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สิทธิมนุษยชน 

 

บริษทั เพท็สไมล ์บาย ด๊อกเตอร์ เพท็ มุ่งมัน่ ในการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดย

ประกาศใชน้โยบายดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) สอดคลอ้งตามหลกัการของสหประชาชาติวา่ดว้ยการ

ด าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) เพื่อเป็นการลด

ความเส่ียง ป้องกนัและหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มจีพีเอสซี ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ด าเนินการตาม

กระบวนการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence Processes) ซ่ึงประกอบดว้ยการระบุ

ประเด็นความเส่ียง ดา้นสิทธิมนุษยชน การระบุกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ การป้องกนัหรือจดัท าแผนแกไ้ข รวมถึงก าหนด 

มาตรการเพื่อบรรเทาเยยีวยาความเสียหายและการติดตามผล เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจ ตั้งอยูบ่นการคุม้ครองสิทธิ

มนุษยชนอยา่งเคร่งครัด 
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นโยบายต้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) 

 

 

 

บริษทั เพท็สไมล ์บาย ด๊อกเตอร์ เพท็ ไดจ้ดัท าและเปิดเผยนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน ภายใตบ้ทบญัญติัท่ีได้

ก าหนดไวต้ามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงหลกัเกณฑต่์าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้ตกลงประชาคม โลก

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาวา่ดว้ยหลกัการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน

การท างานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (The International Labour Organization (ILO) Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work) โดยมุ่งเนน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนยดึถือและปฏิบติัอยา่ง

เคร่งครัด 
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แนวทางปฏิบัต ิ

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนทัว่ทั้งองคก์ร และสร้างความเช่ือมัน่ใหพ้นกังานทุกคนและผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดรั้บการปฏิบติั ปกป้อง และเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมหลีกเล่ียงการกระท าท่ี

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษทัฯ จึงมีการก าหนคนโยบายสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

 

สิทธิแรงงานของพนักงาน บริษทัมีการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม ยอมรับและใหคุ้ณค่า 

ในความแตกต่างของมนุษย ์เปิดรับความหลากหลาย ไม่เลือกปฏิบติัและหา้มเลือกปฏิบติัต่อพนกังานหรือผูส้มคัรงาน

บนพื้นฐานของอาย ุชาติพนัธ์ุ เพศ สีผวิ การศึกษา ศาสนา ความเช่ือ ประเทศท่ีมา สถานะพลเมืองรสนิยมทางเพศ ความ

บกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ ตลอดจนสถานะทางสังคม และปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และความ

เกรพต่อชีวติส่วนตวั ใหก้ารสนบัสนุน มาตรการต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่การขจดัการใชแ้รงงานบงัคบัหรือไม่สมคัรใจและ

แรงงานเด็ก นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัของสตรี ภายใตพ้ิธีสารเลือกรับอนุสัญญาวา่ดว้ย

การขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination 

against Women) โดยใหค้วามส าคญัและเคารพเสรีภาพในเร่ืองสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุขภาพ การศึกษา สิทธิใน

การท างาน ชนชั้นทางสังคมลกัษณะเช้ือชาติ เป็นตน้ โดยบริษทัจะมุ่งมัน่รักษาไวซ่ึ้งสภาพการท างานท่ีเป็นธรรม เป็น

แบบอยา่งท่ีดีในการด าเนินธุรกิจและคา้นอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความ

คิดเห็นในทุกเร่ืองรวมถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน 

 

สิทธิลูกค้า บริษทัใหค้วามส าคญั ในการรักษาความเป็นส่วนตวัของลูกคา้อยา่งเคร่งครัด โดยมีระบบการจดัเก็บ

ขอ้มูลลูกคา้อยา่งปลอดภยั มีมาตรการรักษาความลบัของลูกคา้ ไม่ส่งต่อขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้และ 

ไม่น าขอ้มูลไปใชเ้พื่อประ โยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ โดยบริษทัจะมุ่งเนน้และพฒันามาตรฐานในการดูแล 

ปกป้องขอ้มูลของลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยมึน โยบายการใชข้อ้มูลภายในบริษทั และการควบคุมภายใน 

เป็นแนวทางในการปฏิบติั 

 

