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หมวดที ่1 – ภาพรวมของระบบการบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชน 

กลุ่ม ปตท. แสดงความมุ่งมัน่ในเร่ืองการบริหารจดัการความยัง่ยนื โดยการประกาศนโยบายและกรอบการบริหารจดัการความ

ยัง่ยนื (Sustainbility Management Policy and Sustainability Management Framework) และเพ่ือใหก้ารดาํเนินงานตาม

นโยบายและกรอบการบริหารจดัการดงักล่าวเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล โครงการบริหารจดัการความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (คบง.) 

จึงไดพ้ฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Management System; HRMS) น้ีข้ึนเป็นแนวทาง

สาํหรับกลุ่ม ปตท.สาํหรับการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน 

วตัถุประสงค์ของแนวปฏบิัต ิ

 เพ่ือกาํหนดวธีิการในการบริหารจดัการประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 

 เพ่ือช่วยการทาํงานของกลุ่ม ปตท. ในการประยกุตใ์ชข้ั้นตอนการดาํเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน 

ขอบเขตของแนวปฏบิัต ิ

 ครอบคลุมการดาํเนินงาน และกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่ม ปตท. ท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน   ตลอด

ระยะเวลาของการดาํเนินงาน ตั้งแต่ การควบรวม และการซ้ือกิจการ การก่อสร้าง จนถึงการยกเลิกกิจการ 

 สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการดาํเนินงานของกลุ่ม ปตท. ทุกภูมิภาคทัว่โลก 

 HRMS ฉบบัน้ี เป็นเพียงวธีิการภายในของกลุ่ม ปตท. ในการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม 

ปตท. เฉพาะท่ี ปตท. เป็นเจา้ของ หรือไดรั้บสิทธิในการเขา้ไปบริหารจดัการการดาํเนินงาน ซ่ึงการดาํเนินงานตอ้ง

สอดคลอ้งตามกฎหมายทอ้งถ่ิน หรือกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบติัตามท่ี

บริษทักาํหนด 

 

กลุ่ม ปตท. ดาํเนินธุรกิจในตลาดโลกท่ีซบัซอ้น แนวทางการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนใน HRMS เล่มน้ี อาจไม่

ครอบคลุมประเดน็ดา้นสิทธิมนุษยชนทั้งหมดท่ีอาจเกิดข้ึน  แต่กลุ่มปตท. มุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจตามแนวทางการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี มีคุณธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้   ในสถานการณ์ท่ีการปฏิบติั หรือประเพณี

และวฒันธรรมทอ้งถ่ินขดัแยง้กบัแนวปฏิบติั หรือมาตรฐานสากล กลุ่มปตท. จะสนบัสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชน

ในการแกไ้ขสถานการณ์ความไม่สอดคลอ้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป     

บริบทของแนวปฏิบัต ิ

 พฒันาวธีิการท่ีเป็นระบบในการประเมินความเส่ียง และกาํหนดแนวทางในการควบคุมหรือบรรเทาผลกระทบจาก

ความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานประสิทธิผลของการดาํเนินการ  

 เพ่ือตอบสนองต่อแรงกดดนัจากภายนอก เช่น การใหค้าํมัน่สญัญา หรือขอ้กาํหนดทางกฎหมาย  

 เพ่ือกาํหนดโครงสร้างในการกาํกบัดูแล  บทบาท และความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ

บริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน  
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 กาํหนดกระบวนการบริหารจดัการ และกระบวนการทวนสอบการดาํเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน เช่น กระบวนการ

ประเมิน และช้ีบ่งประเด็นความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน, กระบวนการในการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งตามแนวทางท่ี

กาํหนด รวมถึงกระบวนการในการติดตามประสิทธิผล และการรายงานผลการดาํเนินงาน 

การบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชน  

การบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม ปตท. แสดงในภาพท่ี 1 

 
 

ภาพที ่1 ภาพรวมของการบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม ปตท. 

 

กลุ่ม ปตท. แสดงความมุ่งมัน่ในเร่ืองการบริหารจดัการความยัง่ยนื โดยการประกาศนโยบายการบริหารจดัการความยัง่ยนืและ

กรอบการบริหารจดัการความยัง่ยนื  เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล กลุ่ม ปตท. จึงไดพ้ฒันาระบบการ

บริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนฉบบัน้ีข้ึนเป็นแนวทางในการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม ปตท. ตาม

องคป์ระกอบท่ี 2 (สิทธิมนุษยชน) และองค์ประกอบที ่3 (บุคลากรองค์กร) โดยระบบดงักล่าวประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนสาํคญั 

ไดแ้ก่ 

1. ประเมินผลกระทบ โดยการประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน ซ่ึงทาํการประเมินในระดบัประเทศ กลุ่ม

อุตสาหกรรม พ้ืนท่ีปฏิบติัการ จนถึงระดบับุคคล 

2. บูรณาการการดาํเนินงาน เม่ือทาํการประเมินความเส่ียงแลว้เสร็จ กาํหนดแผนการบริหารจดัการความเส่ียง โดยใช้

มาตรฐาน แนวทาง หรือระบบการจดัการของกลุ่ม ปตท. เช่น กรอบการบริหารจดัการความยัง่ยนื  ระบบการบริหาร

จดัการดา้นความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม คู่มือดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นตน้ มา

ประยกุตใ์ชใ้นการลด หรือควบคุมผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน    
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3. การบริหารจดัการข้อร้องเรียน ในกระบวนการดาํเนินงาน  ตอ้งกาํหนดแนวทางในการรับ และบริหารจดัการขอ้

ร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการในการปกป้องผูร้้องเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแส ซ่ึงสามารถใชร้ะบบการ

รับเร่ืองร้องเรียนท่ีมีอยูเ่ดิม หรือช่องทางการรับขอ้ร้องเรียนผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. ติดตามการดําเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเส่ียง โดยกาํหนดระยะเวลาในการติดตาม และประเมินผลตาม

ความเหมาะสมของแต่ละแผนงาน  รวมถึงการตรวจประเมินเพ่ือใหม้ัน่ใจประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจดัการ  

5. รายงาน เปิดเผยผลการดาํเนินงาน และผลลพัธ์ของการบริหารจดัการแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

หมวดที ่2 – ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกและคาํมัน่สัญญาโดยสมคัรใจ 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายนอกและคาํมัน่สัญญาโดยสมคัรใจ 

สิทธิมนุษยชนกลายเป็นประเด็นหลกัตั้งแต่ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights: 

UDHR) เร่ิมมีบทบาทภายหลงัช่วงเสร็จส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงมีเป้าหมายจะยกเลิกการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่นั้นมา 

องคก์รพยายามกล่าวถึงเร่ืองสิทธิมนุษยชนในหลากหลายมุมมอง เช่น เร่ืองของบรรษทัภิบาล มาตรการดา้นแรงงาน โอกาส

ความเท่าเทียมกนั และชนกลุ่มนอ้ย  ถึงแมว้า่สิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางดา้นสงัคม  ประเด็นดา้น

สิทธิมนุษยชนในปัจจุบนัยงัเก่ียวขอ้งกบัมุมมองทางดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ยเช่นกนั ในขณะท่ีแต่ละคนควรจะมีสิทธิในการมีชีวติ

อยูท่่ามกลางส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความปลอดภยั ความสะอาด มีสุขอนามยัท่ีดี และยัง่ยนื การดาํเนินงาน และกิจกรรมของธุรกิจอาจ

สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและมีผลต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสิทธิต่างๆ ท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้  

ในปัจจุบนั มีหลากหลายองคก์รและสมาคมระดบัโลกท่ีมีความตระหนกัเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน จึงมีการ

กาํหนดแนวทาง มาตรการและกิจกรรมมากมายท่ีช่วยบริษทัในการดาํเนินการดา้นสิทธิมนุษยชนและการพิจารณาทาง

จริยธรรมท่ีมีผลต่อการดาํเนินการทางธุรกิจ  

หลกัการเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนตา่งๆ ไดรั้บการพฒันาโดยขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact; 

UNGC), ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights; UNUDHR), ปฏิญญา

สหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิของปวงชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม  (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples), 

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ  (International Labour Organization; ILO), กรอบและหลกัปฏิบติัดา้นธุรกิจและสิทธิ

มนุษยชนขององคก์รสหประชาชาติ: กรอบรุกก้ี (United Nations Framework and Guiding Principles on Business and 

Human Rights; UNGP or Ruggie Framework) ถึงแมห้ลกัการทั้งหมดน้ีจะมีมุมมองของประเดน็ดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีแตกต่าง

กนัแต่วตัถุประสงคห์ลกั คือ การสนบัสนุนสิทธิของแต่ละบุคคล โดยไม่พิจารณาบทบาทและตาํแหน่งในสงัคม  

กลุ่ม ปตท. ดาํเนินการดา้นสิทธิมนุษยชนโดยสมคัรใจเก่ียวกบักิจกรรม และการดาํเนินงาน อีกทั้งยงัเขา้ร่วมเป็นภาคีของ

ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หลายบริษทัในอุตสาหกรรมนํ้ ามนัและก๊าซต่างตระหนกัในประเดน็เร่ืองสิทธิมนุษยชนมาก

ยิง่ข้ึน เน่ืองจากธรรมชาติของธุรกิจน้ีมีความเส่ียงสูงต่อการละเมิดสิทธิของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของ

องคก์ร สมาคมรักษส่ิ์งแวดลอ้มของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนานาชาติ (The International Petroleum Industry Environmental 

Conservation Association; IPIECA) จึงไดพ้ฒันาแนวทางดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในอุตสาหกรรมนํ้ ามนัและก๊าซ

ข้ึน เช่น สิทธิมนุษยชนและจริยธรรมในอุตสาหกรรมนํ้ ามนัและก๊าซ กระบวนการสอบทานธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  ชน
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พ้ืนเมืองและอุตสาหกรรมนํ้ ามนัและก๊าซ เป็นตน้ นอกจากน้ี โครงการความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสกดัทรัพยากรธรรมชาติ 

(The Extractive Industries Transparency Initiative; EITI) สาํหรับบริษทันํ้ ามนัและก๊าซรวมถึงเหมืองแร่โดยเฉพาะ ซ่ึงเป็น

มาตรฐานระดบัโลกท่ีส่งเสริมการแสดงท่ีมาของรายไดอ้ยา่งโปร่งใส มุ่งเนน้การปรับปรุงการปกครองประเทศท่ีมีทรัพยากร

อยา่งมัง่คัง่ ลดการฉอ้ราษฎร์บงัหลวงและเพ่ิมความโปร่งใส โดยสนบัสนุนใหมี้การเปิดเวทีอภิปรายสาธารณะเก่ียวกบั

วธีิการใชร้ายไดจ้ากนํ้ ามนั ก๊าซและเหมืองแร่ ส่วนประกอบหลกั 3 ประการของโครงการความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสกดั

ทรัพยากรธรรมชาติประกอบดว้ย (ก) การเปิดเผยการใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายใหก้บัรัฐบาล (ข) การเปิดเผยโดยรัฐบาลเก่ียวกบั

ค่าใชจ่้ายท่ีรัฐบาลไดรั้บ และ (ค) การตรวจสอบอิสระเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บ (ตวัอยา่งเช่น ภาษี และ ค่าสิทธิ) 

ทั้งน้ี กลุ่ม ปตท. แสดงความมุ่งมัน่ท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลผลประกอบการทางการเงินแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งครบถว้น 

เหมาะสม 

นอกจากน้ี มาตรฐาน ISO26000 ไดใ้หแ้นวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีรวมถึงมุมมองของสิทธิมนุษยชน 

มาตรฐานดา้นแรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมกบัสงัคม และมาตรการการดาํเนินงานท่ียติุธรรม  

แนวทางการรายงานความยัง่ยนืท่ีพฒันาโดยองคก์ารแห่งความริเร่ิมวา่ดว้ยการรายงานสากล หรือ Global Reporting Initiative 

(GRI)’s Sustainability Reporting Guidelines ไดค้าํนึงถึงมุมมองดา้นผลประกอบการและวธีิการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สิทธิมนุษยชน เพ่ือท่ีองคก์รจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัสาํคญัผา่นการจดัทาํรายงานความยัง่ยนื  

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่ม ปตท. และกรอบการบริหาร

ความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท. จะสรุปไวใ้นภาคผนวก ก 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้อง และการสนับสนุนของภาครัฐ 

นอกเหนือจากมาตรฐานและแนวทางภายในของกลุ่ม ปตท.แลว้ กฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบติัของทอ้งถ่ิน และขอ้บงัคบัของ

ประเทศท่ีกลุ่ม ปตท. เขา้ไปดาํเนินธุรกิจถือเป็นความจาํเป็นพ้ืนฐานท่ีกลุ่มปตท. จะตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด กลุ่ม ปตท. จะ

ทบทวนความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนของการดาํเนินธุรกิจ และกิจกรรมในแต่ละประเทศ0

1 เพ่ือทาํเขา้ใจกบัประเด็นดา้นสิทธิ

มนุษยชนท่ีเกิดข้ึนในแต่ละประเทศท่ีเขา้ไปดาํเนินงาน  

กลุ่ม ปตท. เคารพ  และยดึถือแนวทางปฏิบติัทางพฤติกรรมของนานาชาติ ในการดาํเนินงาน และจะสร้างความเช่ือมัน่ใน

ประสิทธิผลของการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนผา่นการกาํกบัดูแลตามแนวทางการกาํกบัดูแลบริษทัในกลุ่ม 

ปตท. (PTT Way of Conduct) เพ่ือป้องกนัการสมรู้ร่วมคิดต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กลุ่ม ปตท. จะเขา้ร่วมทบทวนและเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบักฎหมายท่ีนาํเสนอ กฎเกณฑ ์ประเดน็หรือนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง

ดา้นสิทธิมนุษยชน อยา่งมีจริยธรรมและสร้างสรรค ์ตามความจาํเป็น และเหมาะสม  

  

                                                
1 World Report, Human Rights Watch, https://www.hrw.org/previous-world-reports 
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หมวดที ่3 –กรอบการดาํเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน  

ความมุ่งมัน่ 

กลุ่ม ปตท. มีนโยบายการบริหารจดัการความยัง่ยนืเพ่ือส่งเสริมการบริหารจดัการความยัง่ยนืของบริษทัในกลุ่ม โดยใชก้รอบ

การบริหารจดัการความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท. เป็นแนวทางในการสนบัสนุนนโยบาย  ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกบั

นโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบติัดา้นการบริหารจดัการความยัง่ยนืระดบัสากล ท่ีกลุ่ม ปตท. ยดึถือในการปฏิบติั เช่น กรอบ

การรายงานสากล (Global Reporting Initiative; GRI), ดชันีความยัง่ยนืดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices ; DJSI), 

สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (The World Business Council for Sustainable Development: WBCSD), ขอ้ตกลง

โลกแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานนานาชาติ (The United Nations Global Compact) และ International  Organization for 

Standardization: ISO 26000 โดยแต่ละหน่วยธุรกิจและบริษทัภายในกลุ่ม ปตท. ตอ้งดาํเนินการตามนโยบาย และกรอบการ

บริหารจดัการความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท.ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

สิทธิมนุษยชนเป็นหน่ึงในสิบขององคป์ระกอบหลกัของกรอบการบริหารจดัการความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท.  เพ่ือใหค้วามสาํคญั

กบัการปกป้องสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มของ ปตท. รวมถึงบุคคลผูด้อ้ยโอกาสและกลุ่มคนท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็น

พิเศษ เช่น  ผูห้ญิง คนพิการ หรือชนพ้ืนเมือง  ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สิทธิแรงงาน สุขภาพและความปลอดภยัของ

พนกังานและผูรั้บเหมา  การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม  การสร้างผลกระทบทางบวกท่ีย ัง่ยนืในชุมชน  และการเคารพสิทธิมนุษยชน

ในทุกพ้ืนท่ีท่ีกลุ่ม ปตท. เขา้ไปดาํเนินงาน  

แมว้า่การปกป้องสิทธิมนุษยชนจะเป็นบทบาทท่ีสาํคญัของภาครัฐ  แต่กลุ่ม ปตท. เช่ือวา่บริษทัในกลุ่มต่างมีบทบาทสาํคญัใน

การเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนท่ีอยูภ่ายใตข้อบเขตผลกระทบจากการดาํเนินงานของกลุ่ม การกระทาํดงักล่าวยงัสร้าง

โอกาสในการสนบัสนุนเร่ืองการกาํกบัดูแล ความโปร่งใส การเคารพกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และการพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมในพ้ืนท่ีท่ีกลุ่ม ปตท. ดาํเนินงาน  นอกจากน้ีพนกังานทุกคนควรมีความตระหนกัในการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งตาม

แนวทางท่ีกาํหนดในคู่มือการจดัการฉบบัน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจในประสิทธิผลของการดาํเนินการท่ีครอบคลุมทุกกิจกรรมของกลุ่ม 

ปตท.  

นอกจากองคป์ระกอบท่ี 2 สิทธิมนุษยชน แลว้ องคป์ระกอบท่ี 3 บุคลากรองคก์ร ยงัเป็นอีกหน่ึงองคป์ระกอบของกรอบการ

บริหารจดัการความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท. ท่ีตอ้งผสานการจดัการในหลายมิติท่ีเก่ียวเน่ืองกนั และเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จใน

การบริหารจดัการประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนในระยะยาว  หลกัสาํคญัในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยจ์าํเป็นตอ้งเขา้ใจ 

และเคารพสิทธิแรงงาน กล่าวคือ สิทธิตามกฎหมายและสิทธิอนัพึงมีระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งในขอบข่ายการทาํงานท่ีอยู่

ภายใตก้ฎหมายแรงงานและการจา้งงาน จึงมีความเก่ียวขอ้งกบัสิทธิขั้นพ้ืนฐานของลูกจา้ง เช่น สิทธิในสภาพแวดลอ้มการ

ทาํงานท่ีปลอดภยั สิทธิในการก่อตั้งสหภาพแรงงานหรือการเจรจาต่อรองเพ่ือป้องกนัการเอารัดเอาเปรียบต่อลูกจา้งสิทธิ

ประโยชนข์องพนกังานต่างๆ เช่น การไดรั้บโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั ระยะเวลาการทาํงาน ค่าแรงขั้นตํ่า การป้องกนัการบงัคบัใช้

แรงงาน การเลิกจา้งอยา่งไม่เป็นธรรม ตลอดจนสวสัดิการอ่ืนๆ เป็นตน้ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถอา้งอิงไดจ้ากกรอบการบริหารจดัการความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท. 
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โครงสร้างการกาํกบัดูแล  

โครงสร้างการกาํกบัดูแลระบบการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนแบ่งออกเป็น 2 ระดบัดงัต่อไปน้ี 

 ระดบับริษทั (Corporate Level) ประกอบดว้ย 

o สาํนกังานใหญ่ (PTT Corporate) มีหนา้ท่ีหลกัในการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานของกลุ่ม ปตท. และ

การบริหารจดัการร่วมกนัของกลุ่ม ปตท. โดยอาศยักรอบการดาํเนินงานของกลุ่มปตท.  

o กลุ่มธุรกิจ (Business Group) มีบทบาทในการกาํหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย ติดตามผลการดาํเนินงานของแต่

ละหน่วยธุรกิจอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือความสาํเร็จและสร้างความร่วมมือระหวา่งกนัในการดาํเนินงาน   

 ระดบัปฏิบติัการ (Operational Level) ในกลุ่มปตท. รวมถึงผูบ้งัคบับญัชา หน่วยธุรกิจ หน่วยปฏิบติัการ และ

หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง มีหนา้ท่ีหลกัในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของหน่วยปฏิบติัการใหส้อดคลอ้งตาม

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของบริษทั รวมทั้งบูรณาการแนวทางของกลุ่ม ปตท. ใหเ้ขา้กบัการดาํเนินงานในระดบั

ปฏิบติัการเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด  

บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานผูจ้ดัทาํเอกสาร 

โครงการบริหารจดัการความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (คบง.) เป็นผูก้าํหนดแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน โดยมี

หนา้ท่ีในการ: 

 จดัทาํคู่มือการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน 

 ทาํใหเ้กิดความมัน่ใจวา่กระบวนการในการประยกุตใ์ชแ้นวปฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 กาํหนดระยะเวลาในการทบทวนกระบวนการท่ีเหมาะสม รวมถึงกาํหนดกระบวนการในการติดตามการ

เปล่ียนแปลงท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการปฏิบติั (กาํหนดการทบทวนทุก 3 ปี ตามระยะเวลาในการทบทวน

กรอบการบริหารจดัการความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management Framework) 

บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ตารางที ่1) 

 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (Sustainability Alignment Committee: 

SAC) ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการนาํระบบการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และกาํหนด

ทิศทาง หรือใหค้วามคิดเห็น ในการนาํแนวปฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชนไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบักรอบการบริหารจดัการ

ความยัง่ยนื กลุ่ม ปตท. 

 หน่วยงานบริหารจดัการความยัง่ยนื (SM) จากแต่ละบริษทัในกลุ่ม ปตท. มีหนา้ท่ีส่งเสริม และผลกัดนัการ

ประยกุตใ์ชแ้นวปฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชนในกลุ่ม ปตท. 

