายผลติภณัฑ์ 

• ขณะนีผู้้ตรวจประเมนิจะตรวจสอบ และในกรณีท่ีมหีลกัฐานของการใช้ฉลากไมถ่กูต้อง จะ
สามารถร้องขอให้มีการแก้ไขความไมส่อดคล้อง 



กำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัของมำตรฐำน CoC

3. การเกบ็รักษาบนัทกึและการเกบ็ตัวอย่างผลิตภณัฑ์ที่มีประสิทธิผล– หลกัการที ่5 ของมาตรฐาน CoC

• ถ้ามีการใช้ผู้ รับเหมาช่วงเพ่ือจดัการกบัผลติภณัฑ์ท่ีผ่านการรับรอง เช่น ผู้ รับเหมาแปรรูปและ
ขนสง่ คณุจะต้องมีความสามารถท่ีจะร้องขอบนัทกึของผลติภณัฑ์ท่ีผ่านการรับรอง และ
อนญุาตให้หน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองและ MSC สามารถเข้าถึงผลติภณัฑ์ท่ีผ่านการรับรอง
และสถานที่ได้เมื่อร้องขอ 

• ระยะเวลาท่ีบริษัทจะจดัสง่บนัทกึการสอบย้อนกลบัให้แก่ MSC หรือตวัแทนที่ได้รับมอบหมาย
ถกูลดเป็น 5 วนันบัจากวนัที่ร้องขอ 

• นอกเหนือจาก MSC แล้ว Aquaculture Stewardship Council (ASC) ได้รับการก าหนดเป็น
ตวัแทนที่ได้รับมอบหมาย และมีสทิธิร้องขอบนัทกึของผลติภณัฑ์ ASC หรือตวัอย่างผลติภณัฑ์ 
ASC ส าหรับการทดสอบได้ 



กำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัของมำตรฐำน CoC

4. ระบบและการจัดการที่มีประสิทธิผล– หลกัการที ่5 ของมาตรฐาน CoC

การจัดการผลิตภณัฑ์ที่อยู่ระหว่างการประเมิน

รับหนงัสืออนมุตัิจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองก่อนท่ีจะจดัการผลติภณัฑ์ท่ียงัอยู่ระหว่างการ
ประเมนิผู้ท าประมงของ MSC หรือฟาร์มของ ASC 

ผลติภณัฑ์ ‘ท่ีอยู่ระหว่างการประเมนิ’ มีสทิธิได้รับการจ าหน่ายเป็นผลติภณัฑ์ท่ีผ่านการรับรอง แต่
เฉพาะเมื่อผู้ท าประมงหรือฟาร์มได้รับการรับรองเท่านัน้ 

มีเพียงองค์กรท่ีเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ลกูค้าผู้ท าประมงหรือมีเจ้าของตามกฎหมายรายเดียวกบั
ฟาร์มท่ีอยู่ระหว่างการตรวจประเมนิเท่านัน้ที่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิ 

การเปล่ียนแปลงอื่น: 
• รับหนงัสืออนมุตัิอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองก่อนท่ีจะเพิม่/เปล่ียนท่ีอยู่

ของสถานท่ีผลิต

• ในการตรวจประเมินแต่ละครัง้ ให้แจ้งปรับปรุงรายช่ือผู้ขายท่ีใช้นบัตัง้แต่การตรวจประเมินก่อนหน้า



การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของกระบวนการและข้อก าหนดในการตรวจประเมิน

5. ความจ าเป็นที่จะต้องมี CoC เม่ือมีการเปิดผลิตภณัฑ์ที่ป้องกันการเปิดก่อน
ถงึมือผู้บริโภค

ต้องมีการรับรอง CoC ส าหรับผู้ด าเนินการทัง้หมดก่อนท่ีผลติภณัฑ์จะอยูใ่นบรรจุภณัฑ์ท่ีปอ้งกนัการเปิด
ก่อนถึงมือผู้บริโภค(CRTPP) ถ้าผลติภณัฑ์ CRTPP ถกูเปิดหรือเปลี่ยนรูปแบบไป จะต้องมีการรับรอง 
CoC ถ้าคณุต้องการอ้างสทิธิในสถานะการรับรอง 

6. หมวดหมู่ใหม่ในขอบเขต 

‘การซือ้ขายปลาป่น’, ‘การซือ้ขายน า้มนัปลา’ หรือการด าเนินการ ‘ขนถ่ายจากเรือด้วยก าลงัคน’ ถือเป็น
กิจกรรมของขอบเขตท่ีแยกออกมา 

