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ที ่BlueScope เรำมแีนวทำงคอื "พันธสญัญำของเรำ" 
ซึง่เป็นคำ่นยิมและหลักปฏบิตัฉิบบัลำยลักษณ์อกัษรทีส่ะทอ้นควำมส ำคญัของลกูคำ้ ซพัพลำยเออร ์
พนักงำน ผูถ้อืหุน้ และชมุชนซึง่เรำด ำเนนิงำน "พันธสญัญำของเรำ" 

ไดรั้บกำรพัฒนำขึน้โดยพนักงำนของ BlueScope ในปี 2001 
และนับแตนั่น้มำก็เป็นสิง่ทีค่อยชีน้ ำแนวทำงในกำรกระท ำและกำรตดัสนิใจของเรำ 
ตลอดจนสง่เสรมิใหเ้รำเลอืกท ำสิง่ทีถ่กูตอ้ง 

BlueScope มุง่มัน่ทีจ่ะท ำกำรจัดซือ้จัดหำอยำ่งยัง่ยนื ซึง่จะสรำ้ง ปกป้อง 
และพัฒนำคำ่นยิมดำ้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกจิ 

ส ำหรับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งในกำรน ำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของ BlueScope 
ออกไปสูต่ลำด  

เมือ่ตน้ปี 2018 BlueScope 
ไดจั้ดท ำมำตรฐำนฉบบัทำงกำรในเรือ่งกำรจัดซือ้จัดหำอยำ่งมคีวำมรับผดิชอบ ซึง่ก็คอื 
มำตรฐำนส ำหรับซพัพลำยเออรใ์นกำรจัดซือ้จัดหำอยำ่งมคีวำมรับผดิชอบ 
เอกสำรนีร้ะบคุวำมมุง่มัน่ของเรำในกำรจัดซือ้จัดหำอยำ่งมคีวำมรับผดิชอบ 
วธิกีำรสรำ้งปฏสิมัพันธก์บัหุน้สว่นในหว่งโซอ่ปุทำน 
รวมทัง้หลักปฏบิตัทิีเ่รำยดึมัน่และคำดหวังใหซ้พัพลำยเออรข์องเรำยดึมัน่ดว้ย 
เป้ำหมำยของเรำคอืกำรดแูลใหแ้น่ใจวำ่มกีำรปลกูฝังหลักปฏบิตัทิีม่คีวำมยัง่ยนื 
ในกระบวนกำรจัดซือ้จัดหำ รวมถงึกำรเลอืกซพัพลำยเออร ์กำรตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำน 
และกำรรว่มมอือยำ่งตอ่เนือ่ง 

มำตรฐำนส ำหรับซพัพลำยเออรใ์นกำรจัดซือ้จัดหำอยำ่งยัง่ยนืเป็นแหลง่ขอ้มลูทีส่ ำคญัส ำหรับซพัพลำยเ

ออรใ์นกำรท ำควำมเขำ้ใจกบัจดุยนืและควำมคำดหวังของ BlueScope 
และแสดงใหเ้ห็นบรบิททีส่ ำคัญของหลักปฏบิตันิี ้

 
 

 

หลกัปฏบิตันิีร้ะบมุำตรฐำนขัน้ต ่ำของ BlueScope ส ำหรับซพัพลำยเออร ์
เรำคำดหวังใหซ้พัพลำยเออรป์ฏบิตัติำมควำมคำดหวังในหลักปฏบิตันิี ้
และแบง่ปันควำมคำดหวังดงักลำ่วกบัซพัพลำยเออรข์องตนเองดว้ย 
เพือ่ใหส้ือ่สำรกนัไดต้ลอดทัง้หว่งโซอ่ปุทำน เรำสนับสนุนใหซ้พัพลำยเออรร์ว่มมอืและท ำงำนรว่มกบัเรำ 
รวมทัง้หน่วยงำนทำงธรุกจิรำยอืน่ ๆ ในหว่งโซอ่ปุทำน เพือ่คน้หำปัญหำตำ่งๆทีม่อียู ่
และหำทำงพัฒนำใหด้ขี ึน้  

 

 
บทน า 
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การใชห้ลกัปฏบิตั ิ
 
หลกัปฏบิตันิีเ้กีย่วขอ้งและน ำไปใชก้บัซพัพลำยเออรแ์ละผูรั้บจำ้งชว่งทกุรำยของ BlueScope 
รวมถงึกำรใชผู้รั้บจำ้งชว่งดว้ย หลกัปฏบิตันิีใ้ชก้บัพนักงำนทกุคน 
ซึง่รวมถงึและไมจ่ ำกดัเฉพำะกลุม่พนักงำนมคีวำมละเอยีดออ่น เชน่ พนักงำนพำรท์ไทม ์
หรอืพนักงำนชัว่ครำว พนักงำนทกุเพศทกุวัย ตลอดจนพนักงำนทอ้งถิน่และแรงงำนยำ้ยถิน่ 
 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งตลอดเวลำ 
หำกมกีรณีทีข่อ้ก ำหนดทำงกฎหมำยเขม้งวดนอ้ยกวำ่หลักปฏบิตันิี้ 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งยดึมัน่กบัควำมคำดหวังในหลักปฏบิตันิี ้
ในฐำนะสว่นหนึง่ของควำมมุง่มัน่ทำงธรุกจิและขอ้ก ำหนดในกำรจัดซือ้จัดหำอยำ่งมคีวำมรับผดิชอบของ 

BlueScope  
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การสนบัสนนุซพัพลายเออร ์
 
