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การตรวจสอบดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งรอบดา้น (Human Right Due Diligence: HRDD)  

1 เป้าหมายและวตัถปุระสงค ์

บริษัท เอ.เจ.พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดและปฏิบติัตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ท่ีอา้งอิงตามหลัก

สากล รวมถึงจดัใหม้ีกระบวนการตรวจสอบทางดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งรอบดา้น (Human Rights Due Diligence: HRDD) 

โดยด าเนินการประเมินความเสี่ยงทางดา้นสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกนัการละเมิดทางดา้นสิทธิมนุษยชนทั้งท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

รวมถึงประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียจากการด าเนินงานและท่ีอาจเกิดจากผลิตภณัฑข์อง

บริษัทฯ ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า 

บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัตามหลักการทางสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ไดแ้ก่ ปฏิญญาสากลว่าดว้ย

สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการชี้ แนะของสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกิจกบัสิทธิ

มนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) รวมถึงหลักการและสิทธิขั้น

พื้ นฐานในการท างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at 

Work)  

 

2 ขอบเขต 

บริษัทฯ ริเริ่มน าเอาการตรวจสอบทางสิทธิมนุษยชนอย่างรอบดา้น (Human Right Due Diligence: HRDD) มาใช ้ใน

ระดับองค์กรเป็นครั้งแรกในปี 2564 โดยมีเป้าหมายในการตรวจสอบทางสิทธิมนุษยชนอย่างรอบดา้นภายในบริษัทฯ 

และห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ท่ีครอบคลุมตั้งแต่ พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ คู่คา้ ผูร้ับเหมา ลูกคา้ ชุมชนและสงัคม 

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไดท้ าการระบุประเด็นทางดา้นสิทธิมนุษยชน ประเมินความเสี่ยงทางดา้นสิทธิมนุษยชนทั้ง

ภายในและห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ นอกจากน้ีบริษัทฯ ประเมินผลกระผลทางดา้นสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ชุมชนและ

สังคม พรอ้มทั้งด าเนินการการควบคุมและบรรเทาความเสี่ยง การติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานทางดา้นสิทธิ

มนุษยชน รวมถึงเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบทางดา้นสิทธิมนุษยชนจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

3 ค าจ  ากดัความ 

สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศกัด์ิศรคีวามเป็นมนุษยส์ิทธิและเสรีภาพขั้นพื้ นฐานท่ีมีมาแต่ก าเนิดและความเสมอภาค 

ท่ีจะไม่ถูกเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุแห่งเชื้ อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพนัธุ ์หรือสถานะอื่นใด 

4 บทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

4.1 ฝ่ายบรหิารกลาง เป็นผูดู้แลรบัผิดชอบเกี่ยวกบัการประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน โดยมีบทบาทหนา้ท่ี

ดงัน้ี 

 พฒันาขั้นตอนการประเมินผลกระทบและวางมาตรการดา้นสิทธิมนุษยชนขององคก์ร รวมถึงการทบทวนเพื่อ

ปรบัปรุงแนวทางการประเมินในอนาคต 
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 ติดตามตรวจสอบการน าขั้นตอนการประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การระบุ

ประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนและการจดัการ 

4.2 หน่วยงานบริหารความเสีย่ง เป็นผูดู้แลทางดา้นการรบัแจง้เบาะแส และเรือ่งรอ้งเรียนทางดา้นสิทธิมนุษยชน

เพื่อหารือกบัฝ่ายเจา้ของความเสี่ยง ในการจดัการการละเมิดทางดา้นสิทธิมนุษยชน 

4.3 พนักงานทุกคนในบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการยึดถือและปฏบิติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัทางดา้นสิทธิมนุษยชน 

โดยไม่เพิกเฉยการพบเห็นการกระท าท่ีอาจมสีว่นเกี่ยวขอ้งกบัดา้นสิทธิมนุยชน 

5 ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยา่งรอบดา้น 

บริษัทฯ ก าหนดขอบเขตการประเมินความเสี่ยงดา้นสิทธิมนุษยชนในระดบัองคก์รของบริษัทฯ ท่ีคลอบคลุมไปถึงห่วง

โซ่คุณค่าของบริษัทฯ ตั้งแต่ พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ คู่คา้ ผูร้ับเหมา ลูกคา้ ตลอดจนชุมชนและสงัคม นอกจากน้ี

บริษัทฯ มีแนวทางในการประเมินผลกระทบทางดา้นสทิธิมนุษยชนทั้งภายในบริษัทฯ และห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ทั้งน้ีปี 

2564 ไดด้ าเนินการการประเมินผลกระทบทางดา้นสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ชุมชนและสงัคมไปเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

และยงัมีเป้าหมายท่ีจะประเมินใหแ้ลว้เสร็จทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ในอนาคต 

โดยมีกระบวนการการตรวจสอบทางดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งรอบดา้น ดงัน้ี 

 

5.1 การก าหนดขอบเขตการประเมิน 

บริษัทฯ ก าหนดขอบเขตการประเมินความเสี่ยงดา้นสิทธิมนุษยชนในระดับองคก์รของบริษัทฯ ท่ีคลอบคลุม

ไปถึงห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ตั้งแต่ พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ คู่คา้ ผูร้ับเหมา ลูกคา้ ตลอดจนชุมชนและ

สงัคม นอกจากน้ีบริษัทฯ มีแนวทางในการประเมินผลกระทบทางดา้นสิทธิมนุษยชนทั้ งภายในบริษัทฯ และห่วง

โซ่คุณค่าของบริษัทฯ ทั้งน้ีปี 2564 ไดด้ าเนินการการประเมินผลกระทบทางดา้นสิทธิมนุษยชนของพนักงาน 

ชุมชนและสงัคมไปเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และยงัมีเป้าหมายท่ีจะประเมินใหแ้ลว้เสร็จทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ใน

อนาคต

การก าหนด

ขอบเขตการ

ประเมิน

การระบุประเด็น

ทางดา้นสิทธิ

มนุษยชนท่ี

เก่ียวขอ้ง

การประเมินความ

เส่ียงทางดา้นสิทธิ

มนุษยชน

การด าเนินการ

ตามมาตรการการ

ควบคุมความเสีย่ง

และประเมินความ

เส่ียงท่ีหลงเหลือ

การติดตามและ

ทบทวนการ

ด าเนินการดา้น

สิทธิมนุษยชน

การเยยีวยาผูท่ี้

ไดร้บัผลกระทบ
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5.2 ระบปุระเด็นความเสี่ยงทางดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 

ประเด็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวขอ้ง มีดงัน้ี 

   การจา้งงาน 

A การจา้งงาน สวสัดิการ และคา่ตอบแทนของพนักงาน 

B อุบติัเหตุจากการด าเนินงาน 

C เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง 

D การเลือกปฏบิติั 

E การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของพนักงาน 

F การเกิดโรคระบาดท่ีสามารถติดต่อกนัไดใ้นสถานประกอบการ 

   ชุมชนและสงัคม 

G การเกิดอุบติัเหตุจากการด าเนินงาน 

H การกระจายตวัของโรคระบาด 

I การรัว่ไหลของน ้าเสียในเขตพื้ นท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 

J การจดัการของเสีย 

   ห่วงโซ่อปุทาน 

K การจา้งแรงงานเด็ก แรงงานบงัคบั กลุ่มเปราะบาง ของคู่คา้ 

  สิ่งแวดลอ้ม 

L การใชส้ารเคมีในการด าเนินงาน การควบคุมมลพษิ และการจดัการของเสียท่ีเกิดจากการด าเนินงาน 

  ลูกคา้ 

M สุขภาพและความปลอดภยัของลกูคา้ การใหข้อ้มูลและการตลาดอยา่งมีความรบัผิดชอบ 

N การรกัษาขอ้มูลของลูกคา้ 

  การจดัการดา้นความปลอดภยั 

O การปฏิบติังานของพนักงานรกัษาความปลอดภยั 
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5.3  ประเมินความเสี่ยงทางดา้นสทิธิมนุษยชน 

5.3.1 เกณฑก์ารประเมินผลกระทบ 

สูงมาก (5) 

 ผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนส่งผลกระทบในวงกวา้งหรือส่งผลต่อชุมชนหรือสงัคม ท่ี