 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Subject Matter Expert: SMEs) จากแต่ละบริษทัในกลุ่ม ปตท. มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามแนว

ทางการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 
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ตารางที ่1 โครงสร้างการกาํกบัดูแลในการบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชน 

การบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชน 

(Human Rights Management Governance 

Structure) 

โครงสร้างการกาํกบัดูแล (Governance Structure) 

Responsible 

ดาํเนินการ 

Accountable 

รับผดิชอบ 

Consulted  

สนับสนุนข้อมูล 

Informed  

รับรู้ข้อมูล 

อธิบายวสัิยทศัน์และวตัถุประสงค์ 

Define vision, policy and objectives 

 SM   SAC  SAC  SMEs 

บ่งช้ีบทบาทและความรับผดิชอบ 

Specify roles and responsibilities 

 SMEs  SM  SM  SAC 

ประเมนิความเส่ียง 

Assess risks 

 SMEs/SM  SMEs/SM  SAC  SAC 

พฒันามาตรการลดความเส่ียง 

Develop risk mitigation measures 

 SMEs  SM  SM/SAC  SAC 

นํามาตรการลดความเส่ียงไปปฏบิัต ิ

Implement risk mitigation measures 

 SMEs  SM  SM/SAC  SAC 

ตรวจสอบและตดิตามผลการดาํเนินงาน 

Monitor and track performance 

 SMEs  SM  SM  SAC 

ดาํเนินการตรวจสอบ 

Conduct audits 

 SM   SAC  SAC  SAC 

พฒันาและดาํเนินการแก้ไข 

Develop and execute corrective actions 

 SMEs  SM  SM  SAC 

ดาํเนินการทบทวนการบริหารจดัการ 

Conduct management review 

 SM   SAC  SAC SMEs 

เปิดเผยผลการดาํเนินงาน 

Disclose performance 

SMEs/SM   SM  SAC  SAC 

 

กลไกการนํากรอบการดาํเนนิงานไปใช้ให้เกดิผลในทางปฏบิัต ิ

หน่วยงานบริหารจดัการความยัง่ยนื (SM) จากแต่ละบริษทัในกลุ่ม ปตท. มีหนา้ท่ีส่งเสริม และผลกัดนัการประยกุตใ์ชร้ะบบ

การบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนภายในแต่ละบริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล โดยใชม้าตรฐานการดาํเนินงาน กฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่ม ปตท. โดยตอ้งทาํใหม้ัน่ใจวา่สามารถลด  หรือควบคุมประเดน็ความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ   
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หมวดที ่4 – กระบวนการบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชน 

กลุ่ม ปตท. แสดงความรับผดิชอบต่อผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียผา่นการบริหารจดัการ

ภายใน และการบริหารจดัการสายโซ่อุปทาน โดยการบ่งช้ีประเดน็เร่ืองสิทธิมนุษยชน และกาํหนดมาตรการในการควบคุม 

และติดตามในกระบวนการดาํเนินการในปัจจุบนั เพ่ือใหเ้ป็นแนวปฏิบติัท่ีดีทางธุรกิจเพ่ือช่วยสร้างความเขา้ใจในประเด็นดา้น

สิทธิมนุษยชนท่ีอาจเกิดข้ึน และผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งช่วยในการบริหารจดัการประเด็นและ

ผลกระทบเหล่าน้ีโดยบูรณาการเขา้กบัแผนการดาํเนินงาน และการบริหารจดัการ   

การนําระบบการบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชนไปใช้ให้เกดิผลในทางปฏิบตั ิ 

ระบบการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนไดป้ระยกุตใ์ชก้ระบวนการตรวจสอบ และวเิคราะห์สถานะดา้นสิทธิมนุษยชนของ 

IPIECA (IPIECA Human Rights Due Diligence Process) ภาพรวมของระบบการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนดงัแสดงใน

ภาพที ่2 ทั้งน้ี กระบวนการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนของกลุ่มปตท. ควรมีการส่ือสารอยา่งสมํ่าเสมอไปยงัผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย รวมทั้งการกาํกบัดูแลการนาํระบบการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยคณะ

กรรมการบริหารความร่วมมือการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (SAC) ทั้งน้ี โครงการบริหารจดัการความยัง่ยนืกลุ่ม 

ปตท. (คบง.) เป็นผูน้าํเสนอขอ้มูลใหค้ณะกรรมการ (SAC) พิจารณาในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัท่ีส่งผลกระทบต่อ

ภาพรวมการดาํเนินงานตามระบบการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม ปตท.  
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ภาพที ่2 ภาพรวมของระบบการบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชน 

กระบวนการบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชน 

กระบวนการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนมี 6 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1. ขอ้กาํหนดและกฎเกณฑข์องบริษทั (Regulatory and Corporate Requirements) 

บริษทัในกลุ่ม ปตท. ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎเกณฑต์ามท่ีไดใ้หค้าํมัน่สญัญาโดยสมคัรใจไวก้บัผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก ซ่ึงไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในหมวดที ่2 และมีผลใหบ้ริษทัจะตอ้งกาํหนดกรอบการบริหารจดัการดา้นดา้นสิทธิ

มนุษยชน ดงัท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมวดที ่3 รวมทั้ง การส่ือสารและสนบัสนุนใหเ้กิดการนาํระบบการบริหารจดัการดา้นสิทธิ

มนุษยชนไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิผลในทางปฏิบติั ทั้งน้ีการกาํหนดวสิยัทศัน์และการดาํเนินงานตามระบบการบริหารจดัการ

ดา้นสิทธิมนุษยชน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน รวมถึงการปกป้องมูลค่าของ

โครงการขนาดใหญ่ โดยการปรับปรุงธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองอนัจะนาํไปสู่การสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยนื (Social License 

to Operate) ของกลุ่ม ปตท.  

วธีิการระบุความรับผิดชอบและโครงสร้างการกาํกบัดูแลในการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน ดาํเนินงานโดย

ใชแ้มททริกซ์ RACI (ตารางที ่1) ทั้งน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Subject Matter Expert: SMEs) จากแต่ละบริษทัในกลุ่ม ปตท. มี
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หนา้ท่ีปฏิบติัตามแนวทางการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล โดยการสนบัสนุนจากโครงการ

บริหารจดัการความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (คบง.) ซ่ึงตอ้งนาํเสนอขอ้มูลใหค้ณะกรรมการบริหารความร่วมมือการดาํเนินธุรกิจอยา่ง

ย ัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (SAC) พิจารณา ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการดาํเนินงาน และกลุ่มผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสียภายนอก  รวมถึงทาํใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบของบริษทัมีการปรับปรุงใหส้อดคลอ้ง

ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

2. การพิจารณาประเด็นและการวางแผนกลยทุธ์ (Gap Assessment and Strategic Planning)   

วตัถุประสงคห์ลกัในกระบวนการน้ี คือการประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนและผลกระทบตอ่บริษทัในระดบั

บริษทั (Corporate Level) และระดบัปฏิบติัการ (Operational Level) 

 ระดบับริษทั: โครงการบริหารจดัการความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (คบง.) มีหนา้ท่ีหลกัในการรวบรวมรายงาน

ความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม ปตท. (Human Rights Risk Register) รายละเอียดเพ่ิมเติมดูใน

ภาคผนวก ข เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่ม ปตท. อยูใ่น

ระดบัท่ียอมรับไดแ้ละ ไดรั้บการบริหารจดัการทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยตอ้งประเมินความ

เส่ียงในภาพรวมและระบุมาตรการการบริหารจดัการความเส่ียง รวมทั้งควรทาํการทบทวนรายงานความ

เส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน(Human Rights Risk Register) อยา่งสมํ่าเสมอ ในกรณีมีความเปล่ียนแปลงท่ี

สาํคญัในกลุ่มธุรกิจใหม่หรือการเปล่ียนแปลงในระดบัหน่วยงาน/โครงการ รวมทั้ง กรณีท่ีเกิดประเดน็

สาํคญัดา้นสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึน (Human Right Incident)  

 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีความเส่ียง (ภายหลงัมีมาตรการควบคุม) อยูใ่นระดบัปานกลางหรือระดบัสูง หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ (Subject Matter Expert: SMEs) หรือหน่วยงานบริหารจดัการความยัง่ยนื (SM) ของแต่ละ

บริษทั มีหนา้ท่ีแจง้ใหโ้ครงการบริหารจดัการความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (คบง.)หรือคณะกรรมการบริหาร

ความร่วมมือการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (SAC) ทราบและพิจารณามาตรการท่ีจาํเป็นเพ่ิมเติม

ต่อไป 

 

 ระดบัหน่วยงาน/โครงการ: มีกิจกรรม 2 เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน 

คือ การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นและการควบรวมกิจการ (Mergers and Acquistitions: M&A) และการพฒันา

หน่วยธุรกิจใหม่ รวมทั้งโครงการท่ีมีอยูเ่ดิม 

o การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นและการควบรวมกิจการ (M&A)    

การดาํเนินธุรกิจในประเทศ  ภูมิภาค หรือพ้ืนท่ีใหม่ หรือการเขา้ร่วมธุรกิจใหม่ ควรมีการ

ตรวจสอบ และวเิคราะห์สถานะดา้นสิทธิมนุษยชน  โดยใชร้ายการตรวจสอบวเิคราะห์สถานะ

ดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence Checklist) รายละเอียดเพ่ิมเติมดูใน

ภาคผนวก ค เพ่ือวเิคราะห์ ประเดน็ดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงของพนัธมิตร 

ประเทศ หรือพ้ืนท่ีของหน่วยงาน/โครงการ ทั้งน้ี กลุ่มงานพฒันากลยทุธ์และธุรกิจ (Business 

Development: BD) ของบริษทั ควรท่ีจะรวมประเดน็ขอ้คน้พบ (Findings) จากรายการ
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ตรวจสอบวเิคราะห์สถานะดา้นสิทธิมนุษยชน ไปเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาตดัสินใจร่วม

ธุรกิจกบัพนัธมิตร หรือขยายธุรกิจ รวมทั้ง ตอ้งพิจารณารายช่ือประเทศท่ีมีความเส่ียงดา้นสิทธิ

มนุษยชนมาใชใ้นการอา้งอิงประกอบการพิจารณาตดัสินใจดว้ย ตวัอยา่ง เช่น รายงานภาพรวม

ของโลกประจาํปีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน – Human Rights Watch) โดยกลุ่มงานพฒันากลยทุธ์

และธุรกิจ (Business Development) ของบริษทั มีหนา้ท่ีนาํเสนอขอ้มูลไปยงัคณะกรรมการการ

ลงทุน (Strategic Investment Management Committee) เพ่ือพิจารณา 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการลงทุนอนุมติัการลงทุนในการควบรวมกิจการ/สินทรัพย ์หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งทาํการประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact 

Assessment: HRIA) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาโครงการ แต่หากคณะกรรมการลงทุนไม่

อนุมติั กระบวนการควบรวมกิจการ/สินทรัพยด์งักล่าว จะถูกพิจารณาตดัออกจากกระบวนการ

บริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน (HRMS) 

 

o การพฒันาหน่วยธุรกิจใหม่ หรือการเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการท่ีมีอยูเ่ดิม: กระบวนการการ

ประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน (HRIA) ถูกนาํมาใชเ้พ่ือทาํใหห้น่วยธุรกิจใหม่ สามารถ

บ่งช้ี มีระบบการบริหารและตรวจสอบผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบ 

ทั้งน้ี HRIA จะดาํเนินการในกรณีมีความแตกต่างของกิจกรรมการผลิตและหน่วยธุรกิจท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนั รายละเอียดเพ่ิมเติมดูในภาคผนวก ง 

 

เม่ือพิจารณาระบบการจดัการของกลุ่ม ปตท. เช่น SM Framework, SSHEMS, CDCR Manual 

ในการบริหารจดัการประเดน็ความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์ ทาํ

ความเขา้ใจ และการวางแผนท่ีตอบสนองกบัเหตุการณ์ (Event) สถานการณ์ (Circumstances) 

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีส่วนร่วมในการพิจารณา

มาตรการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ ต่อประเด็นความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน 

 

กระบวนการน้ีไดพ้ฒันาตามมาตรฐานสากลและแนวทางการดาํเนินงานเก่ียวกบัการประเมินผล

กระทบดา้นสิทธิมนุษยชนและการบริหารจดัการของหน่วยงานระหวา่งประเทศ เช่น แนวทาง

ของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International Finance Corporation: IFC) กระบวนการ

ประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนของสมาคมรักษส่ิ์งแวดลอ้มของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

นานาชาติ (International Petroleum Industry Environment Conservation Association)  

 

ความเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีสาํคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชน สาํหรับการพฒันา

หน่วยธุรกิจใหม่ หรือการเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการท่ีมีอยูเ่ดิมจะถูกรายงานไปยงัโครงการ

บริหารจดัการความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (คบง.) หรือคณะกรรมการบริหารความร่วมมือการดาํเนิน
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ธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (SAC) พิจารณา และปรับปรุงรายการความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน

ในภาพรวม (Human Rights Risk Register) รายละเอียดเพ่ิมเติมไดก้ล่าวไวใ้นเอกสารขั้นตอน

การประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน (HRIA) ของกลุ่ม ปตท. 

 

3. การดาํเนินการต่อประเดน็ท่ีเกิดข้ึน (Gap Closure)  

เม่ือมีการระบุประเดน็และผลกระทบท่ีสาํคญัเกิดข้ึน รวมทั้งมีการจดัลาํดบัความสาํคญัแลว้ ขอ้คน้พบ (Findings) จะ

ถูกบริหารจดัการโดยกาํหนดมาตรการลด หรือควบคุมค่าความเส่ียง และแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสม (ในระดบับริษทั) ดงัแสดงใน

หมวดที ่5  รวมทั้งจะไดรั้บการบริหารจดัการโดยใชม้าตรป้องกนัและควบคุมผลกระทบท่ีไดจ้ากการประเมิน ผลกระทบดา้น

สิทธิมนุษยชนหรือ HRIA (ในระดบัปฏิบติัการ) ดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจในการปรับปรุงแกไ้ขประเดน็และผลกระทบดา้นสิทธิ

มนุษยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 

4. การทบทวนและตรวจสอบ (Review and Audit) 

รายการของดชันีช้ีวดัในการตรวจสอบประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชน การติดตามและการประเมินผลแผนงาน จะถูก

ดาํเนินการและระบุไวใ้นกระบวนการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน โดยดชันีช้ีวดัจะแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิผล 

(Effectiveness) ของกระบวนการและสนบัสนุนโอกาสในการพฒันาการดาํเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง ดชันีช้ีวดัดา้นสิทธิมนุษยชน 

ดงัแสดงในตารางที ่2  

ทั้งน้ี บริษทัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจาํเป็นตอ้งทาํรายการประเมินตวัเองดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Self-

aseesment Checklist) รายละเอียดเพ่ิมเติมดงัแสดงในภาคผนวก ง 

5. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 

การแบ่งปันความรู้เป็นกระบวนท่ีกาํหนดใหมี้ข้ึนเม่ือการบริหารจดัการความเส่ียงดาํเนินการอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

รวมทั้ง ขอ้คน้พบ (Findings) มีการวเิคราะห์อยา่งเหมาะสม และการปรับปรุงพฒันาไดน้าํเสนอและรายงานอยา่งสมํ่าเสมอ

ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานดา้นความยัง่ยนื วตัถุประสงคข์องกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ คือการปรับปรุงการเรียนรู้และการ

ประสานงานของการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนใหเ้ขา้กบักระบวนการทางธุรกิจท่ีดาํเนินการอยู ่ 

6. การบริหารจดัการประเด็น/เหตุการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Incident Management) 

ในกรณีเกิดประเดน็หรือเหตุการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชน ซ่ึงตอ้งการมาตรการจดัการอยา่งทนัท่วงที ประเด็นหรือ

เหตุการณ์ดงักล่าวจะไดรั้บการดูแลและควบคุมผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยใชร้ะบบการจดัการของกลุ่ม ปตท. เช่น SM 

Framework, SSHEMS, CDCR Manual ซ่ึงนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชน ซ่ึงจะเก่ียวขอ้ง

กบัการวเิคราะห์ การทาํความเขา้ใจและการวางแผนเพ่ือตอบสนองกบัเหตุการณ์ (Event) สถานการณ์ (Circumstances) และผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะมีส่วนร่วมในการพิจารณามาตรการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ 

(รวมทั้งประเดน็ท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน)  
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ตารางที ่2 ดชันีช้ีวดัด้านสิทธิมนุษยชน  

ประเภท ตวัอย่างดชันีช้ีวดัด้านสิทธิมนุษยชน* 

พนกังาน  

(สิทธิแรงงาน) 

 ร้อยละของพนกังานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมดา้นสิทธิมนุษยชน 

 จาํนวนชัว่โมงการฝึกอบรม (ดา้นสิทธิแรงงาน) โดยเฉล่ียของพนกังานและผูบ้ริหาร 

 ร้อยละของพนกังานหญิงในตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  

 จาํนวนขอ้ร้องเรียนหรือคดีความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท่ีองคก์รเป็นฝ่าย

ผิด ซ่ึงเกิดจากสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคิด หรือการดาํเนินงานท่ีผดิพลาดไปจากกฎหมาย

หรือขอ้กาํหนดทางดา้นสิทธิมนุษยชน (เช่น จาํนวนเหตุการณ์การเลือกปฏิบติั ฯลฯ) 

 อตัราการลาออกของพนกังาน ท่ีมีสาเหตุจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น จาํนวน

พนกังานท่ีลาออกเน่ืองจากสภาพการทาํงานท่ีไม่ปลอดภยั หรือไม่ถูกสุขลกัษณะ 

สงัคม ชุมชน  

(สิทธิชุมชน) 

 ร้อยละของการดาํเนินงาน หรือพ้ืนท่ีปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน และได้

จดัทาํแผนการบริหารจดัการความเส่ียง 

 จาํนวนโครงการพฒันาสงัคมชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้น  

มาตรฐานคุณภาพชีวติและความเป็นอยู ่

 จาํนวนขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ และสถานะการแกไ้ข เช่น จาํนวนการโยกยา้ยถ่ินฐานโดยไม่

สมคัรใจ จาํนวนเหตุการณ์ท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนเผา่พ้ืนเมือง เป็นตน้ 

 จาํนวนขอ้ร้องเรียนท่ีเกิดซํ้ าจากสาเหตุเดียวกนั โดยมีสาเหตท่ีุเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน 

เช่น จาํนวนเหตุการณ์ท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มนอ้ย 

สายโซ่อุปทาน   ร้อยละของหน่วยงาน/หน่วยธุรกิจท่ีทาํการประเมินความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการสาย

โซ่อุปทาน (ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดูแลองคก์ร และดา้นสิทธิมนุษยชน) 

 ร้อยละของคู่คา้ท่ีลงนามรับทราบในแนวทางการปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืของผูค้า้กลุ่ม ปตท. 

 ร้อยละของจาํนวนสญัญาจา้งท่ีมีการกาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัการละเมิด

สิทธิมนุษยชน  

 ร้อยละของผูค้า้ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมดา้นสิทธิมนุษยชน  

 จาํนวนคูค่า้ท่ีไดรั้บการตรวจประเมินผลการดาํเนินงานดา้นความยัง่ยนื (ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

สงัคม และการกาํกบัดูแลองคก์ร และดา้นสิทธิมนุษยชน) 

 จาํนวนคร้ังของการละเมิดแนวทางการปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืของผูค้า้กลุ่ม ปตท. และ

ขอ้กาํหนดดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดูแลองคก์รท่ีดีของคู่คา้  

 จาํนวนคร้ังของการเกิดกรณีการหยดุชะงกั หรือการเกิดอุบติัเหตขุั้นร้ายแรงท่ีมีสาเหตุจาก

การบริหารจดัการสายโซ่อุปทาน 

ความมัน่คง ปลอดภยั  ร้อยละของการดาํเนินงานหรือพ้ืนท่ีปฏิบติังานท่ีผา่นการประเมินความเส่ียงดา้นความ

มัน่คง ปลอดภยั  

 ร้อยละของการดาํเนินงานหรือพ้ืนท่ีปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงดา้นความมัน่คง ปลอดภยั 

และไดจ้ดัทาํแผนการบริหารจดัการความเส่ียง  

 ร้อยละของพนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีไดรั้บการอบรมเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

 จาํนวนขอ้ร้องเรียนหรือคดีความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท่ีองคก์รเป็นฝ่าย
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ประเภท ตวัอย่างดชันีช้ีวดัด้านสิทธิมนุษยชน* 

ผิด ซ่ึงเกิดจากสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคิด หรือการดาํเนินงานท่ีผดิพลาดไปจากกฎหมาย

หรือขอ้กาํหนดทางดา้นสิทธิมนุษยชน เช่น จาํนวนเหตุการณ์ของการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนท่ีเกิดจากผูใ้หบ้ริการรักษาความปลอดภยั 

ส่ิงแวดลอ้ม การบริหารจดัการนํา้ 

 จาํนวนโครงการท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมกบัสงัคมชุมชนในเร่ืองการบริหารจดัการนํ้ า  

 จาํนวนคร้ังของการเกิดกรณีความขดัแยง้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองการใชท้รัพยากร

นํ้ า 

ผลกระทบของมลพษิ การจดัการของเสีย และวตัถุอนัตราย 

 จาํนวนค่าควบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น สารอินทรีย์

ระเหยง่าย (VOCs), ซลัเฟอร์ออกไซด ์(SOx), ไนโตรเจนออกไซด ์(NOx) 

 จาํนวนค่าควบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

 จาํนวนขอ้ร้องเรียนท่ีเกิดจากการดาํเนินงานท่ีไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายหรือขอ้กาํหนด 

(Non-compliance) ดา้น SSHE (รวมทั้ง การจดัการของเสีย และวตัถุอนัตราย) 

 จาํนวนคดีความท่ีเกิดจากการดาํเนินงานท่ีไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายหรือขอ้กาํหนด (Non-

compliance) ดา้น SSHE 

 ค่าปรับ หรือบทปรับท่ีมีสาเหตจุากการปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนด  กฎหมาย

ดา้น SSHE 

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ร้อยละของพ้ืนท่ีปฏิบติัการท่ีผา่นการประเมินความเส่ียงดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ 

 จาํนวนกิจกรรมและพ้ืนท่ีปฏิบติัการท่ีมีความเส่ียงดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีมี

แผนปฏิบติัการเพ่ือบรรเทาความเส่ียง 

 จาํนวนโครงการหรืองานวจิยัท่ีสนบัสนุนการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี

ปฏิบติัการ  เช่น โครงการพฒันาองคค์วามรู้และศึกษานโยบายการจดัการทรัพยากร

ชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program :BRT) 

 อตัราการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงของ Target/Threatened/Key Species (สายพนัธ์ุท่ีถูกคุกคาม

หรือใกลสู้ญพนัธ์ุ) ในพ้ืนท่ีปฏิบติัการ หรือโครงการ  

ลูกคา้ และผูบ้ริโภค 

(สิทธิผูบ้ริโภค)  

 จาํนวนขอ้ร้องเรียนซํ้ าเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการขององคก์ร ท่ีเกิดจากสาเหตุเดิม  

 จาํนวนกรณีการละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบเก่ียวขอ้งกบัการติดฉลาดผลิตภณัฑ ์หรือ

มาตรฐานดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดวฏัจกัรชีวติของ

ผลิตภณัฑ ์รวมทั้ง จาํนวนเหตุการณ์ท่ีมีการฝ่าฝืนสิทธิผูบ้ริโภค 

 ร้อยละของผลิตภณัฑ ์และบริการท่ีใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ หรือผูบ้ริโภคไม่ครบถว้นตามท่ี

กฎหมายกาํหนด 

 
หมายเหตุ: *รายการของดชันีช้ีวดัดา้นสิทธิมนุษยชนดงักล่าว จะถูกรายงานไปยงัโครงการบริหารจดัการความย ัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (คบง.) เพ่ือการ

ติดตามและการประเมินผลแผนงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
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หมวดที ่5 - ข้อกาํหนดการบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 

กลุ่ม ปตท. แบ่งกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ การดาํเนินงานระดบั 

Corporate และการดาํเนินงานระดบั Operations เพ่ือกาํหนดบทบาทและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม สาํหรับการดาํเนินการ

ตามมาตรการลดผลกระทบ และสร้างความมัน่ใจในประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง ประเด็นความ

เส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน จดัแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดว้ยกนั คือ 1) พนกังาน (สิทธิแรงงาน) 2) สังคม ชุมชน (สิทธิชุมชน) 3) สาย

โซ่อุปทาน 4) ความมัน่คง ปลอดภัย 5) ส่ิงแวดล้อม 6) ลูกค้า และผู้บริโภค (สิทธิผู้บริโภค) ขอบข่ายของประเดน็ดา้นสิทธิ

มนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม ปตท. และหน่วยงานท่ี ปตท. รับผิดชอบ แสดงไดด้งัตารางที ่3 

 

ตารางที ่3 ขอบข่ายของประเดน็ด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่กีย่วข้องกบักลุ่ม ปตท.และหน่วยงานที ่ปตท. รับผดิชอบ 

สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน สายโซ่อุปทาน 
ความมั่นคง 

ปลอดภยั 
ส่ิงแวดล้อม สิทธิผู้บริโภค 

สภาพการทาํงาน 

(Working 

Conditions) 

มาตรฐานการครอง

ชีพและคุณภาพชีวิต 

(Standards of 

Living and Quality 

of Life)  

การสร้างการมีส่วน

ร่วมของผูค้า้ 

(Supplier 

Engagement)  

การบริหารจดัการ

ความมัน่คง 

ปลอดภยั 

(Security 

Management)  

การบริหารจดัการ

นํ้า 

(Water Security)  

สุขภาพและความ

ปลอดภยัของ

ผูบ้ริโภค (Consumer 

Health and Safety) 

เสรีภาพในการ

สมาคมและการเจรจา

ต่อรอง 

(Freedom of 

Association and 

Collective 

Bargaining) 

สุขภาพ และความ

ปลอดภยัในชุมชน 

(Community 

Health and Safety)  

จรรยาบรรณของ

ผูค้า้ 

(Supplier Code of 

Conduct)  

การฝึกอบรมดา้น

ความมัน่คงปลอดภยั 

(Security Training)  

ผลกระทบของมลพิษ 

(Impact of 

Pollution)  

ความเป็นส่วนตวั

ของขอ้มูล (Data 

Privacy) 

แรงงานบงัคบัและ

การเกณฑ์แรงงาน 

(Forced and 

Compulsory Labor)  

การมีส่วนร่วมของ

ชุมชน(Community 

Engagement)  

  การจดัการของเสีย 

และวตัถุอนัตราย 

(Waste and 

Hazardous 

Materials 

Management)  