เรำรว่มมอืกบัธรุกจิตำ่ง ๆ ทัง้ขนำดเล็กและขนำดใหญท่ีม่คีำ่นยิมเชน่เดยีวกบัเรำ 
เรำจะสือ่สำรหลักปฏบิตัแิละควำมคำดหวังของเรำไปยงัซพัพลำยเออร ์
และคอยตรวจสอบวำ่ซพัพลำยเออรม์กีำรปฎบิตัตินไดค้วำมสอดคลอ้งกบัหลกักำรจัดซือ้จัดหำอยำ่งมคีว
ำมรับผดิชอบของเรำหรอืไมเ่มือ่เวลำผำ่นไป 
เรำจะตอ้งกำรใหซ้พัพลำยเออรร์ำยเดมิและผูท้ีม่โีอกำสเป็นซพัพลำยเออรร์ำยใหม ่ๆ 

แสดงใหเ้ห็นวำ่วธิกีำรทีพ่วกเขำด ำเนนิงำนนัน้สอดคลอ้งกบัควำมคำดหวังของ BlueScope 
และยดึมัน่กบัหลกัปฏบิตัทิีป่รำกฏในมำตรฐำนส ำหรับซพัพลำยเออรใ์นกำรจัดซือ้จัดหำอยำ่งมคีวำมรับผิ
ดชอบ และรำยละเอยีดแนวทำงในหลกัปฏบิตัสิ ำหรับซพัพลำยเออร ์
 
เรำตอ้งกำรใหซ้พัพลำยเออรข์องเรำคอยสอดสอ่งดแูลกำรปฏบิตัติำมหลักปฏบิตันิี ้และสือ่สำรกบั 

BlueScope เมือ่มปัีญหำหรอืควำมทำ้ทำยใด ๆ ในกำรด ำเนนิงำนและหว่งโซอ่ปุทำน 
นอกจำกนีซ้พัพลำยเออรย์งัจะตอ้งปฏบิตัติำมกระบวนกำรของ BlueScope 
ทีพ่ยำยำมประเมนิกำรปฏบิตัติำมหลักปฏบิตันิีด้ว้ย ซึง่รวมถงึกำรตอบสนองตอ่กำรขอขอ้มลู 
และอำจรวมถงึกำรเยีย่มชมสถำนที ่กำรประเมนิโดยบคุคลภำยนอก และแผนกำรแกไ้ขปัญหำ 
 
หลกัปฏบิตันิีไ้มไ่ดมุ้ง่จะท ำใหเ้กดิขอ้ก ำหนดหรอืขอ้ผกูพันทีไ่มจ่ ำเป็นแกซ่พัพลำยเออรข์องเรำ 
กำรประเมนิกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของหลักปฏบิตันิีจ้ะเป็นกำรพจิำรณำบนพืน้ฐำนของควำมเสีย่ง 
ซึง่หมำยถงึกำรพจิำรณำขนำด ขอบเขต และกจิกรรมขององคก์ร 
เมือ่ท ำกำรประเมนิประสทิธภิำพของพวกเขำในกำรจัดกำรกบัควำมเสีย่งทีร่ะบไุวใ้นหลกัปฏบิตันิี ้
ควำมคำดหวังของเรำคอื 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งมกีระบวนกำรทีเ่พยีงพอเพือ่จัดกำรกบัควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิและหว่งโซอุ่
ปทำนของตน 
 
แมว้ำ่เรำจะมแีนวทำงในกำร "ไมย่อมรับ" กำรฝ่ำฝืนหลักปฏบิตัขิองเรำอยำ่งรำ้ยแรง 
แตก่็เป็นเรือ่งส ำคญัทีต่อ้งยนืยนัวำ่เรำจะไมท่อดทิง้ซพัพลำยเออรท์ีเ่ผชญิกบัควำมยำกล ำบำกในกำรปฏิ
บตัติำมหลกัปฏบิตั ิ
เป้ำหมำยแรกของเรำคอืกำรดแูลใหแ้น่ใจวำ่ควำมยำกล ำบำกดังกลำ่วไดรั้บกำรจดักำรและแกไ้ขปัญหำ 
ตลอดจนมวีธิปีฏบิตัเิพือ่หลกีเลีย่งกำรเกดิปัญหำซ ้ำ 
ถำ้เรำเชือ่วำ่ซพัพลำยเออรม์ทีัง้ควำมมุง่มัน่และควำมสำมำรถทีจ่ะหลกีเลีย่งกำรเกดิปัญหำซ ้ำ 
เรำก็มกัจะรว่มงำนกบัพวกเขำตอ่ไปจนกวำ่จะเกดิปัญหำซ ้ำขึน้จรงิ ๆ 
กำรไมป่ฏบิตัติำมหลกัปฏบิตัแิละควำมคำดหวังของเรำอยำ่งตอ่เนือ่งดังทีเ่รำสือ่สำรไวก้บัซพัพลำยเออร ์

อำจน ำไปสูก่ำรที ่BlueScope ยตุคิวำมสมัพันธท์ำงธรุกจินัน้ 
 
หำกซพัพลำยเออรม์ขีอ้สงสยัใด ๆ เกีย่วกบัหลกัปฏบิตันิีก้็สำมำรถตดิตอ่ผูแ้ทนกำรจัดซือ้จัดหำ 

BlueScope ของตนได ้ 
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การพฒันาหลกัปฏบิตั ิ
 
หลกัปฏบิตัขิองเรำไดรั้บกำรพัฒนำจำกกำรวจิัยทีห่ลำกหลำยและกำรเปรยีบเทยีบกบักรอบกำรก ำกบัดแูล
สำกล วธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุของอตุสำหกรรม โปรแกรมกำรประเมนิระดับโลก 
ตลอดจนผูร้ว่มงำนและหุน้สว่นในหว่งโซอ่ปุทำนของเรำ  

