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เร่ือง: ขอ้ผอ่นผัน 7: การแกไ้ขความเสี่ยงดา้นแรงงานในห่วงโซก่ารคุม้ครอง 

เอกสารโปรแกรมของ MSC และการอ้างองิขอ้กาํหนดทีเ่ก ีย่วขอ้ง:  

• มาตรฐานห่วงโซ่การคุม้ครองของ MSC v5.0 (มาตรฐานสําหรับกลุ่มและ CFO v2.0) 
o 5.7.2 (ฉบับเริ่มตน้และสําหรับกลุ่ม); 5.8.2 (มาตรฐาน CFO) 
o 5.7.3 (ฉบับเริ่มตน้และสําหรับกลุ่ม); 5.8.3 (CFO) 

• ขอ้กําหนดในการรับรองของ MSC v3.1 
o 8.2.15.b 

วนัทีมี่ผล: 28 พฤษภาคม 2021 

วนัทีห่มดอายุ: ขอ้ผ่อนผันนี้จะหมดอายุในวันท่ีเอกสารโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งฉบบัถัดไปมีผลบงัคบั 

หน่วยงานผู้ออกและวนัที:่ Dr Rohan Currey, Chief Science and Standards Officer, 9 กุมภาพันธ์ 2021 

เรียน: ผูต้รวจประเมินความสอดคลอ้งท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน (CAB) ของ MSC 

สําเนาถึง: Assurance Services International และ Aquaculture Stewardship Council  
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1 วตัถุประสงค ์
1.1 ขอ้ผอ่นผันฉบับนีทํ้าใหผู้ถื้อใบรับรองห่วงโซก่ารคุม้ครองสามารถแสดงถึงความสอดคลอ้งต่อขอ้กําหนด

ดา้นแรงงานของ CoC ไดส้องวิธี ภายในหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม:  
a. ปฏิบัติตามขอ้กําหนดดา้นแรงงาน CoC ปัจจุบัน หรือ  
b. ดําเนินการประเมินตนเองเก่ียวกับแนวปฏบิัตดิา้นแรงงาน ซึ่งครอบคลมุทุกสถานท่ีผลิตในใบรับรอง  

1.2 ขอ้ผ่อนผันนี้มีผลกับผูถื้อใบรับรอง ผูส้มัคร และผูร้ับเหมาชว่งตามท่ีระบุเป็นความเสีย่งมาตรฐาน 
ตามตาราง 5 และ 6 ของ  ขอ้กําหนดในการรับรอง CoC ของ MSC v3.1  
 

2 ขอ้กําหนดของขอ้ผ่อนผนั  – ผู้ถอืใบรบัรอง  
2.1 องค์กรท่ีระบุว่าเป็นความเสีย่งมาตรฐานใหเ้ลอืกทําอย่างใดอย่างหนึง่ตอ่ไปนี้:  

a. ปฏิบัติตามมาตรฐาน CoC 5.7.2/5.8.2 5.7.2/5.8.2 (ฉบับเริ่มตน้ v5.0; กลุ่ม และ CFO v2.0) 
และดําเนินการตรวจประเมินดา้นแรงงานโดยบุคคลท่ีสามใหส้มบูรณ ์
และปฏิบัติตามขอ้กําหนดดา้นแรงงานของ CoC หรือ 

b. ส่ง แบบประเมินตนเองดา้นแรงงานของห่วงโซ่การคุม้ครอง MSC 
เป็นส่วนหนึง่ของการตรวจประเมิน CoC และยอมรับท่ีจะดําเนนิการตรวจประเมินดา้นแรงงาน 
ถา้ไดรั้บแจง้ใหด้ําเนินการโดย MSC 

2.2 ถา้องค์กรเลือกทางเลือก 2.1.b จะตอ้ง: 
a. ดําเนินการประเมินตนเองหนึง่ครั้งต่อใบรบัรอง 
b. สําหรับองค์กรท่ีมีสถานท่ีผลิตและ/หรือผูร้ับเหมาช่วงหลายราย 

ขอ้มูลการประเมินตนเองจะตอ้งครอบคลุมสถานท่ีผลติท้ังหมดภายใตข้อ้ผอ่นผันนี้ 

แนวปฏบิตั ิ2.2.b: 

ผูรั้บเหมาช่วงสามารถทําแบบประเมินตนเองแยกต่างหาก 
ในกรณีท่ีไม่สามารถรวมหรือไม่เหมาะสมในทางปฏบิัตท่ีิจะรวมกับองค์กร  

c. ปฏิบัติตามคําแนะนําในแบบประเมินตนเอง 
d. กรอกขอ้มูลในแบบประเมินใหส้มบูรณ์ภายในวันท่ีตรวจประเมิน CoC 
e. ยอมรับท่ีจะดําเนินการตรวจประเมินดา้นแรงงาน ถา้ไดรั้บแจง้จาก MSC ใหด้ําเนินการ 
 

3 ขอ้กําหนดของขอ้ผ่อนผนั – CAB  
3.1 CAB จะส่งแบบประเมินใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมีความเสี่ยงมาตรฐาน เม่ือนัดหมายกําหนดเวลาตรวจประเมิน CoC 

เพื่อพิจารณาว่าลูกคา้นัน้เลือกท่ีจะใชว้ธิี 2.1.a หรือ 2.1.b 
3.2 CAB จะจดบันทึกคําตอบของลกูคา้ไวใ้นรายการตรวจสอบของการตรวจประเมินห่วงโซก่ารคุม้ครอง 

(เร่ิมตน้ และ กลุ่ม v4.1; CFO v2.1) 
3.3 ถา้ผูถื้อใบรับรองเลือกท่ีจะใชว้รรค 2.1.a ในกรณีนี้ ให ้CAB ปฏิบัติตาม 

ขอ้กําหนดการตรวจแรงงานโดยบคุคลท่ีสามของ MSC v1.0 
3.4 ถา้ผูถื้อใบรับรองเลือกท่ีจะใชว้รรค 2.1.b ในกรณีนี้ ให ้CAB: 

a. ส่งสําเนาแบบประเมินตนเองใหแ้ก่ผูถื้อใบรับรองก่อนการตรวจประเมิน CoC 
b. ตรวจสอบว่ามีการกรอกแบบประเมินตนเองใหส้มบูรณ์ภายในวันท่ีตรวจประเมิน CoC 
c. อัปโหลดแบบประเมินตนเองไปยังฐานขอ้มูลแผนงาน MSC พรอ้มกับรายงานการตรวจประเมิน 

CoC ขั้นสุดทา้ย 

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.pdf?sfvrsn=cee69a1c_21
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_thai.pdf?sfvrsn=5ccdaa41_4
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_12
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_12
https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program-documents/chain-of-custody-supporting-documents/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1-%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94-%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB-%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-msc-v1.0.docx
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_thai.pdf?sfvrsn=5ccdaa41_4
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_12
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_12
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-thai.pdf?sfvrsn=24ffea1e_4
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แนวปฏบิตั ิ3.4:  

ผูถื้อใบรับรองควรกรอกแบบประเมินตนเองใหส้มบูรณ์ก่อนการตรวจประเมิน  

แนวปฏบิตั ิ3.4.b:  

CAB ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการยืนยันความถูกตอ้งของคําตอบท่ีตอบในแบบสอบถาม 
แต่ใหต้รวจสอบว่ามีความสมบูรณแ์ละตอบครบทุกคําถาม 

 

3.5 CAB จะตอ้งเก็บรักษารายชื่อผูถื้อใบรับรองท่ีขอ้ผ่อนผนันีมี้ผลใชบ้ังคบั และจะตอ้งสามารถแจง้แก่ MSC 
หรือ ASI ไดเ้ม่ือรอ้งขอ  
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คําถามทีพ่บบ่อยและแนวปฏบิตัเิพิม่เตมิ 
 

1. ขอ้ผ่อนผนันี้มีวตัถปุระสงคอ์ย่างไร  

วัตถุประสงค์ของขอ้ผ่อนผนันีค้ือเพื่อใหเ้กิดความยืดหยุ่นมากขึน้สาํหรับผูถื้อใบรับรอง CoC ท่ีไดรั้บผลกระทบ 
ในการปฏิบัติตามขอ้กําหนดดา้นแรงงานของ CoC ภายในภาวะความไม่แน่นอนของสถานการณ์โรคระบาดโควดิ 
19 ในขณะเดียวกันยังรักษากลไกสาํหรับให ้MSC 
สามารถกํากับดูแลความเสี่ยงและประเด็นปัญหาท่ีอาจมีอยู่ในห่วงโซอุ่ปทานท่ีผ่านการรับรอง 
และเพื่อใหส้ามารถตอบสนองไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

2. ผู้ถอืใบรบัรองตอ้งดาํเนนิการตรวจประเมนิดา้นแรงงานให้สมบูรณ์เม่ือใด 
และจะมีการตรวจยนืยนัความถูกตอ้งโดยผู้ตรวจประเมนิความสอดคล้อง (CAB) อย่างไร  

ขณะนี้ผูถื้อใบรับรองมีทางเลอืกว่าจะดาํเนนิการตรวจประเมินดา้นแรงงาน หรือทําแบบประเมินดว้ยตนเอง 

ถา้ผูถื้อใบรับรองเลือกท่ีจะดําเนนิการตรวจประเมินดา้นแรงงาน แทนท่ีจะใชก้ารประเมินตนเอง 
ผูถื้อใบรับรองจะตอ้งดําเนนิการตรวจประเมินดา้นแรงงานใหเ้สร็จภายในการตรวจประเมิน CoC คร้ังถัดไป 
ผูต้รวจประเมินจะยืนยันความสอดคลอ้งกับขอ้กําหนดการตรวจแรงงานโดยบุคคลท่ีสามของ MSC 