ถ้าคณุด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นนี ้โปรดแจ้งหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองของคณุก่อนวนัที่ 28
กนัยายน 2562 เพ่ือให้สามารถพิจารณาอนมุตัิและเพิ่มไว้ในขอบเขตการรับรองของคณุ 



การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของกระบวนการและข้อก าหนดในการตรวจประเมิน

7. การระงบัใบรับรองแบบหลายสถานที่ผลิต (เร่ิมต้น) 

การระงบัอาจมีผลใช้กบัสถานท่ีผลติเพียงหนึ่งแห่งหรือเฉพาะบางแหง่ ถ้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรอง
ของคณุพิจารณาแล้วว่าสาเหตขุองการระงบันัน้มีอยูเ่ฉพาะสถานท่ีผลตินัน้ๆ และไมม่ีผลกบัสถานที่ผลติ
อ่ืนหรือกบัใบรับรอง CoC ทัง้หมด 

8. ความไม่สอดคล้อง

ถ้ากรณีความไมส่อดคล้องเลก็น้อยไมไ่ด้รับการแก้ไขภายในกรอบเวลาที่ระบ ุหน่วยงานผู้ตรวจสอบ
รับรองของคณุจะยกระดบัให้เป็นความไมส่อดคล้องระดบัรุนแรง และคณุจะมีเวลาแก้ไข 30 วนั

หน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองสามารถสอบสวนบริษัทนอกก าหนดการตรวจประเมนิปกติ โดยพิจารณา
จากหลกัฐานของ MSC นอกจากนีย้งัสามารถร้องขอให้มีการแก้ไขความไมส่อดคล้องท่ีไมใ่ช่สว่นหนึ่ง
ของการตรวจประเมนิ เช่น การไมส่ามารถแสดงบนัทกึการสอบย้อนกลบั

การเปล่ียนแปลงอื่น: 
• การปฏิบตัิงานท่ีติดต่อผู้บริโภคโดยตรงทัง้หมด เช่นร้านอาหาร 

จะมีการทดสอบการสอบย้อนกลบัจากจดุขาย/ให้บริการ
กลบัไปยงัผู้ขายท่ีผ่านการรับรอง ทัง้นีไ้ม่จ าเป็นต้องมีบนัทกึ
การขาย

• ถ้าเป็น ASC CoC เท่านัน้ จะไม่มีการออกใบรับรอง MSC
CoC ท่ีเป็นเอกสารกระดาษ



ข้อก าหนดใหม่
เกี่ยวกับแรงงาน
บังคับและแรงงาน
เดก็



ปัญหำคอือะไร 

การประมาณการในปี 2559 แสดงให้เห็นว่า ผู้คนมากกว่า 40 ล้านคนตกเป็นเหยื่อ
ของการเอาคนลงเป็นทาสในยุคใหม่1 ซึง่รวมถึง:

• ผู้คน 25 ล้านคนที่ถกูบงัคบัใช้แรงงาน

• เด็ก 152 ล้านคน อายตุัง้แต่ 5 ถึง 17 ปี ถกูใช้แรงงานเด็ก

ท่ีมา: 
1. การประมาณการทัว่โลกเก่ียวกบัการเอาคนลงเป็นทาสยคุใหม่ (พ.ศ. 2559), องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
2. สถานะของการท าประมงและการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ทัว่โลก (2561), องค์การอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาติ

การแสวงหาประโยชน์ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ1

การเอาคนลงเป็นทาสในยุคใหม่ทั่วโลก: ภาพรวมของปี 2559

อตุสาหกรรมอาหารทะเลทัว่โลกมกีารจ้างงานประมาณ 
35 ล้านคน, 83% ของจ านวนนีอ้ยู่ในเอเชีย2



ภูมภิำคเอเชยีนแปซฟิิกเป็นเหยือ่ของกำรเอำคนลงเป็นทำส

ยุคใหม่

ท่ีมา: การประมาณการทัว่โลกเก่ียวกบัการเอาคนลงเป็นทาสยคุใหม่ (พ.ศ. 2559), องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ

อตัราของการเอาคนลงเป็นทาสยคุใหมน่ัน้ สูงสุดเป็นอันดับสอง
ในภมูภิาคเอเชียแปซฟิิก ในอัตรา ผู้ที่เป็นเหยื่อ 6.1 
คนจาก 1,000 คน