 
หลกัปฏบิตันิีต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของเสำหลัก 4 ประกำร ไดแ้ก ่
 

A. ควำมซือ่สตัยแ์ละจรยิธรรมทำงธรุกจิ 
B. เงือ่นไขทำงสงัคมและแรงงำน 
C. สขุภำพและควำมปลอดภยั 
D. สิง่แวดลอ้ม 

 
ทัง้ยงัมกีำรพจิำรณำหลักกำรตอ่ไปนีแ้ละผสำนลงในกำรพัฒนำหลักปฏบิตัดิว้ย: 
 

• หลกัปฏบิตัพิืน้ฐำนของกำรรเิริม่ในเรือ่งซือ้ขำยอยำ่งมจีรยิธรรม (ETI) 
• หลกัปฏบิตั ิ10 ประกำรของขอ้ตกลงแหง่สหประชำชำต ิ(UNGC) 
• หลกักำรของปฏญิญำสำกลวำ่ดว้ยสทิธมินุษยชนแหง่สหประชำชำต ิ(UDHR) 
• หลกัปฏบิตัขิองพันธมติรธรุกจิผูม้คีวำมรับผดิชอบ (RBA) 
• มำตรฐำนฉบบัรำ่งของ Responsible Steel 

 
เอกสำรอืน่ ๆ ของ BlueScope ทีเ่ป็นแนวทำงและสนับสนุนหลกัปฏบิตันิี ้ไดแ้ก ่
 

• พันธสญัญำของเรำ 
• คูม่อืกำรปฏบิตัทิำงธรุกจิของ BlueScope 
• มำตรฐำนส ำหรับซพัพลำยเออรใ์นกำรจัดซือ้จัดหำอยำ่งมคีวำมรับผดิชอบ 
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A. ความซือ่สตัยแ์ละจรยิธรรมทางธุรกจิ 
 

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งรักษำมำตรฐำนดำ้นควำมซือ่สตัยแ์ละควำมโปรง่ใสระดับสงูสดุในกำรมปีฏสิมัพั
นธท์ำงธรุกจิทัง้หมด และปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งไมว่ำ่จะปฏบิตังิำนอยูท่ีใ่ดก็ตำม 

BlueScope จะไมย่อมใหม้กีำรตดิสนิบน กำรทจุรติ และกำรปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมำยโดยเด็ดขำด 
และสนับสนุนใหม้กีำรรำยงำนเมือ่พบเห็นหรอืสงสยัวำ่มกีำรกระท ำทีผ่ดิ 

 
A.1 ความโปรง่ใส 
 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งเก็บรักษำบนัทกึกำรด ำเนนิงำนทำงธรุกจิ และใบอนุญำตตำ่ง ๆ 
อยำ่งถกูตอ้งและโปรง่ใส ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัควำมซือ่สตัยแ์ละจรยิธรรมทำงธรุกจิ 
เงือ่นไขทำงสงัคมและแรงงำน สขุภำพและควำมปลอดภยัในกำรด ำเนนิงำน 
และผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนัน้ ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งด ำเนนิงำนในลักษณะทีโ่ปรง่ใส 
และเปิดใหม้กีำรประเมนิโดยบคุคลภำยนอกไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

 
A.2 จรยิธรรมและการตอ่ตา้นการทจุรติ 
 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งก ำหนดควำมคำดหวังทีช่ดัเจนเรือ่งมำตรฐำนกำรปฏบิตัทิำงธรุกจิ จรยิธรรม 
และกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ 
ตลอดจนจดักำรฝึกอบรมใหแ้กพ่นักงำนทกุคนเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่มคีวำมตระหนัก 
และสง่เสรมิกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด ซพัพลำยเออรค์วรจะมกีลไกใหบ้คุคลตำ่ง ๆ 
สำมำรถรำยงำน และมกีระบวนกำรส ำหรับตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนใด ๆ 
เกีย่วกบัจรยิธรรมหรอืกำรทจุรติ 

 
A.3 ระบบการจดัการ 
 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งมรีะบบกำรจัดกำรหรอืกระบวนกำรเพือ่สง่เสรมิและรักษำกำรปฏบิตัติำมขอ้
ก ำหนด และขบัเคลือ่นใหเ้กดิกำรพัฒนำ 
 
ซึง่ควรจะรวมถงึ: 

o ควำมรับผดิชอบของทมีฝ่ำยบรหิำร หรอืผูจ้ัดกำรระดับอำวโุส 
o แถลงกำรณ์เกีย่วกบักำรจัดซือ้จัดหำอยำ่งมคีวำมรับผดิชอบ 
o แถลงกำรณ์เกีย่วกบัหลกัปฏบิตัใินทีท่ ำงำนและกำรปฏบิตัทิำงธรุกจิ 
o กำรฝึกอบรม กำรตดิตำมผล และกำรประเมนิกระบวนกำรจัดกำร 

 

 
รายละเอยีดแนวทางของหลกัปฏบิตั ิ
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A.4 การจดัซือ้จดัหาสนิแรอ่ยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 
 