เกินกวา่ขอบเขตของพื้ นท่ีปฏิบติัการ 

 บริษัทไม่สามารถควบคุมหรือบรรเทาผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนเพื่อฟ้ืนฟูใหผู้ท่ี้ถูก

ละเมิดสิทธิมนุษยชนไดส้ิทธิน้ันกลบัคืนมาได ้

 ผลกระทบ / เหตุการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัดา้นสิทธิมนุษยชนมีความจ าเป็นตอ้งไดร้บัความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกท่ีเป็นอิสระ และมีความน่าเชือ่ถือ เพื่อไกล่เกลี่ย

ปัญหาร่วมกบับรษิัท 

สูง (4) 

 ผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นผลจากการด าเนินงานของบริษัทหรือหว่งโซ่คุณค่า

ของบริษัท ส่งผลกระทบต่อผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียในพื้ นท่ีปฏบิติัการเป็นวงกวา้ง 

 บริษัทตอ้งใชร้ะบะเวลานานในการควบคุมหรอืบรรเทาผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน

เพื่อฟ้ืนฟูใหผู้ท่ี้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไดส้ิทธิน้ันกลบัคืนมา 

ปานกลาง (3) 

 ผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นผลจากการด าเนินงานของบริษัท ส่งผลกระทบต่อผู ้

มีส่วนไดส้ว่นเสียในพื้ นท่ีปฏิบติัการจ านวนหน่ึง 

 บริษัทมีความจงใจในการใหค้วามช่วยเหลือ หรือ ใหก้ารสนับสนุนการด าเนินงานท่ี

ก่อใหเ้กิดการละเมิดดา้นสิทธิมนุษยชน  

 บริษัทมีความขดัแยง้ดา้นสิทธิมนุษยชนกบักลุ่มเปราะบาง 

นอ้ย (2) 

 บริษัทไดร้บัผลประโยชน์จากการด าเนินงานท่ีก่อใหเ้กิดการละเมิดดา้นสิทธิมนุษยชน

โดยหน่วยงานอื่น 

 บริษัทไม่สามารถตอบสนองต่อขอ้กงัวลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัดา้นสิทธิมนุษยชนจากผูม้ีสว่น

ไดส้่วนเสียภายในหรือภายนอกได ้

นอ้ยมาก (1) 
 ผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนสามารถป้องกนัแกไ้ขไดโ้ดยกลไกการจดัการขอ้รอ้งเรียน

ของบริษัทฯ 
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5.3.2 เกณฑก์ารประเมินโอกาส 

สูงมาก (5) เหตุการณเ์กิดข้ึนภายในพื้ นท่ีปฏิบติัการหลายครั้งต่อปี  

สูง (4) เหตุการณเ์กิดข้ึนในพื้ นท่ีปฏิบติัการเป็นครั้งคราว  

ปานกลาง (3) เหตุการณเ์กิดข้ึนในพื้ นท่ีปฏิบติัการนาน ๆ ครั้ง 

นอ้ย (2) เหตุการณเ์กิดข้ึนในพื้ นท่ีปฏิบติัการน้อยมาก แต่มีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึน  

นอ้ยมาก (1) 
เหตุการณเ์กิดข้ึนในอุตสาหกรรมเด่ียวกนั แต่มีความเป็นไปไดน้้อยท่ีจะเกิดข้ึนกบัพื้ นท่ี

ปฏิบติัการของบริษัทฯ 

 

5.3.3 แผนผงัการประเมินความเสี่ยงดา้นสิทธิมนุษยชน 

 

 

1 2 3 4 5

นอ้ยมาก

(Negligible)

นอ้ย

(Minor)

ปานกลาง

(Moderate)

สูง

(High)

สูงมาก 

(Severe)

5

สูงมาก 

(Severe)

4

สูง

(High)

3

ปานกลาง

(Moderate)

2

นอ้ย

(Minor)

1

นอ้ยมาก

(Possibly)

ต า่ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง

ปานกลาง ปานกลาง สูง สูงมาก สูงมาก

ต า่ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก

สูงมาก

ต า่ ต  า่ ต  า่ ปานกลาง ปานกลาง

                 โอกาส

              (Likelihood)

  ผลกระทบ

(Impact)

ปานกลาง สูง สูงมาก สูงมาก



7 
 

5.3.4 ผลการประเมินความเสี่ยงทางดา้นสิทธิมนุษยชน 

ประเด็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยงทางดา้นสิทธิมนุษยชน 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

ไดร้บัผลกระทบ 

กลุ่มเปราะบางท่ี

ไดร้บัผลกระทบ 
ความเสี่ยงก่อนมีมาตรการ 

มาตรการหรือนโยบายดา้น

สิทธิมนุษยชน 

ความเสี่ยงหลงัมีมาตรการ 

(พนักงาน 

พนัธมิตรทางธุรกิจ 

คู่คา้ ผูร้บัเหมา 

ลูกคา้ ชุมชนและ

สงัคม) 

(ผูห้ญิง เด็ก ชน

กลุ่มน้อย ผูอ้พยพ 

ผูพ้ิการ กลุ่มความ

หลากหลายทาง

เพศ ผูสู้งอายุ) 

ระดบั

ผลกระทบ 
โอกาส 

ระดบั

ความ

เสี่ยง 

ระดบั

ผลกระทบ 
โอกาส 

ระดบั

ความ

เสี่ยง 

การจา้งงาน                         

A. การจา้งงาน 

สวสัดิการ และ

ค่าตอบแทนของ

พนักงาน 

สภาพการจา้งงาน การให้

สวสัดิการ และคา่ตอบแทน

ของพนักงาน 

- สิทธิในการลากิจ การบงัคบัให้

ท างานลว่งเวลาและท างาน

วนัหยุด การจ่ายค่าตอบแทนท่ี

ไม่สอดคลอ้งกบัค่าแรงขั้นต า่ 

การละเมิดสิทธิแรงงานในการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ 

- เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 

ก่อใหเ้กิดสภาวะเศรษฐกิจตกต า่ 

อาจก่อใหเ้กิดการเลิกจา้งงาน

โดยไม่แจง้ล่วงหน้า 

4 ไม่ตกเป็นทาส 

6 ไดร้บัการคุม้ครองทางกฏมาย 

8 สิทธิท่ีจะไดร้บัการคุม้ครองตาม

กฏหมาย 

10 ไดร้บัการพิจารณาอยา่งเป็นธรรม 

22 การไดร้บัการดูแลและคุม้ครองจาก

รฐั 

23 สิทธิในการท างาน 

24 สิทธิในการพกัผ่อน 

25 คุณภาพชีวิตท่ีดี  

29 เคารพสิทธิผูอ้ืน่  

30 ไม่มีใครเอาสิทธิเหลา่น้ีไปจากเราได ้

- พนักงาน 

- พนักงานชัว่คราว 

- ผูห้ญิง 

- ผูพ้ิการ 

- ผูสู้งอาย ุ

4 5 20 

-นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน 

- นโยบายการจา้งงาน 

- จรรยาบรรณธุรกิจ 

- คณะกรรมการสวสัดิการ 

4 2 8 

B. อุบติัเหตุจาก

การด าเนินงาน 

การด าเนินงานของบริษัทฯ 

ท่ีอาจมีความเสี่ยงต่อความ

ปลอดภยัและการเกิด

อุบติัเหตุของพนักงาน 

ผูร้บัเหมา หรอื คู่คา้ท่ีเขา้

มาในสถานประกอบการ 

และอาจถึงขั้นการเสียชวีิต

จากการท างาน 

- เน่ืองจากการท างานใน

สายการผลิตมีความเสี่ยงต่อ

ความปลอดภยั ถา้ไม่ไดม้ีการจดั

สถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั 

อุปกรณป้์องกนัตวัส่วนบุคคล 

การฝึกฝนการปฐมพยาบาล

เบื้ องตน้ อาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ

ของพนักงาน แรงงาน หรือ

ผูร้บัเหมาท่ีเขา้มาท างานใน

สถานประกอบการ ซ่ึงอาจ

รา้ยแรงถึงขั้นเสียชีวิตจากการ

ท างาน 

1 ทุกคนเกิดมาเท่าเทียม 

3 สิทธิในการมชีีวิต 

6 ไดร้บัการคุม้ครองทางกฏมาย 

7 เท่าเทียมกนัตามกฏหมาย 

8 สิทธิท่ีจะไดร้บัการคุม้ครองตาม

กฏหมาย 

17 สิทธิในการครอบครองทรพัยส์ิน 

23 สิทธิในการท างาน 

25 คุณภาพชีวิตท่ีดี  

30 ไม่มีใครเอาสิทธิเหลา่น้ีไปจากเราได ้

- พนักงาน  

- พนักงานชัว่คราว 

- ผูร้บัเหมา 

- คู่คา้ 

- ผูห้ญิง 

- ผูพ้ิการ 

- ผูสู้งอาย ุ

5 4 20 

-นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน 

- นโยบายความปลอดภยัอา

ชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม 

- จรรยาบรรณธุรกิจ 

- การอบรมอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั 
5 2 10 
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ประเด็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยงทางดา้นสิทธิมนุษยชน 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