32% ของผู้ ท่ีตกเป็นเหยื่อการค้ามนษุย์เพ่ือแสวงหาประโยชน์ด้าน
แรงงานบงัคบัได้รับการตรวจพบในอตุสาหกรรมประมงของเอเชีย
ตะวนัออก 

การเอาคนลงเป็นทาสในยุคใหม่ทั่วโลก: ภาพรวมของปี 2559



ขอ้ก ำหนดดำ้นแรงงำนส ำหรบัหว่งโซอ่ปุทำนอำหำรทะเล
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ในปี 2557/2558 ส่ือมวลชนทั่วโลกให้ความสนใจกับปัญหาแรงงานบังคับและแรงงาน
เดก็ในอุตสาหกรรมประมง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แนะน าให้ MSC รวมข้อก าหนดด้าน
แรงงานไว้ในโปรแกรมของเรา 

• คณะกรรมการ MSC ออกประกาศในเดือนกรกฎาคม 2559 และจดัตัง้คณะท างานของ MSC 
ขึน้ 

• ข้อเสนอแนะจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกว่า 300 รายทัว่โลกและจากทกุภาคส่วน รวมถึงการ
ประชมุเชิงปฏิบตัิการในประเทศจีน เยอรมนี รัสเซีย ประเทศไทย สหราชอาณาจกัร เวียดนาม 
และการโทรศพัท์ติดต่อตลอดจนการสมัมนาออนไลน์ 

• เราท างานอย่างใกล้ชิดกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานก ากบัดแูล MSC ว่าด้วยการ
ก าหนดทิศทางเชิงยทุธศาสตร์และการปฏิบตัิงานด้านวิชาการ ซึง่รวมถึงการจดัท าข้อเสนอ
หลายครัง้เพ่ือรับประกนัว่าทางออกนัน้จะมีประสิทธิผลและน ามาปฏิบตัิได้จริง 



ขอ้ก ำหนดใหม่เกีย่วกบัแรงงำนบงัคบัและแรงงำนเดก็

บรรเทาความเส่ียงทีอ่งค์กรทีผ่่านการรับรองและผู้รับเหมาช่วง
ขององค์กรเหล่าน้ันจะใช้แรงงานบังคบัหรือแรงงานเดก็ เพ่ือให้
มีการรับประกนัที่ดียิ่งขึน้ว่าผลติภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองน้ันไม่มี
ส่วนพวัพนักบัการละเมดิแรงงานที่รุนแรง

ขอ้ก ำหนด: องคก์รจะตอ้งผ่านการตรวจประเมนิทางดา้น

แรงงานตามโปรแกรมการตรวจประเมนิทางดา้นแรงงานของบุคคล

ทีส่ามทีไ่ดร้บัการยอมรบั ยกเวน้ ในกรณีทีม่คีวามเสีย่งต ่า ตาม

ตวัชีว้ดัทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาตทิีเ่ลอืกใช ้

โปรแกรมทีย่อมรบั: amfori BSCI, SA8000, SEDEX SMETA, SSCI-
recognised schemes.

https://www.amfori.org/content/amfori-bsci
http://www.saasaccreditation.org/certification
https://www.sedexglobal.com/smeta-audit/
https://www.theconsumergoodsforum.com/initiatives/sustainable-supply-chain-initiative/


MSC ใช้นิยามขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO)… 
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แรงงานบังคับ คือ “งานหรือบริการทกุชนิด ซึง่เกณฑ์จากบคุคลใดๆ โดยการขู่เข็ญ
การลงโทษ และซึง่บคุคลดงักล่าวนัน้มิได้สมคัรใจท่ีจะท าเอง” (C029 - อนสุญัญาว่า
ด้วยแรงงานบงัคบั 2473)

แรงงานเดก็ คืองานท่ีเป็นอนัตรายต่อจิตใจ ร่างกาย สงัคม หรือคณุธรรมของเด็ก และ
บัน่ทอนการศกึษาโดยลิดรอนโอกาสท่ีจะได้เข้าเรียน บงัคบัให้เด็กออกจากโรงเรียน
ก่อนเวลาอนัควร หรือบงัคบัให้เด็กต้องพยายามเข้าเรียนร่วมกบัการท างานท่ีมี
ระยะเวลายาวนานและเป็นงานหนกัเกินควร ทัง้นีร้วมถึงงานต้องห้ามตามกฎหมาย
ของประเทศ และไม่รวมงานเบาท่ีได้รับอนญุาต