ซพัพลำยเออรส์นิแรต่ำ่ง ๆ จะตอ้งมกีระบวนกำรเพือ่สรำ้งควำมมัน่ใจอยำ่งสมเหตสุมผลวำ่ 
แทนทำลมั ดบีกุ ทังสเตน และทอง ซึง่อยูใ่นผลติภณัฑท์ีพ่วกเขำผลติ 
จะไมเ่ป็นกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิหรอืใหป้ระโยชนท์ัง้โดยทำงตรงและทำงออ้มแกก่ลุม่ตดิอำวธุ
ทีเ่ป็นผูก้ระท ำผดิตอ่สทิธมินุษยชนอยำ่งรำ้ยแรง (เชน่ ในสำธำรณรัฐประชำธปิไตยคองโก 
หรอืประเทศใกลเ้คยีง) 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งท ำกำรตรวจสอบสถำนะกจิกำรกบัแหลง่ทีม่ำและหว่งโซก่ำรครอบครองสนิ
แรเ่หลำ่นี ้และเปิดใหล้กูคำ้เขำ้ถงึมำตรกำรตรวจสอบสถำนะของกจิกำรเหลำ่นีเ้มือ่รอ้งขอ 
 

  



 

 
BSL-PROM-C-08-02 

ฉบับปรับปรุง 0 

เผยแพร่เมือ่: มกรำคม 2019  หนำ้ 9 จำก 13 

หลกัปฏบิตัสิ าหรบัซพัพลายเออร ์

 

B. เง ือ่นไขทางสงัคมและแรงงาน 

 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสทิธมินุษยชนตำมหลกัสำกล 

และดแูลใหแ้น่ใจวำ่ไมม่กีำรสมรูร้ว่มคดิในกำรละเมดิสทิธมินุษยชนโดยมชิอบ BlueScope 
จะไมย่อมใหม้กีำรบงัคับใชแ้รงงำนและกำรใชแ้รงงำนเด็กโดยเด็ดขำด 

 
B.1 การวา่จา้ง ระเบยีบวนิยั และการยตุกิารวา่จา้ง 
 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งมกีระบวนกำรเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่กำรวำ่จำ้ง สญัญำจำ้ง และกำรยตุกิำรวำ่จำ้ง 
เป็นไปอยำ่งมจีรยิธรรมและปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอยำ่งนอ้ย 
กำรด ำเนนิกำรทำงวนัิยเกีย่วกบัเงือ่นไขกำรวำ่จำ้งจะตอ้งมกีำรอธบิำยและสือ่สำรใหพ้นักงำนทรำ
บอยำ่งชดัเจน 
ซพัพลำยเออรท์ีท่ ำงำนกบับรษัิทวำ่จำ้งแรงงำนภำยนอกจะตอ้งท ำกำรตรวจสอบสถำนะกจิกำรด ้
วยตนเอง เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่กำรวำ่จำ้งและสรรหำบคุลำกรเป็นไปอยำ่งมจีรยิธรรม  
 
 
B.2 แรงงานอายนุอ้ยและแรงงานเด็ก 
 
หำ้มมใิหม้กีำรใชแ้รงงำนเด็กภำยใตเ้กณฑอ์ำยขุัน้ต ่ำของกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง หรอือำยตุ ำ่กวำ่ 
15 ปี แลว้แตว่ำ่เกณฑใ์ดก ำหนดไวส้งูกวำ่ เมือ่มกีำรใชแ้รงงำนอำยนุอ้ย (อำยมุำกกวำ่ 15 ปี 
แตต่ ่ำกวำ่ 18 ปี) 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งปฏบิตัติำมขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้งในกำรปกป้องคุม้ครองแรงงำนอำยนุอ้ยและ
กำรศกึษำของพวกเขำอยำ่งเพยีงพอ  
 

 
B.3 การบงัคบัใชแ้รงงาน 
 
หำ้มมใิหม้กีำรบงัคับใชแ้รงงำนโดยไมส่มคัรใจ หรอืกำรใชส้ญัญำผกูมดั สญัญำทำส 
กำรกกัขงัหน่วงเหนีย่ว หรอืแรงงำนจำกกำรคำ้มนุษย ์รวมถงึกำรขนสง่ สรรหำบคุคล 
และโยกยำ้ยบคุคลในลักษณะทีม่กีำรคกุคำม บงัคับ ขูเ่ข็ญ หรอืหลอกลวงเพือ่ใชแ้รงงำน 
 
ขอ้บง่ชีท้ัว่ไปของกำรบงัคับใชแ้รงงำน เชน่ 

o กำรลงโทษ 
o แรงงำนทีถ่กูบงัคับ  
o กำรท ำงำนและกำรใชช้วีติอยูภ่ำยใตก้ำรกดขีข่ม่เหง 
o กำรยดึเอกสำรประจ ำตวัหรอืหนังสอืเดนิทำง 
o กำรไมส่ำมำรถหลดุพน้จำกกำรวำ่จำ้งได ้
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B.4 การลว่งละเมดิและการขม่เหง 
 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งดแูลใหแ้น่ใจวำ่ไมม่กีำรลงโทษทีร่นุแรงหรอืขำดควำมเมตตำปรำณี 
หรอืกำรขม่เหงตำ่ง ๆ เชน่ ทำงเพศ ทำงวำจำ กำรลงโทษทำงรำ่งกำย 
หรอืกำรบบีบงัคับทำงจติใจในสถำนทีท่ ำงำน 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งจัดกำรฝึกอบรมใหแ้กพ่นักงำนทกุคน รวมถงึหวัหนำ้งำนและผูจ้ัดกำร 
ในเรือ่งกำรท ำใหท้ีท่ ำงำนปรำศจำกกำรลว่งละเมดิและกำรขม่เหง  

 

B.5 การเลอืกปฏบิตั ิ

 

