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หนำ้ทีร่บัผดิชอบส ำหรบัขอ้ก ำหนดนี ้

Marine Stewardship Council (MSC) เป็นผูรั้บผดิชอบขอ้ก ำหนดเหลำ่นี้ 

ผูอ้ำ่นควรทวนสอบวำ่ ก ำลงัใชส้ ำเนำฉบับลำ่สดุ เอกสำรทีเ่ป็นปัจจุบนั ตลอดจนรำยกำรของเอกสำร MSC 

ทัง้หมดนัน้ มอียูท่ีเ่ว็บไซต ์MSC (msc.org) 

 

ฉบับทีม่กีำรเผยแพร ่

ฉบบัที ่ วนัทีเ่ผยแพร ่ ค ำอธบิำยกำรแกไ้ข 

1.0 28 มนีำคม พ.ศ. 2562 N/A – เอกสำรใหม ่

 

 

แนะน ำเอกสำรฉบบันี ้

จำกสว่นหนึง่ของขอ้ก ำหนดหว่งโซก่ำรคุม้ครองของ MSC (CoC) 
องคก์รอำจมขีอ้ก ำหนดใหต้อ้งผำ่นกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำนโดยบคุคลทีส่ำม ณ สถำนทีผ่ลติของตน 

เมือ่จ ำเป็นตอ้งมกีำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำน ผูต้รวจประเมนิ 
อำจตอ้งตรวจประเมนิความสอดคลอ้งของกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเหลำ่นี ้เอกสำรนี ้ประกอบดว้ย 

ค ำบรรยำยขอ้ก ำหนด ส ำหรับองคก์รทีด่ ำเนนิกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำน โดยบคุคลทีส่ำม ณ สถำนทีผ่ลติ 
และค ำแนะน ำส ำหรับผูต้รวจประเมนิ ทีเ่ป็นผูต้รวจประเมนิ ทวนสอบวำ่เงือ่นไขตำ่งๆ 

สอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วกับกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำน 

ใหใ้ชเ้อกสำรฉบบันี้กบัมำตรฐำนหว่งโซก่ำรคุม้ครองของ MSC และขอ้ก ำหนดกำรรับรองห่วงโซก่ำรคุม้ครองของ 

MSC (CoC CR) ขอ้ก าหนดที ่8.2 หรอื 8.3 ขึน้อยูก่ับกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

วนัทีม่ผีลบังคบัใช ้ส ำหรับฉบบัที ่1.0 ของขอ้ก ำหนดกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำน โดยบคุคลทีส่ำมของ MSC 

คอืวนัที ่28 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

 

กำรทบทวน 

อำจมกีำรเปลีย่นแปลงในเอกสำรนี ้ซึง่อำจรวมถงึกำรเพิม่โปรแกรมกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำนใหม ่

ทีย่อมรับโดย Sustainable Supply Chain Initiative (SSCI) เป็นระยะ ตำมกระบวนกำรพัฒนำนโยบำยของ MSC 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักระบวนกำรพัฒนำนโยบำยของ MSC และวธิกีำรตัง้คำ่มำตรฐำนของ MSC นัน้ 

มอียูใ่นเว็บไซตข์อง MSC (msc.org)  

http://www.msc.org/
https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-program-documents/msc-chain-of-custody-certification-requirements-v3-0.pdf?sfvrsn=cee69a1c_13#page=29
https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-program-documents/msc-chain-of-custody-certification-requirements-v3-0.pdf?sfvrsn=cee69a1c_13#page=29
http://www.msc.org/
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ขอ้ก ำหนดกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำนโดยบคุคลทีส่ำมของ 
MSC  

 

1 ขอบขา่ย – อำ้งองิ 

1.1 ขอ้ก ำหนดกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำนโดยบคุคลทีส่ำมของ MSC มขีึน้ เพือ่ใชง้ำนโดย: 

a. องคก์รทีม่คีวำมเสีย่งตำมมำตรฐำน และจะตอ้งด ำเนนิกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำน 

b. ผูต้รวจประเมนิ ทีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำน 

 

2 ขอ้ก ำหนดส ำหรบักำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำน – อำ้งองิ 

2.1 กำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำน ตอ้งมลีักษณะดงันี:้ 

a. ด ำเนนิกำร ณ สถำนทีผ่ลติ 

b. ด ำเนนิกำรโดยผูต้รวจประเมนิ โดยบคุคลทีส่ำม ซึง่เป็นอสิระ 

c. ใชโ้ปรแกรมกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำนทีเ่ป็นทีย่อมรับโดย MSC (โดยดทูี ่3.1) 

d. สอดคลอ้งตำมเกณฑก์ำรปฏบิัตขิองโปรแกรมกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

3 โปรแกรมกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำนทีเ่ป็นทีย่อมรบัโดย 
MSC – อำ้งองิ  

3.1 โปรแกรมกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำนทีเ่ป็นทีย่อมรับโดย MSC ไดแ้ก:่ 

a. amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI) Audit 

b. กำรตรวจ SMETA ของ SEDEX 

c. กำรรับรอง SA8000 ของ Social Accountability International 

 

4 ขอ้ก ำหนดส ำหรบักำรแสดงความสอดคลอ้ง – อำ้งองิ 

4.1 องคก์รจะตอ้งเลอืกโปรแกรมกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำนทีเ่ป็นทีย่อมรับ ซึง่มคีวำมเกีย่วขอ้ง 

ส ำหรับสถำนทีผ่ลติในใบรับรอง 

แนวปฏบิตั ิ1.1 

ระดบัควำมเสีย่งขององคก์ร หรอืสถำนทีผ่ลตินัน้ ค ำนวณโดยใชเ้ครือ่งมอืใหค้ะแนนควำมเสีย่งดำ้นแรงงำน 
ของประเทศ  (Country Labour Risk Scoring Tool)  (ตำรำง 5 และ ตำรำง 6 ใน CoCCR) ด ูภำคผนวก 1 

เพือ่ดรูำยกำรตวัชีว้ดั ทีใ่ชใ้นเครือ่งมอืใหค้ะแนนควำมเสีย่งดำ้นแรงงำนของประเทศ และเว็บไซตท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

แนวปฏบิตั ิ2.1 

เอกสำรนี ้อธบิำยวำ่องคก์รจะตอบสนองเงือ่นไขขอ้ก าหนด (d) อยำ่งไร โดยทีเ่กณฑก์ำรปฏบิตั ิจะแตกตำ่ง 

กนัไป ตำมโปรแกรมกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำน ทีใ่ชใ้นกำรตรวจประเมนิ ส ำหรับสถำนทีผ่ลตินัน้ๆ 

แนวปฏบิตั ิ3.1 

นอกจำกนี ้MSC ยังยอมรับโปรแกรมกำรตรวจสอบทีย่อมรับโดย Sustainable Supply Chain Initiative 