สิทธิคู่ค้าและพนัธมิตรธุรกจิ บริษทัจะขายสินคา้และใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลบริษทัฯ จะรักษา

มาตรฐานสูงสุดทางดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ ศกัด์ิศรีส่วนบุคคล และมุ่งหวงัใหกู้่คา้และพนัธมิตรเคารพในสิทธิมนุษยชน 

และด าเนินธุรกิจใหส้อดกลอ้งกบักฎ ระเบียบต่างๆ ของบริษทั และสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณบริษทั (Code of 

Conduct) เพื่อป้องกนัการเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการด าเนินงานท่ีอาจก่อใหเ้กิดหรือละเมินสิทธิมนุษยชน 

พร้อมทั้งส่งเสริมการเการพสิทธิมนุษยชน ดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนต่างๆ อยา่ง
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เคร่งครัด และก าชบัในเคารพกฎหมายและกฎระเบียบเหล่าน้ีตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากน้ีไดส้นบัสนุนใหคู้่คา้และ

พนัธมิตรธุรกิจมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และมีความรับผดิชอบต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างวฒันธรรม

แห่งการเคารพซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง 

 

สิทธิชุมชนและส่ิงแวดล้อม บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจท่ีรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีนโยบายอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เป็นแนวทางปฏิบติัเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหส่้งผลกระทบ

ต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม นอ้ยท่ีสุด โดยปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มใน

กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองและเคร่งครัด นอกจากน้ีบริษทัยงัใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มอยา่งเหมาะสม เการพสิทธิและ ปฏิบติัต่อ ผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม เพื่อปกป้องการกระท าท่ีอาจละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเหมาะสม 

 

การตรวจสอบสิทธิมนุษยชน 

การตรวจสอบและเฝ้าระวงัสถานการณ์การละเมดิสิทธิมนุษยชนในองค์กร 

 

กระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 

กระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยา่งรอบดา้นของบริษทั เพท็สไมล ์บาย ด๊อกเตอร์ เพท็ จ  ากดั (Human 

Rights Due Diligence) ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนหลกัดงัน้ี 

1. ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน ด าเนินการประกาศเรียบร้อยแลว้ โดยส่ือความผา่นระบบสารสนเทศ 

2. ประเมินความเส่ียงและผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน ซ่ึงท าการประเมินในระดบัประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรม 

พื้นท่ีปฏิบติัการ จนถึงระดบับุคคล 

3. บูรณาการผลการประเมินกบัการบริหารภายในองคก์ร เม่ือท าการประเมินความเส่ียงแลว้เสร็จ ก าหนด

แผนการบริหารจดัการความเส่ียง โดยใชม้าตรฐานแนวทาง เช่น กรอบการบริหารจดัการความย ัง่ยนืของกลุ่ม ปตท., 

ระบบการบริหารจดัการดา้นความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม,คู่มือดา้นการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน เป็นตน้ มาประยกุตใ์ชใ้นการลด หรือควบคุมผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

4. การติดตามและการรายงานผลการด าเนินงาน โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตาม และประเมินผลตามความ

เหมาะสมของแต่ละแผนงาน รวมถึงการตรวจประเมินเพื่อใหม้ัน่ใจประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจดัการ เปิดเผย

ผลการด าเนินงาน และผลลพัธ์ของการบริหารจดัการแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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5. การแกไ้ขและเยยีวยาผลกระทบผา่นกลไกการรับเร่ืองร้องเรียน เม่ือบริษทัระบุไดว้า่บริษทั ก่อใหเ้กิดหรือมี

ส่วนก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบดา้นสิทธิมนุษยชน ทางบริษทั ก็ควรแกไ้ขใหถู้กตอ้ง หรือมีส่วนร่วมกบัการแกไ้ขผา่น

กระบวนการท่ีชอบธรรม โดยจดัตั้งหรือมีส่วนในการจดัตั้งกลไกรับเร่ืองร้องเรียนส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีอาจไดรั้บ

ผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมของตน 

 

การส่ือความและให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
  บริษทั เพท็สไมล ์บาย ด๊อกเตอร์เพท็ มีแนวทางในการด าเนินงานและจดัการประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง

การจดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งรอบดา้น (Human Rights Due Diligence ) และไดมี้การ

ส่ือสารนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไดรั้บทราบ เขา้ใจผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Mail) อีกทั้งมีแผนการอบรมดา้นสิทธิมนุษยชนส าหรับพนกังานบริษทั เพท็สไมล ์บาย ด๊อกเตอร์เพท็ 

 

การประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชน  
  ปี 2563 บริษทัด าเนินการประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตรวจประเมิน
สถานะดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งรอบดา้น โดยมีจุดประสงคเ์พื่อระบุความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนและป้องกนัการละเมิด
สิทธิมนุษยชนผลกระทบดา้นลบอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมจากธุรกิจและกิจกรรมอ่ืนๆ ในห่วงโซ่อุปทาน  
การประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนดงักล่าวครอบคลุม ร้อยละ 100 ของกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัในประเทศ
ไทยทั้งหมดรวมถึง กิจกรรมสนบัสนุนอ่ืน ๆ เช่น การจดัซ้ือ จดัจา้ง ทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมทาง 
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มาตราการบริหารจดัการและดูแลหน่วยงานในระบบห่วงโซ่อุปทานให้เคารพสิทธิมนุษย์ชน 

 
มาตราการบริหารจดัการและดูแลหน่วยงานในระบบห่วงโซ่อุปทานให้เคารพสิทธิมนุษยชนอยา่งชดัเจน 

การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
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วตัถุประสงค์ 

 

เพื่อส่งเสริมใหคู้่คา้ของ บริษทั เพท็สไมล ์บาย ด๊อกเตอร์ เพท็ มุ่งด าเนินธุรกิจดว้ยความย ัง่ยนื โดยค านึงถึง

ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล บริษทั จึงไดก้ าหนดจรรยาบรรณคู่คา้ เพื่อใหคู้่คา้ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการ

ด าเนินธุรกิจ สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด กฎหมาย และจรรยาบรรณบริษทั ตลอดจนมาตร ฐานสากล โดยใหค้วามส าคญั

และสนบัสนุนใหคู้่คา้ของบริษทั ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบติัต่อแรงงานดว้ยความเป็น

ธรรม ปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณน้ีอยา่งเคร่งครัด 

 

ขอบเขตจรรยาบรรณของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) 

 

1. จริยธรรมทางธุรกจิ (Business Ethics) 

1.1 การก ากบัดูแลกจิการ 

- คู่คา้ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  

โปร่งใสและตรวจสอบไดโ้ดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

1.2 การปฏิบัติทีเ่สมอภาคและเป็นธรรม 

-คู่คา้ตอ้งค าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ปฏิบติัต่อคู่คา้หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

1.3 ทรัพย์สินทางปัญญา 

- คู่คา้ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นและ ส่งเสริมใหมี้มาตรการป้องกนัการละเมิดทรัพยสิ์น

ทางปัญญา 

1.4 การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลบั 

- คู่คา้ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของตนเองอยา่งถูกตอ้งครบถว้น ตามท่ีกฎหมายก าหนด และไม่เผยแพร่ขอ้มูลท่ี

เป็นความลบัของคู่คา้ หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีไดม้าจากการท าธุรกิจกบัคู่คา้ โดยไม่ไดรั้บความยนิยอม 

รวมทั้งไม่น าไปใชเ้พื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง 

1.5 การส่งมอบและคุณภาพของผลติภัณฑ์หรือบริการ 

- ปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด รวมทั้งขอ้ก าหนดท่ีบงัคบัใชภ้ายใต้

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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- แสดงความรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ีต่อคุณภาพของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีจดัหาใหก้บัคู่คา้ 

1.6 การปฏิบัติตามกฎหมาย 

- คู่คา้ตอ้งให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และกฎระเบียบต่างๆ 

ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2. การปฏบัิติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน (Human Rights and Labor) 

2.1 การไม่เลอืกปฏิบัติ 

- คู่คา้ตอ้งปฏิบติัต่อลูกจา้งโดยเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติัเพราะความแตกต่างทางดา้นร่างกาย จิตใจ 