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งมุง่มัน่ทีจ่ะท ำใหเ้กดิสถำนทีท่ ำงำนอนัปรำศจำกกำรเลอืกปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหม
ำย บนพืน้ฐำนของปัจจัยตำ่ง ๆ เชน่ อำย ุเพศ รสนยิมทำงเพศ เชือ้ชำต ิศำสนำ 
ควำมทพุพลภำพ กำรตัง้ครรภ ์กำรเกีย่วเนือ่งกบักำรเมอืง หรอืกำรเป็นสมำชกิสหภำพแรงงำน 
พนักงำนจะตอ้งไดรั้บโอกำสในกำรวำ่จำ้งทีเ่ทำ่เทยีมกนั  

 

B.6 เสรภีาพในการสมาคม  
 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งเคำรพสทิธิข์องพนักงำนในกำรเลอืกวำ่จะใหม้กีำรจัดตัง้สมำคมของพนักงำ
นเพือ่เป็นผูแ้ทนของตนหรอืไม ่

 

B.7 กลไกจดัการกบัขอ้รอ้งทกุข/์ขอ้รอ้งเรยีน 

 

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งจัดใหม้ชีอ่งทำง และคอยควบคมุดแูลกลไกจดักำรกบัขอ้รอ้งเรยีน 
เพือ่ใหพ้นักงำนสำมำรถรำยงำนปัญหำไดโ้ดยไมต่อ้งกลวัวำ่จะมกีำรตอบโตจ้ำกผูถ้กูรำยงำน 
กลไกจัดกำรกบัขอ้รอ้งเรยีนควรอนุญำตใหม้กีำรรำยงำนเรือ่งโดยไมต่อ้งเปิดเผยตัวตน 

พนักงำนจะตอ้งไดรั้บกำรฝึกอบรมถงึวธิใีชง้ำนชอ่งทำงจัดกำรกบัขอ้รอ้งทกุข/์ขอ้รอ้งเรยีน 
 

ดแูนวทำงเพิม่เตมิในหัวขอ้ "กำรแกไ้ขปัญหำและกลไกจัดกำรกบัควำมคบัขอ้งใจ" 

 

 

B.8 คา่จา้งและสวสัดกิาร 
 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งจำ่ยคำ่จำ้งขัน้ต ่ำตำมกฎหมำย 
(รวมถงึคำ่ลว่งเวลำและสวัสดกิำรภำคบงัคับตำ่ง ๆ) ส ำหรับพนักงำนทกุคน 
หรอืจำ่ยคำ่จำ้งและสวัสดกิำรตำมทีต่กลงกนัในขอ้ตกลงหรอืสญัญำจำ้งทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ขึน้อยูก่บัวำ่จ ำนวนใดสงูกวำ่)  

 

 

B.9 ช ัว่โมงการท างาน 
 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งมกีระบวนกำรเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่พนักงำนจะท ำงำนไมเ่กนิขัว่โมงท ำงำนสงูสดุ 
รวมถงึกำรท ำงำนลว่งเวลำ ตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทำงอตุสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง   
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C. สขุภาพและความปลอดภยั 
 

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งสง่เสรมิควำมเป็นอยูท่ีด่ ีสขุภำพ และควำมปลอดภยัของพนักงำน 
(รวมถงึผูรั้บจำ้งชว่ง) ในสภำพแวดลอ้มของกำรท ำงำน 
และใชม้ำตรกำรทีเ่หมำะสมเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่พนักงำนไดรั้บกำรปกป้องอยำ่งเพยีงพอจำกกำรบำดเจ็บ
และควำมเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน  

ซพัพลำยเออรค์วรท ำงำนรว่มกบัหุน้สว่นในหว่งโซอ่ปุทำนเพือ่ใหเ้ขำ้ใจควำมตอ้งกำรของอกีฝ่ำย 
เกีย่วกบัสขุภำพ ควำมปลอดภยั และควำมเป็นอยูท่ีด่ ี
รวมทัง้เพือ่เริม่ใชร้ะบบกำรจัดกำรควำมเสีย่งทีย่ัง่ยนื มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 
ซึง่รวมถงึกำรท ำควำมเขำ้ใจวำ่กระบวนกำร กำรด ำเนนิงำน 
และผลติภณัฑข์องผูร้ว่มธรุกจิในหว่งโซอ่ปุทำนแตล่ะรำยอำจสง่ผลตอ่ควำมเป็นอยูท่ีด่ ีสขุภำพ 
และควำมปลอดภยัของอกีฝ่ำย (รวมถงึลกูคำ้) และสมำชกิในสงัคมไดอ้ยำ่งไร  

 
C.1 การจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (OH&S) 
 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งมกีระบวนกำรทีเ่พยีงพอเพือ่จัดกำรกบัมำตรฐำนอำชวีอนำมยัและควำมปล
อดภยัในสถำนทีท่ ำงำน และฝ่ำยบรหิำรตอ้งรับผดิชอบตอ่มำตรฐำนเหลำ่นี้ ซ ึง่ควรจะรวมถงึ: 
o กำรนัดหมำยใหค้ ำปรกึษำ 

ซึง่รวมถงึกำรใหโ้อกำสพนักงำนไดร้ำยงำนเรือ่งโอกำสหรอืขอ้กงัวลเกีย่วกบัสขุภำพและควำ
มปลอดภยั และจัดกำรกบัเรือ่งเหลำ่นัน้ผำ่นกระบวนกำรใหค้ ำปรกึษำ  

o กระบวนกำรจัดกำรควำมเสีย่งดำ้นสขุภำพและควำมปลอดภยั 
เทำ่ทีส่ำมำรถปฏบิตัไิดอ้ยำ่งสมเหตสุมผล โดยใชล้ ำดบัชัน้ของกำรควบคมุ 
ซึง่ควรจะรวมถงึกำรจัดกำรควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัปฏสิมัพันธร์ะหวำ่งฝ่ำยตำ่ง ๆ 
ในหว่งโซอ่ปุทำน กบัสมำชกิของสงัคม (เชน่: 
ทกุฝ่ำยในหว่งโซอ่ปุทำนบรรจผุลติภณัฑอ์ยำ่งเหมำะสมเพือ่ใหข้นสง่ไดอ้ยำ่งปลอดภยั)  

o ระเบยีบปฏบิตัสิ ำหรับกำรตอบสนองและบนัทกึเหตกุำรณ์บำดเจ็บทัง้หมด  
o กระบวนกำรกลบัสูก่ำรท ำงำน (ชว่ยเหลอืพนักงำนทีบ่ำดเจ็บในกำรฟ้ืนฟตูนเอง 

และกำรกลับไปท ำงำน) 
รวมถงึใหก้ำรชดเชยแกพ่นักงำนส ำหรับกำรบำดเจ็บทีเ่กดิจำกกำรท ำงำน  

 
 

C.2 สขุอนามยัในอตุสาหกรรม  
 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งมมีำตรกำรทีเ่หมำะสมเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนนัน้สะอำ
ด ปลอดภยั และถกูสขุลักษณะ 
จะตอ้งมกีำรจัดกำรควำมเสีย่งดำ้นสขุอนำมยัในอตุสำหกรรมเทำ่ทีส่ำมำรถปฏบิตัไิด ้
โดยใชล้ ำดับชัน้ของกำรควบคมุ 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งจัดเตรยีมอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีม่สีภำพด ีและเหมำะกบักำรใชง้ำน 
ในทกุจดุทีส่ำมำรถท ำได ้ 
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C.3 การฝึกอบรมเรือ่งสขุภาพและความปลอดภยั 
 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งจัดกำรฝึกอบรมแกพ่นักงำนทกุคน (รวมถงึผูรั้บจำ้งชว่ง) 
ในเรือ่งสขุภำพและควำมปลอดภยัทีเ่กีย่วกบังำนของพวกเขำ 
รวมถงึอนัตรำยซึง่อำจสง่ผลตอ่คนอืน่ ๆ ในหว่งโซอ่ปุทำน หรอืสมำชกิในสงัคม 
ซึง่รวมถงึกำรท ำควำมเขำ้ใจกบัอนัตรำยตำ่ง ๆ และวธิคีวบคมุควำมเสีย่ง ตวัอยำ่งเชน่ 
(แตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะ) กำรท ำงำนบนทีส่งู กำรท ำงำนกบัเครือ่งจักร กำรยดึจับวัสดบุนยำนพำหนะ 
กำรท ำงำนรอบ ๆ อปุกรณ์เคลือ่นที ่กำรท ำงำนกบัสำรเคมอีนัตรำย กำรจดักำรกบัควำมออ่นลำ้ 
กำรใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลอยำ่งเหมำะสม 
 

 
C.4 การป้องกนัอคัคภียัและการเตรยีมความพรอ้มส าหรบักรณีฉุกเฉนิ 
 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งรักษำระเบยีบปฏบิตัใินกำรป้องกนัอคัคภียัตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย 
รวมทัง้จัดกำรฝึกอบรมและฝึกซอ้มเพือ่ปลกูฝังกำรตอบสนองในกำรป้องกนัอคัคภียั 
และกำรหลบหนใีนกรณีฉุกเฉนิ  
 

 
C.5 สขุอนามยั อาหาร และทีอ่ยูอ่าศยั 
 
พนักงำน (รวมถงึผูรั้บจำ้งชว่ง) จะตอ้งเขำ้ถงึน ้ำดืม่ทีส่ะอำด และหอ้งน ้ำทีส่ะอำด 
รวมถงึกำรเขำ้ถงึกำรจดัเตรยีมอำหำร กำรจัดเกบ็อำหำร และโรงอำหำรทีถ่กูสขุลกัษณะ 
หำกมทีีอ่ยูอ่ำศัยส ำหรับพนักงำน ทีอ่ยูอ่ำศัยนัน้จะตอ้งสะอำด ปลอดภยั และถกูสขุลักษณะ 
 

 
C.6 การสือ่สารเร ือ่งสขุภาพและความปลอดภยั 
 
ซพัพลำยเออรค์วรใหข้อ้มลูดำ้นสขุภำพและควำมปลอดภยัทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้กพ่นักงำน 
ในภำษำทอ้งถิน่ทีพ่นักงำนทกุคนสำมำรถเขำ้ใจได ้
มกีำรตดิตัง้สญัลักษณ์และสญัญำณเตอืนควำมปลอดภยัอยำ่งเหมำะสมทัว่สถำนทีท่ ำงำน 
ตำมทีจ่ ำเป็น  
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D. สิง่แวดลอ้ม 
 

ซพัพลำยเออรค์วรใชม้ำตรกำรควบคมุและโครงกำรตำ่ง ๆ 
เพือ่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มอนัเกดิจำกกำรด ำเนนิงำน 
สง่เสรมิควำมรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มใหม้ำกขึน้ ตลอดจนแสวงหำเทคโนโลยแีละกำรแกไ้ขปัญหำ 
ทีส่ง่ผลดตีอ่ประสทิธภิำพกำรท ำงำนในเชงิสิง่แวดลอ้ม  

 

D.1 กระบวนการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
 

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งมกีระบวนกำรทีเ่พยีงพอเพือ่สง่เสรมิและรักษำกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด 
รวมถงึมใีบอนุญำตทีถ่กูตอ้งทัง้หมดเกีย่วกบัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
 
 

D.2 การจดัการของเสยี 
 

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งตดิตำมดแูลของเสยีทีเ่กดิขึน้ในสถำนทีท่ ำงำน 
และมมีำตรกำรเพือ่ลดของเสยีใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ ในสถำนทีท่ีม่สีำรอนัตรำยเกดิขึน้ 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งก ำจัดของเสยีอนัตรำยอยำ่งปลอดภยั มคีวำมรับผดิชอบ 
และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย  
 
 

D.3 การปลอ่ยกา๊ซ 
 

หำกเป็นไปได ้
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งดแูลใหแ้น่ใจวำ่มลภำวะทำงอำกำศและกำ๊ซทีต่นปลอ่ยออกมำ 
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย และมใีบอนุญำตทีเ่กีย่วขอ้งในกำรปลอ่ยกำ๊ซเหลำ่นี้  
 
 

D.4 พลงังาน 
 
ถำ้มกีระบวนกำรทีใ่ชพ้ลังงำนอยำ่งมำก ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งมมีำตรกำรเพือ่ตดิตำมกำรใชพ้ลังงำน 
และแสวงหำมำตรกำรทีม่ปีระสทิธภิำพคุม้คำ่เพือ่ลดกำรใชพ้ลังงำนและกำรปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจก  

 
 

D.5 น า้  
 

ถำ้มกีระบวนกำรทีใ่ชน้ ้ำอยำ่งมำก 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งประเมนิและรำยงำนผลกระทบและควำมเสีย่งในกำรใชน้ ้ำของตน 
ทีส่ง่ผลตอ่สิง่แวดลอ้มและชมุชนในทอ้งถิน่ ซึง่รวมถงึ:  

• กำรตดิตำมแหลง่น ้ำและมมีำตรกำรเพือ่ลดกำรใชน้ ้ำ  
• กำรตดิตำมคณุภำพน ้ำซึง่ระบำยออกมำ 

และดแูลใหแ้น่ใจวำ่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย  
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D.6 การจดัการสารเคม ี
 

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งควบคมุดแูลคลังเก็บรักษำและกำรใชส้ำรเคม ี(สำรอนัตรำย และ/หรอื 
สำรไวไฟ) ในสถำนทีท่ีม่กีำรใชส้ำรเคม ี
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งมมีำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัของสำรเคม ี
และจัดกำรฝึกอบรมแกพ่นักงำนและเจำ้หนำ้ทีค่วบคมุดแูลทกุคน ในเรือ่งกำรจัดกำร กำรจดัเก็บ 
และกำรใชง้ำนสำรเคมอียำ่งปลอดภยั รวมถงึระเบยีบปฏบิตัเิมือ่สำรเคมหีก 
และกำรก ำจัดสำรเคมอียำ่งเหมำะสม 
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BlueScope ตระหนักถงึควำมส ำคัญของกลไกจัดกำรกับควำมคับขอ้งใจ 
ทีม่ตีอ่กำรปฏบิัตทิำงธรุกจิอยำ่งมคีวำมรับผดิชอบ 
หลักปฏบิัตขิองสหประชำชำตวิำ่ดว้ยกำรด ำเนนิธรุกจิและสทิธมินุษยชน (UNGP) ใหน้ยิำมวำ่ 
กลไกจัดกำรกับควำมคับขอ้งใจคอืกระบวนกำรประจ ำทีท่ ำใหส้ำมำรถรำยงำนและแกไ้ขปัญหำค
วำมคับขอ้งใจอันเกีย่วกับกำรขม่เหงสทิธมินุษยชนในทำงธรุกจิได ้ 

กลไกจัดกำรกับควำมคับขอ้งใจจะใชง้ำนไดต้ำมวตัถปุระสงคก็์ตอ่เมือ่ผูค้นทีเ่ป็นกลุม่เป้ำหมำยนั้
นรับรูเ้กีย่วกับกลไกดังกลำ่ว เกดิควำมไวว้ำงใจมัน และสำมำรถงำนกลไกนัน้ได ้ดังนัน้ 
เรำคำดหวงัใหซ้พัพลำยเออรม์กีลไกจัดกำรกับควำมคับขอ้งใจ ซึง่เป็นไปตำมหลักกำรตอ่ไปนี ้ 

 
กลไกจดัการกบัความคบัขอ้งใจอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
สว่นใหญแ่ลว้จะไดรั้บกำรจัดกำรและใชง้ำนภำยใน ท่ัวทัง้กลุม่ผูม่สีว่นไดส้ว่นเสยีตำ่ง ๆ 
แตก็่ไดรั้บกำรสนับสนุนจำกบคุคลภำยนอกดว้ย ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ำกัดเฉพำะผูใ้หบ้รกิำรอสิระ 
โครงกำรอตุสำหกรรมตำ่ง ๆ หุน้สว่นในชมุชน องคก์รประชำสงัคม และองคก์รนอกภำครัฐ 
(NGO) UNGP 
ไดต้ัง้เกณฑค์วำมมปีระสทิธภิำพส ำหรับกลไกจัดกำรกับควำมคับขอ้งใจระดบัปฏบิัตกิำร 
ดังตอ่ไปนี:้ 
 

• ชอบธรรม - ไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกลุม่ตำ่ง ๆ ทีเ่ป็นกลุม่เป้ำหมำย 
และสำมำรถรับผดิชอบในกำรจัดกำรกบัควำมคับขอ้งใจอยำ่งเป็นธรรม 