ซึง่เอกสำรนีจ้ะมกีำรปรับปรุงตำมล าดับ 

https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-program-documents/msc-chain-of-custody-certification-requirements-v3-0.pdf?sfvrsn=cee69a1c_13#page=29
https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-program-documents/msc-chain-of-custody-certification-requirements-v3-0.pdf?sfvrsn=cee69a1c_13#page=30
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4.2 องคก์รจะตอ้งปฏบิตัติำมเกณฑก์ำรปฏบิตั ิและแสดงหลักฐำนตำม ตำรำง 1 

4.3 CAB จะทวนสอบวำ่ องคก์รมกีำรด ำเนนิกำรตำมเกณฑก์ำรปฏบิตั ิตำม ตำรำง 1 

 

ตำรำง 1: ขอ้ก ำหนดขององคก์รและ CAB ในกำรแสดงความสอดคลอ้ง  

โปรแกรมกำร
ตรวจประเมนิ

ทางดา้นแรงง

ำน 

เกณฑก์ำรปฏบิตัสิ ำหรบัองค์
กร 

กำรด ำเนนิกำรและหลกัฐำนทีจ่ ำเป็นในกำรแสดงควา
มสอดคลอ้งตำม MSC CoC CAB 

amfori BSCI • ผำ่นกำรตรวจประเมนิของ 
amfori BSCI 

โดยไมพ่บประเด็น 

ทีย่อมรับไม่ได ้โดยเด็ดขำด 
(Zero Tolerance) 

• มสีถำนะผำ่นกำรตรวจประเมิ

น amfori BSCI 
ทียั่งมผีลบงัคบัใชไ้ดอ้ยู ่

(ไมห่มดอำย)ุ  

เขำ้สูร่ะบบรูปแบบควำมยั่งยนืของ amfori (amfori 

sustainability platform) เพือ่ทวนสอบวำ่: 

• มสีถำนะกำรตรวจประเมนิทียั่งมผีลบงัคบัใชไ้ดอ้ยู ่

(ไมห่มดอำย)ุ ผ่ำน amfori BSCI  

• สถำนทีผ่ลติไมพ่บประเด็นทีย่อมรับไมไ่ด ้
โดยเด็ดขำด (Zero Tolerance)  

 
องคก์รจะตอ้งใหข้อ้มลูแกผู่ต้รวจประเมนิ CoC โดยเป็น 

ขอ้มลู เกีย่วกบักรณีทีอ่ำจเป็นประเด็นทีย่อมรับไมไ่ด ้
โดยเด็ดขำด ในปัจจบุนัหรอืในอดตี 

และใหข้อ้มูลดว้ยวำ่ไดด้ ำเนนิกำรแกไ้ขแลว้หรอืไม ่

อยา่งไร ขอ้มูลนีจ้ะมกีำรทวนสอบระหวำ่งกนัเป็นประจ ำ 
ระหวำ่ง amfori BSCI กบั MSC 

 

SA8000 • มใีบรับรอง SA8000 

ทียั่งมผีลบงัคบัใชไ้ดอ้ยู่ 
ท ำส ำเนำใบรับรอง SA8000 เพือ่ใหผู้ต้รวจประเมนิ CoC 

ไดท้วนสอบกับ เว็บไซตข์อง SAAS  

SEDEX 
SMETA  

• ผำ่นกำรตรวจประเมนิของ 

SEDEX SMETA 
โดยไมพ่บประเด็นทีม่คีวำม

ส ำคัญระดับวกิฤตกิบัธรุกจิ 
(Business Critical Issue) 

• ด ำเนนิกำรตรวจประเมนิประ

จ าปีเสร็จสิน้ 
 

เขำ้สูร่ะบบรูปแบบฟอรม์ SEDEX เพือ่ยนืยันกำรเชือ่มโยง 
ระหวำ่ง MSC และองคก์ร และแสดงผลกำรตรวจประเมนิ 

SMETA ใหแ้กผู่ต้รวจประเมนิ CoC ยนืยันผำ่นหนำ้ 
“สิง่ทีต่รวจพบ” (Findings) วำ่: 

• ไมพ่บประเด็นทีม่คีวำมส ำคญัระดบัวกิฤตกิับธรุกจิ 

(Business Critical Issue) 

• ยนืยันวำ่ กำรตรวจประเมนิด ำเนนิกำรภำยใน 12 
เดอืนทีผ่ำ่นมำ 

 

  

แนวปฏบิตั ิ4.1 

หลกัฐำนทีอ่งคก์รจะตอ้งม ีเพือ่ใหแ้กผู่ต้รวจประเมนิ จะขึน้อยู่กบัโปรแกรมกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำน 

ทีใ่ชใ้นกำรตรวจประเมนิ 

http://www.saasaccreditation.org/certfacilitieslist
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ค ำแนะน ำส ำหรบัผูต้รวจประเมนิ 

 

5 กำรวำงแผนกำรตรวจประเมนิ 

เป็นสิง่ส ำคัญทีจ่ะตอ้งวำงแผนลว่งหนำ้ เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้ำ่ผูต้รวจประเมนิ และองคก์รทรำบวำ่มคีวำมคำดหมำย 

ตอ่ตนเองอย่ำงไรในวนัทีด่ ำเนนิกำรตรวจประเมนิ CoC ค ำถำมทีจ่ะเป็นแนวทำง ชว่ยในกำรวำงแผน 

กำรตรวจประเมนิ ไดแ้ก:่ 

• กำรตรวจประเมนินี ้เป็นกำรตรวจประเมนิครัง้ทีห่นึง่หรอืครัง้ทีส่อง (หรอืหลงัจำกนัน้) ตำม CoC ฉบับเริม่ตน้ 

ฉบับที ่5.0 (หรอื มาตรฐาน CoC มำตรฐำนฉบับการรับรองแบบตดิตอ่ผูบ้รโิภคโดยตรง หรอื มำตรฐำน CoC 

ส ำหรับการรับรองแบบกลุม่ ฉบับที ่2.0)  

• องคก์รมสีถำนทีผ่ลติ หรอืผูรั้บเหมำชว่งในประเทศอืน่ และมกีจิกรรมในขอบขา่ยทีต่ำ่งกนัหรอืไม ่ถำ้ม ี

ไดม้กีำรประเมนิควำมเสีย่ง ส ำหรับสถำนทีเ่หลำ่นัน้แลว้หรอืไม ่

• ใครคอืบคุคลทีต่อ้งลงชือ่ใน “ค ำแถลงควำมเขำ้ใจขอ้ก ำหนดทางดำ้นแรงงำน 
ของผูถ้อืใบรับรองหว่งโซก่ำรคุม้ครองของ MSC” ตวัอยำ่งเชน่  บคุคลนี้อำจเป็นผูป้ระสำนงำนหลกัส ำหรับ 
CoC หรอือำจเป็นบคุคล ในฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล หรอืเจำ้หนำ้ทีร่ะดับสงูคนอืน่ 

• ผูป้ระสำนงำนหลักส ำหรับ CoC เป็นผูรั้บผดิชอบกำรตรวจประเมนิควำมสอดคลอ้งเชงิสงัคมขององคก์ร 

ดว้ยหรอืไม ่ถำ้ไมใ่ช ่บคุคลทีรั่บผดิชอบไดรั้บแจง้เกีย่วกับหนำ้ทีรั่บผดิชอบของตนระหวำ่งกำรตรวจประเมนิ 

CoC แลว้หรอืไม ่(ขอ้นีม้คีวำมส ำคัญมำกส ำหรับ amfori BSCI และ SEDEX) 

 

6 กำรทวนสอบความสอดคลอ้ง 

ค ำแนะน ำตอ่ไปนี ้มใีหเ้พือ่สนับสนุนกำรทวนสอบทีม่ปีระสทิธภิำพ และถีถ่ว้นส ำหรับกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด 

ขององคก์รตำมขอ้ก าหนด 5.7 ของ CoC ฉบับเริม่ตน้ หรอื มำตรฐำน CoC ส ำหรับการรับรองแบบกลุม่ 
มำตรฐำนส ำหรับกลุม่ หรอืขอ้ก าหนด 5.8 ของ มาตรฐาน CoC 

มำตรฐำนฉบับการรับรองแบบตดิตอ่ผูบ้รโิภคโดยตรง 

หมำยเหต:ุ โปรดอย่ำลมื ทวนสอบ ชือ่และทีอ่ยู่องคก์ร กับใบรับรอง CoC เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่ถกูตอ้งตรงกนั 

หมำยเหต:ุ มำตรฐำน CoC ก ำหนดใหอ้งคก์รตอ้งแจง้ CAB ของตนภำยใน 2 วนั ถำ้ไม่สำมำรถปฏบิตัติำม 

ขอ้ก ำหนดของกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำนได ้ถำ้องคก์รไมแ่จง้ CAB จะสง่ผลใหม้กีำรระงับใชใ้บรับรอง 
โดยอตัโนมัตเิป็นเวลำ 3 เดอืน ตำมขอ้ก ำหนดกำรรับรองทัว่ไปของ MSC (MSC General Certification 

Requirements) ขอ้ก าหนดที ่7.4.14 

 

amfori BSCI 

amfori BSCI คอือะไร amfori BSCI คอื ระบบกำรตรวจประเมนิสถำนะ ซึง่สนับสนุนผูค้ำ้ปลกี ผูน้ ำเขำ้ 
และบรษัิทเจำ้ของแบรนด ์เพือ่ขบัเคลือ่นกำรด ำเนนิงำนดำ้นสงัคม และกำรปรับปรุงภำยในโรงงำนและฟำรม์ 

ภำยในหว่งโซอ่ปุทำนของตนทั่วโลก amfori BSCI ใชแ้นวทำงแบบองคร์วมและมเีครือ่งมอื แหลง่ขอ้มลู 

และกจิกรรมมำกมำย เพือ่สนับสนุนสมำชกิในกำรขับเคลือ่นนโยบำยดำ้นควำมย่ังยนืทำงสงัคม รวมถงึ:  

• ควำมชดัเจนของสถำนะห่วงโซอ่ปุทำน 

• กำรเฝ้ำระวงัทีม่ปีระสทิธผิล และตรวจหำกำรละเมดิสทิธมินุษยชน ตัง้แตร่ะยะแรก ในหว่งโซอ่ปุทำนทั่วโลก 

• กำรเพิม่ควำมตระหนักของธรุกจิ และหุน้สว่นธรุกจิ 

• มำตรกำรเชงิป้องกนั กำรปรับปรุงอยำ่งตอ่เนือ่ง และกำรประยุกตใ์ชแ้นวทางปฏบิตัทิีด่ ี

• กำรแบง่ปันขอ้มลู และกำรโนม้นำ้วผูม้บีทบำทส ำคัญ ในกำรปรับปรุงสภำพดำ้นแรงงำน ในหว่งโซอ่ปุทำน 

• กำรแกไ้ขทีม่ปีระสทิธผิล ส ำหรับกำรจำ้งงำนทีเ่ป็นกำรละเมดิ 

 

โมเดล: amfori BSCI ปฏบิตังิำนโดยใชโ้มเดลกำรพัฒนำอย่ำงตอ่เนื่อง ซึง่หมำยควำมวำ่ ไมม่กีำรรับรอง 

(ไมม่ผีลลพัธ ์ผ่ำน/ไม่ผำ่น) แตเ่ป็นกำรใหค้ะแนนโดยรวม ของกำรตรวจประเมนิ amfori BSCI จะมตีัง้แต ่A ถงึ E 

สะทอ้นวำ่ผูรั้บกำรตรวจประเมนิ ไดค้วบรวม ระหวา่ง หลักปฏบิตัแิละเงือ่นไขกำรปฏบิัต ิamfori BSCI (BSCI Code 
of Conduct) และ หลกัการประยกุตใ์ชใ้นวฒันธรรมและกำรปฏบิตังิำนทำงธรุกจิของตน (Terms of 

Implementation) ไดม้ำกหรอืนอ้ยเพยีงใด คะแนนนีไ้ม่ไดถู้กประเมนิ โดยผูต้รวจประเมนิ แตเ่ป็นกำรใหค้ะแนน 

http://www.msc.org/docs/coc-standard-default-v5#page=19
http://www.msc.org/docs/coc-standard-cfo-v2#page=19
http://www.msc.org/docs/coc-standard-group-v2#page=19
http://www.msc.org/docs/coc-standard-group-v2#page=19
http://www.msc.org/docs/coc-standard-default-v5#page=19
http://www.msc.org/docs/coc-standard-group-v2#page=19
http://www.msc.org/docs/coc-standard-group-v2#page=19
http://www.msc.org/docs/coc-standard-cfo-v2#page=19
http://www.msc.org/docs/coc-general-certification-requirements-v2-4#page=34


ขอ้ก ำหนดกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำนโดยบคุคลทีส่ำมของ MSC v1.0 

เอกสำร: ขอ้ก ำหนดกำรตรวจประเมนิของ MSC โดยบคุคลทีส่ำม v1.0 หนำ้ 8 
วนัทีเ่ผยแพร:่ 28 มนีำคม พ.ศ. 2562 © Marine Stewardship Council 2562 

 

โดยอตัโนมัต ิโดยระบบสารสนเทศ ของ amfori BSCI ซึง่มำจำกกำรใหค้ะแนนในกำรปฏบิตัดิำ้นตำ่งๆ 

(Performance Area - PA) 13 ดำ้นรวมกนั 

ส ำหรับกำรตรวจประเมนิทีไ่ดค้ะแนน A และ B กำรตรวจจะมผีล 2 ปี 
และไมจ่ ำเป็นตอ้งมกีำรตรวจประเมนิตดิตำมผล (แตส่ำมำรถท ำไดภ้ำยในระบบของตัวเอง) ในระหวำ่งนัน้ 

ส ำหรับกำรตรวจประเมนิทีไ่ดค้ะแนน C ถงึ E จะตอ้งมกีำรตรวจประเมนิตดิตำมผลภำยใน 12 

เดอืนนับจำกกำรตรวจประเมนิแบบเต็มรูปแบบ ถำ้กำรตรวจประเมนิตดิตำมผล ไดค้ะแนน C ถงึ E 

จะตอ้งมกีำรตรวจประเมนิตดิตำมผลอกีครัง้ ภำยใน 12 เดอืนนับจำกกำรตรวจประเมนิตดิตำมผลครัง้แรก 

ในกรณีทีพ่บกำรละเมดิสทิธมินุษยชน อย่ำงรำ้ยแรง ระหวำ่งกำรตรวจประเมนิ จะตอ้งมกีำรแจง้ประเด็นทีย่อมรับ 
ไมไ่ดโ้ดยเด็ดขำด (Zero Tolerance) และกระบวนกำรแกไ้ขฟ้ืนฟ ูจะตอ้งเริม่ตน้ขึน้ทนัท ีamfori BSCI 

รองรับกำรแกไ้ข ในกรณีนัน้ๆ เป็นระยะเวลำสงูสดุ 3 เดอืน หลงัจำกกำรแจง้ประเด็นทีย่อมรับไม่ไดโ้ดยเด็ดขำด 

 

กำรทวนสอบความสอดคลอ้งตำม amfori BSCI  

ในกำรตรวจประเมนิ CoC ผูต้รวจประเมนิ CoC จะขอใหอ้งคก์ร: 

1. เขำ้สูร่ะบบรูปแบบควำมยั่งยนืของ amfori  

2. เปิดหนำ้ ทีม่ชี ือ่และทีอ่ยูข่องบรษัิท 

3. เปิดหนำ้ ทีแ่สดงผลกำรตรวจประเมนิ เพือ่ยนืยันวำ่ไมม่กีำรพบประเด็นทีย่อมรับไมไ่ดโ้ดยเด็ดขำด หรอื 

ถำ้พบประเด็นทีย่อมรับไมไ่ดโ้ดยเด็ดขำด ไดม้กีำรแจง้ผูต้รวจประเมนิ CoC ภำยใน 2 วนั 

4. แสดงวนัทีม่ผีลของกำรตรวจประเมนิ เพือ่ยนืยันวำ่ยังไมห่มดอำย ุ(หมำยควำมวำ่ องคก์รปฏบิตัติำม 

ระยะควำมถี ่ของกำรตรวจประเมนิ ซึง่ก ำหนดโดย amfori BSCI) 

นอกระยะเวลำตรวจประเมนิ CoC: ถำ้พบประเด็นทีย่อมรับไม่ไดโ้ดยเด็ดขำดกอ่นหนำ้นี ้และไดรั้บกำรแกไ้ขแลว้ 

เมือ่ถงึเวลำตรวจประเมนิ CoC (หมำยควำมวำ่ ฉลำกทีแ่สดงถงึการยอมรับไม่ไดโ้ดยเด็ดขำด (Zero Tolerance) 

ไดถ้กูน ำออกแลว้) สถำนะยอมรับไมไ่ดโ้ดยเด็ดขำด จะไมป่รำกฏในแพลตฟอรม์ amfori BSCI อกี 

ดงันัน้ผูต้รวจประเมนิ CoC อำจไมส่ำมำรถทวนสอบตามขอ้ 3 ขา้งตน้ได ้ 

เพือ่ทวนสอบ กรณีทีย่อมรับไม่ไดโ้ดยเด็ดขำด ซึง่อาจมกีำรแกไ้ขแลว้ หรอืยังไมไ่ดรั้บการแกไ้ข หรอืไม่ไดร้ำยงำน 
ทำง amfori BSCI ดว้ยเหตนุี ้จงึไดม้คีวามเห็นตรงกนัวา่ ตอ้งมกีารจัดสง่สรุปไฟลง์ำน Excel แก ่MSC ทกุไตรมำส 

ซึง่จะระบชุือ่ผูถ้อืใบรับรอง CoC ทัง้หมด ในแพลตฟอรม์ของ amfori BSCI ทีม่กีำรพบประเด็นทีย่อมรับไม่ได ้

โดยเด็ดขำด และ MSC สำมำรถสง่ขอ้มลูนีใ้หแ้กผู่จั้ดกำรโครงการ CoC CAB ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่กำรทวนสอบระหวำ่งกนั องคก์รควรใหข้อ้มูลนีต้ำมทีร่อ้งขอภำยใน 2 วนัและรับทรำบวำ่ 

ขอ้มลูทีใ่หจ้ะไดรั้บกำรทวนสอบกนั ระหวำ่ง MSC และ amfori 

ถำ้ไมพ่บประเด็นทีย่อมรับไม่ไดโ้ดยเด็ดขำด และกำรตรวจประเมนิยังไมห่มดอำย ุถอืวำ่องคก์รไดแ้สดง 

ใหเ้ห็นแลว้วำ่ ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของ MSC เกีย่วกับแรงงำนบงัคบัและกำรใชแ้รงงำนเด็ก ไมจ่ ำเป็นตอ้ง 

ด ำเนนิกำรใดๆ เพิม่เตมิจนถงึกำรตรวจประเมนิ CoC ตำมก ำหนดกำรครัง้ถัดไป 

สถำนกำรณ์ทีอ่ำจเกดิขึน้ไดม้ดีังนี:้ 

 ประเภทของสถำนกำรณ์ กำรตรวจประเมนิทีจ่ะด ำเนนิกำร 

1 สถำนทีผ่ลติ มกีำรตรวจประเมนิ แตไ่มม่ผีลบงัคบัใชไ้ดแ้ลว้ • ไมต่อ้งตรวจสอบเพิม่เตมิ 

ถอืวา่ไมส่อดคลอ้งกับขอ้ก ำหนด

ของ MSC 

2 สถำนทีผ่ลติมกีำรตรวจประเมนิ ทียั่งบงัคบัใชไ้ดอ้ยู ่

(กำรตรวจประเมนิ amfori BSCI หรอืใบรับรอง SA8000 
ทีย่อมรับโดย amfori*) 

โดยไมพ่บประเด็นทีย่อมรับไม่ไดโ้ดยเด็ดขำด 

• ถอืวา่มกีำรปฏบิตัสิอดคลอ้งกับ 

ขอ้ก ำหนด ของ MSC 

• MSC จะทวนสอบวำ่ไมม่ปีระวตั ิ

ของประเด็นทีย่อมรับไมไ่ดโ้ดย 

เด็ดขำด อยูห่รอืไม่ 

3 สถำนทีผ่ลติ มกีำรตรวจประเมนิ ทียั่งบงัคบัใชไ้ดอ้ยู ่ 

โดยมกีำรรำยงำนประเด็นทีย่อมรับไมไ่ดโ้ดยเด็ดขำดและแกไ้ขแลว้

ภำยใน 30 วนั 

• ถอืวา่มกีำรปฏบิตัสิอดคลอ้งกับ 

ขอ้ก ำหนดของ MSC 

• ประเด็นทีย่อมรับไมไ่ดโ้ดยเด็ดข
ำด จะตอ้งไดรั้บกำ รำยงำน 

ดว้ยตนเอง โดยสถำนทีผ่ลติ 
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• MSC จะทวนสอบกบัขอ้มลูสรุป 

ประเด็นทีย่อมรับไมไ่ดโ้ดยเด็ดข
ำด ทีไ่ดรั้บจำก amfori 

(ขอ้มลูไม่ปรำกฏ 

ในแพลตฟอรม์ของ amfori) 

4 สถำนทีผ่ลติ มกีำรตรวจประเมนิ ทียั่งบงัคบัใชไ้ดอ้ยู ่ 
โดยมปีระเด็นทีย่อมรับไม่ไดโ้ดยเด็ดขำด ทีม่สีถำนะเปิดอยู ่

และยังไมไ่ดรั้บการแกไ้ข (ภำยใน ระยะเวลำผ่อนผัน 30 วนั) 

 

• ถอืวา่มกีำรปฏบิตัสิอดคลอ้งกับ 
ขอ้ก ำหนด ของ MSC 

(ยกเวน้กรณีที ่

เกนิระยะเวลำผอ่นผัน 30 วนั) 

• MSC จะตรวจสอบวำ่ 

มกีำรรำยงำน กรณีไปยัง CAB 

ภำยใน 2 วนั โดยองคก์รหรอืไม ่ 

• ถำ้ไมไ่ดร้ำยงำน ใบรับรอง CoC 
ของบรษัิท 

จะถกูระงับใชเ้ป็นเวลำขัน้ต ำ่ 3 

เดอืน 

• MSC จะทวนสอบประเด็นที ่

ยอมรับไมไ่ดโ้ดยเด็ดขำด 

เป็นประจ ำ กับ amfori BSCI 
และรำยงำนกรณีประเด็น 

ทีย่อมรับไม่ไดโ้ดยเด็ดขำด 

ทัง้หมด กับ CAB ทีเ่กีย่วขอ้ง  

5 สถำนทีผ่ลติ มกีำรตรวจประเมนิ ทียั่งบงัคบัใชไ้ดอ้ยู ่ 

โดยมปีระเด็นทีย่อมรับไม่ไดโ้ดยเด็ดขำด ซึง่มสีถำนะ ปิดหรอืเปิด 

(หลงัจำกระยะเวลำผอ่นผัน 30 วนั) 

 

• ไมต่อ้งตรวจสอบเพิม่เตมิ 

ถอืวา่ไมส่อดคลอ้งกับขอ้ก ำหนด

ของ MSC 

เนือ่งจำกกำรไมร่ำยงำน 

• ระงับใบรับรองเป็นเวลำ 3 เดอืน 

 

*ถำ้สถำนทีผ่ลติ ผ่ำนกำรรับรอง SA8000 และมกีำรตรวจประเมนิ amfori BSCI ในกรณีนี ้MSC CAB 

จะถกูขอใหต้รวจสอบกำรตรวจประเมนิ amfori BSCI/ใบรับรอง SA8000 ลำ่สดุ ทีแ่สดงถงึสถำนะทีใ่ชไ้ด ้

 

 

SA8000 ของ SAI 

SA8000 คอือะไร SA8000 คอื โปรแกรมกำรรับรองดำ้นสงัคม ส ำหรับโรงงำนและองคก์ร ซึง่จะวดั 
กำรปฏบิตัดิำ้นสงัคมใน 8 ดำ้นทีม่คีวำมส ำคญัตอ่ควำมรับผดิชอบตอ่สงัคม ในสถำนทีท่ ำงำน ซึง่มอีงคป์ระกอบ 
ของระบบกำรบรหิำรจัดกำรเป็นหลกั 
 

โมเดล: SA8000 ด ำเนนิงำนโดยใชโ้มเดลกำรรับรองแบบ “ผ่ำน/ไมผ่่ำน” (เชน่เดยีวกับ โปรแกรม MSC ของ 

ผูท้ าประมงและ CoC) และก ำหนดใหห้น่วยงำนไดรั้บกำรตรวจประเมนิตำมหลักกำรทัง้หมดของมำตรฐำน SA8000  
 

กำรทวนสอบความสอดคลอ้ง 

ในขณะเดยีวกนัหรอืกอ่นกำรตรวจประเมนิ CoC ผูต้รวจประเมนิ CoC จะด ำเนนิกำรตอ่ไปนี้: 

1. ขอส ำเนำของใบรับรอง SA8000 และทวนสอบรำยละเอยีดกำรตดิตอ่กบัใบรับรอง CoC 

2. ไปที ่เว็บไซต ์SAAS และดำวน์โหลดขอ้มลูของผูถ้อืใบรับรอง SA8000 

3. คน้หำรหัสใบรับรอง ในคอลมัน์ 3 ‘Internal CB SA8000 certificate ID number’ 

4. ตรวจสอบวำ่ใบรับรองไมถ่กูระงับใช ้ในคอลมัน ์AA ‘ลกูคำ้รำยนีถ้กูระงับอยูห่รอืไม’่ 

ถำ้องคก์รมใีบรับรอง SA8000 ทียั่งบงัคบัใชไ้ดอ้ยู ่(กลำ่วคอื ไมถ่กูระงับใช)้ ถอืวำ่องคก์รไดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้วำ่ 

ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของ MSC เกีย่วกบัแรงงำนบงัคับและกำรใชแ้รงงำนเด็ก ไมจ่ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำรใดๆ 

เพิม่เตมิ จนถงึกำรตรวจประเมนิ CoC ตำมก ำหนดกำรครัง้ตอ่ไป 

 

http://www.saasaccreditation.org/certfacilitieslist
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SEDEX  

SEDEX คอือะไร SEDEX (กำรแลกเปลีย่นขอ้มูลทางจรยิธรรมของผูข้าย) คอื แพลตฟอรม์ทีส่นับสนุน 

กำรประสำนงำน และกำรแบง่ปันขอ้มลู เพือ่ลดกำรตรวจประเมนิดำ้นสงัคม ทีซ่ ้ำซอ้นกนั ทกุคนสำมำรถเขำ้ร่วม 
ในแพลตฟอรม์ SEDEX ได ้เมือ่เป็นสมำชกิ  
 

กำรตรวจประเมนิ SMETA เป็น “กระบวนกำรตรวจประเมนิทีร่วบรวมแนวปฏบิตัทิีด่ ีในดำ้นเทคนคิกำรตรวจประเมนิ 

ทำงจรยิธรรม” กับมำตรฐำนทางดำ้นแรงงำน โดยอำ้งองิหลกัปฏบิตัขิอง Ethical Trading Initiative (ETI) 

 
โมเดล: SEDEX ปฏบิัตงิำน โดยใชโ้มเดลกำรพัฒนำอย่ำงตอ่เนือ่ง ซึง่หมำยควำมวำ่ ไมม่กีำรรับรอง (ไมม่ผีลลพัธ ์

ผำ่น/ไมผ่่ำน) แตผู่ซ้ ือ้ จะก ำหนดเกณฑท์ีผู่ข้าย จะตอ้งปฏบิัตติำม: ขอบขา่ยกำรตรวจประเมนิ ควำมถี ่
สมรรถนะของผูต้รวจประเมนิ และระดับควำมรุนแรงของประเด็นปัญหำ 

ผูต้รวจประเมนิ จะประเมนิกำรด ำเนนิกำรของสถำนทีผ่ลติ เทยีบกับองคป์ระกอบกำรตรวจประเมนิตำ่งๆ 

และอปัโหลดผลการตรวจ ไปยังแพลตฟอรม์  
 

หมำยเหต:ุ MSC มสีถำนภำพเป็นสมำชกิของ SEDEX ซึง่ท ำใหส้ำมำรถเชือ่มตอ่กบัผูข้าย (ผูถ้อืใบรับรอง) 
และก ำหนดเกณฑ ์รวมถงึประเด็นทีม่คีวำมส ำคัญระดบัวกิฤต ิกบัธรุกจิซึง่ตอ้งมกีำรด ำเนนิกำรทนัท ีผูข้ายทัง้หมด 

(ผูถ้อืใบรับรอง CoC) ควรเชือ่มโยงกบั MSC ผำ่นทำงแพลตฟอรม์ SEDEX และตัง้คำ่สทิธกิำรเขำ้ถงึ เพือ่ดขูอ้มลู 
ทัง้หมด กำรตรวจประเมนิ SMETA จะตอ้งไดรั้บกำรอปัโหลดไปยัง SEDEX และแบง่ปันกบั MSC 

 

หมำยเหต:ุ MSC ไดต้ัง้คำ่ควำมถีข่องกำรตรวจประเมนิเป็นรำยปี 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับควำมถีใ่นกำรตรวจตดิตามของ CoC ดงันัน้ กำรตรวจประเมนิ SEDEX SMETA 

จะถกูก ำหนดใหด้ ำเนนิกำรเป็นประจ ำทกุปี 
 

กำรทวนสอบความสอดคลอ้ง 

ในขณะทีต่รวจประเมนิ CoC ผูต้รวจประเมนิ CoC จะด ำเนนิกำรตอ่ไปนี:้ 

1. ขอใหอ้งคก์ร เขำ้สูร่ะบบบญัชสีมำชกิ SEDEX ของตน 

2. ขอใหอ้งคก์ร แสดงควำมสมัพันธร์ะหวำ่ง MSC และองคก์ร ถำ้ม ี

3. ไปทีห่นำ้ สิง่ทีต่รวจพบ (Findings) ของแพลตฟอรม์ SEDEX 

4. ยนืยันผ่ำนหนำ้ สิง่ทีต่รวจพบ วำ่ไมม่กีำรพบประเด็นทีม่คีวำมส ำคญัระดับวกิฤตกิับธรุกจิ หรอืถำ้ม ี
ประเด็นทีม่คีวำมส ำคญัระดับวกิฤตกิบัธรุกจิ ใหย้นืยันวำ่ผูต้รวจประเมนิ ไดรั้บแจง้ภำยใน 2 วัน 

นับจำกวนัทีม่กีำรเผยแพร่ ผลกำรตรวจประเมนิในระบบ ถำ้มกีำรระบถุงึประเด็นทีม่คีวำมส ำคัญระดบัวกิฤต ิ

กบัธรุกจิ ผูข้ายจ ำเป็นตอ้งปิดประเด็นนัน้ ภำยในระยะเวลำด ำเนนิกำรทีแ่นะน ำซึง่ MSC ก ำหนดไวเ้ป็น 30 

วนั 

5. ยนืยันบนหนำ้ กำรตรวจประเมนิ วำ่กำรตรวจประเมนินัน้ อยูใ่นระยะเวลำ 1 ปี 

หมำยเหต:ุ นอกจำกนี ้SEDEX ยังยอมรับ ทางเลอืกส ำหรับให ้CAB ในการลงทะเบยีนเป็นสมำชกิของ SEDEX ได ้

ถำ้ CoC CAB ประสงคจ์ะเชือ่มตอ่ขอ้มลู กับลกูคำ้ CoC เพือ่ทวนสอบขอ้มลูทางไกล และ/หรอื ลว่งหนำ้กอ่นกำร 

ตรวจประเมนิ CoC ก็จะสำมำรถท ำได ้โดยสง่ค ำรอ้งขอใหก้บัลกูคำ้ของตน แตไ่มไ่ดเ้ป็นขอ้บงัคบัใหอ้งคก์ร 

เชือ่มตอ่กบั CoC CAB ของตน  

ถำ้ไมม่ปีระเด็นทีม่คีวำมส ำคญัระดบัวกิฤตกิับธรุกจิ ปรำกฏในหนำ้ สิง่ทีต่รวจพบ และกำรตรวจประเมนิยังไมห่มด 
อำย ุถอืวำ่องคก์รไดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้วำ่ ปฏบิตัสิอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกับแรงงำนบงัคบั และกำรใชแ้รงงำน 

เด็ก ไมจ่ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำรใดๆ เพิม่จนถงึกำรตรวจประเมนิ CoC ตำมก ำหนดกำรครัง้ตอ่ไป 
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ค ำถำมทีพ่บบอ่ยๆ 

 

องคก์รของฉนั ตอ้งลงชือ่ในค ำแถลงควำมเขำ้ใจของผูถ้อืใบรบัรอง MSC CoC ลว่งหนำ้ 

กอ่นกำรตรวจประเมนิ CoC หรอืไม ่หรอืสำมำรถลงชือ่ในวนัทีม่กีำรตรวจประเมนิได ้

คณุสำมำรถจัดสง่ค ำแถลงควำมเขำ้ใจของ ผูถ้อืใบรับรอง CoC ของ MSC ลว่งหนำ้ หรอืจะด ำเนนิกำรในวนัเดยีวกนั 

ก็ได ้คณุสำมำรถเลอืกทางเลอืกทีเ่หมำะสม ส ำหรับองคก์รของคณุ เรำขอแนะน ำใหค้ณุหำรอืกบัผูต้รวจประเมนิ 

CoC เพือ่ชีแ้จงควำมตัง้ใจของคณุ 

 

จะเกดิอะไรขึน้ ถำ้ฉนัไมส่ำมำรถปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทีร่ะบุไวใ้นตำรำง 1 

มสีองกรณี ทีค่ณุจะไม่สำมำรถปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด ทีร่ะบไุวใ้นตำรำง 1: 

1. คณุไม่ไดด้ ำเนนิกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำนเลย หรอื  

2. คณุด ำเนนิกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำน แตไ่ม่ผำ่นเกณฑก์ำรปฏบิตัทิีก่ าหนด 

ในทัง้สองกรณี ผูต้รวจประเมนิของคณุ จะรอ้งขอใหม้กีารแกไ้ข ในระดบัรุนแรง  (major non-conformity) 

และคณุจะมเีวลำ 30 วนั ในกำรปิดประเด็นดงักลา่ว  

ส ำหรับสถำนกำรณ์ทีส่อง เนือ่งจำกกรณีนีอ้ำจเกดิขึน้ ระหวำ่งชว่งเวลำของกำรตรวจประเมนิ CoC คณุจะตอ้งแจง้ 

CoC CAB ของคณุ ภำยใน 2 วัน นับจำกทีต่รวจพบ โดยโปรแกรมตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตวัอยำ่งเชน่ ถำ้มกีำรพบประเด็นทีม่คีวำมส ำคญัระดบัวกิฤตกิับธรุกจิ ระหวำ่งกำรตรวจ SEDEX คณุจะตอ้งแจง้ 

ผูต้รวจประเมนิ CoC ของคณุภำยใน 2 วนั ใหท้รำบถงึประเด็นทีม่คีวำมส ำคญัระดบัวกิฤตกิับธุรกจิ ทีอ่ยูใ่น 
แพลตฟอรม์ Sedex เมือ่ผูต้รวจประเมนิ CoC ของคณุ ไดรั้บแจง้ถงึประเด็นทีม่คีวำมส ำคญัระดบัวกิฤต ิกบัธรุกจิ 

ผูต้รวจประเมนิ จะรอ้งขอใหม้กีารแกไ้ข ในระดับรุนแรง  (major non-conformity) ตำมขอ้ก ำหนดกำรรับรอง CoC 

ขอ้ที ่9.2.8.c และคณุจะมเีวลำ 30 วนัในกำรปิดเรือ่ง  

 

คณุสำมำรถผำ่นกำรตรวจ amfori BSCI และ SEDEX ในขณะทีม่ปีระเด็นทีย่อมรบัไมไ่ดโ้ดยเด็ดขำด 
หรอืประเด็นทีม่คีวำมส ำคญัระดบัวกิฤตกิบัธุรกจิ อยูห่รอืไม ่

กำรตรวจประเมนิ amfori BSCI และ SEDEX ไมม่ ี ‘ตวัเลอืกผ่ำน/ไมผ่่ำน’ เนือ่งจำก ไมใ่ชโ่ปรแกรมกำรรับรอง 

ผลของกำรตรวจประเมนิ จะเปิดเผยตอ่องคก์ร และผูซ้ือ้ของเขาทีเ่ลอืกไว ้และผูซ้ ือ้ดงักลำ่วอำจเป็นผูด้ ำเนนิกำร 

ส ำหรับ amfori BSCI ระเบยีบปฏบิตัสิ ำหรับประเด็นทีย่อมรับไมไ่ดโ้ดยเด็ดขำด (Zero Tolerance) ก ำหนดให ้

บรษัิทสมำชกิของเขา ด ำเนนิกำรทนัทภีำยใน 72 ชัว่โมง เพือ่ก ำหนดขัน้ตอนกำรแกไ้ข เพือ่คุม้ครองผูท้ีเ่ป็นเหยือ่ 
และคนืสทิธใิหแ้กผู่เ้ป็นเหยือ่ ขณะทีก่ำรแกไ้ขในระยะกลำง ในบำงกรณีอำจใชเ้วลำถงึ 3 เดอืน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ 

ควำมซับซอ้น แตจ่ากการประสำนควำมร่วมมอืกบั MSC ก าหนดใหต้อ้งมกีำรแกไ้ขทีก่ระชบัขึน้ เป็น 30 วนั 
หำกไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำได ้จะน ำไปสูผ่ลกำรตรวจประเมนิทีเ่ป็นกำรสัง่หำ้ม จนกวำ่ปัญหำจะไดรั้บกำรแกไ้ข 

กำรละเมดิสทิธมินุษยชนอยำ่งรำ้ยแรง ซึง่พจิำรณำวำ่เป็นประเด็นทีย่อมรับไม่ไดโ้ดยเด็ดขำด ภำยในระบบของ 

amfori ไดแ้ก ่กำรใชแ้รงงำนเด็ก กำรบงัคับใชแ้รงงำน ปัญหำอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHS) ทีรุ่นแรง 
กำรปฏบิตัทิีข่ำดมนุษยธรรม หรอืพฤตกิรรมทำงธรุกจิทีข่ำดจรยิธรรม 

ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับประเด็นทีย่อมรับไม่ไดโ้ดยเด็ดขำด โปรดดทูี ่คูม่อืของระบบ amfori BSCI 

ภำคผนวก 5: วธิกีำรปฏบิตัติำมระเบยีบปฏบิตั ิส ำหรับประเด็นทีย่อมรับไม่ไดโ้ดยเด็ดขำด.  

ส ำหรับ SEDEX ประเด็นทีม่คีวำมส ำคญัระดับวกิฤตกิับธรุกจิ ก ำหนดใหต้อ้งด ำเนนิกำร ถำ้ก ำหนดไวโ้ดยผูซ้ือ้ 

ซึง่วำงขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรตรวจประเมนิ MSC มสีมำชกิภำพ ในฐำนผูซ้ือ้ และจะก ำหนดใหป้ระเด็นปัญหำ 
ทัง้หมด ทีถ่อืเป็นประเด็นทีม่คีวำมส ำคญัระดบัวกิฤตกิับธรุกจิ ผำ่นกำรทวนสอบโดยผูต้รวจประเมนิของ SMETA 

ภำยใน 30 วนั เพือ่พัฒนำและปฏบิตัติำมแผนด ำเนนิงำน เชน่เดยีวกับ amfori ประเด็นทีม่คีวำมส ำคญัระดับวกิฤต ิ

กบัธรุกจิ จะตอ้งไดรั้บกำรแกไ้ขภำยใน 30 วนั เพือ่แสดงถงึควำมสอดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดของ MSC 

 

ถำ้องคก์รของฉนั มปีระเด็นทีย่อมรบัไมไ่ดโ้ดยเด็ดขำด หรอืประเด็นทีม่คีวำมส ำคญัระดบัวกิฤตกิบัธุรกจิ 

และเรำไดแ้กไ้ขแลว้ จะถอืวำ่เรำมคีวำมสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของ MSC แลว้หรอืไม ่

ถำ้คณุแกไ้ข และทวนสอบประเด็นปัญหำภำยใน 30 วนั ถอืวำ่คณุไดด้ าเนนิการแกไ้ข 
ประเด็นความไม่สอดคลอ้งในระดบัรุนแรง  (major non-conformity)  ของ MSC และสำมำรถปิดประเด็นได ้