เช้ือชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา สังกดัทางการเมือง รสนิยมทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพใดๆ 

2.2 การคุ้มครองแรงงาน 

- คู่คา้ตอ้งไม่ใชแ้รงงานเด็กท่ีมีอายไุม่ถึงเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด หากมีการใชแ้รงงานเด็กคู่คา้ตอ้งจดั

ใหมี้ความคุม้ครองการใชแ้รงงานเด็กตามท่ีกฎหมายก าหนดทุกประการและสามารถตรวจสอบได ้

- คู่คา้ตอ้งไม่ใหลู้กจา้งท่ีเป็นหญิงท างานในลกัษณะท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพความปลอดภยั หาก

ลูกจา้งเป็นหญิงมีครรภต์อ้งไดรั้บความคุม้ครองและสิทธิประโยชน์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- หากมีการจา้งแรงานต่างดา้ว คู่คา้ตอ้งปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งครบถว้น 

2.3 การไม่บังคับใช้แรงงาน 

- คู่คา้ตอ้งใชแ้รงงานโดยค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และตอ้งไม่ใชแ้รงงานในลกัษณะท่ีเป็นการ

บงัคบั การขู่เข็ญ การกกัขงั การลิดรอนสิทธิ การถ่วงละเมิด การคา้มนุษย ์และตอ้งไม่บงัคบัการใช้

แรงงานท่ีไมเหมาะสมกบัสภาพร่างกาย รวมถึงการใชค้วามรุนแรงในทุกรูปแบบ 

2.4 การจ่ายค่าจ้างผลประ โยชน์และระยะเวลาการท างาน 

- คู่คา้ตอ้งจ่ายค่าจา้ง ค่าท างานล่วงเวลา ค่าจา้งในวนัหยดุ รวมถึงผลประโยชน์ท่ีลูกจา้งพึงไดรั้บตาม

กฎหมายใหแ้ก่ลูกจา้งไม่ต ่ากวา่อตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

- คู่คา้ตอ้งไม่ใหลู้กจา้งท างานเป็นระยะเวลาเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ีในการท างานล่วงเวลาหรือ

การท างานในวนัหยดุตอ้งเป็นความสมคัรใจของลูกจา้ง และตอ้งจดัใหลู้กจา้งมีวนัหยดุและวนัลาไม่

นอ้ยกวา่อตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

 

3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั (Safety and Occupational Health) 

3.1 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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- คู่คา้ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั จดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานใหป้ลอดภยัเพื่อลดและควบคุมโอกาสการบาดเจบ็ หรือเจบ็ป่วย หรืออุบติัเหตุ และเหตุฉุกเฉิน 

3.2 อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 

- คู่คา้ตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีพร้อมใช ้เหมาะสมกบังานและเพียงพอกบั

ลูกจา้ง 

3.3 การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

- คู่คา้ตอ้งมีแผนรองรับเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและส่ือสารใหลู้กจา้งมีความเขา้ใจปฏิบติัไดถู้กตอ้ง

และปลอดภยัเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 

4.การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีป่ฏบิัติงาน (Environment) 

- คู่คา้ตอ้งค าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงักบัต่างๆของภาครัฐ 

- คู่คา้ตอ้งมีมาตรการป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- คู่คา้ตอ้งส่งเสริมใหพ้นกังานใชท้รัพยากรส่ิงแวดลอ้มอยา่งประหยดั มีประสิทธิภาพและไม่กระท า

การใดๆ ท่ีสร้างผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

5.ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม (Social Responsibility) 

- คู่คา้ควรด าเนินธุรกิจ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมจากการด าเนินงานของตน 

ตอ้งเคารพในวฒันธรรม ประเพณี ทอ้งถ่ิน รวมถึงใหค้วามร่วมมือต่อชุมชน และร่วมเป็นส่วนหน่ึง 

ในการพฒันาชุมชนและสังคมตามโอกาสและความเหมาะสม 

 

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 
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การด าเนินการตามมาตรการบริหารการจดัการและดูแลหน่วยงาน 

ในระบบห่วงโซ่อุปทานให้เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน 
โครงการอบรมด้านมนุษยชนให้กบัหน่วยงานในระบบห่วงโซ่อปุทานให้เคารพสิทธิมนุษยชน 