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182


กำรตรวจประเมนิทำงดำ้นแรงงำนตอ้งท ำเมือ่ใด 

จะตอ้งมกีารตรวจประเมนิทางดา้นแรงงานเมือ่กจิกรรมในขอบเขตของ 
CoC รวมถงึ การแปรรปู (รวมถงึการรบัเหมาแปรรปู) การบรรจหุรอื

เปลีย่นบรรจภุณัฑ ์หรอืการขนยา้ยดว้ยก าลงัคน ยกเวน้ กรณีที่

บรษิทัมสีถานะความเสีย่งต ่าตามตวัช ีว้ดัตอ่ไปนีส้องประการขึน้ไป:

❑ SA8000 Country Risk Classification

❑ International Trade Union Confederation Global Rights Index

❑ การให้สตัยาบนัต่ออนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยแรงงานบงัคบัหรือแรงงานเด็ก 
การค้ามนษุย์ หรืออาหารทะเล/การท าประมง 5 ฉบบัขึน้ไป 

❑ รายการสนิค้าท่ีผลติโดยมีการใช้แรงงานบงัคบัหรือแรงงานเดก็ของกระทรวงแรงงาน
สหรัฐอเมริกา

ตวัชีว้ดัเหล่านีท้ ัง้หมดลว้น เปิดเผย

ตอ่สำธำรณะ มคีวำมโปรง่ใส

และรวบรวมจดัท าขึน้โดย 

หน่วยงำนและองคก์รผูม้อี ำนำจ
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• หน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองของคณุจะแจ้งให้คณุทราบเก่ียวกบัระดบั
ความเสี่ยงด้านแรงงานของคณุ ไดแ้ก่ ‘ต ่า’ หรือ ‘มาตรฐาน’ เป็นประจ า
ทกุปีโดยอ้างอิงจากการจดัระดบัความเสี่ยงของประเทศจาก MSC

• บริษัทและหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองทีมีคะแนน ‘มาตรฐาน’ จะทวน
สอบความสอดคล้องโดยใช้ “ข้อก าหนดการตรวจประเมนิของ MSC 
โดยบคุคลที่สาม” ใหม่

มี 48 ท่ีได้รับการจดัระดบัความเสี่ยง ‘มาตรฐาน’ ได้แก่:

• เอเชียแปซิฟิก: กมัพชูา, จีน, อินโดนีเซีย, คิริบาส, ลาว, มาเลเซีย, พมา่, 
ฟิลปิปินส์, ไทย, ติมอร์ - เลสเต, เวียดนาม

• ทวีปอเมริกา: บราซิล โคลมัเบีย กายอานา ฮอนดรัูส นิการากวั ปานามา เปรู

• ตะวันออกกลางและแอฟริกา: สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์

กระบวนกำรในกำรรบักำรตรวจประเมนิทำงดำ้นสงัคม



กำรตรวจประเมนิกำรปฏบิตัดิำ้นแรงงำนของคณุ

การตรวจประเมนิจะต้อง:
• ด าเนินการในสถานท่ีผลติ
• ด าเนินการโดยผู้ตรวจบคุคลที่สามซึง่เป็นอสิระ
• เป็นหนึ่งในโปรแกรมการตรวจประเมนิทางด้านแรงงานท่ี MSC ยอมรับ
• เป็นไปตามเกณฑ์การปฏิบตัิของโปรแกรมการตรวจประเมนิทางด้านแรงงานที่เก่ียวข้อง

โปรแกรมด้านแรงงานที่ MSC ยอมรับ ความสอดคล้องกับเกณฑ์การปฏบิัตทิี่จ าเป็น

Amfori Business Social Compliance 
Initiative

ไม่พบประเด็นท่ียอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาดในการตรวจประเมิน

SEDEX SMETA ไม่พบประเด็นท่ีมีความส าคญัระดบัวิกฤติกบัธุรกิจในการตรวจประเมิน

SA8000 ของ Social Accountability 
International

มีใบรับรอง SA8000 ท่ียงับงัคบัใช้ได้อยู่

บริษัทที่ปฏิบัตงิานในประเทศที่มีความเส่ียงด้านแรงงานระดับ ‘มาตรฐาน’ จะต้องมีการตรวจประเมินโดยบุคคลที่สาม 