 

แรงงานเด็ก 

(Child Labor)  

มรดกทางวฒันธรรม 

(Cultural Heritage)  

  การอนุรักษค์วาม

หลากหลายทาง

ชีวภาพ 

(Preservation of 

Biodiversity)  

 

สภาพการทาํงานท่ี

ปลอดภยั และถูก

สุขลกัษณะ 

(Safe and Healthy 

Working 

Conditions)  

ชนกลุ่มนอ้ยรวมทั้ง

ชนพ้ืนเมือง 

(Minorities 

Including 

Indigenous 

Peoples) 

  การบริหารจดั

การพลงังาน 

(Broadening Access 

to Energy) 

 

การเลือกปฏิบติั 

(Discrimination) 

การโยกยา้ยถ่ินฐาน

(Resettlement)  
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1. พนักงาน (สิทธิแรงงาน) 

 

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน ไดแ้ก่ สภาพการทาํงาน เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง แรงงานบงัคบั แรงงาน

เด็ก สภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ และการเลือกปฏิบติั 

 

1.1 สภาพการทาํงาน 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 ในขณะท่ีสภาพการทาํงานส่วนใหญ่จะถูกกาํหนดโดยขอ้กาํหนดทางกฎหมาย สภาพการทาํงานบางส่วนจะถูก

กาํหนดโดยบริษทัในลกัษณะท่ีเป็นขอ้ตกลง หรือสญัญาผกูพนัทางกฎหมายระหวา่งนายจา้ง และลูกจา้ง เช่น 

พนกังาน, ผูรั้บเหมา, ผูรั้บเหมาช่วง และผูค้า้ 

 สภาพการทาํงาน จะรวมถึง ค่าจา้ง, ชัว่โมงการทาํงาน, การกาํหนดเวลาพกั, วนัหยดุ,  การลงโทษทางวนิยัและการ

เลิกจา้ง, การคลอดบุตร และการปฏิบติัต่อหญิงตั้งครรภ ์รวมถึงสวสัดิการต่างๆ เช่น นํ้ าด่ืมท่ีปลอดภยั, ระบบ

สุขาภิบาล, โรงอาหาร และการเขา้ถึงบริการทางการแพทย์1 2 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สภาพ และเง่ือนไขของการทาํงานสอดคลอ้งกบักฎหมาย และกฎระเบียบในระดบัชาติ 

และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศท่ีใชบ้งัคบั2

3 รวมถึงมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั แนวทางใน

การปฏิบติั ขั้นตอนการปฏิบติังาน และหลกัฐานต่างๆ ตอ้งดาํเนินการใหท้นัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบั

กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีกาํหนด 

 ตอ้งมัน่ใจวา่มาตรฐานของบริษทัและกฎระเบียบของการจา้งงานรวมถึงรายละเอียดของสภาพการทาํงานท่ีระบุไว ้ 

ครอบคลุมถึงประเดน็  ดงัต่อไปน้ี: 

o ค่าตอบแทน และค่าจา้งท่ีเป็นธรรม เหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย และมีความเท่าเทียมกนัสาํหรับ

งานท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั 

o หา้มบงัคบัใหมี้การทาํงานล่วงเวลา ทั้งท่ีมีการจ่ายค่าตอบแทน และไม่จ่ายค่าตอบแทน และการจ่าย

ค่าตอบแทนตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด และตอ้งสนบัสนุนการสร้างสมดุลระหวา่งการทาํงาน และ

ชีวติส่วนตวั 

o บริษทัตอ้งจดัใหมี้สภาพการทาํงานท่ีปลอดภยั ถูกสุขอนามยั 

o ตอ้งสร้างความเท่าเทียมในการประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปี และไม่เลือกปฏิบติั 

o การกาํหนดวนัหยดุ วนัพกัผอ่นตา่งๆตอ้งเป็นไปตาม หรือดีกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด 

                                                
2 ISO 26000, 2010 6.4.4.1 รายละเอียดของปัญหา 
3 ISO 26000, 2010, 6.4.4.2 การดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งและความคาดหวงั 
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 ตอ้งมัน่ใจวา่มีช่องทางการส่ือสารแบบสองทาง รวมถึงการจดัใหมี้ช่องทางในการรับขอ้เสนอแนะ (Feedback) จาก

พนกังาน ในเร่ืองของสภาพการทาํงานตามขอ้กาํหนด และกฎหมาย  

 ตอ้งมัน่ใจวา่มีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมในแต่ละระดบั  เพ่ือส่ือสารเก่ียวกบัประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพการ

ทาํงานท่ีเหมาะสม 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 มีหนา้ท่ีในการนาํมาตรฐานของบริษทั (Corporate Standards) และขอ้กาํหนดในการจา้งงานไปประยกุตใ์ช ้

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจในวา่กลไกการรับเร่ืองร้องทุกขข์องแรงงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 ควรมีการกาํหนดสภาพการทาํงานท่ีเหมาะสมร่วมกนัระหวา่งนายจา้ง และลูกจา้ง3

4 

 การใชท่ี้ปรึกษาดา้นแรงงานจากหน่วยงานภายนอก ในการใหค้าํปรึกษาในการเพ่ือแกไ้ขปัญหาทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจา้งงาน4

5 

 การกาํหนดค่าตอบแทนอยา่งเพียงพอท่ีจะใหลู้กจา้ง  และครอบครัวมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

 ใหก้ารสนบัสนุนเพ่ิมเติมดา้นแรงงานท่ีจะช่วยใหลู้กจา้งสามารถสร้างความสมดุลระหวา่งชีวติการทาํงานและ

ครอบครัว  เช่น การดูแลเด็ก และการจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

 

1.2 เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

ลูกจา้งมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมชุมนุมอยา่งสงบเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะอยา่ง เช่น การอภิปรายหรือการแสดงความคิดเห็น แรงงานมี

เสรีภาพในการชุมนุม  รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการชุมนุมหรือการเดินขบวน อน่ึง สิทธิน้ีอาจถูกจาํกดัโดย

รัฐบาลในสถานการณ์ตามท่ีกฎหมายกาํหนดเพ่ือปกป้องความมัน่คงของชาติ คาํสัง่ของรัฐ  หรือสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 ISO 26000, 2010 6.4.1.1 องคก์รและการปฏิบติัดา้นแรงงาน 
5 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศปี 2006 ประกาศไตรภาคี หลกัการเก่ียวกบับริษทัขา้มชาติและนโยบายทางสังคม 
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การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 อนุญาตใหพ้นกังานมีการจดัตั้ง หรือเขา้ร่วมสมาคมทุกประเภท เช่น พรรคการเมือง  สงัคม  ศาสนา  กีฬา  และ

สโมสรดา้นนนัทนาการอ่ืนๆ รวมถึงองคก์รท่ีไม่ใช่ภาครัฐและสหภาพแรงงาน และส่ือสารความพร้อมของการ

จดัตั้งสมาคมใหก้บัพนกังานทราบ 

 อนุญาตใหมี้การชุมนุม เช่น การนดัหยดุงาน ภายใตข้อ้กาํหนดท่ีเหมาะสมของกฎหมายในประเทศ 5

6 

 อนุญาตใหมี้จดัตั้งสหภาพแรงงาน (Trade Union) เพ่ือใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งอิสระ ภายใตข้อ้กาํหนดทาง

กฎหมาย และความมัน่คงของชาติ และตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดการรุกรานสิทธิของบุคคลอ่ืน ความสงบเรียบร้อยหรือสิทธิ

ของผูอ่ื้น6

7 และตอ้งไม่มีการเลือกปฏิบติัจากสาเหตขุองการเป็นสมาชิกสหภาพ 

 ร่วมเจรจาต่อรองกบัพนกังาน หรือผูแ้ทนพนกังาน (เช่น สหภาพแรงงาน) เม่ือพิจารณาค่าจา้ง  สภาพการทาํงาน  

และความกงัวลอ่ืนๆ 7

8 8

9 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ส่ือสารกบัพนกังาน หรือผูแ้ทนพนกังาน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสภาพการทาํงานท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีสาํคญั  

เพ่ือแจง้ใหผู้แ้ทนพนกังาน ร่วมกนัตรวจสอบผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ไม่ขดัขวางการเขา้ร่วมสมาคมของพนกังาน (เช่น การจดัตั้งสหภาพแรงงาน) หรือการเขา้ร่วมการชุมนุม  โดยการขบั

ไล่หรือกีดกนั  หรือการคุกคามใดๆ ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 งดเวน้จากการส่งเสริมใหรั้ฐบาลเขา้ร่วม หรือเขา้ร่วมธุรกรรมทางธุรกิจกบับริษทัท่ีมีการจาํกดัการใชสิ้ทธิท่ีเป็นท่ี

ยอมรับในระดบัสากล ในเร่ืองของเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง9

10 

 

 

 

 

 

                                                
6 ICESCR 1966 มาตรา 8: สิทธ์ิในการจดัตั้งและเขา้ร่วมสหภาพแรงงานและสิทธิในการนดัหยดุงาน 
7 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศปี 1948 อนุสัญญาฉบบัท่ี 87: เสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ครองสิทธิในการจดัตั้ง 
8 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศปี 1949 อนุสัญญาฉบบัท่ี 98: สิทธิในการจดัตั้งและการเจรจาต่อรอง 
9 UNGC 2015 หลกัการท่ี 3 
10 ISO 26000, 2010 6.4.5.2 การดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งและความคาดหวงั 
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1.3 แรงงานบังคบั 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 สิทธิเสรีภาพของการใชแ้รงงานบงัคบัและการเกณฑแ์รงงานอยูภ่ายใตก้ารไม่มีขอ้จาํกดัหรือการกาํหนดคุณสมบติัท่ี

เหมาะสม10

11 11

12 บริษทัจะถูกกล่าวหาวา่ละเมิดสิทธิน้ี หากบงัคบัใช ้ พนัธนาการ  หรือคุมขงัแรงงานโดยไม่สมคัรใจ  

นอกจากน้ีบริษทัยงัมีความเส่ียงต่อขอ้กล่าวหาจากการใชแ้รงงานดงักล่าวโดยผูค้า้ ผูรั้บเหมา  และคู่คา้ทางธุรกิจอ่ืนๆ 12

13 

 บริษทัสามารถป้องกนัการใชแ้รงงานบงัคบัและการเกณฑแ์รงงานในรูปแบบต่างๆ (เช่น แรงงานขดัหน้ี และรูปแบบ

อ่ืนๆ ของการบงัคบัใชแ้รงงาน) โดยการเขา้ร่วมโครงการท่ีสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัการบงัคบัใชแ้รงงานและ

การคา้มนุษย ์

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน  

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การใชแ้รงงานบงัคบัทุกรูปแบบเป็นเร่ืองตอ้งหา้มอยา่งเคร่งครัดของบริษทั13

14 14

15 15

16 โดยการ

กาํหนดนโยบายและมาตรฐานของบริษทั 

 ถ่ายทอดนโยบายและมาตรฐานของบริษทั ท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัใชแ้รงงานใหผู้ค้า้และผูรั้บเหมาเพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง

ปฏิบติั 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ถ่ายทอดการปฏิบติัใหก้บัผูค้า้ท่ีเก่ียวขอ้งและผูรั้บเหมาเพ่ือรับทราบ และปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร

ในเร่ืองการบงัคบัใชแ้รงงาน 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 บอกเลิกสญัญาเม่ือผูค้า้หรือผูรั้บเหมามีส่วนร่วมในการใชแ้รงงานบงัคบัในรูปแบบใดๆ 

 

                                                
11 ICCPR 1966 มาตรา 8 สิทธิไม่อยูภ่ายใตก้ารเป็นทาส หรือการบงัคบัใช้แรงงาน 
12 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศปี 1930 อนุสัญญาฉบบัท่ี 29: การบงัคบัใชแ้รงงาน 
13 ICCPR 1966 มาตรา 8 สิทธิท่ีจะไม่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารเป็นทาสหรือการบงัคบัใชแ้รงงาน 
14 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศปี 1930 อนุสัญญาฉบบัท่ี 29: การบงัคบัใชแ้รงงาน 
15 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศปี 1957 อนุสัญญาฉบบัท่ี  105: การยกเลิกการบงัคบัใชแ้รงงาน  
16 UNGC 2015 หลกัการ 4 
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ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ดาํเนินการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใหผู้ค้า้และผูรั้บเหมาปฏิบติัไดส้อดคลอ้งตามแนวทางท่ีกาํหนด 

 

1.4 แรงงานเดก็ 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 ตามกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) เด็กจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองเป็น

พิเศษในฐานะผูเ้ยาว์16

17 

 เด็กจะตอ้งไม่ถูกจดัใหท้าํงานท่ีเป็นอนัตราย  ยากลาํบาก  หรือไดรั้บค่าจา้งท่ีตํ่ากวา่ความเป็นจริง และตอ้งไม่จดัเวลา

ในการทาํงานใหเ้ท่ากบัผูใ้หญ่ 

 แรงงานเด็กมกัจะเสียโอกาสทางการศึกษาอนัเป็นผลมาจากการทาํงาน  และประสบปัญหาทางกาย และใจ อนั

เน่ืองมาจากสภาพการทาํงานท่ีไม่เหมาะสม ชัว่โมงการทาํงานท่ียาวนาน และการปฏิบติัท่ีโหดร้ายจากนายจา้ง17

18 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน  

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นโยบายการจา้งงานของบริษทัสอดคลอ้งตามกฎหมาย เก่ียวกบัอายขุั้นตํ่าในการจา้งงาน18

19 

 ใชน้โยบาย และขอ้กาํหนดดา้นแรงงานของบริษทั กบัผูค้า้และผูรั้บเหมาท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ส่ือสารนโยบาย ขอ้กาํหนด และมาตรฐานแรงงานกบัผูค้า้และผูรั้บเหมาท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหรั้บทราบ และนาํไปเป็น

แนวทางในการปฏิบติั 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 ICCPR 1966 มาตรา 24 สิทธิของการปกป้องผูเ้ยาว ์
18 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศปี 1999 อนุสัญญาฉบบัท่ี 182: การใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 
19 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศปี 1973 อนุสัญญาฉบบัท่ี 138: อายขุั้นตํ่า  
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การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 หากบริษทั มีการใชแ้รงงานเด็กในการดาํเนินงาน หรือภายในขอบข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ควรยา้ยเด็กออกจากการทาํงานนั้น 

และจดัหาทางเลือกท่ีเหมาะสมใหแ้ทน เช่น การใหก้ารศึกษา  

 บอกเลิกสญัญาเม่ือพบวา่ผูค้า้หรือผูรั้บเหมามีส่วนร่วมในการใชแ้รงงานเด็ก 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ดาํเนินการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอและมีมาตรการควบคุมเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผูค้า้และผูรั้บเหมา ปฏิบติัตามนโยบาย 

และมาตรฐานแรงงานของบริษทั 

 บอกเลิกสญัญาเม่ือพบวา่ผูค้า้หรือผูรั้บเหมามีส่วนร่วมในการใชแ้รงงานเด็ก 

 

1.5 สภาพการทาํงานทีป่ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 บุคคลท่ีมีสิทธิในการไดรั้บสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยั และถูกสุขลกัษณะ19

20 20

21 

 สุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงานทั้งทางดา้นร่างกาย และจิตใจเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม และรักษาสภาพ

ร่างกาย  จิตใจและความเป็นอยูท่างสงัคมของพนกังาน รวมถึงการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพท่ีเกิดจากสภาพการ

ทาํงานท่ีไม่ปลอดภยั21

22 

 กิจกรรมและผลิตภณัฑข์องบริษทั อาจส่งผลกระทบดา้นสุขภาพต่อพนกังาน และลูกจา้งตอ้งทาํใหม้ัน่ใจวา่การ

ดาํเนินงานและผลิตภณัฑไ์ม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิทางสุขภาพของพนกังาน ลูกจา้ง  ผูบ้ริโภค และชุมชนทอ้งถ่ิน 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน  

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 กาํหนดนโยบาย มาตรฐาน ขั้นตอน และแนวทางในการปฏิบติัในการประเมินความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยั และความ

ปลอดภยั ครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษทั  

 ส่ือสารขอ้กาํหนด และแนวทางในการปฏิบติัใหก้บัพนกังานไดรั้บทราบและปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นความ

ปลอดภยั และอาชีวอนามยัของบริษทั  

                                                
20 ICESCR 1966 มาตรา 7: สิทธิในการทาํงานภายใต ้"สภาพการทาํงานท่ียติุธรรมและน่าพึงพอใจ" 
21 ICESCR 1966 มาตรา 12: สิทธิดา้นสุขภาพ 
22 ISO 26000, 2010 6.4.6.1 รายละเอียดของปัญหา 
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 ใหค้วามรู้แก่พนกังานในประเดน็เร่ืองสุขภาพ และความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคจากการทาํงานและโรคอ่ืนๆท่ี

อาจเก่ียวขอ้ง อาทิ โรคติดเช้ือต่างๆ  เช่น มาลาเรีย  HIV/เอดส์ เป็นตน้ 

 กาํหนดมาตรการป้องกนัและการรักษาความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลของพนกังาน เพ่ือทาํใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูลส่วนตวั

ของพนกังานจะไม่ไดรั้บการเปิดเผย ไม่เปิดช่องทางไวเ้พ่ือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไว ้ยกเวน้ไดรั้บ

การยนิยอมจากพนกังาน 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ดาํเนินการตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยั และอาชีวอนามยัของบริษทั  

 จดัทาํบนัทึกดา้นความปลอดภยั และอาชีวอนามยั รวมถึงการประเมินอุบติัการณ์ และปัญหาดา้นความปลอดภยั และ

อาชีวอนามยั เพ่ือทาํการวเิคราะห์ และควบคุม  

 ดาํเนินการติดตั้งอุปกรณ์/เคร่ืองมือในการป้องกนัท่ีเหมาะสมกบัระดบัความเส่ียง (เช่น อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วน

บุคคล, ชุดปฐมพยาบาลและอ่ืนๆ) 

 ปกป้องความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลของพนกังานดว้ยวธีิการป้องกนัท่ีมีประสิทธิผลเพียงพอ 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 แมว้า่แรงงานนอกระบบมกัจะไม่ไดรั้บการคุม้ครองโดยกฎหมายภายในประเทศ บริษทัควรดาํเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจ

วา่บุคคลใดๆ ภายในสายโซ่อุปทานของตนไม่ไดรั้บอนัตรายดา้นความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในการทาํงาน  

 ในประเทศท่ีมีการระบาดของโรค เช่น HIV/เอดส์  และมาลาเรีย บริษทัอาจหาทางท่ีจะช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพ

ของพนกังานในทอ้งถ่ิน โดยเสนอบริการดา้นสุขภาพท่ีเหมาะสมสาํหรับพนกังาน รวมถึงการสนบัสนุนโครงสร้าง

พ้ืนฐานดา้นอาชีวอนามยั 

 ควรเสนอใหมี้การทดสอบ HIV สาํหรับพนกังาน แต่กระบวนการดาํเนินการตอ้งเป็นความลบั และตอ้งไม่มีการ

เลือกปฏิบติัต่อพนกังานท่ีตรวจพบเช้ือ หลงัจากทราบผลการทดสอบ  

 ดูแลระบบ บุคคล หรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเร่ืองการป้องกนัขอ้มูลภายในบริษทั และมอบหมายผูรั้บผิดชอบท่ี

ชดัเจนในการปฏิบติัตามมาตรการในการปกป้องขอ้มูลความเป็นส่วนตวัของพนกังาน 

 ไม่ใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตรายในสถานท่ีทาํงาน หรือมีมาตรการป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพ อนามยัอยา่งเหมาะสม

และเพียงพอ 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 สร้างความตระหนกั และแบ่งปันบทเรียนไดเ้รียนรู้จากการดาํเนินการท่ีเกิดข้ึน 

 

1.6 การเลือกปฏิบตัใินการทาํงาน 
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ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 การเลือกปฏิบติั หมายถึง ความแตกต่าง การยกเวน้หรือสิทธิพิเศษใดๆ ท่ีมีผลต่อการลดหรือการจาํกดัความเสมอ

ภาคในโอกาสหรือการปฏิบติัต่อแรงงาน 

 กิจกรรมของบริษทัสามารถทาํใหเ้กิดการไม่เลือกปฏิบติัต่อพนกังาน คู่คา้และลูกคา้ได ้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่าน้ี

ควรไดรั้บการดูแลโดยไม่เลือกปฏิบติั เช่น ในกระบวนการสรรหาพนกังาน, การจ่ายเงินและการฝึกอบรมพนกังาน 

และการใหบ้ริการใหก้บัลูกคา้  

 พนกังานมีความเส่ียงท่ีจะถูกเลือกปฏิบติัโดยนายจา้ง ซ่ึงบริษทัไม่ควรเลือกปฏิบติัหรือคุกคาม  หรือมีการลงโทษ

ทางวนิยั โดยปราศจากกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรม 

 พนกังานควรไดรั้บการคุม้ครองจากการเลือกปฏิบติัจากภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนั เช่น เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา 

การเมือง หรืออ่ืนๆ เช่น การติดเช้ือ HIV/AIDS ความพิการ สถานภาพสมรส อายแุละรสนิยมทางเพศ22

23 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน  

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 กาํหนดนโยบายเพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ต่อการไม่เลือกปฏิบติับนพ้ืนฐานของเช้ือชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ชาติพนัธ์ 

แหล่งกาํเนิดทางสงัคม (Social origin) ความคิดเห็นทางการเมือง อาย ุความพิการหรือสถานะอ่ืนๆ เช่น การติดเช้ือ 

HIV/เอดส์ หรือสถานภาพการสมรส 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บริษทัใชห้ลกัการไม่เลือกปฏิบติั ในนโยบายและกระบวนการจา้งงาน เง่ือนไขการจา้งงาน 

การเขา้ถึงการฝึกอบรม การเล่ือนตาํแหน่ง  การกาํหนดค่าตอบแทน23

24  และการเลิกจา้ง  

 ส่งเสริมการสร้างความหลากหลายในการทาํงาน ซ่ึงอาจใชรู้ปแบบของการอนุญาตใหลู้กจา้งมีวนัหยดุทางศาสนา 

ส่วมใส่เคร่ืองแต่งกายตามประเพณี  หรือการใหโ้อกาสการจา้งงานสาํหรับกลุ่มคนท่ีตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น 

ชนกลุ่มนอ้ย หรือคนพิการ  

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 ใหค้วามช่วยเหลือ ปกป้อง และส่งเสริมการไม่เลือกปฏิบติัสาํหรับกลุ่มเส่ียง เช่น การจดัสถานท่ีทาํงานสาํหรับคน

พิการ, การส่งเสริมการจา้งงานเยาวชนและผูสู้งอาย ุ สร้างโอกาสการจา้งงานท่ีเท่าเทียมกนั สร้างความสมดุลของ

สดัส่วนผูบ้ริหารระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิงในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

 ป้องกนัไม่ใหมี้การล่วงละเมิดในท่ีทาํงาน เช่น การใชอ้าํนาจข่มขู่ เป็นตน้ โดยการตรวจประเมินการดาํเนินงานตาม

นโยบาย และกิจกรรมของบริษทั ในการส่งเสริมการสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัและการไม่เลือกปฏิบติั24

25  

                                                
23 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศปี 1958 อนุสัญญาฉบบัท่ี 111: การเลือกปฏิบติั (การจา้งงานและการประกอบอาชีพ) 
24 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศปี 1951 อนุสัญญาฉบบัท่ี 100: ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกนั 
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2. สังคม ชุมชน (สิทธิชุมชน) 

 

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงัคม ชุมชน ไดแ้ก่ มาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวติ สุขภาพและความปลอดภยัในชุมชน การมี

ส่วนร่วมของชุมชน มรดกทางวฒันธรรม ชนกลุ่มนอ้ยรวมทั้งชนพ้ืนเมือง และการโยกยา้ยถ่ิน 

 

2.1 มาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวติ 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 สิทธิดา้นมาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวติ หมายถึง การเขา้ถึงมาตรฐานการครองชีพท่ีดี ไดแ้ก่ อาหาร เส้ือผา้ 