17 
 

การมอบหมายบุคคลในองค์กรบริหารจดัการ 

ดูแลหน่วยงานในระบบห่วงโซ่อุปทานให้เคารพสิทธิมนุษยชน 

บทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

ส าหรับการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชนของบริษทัเพท็สไมลน์ั้น คณะกรรมการไดม้อบหมายใหส้ายงานฝ่าย

ระบบบริหารองคก์รและความย ัง่ยนื ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและพฒันากระบวนการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน 

ถ่ายทอดนโยบายไปยงัหน่วยงานผูรั้บผิดชอบในระดบั Function ซ่ึงมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามแนวทางการบริหารจดัการดา้น

สิทธิมนุษยชนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลหน่วยงานผูรั้บผดิชอบท่ีเช่ียวชาญในเร่ืองของสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานความปลอดภยั ความมัน่คง อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานกิจการ

เพื่อสังคม หน่วยงานจดัหา และหน่วยงานก ากบักฎหมาย ทั้งน้ี มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 

 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดติ้ดตามความคืบหนา้และใหค้วามเห็นต่อแผนการด าเนินงาน 

เป้าหมายประจ าปี ผลการประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน และแผนบริหารจดัการความเส่ียง โดยเห็นชอบให้

ทบทวนระบบบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Management System) เพิ่มเติมแนวปฏิบติัในการ

ก ากบัดูแลองคก์ร การปฏิบติัตามกฎหมาย และการประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย       
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นอกจากน้ี คณะกรรมการ  มีการติดตามการด าเนินงานดา้นความย ัง่ยนืท่ีมีนยัส าคญัต่อองคก์รและอาจส่งผล

กระทบต่อสิทธิมนุษยชน เช่น ประเด็นเร่ืองการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความปลอดภยั และการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นตน้ 

กลไกการจดัการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ 
การแต่งตั้งผู้รับผดิชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

1. จดัตั้ง/จุดรับขอ้ร้องเรียนของหน่วยงาน 

2. จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

3. แจง้ผูรั้บผดิชอบตามค าสั่ง โดยคณะกรรมการเพื่อความสะดวกในการประสานงาน  

    ขอบเขตงาน / ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

    

1.กรณีเร่ืองร้องทุกขท์ไัป 

    1.1  ตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้จากผูข้อรับบริการถึงความประสงคข์องการขอรับบริการ 

    2.1  เสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นและสั่งการใหค้วามช่วยเหลือ ตามระเบียบ 

3.1  เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการเก็บขอ้มูล วเิคราะห์ ปัญหาหรือหากเป็นเร่ืองท่ีสามารถ

แกไ้ขปัญหา หรือสามารถด าเนินการไดใ้นทนัที 

    4.1  รายงานขอ้เทจ็จริงหรือผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการ 

    5.1  แจง้ผลการด าเนินการให้ผูร้้องทุกขท์ราบ ภายในระยะเวลา ๑๕ วนันบัแต่รับเร่ืองร้องทุกข ์

    

2.กรณีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี 

1.2  ตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้จากผูข้อรับบริการถึงความประสงคข์องการร้องเรียน 

2.2  เสนอผูรั้บผดิชอบตามหน่วยงาน เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นและสั่งการในเป็นไปตาม 

ระเบียบกฎหมาย 

3.2  ผูรั้บผดิชอบในหน่วยงานพิจารณาค าร้องเรียน หากมีมูลควรตรวจสอบขอ้เท็จจริง สั่งการ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

4.2  คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงปฏิบติัหนา้ท่ีตามค าสั่ง สืบสวนสอบสวนใหไ้ด ้

ขอ้เทจ็จริง 
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5.2  รายงานผลใหผู้บ้ริหารหากมีมูลทางวนิยัหรืออาญาให้ด าเนินการตามระเบียบ แต่หากไม่มี

มูล พิจารณาสั่งการยติุเร่ือง 

6.2  แจง้ผลการด าเนินการให้ผูร้้องเรียนหรือหน่วยงานท่ีส่งเร่ืองร้องเรียนมาเพื่อทราบ ภายใน 

ระยะเวลา ๑๕ วนันบัแต่รับเร่ืองร้องเรียน 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอ้ร้องเรียนท่ีเขา้มายงัหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีขอ้ปฏิบติัตามท่ี

ก าหนด ดงัน้ี 

  ช่องทางการตรวจสอบ ระยะเวลาด าเนินการรับขอ้ร้องเรียนเพื่อประสานหาทางแกไ้ข 

หมายเหตุ   

ร้องเรียนร้องทุกข์ดว้ยตนเอง ณ บริษทั เพท็สไมล ์บาย ด๊อกเตอร์ เพท็ ทุกคร้ังท่ีมีผูร้้องเรียนร้องทุกขภ์ายใน 7วนัท าการ 

ร้องเรียนร้องทุกขผ์า่นเวบ็ไซตอ์งคก์รทุกวนัภายใน 7วนัท าการ 

ร้องเรียนร้องทุกขทา์งโทรศพัท ์02-1173535 ทุกคร้ังท่ีมีผูร้้องเรียน ร้องทุกขภ์ายใน 7วนัท าการ 

 

                         ผูด้  าเนินการการจดัการการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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มาตราการที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการจัดการแก้ปัญหาเยยีวยา 

ความเสียหายที่เกดิจากการด าเนินธุรกจิขององค์กร 
 

การสร้างกลไกการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทดา้นสิทธิมนุษยชน ตามหลกัการปารีส 

ดว้ยตระหนกัถึงความส าคญัของกลไกการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทตามท่ีปรากฏในหนา้ท่ี ของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน หรือส่งเสริม สิทธิมนุษยชน หรือหลกัการปารีส ท่ี

ก าหนดวา่ สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองคก์รท่ีมีอ านาจ หนา้ท่ีหลกัในการทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวกบัสิทธิ

มนุษยชนของรัฐบาลอยา่งเป็นระบบเพื่อติดตาม ตรวจสอบการดด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน เสนอแนะวธีิแกไ้ขผล

การด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน การก ากบัช้ีแนะขอ้ร้องเรียนต่อรัฐใหเ้ป็นไปตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหวา่ง ประเทศ 

  โดยมีอ านาจรับและสอบสวนเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีถูกละเมิดจาก เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 ท่ีบญัญติัวา่ “ในระหวา่งการพิจารณา

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการ ถา้คณะกรรมการเห็นวา่อาจด าเนินการไกล่เกล่ียได ้ให้

คณะกรรมการด าเนินการ ไกล่เกล่ียบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหคู้่กรณีท าความตกลงเพื่อประนีประนอมและ

แกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถา้ปรากฏวา่คู่กรณียนิยอมตกลงเพื่อประนีประนอมและแกไ้ขปัญหา และ

คณะกรรมการเห็นวา่การตกลงนั้นอยูใ่นกรอบของการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ใหค้ณะกรรมการ จดัใหมี้การท าา

ขอ้ตกลงระหวา่งคู่กรณีเป็นหนงัสือไว ้และหาก ในภายหลงัวา่มีการปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเป็นหนงัสือตาม

วรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบตามอ านาจหนา้ท่ีต่อไป 

 

โดยบริษทัเพท็สไมล ์บาย ด๊อกเตอร์ เพท็ไดมี้การแต่งตั้งกรรมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 

คณะกรรมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท หมายความวา่ คณะกรรมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท หรือกรรมการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเพื่อ

ประสานงานบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเป็นกลาง ซ่ึงท าหนา้ท่ีพิจารณาไกล่เกล่ียเพื่อระงบัขอ้พิพาท 
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กระบวนการช่วยเหลอืเยยีวยาผู้เสียหายทีไ่ด้รับผลกระทบจากการด าเนินการขององค์กร 
การเยยีวยา 

 
บริษทั เพท็สไมล ์บาย ด๊อกเตอร์ เพท็ ใหค้วามส าคญักบักระบวนการในการปกป้องและเยยีวยาผูท่ี้อาจไดรั้บ

ผลกระทบจากการด าเนินงาน สิทธิชุมชน โดยจดัใหมี้ช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนเฉพาะในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์

ฉุกเฉินและภาวะวกิฤติในแต่ละพื้นท่ี และก าหนดรูปแบบใหมี้การเยยีวยาอยา่งทนัที (Access to remedy) ทั้งทางรูปแบบ

ตวัเงิน อาทิ การจ่ายเงินชดเชย การสนบัสนุนเงินช่วยเหลือ และไม่ใช่ตวัเงิน เช่น การจดัตั้งจุดรับเร่ืองร้องเรียนฉุกเฉิน    

 

เพื่อสนบัสนุนและใหก้ารเยยีวยาในเบ้ืองตน้ การใหค้  าแนะน า หรือสนบัสนุนโดยผูเ้ช่ียวชาญเพื่อใหค้  าแนะน า 

รวมทั้งการจดัตั้งจุดรับเร่ืองร้องเรียนฉุกเฉิน เพื่อสนบัสนุนและใหก้ารเยยีวยาในเบ้ืองตน้ โดยจดัเตรียมช่องทางการ

ส่ือสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเป็นระบบ 

 

ทั้งน้ี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ท่ี้อาจไดรั้บผลกระทบสามารถแจง้ขอ้ร้องเรียนไปยงัศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนของแต่ละ

โครงการหรือแจง้ท่ีช่องทางติดต่อ จะด าเนินการวเิคราะห์หาสาเหตุ ด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัตามขั้นตอนต่อไป ใน

กรณีท่ีกระบวนการปกป้องและเยยีวยาไม่สามารถหาขอ้สรุปไดใ้นเบ้ืองตน้จะก าหนดกลไกในการปกป้องและเยยีวยา

โดยการรับเร่ืองร้องเรียนแบบใชค้ณะท างานไตรภาคี ท่ีประกอบดว้ยตวัแทนจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ ผูแ้ทนจาก

หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกนับริหารจดัการดว้ยวธีิท่ี

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อความพึงพอใจของทุกฝ่ายต่อไป 
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แผนการปฏิบัตริะดบัขาตว่ิาด้วยธุรกจิกบัสิทธิมนุษยชน (NAP Implementation) 

 

ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงท่ีตอ้งไปดว้ยกนั ธุรกิจท่ีไม่ค  านึงถึงสิทธิมนุษยชนของลูกจา้ง ผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย ลูกคา้ ผูบ้ริโภคและสังคม ยอ่มไม่อาจสร้างความเช่ือมัน่และสามารถท าธุรกิจใหย้ ัง่ยนืได ้เพื่อดูแลแกไ้ขปัญหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ อนัเป็นประเด็นท่ีซบัซอ้น แผน NAP จึงมุ่งเนน้ 4 ดา้น ไดแ้ก่  

  (1) ดา้นแรงงาน 

  (2) ดา้นชุมชน ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  

  (3) ดา้นนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน และ 

  (4) ดา้นการลงทุนระหวา่งประเทศ และบรรษทัขา้มชาติ  

 

โดยเฉพาะกา้นสิทธิชุมชน ท่ีดิน และส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาฝุ่ น PM 2.5 ในปัจจุบนัเกิดจากหลายสาเหตุ และเป็น

ปัญหาระยะยาวท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคธุรกิจท่ีจะตอ้งเขา้มาร่วมมือช่วยกนั

แกไ้ข เช่น ส่วนหน่ึงเกิดจากการเผาไร่ออ้ย ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตของธุรกิจ ส่วนหน่ึงเกิดจากโรงงานและการขนส่ง 

ซ่ึงต่างก็มีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเช่นเดียวกนั 

 

บริษทัเพท็สไมล ์บาย ด๊อกเตอร์ เพท็ ไดมี้นโยบายและพนัธกิจ ในการลดการเผาทิ้งวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

เพื่อน ามาแปรรูปเพิมมูลค่าเพื่อลดการเผาและขยะฝังกลบซ่ึงก่อใหเ้กิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เป็นสาเหตุของ มลพิษ 

และก๊าซมีเทนซ่ึงก่อใหเ้กิด ภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน โดยมีเป้าหมายจะลดการเผาวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

มากกวา่ 40000 ตนั คาร์บอนไดออกไซด ์และส่งเสริมการสร้างงานในประเทศไทยเพื่อลดความยากจน 5000 ครัวเรือน

ในปี 2025 

 