ประเดน็ท่ียอมรับไม่ได้โดยเดด็ขาดและ
ประเดน็ท่ีมีความส าคญัระดบัวิกฤติกบัธรุกิจคือ
ประเดน็ปัญหาด้านแรงงานท่ีมีความรุนแรงและ
ต้องแก้ไขโดยทนัที 

ซึง่อาจรวมถงึการละเมิดกฎหมายท้องถ่ิน ซึง่เป็น
การละเมิดสทิธิมนษุยชนของแรงงานอย่างรุนแรง 
หรือการละเมิดสิทธิมนษุยชนซึง่หน้า 

 คณุจะต้องปฏิบตัิตามก าหนดการตรวจ
ประเมินท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมการตรวจประเมิน
ทางด้านแรงงาน ซึง่อาจเป็นทกุ 6 เดือน หนึง่ปี 
หรือสองปี



กรอบเวลา

วนัท่ีเผยแพร่: 28 มีนาคม 2562
วนัท่ีมีผลบงัคบั: 28 กนัยายน 2562
+ ช่วงเวลาอนุโลม 12 เดือนส าหรับการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นแรงงาน

ตัวอย่างเช่น…
บริษทัแปรรูปทูน่าในฟิลิปปินส์มีก าหนดการตรวจประเมิน CoC คร้ัง
ถดัไปในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562

บริษทัจะ: 
• ไดรั้บแจง้ระดบัความเส่ียง ซ่ึงไดแ้ก่ ‘ความเส่ียงระดบัมาตรฐาน’
• ลงช่ือในเอกสาร ‘ค าแถลงความเขา้ใจ’ใหม่

• ปฏิบติัตามและผา่นการตรวจประเมินทางสังคมท่ีไดรั้บการยอมรับภายใน
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563



ค าถามที่พบบ่อย

1. ข้อก าหนดด้านแรงงานของ MSC CoC มีผลบังคับกับบริษัทที่ใช้ ASC CoC หรือไม่ 
ใช่ บริษัทท่ีมี ASC CoC ซึง่แปรรปู (รวมถงึการรบัเหมาแปรรปู), การบรรจหุรอืเปลีย่นบรรจภุณัฑ ์จะตอ้งมกีารตรวจประเมนิทางดา้น

แรงงาน ยกเวน้ กรณีทีบ่รษิทัมคีวามเสีย่งต า่ ตามตวัชีว้ดัความเสีย่งสองประการขึน้ไป (ดทูี ่สไลด ์23)

2. จะเกดิอะไรขึน้ถ้าบริษัทของฉันไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ถ้าในเวลาใดก็ตาม บริษัทของคณุไม่มีความสอดคล้องกบัเกณฑ์การปฏิบตัิด้านแรงงานในมาตรฐาน CoC (ตวัอย่างเช่น มีการพบประเด็นท่ียอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาดระหว่างการ
ตรวจประเมิน amfori BSCI) คณุจะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองของคณุภายในสองวนัท าการ จากนัน้คณุจะมีเวลา 30 วนัในการแก้ไขปัญหาเพ่ือท่ีจะรักษาสถานะการ
รับรอง CoC ไว้ ถ้าคณุไม่ได้รายงานผู้ตรวจประเมิน ใบรับรอง CoC ของบริษัทจะถกูระงบัเป็นเวลาขัน้ต ่าสามเดือน

3. การตรวจประเมินทางด้านแรงงานมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลานานเท่าไร 
เวลาและค่าใช้จ่ายส าหรับการตรวจประเมินด้านสงัคมจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละธุรกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่จะต้องใช้เวลามากขึน้ในการท ากิจกรรมการตรวจประเมนิให้ครบสมบรูณ์ 
เช่น การตรวจสอบอาคารสถานท่ี การทบทวนเอกสาร และการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ี โดยทัว่ไป การตรวจประเมินของ amfori BSCI และ SEDEX SMETA จะใช้เวลาระหว่าง 1-4 วนั 
ส่วนการตรวจประเมิน SA8000 จะใช้เวลานานกว่านัน้เล็กน้อย ค่าใช้จ่ายส าหรับการตรวจประเมินก็มีความแตกต่างกนัไปเช่นกนั โดยขึน้อยู่กบัปัจจยัเช่น จ านวนวนัท่ีตรวจ
ประเมินและเวลาท่ีสามารถท างานได้ของผู้ตรวจประเมินในพืน้ท่ี 