ไดร้บัผลกระทบ 

กลุ่มเปราะบางท่ี

ไดร้บัผลกระทบ 
ความเสี่ยงก่อนมีมาตรการ 

มาตรการหรือนโยบายดา้น

สิทธิมนุษยชน 

ความเสี่ยงหลงัมีมาตรการ 

(พนักงาน 

พนัธมิตรทางธุรกิจ 

คู่คา้ ผูร้บัเหมา 

ลูกคา้ ชุมชนและ

สงัคม) 

(ผูห้ญิง เด็ก ชน

กลุ่มน้อย ผูอ้พยพ 

ผูพ้ิการ กลุ่มความ

หลากหลายทาง

เพศ ผูสู้งอายุ) 

ระดบั

ผลกระทบ 
โอกาส 

ระดบั

ความ

เสี่ยง 

ระดบั

ผลกระทบ 
โอกาส 

ระดบั

ความ

เสี่ยง 

C. เสรีภาพใน

การสมาคมและ

การเจรจาต่อรอง 

การชุมนุมเพื่อต่อรองดา้น

สวสัดิการและคา่ตอบแทน

ของพนักงาน 

การขดัขวางการรวมตวัเพื่อการ

ต่อรองทางดา้นสวสัดิการ ใน

กรณีท่ีมีเหตุการรวมตวั 

เน่ืองจากสวสัดิการท่ีไม่เพียงพอ 

1 ทุกคนเกิดมาเท่าเทียม 

2 ไม่แบ่งแยก 

6 ไดร้บัการคุม้ครองทางกฏมาย 

7 เท่าเทียมกนัตามกฏหมาย 

8 สิทธิท่ีจะไดร้บัการคุม้ครองตาม

กฏหมาย 

9 ไม่ถูกคุมขงัโดยพลการ 

10 ไดร้บัการพิจารณาอยา่งเป็นธรรม 

19 เสรีภาพในการแสดงออก 

20 เสรีภาพในการชุมนุมอยา่งสนัติ 

23 สิทธิในการท างาน 

24 สิทธิในการพกัผ่อน 

25 คุณภาพชีวิตท่ีดี  

29 เคารพสิทธิผูอ้ืน่  

30 ไม่มีใครเอาสิทธิเหลา่น้ีไปจากเราได ้

- พนักงาน - ผูห้ญิง 

- ผูพ้ิการ 

- กลุ่มความ

หลากหลายทาง

เพศ 

- ผูสู้งอาย ุ

4 3 12 

-นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน 

- จรรยาบรรณธุรกิจ 

- คณะกรรมการสวสัดิการ 

- นโยบายและมาตรการรบั

แจง้เบาะแสและเรื่อง

รอ้งเรียน 

4 1 4 
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ประเด็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยงทางดา้นสิทธิมนุษยชน 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

ไดร้บัผลกระทบ 

กลุ่มเปราะบางท่ี

ไดร้บัผลกระทบ 
ความเสี่ยงก่อนมีมาตรการ 

มาตรการหรือนโยบายดา้น

สิทธิมนุษยชน 

ความเสี่ยงหลงัมีมาตรการ 

(พนักงาน 

พนัธมิตรทางธุรกิจ 

คู่คา้ ผูร้บัเหมา 

ลูกคา้ ชุมชนและ

สงัคม) 

(ผูห้ญิง เด็ก ชน

กลุ่มน้อย ผูอ้พยพ 

ผูพ้ิการ กลุ่มความ

หลากหลายทาง

เพศ ผูสู้งอายุ) 

ระดบั

ผลกระทบ 
โอกาส 

ระดบั

ความ

เสี่ยง 

ระดบั

ผลกระทบ 
โอกาส 

ระดบั

ความ

เสี่ยง 

D. การเลือก

ปฏิบติั 

การปฏิบติัอยา่งไม่เท่า

เทียมท่ีเป็นผลสืบ

เน่ืองมาจากเพศ เชื้ อชาติ 

สญัชาติ อายุ ชนชั้นทาง

สงัคม เป็นตน้ ท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดการเลื่อน

ต าแหน่งท่ีล่าชา้ การ

ประเมินผลงานท่ีไม่ตรงกบั

ความสามารถของพนักงาน 

การพิจารณารบัพนักงาน

เขา้ท างานอยา่งไม่เป็น

ธรรม ชอ่งวา่งรายไดท่ี้

ต่างกนัเพราะเพศสภาพ 

หรือ การคุกคามทางดา้น

ต่าง ๆ ในบริษัทฯ 

การปฏิบติัต่อพนักงานดว้ยความ

ไม่เท่าเทียมสามารถเกิดข้ึนไดท่ี้

เกิดจากความแตกต่างทางดา้น

เพศ เชื้ อชาติ สญัชาติ อายุ ชน

ชั้นทางสงัคม ท่ีก่อใหเ้กิดการ

เลื่อนต าแหน่งท่ีล่าชา้ การ

ประเมินผลงานท่ีไม่ตรงกบั

ความสามารถของพนักงาน การ

พิจารณารบัพนักงานเขา้ท างาน

อยา่งไม่เป็นธรรม ชอ่งวา่งรายได้

ท่ีต่างกนัเพราะเพศสภาพ การ

คุกคามทางดา้นต่าง ๆ ในบริษทั

ฯ รวมไปถึงการดูแลท่ีแตกต่าง

กนั ตลอดจนการใหส้ิทธิพิเศษ

ต่อกลุ่มคนบางกลุ่ม ท่ีเป็นเหตุ

ใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมทาง

โอกาส 

1 ทุกคนเกิดมาเท่าเทียม 

2 ไม่แบ่งแยก 

6 ไดร้บัการคุม้ครองทางกฏมาย 

7 เท่าเทียมกนัตามกฏหมาย 

8 สิทธิท่ีจะไดร้บัการคุม้ครองตาม

กฏหมาย 

19 เสรีภาพในการแสดงออก 

25 คุณภาพชีวิตท่ีดี  

29 เคารพสิทธิผูอ้ืน่  

30 ไม่มีใครเอาสิทธิเหลา่น้ีไปจากเราได ้

- พนักงาน - ผูห้ญิง 

- ผูพ้ิการ 

- กลุ่มความ

หลากหลายทาง

เพศ 

- ผูสู้งอาย ุ

4 3 12 

-นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน 

- นโยบายความเท่าเทียม

และความเสมอภาค 

- จรรยาบรรณธุรกิจ 

- นโยบายและมาตรการรบั

แจง้เบาะแสและเรื่อง

รอ้งเรียน 

3 2 6 

E. การคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล

ของพนักงาน 

การรอ้งเรียนของพนักงาน

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนั

การรัว่ไหลของขอ้มูล

พนักงาน 

- อาจมีการรัว่ไหลของขอ้มูล

ส่วนตวัของพนักงาน 

6 ไดร้บัการคุม้ครองทางกฏมาย 

23 สิทธิในการท างาน 

25 คุณภาพชีวิตท่ีดี  

29 เคารพสิทธิผูอ้ืน่  

30 ไม่มีใครเอาสิทธิเหลา่น้ีไปจากเราได ้

- พนักงาน - ผูห้ญิง 

- ผูพ้ิการ 

- กลุ่มความ

หลากหลายทาง

เพศ 

- ผูสู้งอาย ุ

4 3 12 

'-นโยบายดา้นสิทธิ

มนุษยชน 

- นโยบายและมาตรการรบั

แจง้เบาะแสและเรื่อง

รอ้งเรียน 

3 1 3 
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ประเด็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยงทางดา้นสิทธิมนุษยชน 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

ไดร้บัผลกระทบ 

กลุ่มเปราะบางท่ี

ไดร้บัผลกระทบ 
ความเสี่ยงก่อนมีมาตรการ 

มาตรการหรือนโยบายดา้น

สิทธิมนุษยชน 

ความเสี่ยงหลงัมีมาตรการ 

(พนักงาน 

พนัธมิตรทางธุรกิจ 

คู่คา้ ผูร้บัเหมา 

ลูกคา้ ชุมชนและ

สงัคม) 

(ผูห้ญิง เด็ก ชน

กลุ่มน้อย ผูอ้พยพ 

ผูพ้ิการ กลุ่มความ

หลากหลายทาง

เพศ ผูสู้งอายุ) 

ระดบั

ผลกระทบ 
โอกาส 

ระดบั

ความ

เสี่ยง 

ระดบั

ผลกระทบ 
โอกาส 

ระดบั

ความ

เสี่ยง 

F. การเกิดโรค

ระบาดท่ีสามารถ

ติดต่อกนัไดใ้น

สถาน

ประกอบการ 

การเกิดโรคระบาดและ

โรคติดต่อในบริษัทฯ 

- ถา้บรษิัทฯ มีการป้องกนัหรือ

สวสัดิการการดูแลความ

ปลอดภยัของพนักงานท่ีไม่

เพียงพอ อาจเกิดการระบาดของ

โรคติดต่ออยา่งโรคโควิด-19 ใน

สถานประกอบการ 

3 สิทธิในการมชีีวิต  

23 สิทธิในการท างาน 

25 คุณภาพชีวิตท่ีดี  

- พนักงาน  

- พนักงานชัว่คราว 

- ผูร้บัเหมา 

- คู่คา้ 

- ผูห้ญิง 

- ผูสู้งอาย ุ

5 3 15 

- นโยบายความปลอดภยัอา

ชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม 

- มาตรการการตอบโต้

วิกฤตโควิด-19 เช่น การให้

สวมใส่หนา้กากอนามยัใน

การท างาน การจดัเตรียมแอ

ลกอฮอลลใ์นพื้ นท่ีการ

ท างานอยา่งเพียงพอ การ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้

พนักงานเขา้รบัวคัซีนทุกคน 

การจดัหาชุดตรวจโควิด-19 

ใหก้บัพนักงานและตาราง

การตรวจหาเชื้ ออยา่ง

สม า่เสมอ รวมถึงการจดัหา

พื้ นท่ีส าหรบัติดต่อสื่อสารกบั

บุคคลภายนอกท่ีป้องกนั

โรคติดต่ออยา่งมี

ประสิทธิภาพ เป็นตน้ 

- Covid care Team 

3 2 6 

ชุมชนและสงัคม                 

G. การเกิด

อุบติัเหตุจากการ

ด าเนินงาน 

อุบติัเหตุจากการ

ด าเนินงาน เช่น การ

รัว่ไหลของสารเคมี ไฟไหม ้

รวมถึงมลพิษท่ีเกิดจากการ

ซ่อมบ ารุง 

- การเกิดอุบติัเหตุหรือการซ่อม

บ ารุงมีโอกาสใหเ้กิดมลพิษทาง

น ้า มลพิษทางอากาศ ท่ีอาจ

รัว่ไหลออกสู่ภายนอก ความ

เสียหาย หรือผลกระทบในเชิง

ลบต่อชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้ นท่ี

ใกลเ้คียง 

3 สิทธิในการมชีีวิต 

7 เท่าเทียมกนัตามกฏหมาย 

8 สิทธิท่ีจะไดร้บัการคุม้ครองตาม

กฏหมาย 

9 ไดร้บัการพจิารณาอยา่งเป็นธรรม 

17 สิทธิในการครอบครองทรพัยส์ิน 

18 เสรีภาพในการนับถือศาสนา 

19 เสรีภาพในการแสดงออก 

20 เสรีภาพในการชุมนุมอยา่งสนัติ 

25 คุณภาพชีวิตท่ีดี  

30 ไม่มีใครเอาสิทธิเหลา่น้ีไปจากเราได ้

- ชุมชนและสงัคม - ผูห้ญิง 

- เด็ก 

- ผูอ้พยพ 

- ชนกลุ่มนอ้ย 

- ผูพ้ิการ 

- ผูสู้งอาย ุ 5 3 15 

-นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน 

- จรรยาบรรณธุรกิจ 

- นโยบายสิ่งแวดลอ้ม 

- มาตรฐาน ISO 14001 

4 2 8 



11 
 

ประเด็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยงทางดา้นสิทธิมนุษยชน 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

ไดร้บัผลกระทบ 

กลุ่มเปราะบางท่ี

ไดร้บัผลกระทบ 
ความเสี่ยงก่อนมีมาตรการ 

มาตรการหรือนโยบายดา้น

สิทธิมนุษยชน 

ความเสี่ยงหลงัมีมาตรการ 

(พนักงาน 

พนัธมิตรทางธุรกิจ 

คู่คา้ ผูร้บัเหมา 

ลูกคา้ ชุมชนและ

สงัคม) 

(ผูห้ญิง เด็ก ชน

กลุ่มน้อย ผูอ้พยพ 

ผูพ้ิการ กลุ่มความ

หลากหลายทาง

เพศ ผูสู้งอายุ) 

ระดบั

ผลกระทบ 
โอกาส 

ระดบั

ความ

เสี่ยง 

ระดบั

ผลกระทบ 
โอกาส 

ระดบั

ความ

เสี่ยง 

H. การกระจาย

ตวัของโรค

ระบาด 

สภาวะวิกฤตอยา่งการแพร่

ระบาดของโรค การ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ี

ตอ้งด าเนินการอยา่ง

ต่อเน่ือง อาจก่อใหเ้กิดการ

กระจุกตวัของคนมีความ

เสี่ยงท่ีท าใหเ้กิดการแพร่

ระบาดท่ีสูง กระจายออกสูง

ชุมชนใกลเ้คียง 

- การกระจุกตวัของพนักงานใน

พื้ นท่ีปฏิบติังาน หรอืความ

บกพร่องทางการดูแลความ

ปลอดภยัในสภานประกอบการ 

อาจก่อใหเ้กิดโรคติดต่อท่ีอาจ

ส่งผลใหก้ระจายไปยงัชุมชนใน

เขตใกลเ้คียง  

3 สิทธิในการมชีีวิต 

25 คุณภาพชีวิตท่ีดี  

- คู่คา้ 

- ผูร้บัเหมา ผู ้

ใหบ้ริการ  

- ลูกคา้  

- ชุมชนและสงัคม 

- ผูห้ญิง 

- เด็ก 

- ผูอ้พยพ 

- ชนกลุ่มนอ้ย 

- ผูพ้ิการ 

5 3 15 

- มาตรการการควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 จากภายในสู่ภายนอก 

เช่น การส่งเสริมการรบั

วคัซีนของพนักงาน การ

ตรวจวดัอุณหภูมิของ

พนักงานก่อนเขา้งานและผู ้

เขา้มาติดต่อทุกคน การฉีด

พ่นน ้ายาฆ่าเชื้ อเพื่อท าความ

สะอาดในพื้ นท่ีสว่นกลาง 

การใหค้วามรูก้บัพนักงาน 

กิจกรรมรณรงคก์ารลา้งมือ

และสวมใส่หน้ากากขณะ

ปฏิบติังานในสถาน

ประกอบการ รวมถึงการ

สนับสนุนภาคสว่นต่าง ๆ ใน

การแจกแอลกอฮอลแ์ละ

หน้ากากอนามยั 

- นโยบายความปลอดภยัอา

ชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม 

3 2 6 

I. การรัว่ไหลของ

น ้าเสียในเขต

พื้ นท่ีนิคม

อุตสาหกรรม

แหลมฉบงั 

การรัว่ไหลของน ้าเสียใน

เขตพื้ นท่ีนิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบงั เน่ืองจากสถาน

ประกอบการมีท่ีตั้งอยูใ่น

นิคมอุตสาหกรรมแหลม

ฉบงั  

- การปล่อยน ้าเสียกบัท่อระบาย

น ้าสว่นกลางของนิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบงั อาจมี

อุบติัเหตุรัว่ไหลออกสู่คลอง

สาธารณะ หรือแหล่งน ้าขา้งเคียง 

6 ไดร้บัการคุม้ครองทางกฏมาย 

7 เท่าเทียมกนัตามกฏหมาย 

8 สิทธิท่ีจะไดร้บัการคุม้ครองตาม

กฏหมาย 

10 ไดร้บัการพิจารณาอยา่งเป็นธรรม 

19 เสรีภาพในการแสดงออก 

20 เสรีภาพในการชุมนุมอยา่งสนัติ 

22 การไดร้บัการดูแลและคุม้ครองจาก

รฐั 

25 คุณภาพชีวิตท่ีดี  

29 เคารพสิทธิผูอ้ืน่  

30 ไม่มีใครเอาสิทธิเหลา่น้ีไปจากเราได ้

- ชุมชนและสงัคม - ผูห้ญิง 

- เด็ก 

- ผูอ้พยพ 

- ชนกลุ่มนอ้ย 

- ผูพ้ิการ 

5 4 20 

- จรรยาบรรณธุรกิจ 

- นโยบายสิ่งแวดลอ้ม 

- มาตรฐาน ISO 14001 

- นโยบายและมาตรการรบั

แจง้เบาะแสและเรื่อง

รอ้งเรียน 
4 1 4 



12 
 

ประเด็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยงทางดา้นสิทธิมนุษยชน 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

ไดร้บัผลกระทบ 

กลุ่มเปราะบางท่ี

ไดร้บัผลกระทบ 
ความเสี่ยงก่อนมีมาตรการ 

มาตรการหรือนโยบายดา้น

สิทธิมนุษยชน 

ความเสี่ยงหลงัมีมาตรการ 

(พนักงาน 

พนัธมิตรทางธุรกิจ 

คู่คา้ ผูร้บัเหมา 

ลูกคา้ ชุมชนและ

สงัคม) 

(ผูห้ญิง เด็ก ชน

กลุ่มน้อย ผูอ้พยพ 

ผูพ้ิการ กลุ่มความ

หลากหลายทาง

เพศ ผูสู้งอายุ) 

ระดบั

ผลกระทบ 
โอกาส 

ระดบั

ความ

เสี่ยง 

ระดบั

ผลกระทบ 
โอกาส 

ระดบั

ความ

เสี่ยง 

J. การจดัการ

ของเสีย 

ของเสียและของเสีย

อนัตรายท่ีเกิดจากการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ 

- การจดัการของเสียและของเสีย

อนัตรายท่ีเกิดจากการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งไม่

ถูกวธีิอาจก่อใหเ้กิดการปนเป้ือน

ทางสื่งแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพและความปลอดภยั

ของชุมชนและสงัคม รวมถึงการ

บ าบดัและการก าจดัของเสียเช่น 

การคดัแยกขยะหรือการฝังกลบ

ท่ีผิดวิธี 

7 เท่าเทียมกนัตามกฏหมาย 

8 สิทธิท่ีจะไดร้บัการคุม้ครองตาม

กฏหมาย 

9 ไดร้บัการพจิารณาอยา่งเป็นธรรม 

25 คุณภาพชีวิตท่ีดี  

29 เคารพสิทธิผูอ้ืน่ 

30 ไม่มีใครเอาสิทธิเหลา่น้ีไปจากเราได ้

- ชุมชนและสงัคม - ผูห้ญิง 

- เด็ก 

- ชนกลุ่มนอ้ย 

- ผูอ้พยพ 

- ผูพ้ิการ 
5 5 25 

- จรรยาบรรณธุรกิจ 

- นโยบายสิ่งแวดลอ้ม 

- มาตรฐาน ISO 14001 

- นโยบายและมาตรการรบั

แจง้เบาะแสและเรื่อง

รอ้งเรียน 
4 2 8 

ห่วงโซ่อุปทาน                   

K. การจา้ง

แรงงานเด็ก 

แรงงานบงัคบั 

กลุ่มเปราะบาง 

ของคู่คา้ 

การจา้งแรงงานเด็ก 

แรงงานบงัคบั กลุ่ม

เปราะบางของพนัธมิตร

ทางธุรกจิ คู่คา้ และ

ผูร้บัเหมา 

- คู่คา้อาจมีการจา้งแรงงานเด็ก 

แรงงานบงัคบั หรอื กลุ่ม

เปราะบาง ท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่

ชื่อเสียงของบริษัทฯ 

1 ทุกคนเกิดมาเท่าเทียม 

4 ไม่ตกเป็นทาส 

5 ไม่ถูกทรมาน 

7 เท่าเทียมกนัตามกฏหมาย 

8 สิทธิท่ีจะไดร้บัการคุม้ครองตาม

กฏหมาย 

9 ไม่ถูกคุมขงัโดยพลการ 

23 สิทธิในการท างาน 

25 คุณภาพชีวิตท่ีดี  

26 สิทธิในการศึกษา 

- ผูร้บัเหมา ผู ้

ใหบ้ริการ 

- ผูห้ญิง 

- เด็ก 

- ผูพ้ิการ 

- ผูสู้งอาย ุ

4 2 8 

- นโยบายดา้นสิทธิ

มนุษยชน 

- จรรยาบรรณธุรกิจ 

- จรรยาบรรณธุรกิจส าหรบั

คู่คา้ 

- Supplier Self-

Assessment 

- การเยี่ยมชมคู่คา้ (On-

site Visit) 

2 1 2 

สิ่งแวดลอ้ม                   

L. การใช้

สารเคมีในการ

ด าเนินงาน การ

ควบคุมมลพิษ 

และการจดัการ

ของเสียท่ีเกิด

จากการ

ด าเนินงาน 

การใชส้ารเคมีใน

กระบวนการผลิต และการ

ซ่อมบ ารุง  

- การด าเนินงานของบรษิัทฯ 

อาจก่อใหเ้กิดการปลอ่ยมลพิษ

ทางอากาศ เช่น ไนโตรเจน

ออกไซด ์(NOx) ซลัเฟอร์

ออกไซด ์(SOx) สารอินทรีย์

ระเหยง่าย (VOCs) เป็นตน้ 

รวมถึงการจดัการของเสียของ

บริษัทฯ ท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ผลกระทบทางดา้นสิ่งแวดลอ้ม

และสุขภาพ 
 

1 ทุกคนเกิดมาเท่าเทียม 

3 สิทธิในการมชีีวิต 

6 ไดร้บัการคุม้ครองทางกฏมาย 

25 คุณภาพชีวิตท่ีดี  

- ชุมชน - ผูห้ญิง 

- เด็ก 

- ผูพ้ิการ 

- ผูสู้งอาย ุ

5 5 25 

- จรรยาบรรณธุรกิจ 

- นโยบายสิ่งแวดลอ้ม 

- มาตรฐาน ISO 14001 

- นโยบายและมาตรการรบั

แจง้เบาะแสและเรื่อง

รอ้งเรียน 
3 2 6 



13 
 

ประเด็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยงทางดา้นสิทธิมนุษยชน 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

ไดร้บัผลกระทบ 

กลุ่มเปราะบางท่ี

ไดร้บัผลกระทบ 
ความเสี่ยงก่อนมีมาตรการ 

มาตรการหรือนโยบายดา้น

สิทธิมนุษยชน 

ความเสี่ยงหลงัมีมาตรการ 

(พนักงาน 

พนัธมิตรทางธุรกิจ 

คู่คา้ ผูร้บัเหมา 

ลูกคา้ ชุมชนและ

สงัคม) 

(ผูห้ญิง เด็ก ชน

กลุ่มน้อย ผูอ้พยพ 

ผูพ้ิการ กลุ่มความ

หลากหลายทาง

เพศ ผูสู้งอายุ) 

ระดบั

ผลกระทบ 
โอกาส 

ระดบั

ความ

เสี่ยง 

ระดบั

ผลกระทบ 
โอกาส 

ระดบั

ความ

เสี่ยง 

ลูกคา้                   

M. สุขภาพและ

ความปลอดภยั

ของลูกคา้ การ

ใหข้อ้มูลและ

การตลาดอยา่งมี

ความรบัผิดชอบ 

การสื่อสารและใหข้อ้มูลกบั

บริษัทพนัธมิตรทางธุรกิจ

และคู่คา้    

- ผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ อาจจะ

ไม่ไดส้่งผลกระทบโดยตรงกบั

ผูบ้ริโภค เน่ืองจากลูกคา้ของ

บริษัทฯ เป็นหน่วยธุรกจิ อยา่งไร

ก็ตาม บริษัทฯ อาจมสี่วนรว่มใน

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณี

ท่ีมีการน าผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ 

ไปใชแ้บบผิดประเภทท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อผูบ้รโิภค 

8 สิทธิท่ีจะไดร้บัการคุม้ครองตาม

กฏหมาย 

22 การไดร้บัการดูแลและคุม้ครองจาก

รฐั 

25 คุณภาพชีวิตท่ีดี  

- ลูกคา้ - ผูห้ญิง 

- เด็ก 

- ผูสู้งอาย ุ

4 3 12 

- จรรยาบรรณธุรกิจ 

- นโยบายคุณภาพและความ

ปลอดภยัของวสัดุส าหรบั

ผลิตภณัฑอ์าหาร   

- มาตรฐานดา้นความ

ปลอดภยัทางอาหาร เช่น 

Good Hygiene Practices 

(GHP) 

- นโยบายและมาตรการรบั

แจง้เบาะแสและเรื่อง

รอ้งเรียน 

2 2 4 

N. การรกัษา

ขอ้มูลของลูกคา้ 

การรัว่ไหลทางขอ้มูลของ

ลูกคา้ 

- การท่ีขอ้มูลลูกคา้รัว่ไหล

ก่อใหเ้กิดการละเมิดสิทธิความ

เป็นส่วนตวัของลูกคา้ ถา้บริษัทฯ 

มีการจดัการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีไม่ดีอาจก่อใหเ้กิด

การรัว่ไหลของขอ้มูลของลูกคา้ท่ี

อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบ 

7 เท่าเทียมกนัตามกฏหมาย 

8 สิทธิท่ีจะไดร้บัการคุม้ครองตาม

กฏหมาย 

12 สิทธิความเป็นสว่นตวั 

17 สิทธิในการครอบครองทรพัยส์ิน 

22 การไดร้บัการดูแลและคุม้ครองจาก

รฐั 

- ลูกคา้ -  

4 3 12 

- จรรยาบรรณธุรกิจ 

- ระบบเทคโนโลยีสาระ

สนเทศท่ีดี 

- นโยบายและมาตรการรบั

แจง้เบาะแสและเรื่อง

รอ้งเรียน 

3 2 6 

การจดัการดา้นความปลอดภยั                 

O. การ

ปฏิบติังานของ

พนักงานรกัษา

ความปลอดภยั 

ในกรณีท่ีมีการประทว้ง 

อาจเกิดการใชก้ าลงัอยา่ง

ไม่เหมาะสมของพนักงาน

รกัษาความปลอดภยักบั

กลุ่มผูชุ้มนุม หรือ การคุก

คมทางเพศในกรณีการ

ตรวจคน้ร่างกายในขั้นตอน

การตรวจคน้กระเป๋า 

- มีความเป็นไปไดท่ี้พนักงาน

รกัษาความปลอดภยัของบริษัทฯ 

อาจจะใชค้วามรุนแรงต่อชุมชน

หรือพนักงานท่ีรวมตวักนัหรือ

การประทว้ง ไม่วา่จะเป็น การใช้

ก าลงั การใชว้าจาท่ีไม่เหมาะสม 

ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผูชุ้มนุม 

- ในกรณีการตรวจสมัภาระก่อน

เขา้งาน อาจก่อใหเ้กิดการละเมิด

สิทธิมนุษยชนได ้

1 ทุกคนเกิดมาเท่าเทียม 

5 ไม่ถูกทรมาน 

7 เท่าเทียมกนัตามกฏหมาย 

8 สิทธิท่ีจะไดร้บัการคุม้ครองตาม

กฏหมาย 

9 ไม่ถูกคุมขงัโดยพลการ 

12 สิทธิความเป็นสว่นตวั 

19 เสรีภาพในการแสดงออก 

20 เสรีภาพในการชุมนุมอยา่งสนัติ 

25 คุณภาพชีวิตท่ีดี  

29 เคารพสิทธิผูอ้ืน่  

- พนักงาน  

- พนัธมิตรทาง

ธุรกิจ 

- คู่คา้ 

- ผูร้บัเหมา 

- ผูห้ญิง 

- ผูพ้ิการ 

- กลุ่มความ

หลากหลายทาง

เพศ 

- ผูสู้งอาย ุ
4 2 8 

- นโยบายดา้นสิทธิ

มนุษยชน 

- นโยบายและมาตรการรบั

แจง้เบาะแสและเรื่อง

รอ้งเรียน 

4 1 4 
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5.3.5 การจดัล  าดบัความส าคญัของความเสี่ยงทางดา้นสิทธิมนุษยชน 

ผลกระทบก่อนการมีมาตรการ       ผลกระทบหลงัมีมาตรการ 
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5.4 การประเมินผลกระทบทางดา้นสิทธิมนุษยชน 

จากท่ีกล่าวเบื้ องตน้ บริษัทฯ ประเมินผลกระทบทางดา้นสิทธิมนุษยชนทั้งพนักงาน และชุมชน โดยใช้

แบบสอบถามทางดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีจดัท าข้ึนโดยบริษัทฯ เพื่อด าเนินการส ารวจผลกระทบทางดา้นสิทธิ

มนุษยชนท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

5.4.1 การเก็บขอ้มูล 

บริษัทฯ เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามทางดา้นสิทธิมนุษยชนโดยมีแนวทางดงัน้ี 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ชุมชน พนักงาน 

จ  านวนตวัอยา่ง 28 ครวัเรือน 173 คน 

วิธีการเก็บขอ้มูล แบบส ารวจขอ้มูลระดบั

ครวัเรือน 

แบบส ารวจผ่านระบบ

ออนไลน์ของบริษัทฯ 

ระยะเวลาในการส ารวจ กนัยายน - ตุลาคม 2564 ธนัวาคม 2564 

 

ผลการส ารวจดา้นสิทธิมนุษยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจา้งงาน

2% สวสัดิการ

13%

อบุตัิเหตจุากการ

ด าเนินงาน

29%

การเลือกปฏิบตัิ

3%

ละเมิดสิทธิ

2%

เสรีภาพในการสมาคม

และการเจรจาตอ่รอง

16%

มาตรการคุม้ครองสิทธิ

11%

แสดงความคิดเห็น

8%

กลไกการรอ้งเรียน

9%

การคุม้ครองขอ้มูลสว่น

บุคคล

7%
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5.5 ก าหนดมาตรการการบรรเทาผลกระทบทางดา้นสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ก าหนดใหมี้การด าเนินงานและมาตรการการท่ีจะด าเนินการในกรณีท่ีเกิดผลกระทบทางดา้นสิทธิ

มนุษยชนและเพื่อป้องกนั หลีกเลี่ยง และ ทั้งน้ีบริษัทฯ มีแนวทางในการประสานงานกบัผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบ หรือผู ้

ท่ีอาจจะไดร้บัผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงาน พนัธมิตรทางธุรกิจ คู่คา้ ผูร้บัเหมา ลูกคา้ ชุมชนและสงัคม เพื่อ

เขา้จดัการผลกระทบและท าการแกไ้ขปัญหาทางดา้นสิทธิมนุษยชน 

จากการประเมินความเสี่ยงทางดา้นสิทธิมนุษยชนขา้งตน้ พบว่ามีความเสี่ยงท่ีหลงเหลืออยู่ในระดับปาน

กลาง คือ อุบัติเหตุจากการด าเนินงาน เพราะถึงแมว้่าบริษัทฯ มีนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอ้ม และการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแลว้ แต่ยงัคงมีอุบัติเหตุจากการด าเนินงานท่ีเกิด

ข้ึนกบัพนักงานในบริษัทฯ  

ดงัน้ันบริษัทฯ จึงวางแนวทางการจดัการความเสี่ยงทางดา้นสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติมไวเ้บื้ องตน้ ดงัน้ี 

 ด าเนินการตามมาตรการและทบทวนโครงการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัอยา่งเคร่งครดั 

 โครงการการอบรมความปลอดภยัในต าแหน่งงาน 

 โครงการการเสริมสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทัว่ทั้งองคก์ร 

 การตั้งเป้าหมายการเป็น Zero Accident Organization 

 สื่อสารกบัพนักงานเพื่อใหพ้นักงานเขา้ใจถึงความมุ่งมัน่ของบริษัทฯ ในการด าเนินการทางดา้นสิทธิ

มนุษยชนทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อใหพ้นักงานเขา้ใจและปฏิบติัตามมาตรการและแนวทางการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ 

5.6 การติดตามและรายงานด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้มัน่ใจว่ามาตรการการบรรเทา

ผลกระทบน้ันเพียงพอและสามารถบรรเทาผลกระทบไดจ้ริง รวมถึงติดตามการด าเนินงานเพื่อเฝ้าระวงั ไม่ใหเ้กิด

ซ ้า 

ทั้งน้ีบริษัทฯ จึงก าหนดตัวชี้ วดัในการติดตามผลการควบคุมและบรรเทาความเสี่ยงทางดา้นสิทธิมนุษยชน

ดงัน้ี 

อุบติัเหตุจากการด าเนินงานต่อแรงงาน 

 อตัราการความพึงพอใจของพนักงาน 

 จ านวนขอ้รอ้งเรียนในการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของบริษัทฯ  

 อตัราการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของพนักงานจากการท างาน 

5.7 กระบวนการเยียวยาและฟ้ืนฟทูางดา้นสิทธิมนุษยชน 

หากบริษัทฯ ก่อใหเ้กิดผลกระทบหรือมีส่วนก่อใหเ้กิดผลกระทบในดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จะ

รับผิดชอบในการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขเยียวยาผ่านมาตรการและกระบวนการเยียวยาและฟ้ืนฟูผู ้ท่ีไดร้ับ

ผลกระทบทางดา้นสิทธิมนุษยชนจากการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยสอดคลอ้งไปกับหลักการของ UNGPs 

ประกอบดว้ย 
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1. กระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบ เป็นอิสระ และชอบธรรม ผ่านการส ารวจความคิดเห็น ขอ้กงัวล 

และผลกระทบของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอยู่เป็นประจ า รวมถึงมีกลไกการรบัเรื่องรอ้งเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพื่อระบุปัญหาไดก้่อนท่ีจะมีความรุนแรงมากข้ึนและสามารถเยียวยาผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบไดอ้ยา่งเพียงพอ 

เหมาะสม และทนัท่วงที 

2. การท างานร่วมกบักลไกและกระบวนการเยียวยาภายนอก เช่น หน่วยงานของรฐั หน่วยงานอิสระ หรือ

ผูเ้ชี่ยวชาญ โดยผูร้อ้งเรียนมีเสรีภาพในการเลือกช่องทางการรอ้งเรียนดว้ยตวัเอง 

3. กลไกเยียวยาระดับปฏิบติัการท่ีไดป้ระสิทธิผล มีความชอบธรรม เขา้ถึงไดง่้าย คาดหวงัได ้เท่าเทียม 

โปร่งใส และสอดคลอ้งกับหลักสิทธิมนุษยชน อยู่บนพื้ นฐานของการมีส่วนร่วม รวมถึงมีมาตรการ

คุม้ครองผูร้อ้งเรียน มีการรายงานความคืบหน้าและผลของการด าเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟู และสรุป

บทเรียนเพื่อการทบทวนแกไ้ขและวางมาตรการป้องกนั 

โดยบริษัทฯ มีแนวทางความช่วยเหลือทางดา้นกายภาพและการชดเชยทั้งในรูปแบบตัวเงินและรูปแบบอื่นๆ 

อย่างเหมาะสมตามแต่ละกรณี ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อบรรเทาผลกระทบจากกิจกรรมของบริษัทฯ ท่ี

ก่อใหเ้กิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งแสวงหามาตรการป้องกันไม่ใหเ้กิดซ ้าทั้งโดยเจตนาและไม่

เจตนา เพื่อใหก้ารด าเนินงานทางดา้นสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
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ภาคผนวก ก. 

แบบสอบถามผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนของพนักงาน 
แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้เพื่อการส ารวจความคดิเห็นและผลกระทบทางดา้นสิทธิมนษุยชนของการประกอบกิจการ  

ของบรษิัท เอ.เจ. พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564 

การจ้างงาน 

1. บริษัทฯ มีสัญญาจา้งงานทีเ่ป็นลายลักษณอ์กัษร และพนักงานรับรู้กฎระเบียบและเงือ่นไขในสัญญาหรือไม่ 
โดยครอบคลุมถึงระยะเวลาการจ้างงาน ชั่วโมงการท างาน ค่าจ้าง สวัสดกิาร วันหยุด คา่ล่วงเวลา 

o ใช ่ o ไม่ใช ่ o ไม่แน่ใจ 
ถา้ไม่ใช่ หรือ ไม่แน่ใจ โปรดระบรุายละเอยีด

......................................................................................................................................................................... 
2. ในกรณีทีพ่นักงานหรือพนักงานทีรู้่จักป่วย พนักงานหรือพนักงานทีรู้่จักเคยถูกบังคับให้ใชว้ันลาพักร้อนแทน

การใช้วนัลาป่วยหรือไม ่

o ไม่ใช ่ o ใช ่ o ไม่แน่ใจ 
ถา้ใช่ หรือ ไม่แน่ใจ โปรดระบรุายละเอียด

......................................................................................................................................................................... 
 

สภาพแวดล้อมในทีท่ างาน 

3. พนักงานหรือพนักงานทีรู้่จักเคยประสบอุบัติเหตุทีเ่กดิขึน้ระหว่างการท างานในบริษัทหรือไม่ 

o ไม่ใช ่ o ใช ่ o ไม่แน่ใจ 
ถา้ใช่ หรือ ไม่แน่ใจ โปรดระบรุายละเอียด

......................................................................................................................................................................... 
4. พนักงานได้รับอุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบคุคล (Personal Protective Equipment: PPE) ทกุคร้ังทีเ่ข้า

ปฏิบัติงานประเภททีมี่ความเสี่ยงต่ออันตรายหรือไม่ 

o ใช ่ o ไม่ใช ่ o ไม่แน่ใจ 
ถา้ไม่ใช่ หรือ ไม่แน่ใจ โปรดระบรุายละเอยีด

......................................................................................................................................................................... 
5. หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัตเิหตุจากการท างาน พนักงานในบริษัทสามารถเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ

ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทหีรือไม่ 

o ใช ่ o ไม่ใช ่ o ไม่แน่ใจ 
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ถา้ไม่ใช่ หรือ ไม่แน่ใจ โปรดระบรุายละเอยีด

......................................................................................................................................................................... 
6. พนักงานสามารถใช้ห้องน ้า หอ้งพยาบาล และโรงอาหารทีถู่กสุขอนามัยได้โดยไม่มีข้อจ ากดัหรือไม่ 

o ใช ่ o ไม่ใช ่ o ไม่แน่ใจ 
ถา้ไม่ใช่ หรือ ไม่แน่ใจ โปรดระบรุายละเอยีด

......................................................................................................................................................................... 

 

 

การเลือกปฏิบัต ิ

7. พนักงานหรือคนทีพ่นักงานรู้จักเคยมีประสบการณเ์กี่ยวกับการเลือกปฏิบัตทิีเ่กิดขึน้ในบริษัทหรือไม่ เช่น การ
เลือกปฏิบัติเน่ืองจากความแตกต่างทางเพศ ศาสนา อุดมการณท์างการเมือง ชาตพิันธุ ์ความพิการ หรือการ
เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน/ คณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบการ  

o ไม่เคย o เคย o ไม่แน่ใจ 
ถา้เคย หรือ ไม่แน่ใจ โปรดระบรุายละเอียด (เช่น ถกูเลือกปฏิบตัจิากใคร อย่างไร) 

......................................................................................................................................................................... 
8. พนักงานหรือคนทีพ่นักงานรู้จักเคยมีประสบการณเ์กี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดหรือไม่ เชน่ การถูกข่มเหงรังแก

ในทีท่ างาน การลวนลามลว่งเกินทางเพศ 

o ไม่เคย o เคย o ไม่แน่ใจ 
ถา้เคย หรือ ไม่แน่ใจ โปรดระบรุายละเอียด (เช่น ถกูล่วงละเมดิจากใคร อยา่งไร) 

......................................................................................................................................................................... 

 

เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 

9. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมหรืออนุญาตให้มีการจัดตั้งกลุ่มของพนักงานในรูปแบบต่างๆ เช่น สหภาพแรงงาน 
คณะกรรมการสวัสดิการ หรือกลุ่มไม่เป็นทางการ เพือ่ให้พนักงานได้รวมตวักนัอย่างอิสระ และแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็เกี่ยวกับปัญหาในการท างานหรือไม่ 

o ใช ่ o ไม่ใช ่ o ไม่แน่ใจ 
ถา้ไม่ใช่ หรือ ไม่แน่ใจ โปรดระบรุายละเอยีด

......................................................................................................................................................................... 
10. บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนัการคุกคามสมาชกิสหภาพแรงงาน คณะกรรมการสวสัดกิาร และตัวแทนของ

สหภาพหรือไม ่
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o ใช ่ o ไม่ใช ่ o ไม่แน่ใจ 
ถา้ไม่ใช่ หรือ ไม่แน่ใจ โปรดระบรุายละเอยีด

......................................................................................................................................................................... 

 

กลไกรับเร่ืองราวร้องเรียน 

11. พนักงานสามารถแสดงความคิดเหน็หรือข้อกังวลทีเ่กิดขึน้เกี่ยวกบัการจ้างงาน หรือเงือ่นไขการท างานอื่นๆ แก่
บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง เชน่ หวัหน้างาน ฝ่ายบุคคล  ไดห้รือไม ่

o ใช ่ o ไม่ใช ่ o ไม่แน่ใจ 
ถา้ไม่ใช่ หรือ ไม่แน่ใจ โปรดระบรุายละเอยีด

......................................................................................................................................................................... 
12. พนังงานรับทราบกลไกรับเร่ืองร้องเรียนทีเ่กี่ยวกับปัญหาจากการถูกละเมิด ถูกคกุคาม และการเลือกปฏิบัติ

ระหว่างการท างานหรือไม ่

o ใช ่ o ไม่ใช ่ o ไม่แน่ใจ 
ถา้ไม่ใช่ หรือ ไม่แน่ใจ โปรดระบรุายละเอยีด

......................................................................................................................................................................... 

ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน 

13. พนักงานหรือคนทีพ่นักงานรู้จักเคยมีประสบการณเ์กี่ยวกับข้อมูลสว่นบคุคลทีเ่กี่ยวกับงานซ่ึงบริษทัฯ รวบรวม
ไว้ ถูกใช้เพื่อเหตุผลทางธุรกจิ หรือ เกดิการร่ัวไหลหรือไม ่

o ไม่ใช ่ o ใช ่ o ไม่แน่ใจ 
ถา้ใช่ หรือ ไม่แน่ใจ โปรดระบรุายละเอียด

......................................................................................................................................................................... 
 

6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของท่าน 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

ขอบคณุส าหรับการท าแบบสอบถามค่ะ 
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ภาคผนวก ข. 

แบบสอบถามเลขที่..............................ผูส้มัภาษณ.์..............................................................วนัท่ีสมัภาษณ.์...................... 

พิกดั................................................................................................................................................................................ 

พืน้ท่ีส ารวจ ชมุชน............................................ต าบล..............................................อ าเภอ............................................... 

 

แบบสอบถามผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนของชุมชนและสังคม 
แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้เพื่อการส ารวจความคดิเห็นและผลกระทบทางดา้นสิทธิมนษุยชนของการประกอบกิจการ  

ของบรษิัท เอ.เจ. พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564 

หมายเหต ุ

- ขอ้มลูส่วนตวัของผูใ้หส้มัภาษณจ์ะถกูเก็บเป็นความลบัและไม่มีการเปิดเผยออกสู่สาธารณะ 

- ผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้ง  

(1) มีอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป และไม่เกิน 60 ปี  

(2) อยู่ในระยะ 5 กม.จากรัว้โรงงานพืน้ท่ีแหลมฉบงั 
 

การใช้ประโยชนท์ีด่นิและแหล่งน ้า 

1. บริษัท เอ.เจ. พลาสท ์จ ากัด (มหาชน) มีการใช้น ้าจากแหลง่น ้าของชุมชนจนท าใหชุ้มชนไม่มีน ้าพอใช้เพือ่การ
อุปโภคและบริโภคหรือไม ่

o ไม่มี o มี 
ถา้มี โปรดระบรุายละเอียด

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
2. การใช้ประโยชนจ์ากทีด่นิของชุมชนหลังจากการเข้ามาตัง้โรงงานของบริษทั เอ.เจ. พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) มี

การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 

o ไม่เปล่ียนแปลง 

o เปล่ียนแปลง โปรดระบรุายละเอยีด (มคีวามเจรญิมากขึน้/มกีารสรา้งถนน/ปลกูตน้ไมร้อบๆโครงการและตามขา้ง

ถนนมากขึน้/พืน้ท่ีโดยรอบเจรญิตามไปดว้ย/สาธารณปูโภคเจรญิขึน้/ที่ดินโดยรอบราคาแพงขึน้/พืน้ท่ีโดยรอบมี

ประชากร หอพกั สาธารณปูโภคครบครนั/น า้ท่วม/อากาศเสีย/มีการจา้งงานในชมุชนมากขึน้) อื่น ๆ โปรดระบุ

.......................... 
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.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

วัฒนธรรม 

3. การด าเนินงานของบริษทั เอ.เจ. พลาสท ์จ ากัด (มหาชน) สง่ผลกระทบตอ่วัฒนธรรม หรือสถานทีศั่กดิส์ิทธิ์

ของชุมชนหรือไม ่

o ไม่ส่งผลกระทบ o ส่งผลกระทบ 

ถา้ตอบส่งผลกระทบ โปรดระบรุายละเอยีด

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

สุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน 

4. ท่านเคยได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจากอุบัตภัิย เช่น การร่ัวไหลของมลพิษสารพษิ การเกิดอัคคีภัย ที่

เกิดจากบริษทั เอ.เจ. พลาสท ์จ ากัด (มหาชน) หรือไม ่

o ไม่เคย o เคย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียดของเหตกุารณ ์และท่านไดร้บัการเยียวยาหรือไม่ อยา่งไร

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

การจัดการด้านความม่ันคงและความปลอดภัย 

5. ท่านเคยได้ยินกรณีความขัดแย้งทีเ่กดิขึน้ระหว่างบริษทั เอ.เจ. พลาสท ์จ ากัด (มหาชน) และชุมชนหรือไม ่

o ไม่เคย o เคย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียด

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
6. ในรอบปีทีผ่่านมาท่านเคยไดยิ้นกรณีเกี่ยวกบัการทีพ่นักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท เอ.เจ. พลาสท ์

จ ากัด (มหาชน) มีการข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 

o ไม่เคย o เคย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียด

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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7. ท่านพึงพอใจต่อระบบการท างานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษทั เอ.เจ. พลาสท ์จ ากัด (มหาชน)
หรือไม ่

o ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่เคยติดต่อกบั
พนกังานรกัษาความปลอดภยั 

o พอใจ o ไม่พอใจ  

ถา้ตอบไม่พอใจ โปรดระบวุา่ไม่พอในเพราะอะไร

........................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

การจ้างงานประชาชนในทอ้งถ่ิน 

8. ท่านเคยพบเหน็เดก็ทีมี่อายุต า่กว่า 18 ปี ท างานในโรงงานของบริษทั เอ.เจ. พลาสท ์จ ากัด (มหาชน)หรือไม่ 

o ไม่เคย o เคย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียด เชน่ พบเห็นที่ไหน เมื่อไหร ่ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
9. ท่านเคยพบเหน็แรงงานบังคับ ท างานในโรงงานของบริษทั เอ.เจ. พลาสท ์จ ากดั (มหาชน)หรือไม่ 

o ไม่เคย o เคย 

ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียด เชน่ พบเห็นที่ไหน เมื่อไหร ่ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของท่าน 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

ขอบคณุส าหรับการท าแบบสอบถามค่ะ 

 

 