ท่ีอยูอ่าศยั นํ้ าสะอาด และการสุขาภิบาล รวมถึงการปรับปรุงสภาพความเป็นอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 25

26 

 กิจกรรมของบริษทัอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของการมีท่ีอยูอ่าศยั หากการทาํธุรกรรมของบริษทัจาํเป็นตอ้งมีการ

โยกยา้ยถ่ินฐานของประชากรหรือการไล่ท่ี เน่ืองจากการพฒันาโครงการหรือการสาํรวจทรัพยากรธรรมชาติ การไล่

ท่ีตอ้งไม่ขดักบัสิทธิในการอยูอ่าศยั และตอ้งมีกระบวนการปกป้องคุม้ครอง เช่น การประเมินผลกระทบ การให้

คาํปรึกษาและการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การใหก้ารเยยีวยาทางกฎหมาย การชดเชยท่ีเป็นธรรม  และตอ้งมี

กระบวนการในการยา้ยถ่ินท่ีเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบท่ีไม่พึงประสงคต์่อกลุ่มท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ  

เช่น  ผูห้ญิง และชนพ้ืนเมือง เป็นตน้ 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 กาํหนดกระบวนการในการระบุความเส่ียงทั้งหมดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อมาตรฐานความเป็นอยูข่องชุมชนและ

ประเมินระดบัของผลกระทบ  รวมถึงมีกระบวนการในการป้องกนั หรือบรรเทาผลกระทบ 

 กาํหนดกระบวนการในการป้องกนั หรือบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรม หรือการดาํเนินงานของบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ตรวจสอบและรายงานผลการดาํเนินงานหรือผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง 

 ร่วมหารือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัปัญหามาตรฐานการครองชีพ  และคุณภาพชีวติเพ่ือหาวธีิแกไ้ข

ปัญหาท่ีเหมาะสม 

 

2.2 สุขภาพและความปลอดภยัในชุมชน 

 

                                                                                                                                                     
25 ISO 26000, 2010 6.3.10.3 การดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งและความคาดหวงั 
26 ICESCR 1966 มาตรา 11: สิทธิและมาตรฐานท่ีเหมาะสมของท่ีอยูอ่าศยั 
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ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 บริษทัตอ้งตรวจสอบนโยบาย และการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การควบคุมผลกระทบจากการ

ดาํเนินงาน และกิจกรรมของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 บริษทัจะตอ้งประเมินผลกระทบเก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยัในชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือบริหารจดัการ และ

ควบคุมผลกระทบใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลตามมาตรการควบคุมท่ีกาํหนด  

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การระบุความเส่ียง  ครอบคลุมประเด็นความเส่ียงทั้งหมดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

และความปลอดภยัของชุมชน รวมถึงการประเมินระดบัของผลกระทบอยา่งเหมาะสม เพ่ือกาํหนดมาตรการในการ

ป้องกนั หรือบรรเทา 

 ตอ้งติดตามตรวจสอบการดาํเนินการตามมาตรการป้องกนั หรือบรรเทา เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

 สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัภยัคุกคามต่อสุขภาพ  และโรคท่ีสาํคญั เช่น  HIV/เอดส์ มาลาเรีย วณัโรค ฯลฯ และ

มาตรการการป้องกนั 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 สร้างการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในประเทศท่ีเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งองคก์รพฒันาเอกชนเพ่ือหารือ

เก่ียวกบัปัญหาสุขภาพและความปลอดภยัในชุมชน รวมถึงแนวทางในการแกปั้ญหา 

 ตรวจสอบและรายงานผลการดาํเนินงาน  หรือผลกระทบอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตระหนกัถึงความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนเก่ียวกบักิจกรรมและการใหก้าร

สนบัสนุนการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัในชุมชน 

 เขา้ร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภยัในชุมชน ของภาครัฐ 

 ส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน  รวมถึงการใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินชีวติท่ีดีต่อสุขภาพ เช่น  การออก

กาํลงักาย โภชนาการท่ีดี การตรวจวนิิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ และการตรวจสุขภาพประจาํปี เป็นตน้ 

 

2.3 การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 
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 การมีส่วนร่วมของชุมชน  เป็นวธีิการเชิงรุกของบริษทัในการสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน ไม่เพียงแต่จะช่วย

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่ยงัสนบัสนุนใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน (องคก์ร ตวัแทนของรัฐ ผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียอ่ืนๆ)  

 การมีส่วนร่วมกบัชุมชน จะช่วยใหบ้ริษทัทราบความตอ้งการของชุมชน รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดจากกิจกรรมของ

บริษทั และช่วยใหส้ามารถจดัลาํดบัความสาํคญั  รวมทั้ง กาํหนดโครงการท่ีเหมาะสมในการตอบสนองความตอ้งการ  

 การมีส่วนร่วมกบัชุมชน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผล

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 กาํหนดแนวทาง มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวธีิการของบริษทัเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชน

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีปฏิบติัการ  นอกเหนือไปจากการมีส่วนร่วมของประชาชนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 กาํหนดช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม รวมถึงกลไกการร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ   

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ดาํเนินการตามมาตรฐาน แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบติัของบริษทั เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชนและผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียอ่ืนๆ ภายในพ้ืนท่ีการดาํเนินงาน 

 ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่บริษทัสร้างการมีส่วนร่วมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียครบทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มท่ีตอ้งไดรั้บ

การดูแลเป็นพิเศษ (เช่น ชนพ้ืนเมือง) 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบัชุมชน และแจง้เก่ียวกบัผลกระทบและสิทธิประโยชนข์องการดาํเนินงานเพ่ือตกลง

วธีิแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

 สร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชนโดยใชภ้าษาทอ้งถ่ิน 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 พฒันากระบวนการท่ีระบุปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชน การบรรเทาและติดตามผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตลอดระยะเวลา

การดาํเนินงาน 

 ส่งเสริมใหพ้นกังาน ลูกจา้ง และผูเ้ก่ียวขอ้งนาํกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชนไปดาํเนินการ 

 พิจารณาใชผู้ไ้กล่เกล่ียอิสระจากภายนอก เม่ือเกิดปัญหาท่ีซบัซอ้น  
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ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในชุมชน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติัตามสิทธิมนุษยชน เช่น การช่วยปรับปรุง

การเขา้ถึงขอ้กาํหนดขั้นพ้ืนฐานของมนุษยแ์ละการใหโ้อกาสในการประกอบอาชีพ 

 

2.4 มรดกทางวฒันธรรม 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 กิจกรรมของบริษทัและการพฒันาโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อสถานท่ีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม บริษทัควรระบุ

และประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และพิจารณาแนวทางการแกไ้ขปัญหา ตั้งแต่ในระยะการออกแบบโครงการ 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มรดกทางวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนไม่ไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรม 

และการดาํเนินงานของบริษทั ในกรณีท่ีกิจกรรมของบริษทัส่งผลกระทบต่อมรดกทางวฒันธรรม บริษทัตอ้ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการใชม้าตรการในการอนุรักษแ์ละคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมท่ีเหมาะสม 

 ส่งเสริมกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีเหมาะสม ตระหนกัถึงคุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ินและประเพณีวฒันธรรมท่ี

สอดคลอ้งกบัหลกัการของการเคารพสิทธิมนุษยชน 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ดาํเนินมาตรการปกป้องมรดกทางวฒันธรรมตามแนวทางท่ีบริษทักาํหนด  ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งตามหลกัการพ้ืนฐาน

ทั้งในระดบัประเทศ และระดบัสากล 

 แจง้และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูรั้บเหมาหรือผูค้า้ตระหนกัถึงความสาํคญัและการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของ

บริษทัและปฏิบติัตามมาตรการท่ีกาํหนด 

 

2.5 ชนกลุ่มน้อยรวมทั้งชนพื้นเมือง 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 บริษทัอาจเผชิญกบัการเรียกร้องและแรงกดดนัทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทัและสิทธิของชนพ้ืนเมือง

อนัจะนาํไปสู่ปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชน  รวมถึงสิทธิของชนกลุ่มนอ้ยในการกาํหนดวถีิชีวติของตน  และสิทธิท่ีจะมี
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ชีวติตามวฒันธรรม สิทธิเหล่าน้ีจะไดรั้บการพิจารณาเม่ือสร้างการมีส่วนร่วมกบัชนพ้ืนเมือง  และแจง้ใหท้ราบถึง

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน สิทธิประโยชน์  และการวางแผนการปฏิบติั 

 การหารือกบัชนพ้ืนเมืองและชนกลุ่มนอ้ยในชุมชนเป็นส่ิงสาํคญั  เม่ือใดก็ตามท่ีการตดัสินใจอาจส่งผลกระทบต่อท่ี

อยูอ่าศยั การดาํรงชีวติ  และวฒันธรรม บางคร้ังการเรียกร้องของชนกลุ่มนอ้ยอาจนาํไปสู่ความขดัแยง้กบัโครงการ

พฒันาทางเศรษฐกิจ ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบควรมีส่วนร่วมในกระบวนการปรึกษาหารือ เพ่ือพิจารณาปัญหา

ความตอ้งการ และความคาดหวงัตั้งแต่ระยะการออกแบบโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 พฒันาแนวทาง มาตรฐาน  และขั้นตอน ในการตอบสนอง รวมทั้ง สร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการกบัปัญหาท่ี

สาํคญั เช่น การตั้งถ่ินฐานใหม่  ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามนโยบาย กฎหมายและขอ้กาํหนดดา้นสิทธิมนุษยชนของ

องคก์รท่ีสนบัสนุนสิทธิของชนกลุ่มนอ้ย เช่น ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิของชนพ้ืนเมือง, ICCPR ขอ้ 27: 

สิทธิของชนกลุ่มนอ้ย เป็นตน้ 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงและการสร้างการมีส่วนร่วมกบักลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ชน

กลุ่มนอ้ย (รวมถึงชนพ้ืนเมือง) 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 พฒันากระบวนการมีส่วนร่วมกบักลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ชนกลุ่มนอ้ย (รวมถึงชนพ้ืนเมือง) ในพ้ืนท่ีท่ีมีการ

ดาํเนินงาน  และตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการพิจารณามุมมองของชุมชนพ้ืนเมืองในการดาํเนินกิจกรรมใดๆ ของ

บริษทั และตอ้งมัน่ใจวา่ชุมชนเหล่านั้นมีความเขา้ใจในกิจกรรม และการดาํเนินการของบริษทั 

 ในกรณีท่ีมีชนพ้ืนเมืองในพ้ืนท่ีการดาํเนินงาน ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีบริษทัมีความเขา้ใจบริบท  และ

สภาพแวดลอ้มหรือความเช่ือทางวฒันธรรมของชนพ้ืนเมืองเหล่านั้นก่อนท่ีจะสร้างการมีส่วนร่วมกบักลุ่มผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียน้ี 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 ส่งเสริมแนวทาง  มาตรฐาน  และการปฏิบติัต่อชนกลุ่มนอ้ย ใหก้บัลูกจา้ง ผูรั้บเหมา และผูค้า้ท่ีเขา้ร่วมดาํเนินงาน 

หรือกิจกรรมของบริษทั 

 ส่งเสริมความสามารถของชุมชนทอ้งถ่ิน โดยสนบัสนุนโครงการพฒันาชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชน

พ้ืนเมืองใหส้ามารถเผชิญกบัปัญหาและแกไ้ขปัญหาต่างๆ รวมทั้ง เพ่ือก่อใหเ้กิดการปรับตวัของชุมชนต่อการ

เปล่ียนแปลงของสงัคม 
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2.6 การโยกย้ายถิ่นฐาน 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 การโยกยา้ยถ่ินฐานจะเกิดข้ึน หากบา้น ท่ีพกัอาศยัหรือแหล่งท่ีมาของรายไดภ้ายในชุมชน  ตั้งอยูบ่นบกหรือพ้ืนท่ี

ทางทะเล ท่ีจาํเป็นสาํหรับการพฒันาโครงการและการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงเป็นท่ีมาของปัญหาดา้นสิทธิ

มนุษยชนรวมถึงสิทธิท่ีจะมีมาตรฐานการครองชีพและการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 กาํหนดวธีิการ แนวทาง มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบติัในการโยกยา้ยถ่ิน ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล เช่น 

มาตรฐานสากลของขา้หลวงใหญผู่ล้ี้ภยัแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และ IFC เป็นตน้ 

 ใชข้อ้มูลในการตดัสินใจท่ีสามารถปฏิบติัไดใ้นการวางแผนโครงการตั้งถ่ินฐานใหม่ ประกอบดว้ย:  

o หลีกเล่ียงความจาํเป็นในการตั้งถ่ินฐานหรือลดขอบเขตของการตั้งถ่ินฐานใหม่ท่ีจาํเป็น 

o ทดแทนท่ีดินดว้ยท่ีดิน 

o ทดแทนสินทรัพยด์ว้ยสินทรัพย ์

o ใหค้่าตอบแทนทางการเงิน หากไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขา้งตน้ได ้

o สร้างการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือกบัชุมชนเพ่ือแจง้ใหท้ราบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

o ขอความยนิยอมจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบทั้งหมด หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งชุมชนของชนกลุ่มนอ้ยและชน

พ้ืนเมือง  

o ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการตรวจสอบ และประเมินผลตามตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงความสาํเร็จของการตั้งถ่ินฐานใหม่ 

o เม่ือมีการตั้งถ่ินฐานใหม่ ควรดาํเนินการร่วมกนัอยา่งโปร่งใสระหวา่งบริษทั และชุมชนทอ้งถ่ิน  รวมทั้ง

ชนพ้ืนเมือง 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 นาํแนวทางในการปฏิบติั มาตรฐาน และขั้นตอนการดาํเนินงานของบริษทัไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 พฒันาวธีิการตรวจสอบ และมาตรการป้องกนั และบรรเทาผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 
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 การโยกยา้ยถ่ินฐานใหม่โดยไม่สมคัรใจควรจะไดรั้บการคาํนึงถึงเป็นพิเศษ โดยถือเป็นโอกาสในการปรับปรุงวถีิ

ชีวติของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบใหดี้ข้ึน  
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3. สายโซ่อุปทาน 

 

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสายโซ่อุปทาน ไดแ้ก่ การสร้างการมีส่วนร่วมของผูค้า้ และจรรยาบรรณของผูค้า้ 

 

3.1 การสร้างการมส่ีวนร่วมของผู้ค้า 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 เพ่ือใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ในการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน บริษทัตอ้งขยายความมุ่งมัน่ไปยงัผูค้า้ ผูรั้บเหมา

และผูจ้ดัหาบริการ ซ่ึงเป็นคูค่า้ทางธุรกิจท่ีมีความเส่ียงต่อการละเมิดสิทธิแรงงาน เช่น การบงัคบัใชแ้รงงาน หรือการ

ใชแ้รงงานเด็ก เน่ืองจากอาจสร้างผลกระทบในเชิงลบต่อการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนของบริษทั  

 การบริหารจดัการความเส่ียงในสายโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพ จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกบัคู่คา้ทางธุรกิจ 

เช่น ผูค้า้ ผูรั้บเหมา และผูจ้ดัหาบริการ ถือวา่เป็นปัจจยัสาํคญัในการส่ือสารเพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการของบริษทั 

และเพ่ือใหคู้่คา้ยดึมัน่ท่ีจะตอ้งกาํกบัดูแลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของบริษทัรวมถึงกฎหมายของ

ประเทศนั้นๆ 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 ส่งเสริมใหคู้ค่า้ทางธุรกิจ กาํกบัดูแลการดาํเนินงานใหมี้ความสอดคลอ้งตามมาตรฐานของบริษทั และส่งเสริมใหมี้

การดาํเนินงานสอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) วา่ดว้ยเร่ืองสิทธิแรงงาน 

 ส่ือสารความคาดหวงัและขอ้กาํหนดผา่นช่องทางต่างๆ ของบริษทั รวมถึงระบุในสญัญาของบริษทั 

 รวบรวมตวัช้ีวดัดา้นสิทธิมนุษยชน เพ่ือใชป้ระเมินคุณสมบติัของคูค่า้ทางธุรกิจ โดยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงใน

กระบวนการคดัเลือกคู่คา้ทางธุรกิจ 

 ใชห้น่วยงานตรวจประเมินภายใน ภายนอก หรือหน่วยงานอิสระ ในการประเมินคูค่า้ทางธุรกิจในการปฏิบติัตาม

กรอบการบริหารจดัการความยัง่ยนื มาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมาตรฐานการ

จดัการอ่ืนๆของบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ช้ีแจงใหผู้ค้า้ในระดบัปฏิบติัการรับทราบ และปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานใหมี้ความสอดคลอ้ง

ตามมาตรฐานของบริษทั และกฎหมายแรงงานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) วา่ดว้ยเร่ืองสิทธิแรงงาน 
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การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 ติดตามผลการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดูแลองคก์ร (ESG) ของคู่คา้และผูรั้บเหมาตลอดจน

ประเมินผลกระทบดา้นแรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม สิทธิมนุษยชน และสงัคมชุมชนอยา่งต่อเน่ือง26

27 

 สร้างความตระหนกัของพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีอาจเกิดปัญหาแรงงาน ผา่นการสร้างการมีส่วนร่วม  การฝึกอบรมหรือ

การประชุมร่วมกนั 

 

3.2 จรรยาบรรณของผู้ค้า 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีมาจากคู่คา้ทางธุรกิจ บริษทัควรกาํหนดจรรยาบรรณใหก้บัคู่คา้ทางธุรกิจ  

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามความมุ่งมัน่ดา้นสิทธิมนุษยชนของบริษทั 

 ขอ้ตกลง สญัญา ควรมีเกณฑก์ารประเมินดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีมากกวา่ขอ้กาํหนดของกฎหมายเพ่ือสร้างความมัน่ใจ

ในการปฏิบติัท่ีดีกวา่กฎหมาย รวมถึงเพ่ือเป็นการรักษาช่ือเสียงของบริษทั เช่น การปฏิบติัตามสิทธิมนุษยชนตาม

หลกัการของ UNGC, UDHR หรือองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 กาํหนดจรรยาบรรณ หรือแนวทางปฏิบติัท่ีดีของผูค้า้ ท่ีประกอบดว้ย ขอ้กาํหนดทางดา้นสิทธิมนุษยชน รวมถึง

จริยธรรมทางธุรกิจ สิทธิแรงงาน และสิทธิมนุษยชนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการในระดบัสากล ไดแ้ก่ ขอ้ตกลงโลกแห่ง

สหประชาชาติ, ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน และองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่  เสรีภาพในการ

สมาคม สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง ขจดัการบงัคบัใชแ้รงงาน เลิกใชแ้รงงานเด็ก และขจดัการเลือกปฏิบติัในท่ี

ทาํงาน (อา้งอิงจากแนวทางการปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืของผูค้า้ ปตท. )27

28 

 แนวทางการปฏิบติัของผูค้า้ จะตอ้งแนบไปพร้อมกบัสญัญาของผูค้า้และผูรั้บเหมาเพ่ือใหเ้กิดการรับรู้อยา่งเป็น

ทางการ 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ช้ีแจงใหผู้ค้า้ในระดบัปฏิบติัการรับทราบ และปฏิบติัตามจรรยาบรรณ หรือแนวทางปฏิบติัท่ีดีของผูค้า้ 

                                                
27 GRI 2015 G4 แนวทางการรายงานอยา่งย ัง่ยนื 
28 จรรยาบรรณท่ีย ัง่ยนืของผูผ้ลิตกลุ่ม ปตท.http://www.pttplc.com/en/Opportunity/Procurement/Pages/supplier-code-of-conduct.aspx 
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การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 กาํหนดแนวทางในการปฏิบติัอยา่งชดัเจน หากเกิดการละเมิดจรรยาบรรณ หรือแนวปฏิบติัท่ีดีของผูค้า้ 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ดาํเนินการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ หรือแนวปฏิบติัท่ีดี

ของผูค้า้ 
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4. ความมัน่คง ปลอดภัย 

 

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง ปลอดภยั ไดแ้ก่ การบริหารจดัการความมัน่คง ปลอดภยั และการฝึกอบรมดา้นความมัน่คง

ปลอดภยั 

 

4.1 การบริหารจดัการความมัน่คง ปลอดภัย 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 การทาํงานในสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง  อาจตอ้งใชก้องกาํลงัรักษาความปลอดภยัในทอ้งถ่ิน เพ่ือใหก้ารคุม้ครอง

สินทรัพย ์ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์พ่ือใหแ้น่ใจวา่ลูกจา้ง ผูรั้บเหมาหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความปลอดภยัใน

ประเทศท่ีมีความเส่ียง  ทั้งน้ี กองกาํลงัรักษาความปลอดภยั หมายความรวมถึงทหาร ตาํรวจ หรือหน่วยงานรักษา

ความปลอดภยัภาคเอกชน 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 กาํหนดแนวทาง มาตรฐาน  หรือวธีิการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชนเพ่ือช่วยพนกังานในการบริหาร

จดัการเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั หรือกองกาํลงัรักษาความปลอดภยั ทั้งน้ี เอกสารแนวทาง มาตรฐาน หรือวธีิการ

ทาํงานเหล่าน้ีอาจอา้งอิงจากหลกัการความสมคัรใจต่อการรักษาความปลอดภยัและสิทธิมนุษยชน (Voluntary 

Principles on Security and Human Rights)28

29 และ/หรือหลกัการพ้ืนฐานในการใชก้องกาํลงัและอาวธุปืนของคณะ

มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Human Rights Council)29

30 

 วเิคราะห์และประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั เช่น ทางเลือกของการรักษาความปลอดภยั, 

ผลกระทบของการรักษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

 รวมขอ้กาํหนดดา้นสิทธิมนุษยชนไวใ้นขอ้ตกลงของผูใ้หบ้ริการดา้นความปลอดภยัและแจง้ใหคู้ค่า้ทางธุรกิจทราบ 

 กาํหนดกระบวนการของการรายงานเพ่ือใหผู้ใ้หบ้ริการรักษาความปลอดภยัใช ้เพ่ือรายงานปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชน 

และใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ดาํเนินการตามมาตรฐานแนวทางและ/หรือขั้นตอนของบริษทัเก่ียวกบัการบริหารจดัการความมัน่คง ปลอดภยั 

 ตรวจสอบการเตรียมการรักษาความปลอดภยั 

                                                
29 หลกัการความสมคัรใจวา่ดว้ยการรักษาปลอดภยัและสิทธิมนุษยชน http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf 
30 หลกัการพื้นฐานในการใชก้องกาํลงัและอาวธุปืนของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติhttp://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx  

http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
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 กาํหนดใหผู้ใ้หบ้ริการรักษาความปลอดภยั  รายงานปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชน  โดยใชก้ระบวนการของการรายงาน

ของบริษทั 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 กาํหนดแนวทาง  และกระบวนการบริหารจดัการในการรักษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ีการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบั

หลกัการความสมคัรใจในการรักษาความปลอดภยัและสิทธิมนุษยชน และ/หรือหลกัเกณฑก์ารใชก้าํลงัของ

สหประชาชาติ 

 สร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ินในการเตรียมการรักษาความปลอดภยั 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ตรวจสอบการใชง้านอุปกรณ์ของบริษทัรักษาความปลอดภยัใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบดา้นการรักษาความปลอดภยั

ของบริษทั 

 

4.2 การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 ส่ือสารและสร้างการมีส่วนร่วมกบัผูใ้หบ้ริการรักษาความปลอดภยัผา่นการประชุมและการจดัอบรม เพ่ือใหแ้น่ใจวา่

มีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และขอ้กาํหนดทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนอยา่งครบถว้น 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 กาํหนดหลกัสูตรการฝึกอบรมสาํหรับผูใ้หบ้ริการรักษาความปลอดภยั และจดัการฝึกอบรมเพ่ือใหส่ื้อความเน้ือหาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนไปยงัผูใ้หบ้ริการรักษาความปลอดภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 จดัอบรมใหก้บัผูใ้หบ้ริการรักษาความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 
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การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 สร้างการรับรู้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เก่ียวกบัวธีิการบริหารจดัการดา้นการรักษาความปลอดภยัท่ีเคารพสิทธิ

มนุษยชน 
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5. ส่ิงแวดล้อม 

 

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การบริหารจดัการนํ้ า ผลกระทบของมลพิษ การจดัการของเสียและวตัถุอนัตราย และ

การอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 

 

5.1 การบริหารจดัการนํา้ 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 การเขา้ถึงนํ้ าเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับชีวติ ตามสิทธิมนุษยชน30

31 ทุกคนมีสิทธ์ิในการใชน้ํ้ าเพ่ือการบริโภค และอุปโภคท่ี

มีความปลอดภยั เพียงพอ ในราคาท่ีเหมาะสม รวมถึงนํ้ าท่ีใชภ้ายในประเทศ  เพ่ือประโยชน์สาํหรับด่ืม สุขาภิบาล 

การทาํอาหาร ซกัผา้และสุขอนามยัส่วนบุคคล และของใชใ้นครัวเรือน นํ้ าท่ีใชจ้ะตอ้งมีคุณภาพดี, ปราศจาก

ส่วนประกอบท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  

 กิจกรรมของบริษทัอาจส่งผลกระทบต่อการเขา้ถึงนํ้ า  หากมีมลพิษ  หรือมีการใชน้ํ้ าในทอ้งถ่ินมากเกินไป  จน

ก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัการเขา้ถึงนํ้ าของคนในทอ้งถ่ิน ประเด็นของสิทธิน้ีจะสาํคญัอยา่งยิง่กบับริษทัท่ีใหบ้ริการนํ้ า

และบริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของแรงงานและชุมชนโดยรอบ อีกทั้งบริษทัอาจสร้าง

ผลกระทบในเชิงบวกต่อสิทธิในการใชน้ํ้ าผา่นโครงการปรับปรุงการเขา้ถึง และคุณภาพของนํ้ าใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ิน 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 กาํหนดแนวทาง มาตรฐาน และวธีิการระบุแหล่งท่ีมาของนํ้ า เช่น นํ้ าจืด นํ้ าบาดาล ฯลฯ การบาํบดันํ้ า การควบคุม

คุณภาพนํ้ าท่ีปล่อยออกท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ า 

 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรนํ้ าหรือความเส่ียงท่ีจะขาดแคลนนํ้ าในพ้ืนท่ีดาํเนินโครงการ หรือพ้ืนท่ี

ปฏิบติัการ ซ่ึงหากพ้ืนท่ีโครงการ หรือพ้ืนท่ีปฏิบติัการตั้งอยูพ้ื่นท่ีเส่ียงต่อการขาดแคลนนํ้ า ควรจดัเตรียมมาตรการ

ป้องกนัความขดัแยง้อนัเกิดจากการแยง่นํ้ ากบัชุมชนโดยรอบ รวมไปถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอ่แหล่งนํ้ า 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กิจกรรมของบริษทัไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน เช่น การปนเป้ือนใน

แหล่งนํ้ าและการเขา้ถึงแหล่งนํ้ า 

 พฒันาแนวทางท่ีจะช่วยลดปริมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํ้ า  

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 นาํแนวทาง มาตรฐานและกระบวนการทาํงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ ามาประยกุตใ์ช ้

 ติดตามและรายงานปริมาณการใชน้ํ้ า การระบายนํ้ า และคุณภาพของแหล่งนํ้ าในพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

                                                
31 ICESCR 1966 มาตรา 11: สิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอ 
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การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในพ้ืนท่ีปฏิบติัการเพ่ือบริหารจดัการแหล่งนํ้ า เพ่ือใหชุ้มชนในพ้ืนท่ีมีนํ้ าสะอาดใน

การอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ 

 ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในพ้ืนท่ีปฏิบติัการเพ่ือบริหารจดัการและป้องกนัความขดัแยง้เก่ียวกบัการใชน้ํ้ า 

รวมถึงการป้องกนัผลกระทบต่อแหล่งนํ้ า 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 สร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ินในการหารือ แกไ้ข ป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริง และท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้เก่ียวกบัการใชน้ํ้ า รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

5.2 ผลกระทบของมลพษิ 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 การปล่อยมลพิษสู่อากาศ เช่น สารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs), ซลัเฟอร์ออกไซด ์(SOx), ไนโตรเจนออกไซด ์(NOx) 

ฯลฯ  ท่ีปล่อยออกมาโดยตรงจากการดาํเนินงานของบริษทั อาจเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดผลกระทบดา้นอาชีวอนามยั 

ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพได ้

 บริษทัจะตอ้งมีการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ดเก่ียวกบัการดาํเนินงาน และและระบบการจดัการภายในเพ่ือใหแ้น่ใจวา่

มลพิษท่ีปล่อยออกจะไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิทธิดา้นสุขภาพของแรงงานและสมาชิกของชุมชนโดยรอบ 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 พฒันาวธีิการ แนวทาง และมาตรฐาน  ในการระบุแหล่งท่ีมาของการปล่อยและการควบคุมคุณภาพอากาศใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดเก่ียวกบัคุณภาพอากาศ  

 พฒันาแนวทางท่ีช่วยลดการปล่อยมลพิษ 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 
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 นาํมาตรการการป้องกนั และบรรเทาโดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาช่วยลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 ติดตามและรายงานการปล่อยมลพิษทุกประเภทท่ีเป็นผลมาจากการดาํเนินงานของบริษทั 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 สร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีอาจเกิดข้ึนของมลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

 

5.3 การจดัการของเสีย และวตัถุอนัตราย 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 มาตรการและวธีิการจดัการของเสียท่ีไม่ดีพอ  อาจส่งผลกระทบตอ่ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั ของชุมชน ซ่ึง

เป็นการละเมิดสิทธิดา้นสุขภาพและมาตรฐานการครองชีพ การจดัการของเสียรวมทั้งวตัถุอนัตรายและไม่อนัตรายท่ี

มีประสิทธิภาพสามารถป้องกนัความเส่ียงจากการปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม  และสุขภาพอนามยัชุมชน 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 กาํหนดแนวทาง  ขั้นตอน และมาตรฐานในการระบุประเภทของของเสีย เช่น ของเสียอนัตราย และไม่อนัตราย 

วธีิการบาํบดัและกาํจดัใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย  และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบัการจดัการของเสีย 

 ระบุแหล่งท่ีมาและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนสาํหรับของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมของบริษทั และกาํหนดมาตรการ

ป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ใชแ้นวทาง  ขั้นตอน และมาตรฐานในการกาํจดัของเสียของบริษทั ท่ีสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนด และกฎหมายให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ประเมินและรายงานแหล่งท่ีมาของของเสียอยา่งสมํ่าเสมอ  กาํหนดแผนการดาํเนินการแกไ้ขในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ

เก่ียวกบัการจดัการของเสีย 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 
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การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 พฒันาแนวทางท่ีจะลดหรือจาํกดัการใชข้องเสียท่ีเป็นอนัตราย 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 สร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัผลกระทบของของเสียท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีอาจเกิดข้ึนต่อความเส่ียงดา้น

สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งกาํหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

 

5.4 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 การอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ ถือเป็นความรับผิดชอบหน่ึงของบริษทั เพ่ือใหแ้น่ใจวา่การดาํเนินกิจกรรม

หรือแผนงานของบริษทัจะไม่ใช่สาเหตุท่ีสร้างผลกระทบตอ่ระบบนิเวศในพ้ืนท่ีนั้น บริษทัอาจจะไม่เพียงแต่หาทาง

ป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น แต่จะตอ้งช่วยทาํใหค้วามหลากหลายทางชีวภาพดีข้ึน รวมถึงสร้างผลกระทบใน

เชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพดว้ย 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 แสดงความมุ่งมัน่ของบริษทัในการท่ีจะอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ และกาํหนดแนวทาง/คูมื่อสาํหรับ

นาํไปปฏิบติัของระดบัปฏิบติัการ 

 พฒันาวธีิการระบุ ประเมิน และกาํหนดมาตรการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ

และระบบนิเวศ ในกรณีผลการประเมินระบุผลกระทบร้ายแรงต่อระบบนิเวศโดยรอบสถานประกอบการ 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ปฏิบติัตามความมุ่งมัน่ แนวทาง คู่มือ และกระบวนการของบริษทัในการบริหารจดัการผลกระทบดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีปฏิบติัการและชุมชนโดยรอบ 

 ระบุ  ประเมินและบรรเทาผลกระทบดา้นความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการ

ดาํเนินงาน ครอบคลุมวงจรการดาํเนินงานทั้งหมด รวมถึงประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งตามท่ี

กฎหมายกาํหนด 

 ประเมินประสิทธิผลในการบรรเทาผลกระทบและมาตรการป้องกนัในพ้ืนท่ีนั้นๆ 



SD-บภญ-0001 ประกาศใชค้ร้ังที ่1 (24 ก.ค. 2556)  หนา้ 41 
   

 ติดตามความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดาํเนินกิจกรรมของบริษทั 

 สนบัสนุนหรือเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ และความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 ใหค้วามสาํคญักบัการหลีกเล่ียงท่ีจะสูญเสียระบบนิเวศทางธรรมชาติ ช่วยฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ และหากการดาํเนินการ

ยงัไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ ใหช้ดเชยความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํใหม้ากกวา่ท่ีเกิดข้ึนจริง  

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 สร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ินและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ตวัแทนของรัฐบาลทอ้งถ่ิน เพ่ือใหเ้ขา้ใจใน

ปัญหาหรือร่วมปรึกษาหารือเก่ียวกบัลกัษณะของพ้ืนท่ีเพ่ือการจดัการเก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

5.5 การบริหารจดัการพลงังาน 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 การเขา้ถึงพลงังานเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวติในปัจจุบนั ทุกคนมีสิทธ์ิในการเขา้ถึงพลงังาน เพ่ือการใชง้าน

ส่วนบุคคล  รวมถึงพลงังานท่ีใชเ้พ่ือประโยชน์ในการทาํอาหาร ทาํใหเ้กิดความอบอุ่น แสงสวา่ง ปรับปรุงคุณภาพ

ชีวติ เพ่ือการรักษาพยาบาล อนามยั การศึกษาและเพ่ือการประกอบอาชีพ  

 กิจกรรมของบริษทัอาจไม่ใช่สาเหตุหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อการเขา้ถึงพลงังาน อยา่งไรก็ตาม สิทธิน้ีจะสาํคญัอยา่งยิง่

ในประเทศท่ีขาดแคลนพลงังาน หากใชพ้ลงังานท่ีมากเกินไป จนก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัการเขา้ถึงพลงังานของคน

ในทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี บริษทัอาจสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อสิทธิในการเขา้ถึงพลงังานผา่นโครงการพฒันาชุมชน 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 กาํหนดแนวทาง มาตรฐาน และวธีิการระบุแหล่งท่ีมาของพลงังาน เช่น ไฟฟ้า เช้ือเพลิง ฯลฯ การปฏิบติัตาม

กฎหมาย และขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการบริหารจดัการพลงังาน 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แหล่งพลงังานภายในพ้ืนท่ีปฏิบติัการไดรั้บการประเมินศกัยภาพ หากหลีกเล่ียงไม่ไดค้วร

ตรวจสอบ ใหม้ัน่ใจวา่มีมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะป้องกนัการเกิดความขดัแยง้เก่ียวกบัการใชพ้ลงังานกบัชุมชน 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กิจกรรมของบริษทัไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่การเขา้ถึงพลงังานของชุมชนในพ้ืนท่ี 
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 พฒันาแนวทางท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของบริษทั และชุมชนในพ้ืนท่ี 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 นาํแนวทาง มาตรฐานและกระบวนการทาํงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการพลงังานมาประยกุตใ์ช ้

 ติดตามและรายงานปริมาณการใชพ้ลงังาน ไดแ้ก่ ไฟฟ้า เช้ือเพลิง และอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ  

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในพ้ืนท่ีปฏิบติัการ เพ่ือบริหารจดัการการใชพ้ลงังานภายในพ้ืนท่ีปฏิบติัการใหเ้ป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่วา่การดาํเนินกิจกรรมของบริษทัจะส่งผลกระทบต่อการเขา้ถึงพลงังานในพ้ืนท่ีนั้นหรือไม่ก็

ตาม และทาํใหม้ัน่ใจวา่ทุกคนสามารถเขา้ถึงพลงังานไดแ้ก่ ไฟฟ้า เช้ือเพลิง และอ่ืนๆ ท่ีทนัสมยั ตามกาํลงัซ้ือ 

 ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในพ้ืนท่ีปฏิบติัการเพ่ือบริหารจดัการและป้องกนัความขดัแยง้เก่ียวกบัการใชพ้ลงังาน 

รวมถึงการป้องกนัผลกระทบต่อแหล่งพลงังาน 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ:  

 

 สร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ินในการหารือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริง และท่ีอาจเกิดข้ึนของการเขา้ถึงพลงังาน 

เช่น ความขดัแยง้ต่อการใชไ้ฟฟ้า รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีอาจเกิดข้ึน  
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6. ลูกค้าและผู้บริโภค (สิทธิผู้บริโภค) 

 

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ และผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ สุขภาพและความปลอดภยัของลูกคา้ และผูบ้ริโภค ความเป็นส่วนตวัของ

ขอ้มูลลูกคา้ และผูบ้ริโภค  

 

6.1 สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า และผู้บริโภค 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 สิทธิผูบ้ริโภคควรไดรั้บการปกป้อง โดยเฉพาะดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของลูกคา้ และผูบ้ริโภคจากการใช้

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยควรมีคาํแนะนาํการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งปลอดภยัท่ีชดัเจน  

 บริษทัควรหลีกเล่ียงความเสียหายหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน และกาํหนดมาตรการป้องกนัดา้นความปลอดภยัซ่ึง

ครอบคลุมถึงกลไกการถอดถอนและการเรียกคืนผลิตภณัฑ ์หากพบวา่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพและความ

ปลอดภยัของผูบ้ริโภคจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์และบริการ 

 บริษทัควรจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีความปลอดภยั ไม่วา่จะถูกกาํหนดดว้ยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการนั้นปลอดภยัต่อสุขภาพของลูกคา้ และผูบ้ริโภคและไม่

ก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีเกินรับไดเ้ม่ือใชห้รือบริโภคสินคา้ และบริการของบริษทั โดยใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษต่อ

ลูกคา้ และผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

 พฒันาวธีิการ แนวทาง และมาตรฐานในการป้องกนัสุขภาพและความปลอดภยั รวมทั้ง การนาํเสนอคาํแนะนาํการ

ใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งปลอดภยัท่ีชดัเจน ซ่ึงรวมไปถึงการประกอบและการซ่อมบาํรุงผลิตภณัฑ ์

 จดัเตรียมมาตรการป้องกนัดา้นความปลอดภยั รวมทั้งกลไกการถอดถอนและการเรียกคืนผลิตภณัฑห์ากพบวา่

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อลูกคา้ และผูบ้ริโภค 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัต่อสุขภาพของลูกคา้ และผูบ้ริโภค 

 ติดตามและรายงานการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัดา้นความปลอดภยั รวมทั้งกลไกการถอดถอนและการเรียกคืน

ผลิตภณัฑใ์นกรณีท่ีตรวจพบในภายหลงัวา่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นสุขภาพ และความปลอดภยั 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 
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การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 ออกแบบผลิตภณัฑ์โดยคาํนึงถึงความแตกต่างของผูบ้ริโภค เช่น ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีออกแบบมาพิเศษเพ่ือ

กลุ่มท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ รวมทั้ง พิจารณาถึงผลกระทบจากการใชผ้ลิตภณัฑผ์ิดวิธีท่ีอาจเกิดข้ึน หรือ

วตัถุอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในทุกช่วงของการใชผ้ลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 นาํเสนอเคร่ืองมือและขอ้มูลป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนให้กบัผูบ้ริโภค รวมทั้ง แสดงสญัลกัษณ์สารเคมี

อนัตรายเพ่ือแจง้ใหผู้บ้ริโภคทราบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สญัลกัษณ์ท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลนอกเหนือจากการ

นาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 หลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตราย ซ่ึงรวมถึงสารก่อมะเร็ง สารท่ีมีความคงตวัสูงและสารท่ีสะสมใน

ธรรมชาติ ถา้มีการขายผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสารเคมีขา้งตน้ จะตอ้งไดรั้บการติดฉลาก และคาํเตือนท่ี

ชดัเจน 

 ประเมินความเส่ียงของผลิตภณัฑแ์ละบริการต่อสุขภาพมนุษยก่์อนนาํออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย ์ และควรจดัทาํเป็น

เอกสารเพ่ือเผยแพร่ใหลู้กคา้ และผูบ้ริโภครับทราบ 

 จดัเตรียมมาตรการป้องกนัหากผูบ้ริโภคนาํผลิตภณัฑไ์ปใชห้รือจดัเก็บไม่เหมาะสม 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 จดัอบรมดา้นความปลอดภยัเก่ียวกบัการใชผ้ลิตภณัฑ ์และบริการใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบอยา่งตอ่เน่ือง 

 

6.2  ความเป็นส่วนตวัของข้อมูล 

 

ความเก่ียวขอ้ง: 

 

 การส่ือสารผา่นระบบออนไลน์ อาจเพ่ิมความเส่ียงในการป้องกนัความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลลูกคา้ และผูบ้ริโภค 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองขอ้มูลท่ีระบุตวับุคคล บริษทัควรทาํหนา้ท่ีรักษาความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลลูกคา้และ

ผูบ้ริโภค ดาํเนินการเพ่ือปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตวัของลูกคา้และผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 เพ่ือสร้างความไวว้างใจแก่ลูกคา้ และผูบ้ริโภค บริษทัตอ้งนาํระบบป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพมาใช ้เพ่ือป้องกนั และ

รักษาขอ้มูลความเป็นส่วนตวัของลูกคา้และผูบ้ริโภค 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 กาํหนดนโยบายในการจาํกดัการเก็บขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ และผูบ้ริโภคเฉพาะท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัการใช้

ผลิตภณัฑ์และบริการ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความยินยอมของลูกคา้และผูบ้ริโภค 
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 กาํหนดนโยบาย และมาตรการในการรับ จดัเก็บ และบริหารจดัการขอ้มูลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมทั้ง 

ระบุวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนตวัก่อนหรือในขณะท่ีเก็บขอ้มูลให้ลูกคา้ หรือผูบ้ริโภคทราบ

ก่อนให้ขอ้มูล 

 กาํหนดมาตรการป้องกนัและการรักษาความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลลูกคา้และผูบ้ริโภค เพ่ือทาํให้มัน่ใจว่าขอ้มูล

ส่วนตวัของลูกคา้ และผูบ้ริโภคจะไม่ไดรั้บการเปิดเผย ไม่เปิดช่องทางไวเ้พ่ือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากท่ี

ไดร้ะบุไว ้รวมไปถึงเพ่ือการตลาด ยกเวน้ไดรั้บการยินยอมจากลูกคา้ และผูบ้ริโภค 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 ปกป้องความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลของลูกคา้ และผูบ้ริโภคดว้ยวิธีการป้องกนัท่ีมีประสิทธิผลเพียงพอ 

 ติดตามและรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและการรักษาความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลลูกคา้ และ

ผูบ้ริโภค 

 

การบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่เตมิ (วธีิปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ) 

 

การสนบัสนุนของบริษทั: 

 

 พฒันาแนวปฏิบติั และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรักษาขอ้มูลความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ และผูบ้ริโภค  

 ดูแลระบบ บุคคล  หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองการป้องกนัขอ้มูลภายในบริษทั  และมอบหมายผูรั้บผดิชอบท่ี

ชดัเจนในการปฏิบติัตามมาตรการและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ในการปกป้องขอ้มูลความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ และ

ผูบ้ริโภค 

 

ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ หน่วยธุรกิจ: 

 

 จดัอบรมดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลของลูกคา้ และผูบ้ริโภคใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 
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หมวดที ่6 – เอกสารอ้างองิ 

Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx 

GRI, 2015, G4 Sustainability Reporting Guidelines 

ICCPR, 1966, Article 24 Rights of protection for the child 

ICCPR, 1966, Article 8 Right not to be subjected to slavery, servitude or forced labour 

ICESCR, 1966, Article 11: Right to an adequate standard of living 

ICESCR, 1966, Article 12: Right to health 

ICESCR, 1966, Article 7: Right to enjoy just and favourable conditions of work 

ICESCR, 1966, Article 8: Right to form trade unions and join the trade union, and the right to strike 

ILO, 1930, Convention 29: Forced labour 

ILO, 1948, Convention 87: Freedom of association and protection of right to organise 

ILO, 1949, Convention 98: Right to organise and collective bargaining  

ILO, 1951, Convention 100: Equal remuneration  

ILO, 1957, Convention 105: Abolition of forced labour  

ILO, 1958, Convention 111: Discrimination (employment and occupation) 

ILO, 1973, Convention 138: Minimum age 

ILO, 1999, Convention 182: Worst forms of child labour 

ILO, 2006, Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy 

IPIECA, 2013, Human Rights Training Tool 

ISO 26000, 2010, 6.3.10.3 Related actions and expectations 

ISO 26000, 2010, 6.4.1.1 Organizations and labour practices 

ISO 26000, 2010, 6.4.6.1 Description of the issue 

The Voluntary Principles on Security and Human Rights, http://www.voluntaryprinciples.org/wp-

content/uploads/2013/03/voluntary_principles_english.pdf 

UNGC, 2015, Principle 3 

UNGC, 2015, Principle 4 

World Report 2015, Human Rights Watch, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wr2015_web.pdf 
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หมวดที ่7 – ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก สิทธิมนุษยชนท่ีนาํเสนอโดยองคก์รต่างๆ และความเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม ปตท.  

 ภาคผนวก ข ตวัอยา่งการประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนและการรวบรวมรายงานความเส่ียงดา้นสิทธิ

มนุษยชน 

 ภาคผนวก ค ตวัอยา่งรายการตรวจสอบวเิคราะห์สถานะดา้นสิทธิมนุษยชน 

 ภาคผนวก ง ตวัอยา่งการประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนและรายการประเมินตวัเองดา้นสิทธิมนุษยชน 
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ภาคผนวก ก สิทธิมนุษยชนทีน่ําเสนอโดยองค์กรต่างๆ และความเกีย่วข้องกบักลุ่ม ปตท.  

สิทธิมนุษยชนท่ีนาํเสนอโดยองคก์รต่างๆ รวมทั้ง ประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่ม ปตท. 

(Human Rights Related Initiatives and Relevance to PTT Group) สรุปไดด้งัน้ี 

องค์กร 

(Organization) 

สิทธิมนุษยชนที่นําเสนอ 

(Human Rights 

Initiatives) 

ความมุ่งมั่น 

(Human Rights Commitment) 

ความเกีย่วข้องกบักลุ่ม ปตท. 

(Relevance to PTT) 

IPIECA คนพ้ืนเมืองกบั

อุตสาหกรรมนํ้ามนัและ

ก๊าซ 

ภาพรวมของปัญหาและแนวปฏิบติัท่ีดี

สาํหรับอุตสาหกรรมนํ้ ามนัและก๊าซ เพ่ือใช้

ปฏิบติัต่อคนพ้ืนเมือง 

- การขยายธุรกิจ: ในฐานะท่ีกลุ่ม ปตท. 

ขยายธุรกิจไปยงัประเทศท่ีมีชนพ้ืนเมือง จึง

ตอ้งปฏิบติัตามสิทธิมนุษยชน กฎหมายและ

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนพ้ืนเมือง (เช่น

ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิของชน

พ้ืนเมือง) 

  กระบวนการตรวจสอบ 

และวิเคราะห์สถานะดา้น

สิทธิมนุษยชน หรือ 

Human Rights Due 

Diligence Process 

กระบวนการตรวจสอบ และวิเคราะห์

สถานะดา้นสิทธิมนุษยชน เป็นส่วนสาํคญั

ของกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงของ 

บริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศท่ีมี

ปัญหาสิทธิมนุษยชนแพร่หลาย  

- การขยายธุรกิจ: ในการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น

และการควบรวมกิจการ (M&A) กลุ่ม ปตท. 

มีกระบวนการตรวจสอบ และวิเคราะห์

สถานะดา้นสิทธิมนุษยชนของประเทศ/ 

ภูมิภาค/ พ้ืนท่ี/ ผูร่้วมทุน 

  สิทธิมนุษยชนและ

จริยธรรมใน

อุตสาหกรรมนํ้ามนัและ

ก๊าซ  

บริษทัในอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซมี

กิจกรรม/ โครงการท่ีจะสนบัสนุนหลกัการ

พ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน 

- การขยายตวัธุรกิจ: ความกงัวลเก่ียวกบั

ประเด็นของสิทธิมนุษยชน เช่น ปัญหา

แรงงาน สามารถยบัย ั้งองคก์รใน

อุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซจากการลงทุน

จากต่างประเทศ นอกจากน้ี ยงัมีความเส่ียง

ทางเศรษฐกิจสงัคมและการเมืองซ่ึงเป็นภยั

คุกคามต่อการดาํเนินงานของกลุ่ม ปตท. ท่ีมี

ธุรกิจในต่างประเทศ 

สหประชาชาติ 

(United Nations) 

ขอ้ตกลงโลกแห่ง

สหประชาชาติ (United 

Nations Global 

Compact; UNGC) 

สิทธิมนุษยชน: 

- หลกัการท่ี 1: ภาคธุรกิจควรสนบัสนุนและ

เคารพสิทธิมนุษยชนในระดบัสากล; และ 

- หลกัการท่ี 2: ภาคธุรกิจควรแน่ใจวา่ไม่

เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

- ความมุ่งมัน่: กลุ่มปตท. ไดเ้ปิดเผยนโยบาย

ต่อสาธารณชน เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน

เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะสามารถหลีกเล่ียงการเขา้

ไปเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้

อยา่งสมบูรณ์ 

    แรงงาน 

- หลกัการท่ี 3: ภาคธุรกิจควรส่งเสริมสิทธิ

ในการสมาคมและสิทธิในการเจรจาต่อรอง 

- หลกัการท่ี 4: ภาคธุรกิจควรส่งเสริมการ

ขจดัการบงัคบัใชแ้รงงาน 

- หลกัการท่ี 5: ภาคธุรกิจควรยดึมัน่ในการ

ยกเลิกการใชแ้รงงานเด็ก และ 

- หลกัการท่ี 6: ภาคธุรกิจควรขจดัการเลือก

ปฏิบติัในแง่ของการจา้งงานและการ

ประกอบอาชีพ 

- การจา้งงาน: หลีกเล่ียงการเลือกปฏิบติัและ

การใชแ้รงงานเด็ก และส่งเสริมเสรีภาพใน

การสมาคม / ชุมนุม / ก่อตั้งสหภาพแรงงาน

และดูแลสภาพการทาํงานท่ีไม่ปลอดภยั 
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องค์กร 

(Organization) 

สิทธิมนุษยชนที่นําเสนอ 

(Human Rights 

Initiatives) 

ความมุ่งมั่น 

(Human Rights Commitment) 

ความเกีย่วข้องกบักลุ่ม ปตท. 

(Relevance to PTT) 

  ปฏิญญาสากลวา่ดว้ย

สิทธิมนุษยชน (United 

Nations Universal 

Declaration of Human 

Rights; UNUDHR), 

ทุกคนและทุกส่วนของสงัคมตอ้งส่งเสริม

การเคารพสิทธิและเสรีภาพ 

- ความมุ่งมัน่: กลุ่ม ปตท. ตอ้งเคารพสิทธิ

ของบุคคลและความเป็นมนุษยต์ามแนวทาง

ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ 

  ปฏิญญาสหประชาชาติ

วา่ดว้ยสิทธิของปวงชน

ทอ้งถ่ินดั้งเดิม  (United 

Nations Declaration on 

the Rights of Indigenous 

Peoples) 

ชนพ้ืนเมืองมีความเท่าเทียมกบัคนอ่ืนๆ ใน

สงัคม 

 

ชนพ้ืนเมืองควรเป็นอิสระจากการเลือก

ปฏิบติัใดๆ 

- ความมุง่มัน่: กลุ่ม ปตท. ตอ้งสนบัสนุน

ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิของปวง

ชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม  

- การปกป้องส่ิงแวดลอ้มและการมีส่วนร่วม

ของชุมชน: การประเมินความเส่ียงและ

ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีอาจไดรั้บ

ผลกระทบจากกิจกรรมของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของขั้นตอนการอนุมติัจาก

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  

- การมีส่วนร่วมของชุมชน: ตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอม และแจง้ให้บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด

รับรู้ รวมทั้ง ตอ้งเชิญชุมชนของชนกลุ่มนอ้ย 

ชนพ้ืนเมือง ฯลฯ เขา้ร่วมกิจกรรม 

องคก์ารแรงงาน

ระหวา่งประเทศ  

(International 

Labour 

Organization; ILO) 

แนวทางปฏิบติัในการ

จา้งงานท่ีเป็นธรรม  

- เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการ

เจรจาต่อรอง 

- ยกเลิกการใชแ้รงงานเดก็ 

- ขจดัการบงัคบัใชแ้รงงานรวมถึงการคา้

มนุษยท์ุกรูปแบบ 

- ขจดัการเลือกปฏิบติัในดา้นการจา้งงาน

และการประกอบอาชีพ 

- การจา้งงาน: การยกเลิกการใชแ้รงงานเด็ก 

และส่งเสริมเสรีภาพในการสมาคม / ชุมนุม 

/ การจดัตั้งสหภาพแรงงาน รวมทั้ง ขจดัการ

เลือกปฏิบติัและแกไ้ขสภาพการทาํงานท่ีไม่

ปลอดภยั 

องคก์ารแห่งความ

ริเร่ิมวา่ดว้ยการ

รายงานสากล หรือ 

Global Reporting 

Initiative (GRI)  

ขอ้ปฏิบติัดา้นแรงงาน

และการทาํงานท่ีดี  

- การจา้งงาน 

- แรงงาน / การบริหารความสมัพนัธ์ 

- อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

- การฝึกอบรมและการศึกษา 

- ความหลากหลายและโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั 

- ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกนัระหวา่งผูห้ญิง

และผูช้าย 

- กลไกรับเร่ืองร้องเรียนจากแรงงาน 

- การจา้งงาน: การยกเลิกการใชแ้รงงานเด็ก 

และส่งเสริมเสรีภาพในการสมาคม / ชุมนุม 

/ การจดัตั้งสหภาพแรงงาน รวมทั้ง ขจดัการ

เลือกปฏิบติัและแกไ้ขสภาพการทาํงานท่ีไม่

ปลอดภยั  

    การประเมินผูค้า้ ผูรั้บเหมาและผูจ้ดัหา

บริการ ซ่ึงเป็นคู่คา้ทางธุรกิจ ในดา้นแรงงาน 

- การบริหารจดัการคู่คา้ทางธุรกิจ: กลุ่ม 

ปตท. มุ่งมัน่ใหคู้ค่า้ทางธุรกิจปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื

และดาํเนินตามเกณฑป์ฏิบติัดา้นแรงงาน 
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องค์กร 

(Organization) 

สิทธิมนุษยชนที่นําเสนอ 

(Human Rights 

Initiatives) 

ความมุ่งมั่น 

(Human Rights Commitment) 

ความเกีย่วข้องกบักลุ่ม ปตท. 

(Relevance to PTT) 

  ส่ิงแวดลอ้ม การใชน้ํ้า - การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม: หากปริมาณการ

ใชน้ํ้าของโครงการมีมีนยัสาํคญั จะตอ้งมี

มาตรการป้องกนัและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

    การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม: กลุ่ม ปตท. มุ่งมัน่

ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ

ตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเป็น KPI 

ขององคก์ร 

    นํ้าทิ้งและของเสีย - การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม: เพ่ือป้องกนั

ผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม กลุ่ม 

ปตท. มุ่งมัน่ท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดการ

ร่ัวไหลอยา่งมีนยัสาํคญั รวมทั้ง ของเสียท่ีไป

ยงัหลุมฝังกลบและนํ้าเสีย (zero significant 

spills, zero waste to landfill, and zero 

discharge) 

    ความหลากหลายทางชีวภาพ - การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม: ประเมินความ

เส่ียงและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

(รวมทั้งผลกระทบต่อความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เช่น สตัวใ์กลสู้ญพนัธุ์) จากกิจกรรม

ของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

ขั้นตอนการอนุมติัจากหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง 

- การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม: กลุ่ม ปตท. มุ่งมัน่

ท่ีจะสร้างผลกระทบเชิงบวกในดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีแนวทางการ

บริหารจดัการ และแผนปฏิบติัการดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

    การประเมินคู่คา้ทางธุรกิจในดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 

- การบริหารจดัการคู่คา้ทางธุรกิจ: กลุ่ม 

ปตท. มุ่งมัน่ให้คูค่า้ทางธุรกิจปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื

และดาํเนินตามเกณฑป์ฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

    กลไกการรับเร่ืองร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม - ความมุ่งมัน่: จดัให้มีช่องทางการรับเร่ือง

ร้องเรียนของกลุ่ม ปตท. ทั้งจากผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน 
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องค์กร 

(Organization) 

สิทธิมนุษยชนที่นําเสนอ 

(Human Rights 

Initiatives) 

ความมุ่งมั่น 

(Human Rights Commitment) 

ความเกีย่วข้องกบักลุ่ม ปตท. 

(Relevance to PTT) 

  สิทธิมนุษยชน เงินลงทุน - การขยายตวัธุรกิจ: ความกงัวลเก่ียวกบั

ประเด็นของสิทธิมนุษยชน เช่น ปัญหา

แรงงาน สามารถยบัย ั้งองคก์รใน

อุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซจากการลงทุน

จากต่างประเทศ นอกจากน้ี ยงัมีความเส่ียง

ทางเศรษฐกิจสงัคมและการเมืองซ่ึงเป็นภยั

คุกคามต่อการดาํเนินงานของกลุ่ม ปตท. ท่ีมี

ธุรกิจในต่างประเทศ 

- การจา้งงาน: จดัการฝึกอบรมดา้นสิทธิ

มนุษยชนให้กบัพนกังาน 

    - การรักษาความปลอดภยั - การจา้งงาน: จดัการฝึกอบรมดา้นสิทธิ

มนุษยชนให้กบัเจา้หนา้ท่ีรักษาความ

ปลอดภยั 

    - สิทธิของชนพ้ืนเมือง - การมีส่วนร่วมของชุมชน: ตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอม และแจง้ให้บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด

รับรู้ รวมทั้ง ตอ้งเชิญชุมชนของชนกลุ่มนอ้ย 

ชนพ้ืนเมือง ฯลฯ เขา้ร่วมกิจกรรม รวมทั้ง 

ติดตามกรณีการละเมิดสิทธิของชนพ้ืนเมือง 

    - กลไกการรับเร่ืองร้องเรียนดา้นสิทธิ

มนุษยชน 

- ความมุ่งมัน่: จดัให้มีช่องทางการรับเร่ือง

ร้องเรียนของกลุ่ม ปตท. ทั้งจากผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน  

    การประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน - ความมุ่งมัน่: จดัให้มีการประเมินความ

เส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม ปตท. 

    - การไม่เลือกปฏิบติั 

- เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจา

ต่อรอง 

- แรงงานเด็ก 

- แรงงานบงัคบั 

- การจา้งงาน: การยกเลิกการใชแ้รงงานเด็ก 

และส่งเสริมเสรีภาพในการสมาคม / ชุมนุม 

/ การจดัตั้งสหภาพแรงงาน รวมทั้ง ขจดัการ

เลือกปฏิบติัและแกไ้ขสภาพการทาํงานท่ีไม่

ปลอดภยั  

    การประเมินคู่คา้ทางธุรกิจในดา้นสิทธิ

มนุษยชน 

- การบริหารจดัการคู่คา้ทางธุรกิจ: กลุ่ม 

ปตท. มุ่งมัน่ให้คูค่า้ทางธุรกิจปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื

และดาํเนินตามเกณฑป์ฏิบติัดา้นสิทธิ

มนุษยชน 
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องค์กร 

(Organization) 

สิทธิมนุษยชนที่นําเสนอ 

(Human Rights 

Initiatives) 

ความมุ่งมั่น 

(Human Rights Commitment) 

ความเกีย่วข้องกบักลุ่ม ปตท. 

(Relevance to PTT) 

  สงัคม ชุมชนทอ้งถ่ิน - การมีส่วนร่วมของชุมชน: กลุ่ม ปตท. 

ดาํเนินงานเชิงรุกในการจดักิจกรรมการมี

ส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือสร้างเขา้ใจและทราบความตอ้งการ 

รวมทั้ง ขอ้กงัวลต่างๆ 

- การพฒันาชุมชน: กลุ่ม ปตท. มุ่งมัน่ในการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนผา่น

โครงการพฒันาสงัคมและชุมชน 

    การประเมินคู่คา้ทางธุรกิจในดา้นผลกระทบ

ทางสงัคม 

- การบริหารจดัการคู่คา้ทางธุรกิจ: กลุ่ม 

ปตท. มุ่งมัน่ให้คูค่า้ทางธุรกิจปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื

และดาํเนินตามเกณฑป์ฏิบติัดา้นผลกระทบ

ทางสงัคม 

    กลไกการรับเร่ืองร้องเรียนดา้นผลกระทบต่อ

สงัคม 

- ความมุ่งมัน่: จดัให้มีช่องทางการรับเร่ือง

ร้องเรียนของกลุ่ม ปตท. ทั้งจากผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน 

กองทุนการเงิน

ระหวา่งประเทศ 

หรือ International 

Finance 

Corporation (IFC)  

- มาตรฐานการ

ปฏิบติังานดา้น

ส่ิงแวดลอ้มและการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

- กรอบการบริหาร

จดัการความย ัง่ยนื 

- แนวทางปฏิบติัดา้น

สิทธิมนุษยชน 

มาตรฐานการปฏิบติัท่ี 1: การประเมินผล

กระทบและการบริหารความเส่ียงดา้น

ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

- การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม: ประเมินความ

เส่ียงและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม จาก

กิจกรรมของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของขั้นตอนการอนุมติัจากหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

    มาตรฐานการปฏิบติัท่ี 2: แรงงานและสภาพ

การทาํงาน 

- การจา้งงาน: การยกเลิกการใชแ้รงงานเด็ก 

และส่งเสริมเสรีภาพในการสมาคม / ชุมนุม 

/ การจดัตั้งสหภาพแรงงาน รวมทั้ง ขจดัการ

เลือกปฏิบติัและแกไ้ขสภาพการทาํงานท่ีไม่

ปลอดภยั  

    มาตรฐานการปฏิบติัท่ี 3: การใชท้รัพยากร

อยา่งมีประสิทธิภาพและการป้องกนัมลพิษ 

- การดาํเนินธุรกิจ: ป้องกนัผลกระทบต่อ

ทรัพยากรทางธรรมชาติ (เช่น สตัวท์ะเล) 

และควบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นไป

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น สารอินทรีย์

ระเหยง่าย (VOCs), ซลัเฟอร์ออกไซด ์

(SOx), ไนโตรเจนออกไซด ์(NOx) 
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องค์กร 

(Organization) 

สิทธิมนุษยชนที่นําเสนอ 

(Human Rights 

Initiatives) 

ความมุ่งมั่น 

(Human Rights Commitment) 

ความเกีย่วข้องกบักลุ่ม ปตท. 

(Relevance to PTT) 

    มาตรฐานการปฏิบติัท่ี 4: สุขภาพและความ

ปลอดภยัของชุมชน และการรักษาความ

ปลอดภยั 

- การดาํเนินธุรกิจ: บริหารจดัการและ

ควบคุมอุบติัเหตุ เช่น จากการเดินเรือ วตัถุ

ระเบิด เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพและ

ความปลอดภยัของชุมชน 

- การจดัการความปลอดภยั: การจา้งงาน

เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั (ติดอาวุธ) 

ตามความจาํเป็น ซ่ึงในบางประเทศท่ีกลุ่ม 

ปตท. เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ อาจจาํเป็นในการ

ติดต่อโดยตรงกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน 

    มาตรฐานการปฏิบติัท่ี 5: การเขา้ถือครอง

ท่ีดินและการตั้งถ่ินฐานใหม่โดยไม่สมคัรใจ 

- การปกป้องส่ิงแวดลอ้มและการมีส่วนร่วม

ของชุมชน: การประเมินความเส่ียงและ

ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีอาจไดรั้บ

ผลกระทบจากกิจกรรมของกลุ่ม ปตท. ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการอนุมติัจาก

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  

- การมีส่วนร่วมของชุมชน: ตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอม และแจง้ให้บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด

รับรู้ รวมทั้ง ตอ้งเชิญชุมชนของชนกลุ่มนอ้ย 

ชนพ้ืนเมือง ฯลฯ เขา้ร่วมกิจกรรม 

    มาตรฐานการปฏิบติัท่ี 6: การอนุรักษค์วาม

หลากหลายทางชีวภาพและการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

- การดาํเนินธุรกิจ: ป้องกนัผลกระทบในทาง

ลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (เช่น 

สตัวท์ะเล) และควบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น 

สารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs), ซลัเฟอร์

ออกไซด ์(SOx), ไนโตรเจนออกไซด ์(NOx) 

    มาตรฐานการปฏิบติัท่ี 7: ชนพ้ืนเมือง - การมีส่วนร่วมของชุมชน: ตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอม และแจง้ให้บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด

รับรู้ รวมทั้ง ตอ้งเชิญชุมชนของชนกลุ่มนอ้ย 

ชนพ้ืนเมือง ฯลฯ เขา้ร่วมกิจกรรม รวมทั้ง 

ติดตามกรณีการละเมิดสิทธิของชนพ้ืนเมือง 

- การขยายธุรกิจ: เน่ืองจากกลุ่ม ปตท. ขยาย

ธุรกิจไปยงัประเทศท่ีมีชนพ้ืนเมือง จึงตอ้ง

ปฏิบติัตามนโยบาย กฎหมาย และความ

ตอ้งการขององคก์รท่ีเก่ียวกบัสิทธิของชน

พ้ืนเมือง (เช่น ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ดว้ย

สิทธิของปวงชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม) 
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องค์กร 
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สิทธิมนุษยชนที่นําเสนอ 
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ความเกีย่วข้องกบักลุ่ม ปตท. 

(Relevance to PTT) 

    มาตรฐานการปฏิบติัท่ี 8: มรดกทาง

วฒันธรรม  

- การดาํเนินธุรกิจ: ป้องกนัผลกระทบในทาง

ลบต่อมรดกทางวฒันธรรม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น ผลกระทบจากการ

ใชว้ตัถุระเบิดในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าของ

มรดกทางวฒันธรรม/ ทรัพยากรธรรมชาติ) 

International  

Organization for 

Standardization: 

ISO 26000  

ISO26000:  

สิทธิมนุษยชน 

ประเด็นท่ี 1: การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

ดา้นสิทธิมนุษยชน  

ประเด็นท่ี 2: ความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน 

ประเด็นท่ี 3: หลีกเล่ียงจากการร่วมกระทาํ

ความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ประเด็นท่ี 4: การแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน 

ประเด็นท่ี 5: การเลือกปฏิบติัและกลุ่มคนท่ี

ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ  

ประเด็นท่ี 6: สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

เมือง  

ประเด็นท่ี 7: สิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

วฒันธรรม  

ประเด็นท่ี 8: หลกัการและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ในการทาํงาน 

- การขยายธุรกิจ: ในการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น

และการควบรวมกิจการ (Mergers and 

Acquistitions: M&A) กลุ่ม ปตท. มีรายการ

ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะดา้นสิทธิ

มนุษยชน (Human Rights Due Diligence 

Checklist) เม่ือขยายธุรกิจไปยงัประเทศ/ 

ภูมิภาค/ พ้ืนท่ีใหม่ หรือผูร่้วมทุนรายใหม่ 

- การปกป้องส่ิงแวดลอ้มและการมีส่วนร่วม

ของชุมชน: หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งระบุ

ความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนภายใน

ขอบเขตของการทาํงานเพ่ือป้องกนั

ผลกระทบต่อบริษทั สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

- ความมุ่งมัน่: กลุ่ม ปตท. จริยธรรมทาง

ธุรกิจ (Code of Conduct) ครอบคลุมสิทธิ

มนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นต่างๆ เช่น 

สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการทาํงาน สิทธิชุมชน 

  ขอ้ปฏิบติัดา้นแรงงาน ประเด็นท่ี 1: การจา้งงานและแรงงาน

สมัพนัธ์ 

ประเด็นท่ี 2: สภาพการทาํงานและการ

คุม้ครองทางสงัคม 

ประเด็นท่ี 3: การเจรจาทางสงัคม 

ประเด็นท่ี 4: สุขภาพและความปลอดภยัใน

ท่ีทาํงาน 

ประเด็นท่ี 5: การพฒันามนุษยแ์ละการ

ฝึกอบรมในสถานท่ีทาํงาน 

- การจา้งงาน: ขั้นตอนการจา้งงานท่ีโปร่งใส

และไม่เลือกปฏิบติั 

- การปฏิบติังาน: คู่มือการใชง้านของ

พนกังานครอบคลุมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

สิทธิของพนกังาน สภาพการทาํงาน สุขภาพ

และความปลอดภยัพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 

ฯลฯ 
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ความเกีย่วข้องกบักลุ่ม ปตท. 

(Relevance to PTT) 

  ส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นท่ี 1: การป้องกนัมลพิษ 

ประเด็นท่ี 2: การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยืน 

ประเด็นท่ี 3: การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบรรเทาผลกระทบ 

ประเด็นท่ี 4: การป้องกนัของสภาพแวดลอ้ม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟ้ืนฟท่ีู

อยูอ่าศยัตามธรรมชาติ 

- การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม: กลุ่ม ปตท. มุ่งมัน่

ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ

ตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเป็น KPI 

ขององคก์ร  

- การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม: หากปริมาณการ

ใชน้ํ้าของโครงการมีมีนยัสาํคญั จะตอ้งมี

มาตรการป้องกนัและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

- การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม: ประเมินความ

เส่ียงและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

(รวมทั้งผลกระทบต่อความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เช่น สตัวใ์กลสู้ญพนัธุ์) จากกิจกรรม

ของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

ขั้นตอนการอนุมติัจากหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง  

- การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม: กลุ่ม ปตท. มุ่งมัน่

ท่ีจะสร้างผลกระทบเชิงบวกในดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีแนวทางการ

บริหารจดัการ และแผนปฏิบติัการดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

  แนวทางปฏิบติัในการ

ดาํเนินงานท่ีเป็นธรรม  

ประเด็นท่ี 5: การเคารพสิทธิในทรัพยสิ์น - การมีส่วนร่วมของชุมชน: ตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอม และแจง้ให้บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด

รับรู้ รวมทั้ง ตอ้งเชิญชุมชนของชนกลุ่มนอ้ย 

ชนพ้ืนเมือง ฯลฯ เขา้ร่วมกิจกรรม  

  การมีส่วนร่วมของชุมชน

และการพฒันา 

ประเด็นท่ี 1: การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ประเด็นท่ี 2: การศึกษาและวฒันธรรม 

ประเด็นท่ี 6: สุขภาพ 

ประเด็นท่ี 7: การลงทุนเพ่ือสงัคม 

- การมีส่วนร่วมของชุมชน: กลุ่ม ปตท. 

ดาํเนินงานเชิงรุกในการจดักิจกรรมการมี

ส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือสร้างเขา้ใจและทราบความตอ้งการ 

รวมทั้ง ขอ้กงัวลต่างๆ 

- การพฒันาชุมชน: กลุ่ม ปตท. มุ่งมัน่ในการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนผา่น

โครงการพฒันาสงัคมและชุมชน 
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ความมุ่งมั่น 

(Human Rights Commitment) 

ความเกีย่วข้องกบักลุ่ม ปตท. 

(Relevance to PTT) 

โครงการความ

โปร่งใสใน

อุตสาหกรรมสกดั

ทรัพยากรธรรมชา

ติ (The Extractive 

Industries 

Transparency 

Initiative: EITI)  

ความโปร่งใสในการ

เปิดเผยการชาํระเงิน

ให้กบัรัฐบาล (เช่น

ค่าลิขสิทธ์ิ) เป็นความคิด

ริเร่ิมในการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี นอกจากน้ี ยงั

เป็นวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

เพ่ือให้มัน่ใจวา่สิทธิของ

ภาคประชาสงัคมและ 

บริษทั จะไม่ถูกละเมิด 

วิธีการบริหารความมัง่คัง่ของทรัพยากรทาง

ธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น เพ่ือให้มัน่ใจวา่

ทรัพยากรเหล่าน้ีจะถูกนาํมาใชใ้หเ้กิด

ประโยชนต่์อประชาชนทุกคน 

- การขยายธุรกิจ: กลุ่ม ปตท. ไดเ้ปิดเผย

ขอ้มูลต่อสาธารณชน โดยรับรองโครงการ

ความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสกดั

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ EITI โดยเปิดเผย

ขอ้มูลทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจริงตามท่ี

กฎหมายกาํหนด และสอดคลอ้งกบัภาระ

ผกูพนัตามสญัญาของโครงการในประเทศท่ี

กลุ่ม ปตท. เขา้ไปดาํเนินการ 

ดชันีความย ัง่ยนื

ดาวโจนส์ (Dow 

Jones 

Sustainability 

Indices)  

ขอ้ปฏิบติัดา้นแรงงาน

และการทาํงานท่ีดี 

- ความหลากหลาย 

- ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกนั 

- เสรีภาพในการสมาคม 

- ความมุ่งมัน่ในดา้นสิทธิมนุษยชน 

- การตรวจสอบดา้นสิทธิมนุษยชน 

- การประเมินดา้นสิทธิมนุษยชน 

- เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน 

- การจา้งงาน: การประเมินความเส่ียงและ

ผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน และส่งเสริม

เสรีภาพในการสมาคม / ชุมนุม / การจดัตั้ง

สหภาพแรงงาน รวมทั้ง ขจดัการเลือกปฏิบติั

และแกไ้ขสภาพการทาํงานท่ีไม่ปลอดภยั 

หมายเหตุ:  พิจารณารายละเอียดกรอบการบริหารจดัการความย ัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management Framework) ไดท่ี้ 

http://www.pttplc.com/th/Sustainability/PTT-Sustainability/Governance/Pages/Sustainability-Governance-and-

Framework.aspx 

  



SD-บภญ-0001 ประกาศใชค้ร้ังที ่1 (24 ก.ค. 2556)  หนา้ 57 
   

ภาคผนวก ข ตวัอย่างการประเมนิความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนและการรวบรวมรายงานความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 

วตัถุประสงคข์องการประเมินความเส่ียงคือเพ่ือใหมี้การรวบรวมรายงานความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนขององคก์รควบคู่ไปกบั

รายงานความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนของแต่ละโครงการ ทั้งน้ี โครงการบริหารจดัการความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (คบง.) มีหนา้ท่ี

หลกัในการรวบรวมรายงานความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม ปตท. (Human Rights Risk Register) โดยตอ้งประเมิน

ความเส่ียงในภาพรวมและระบุมาตรการการบริหารจดัการความเส่ียง รวมทั้งควรทาํการทบทวนรายงานความเส่ียงดา้นสิทธิ

มนุษยชน(Human Rights Risk Register) อยา่งสมํ่าเสมอ ในกรณีมีความเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในกลุ่มธุรกิจใหม่หรือการ

เปล่ียนแปลงในระดบัหน่วยงาน/โครงการ รวมทั้ง กรณีท่ีเกิดประเด็นสาํคญัดา้นสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึน (Human Right 

Incident)  

ตวัอยา่งการประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment) และการรวบรวมรายงานความเส่ียงดา้น

สิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Register) สรุปไดด้งัน้ี 

การประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment) มีขั้นตอนการดาํเนินงานดงัน้ี 

 

1. การกาํหนดขอบเขตธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัส่งขอ้มูลดา้นกิจกรรมทางธุรกิจและสถานท่ีตั้ง ของธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษทั แยกตามรายประเทศ 

เพ่ือใชใ้นการกาํหนดขอบเขตของธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงรวมถึงประเภทของธุรกิจและประเทศท่ีดาํเนินธุรกิจ  

2. การกาํหนดบริบทด้านสิทธิมนุษยชน 

2.1 ระบุประเด็นในพ้ืนท่ีท่ีมีการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 

7. การติดตามและทบทวน

6. การประเมินค่าความเส่ียงคงเหลือ

5. การระบุการควบคุมและบรรเทาความเส่ียง

4. การประเมินค่าความเส่ียง

3. การระบุ/ประเมินประเดน็ด้านสิทธิมนุษยชนในระดบัพืน้ที่ปฏิบัติการและสิทธิที่เกีย่วข้องในระดบับุคคล

2. การกาํหนดบริบทด้านสิทธิมนุษยชน

1. การกาํหนดขอบเขตธุรกจิของกลุ่มบริษทั
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หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระบุประเดน็ดา้นสิทธิมนุษยชนในประเทศท่ีมีการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เน่ืองดว้ยสถานการณ์ดา้น

สิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศ/ แต่ละพ้ืนท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั ทั้งในแง่ของประเด็นและความเร่งด่วนในการ

แกไ้ขปัญหา โดยแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนในระดบัระดบัประเทศ/ภูมิภาค สามารถหาไดจ้ากแหล่ง

ต่างๆ เช่น รายงานภาพรวมของโลกประจาํปีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน (Human Rights Watch)  ฐานขอ้มูลในเวบ็ไซต ์Business 

& Human Rights Resource Center และสาํนกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High 

Commissioner for Human Rights - OHCHR) 

2.2 ระบุประเด็นตามประเภทของธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระบุประเดน็ดา้นสิทธิมนุษยชนตามประเภทของธุรกิจ/อุตสาหกรรม เน่ืองจากแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมี

ความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีแตกต่างกนั ขอ้มูลสาํหรับประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนของแต่ละกลุ่ม

อุตสาหกรรมสามารถหาไดจ้ากฐานขอ้มูลในเวบ็ไซต ์Business & Human Rights Resource Centre  

3 การระบุ/ประเมนิประเดน็ด้านสิทธิมนุษยชนในระดบัพื้นทีป่ฏบิัตกิารและสิทธิทีเ่กีย่วข้องในระดบับุคคล 

3.1 ระบุ/ประเมินประเด็นในระดบัพ้ืนท่ีปฏิบติัการ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัวเิคราะห์ความเช่ือมโยงของบริบทดา้นสิทธิมนุษยชนตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ท่ี 2 กบักิจกรรมทาง

ธุรกิจต่างๆ ทั้งน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจาํเป็นตอ้งคดักรองประเดน็ดา้นสิทธิมนุษยชนโดยพิจารณาถึงการมีส่วนเก่ียวขอ้ง

ทางตรงหรือทางออ้มท่ีอาจก่อใหเ้กิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น หากในประเทศหน่ึงมีการรายงานเก่ียวกบัการใชก้าํลงั

รักษาความปลอดภยัโดยภาครัฐในทางท่ีผิด เน่ืองจากประเด็นดงักล่าวอาจทาํใหบ้ริษทัมีความเส่ียงท่ีจะอยูใ่นฐานะผูร่้วม

กระทาํความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนได ้หากไม่มีการดาํเนินการใดๆ เพ่ือแกไ้ขสถานการณ์  

3.2 ระบุ/ประเมินสิทธิในระดบับุคคลในพ้ืนท่ีปฏิบติัการ 

การระบุสิทธิมนุษยชนในระดบับุคคลพิจารณาจากประเด็นในระดบัพ้ืนท่ีปฏิบติัการตามหวัขอ้ท่ี 3.1 เช่น สิทธิในระดบับุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูค้า้และผูรั้บเหมาอาจเก่ียวขอ้งกบัสิทธิในการคุม้ครองเด็ก และสิทธิในการทาํงานในสภาวะท่ีเป็นธรรมและ

เหมาะสม หรือสามารถศึกษาไดจ้ากเอกสาร Guide to Human Rights Impact Assessment and Management (HRIAM) 

ของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International Finance Corporation – IFC)  

4 การประเมนิค่าความเส่ียง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาจากองคป์ระกอบ 2 ประการ ไดแ้ก่ ผลกระทบ (Impact) และโอกาสท่ีจะ

เกิดข้ึน (Likelihood)  โดยการประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนในขั้นตอนการดาํเนินงานฉบบัน้ีเนน้การประเมินความ

เส่ียงของการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่สิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางออ้ม จากนั้นจึงนาํ

องคป์ระกอบทั้งสองมาพิจารณาร่วมกนัเพ่ือหาระดบัความเส่ียง (Level of Risk) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัสูงมาก 

สูง กลาง และตํ่า ดงัรูปดา้นล่าง 
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เกณฑก์ารประเมินระดบัของผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน สามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 

เกณฑ์การประเมนิผลกระทบ: 

สูงมาก (4) 

 ผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนส่งผลกระทบในวงกวา้งหรือส่งผลตอ่กลุ่มประชากร ท่ีเกินกวา่ขอบเขตของพ้ืนท่ี

ปฏิบติัการ 

 บริษทัไม่สามารถควบคุมหรือบรรเทาผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนเพ่ือฟ้ืนฟใูหผู้ท่ี้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไดสิ้ทธิ

นั้นกลบัคืนมาได ้

 ผลกระทบ / เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นสิทธิมนุษยชนมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ภายนอกท่ีเป็นอิสระ และมีความน่าเช่ือถือ เพ่ือไกล่เกล่ียปัญหาร่วมกบับริษทั 

สูง (3) 

 บริษทัมีความจงใจในการใหค้วามช่วยเหลือ หรือ ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานท่ีก่อใหเ้กิดการละเมิดดา้นสิทธิ

มนุษยชน (Legal Complicity) 

 ผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นผลจากการดาํเนินงานของบริษทัหรือสายโซ่อุปทานของบริษทั ส่งผลกระทบต่อ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ีปฏิบติัการ 

 บริษทัมีความขดัแยง้ดา้นสิทธิมนุษยชนกบักลุ่มเส่ียง (Vulnerable Group) 
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ปานกลาง (2) 

 บริษทัไดรั้บผลประโยชน์จากการดาํเนินงานท่ีก่อใหเ้กิดการละเมิดดา้นสิทธิมนุษยชนโดยหน่วยงานอ่ืน (Non-legal 

Complicity) 

 บริษทัไม่สามารถตอบสนองต่อขอ้กงัวลท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นสิทธิมนุษยชนจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในหรือ

ภายนอกได ้ 

ตํ่า (1) 

 ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้กงัวลดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีไดรั้บจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากภายในหรือภายนอก 

ไดรั้บการป้องกนัแกไ้ข โดยกลไกการจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพของบริษทั 

เกณฑ์การประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้: 

 สูง (4): เหตุการณ์เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีปฏิบติัการหลายคร้ังต่อปี (>25%) 

 ปานกลาง (3): เหตุการณ์เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีปฏิบติัการเป็นคร้ังคราว (10-25%) 

 นอ้ย (2): เหตุการณ์เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีปฏิบติัการนอ้ยมาก แต่มีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึน (1-10%) 

 นอ้ยมาก (1): เหตุการณ์เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมท่ีเป็นประเภทเดียวกบัพ้ืนท่ีปฏิบติัการ แต่เหตุการณ์ดงักล่าวมีความ

เป็นไปไดน้อ้ยท่ีจะเกิดข้ึนกบัพ้ืนท่ีปฏิบติัการ (<1%) 

 

5 การระบุการควบคุมและบรรเทาความเส่ียง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระบุแนวทาง/มาตรฐาน/มาตรการดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยู ่(เช่น นโยบาย แนวปฏิบติั คู่มือ กระบวนการ 

เป็นตน้) ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการบริหารจดัการประเดน็ดา้นสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีปฏิบติัการท่ีมีความเส่ียงตามผลการ

ประเมินในหวัขอ้ท่ี 4 เพ่ือลดความโอกาสและความรุนแรงของเกิดผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีอาจเกิดข้ึน โดยวธีิการ

ควบคุมและบรรเทาความเส่ียงดงักล่าวอาจเป็นแนวทางท่ีใชใ้นระดบัองคก์รหรือระดบัปฏิบติัการ 

6 การประเมนิค่าความเส่ียงคงเหลือ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมประเมินผลความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่(Residual Risk) โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการจดัการความ

เส่ียงตามหวัขอ้ท่ี 5  ทั้งน้ี หากความเส่ียงท่ีเหลืออยูมี่ระดบัความเส่ียงปานกลางหรือสูงกวา่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจาํเป็นตอ้ง

จดัทาํแผนการจดัการเพ่ิมเติมเพ่ือบรรเทาความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 

7 การตดิตามและทบทวน 

ในกรณีท่ีมีความเส่ียง (ภายหลงัมีมาตรการควบคุม) อยูใ่นระดบัปานกลางหรือระดบัสูง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ (Subject 

Matter Expert: SMEs) หรือหน่วยงานบริหารจดัการความยัง่ยนื (SM) ของแต่ละบริษทั มีหนา้ท่ีแจง้ใหโ้ครงการบริหาร

จดัการความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (คบง.)หรือคณะกรรมการบริหารความร่วมมือการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (SAC) 

ทราบและพิจารณามาตรการท่ีจาํเป็นเพ่ิมเติมต่อไป รวมถึงการติดตามและทบทวนเพ่ือใหม้ัน่ใจถึงประสิทธิภาพของแนว

ทางการควบคุมความเส่ียงท่ีมีอยู ่
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การรวบรวมและทบทวนรายงานความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Register) 

การรวบรวมและทบทวนรายงานความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน(Human Rights Risk Register) ดาํเนินการในกรณีมีความ

เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในกลุ่มธุรกิจใหม่หรือการเปล่ียนแปลงในระดบัหน่วยงาน/โครงการ รวมทั้ง กรณีท่ีเกิดประเดน็สาํคญั

ดา้นสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึน (Human Right Incident)  

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรติดตามปัจจยัท่ีอาจมีผลทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงผลการประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่ง

สมํ่าเสมอ เพ่ือระบุและป้องกนัผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัจจยัเหล่าน้ี ปัจจยัท่ีควรติดตาม ไดแ้ก่ 

 การเปล่ียนแปลงและ/หรือประสิทธิภาพของแนวทาง / มาตรฐานดา้นสิทธิมนุษยชนของบริษทั เน่ืองจากปัจจยั

ดงักล่าวสามารถมีผลต่อความเส่ียงคงเหลือ 

 ความสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ เน่ืองจากเป็นส่วนช่วยในการป้องกนัผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 ประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนในประเทศท่ีมีการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เน่ืองจากอาจมีประเดน็ใหม่หรือประเดน็ท่ี

ตอ้งใหค้วามสาํคญัอยา่งเร่งด่วน ซ่ึงท่ีมีผลต่อความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนของบริษทั 

 การเปล่ียนแปลงของกิจกรรมทางธุรกิจ / อุตสาหกรรม เน่ืองจากแต่ละกิจกรรม/อุตสาหกรรม มีความเก่ียวขอ้งกบั

ประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีแตกต่างกนั 

เพ่ือใหม้ัน่ใจถึงประสิทธิภาพของแนวทางการควบคุมความเส่ียงท่ีมีอยู ่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรติดตามผลการดาํเนินงานดา้น

สิทธิมนุษยชนของตน ไม่วา่จะมีระดบัความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนอยูใ่นระดบัใดก็ตาม โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรรายงาน

ใหผู้บ้งัคบับญัชาภายในหน่วยงานทราบถึงความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีอยูใ่นระดบัสูงและสูงมาก เพ่ือใหรั้บทราบและ

สามารถวางแผนการป้องกนัท่ีเหมาะสม 

ในการจดัทาํการประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนพร้อมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใหก้ารสนบัสนุนเป็นประจาํทุกปีหรือ

ตามความจาํเป็น เช่น ในกรณีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงของประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นสิทธิมนุษยชน กิจกรรมทางธุรกิจ และ

แนวทาง/มาตรฐาน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัไดพิ้จารณาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นเม่ือประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิ

มนุษยชนในระดบัองคก์ร ดงัตวัอยา่งรายงานความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน(Human Rights Risk Register) ดงัน้ี 
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1.กจิกรรม* 2.ประเดน็

ด้านสิทธิ

มนุษยชน 

3.คาํอธิบายเกีย่วกบั

ผลกระทบ 

4.ความ

เส่ียงด้าน

สิทธิ

มนุษยชน  

5.สิทธิ

มนุษยชน/ 

มาตรฐานที่

เกีย่วข้อง 

6.มาตรการ

ป้องกนัและ

บรรเทา 

7.ความ

เส่ียงที่

เหลืออยู่ 

8.มาตรการ

เพิม่เติม 

การบริหารจัดการความมั่นคง ปลอดภัย 

การจา้งงาน

เจา้หนา้ท่ีรักษา

ความปลอดภยั 

ซ่ึงกลุ่ม ปตท. 

ตอ้งใชก้อง

กาํลงัรักษา

ความปลอดภยั

ในการ

ดาํเนินงาน 

การใชก้าํลงั

เกินกวา่เหตุ 

 

การยกเวน้

โทษเม่ือมี

การประทว้ง

ของชุมชน 

หรือการ

ต่อตา้น

รูปแบบอ่ืนๆ  

 

การละเมิด

กฎหมาย

ระหวา่ง

ประเทศ 

 

การร่วม

กระทาํ

ความผิดใน

การละเมิด

สิทธิ

มนุษยชน 

มีโอกาสท่ีเจา้หนา้ท่ี

รักษาความปลอดภยัใช้

กาํลงัเกินกวา่เหตุใน

การปราบปรามชุมชน

หรือลูกจา้งท่ีมา

ประทว้ง เช่น หากการ

ประทว้งบานปลายเขา้

สู่การใชค้วามรุนแรง 

และมีกองกาํลงัรักษา

ความปลอดภยัท่ีจะ

ตอบสนองต่อกลุ่มผู ้

ต่อตา้น 

 

กลุ่ม ปตท. มีโอกาส

ร่วมในการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน เช่น กอง

กาํลงัรักษาความมัน่คง

ของรัฐ (ตาํรวจ ทหาร

ในทอ้งถ่ิน) ใชค้วาม

รุนแรงแกไ้ขการชุมนุม

ประทว้ง ข่าวการสลาย

ผูชุ้มนุมแพร่กระจาย

ทางส่ือและส่งผลต่อ

บริษทัได ้

ผลกระทบ: 

4 

โอกาสการ

เกิด: 3 

ความเส่ียง: 

สูง 

สิทธิในชีวิต

เสรีภาพและการ

รักษาความ

ปลอดภยัของ

บุคคล 

 

เสรีภาพจากการ

กระทาํท่ี

โหดร้าย 

 

เสรีภาพในการ

ชุมนุม 

สิทธิเสรีภาพ

จากการจบักุม

โดยพลการ/ ถูก

เนรเทศ 

 

สิทธิของบุคคล

จากการถูกคุม

ขงั และไดรั้บ

การเยยีวยาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

จรรยาบรรณของ

เจา้หนา้ท่ีรักษา

ความปลอดภยั 

(และผลกระทบ

หากมีการละเมิด

เกิดข้ึน) 

 

การฝึกอบรม

สาํหรับกองกาํลงั

รักษาความ

ปลอดภยั 

(เก่ียวกบั

พฤติกรรมและ

การตอบสนองท่ี

เหมาะสม) 

 

ตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของ

เจา้หนา้ท่ีรักษา

ความปลอดภยั  

    

หมายเหตุ: *ตวัอยา่งรายงานความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน(Human Rights Risk Register) ประกอบดว้ยการพิจารณาภาพรวมของกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัทาํโดย 

กลุ่ม ปตท. และการระบุความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนโดยมีขั้นตอนประกอบดว้ย: 

1. การกาํหนดกิจกรรมท่ีสาํคญัของ กลุ่ม ปตท.  

2. การกาํหนดประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีสาํคญัของ กลุ่ม ปตท.  

3. การกาํหนดผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีสาํคญัเหล่าน้ี 

4. การประเมินค่าความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินระดบัของผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน  

5. การพิจารณาความเก่ียวขอ้ง และมาตรฐานดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีใชบ้งัคบั 

6. การกาํหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบต่างๆ ท่ีใชด้าํเนินการลดผลกระทบ 

7. ความเส่ียงท่ีเหลือจะถูกกาํหนดเม่ือมีการดาํเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน และการประเมินตนเอง 

8. การพฒันามาตรการเพิ่มเติมเพื่อบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  
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ภาคผนวก ค ตวัอย่างรายการตรวจสอบวเิคราะห์สถานะด้านสิทธิมนุษยชน  

การดาํเนินธุรกิจในประเทศ  ภูมิภาค หรือพ้ืนท่ีใหม่ หรือการเขา้ร่วมธุรกิจใหม่ ควรมีการตรวจสอบ และวเิคราะห์สถานะดา้น

สิทธิมนุษยชน  โดยใชร้ายการตรวจสอบวเิคราะห์สถานะดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence Checklist) โดย

ตวัอยา่งรายการตรวจสอบวเิคราะห์สถานะดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence Checklist) มีดงัน้ี 

รายการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านสิทธิ

มนุษยชน (Human Rights Due Diligence 

Checklist) 

ผลการตรวจสอบ 

ใช่ (Yes) ไม่ (No) 

1. สถานการณ์ทัว่ไปในประเทศ / ภูมิภาค (ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ):  

1.1 มีปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชนในประเทศ / 

ภูมิภาค / พ้ืนท่ีของโครงการ หรือไม่ 

(ศึกษาจากรายงานซ่ึงจดัทาํโดยโดย

สหประชาชาติ (United Nations) องคก์าร

นิรโทษกรรมสากล (Amnesty 

International) รายงานภาพรวมของโลก

ประจาํปีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน (Human 

Rights Watch) องคก์รอินเตอร์เนชัน่แนล

ไครซิสกรุ๊ป (International Crisis Group)  

  

2. ความเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม ปตท. (ศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ ซ่ึงไดจ้ากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม) 

2.1 แผนการดาํเนินงานกิจกรรม/ โครงการ

ของกลุ่ม ปตท. ข้ึนอยูก่บัหน่วยงานหรือ

กลุ่ม (เช่น ชนเผา่ บริษทัพนัธมิตร) ซ่ึงเป็น

ท่ีรู้จกักนัทัว่ไปวา่มีส่วนร่วมในการละเมิด

สิทธิมนุษยชนหรือไม่ 

  

2.2 กลุ่ม ปตท. ไดรั้บผลประโยชน ์(ทั้ง

ทางตรงหรือทางออ้ม) จากการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนโดยคู่สญัญาในการว่าจา้งหรือไม่ 

  

3. การเลือกคู่คา้ทางธุรกิจ  

3.1 พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีไดรั้บคดัเลือก มี

นโยบาย ความมุ่งมัน่ กระบวนการ และ

วิธีการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนใน

เร่ืองต่างๆ เช่น พนกังาน (สิทธิแรงงาน) 

สงัคม ชุมชน (สิทธิชุมชน) สายโซ่อุปทาน 

ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ หรือไม่ 

  

3.2 พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีไดรั้บคดัเลือก มี

ประวติัการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ 

  

3.3 พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีไดรั้บการคดัเลือกมี

นโยบายสิทธิมนุษยชนหรือไม่ หากไม่มี 

ให้พิจารณาว่า พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีไดรั้บ

การคดัเลือกมีหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึง

ความมุ่งมัน่ในการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้น

  



SD-บภญ-0001 ประกาศใชค้ร้ังที ่1 (24 ก.ค. 2556)  หนา้ 64 
   

พ้ืนฐานของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือไม่ 

หมายเหตุ: ตัวอย่างปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ / ภูมิภาคสามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ เช่น องค์กร Human Rights Watch ฐานข้อมูลใน

เวบ็ไซต์ Business & Human Rights Resource Center (https://business-humanrights.org/en/corporate-legal-accountability/case-

profiles/legal-case-map) 

 

  



SD-บภญ-0001 ประกาศใชค้ร้ังที ่1 (24 ก.ค. 2556)  หนา้ 65 
   

ภาคผนวก ง ตวัอย่างการประเมนิผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและรายการประเมนิตวัเองด้านสิทธิมนุษยชน  

การประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน (HRIA) ถูกนาํมาใชเ้พ่ือทาํใหห้น่วยธุรกิจใหม่ สามารถบ่งช้ี มีระบบการบริหาร

และตรวจสอบผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบ ทั้งน้ี HRIA จะดาํเนินการในกรณีมีความแตกต่างของ

กิจกรรมการผลิตและหน่วยธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

ประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนสามารถรวมเขา้กบัการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และสุขภาพ (ESHIA) ซ่ึง

อุตสาหกรรมนํ้ ามนัและก๊าซใชใ้นการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการและกิจกรรม แต่ถา้มีความเส่ียงดา้นสิทธิ

มนุษยชนสูงและถูกระบุในรายงาน ESHIA ก็จะตอ้งมีการดาํเนินการประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนแยกต่างหาก 

HRIA จะตอ้งดาํเนินการเม่ือโครงการหรือการดาํเนินการอยูใ่นสภาพแวดลอ้มการทาํงานมีความเส่ียงสูงในการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ไดแ้ก่ 

 โซนความขดัแยง้ (Conflict zone) คือ สถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงมกัเกิดข้ึนจากการ

ละเลยในเร่ืองการป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 การกาํกบัดูแลท่ีอ่อนแอ (Weak governance) รวมถึงขอ้กล่าวหาท่ีเกิดข้ึนในอดีตหรือปัจจุบนัเก่ียวกบัการติดสินบน

และการทุจริต โดยการกาํกบัดูแลดงักล่าว ประกอบดว้ยความสามารถของรัฐบาลท่ีจะส่งมอบบริการรสาธารณะ 

รวมทั้ง การบริการดา้นสุขภาพ การศึกษาและสวสัดิการ ท่ีมีความจาํเป็นต่อสิทธิทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม 

 ความไม่สอดคลอ้งตรงกนัระหวา่งการปฏิบติัในทอ้งถ่ินและมาตรฐานดา้นสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ รวมทั้ง

การปฏิบติัทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีขดัต่อมาตรฐานสิทธิมนุษยชน  

 กรณีความขดัแยง้ของแต่ละกลุ่มชนท่ีไม่พอใจเหตุการณ์ในอดีต (Legacy issues) ซ่ึงรวมถึงขอ้กล่าวหาในอดีตหรือ

ปัจจุบนัของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่กลห้รือติดกบัการดาํเนินการ เช่นเดียวกบัขอ้

กล่าวหาในเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทอ้งถ่ินโดยองคก์รพนัธมิตร (เช่น คู่คา้ทางธุรกิจ ผูรั้บเหมา เป็นตน้) 

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact Assessment) สรุปไดด้งัน้ี 
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1. การวางแผนและกาํหนดขอบเขตการประเมนิ (Planning and Scoping ) 

ขั้นตอนแรกของการประเมินผลกระทบทางดา้นสิทธิมนุษยชนนั้นควรมีการกาํหนดขอบเขตการประเมิน  ขั้นตอนน้ีจะทาํให้

ผูบ้ริหารระดบัสูงรับทราบถึงแนวโนม้ของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินโครงการ โดยขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ีจะแสดงถึง

ขอบเขตของการเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานและการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

2. การเกบ็ข้อมูลพื้นฐาน (Data Collection and Baseline Development) 

รายละเอียดขอ้มูลพ้ืนฐานจะช่วยใหเ้ขา้ใจสถานการณ์ทางดา้นสิทธิมนุษยชนโดยทัว่ไปของพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงจะอธิบายแนวโนม้ 

ผลกระทบหรือการเปล่ียนแปลง การตรวจสอบและการเขา้ถึง ตารางดา้นล่างแสดงรายละเอียดสถานการณ์ทางดา้นสิทธิ

มนุษยชนท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีปฏิบติัการนั้นๆ 

ข้อมูล

พืน้ฐาน 

รายละเอยีด 

สถานการณ์

ของประเทศ

นั้นๆ 

(Existing 

country 

situation) 

รายละเอียดขอ้มูลสถานการณ์ทางดา้นสิทธิมนุษยชนของประเทศท่ีเขา้ไปดาํเนินธุรกิจควรรวบรวมไวเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานอา้งอิง 

โดยครอบคลุมขอ้กล่าวหาทางดา้นสิทธิมนุษยชนต่างๆ ท่ีเคยเกิดข้ึน เช่นเดียวกบัพ้ืนท่ีท่ีเกิดขอ้ขดัแยง้ พ้ืนท่ีท่ีภาครัฐดูแลไม่ทัว่ถึง 

และ/หรือ พ้ืนท่ีท่ีไม่มีการดาํเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน ขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วยให้เขา้ใจสถานการณ์ทางดา้นสิทธิมนุษยชนท่ี

ซบัซอ้นของพ้ืนท่ีนั้นๆ และรวมไปถึงโอกาสการร่วมกระทาํความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ

ดาํเนินงาน 

กรอบ

กฎระเบียบ 

(Regulatory 

framework) 

ขอ้มูลทางดา้นกรอบกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนของประเทศนั้นๆ ควรรวบรวมไวเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน โดยครอบคลุม

ถึงขอ้ตกลงท่ีประเทศนั้นๆ ลงนาม 

1. Planning and 

Scoping

2. Data 

Collection and 

Baseline 

Development

3. Analysing 

Impacts

4. Impact 

Mitigation and 

Management

5. Reporting 

and Evaluation
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ข้อมูล

พืน้ฐาน 

รายละเอยีด 

ชุมชน

ทอ้งถ่ิน 

(Local 

communities

) 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนทอ้งถ่ินท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินโครงการควรรวบรวมไวเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน โดยภาพรวม

ของขอ้มูลชุมชนทอ้งถ่ินควรครอบคลุมประเด็นดงัน้ี 

 ขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากร เช่น จาํนวนประชากร จาํนวนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส เช้ือชาติและศาสนา เป็นตน้ 

 ขอ้มูลโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการชุมชน เช่น การเขา้ถึงนํ้าและการสุขาภิบาล บริการดา้นสุขภาพ เป็นตน้  

 ดชันีช้ีวดัการดาํรงชีวิต เช่น อตัราการว่างงาน ระดบัรายได ้อุตสาหกรรมและการจา้งงาน เป็นตน้  

 การถือครองท่ีดิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่แนวโนม้การตั้งถ่ินฐานใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

นอกจากน้ี ควรรวบรวมขอ้มูลทางดา้นการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อโครงการและความกงัวลเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนของ

กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

บริบททาง

วฒันธรรม 

(Cultural 

context) 

บริบททางวฒันธรรมควรรวบรวมไวเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน ซ่ึงรวมถึงหลกัฐานท่ีจบัตอ้งไดแ้ละหลกัฐานท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

และรวมถึงกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์จากบริบททางวฒันธรรม 

ขอ้ขดัแยง้ใน

พ้ืนท่ีนั้นๆ 

(Legacy 

issues) 

ในหลายประเทศ การดาํเนินธุรกิจในชุมชนอาจถูกตั้งขอ้กล่าวหาวา่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึงขอ้ขดัแยง้ต่างๆ เหล่าน้ี 

ควรรวมรวมไวเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีนั้นๆ เพ่ือไม่ให้เกิดกรณีขอ้ผิดพลาดเช่นเดียวกบัท่ีเคยเกิดข้ึนกบัหน่วยงานหรืองคก์ร

อ่ืนๆ ในอดีต 

 

โดยทัว่ไปแลว้ ขอ้มูลพ้ืนฐานนั้นมาจากการรวบรวมขอ้มูล 2 ระยะ ดงัน้ี 

 ระยะท่ี 1: การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลตอ่สาธารณจากแหล่งต่างๆ โดยรวมถึงขอ้มูลจาก

หน่วยงานภาครัฐและอ่ืนๆ 

 ระยะท่ี 2: การรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นการสุ่มเก็บขอ้มูล 

3. การประเมนิผลกระทบ (Analysing Impacts) 

การคาดการณ์ผลกระทบนั้นตอ้งพิจารณาตามประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

 โครงการอาจส่งผลโดยตรงต่อชุมชนทอ้งถ่ิน โดยควรคาํนึงถึงความเส่ียงของผลกระทบท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ี

ดอ้ยโอกาส เช่น ผูย้ากไร้ หวัหนา้ครัวเรือนท่ีเป็นผูห้ญิง ชนพ้ืนเมือง เป็นตน้ 

 ผลกระทบของโครงการท่ีกระทบโดยตรงต่อแรงงาน 

 ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนผา่นสายโซ่อุปทานของโครงการ ซ่ึงส่งผลใหอ้งคก์รเผชิญปัญหาซบัซอ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน  ซ่ึงถือเป็นการร่วมกระทาํความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Complicity) 

 ผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงานของพนกังาน และ/หรือ พนกังานรักษาความปลอดภยั 

การประเมินระดบัของผลกระทบนั้นยดึหลกัเกณฑก์ารประเมินความเส่ียงทางดา้นสิทธิมนุษยชน (ภาคผนวก ข) สาํหรับ

ผลกระทบท่ีมีระดบัปานกลางถึงสูงมากนั้น โครงการตอ้งมีมาตรการเพ่ือควบคุมและบรรเทาผลกระทบต่างๆ เหล่าน้ี อยา่งไรก็ดี 

การอา้งอิงระดบัการใหค้ะแนนความเส่ียงทางดา้นสิทธิมนุษยชนมีรายละเอียดแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของผลกระทบและ

โอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบนั้นๆ 
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4. มาตรการการจดัการผลกระทบ (Impact Mitigation and Management) 

หลงัจากการประเมินผลกระทบแลว้ ควรดาํเนินการเพ่ือหามาตรการในการจดัการผลกระทบต่างๆ ดงักล่าว โดยมุ่งเนน้การ

บรรเทาและลดผลกระทบเชิงลบใหเ้กิดข้ึนนอ้ยท่ีสุดและเสริมสร้างผลกระทบเชิงบวกท่ีอาจจะเกิดข้ึน มาตรการท่ีไดพ้ฒันาข้ึน

จะนาํมาใชก้บัโครงการท่ีประเมินผลกระทบทางดา้นสิทธิมนุษยชนอยูใ่นระดบัปานกลางหรือระดบัสูงมาก โดยรายละเอียด

มาตรการท่ีประสบผลสาํเร็จในการบรรเทาผลกระทบทางดา้นสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ เม่ือหน่วยงานไดมี้การนาํมาตรการ

ดงักล่าวไปปฏิบติัแลว้ควรมีการติดตามตรวจสอบและทบทวนแผนการดาํเนินงานเพ่ือการพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

หลงัจากการดาํเนินการประเมินผลกระทบทางดา้นสิทธิมนุษยชนขั้นตอนต่างๆ แลว้ ผลกระทบนั้นๆ ควรไดรั้บการประเมิน

อีกคร้ังเพ่ือใหท้ราบถึงผลกระทบท่ียงัคงเหลืออยู ่(Residual impact) 

5. การรายงาน และทบทวนแผนการดาํเนินงาน (Reporting and Evaluation) 

ความเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีสาํคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชน สาํหรับการพฒันาหน่วยธุรกิจใหม่ หรือการ

เพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการท่ีมีอยูเ่ดิมจะถูกรายงานไปยงัโครงการบริหารจดัการความยัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (คบง.) หรือ

คณะกรรมการบริหารความร่วมมือการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (SAC) พิจารณา และปรับปรุงรายการความเส่ียง

ดา้นสิทธิมนุษยชนในภาพรวม (Human Rights Risk Register)  

รายการของดชันีช้ีวดัในการตรวจสอบประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชน การติดตามและการประเมินผลแผนงาน จะถูกดาํเนินการ

และระบุไวใ้นกระบวนการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน โดยดชันีช้ีวดัจะแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิผล (Effectiveness) 

ของกระบวนการและสนบัสนุนโอกาสในการพฒันาการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(รวมถึงผูค้า้ ผูรั้บเหมา  และคู่คา้ทางธุรกิจอ่ืนๆ) จาํเป็นตอ้งทาํรายการประเมินตวัเองดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Self-

aseesment Checklist) ดงัตวัอยา่งในตารางน้ี 

รายการประเมินตัวเองด้านสิทธิมนุษยชน  

(Human Rights Self-aseesment Checklist) 

ผลการ

ตรวจสอบ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

การควบคุม 
ความคดิเห็น/ 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

พนักงาน (สิทธิแรงงาน) 

สภาพการทาํงาน 

นาํมาตรฐานของบริษทั (Corporate Standards) และขอ้กาํหนดใน

การจา้งงานไปประยกุตใ์ช ้

   

กลไกการรับเร่ืองร้องทุกขข์องแรงงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ     

เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง 

ส่ือสารกบัพนกังาน หรือผูแ้ทนพนกังาน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสภาพ

การทาํงานท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีสาํคญั  เพ่ือแจง้ให้ผูแ้ทน

พนกังาน ร่วมกนัตรวจสอบผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

   

ไม่ขดัขวางการเขา้ร่วมสมาคมของพนกังาน (เช่น การจดัตั้งสหภาพ

แรงงาน) หรือการเขา้ร่วมการชุมนุม  โดยการขบัไล่หรือกีดกนั  หรือ

การคุกคามใดๆ ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม 

   

แรงงานบงัคบั 

ถ่ายทอดการปฏิบติัให้กบัผูค้า้ท่ีเก่ียวขอ้งและผูรั้บเหมาเพ่ือรับทราบ    
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รายการประเมินตัวเองด้านสิทธิมนุษยชน  

(Human Rights Self-aseesment Checklist) 

ผลการ

ตรวจสอบ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

การควบคุม 
ความคดิเห็น/ 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

และปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รในเร่ืองการบงัคบัใช้

แรงงาน 

แรงงานเด็ก 

ส่ือสารนโยบาย ขอ้กาํหนด และมาตรฐานแรงงานกบัผูค้า้และ

ผูรั้บเหมาท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้รับทราบ และนาํไปเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติั 

   

สภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ 

ดาํเนินการตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยั 

และอาชีวอนามยัของบริษทั 

   

จดัทาํบนัทึกดา้นความปลอดภยั และอาชีวอนามยั รวมถึงการประเมิน

อุบติัการณ์ และปัญหาดา้นความปลอดภยั และอาชีวอนามยั เพ่ือทาํ

การวิเคราะห์ และควบคุม 

   

ดาํเนินการติดตั้งอุปกรณ์/เคร่ืองมือในการป้องกนัท่ีเหมาะสมกบัระดบั

ความเส่ียง (เช่น อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล, ชุดปฐมพยาบาลและ

อ่ืนๆ) 

   

การเลือกปฏิบติัในการทาํงาน 

ให้ความช่วยเหลือ ปกป้อง และส่งเสริมการไม่เลือกปฏิบติัสาํหรับ

กลุ่มเส่ียง เช่น การจดัสถานท่ีทาํงานสาํหรับคนพิการ, การส่งเสริม

การจา้งงานเยาวชนและผูสู้งอาย ุ  

   

สังคม ชุมชน (สิทธิชุมชน) 

มาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิต 

ตรวจสอบและรายงานผลการดาํเนินงานหรือผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง    

ร่วมหารือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัปัญหามาตรฐาน

การครองชีพ  และคุณภาพชีวิตเพ่ือหาวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม 

   

สุขภาพและความปลอดภยัในชุมชน 

ตรวจสอบและรายงานผลการดาํเนินงาน  หรือผลกระทบอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

   

สร้างการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในประเทศท่ีเขา้ไปดาํเนิน

ธุรกิจ รวมทั้งองคก์รพฒันาเอกชนเพ่ือหารือเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพ

และความปลอดภยัในชุมชน รวมถึงแนวทางในการแกปั้ญหา 

   

การส่วนร่วมของชุมชน 

ดาํเนินการตามมาตรฐาน แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบติัของบริษทั 

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ ภายใน

พ้ืนท่ีการดาํเนินงาน 

   

ตรวจสอบให้มัน่ใจวา่บริษทัสร้างการมีส่วนร่วมกบักลุ่มผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียครบทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (เช่น 

ชนพ้ืนเมือง) 

   

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบัชุมชน และแจง้เก่ียวกบัผลกระทบและสิทธิ

ประโยชน์ของการดาํเนินงานเพ่ือตกลงวิธีแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
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รายการประเมินตัวเองด้านสิทธิมนุษยชน  

(Human Rights Self-aseesment Checklist) 

ผลการ

ตรวจสอบ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

การควบคุม 
ความคดิเห็น/ 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

มรดกทางวฒันธรรม 

ดาํเนินมาตรการปกป้องมรดกทางวฒันธรรมตามแนวทางท่ีบริษทั

กาํหนด  ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งตามหลกัการพ้ืนฐานทั้งในระดบัประเทศ 

และระดบัสากล 

   

แจง้และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูรั้บเหมาหรือผูค้า้ตระหนกัถึง

ความสาํคญัและการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของบริษทัและ

ปฏิบติัตามมาตรการท่ีกาํหนด 

   

ชนกลุ่มนอ้ยรวมทั้งชนพ้ืนเมือง 

พฒันากระบวนการมีส่วนร่วมกบักลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ชนกลุ่ม

นอ้ย (รวมถึงชนพ้ืนเมือง) ในพ้ืนท่ีท่ีมีการดาํเนินงาน  และตอ้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีการพิจารณามุมมองของชุมชนพ้ืนเมืองในการ

ดาํเนินกิจกรรมใดๆ ของบริษทั และตอ้งมัน่ใจวา่ชุมชนเหล่านั้นมี

ความเขา้ใจในกิจกรรม และการดาํเนินการของบริษทั 

   

ในกรณีท่ีมีชนพ้ืนเมืองในพ้ืนท่ีการดาํเนินงาน ตอ้งตรวจสอบให้

แน่ใจวา่มีบริษทัมีความเขา้ใจบริบท  และสภาพแวดลอ้มหรือความ

เช่ือทางวฒันธรรมของชนพ้ืนเมืองเหล่านั้นก่อนท่ีจะสร้างการมีส่วน

ร่วมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียน้ี 

   

การโยกยา้ยถ่ินฐาน 

นาํแนวทางในการปฏิบติั มาตรฐาน และขั้นตอนการดาํเนินงานของ

บริษทัไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   

พฒันาวิธีการตรวจสอบ และมาตรการบรรเทาผลกระทบอยา่ง

ต่อเน่ือง 

   

สายโซ่อุปทาน 

การสร้างการมีส่วนร่วมของผูค้า้ 

ช้ีแจงให้ผูค้า้ในระดบัปฏิบติัการรับทราบ และปฏิบติัตามแนวทางการ

กาํกบัดูแลการดาํเนินงานให้มีความสอดคลอ้งตามมาตรฐานของ

บริษทั และกฎหมายแรงงานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

(ILO) วา่ดว้ยเร่ืองสิทธิแรงงาน 

   

จรรยาบรรณของผูค้า้ 

ช้ีแจงให้ผูค้า้ในระดบัปฏิบติัการรับทราบ และปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

หรือแนวทางปฏิบติัท่ีดีของผูค้า้ 

   

ความมั่นคง ปลอดภยั 

การบริหารจดัการความมัน่คง ปลอดภยั 

ดาํเนินการตามมาตรฐานแนวทางและ/หรือขั้นตอนของบริษทัเก่ียวกบั

การบริหารจดัการความมัน่คง ปลอดภยั 

   

ตรวจสอบการเตรียมการรักษาความปลอดภยั    

กาํหนดให้ผูใ้ห้บริการรักษาความปลอดภยั  รายงานปัญหาดา้นสิทธิ

มนุษยชน  โดยใชก้ระบวนการของการรายงานของบริษทั 

   

การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภยั 
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รายการประเมินตัวเองด้านสิทธิมนุษยชน  

(Human Rights Self-aseesment Checklist) 

ผลการ

ตรวจสอบ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

การควบคุม 
ความคดิเห็น/ 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

จดัอบรมให้กบัผูใ้ห้บริการรักษาความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง    

ส่ิงแวดล้อม 

การบริหารจดัการนํ้า 

นาํแนวทาง มาตรฐานและกระบวนการทาํงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารจดัการนํ้ามาประยกุตใ์ช ้

   

ติดตามและรายงานปริมาณการใชน้ํ้า การระบายนํ้ า และคุณภาพของ

แหล่งนํ้าในพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

   

ผลกระทบของมลพิษ 

นาํมาตรการการป้องกนั และบรรเทาโดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีี

เหมาะสมมาช่วยลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ และส่ิงแวดลอ้ม 

   

ติดตามและรายงานการปล่อยมลพิษทุกประเภทท่ีเป็นผลมาจากการ

ดาํเนินงานของบริษทั 

   

การจดัการของเสียและวตัถุอนัตราย 

ใชแ้นวทาง  ขั้นตอน และมาตรฐานในการกาํจดัของเสียของบริษทั ท่ี

สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนด และกฎหมายให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   

ประเมินและรายงานแหล่งท่ีมาของของเสียอยา่งสมํ่าเสมอ  กาํหนด

แผนการดาํเนินการแกไ้ขในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุเก่ียวกบัการจดัการ

ของเสีย 

   

การอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 

ปฏิบติัตามความมุ่งมัน่ แนวทาง คู่มือ และกระบวนการของบริษทัใน

การบริหารจดัการผลกระทบดา้นความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี

ปฏิบติัการและชุมชนโดยรอบ 

   

ระบุ  ประเมินและบรรเทาผลกระทบดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ

และระบบนิเวศ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินงาน ครอบคลุม

วงจรการดาํเนินงานทั้งหมด รวมถึงประเมินผลกระทบดา้น

ส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

   

ประเมินประสิทธิผลในการบรรเทาผลกระทบและมาตรการป้องกนั

ในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

   

ติดตามความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การดาํเนินกิจกรรมของบริษทั 

   

การบริหารจดัการพลงังาน 

นาํแนวทาง มาตรฐานและกระบวนการทาํงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารจดัการพลงังานมาประยกุตใ์ช ้

   

ติดตามและรายงานปริมาณการใชพ้ลงังาน ไดแ้ก่ ไฟฟ้า เช้ือเพลิง และ

อ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ 

   

ลูกค้าและผู้บริโภค (สิทธิผู้บริโภค) 

สุขภาพและความปลอดภยัของลูกคา้ และผูบ้ริโภค 

ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบเพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภยัต่อสุขภาพของลูกคา้ และผูบ้ริโภค รวมถึงการดูแลผลิตภณัฑ ์
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รายการประเมินตัวเองด้านสิทธิมนุษยชน  

(Human Rights Self-aseesment Checklist) 

ผลการ

ตรวจสอบ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

การควบคุม 
ความคดิเห็น/ 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

ติดตามและรายงานการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัดา้นความ

ปลอดภยั รวมทั้งกลไกการถอดถอนและการเรียกคืนผลิตภณัฑใ์น

กรณีท่ีตรวจพบในภายหลงัวา่อาจก่อให้เกิดผลกระทบดา้นสุขภาพ 

และความปลอดภยั 

   

ความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 

ปกป้องความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลของลูกคา้ และผูบ้ริโภคดว้ย

วิธีการป้องกนัท่ีมีประสิทธิผลเพียงพอ 

   

ติดตามและรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและการรักษา

ความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลลูกคา้ และผูบ้ริโภค 
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