ผู้ ถือใบรับรองแบบหนึ่ง/หลาย
สถานที่ผลติ

องค์กร 
ท่ีมีหลายสถานท่ีผลติ

บริษัทที่จ าหน่ายแก่
ผู้บริโภคปลายทางโดยตรง

เร่ิมต้น แบบกลุ่ม
องค์กร
ที่ตดิต่อ

กับผู้บริโภค
CFO

การเปล่ียนแปลงที่
ส าคัญของมาตรฐาน
CoC ฉบับอื่น: 
มาตรฐานของการ
รับรองแบบกลุ่ม 
และมาตรฐานของ
การรับรองที่ตดิต่อ
ผู้บริโภคโดยตรง 
v2.0
(ปรับปรุงจาก v1.0)



กำรเปลีย่นแปลงของมำตรฐำน CoC แบบกลุ่ม

การตรวจประเมินภายในภาคบังคับ ณ สถานที่ผลิต

การตรวจประเมินภายใน ณ สถานท่ีผลิตเป็นการตรวจประเมินภาคบงัคบั ก่อนท่ีจะมีการเพิม่สถานท่ีผลิตใหม่ใน
การรับรองแบบกลุ่ม ทัง้นีส้ าหรับกลุ่มท่ีไม่อยู่ในระบบการบริหารจดัการเดียวกนั เช่น กลุ่มขององค์กรท่ีเป็นอิสระ
ต่อกนั 

ความไม่สอดคล้อง 

ความไม่สอดคล้องในระดบัสถานท่ีผลิตไม่จ าเป็นต้องมีการร้องขอให้มีการแก้ไขไปยงัส านกังานกลางของกลุ่มใน
ทกุกรณี แต่หน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองของคณุจะพจิารณาว่าความไม่สอดคล้องระดบัสถานท่ีผลิตนัน้เกิดจาก
การบริหารจดัการของกลุ่มท่ีไม่ดีพอ หรือเป็นความไม่สอดคล้องในระดบัระบบ ถ้าเป็นความไม่สอดคล้องในระดบั
ระบบหรือเกิดจากการบริหารจดัการกลุ่มท่ีไม่ดี จะมีการร้องขอให้มีการแก้ไขความไม่สอดคล้องในระดบัสถานท่ี
ผลิตไปยงัส านกังานกลางของกลุ่มด้วย

นอกจากนีย้งัมีการชีแ้จงถึงกระบวนการส าหรับความไม่สอดคล้องท่ีตรวจพบระหว่างการตรวจประเมินภายในอีก
ด้วย

https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-program-documents/msc-chain-of-custody-standard_group-version-v2-0.pdf?sfvrsn=a68dc0bf_10


กำรเปลีย่นแปลงมำตรฐำนส ำหรบัองคก์รทีต่ดิตอ่กบัผูบ้รโิภค (CFO)

1. การมีสิทธิของ CFO: ส านกังานกลางของ CFO มีการบริหารจดัการร่วมและการก ากบัการจดัซือ้
เดียวกนัส าหรับทกุสถานท่ีผลิต 

2. ข้อก าหนดด้านการสอบย้อนกลับ: การสอบย้อนกลบัได้ในระดบัสถานท่ีผลิตไปยงัผู้ขายท่ีผ่านการ
รับรองหรือการส่งมอบ 

3. การบริหารจัดการส านักงานกลาง:

• เพ่ือขจดัการอ้างว่าได้รับการรับรองเม่ือสถานท่ีผลิตไม่อยู่ในขอบเขต

• เพ่ือแจ้งหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองเก่ียวกบัจ านวนสถานท่ีผลิตทัง้หมดซึง่มากกว่าหรือเท่ากบั 25%

• เพ่ือรับการอนมุตัิจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองส าหรับการปฏิบตัิงานของสถานท่ีผลิตใหม่ และ
สถานท่ีผลิตในประเทศใหม่

4. สถานที่จัดเกบ็และกระจายสินค้า (การปฏบิัตงิาน) มีการตรวจประเมินอย่างน้อย 1 ในสถานท่ีเหล่านี ้
ระหว่างรอบการรับรอง

5. การประเมินความเสี่ยง รวมถึงการยอมรับการรับรองอ่ืนๆ และคะแนน CPI จดบนัทกึคะแนนความ
เส่ียง CFO ในรายการตรวจสอบ

6. การเพิ่มขึน้ของจ านวนตัวอย่างในสถานที่ผลิตที่ตดิต่อกับผู้บริโภค 

https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-program-documents/msc-chain-of-custody-standard_consumer-facing-organisation-version-v2-0.pdf?sfvrsn=e2b49c1b_10


แหล่งขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนใ์น msc.org 

 การสมัมนาทางเว็บนีจ้ะ
ด าเนินการซ า้ตามความต้องการ 
เอกสารบางสว่นอยูร่ะหวา่งการ
แปลภาษา โปรดไปท่ี msc.org หรือ
ตดิตอ่        supplychain@msc.org
หากมีความต้องการจ าเพาะ

ค ำแถลงควำม
เข้ำใจ
เกีย่วกบั

ข้อก ำหนดด้ำน
แรงงำน

https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-program-documents/msc-chain-of-custody-standard_default-version-v5-0.pdf?sfvrsn=b832b260_10
https://www.msc.org/docs/coc-summary-of-changes-2019
https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/chain-of-custody-for-supply-chain-companies/msc-chain-of-custody---default---get-certified-guide.pdf?sfvrsn=e01cb87_14
https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-supporting-documents/msc-chain-of-custody-single-multi-site-pre-audit-checklist-v183e49c02b6ab450d8f5b15a139bed3a0.doc?sfvrsn=9067ce8_32
https://www.msc.org/for-business/certification-bodies/chain-of-custody-program-documents
mailto:supplychain@msc.org
https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-program-documents/msc-third-party-labour-audit-requirements-v1-0.pdf?sfvrsn=71ab1ce5_8
https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-supporting-documents/msc-coc-certificate-holder-statement-of-understanding-of-labour-requirements-v1-0.docx?sfvrsn=7e1d882c_6
http://byglearning.co.uk/MAR-3612-LMS/Content/Login.aspx


ข้อมูลสรุป 

1. การปรับปรุงโปรแกรม CoC และกรอบเวลาของการปฏิบตัิ
– นบัจากวนัที่ 28 กนัยายน 2562 เป็นต้นไป การตรวจประเมนิของคณุจะเป็นไปตามมาตรฐาน 
CoC ฉบบัใหม่

2. มาตรฐาน CoC ฉบบัเร่ิมต้น v5.0
– การทวนสอบแหลง่ท่ีมาท่ีผ่านการรับรอง การใช้ฉลากที่ถกูต้องส าหรับสายพนัธุ์และต้นก าเนิด 
การบริหารจดัการผลติภณัฑ์และบนัทกึที่มีประสทิธิผล 

3. ข้อก าหนดด้านแรงงานใหม่ส าหรับบริษัท CoC
– ด าเนินการโดยอ้างอิงความเสี่ยง กระบวนการและกรอบเวลาในการรับการตรวจประเมนิทาง
สงัคม 

4. แหลง่ข้อมลูของคณุ:
– มาตรฐาน CoC ของการรับรองแบบกลุม่ v2.0 สรุปการเปลีย่นแปลง
– มาตรฐาน CoC ของการรับรองฉบบัท่ีติดต่อผู้บริโภคโดยตรง v2.0 สรุปการเปลีย่นแปลง

– เอกสารแผนงาน CoC และเอกสารประกอบ



ประเด็นการตีความใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากสาระท่ีกลา่วถึงในการน าเสนอนี ้ให้ถือตวับท
ภาษาองักฤษของเอกสารแผนงาน MSC เป็นหลกัในทกุกรณี 

MSC ไมม่ีสว่นรับผิดชอบต่อประเด็นปัญหาใดๆ ท่ีเกิดขึน้กบัฝ่ายใดๆ อนัเน่ืองมาจาก
การศกึษาการน าเสนอนี ้

ถ้าคณุไมแ่น่ใจเก่ียวกบัรายละเอียดใดก็ตามของสาระท่ีกลา่วถึง โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง ศกึษาเอกสารแผนงาน MSC หรือติดต่อ MSC ได้ท่ี: 
standards@msc.org 

คณะผู้บริหาร MSC
มีนาคม 2562

ข้อจ ากัดความรับผิด



www.msc.org
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ขอขอบคุณ! 

เรารว่มกนัสรา้งตลาดอาหารทะเล

ทีย่ ัง่ยนื มคีวามสามารถตอบสนอง 

แขง่ขนัได ้และน่าเช ือ่ถอื

supplychain@msc.org 

ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:


