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นโยบายและแนวปฏิบติัด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

1. ความส าคญั   

บรษิัทเครอืเจรญิโภคภณัฑ์มุ่งมัน่ที่จะท าให้บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในการท างานมคีุณภาพชวีติที่ด ี
ภายใต้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่มี
ประสทิธภิาพ ซึง่ถอืเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ตลอดจนช่วยในการปรบัปรุงการท างานให้
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

 
2. วตัถปุระสงค ์
 

ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มสีภาพแวดล้อมในการท างานที่มสีุขอนามยัและปลอดภยัให้สอดคล้องกับ
นโยบาย กฎหมาย ขอ้ก าหนดและมาตรฐานสากลทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อน าไปสู่เป้าหมายปลอดอุบตัเิหตุในการ
ท างาน รวมทัง้ลดความเสีย่งในการเกดิโรคจากการท างานของพนักงานและผูม้สี่วนไดเ้สยีในการด าเนิน
ธุรกจิตลอดห่วงโซ่อุปทานซึง่ส่งผลใหเ้กดิการพฒันาระบบการจดัการอย่างต่อเนื่อง 

 
3. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 

3.1 ประธานคณะผูบ้ริหารเครือเจริญโภคภณัฑ ์
 

3.1.1 แสดงความมุ่งมัน่อย่างเป็นรปูธรรมเพื่อให้เกดิการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชี
วอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (“ความปลอดภยัฯ”) อย่างมปีระสทิธภิาพ 
สอดคลอ้งตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งและตอบสนองกบัความต้องการของ
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และองคก์รภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งตามเป้าหมายของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
 

3.1.2 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ดชันีชีว้ดัในระดบัเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์และมัน่ใจว่าได้
ถูกถ่ายทอดและน าไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิล  

 

3.1.3 ติดตามผลการด าเนินงานในภาพรวมของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างสม ่าเสมอ
เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 

 

3.1.4 แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารดา้นความปลอดภยัฯ ระดบัเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์เพื่อ
พจิารณานโยบาย มาตรฐาน และเป้าหมายด้านความปลอดภยัฯ ในระดบั เครอื
เจรญิโภคภณัฑ ์รวมทัง้ตดิตามรายงานภาพรวมในระดบัเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
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3.2 ผูบ้ริหารกลุ่มธรุกิจ 
 

3.2.1 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ดชันีชี้วดั และอนุมตัิมาตรฐานการจดัการด้านความ
ปลอดภยัฯระดบักลุ่มธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย ดชันีชี้วดั ด้าน
ความปลอดภยัฯ ในระดบัเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
  

3.2.2 แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารด้านความปลอดภยัฯ ระดบักลุ่มธุรกจิ เพื่อพจิารณา
นโยบาย มาตรฐาน และเป้าหมายด้านความปลอดภยัฯ รวมทัง้ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ในระดับกลุ่มธุรกิจเพื่อประมวลผลภาพรวม
รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารดา้นความปลอดภยัฯ ระดบัเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

 

3.2.3 ตดิตามการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัฯ ในระดบักลุ่มธุรกจิอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครัง้ เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 

 

3.3 ผูบ้ริหารสายธรุกิจ/ เขตประเทศ 
 
 

3.3.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน ดชันีชี้ว ัด และด าเนินงานด้านความ
ปลอดภยัฯ ในระดบัสายธุรกิจ/ เขตประเทศ ให้สอดคล้องกบันโยบาย เป้าหมาย 
และมาตรฐานการจดัการดา้นความปลอดภยัฯ ระดบักลุ่มธุรกจิ 
  

3.3.2 แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารด้านความปลอดภยัฯ ระดบัสายธุรกิจ/ เขตประเทศ 
เพื่อพิจารณานโยบาย มาตรฐาน และเป้าหมายด้านความปลอดภัยฯ ในระดับ 
สายธุรกิจ/เขตประเทศ รวมทัง้ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงานด้านความ
ปลอดภยัฯ ในระดบัสายธุรกิจเพื่อรายงานผลงานต่อคณะกรรมการบรหิารด้าน
ความปลอดภยัฯ ระดบักลุ่มธุรกจิ 

 

3.3.3 ก ากบัดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานภายใต้สงักดัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย แผนงานในระดบัสายธุรกจิ/ เขตประเทศ ทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 

3.3.4 ติดตามผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยัฯ ในระดบัสายธุรกิจ/ เขตประเทศ  
อยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 

 

3.4 ผูบ้ริหารหน่วยงาน 
  

3.4.1 แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารด้านความปลอดภยัฯ ของหน่วยงาน (ในกรณีเขา้ข่าย
ตามที่กฎหมายก าหนด) เพื่อร่วมตดิตามผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยัฯ 
ของหน่วยงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบรหิารด้านความปลอดภยัฯ ระดบั 
สายธุรกจิ/ เขตประเทศ เป็นประจ าทุกเดอืน 
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3.4.2 ก าหนดแผนงาน ดชันีชีว้ดั และด าเนินงานดา้นความปลอดภยัฯ ในระดบัหน่วยงาน
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานการจดัการดา้นความปลอดภยัฯ 
ระดบัสายธุรกจิ/ เขตประเทศ 

 

3.4.3 จดัท าแผนการติดตามตรวจสอบ ประเมนิผลการด าเนินงานและรายงานให้กับ
ผูบ้รหิารในระดบัสายธุรกจิ/ เขตประเทศ 

  

3.4.4 รบัแจง้เบาะแสและขอ้เสนอแนะจากภายในและภายนอก รวมทัง้ตรวจสอบและหา
มาตรการแกไ้ขและป้องกนัประเดน็ดา้นความปลอดภยัฯ 

 

3.5 ผูจ้ดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

3.5.1 รกัษาระบบการจดัการความปลอดภยัฯ ให้สอดคล้องกบั “มาตรฐาน แนวทางการ
จดัการความปลอดภยัฯ” 

 

3.5.2 น าเสนอนโยบายฯ แผนงาน และตวัชีว้ดัต่อคณะกรรมการบรหิารดา้นความปลอดภยัฯ เพื่อ
พจิารณาอนุมตั ิตลอดจนทบทวนและใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบันโยบายฯ 

 

3.5.3 ตดิตามการด าเนินงานของเจา้หน้าทีด่า้นความปลอดภยัฯ ตามสายบงัคบับญัชา 
 

3.5.4 ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบันโยบายฯ และความรูท้างเทคนิคดา้นความปลอดภยัฯ 
 

3.5.5 จดัใหม้กีารท ารายงานสถติอุิบตัเิหตุและการไม่ปฏบิตัติาม “มาตรฐาน แนวทางการ
จดัการความปลอดภยัฯ” เพื่อน าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 

 

3.6 เจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

3.6.1 ปฏิบัติงานและช่วยเหลือหน่วยงานให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ “มาตรฐาน 
แนวทาง การจดัการความปลอดภยัฯ” แผนการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิ/สายธุรกจิ/
เขตประเทศ รวมถงึกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนก าหนดผู้ปฏบิตัิงานแทนเมื่อมี
เหตุใหไ้มส่ามารถปฏบิตังิานได ้

 

3.6.2 จดัท ารายงานสถติอุิบตัเิหตุและการไม่ปฏบิตัติาม “มาตรฐาน แนวทางการจดัการ
ความปลอดภยัฯ” เพื่อน าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 

 

3.6.3 ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 

3.7 พนักงานทุกระดบั 
 

3.7.1 รับทราบทิศทาง เป้าหมาย และปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อก าหนดและ
มาตรฐานสากลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยัฯ 
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3.7.2 เข้ารบัการอบรมตาม “มาตรฐาน แนวทางการจดัการความปลอดภยัฯ” กฎหมาย 
ขอ้ก าหนดและมาตรฐานสากลทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นการจดัการความปลอดภยัฯ 

 

3.8 หน่วยงานด้านพฒันาความยัง่ยืน ส านักบริหารความยัง่ยืนฯ เครือเจริญโภคภณัฑ ์
 

3.8.1 น าเสนอให้มกีารจดัท าและทบทวนนโยบายความปลอดภยัฯ และมาตรฐาน แนว
ทางการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ในระดับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (SHE 
Management Standards Guideline) เพื่อให้เป็นมาตรฐานแนวทางที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ร่วมกนัได้กบัทุกกลุ่มธุรกิจและทุกเขตประเทศที่เครอืเจรญิโภค
ภณัฑป์ระกอบธุรกจิ 

 

3.8.2 จดัท ามาตรฐาน ทศิทาง ยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายดา้นความปลอดภยัฯ เพื่อใหเ้กดิ
การด าเนินงานที่สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายนี้และเป้าหมายการพฒันาที่
ย ัง่ยนืของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

  

3.8.3 ตดิตามรายงานผลการด าเนินการด้านความปลอดภยัฯ เพื่อประเมนิการบรรลุผล
ตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในระดบัเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ 

 
4. แนวปฏิบติั 
 

เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ม ี“มาตรฐาน แนวทางการจดัการความปลอดภยัฯ” ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ระดบัสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวปฏบิตัโิดยการก ากบัดูแลของส านักความปลอดภยัฯ หรอื
ฝ่ายความปลอดภยัฯของแต่ละกลุ่มธุรกิจ/สายธุรกิจ/เขตประเทศ ประกอบด้วย 15 มาตรฐานซึ่งมี
ขอบขา่ยในเนื้อหา ดงันี้ 
 

มาตรฐานที ่1 ความมุง่มัน่ รบัผดิชอบของผูบ้รหิาร  
(Management Commitment) 
ครอบคลุมถงึความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารหน่วยงานขึน้ไปของกลุ่มธุรกจิ สายธุรกจิ  
เขตประเทศ หน่วยงานของเครอืเจรญิโภคภณัฑใ์นการแสดงความมุ่งมัน่ สื่อสารและ
ด าเนินงานด้านความปลอดภยัฯ ตามนโยบายและ “มาตรฐาน แนวทางการจดัการ
ความปลอดภยัฯ” 
  

มาตรฐานที ่2 โครงสรา้ง บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  
(Structure Roles Responsibilities and Accountabilities) 
ครอบคลุมถงึโครงสรา้ง บทบาท หน้าที่และความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร พนักงาน 
และผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานด้านความปลอดภยัฯ ในระดบักลุ่มธุรกจิ สาย
ธุรกจิ เขตประเทศ หน่วยงาน 
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มาตรฐานที ่3 การบรหิารความเสีย่งและการเปลีย่นแปลง  
(Risk and Change management)  
ครอบคลุมถงึความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ทัง้ดา้นความปลอดภยัฯ และดา้นอื่นๆ เช่น 
ชื่อเสยีง กฎหมายและกฎระเบยีบทีต่อ้งปฏบิตัติาม การปรบัปรุงพฒันากระบวนการ  
การควบรวม ขยายกจิการ การขายกจิการ การรือ้ถอนและปิดโครงการ ครอบคลุม
ถงึปัจจยัทางดา้นบุคลากร วตัถุดบิ ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และเครือ่งจกัร 
  

มาตรฐานที ่4 การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 
(Law and Obligations)  
ครอบคลุมถึงกฎหมาย สัญญา และข้อก าหนด มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเดน็ดา้นความปลอดภยัฯ ของการด าเนินงานของทุกกลุ่มธุรกจิ สายธุรกจิ เขต
ประเทศ หน่วยงาน 
  

มาตรฐานที ่5 การวางแผนการจดัการ  
(Management Planning)     
ครอบคลุมถึงการก าหนด วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ดชันีชี้วดั และแผนงานด้าน 
ความปลอดภยัฯ ในระดบักลุ่มธุรกจิ สายธุรกจิ เขตประเทศ หน่วยงาน 
 

มาตรฐานที ่6 การออกแบบความปลอดภยัและการทดสอบระบบ  
(Safety Design and Testing) 
ครอบคลุมถงึการเลอืกที่ตัง้โครงการ การออกแบบ การก่อสรา้ง การทดสอบระบบ 
และการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัฯ ส าหรบัโครงการใหม่ๆ ทัง้นี้ ส่วนหนึ่งของ 
การด าเนินงานตามมาตรฐานนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายการจดัการที่ย ัง่ยืน 
ของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ตามหลกัการ UN Global Compacts (UNGC) ในดา้น 
สทิธมินุษยชน (Human Rights ; หมวด Health and Safety Systems และ หมวด 
Land and Property) 
 

มาตรฐานที ่7 การฝึกอบรม สอนงาน และสรา้งความตระหนกัรู ้ 
(Training Induction and Awareness) 
ครอบคลุมถงึแผนส าหรบัการฝึกอบรม การสอนงานทีร่วมถงึการใส่ใจดูแลสุขภาวะ
ของพนักงาน เพิ่มความรู้ความสามารถและการสร้างจิตส านึกให้กับผู้บริหาร 
พนักงาน และผู้รบัเหมาที่เกี่ยวกบัความปลอดภยัฯ เพื่อบรรลุประสทิธผิลในการ
ด าเนินงาน 
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มาตรฐานที ่8 การสื่อสารและการใหค้ าปรกึษาหารอื  
(Communication and Counseling) 
ครอบคลุมถึงการสื่อสาร การเตือนอันตราย การให้ค าปรึกษาและการมสี่วนร่วม
ระหว่างผู้ที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองค์กรในประเดน็ด้านความปลอดภยัฯ 
รวมถงึขอ้ร้องเรยีน การรายงานผลการด าเนินงาน ความคดิรเิริม่ และแผนชุมชน
สมัพนัธ ์
  

มาตรฐานที ่9 ขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีป่ลอดภยัและการตรวจสอบ ตรวจวดัตามแผน  
(Safe Working Procedures and Planed  inspection) 
ครอบคลุมกจิกรรมการด าเนินงาน เช่น การจดัการสารเคมอีนัตราย การบ ารุงรกัษา
เครื่องจกัร การติดตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ งานการตรวจสอบตามแผนในหน้างาน 
เป็นต้น รวมถึงการตรวจสอบเครื่องมอื อุปกรณ์ และเครื่องจกัรที่ส าคัญ (Critical 
Equipment) ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อก าหนด และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
ดา้นความปลอดภยัฯ 
 

มาตรฐานที ่10 การจดัหา จดัซือ้ 
(Sourcing and Purchasing) 
ครอบคลุมกิจกรรมในการจดัซื้อ จดัหา การรบัเหมาช่วงที่เกี่ยวกับการจดัการ 
ความปลอดภัยฯ รวมถึงการจัดหาผู้รบัเหมา การรับจ้างผลิต จ้างงานบริการ 
(Outsourcing) การพฒันาผลติภณัฑ ์ก่อสรา้งโครงการใหม่และการจดัส่ง 
  

มาตรฐานที ่11 การเฝ้าระวงัดา้นอาชวีอนามยัและสุขภาวะ  
(Hygiene monitoring and Well-being) 
ครอบคลุมถึงการป้องกันอันตราย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้กับบุคลากร บุคคลภายนอกหรือผู้ร ับเหมาที่
ปฏบิตังิานใหก้บัองคก์ร 
 

มาตรฐานที ่12 ความเสีย่งทางดา้นโลจสิตกิสแ์ละงานเสีย่งอนัตราย  
(Logistics risk and Hazardous Works) 
ครอบคลุมถึงงานที่เสี่ยงอนัตรายหรอืมคีวามเสี่ยงสูง (Hazardous Works) ซึ่งงาน
ดงักล่าวต้องได้รบัอนุญาตตามกฎหมายหรอืตามมาตรฐานความปลอดภยัที่เขม้งวด
เป็นพิเศษก่อนเริ่มท างานหรือก่อนเข้าในพื้นที่ท างานนัน้ๆ โดยจะต้องได้รบัการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมอื ตรวจวดัสภาพแวดล้อม และเฝ้าระวงัพื้นที่หน้างานจาก
ผูเ้ชีย่วชาญทีร่บัผดิชอบดา้นความปลอดภยัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
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มาตรฐานที ่13 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและการจดัการภาวะวกิฤต  
(Crisis Management and Emergency Response)  
ครอบคลุมถึงการเตรียมการและตอบสนองกับวิกฤตการณ์หรือ
สถานการณ์ ฉุกเฉิน รวมถึงภัยธรรมชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ร ับเหมา บุคคลที่เข้ามาใช้พื้นที่
และชุมชนใกล้เคียง  
 

มาตรฐานที ่14 การรายงานและสอบสวนอุบตักิารณ์ 
(Incident Investigation and Actions) 
ครอบคลุมถงึอุบตักิารณ์ สภาพการท างานทีไ่ม่ปลอดภยัและไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
ขัน้ตอนรายงานและสอบสวนอุบตัิการณ์ สภาพการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ ซึ่งอาจเกดิผลกระทบในทางลบกบับุคคล สิง่แวดล้อม 
หรอืทรพัยส์นิของพนกังานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินงาน  
 

มาตรฐานที ่15 การตรวจประเมนิ ปรบัปรงุ และรายงานประสทิธผิล  
(Audit, Improvement and Reports) 
ครอบคลุมถึงการติดตาม การตรวจสอบระบบบริหารงานและประสิทธิผลการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ รวมทัง้การทบทวนผลการด าเนินงานและการ
รายงานประสิทธิผลในนโยบายการพัฒนาที่ย ัง่ยืนของเครอืเจรญิโภคภัณฑ์ โดย
อาจจะด าเนินการโดยบุคลากรภายในหรอืหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระจากงานที่
ตรวจประเมนิ 
 

5. การฝึกอบรม 
 

ผู้บรหิารกลุ่มธุรกจิ ผู้บรหิารสายธุรกจิ ผู้บรหิารเขตประเทศ ผู้บรหิารหน่วยงานจดัให้มกีารอบรมตาม
กฎหมายความปลอดภยัฯ ของแต่ละประเทศที่เครอืเจริญโภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจ ข้อก าหนดและ
มาตรฐานสากลทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นการจดัการความปลอดภยัฯ 

 
6. นโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
 

ประกาศเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ที่ คจภ. 039/2560 เรื่อง นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน  
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7. กฎหมาย ข้อก าหนดและมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

7.1 กฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแต่ละประเทศที ่
เครอืเจรญิโภคภณัฑป์ระกอบธุรกจิ 

 

7.2 กฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศทีเ่ครอืเจรญิโภคภณัฑป์ระกอบธุรกจิ 
 

7.3 10 ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(Ten Principles of the United Nations Global 
Compact: UNGC) 

 

7.4 International Labour Standards on Occupational Safety and Health ของ International 
Labour Organization (ILO) 

 

7.5 หลกั 5 ประการของ WHO: Healthy Workplace Principles 
 

8. การทบทวนนโยบาย 
 
 

ส านักก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ หน่วยงานด้านพฒันาความยัง่ยนื และด้านธรรมาภบิาล ส านัก
บรหิารความยัง่ยนื ธรรมาภบิาลและสื่อสารองคก์ร จะทบทวนนโยบายฉบบัน้ีอยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 