• เขา้ถงึได ้- เป็นทีรั่บรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ทีเ่ป็นกลุม่เป้ำหมำย 
และใหค้วำมชว่ยเหลอือยำ่งเพยีงพอแกผู่ท้ีอ่ำจมอีปุสรรคในกำรเขำ้ถงึ  

• คาดการณ์ได ้- มขีัน้ตอนทีช่ดัเจนและเป็นทีรั่บรู ้โดยมกีำรบอกกรอบเวลำส ำหรับแตล่ะขัน้ตอน 
รวมถงึมคีวำมชดัเจนเรือ่งประเภทของกระบวนกำร ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ได ้และวธิกีำรตดิตำมดแูล 

• ยตุธิรรม - พยำยำมดแูลใหแ้น่ใจวำ่ฝ่ำยทีเ่สยีหำยสำมำรถเขำ้ถงึแหลง่ขอ้มลู ค ำแนะน ำ 
และควำมเชีย่วชำญทีจ่ ำเป็นไดอ้ยำ่งสมเหตสุมผล 
เพือ่เขำ้มสีว่นรว่มในกระบวนกำรจัดกำรกบัควำมคับขอ้งใจอยำ่งยตุธิรรม มขีอ้มลูครบถว้น 
และเคำรพนับถอืซึง่กนัและกนั  

• โปรง่ใส - คอยแจง้ใหฝ่้ำยทีเ่สยีหำยทรำบควำมคบืหนำ้ 
และใหข้อ้มลูทีเ่พยีงพอเกีย่วกบัประสทิธภิำพของกลไกจัดกำรกบัควำมคบัขอ้งใจ 
เพือ่สรำ้งควำมเชือ่มัน่ในประสทิธภิำพของกลไกนี ้

• สอดคลอ้งกบัหลกัสทิธมินษุยชน - 
ดแูลใหแ้น่ใจวำ่ผลลัพธแ์ละกำรแกไ้ขปัญหำเป็นไปตำมหลกัสทิธมินุษยชนทีไ่ดรั้บกำรยอมรับใน
ทำงสำกล ผสำนบรรทัดฐำนและมำตรฐำนทำงสทิธมินุษยชนลงในกระบวนกำรตำ่ง ๆ 
และตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของหลกักำรเรือ่งกำรไมเ่ลอืกปฏบิตั ิควำมยตุธิรรม ควำมรับผดิชอบ 
กำรใหอ้ ำนำจ และกำรมสีว่นรว่ม 

 
การแกไ้ขปญัหาและกลไกจดัการกบัความคบัขอ้งใจ 
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• แหลง่เรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง - 
พจิำรณำมำตรกำรทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ระบบุทเรยีนส ำหรับกำรปรับปรงุกลไกจัดกำรกบัควำมคับขอ้งใ
จ และป้องกนัไมใ่หเ้กดิควำมคับขอ้งใจและควำมเสยีหำยในอนำคต 

 

 
  

ตวัอยา่งของกลไกจดัการกบัความคบัขอ้งใจภาย

ใน: 

ตวัอยา่งของกลไกจดัการกบัความคบัขอ้งใจภายน

อก: 

• กลอ่งรับค ำแนะน ำ 

• นโยบำยเปิดประต/ู 
กำรสนทนำแบบเปิดใจ 

• กำรพบปะระหวำ่งพนักงำนและฝ่ำยบรหิำร 
• แบบส ำรวจพนักงำน 
• ควำมชว่ยเหลอืทำงโทรศัพท ์/ แอป / 

เว็บไซต ์

• สำยดว่นจรยิธรรม 

• กำรพดูคยุเพือ่แกปั้ญหำควำมขดัแยง้ 
• กำรตรวจสอบโดยมกีำรสมัภำษณ์พนักงำน 
• แบบส ำรวจพนักงำน 
• ควำมชว่ยเหลอืทำงโทรศัพท ์/ แอป / 

เว็บไซต ์
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สายดว่นดา้นการปฏบิตั ิ
 

BlueScope มบีรกิำรสำยดว่นทีด่ ำเนนิกำรโดยบคุคลภำยนอก ส ำหรับพนักงำนและซพัพลำยเออร ์
เพือ่เป็นกลไกส ำหรับรำยงำนขอ้กงัวลเกีย่วกบักำรปฏบิตัทิีผ่ดิโดยไมเ่ปิดเผยตน  
 
หำกตอ้งกำรทรำบวธิรีำยงำนกำรปฏบิตัทิีน่่ำสงสยั โปรดดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิทีเ่ว็บไซตข์อง BlueScope  
 https://www.bluescope.com/sustainability/reporting-suspected-business-misconduct/ 
 
 
 

เอกสารอา้งองิ 
 

• หลกัปฏบิตัพิืน้ฐำนของกำรรเิริม่ในเรือ่งซือ้ขำยอยำ่งมจีรยิธรรม (ETI) 
https://www.ethicaltrade.org/eti-base-code  
 

• หลกัปฏบิตั ิ10 ประกำรของขอ้ตกลงแหง่สหประชำชำต ิ(UNGC) 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles  
 

• หลกักำรของปฏญิญำสำกลวำ่ดว้ยสทิธมินุษยชนแหง่สหประชำชำต ิ(UDHR) 
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 
 

• หลกัปฏบิตัขิองสหประชำชำตวิำ่กำรด ำเนนิธรุกจิและสทิธมินุษยชน 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf  
 

• มำตรฐำนฉบบัรำ่งของ Responsible Steel 
https://www.responsiblesteel.org/  
 

• หลกัปฏบิตัขิองพันธมติรธรุกจิผูม้คีวำมรับผดิชอบ (RBA) 
http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/ 
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