ถา้ผูถื้อใบรับรองคาดหมายว่าจะดําเนินการตรวจประเมินดา้นแรงงานเสร็จภายในวนัท่ี 28 มีนาคม 2021 
(ขณะนี้ขยายจนถึง 28 พฤษภาคม 2021) ตามขอ้ผ่อนผันเดมิและการขยายเวลาหลงัจากนั้น 
โปรดทราบว่ากําหนดเวลานีจ้ะถูกแทนท่ีดว้ยขอ้ผ่อนผันใหม่ ดังนั้น 
ผูถื้อใบรับรองจะมีกําหนดเวลาในการดาํเนินการตรวจประเมินดา้นแรงงานใหเ้สร็จภายในเวลาตรวจประเมิน CoC 
คร้ังถัดไป ท้ังนี้เพื่อใหค้วามคาดหมายมีความสอดคลอ้งกันระหว่างผูท่ี้เลือกใชว้ิธกีารตรวจประเมิน 
กับผูท่ี้ประเมินตนเอง 
 

3. ถา้ใบรบัรองสําหรบักลุ่มมีการแบ่งชัน้ และ/หรือ ใช้ผู้รบัเหมาช่วง 
กจิกรรมทัง้หมดนี้จะตอ้งอยู่ในการประเมนิตนเองทัง้หมดหรือไม่  

ใช่ ถา้ใบรับรองมีขอบเขตท่ีรวมสถานท่ีผลิต และ/หรือผูร้ับเหมาช่วงซึง่อยู่ในระดบัความเสีย่งมาตรฐาน 
กิจกรรมเหล่านี้ควรจะสะทอ้นอยู่ในเนื้อหาของแบบประเมินตนเองดว้ย 
ขอ้มูลในแบบประเมินตนเองควรมีความครอบคลมุและครบถว้น 
ภายในขอบเขตสูงสดุท่ีผูถื้อใบรับรองสามารถกระทําได ้ 

ถา้ไม่สามารถรวมผูรั้บเหมาช่วงรายใด ผูรั้บเหมาช่วงนัน้ๆ สามารถทําแบบประเมินตนเองแยกต่างหากได ้
ในกรณีนี้ ผูถื้อใบรับรองจะตอ้งรับผิดชอบต่อความสอดคลอ้งของผูร้ับเหมาช่วงตามมาตรฐาน CoC (เริ่มตน้ v5.0; 
สําหรับกลุ่มและ CFO v2.0) วรรค 5.3.1 
 

4. CAB จะตอ้งตรวจสอบการประเมนิตนเองหรือไม่  

ไม่ CAB จะตอ้งตรวจสอบเฉพาะว่าการประเมินตนเองนัน้สมบูรณ ์
 

5. ใครจะตอ้งจา่ยค่าตรวจประเมนิ ถา้ MSC กําหนดให้ดาํเนนิการ  

สําหรับผูถื้อใบรับรองท่ีเลือกทําแบบประเมินตนเอง ทาง MSC 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะมอบหมายใหมี้การตรวจประเมินดา้นแรงงาน 
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โดยอาจมีการมอบหมายใหด้ําเนินการตรวจประเมินดา้นแรงงานในกรณีท่ีมีขอ้กังวลจากเนื้อหาท่ีไดรั้บในแบบประ
เมินตนเอง หรือเป็นการเลือกแบบสุ่ม การตรวจประเมินทางดา้นแรงงานในกรณนีี้ MSC 
จะเป็นผูส้นับสนนุคา่ใชจ้า่ย  
 

6. ฉนัจะหาแบบประเมนิตนเองไดจ้ากทีไ่หน 

แบบประเมินตนเองนัน้มีอยู่ในเว็บไซตข์อง MSC ท่ี: https://www.msc.org/for-business/certification-
bodies/supporting-documents. 

7. แบบประเมนิตนเองนี้ตอ้งทําบ่อยเพียงใด 

ใหก้รอกขอ้มูลในแบบประเมินตนเองใหส้มบูรณ์ทุกปี เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการตรวจประเมิน CoC 
เนื้อหาควรไดร้ับการปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น 
การทํางานกับโครงการตรวจประเมินทางสังคมใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงในใบรับรอง CoC เช่น 
มีสถานท่ีผลิตใหม่เพิ่มขึ้น  

ถา้มีขอ้ซักถามใดๆ โปรดติดต่อคณะทํางานดา้นมาตรฐานของห่วงโซ่อุปทาน MSC (supplychain@msc.org) 
MSC จะเฝ้าตดิตามสถานการณ์และจะแจง้ใหท้ราบเม่ือมีขอ้มูลเพิ่มเตมิ 
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