แตค่ณุจะตอ้งแจง้แก ่CoC CAB ภำยใน 2 วนั นับจำกมกีำรแจง้ ประเด็นทีย่อมรับไม่ไดโ้ดยเด็ดขำด 
หรอืประเด็นทีม่คีวำมส ำคญัระดบัวกิฤตกิบัธรุกจิ เพือ่ให ้CoC CAB สำมำรถ จะออกประเด็นความไมส่อดคลอ้ง 

http://www.msc.org/docs/coc-certification-requirements-v3#page=47
https://www.amfori.org/resource/bsci-system-manual-part-v-annex-5-bsci-zero-tolerance-protocol
https://www.amfori.org/resource/bsci-system-manual-part-v-annex-5-bsci-zero-tolerance-protocol
https://www.amfori.org/resource/bsci-system-manual-part-v-annex-5-bsci-zero-tolerance-protocol
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ในระดบัรุนแรง  (major non-conformity) ได ้ถำ้คณุไมแ่จง้ให ้CoC CAB ทรำบ จะมคีวำมเสีย่ง 

ตอ่การถกูระงับใชใ้บรับรองเป็นเวลำ 3 เดอืน 

ฉนัเป็นผูซ้ือ้ขำย สญัชำตเิยอรมนั (ควำมเสีย่งต ำ่) โดยมใีบรบัรอง CoC ส ำหรบัการรบัรองแบบกลุม่ 
รวมถงึสถำนทีผ่ลติทีแ่ปรรูปในประเทศไทย (ควำมเสีย่งตำมมำตรฐำน) จะเกดิอะไรขึน้ 

ถำ้สถำนทีผ่ลติทีด่ ำเนนิกำรแปรรูป ไมป่ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นแรงงำนบงัคบัและแรงงำนเด็กของ MSC 

ใบรับรอง CoC อำจรวมถงึสถำนทีผ่ลติ ทีอ่ยูใ่นประเทศตำ่งๆ และมขีอบขา่ยของกจิกรรมตำ่งกนั ในฐำนะส ำนักงำน 
กลำง คณุตอ้งรับผดิชอบทีจ่ะรับประกนั ความสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของสถำนทีผ่ลติของคณุ ตำมมำตรฐำน 

CoC รวมถงึขอ้ก ำหนดดำ้นแรงงำนดว้ย 
ถำ้สถำนทีผ่ลติตอ้งด ำเนนิกำรตรวจประเมนิทางดา้นแรงงำนและไม่ไดด้ ำเนนิกำร (หรอืไม่ผำ่นเกณฑก์ำรปฏบิัต)ิ 

จะตอ้งถกูรอ้งขอใหม้กีารแกไ้ข ในระดบัรุนแรง  (major non-conformity)    
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ภำคผนวก 1: เครือ่งมอืใหค้ะแนนควำมเสีย่งดำ้นแรงงำนของประเทศ 
 

ตวัชีว้ดั เวปไซด ์

กระบวนกำรประเมนิควำมเสีย่ง 

ของประเทศ ส ำหรับ SA8000 
http://www.saasaccreditation.org/countryriskassessment  

(สำมำรถดำวนโ์หลดเป็น Excel หรอื PDF ได)้ 

International Trade Union 

Confederation Global Rights Index 

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-global-rights-index-

2018-en-final-2.pdf 

กำรใหส้ตัยำบนั 

ในอนุสญัญำสหประชำชำต ิตอ่ไปนี ้5 

ฉบับขึน้ไป: 

อนุสญัญำ ILO ฉบับที ่188 วำ่ดว้ย 

กำรท ำงำนในภำคประมง 

อนุสญัญำ ILO ฉบับที ่105 วำ่ดว้ย 

กำรยกเลกิแรงงำนบงัคบั 

อนุสญัญำ ILO ฉบับที ่182 วำ่ดว้ย 

กำรก าจัดรูปแบบทีเ่ลวรำ้ยทีส่ดุ 

ของกำรใชแ้รงงำนเด็ก 

อนุสญัญำ ILO ฉบับที ่29 วำ่ดว้ย 

แรงงำนบงัคับ 

พธิสีำร ILO ปี 2014 

ของอนุสญัญำฉบับที ่29 วำ่ดว้ย 

แรงงำนบงัคับ      

พธิสีำรเพือ่ป้องกนั ปรำบปรำม 

และลงโทษกำรคำ้มนุษย ์
โดยเฉพำะสตรแีละเด็ก เพิม่เตมิอนุสญัญำ 

สหประชำชำตเิพือ่ตอ่ตำ้นอำชญำกรรม 
ขำ้มชำต ิทีจ่ัดตัง้ในลักษณะองคก์ร 

(“พธิสีำรปำเลอรโ์ม (a)”) 

อนุสญัญำสหประชำชำต ิ1926 วำ่ดว้ย 

ทำส 

อนุสญัญำสหประชำชำตเิพิม่เตมิ 1956 

วำ่ดว้ย ทำส 

ขอ้ตกลง FAO Port State Measures 

 

C188: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11

300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312333:NO  

C105: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11

300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312250:NO  

C182: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11

300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312327:NO  

C29: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11

300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312174:NO 

พธิสีำรของ C29: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11

300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:3174672:NO  

พธิสีำร ปำเลอรโ์ม: 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREAT

Y&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&clang=_en  

อนุสญัญำ สหประชำชำต ิวำ่ดว้ย ทำส (1926): 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&m

tdsg_no=XVIII-2&chapter=18&clang=_en  

อนุสญัญำ สหประชำชำตเิพิม่เตมิ วำ่ดว้ย ทำส (1956): 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TRE

ATY&mtdsg_no=XVIII-

4&chapter=18&Temp=mtdsg3&clang=_en 

ขอ้ตกลง Port State Measures: 

http://www.fao.org/port-state-

measures/background/parties-psma/en/ 

รำยกำรสนิคำ้ทีผ่ลติ 
โดยแรงงำนเด็กหรอืแรงงำนบงัคบั 

ของกระทรวงแรงงำนสหรัฐอเมรกิำ 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-

of-goods  

สำมำรถดำวนโ์หลดเป็น Excel และกรองตำมรายการสนิคำ้ 

(ปลำแหง้, ปลำ, ล็อบสเตอร,์ สตัวน์ ้ำเปลอืกแข็ง, กุง้, ปลำนลิ) 

 

 

 

 

 

 

 

ส้ินสุดเอกสาร 

http://www.saasaccreditation.org/countryriskassessment
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312333:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312333:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312250:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312250:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312327:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312327:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:3174672:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:3174672:NO
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickinginPersons.aspx
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-2&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-2&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-2&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-4&chapter=18&Temp=mtdsg3&clang=_en
http://www.fao.org/port-state-measures/resources/detail/en/c/1113476/
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods

