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Western Digital มุ่งมัน่ทีจ่ะปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

เรากระตอืรอืรน้และเป�นสมาชกิทีมุ่่งมั่นของพันธมิตรธรุกจิผู้มีความรับผิดชอบ (“RBA”) โดยหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจสำหรับคู่ค้าของเรา 

(“หลักจรรยาบรรณ”) ได้รวมเอาหลักจรรยาบรรณของ RBA ไวอ้ย่างครบถ้วน ซ่ึงกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ Western Digital 

ยึดถอืปฏิบัติและให้การรับรองในด้านแรงงาน สุขภาพ ความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม จรยิธรรมทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 

หลักจรรยาบรรณฉบับนี้มีผลบังคับใชก้ับคู่ค้าของ Western Digital รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครอื และผู้รับเหมาช่วง ซ่ึงจดัหาสินค้าหรือบริการให้กับ Western 

Digital หรือเพ่ือใช้ในหรือใชร้่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Western Digital โดย Western Digital 

กำหนดให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจตามหลักการและข้อกำหนดในหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกีย่วข้องทั้งหมด 

นอกจากนี้ Western Digital คาดหวังให้คู่ค้ายึดถอืปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธมินุษยชนและการหาแหล่งแร่ธาตโุดยมีความรับผิดชอบของ Western Digital 

เราให้ความสำคัญกับความร่วมมอืของคุณในการรกัษาจรยิธรรมและความโปร่งใสตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของ Western Digital 
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ก. แรงงาน 
 

ผ◌ูเ◌้ ขาร◌่วมใหค◌้ ามน◌่◌ั  ในการร◌ักษาส◌ิทธ◌ิมน◌ุษยชนของแรงงาน และปฏ◌ิบต◌ั ◌ิต◌่อแรงงานอยา◌่ งม◌ีศก◌ั ด◌์ ◌ิศร◌ีและดว◌้ ยความเคารพตามท◌ี◌่เขา◌้ 
ใจในระดบ◌ั  สากล 
โดยประยกตใ◌์ ชก◌้ บ◌ั  แรงงานท◌ุกประเภท ท◌้งแรงงานชว◌ั◌่ คราว แรงงานต◌่างดา◌้ ว แรงงานนกเร◌ียน แรงงานส◌ัญญาจา◌้ ง แรงงานจา◌้ งโดยตรง 
และแรงงานประเภทอ◌ื◌่น ๆ มาตรฐานทีร่ะบุไวใ◌้ นแหล่งอา◌้ งองิเป็นมาตรฐานที่ไดรบัการยอมรบัและถูกนา◌ํ มาใชใ◌้ นการจด ั เตรยีมหลกจรรยาบรรณน้ี 
และอาจเป◌็ นแหล◌่งขอ◌้ ม◌ูลเพม◌ิ◌่ เต◌ิมท◌ี◌่เป◌็ นประโยชน◌์ 

มาตรฐานดานแรงงาน มด ี ง ันี:้ 

 
1) เสรภีาพในการเลอืกงาน 
หา้มม◌ิให◌้ม◌ีการบงคบ◌ั ใชแ◌้ รงงาน การผ◌ูกมด◌ั แรงงาน (รวมถ◌ึงผูกมด◌ั ดว◌้ ยภาระหน◌้◌ี) ไม◌่ว◌่าจะโดยสมค◌ั รใจหร◌ือไม◌่สมค◌ั รใจ 
หร◌ือแรงงานตามพน◌ั ธะส◌ัญญา หรอืการหาประโยชนจ์ากแรงงานนกโทษ ทาส หรอืการคา◌้ มนุษย ์ซ่งึรวมไปถึงการขนส่ง การเคลือ่นยา◌้ ย การเกณฑ ์ การถ่ายโอน 
หร◌ือการบงคบ◌ั บ◌ุคคลเขาทางานดว◌้ ยการข◌่มข◌่◌ู บ◌ังค◌ับ ข◌ู◌่เข◌็ญ ล◌ักพาต◌ัว หร◌ือหลอกลวงใหใ้ชแ◌้ 
รงงานหร◌ือใหบ้ร◌ิการ หา้มมข◌ี อ◌้ จา◌ํ กด◌ั ท◌ี◌่ปราศจากเหต◌ุผลอน◌ั  
ควรในการหา้มแรงงานเคล◌ื◌่อนท◌ี◌่ภายในสถานท◌ี◌่ประกอบการ 
นอกจากน◌้◌ียงรวมถ◌ึงขอ◌้ จา◌ํ กด◌ั ท◌ี◌่ปราศจากเหต◌ุผลอน◌ั  ควรในการเขา◌้ หร◌ือออกจากสถานท◌ี◌่ซ◌่◌ึงจด◌ั หาใหโ้ดยบร◌ิษท รวมถ◌ึงหอพก◌ั หรอท◌ี◌่พ◌ื
 ก◌ั อาศย◌ั สา◌ํ หร◌ับคนงาน ถ◌้าม 
ในส่วนของกระบวนการจา◌้ งงาน แรงงานตอ ้งไดร ้◌ับสญัญาจา◌้ งงานเป็นลายลก ัษณอ์ก ัษรในภาษาทอ ้งถ่นิซ่งึมีรายละเอียดขอ ้กา◌ํ หนดและเงือ่นไขการจางงาน 
แรงงานต◌่างดา◌้ วตอ◌้ งไดร◌้ ◌ับหนงส◌ือส◌ัญญาจา◌้ งงานก◌่อนท◌ี◌่แรงงานจะออกจากประเทศท◌ี◌่เป◌็ นถ◌่◌ินกา◌ํ เน◌ิดของตน 
และตอ◌้ งไม่ม◌ีการส◌ับเปล◌ี◌่ยนหร◌ือการเปล◌ี◌่ยนแปลงเน◌้◌ือหาในส◌ัญญาจา◌้ 
งงานหลงจากท◌ี◌่แรงงานมาถ◌ึงยงประเทศปลายทางท◌ี◌่ร◌ับแรงงาน เวน◌้  แต◌่เปล◌ี◌่ยนแปลงใหต้รงตามกฎหมายในทอ◌้ งถ◌ิ◌่น 
และม◌ีเง◌ื◌่อนไขท◌ี◌่เท◌ียบเท◌่าหร◌ือด◌ีกว◌่า งานท◌้ง◌ั หมดตอ◌้ งเป◌็ นไปโดยสมค◌ั รใจ 
และแรงงานตอ◌้ งม◌ีอ◌ิสระท◌ี◌่จะออกจากงานหร◌ือพน◌้  จากการจา◌้ งงานเม◌ื◌่อใดก◌็ไดโ◌้ ดยไมม◌่ ◌ีการลงโทษ หากไดร◌้ ◌ับแจงอยา◌่ 
งสมเหต◌ุสมผลตามส◌ัญญาของแรงงาน ผว◌ู◌้ ◌่าจาง ต◌ัวแทน และตว◌ั แทนช◌่วงจะไม◌่ย◌ึดถ◌ือหร◌ือทา◌ํ ลาย ปกป◌ิด หร◌ืออายด◌ั เอกสารระบ◌ุตว◌ั 
บ◌ุคคลหร◌ือเอกสารการเขา◌้ เม◌ืองของแรงงาน เช◌่น 
บตั รประจา◌ํ ตวั ท่ีออกใหโดยรฐับาล หนง ั สือเดินทาง หรอืหนงสืออนุญาตทา◌ํ งาน 
นายจา◌้ งสามารถเก็บเอกสารไดก◌็ต◌่อเม◌ื◌่อกฎหมายกา◌ํ หนดใหม◌้ ◌ีการเก็บร◌ักษาเอกสารดง◌ั กล◌่าวเท◌่าน◌้น ในกรณ◌ีน◌ี◌้ 
ไม่ควรปฏ◌ิเสธไม่ใหแ้รงงานเขา◌้ ถ◌ึงเอกสารของตนไม◌่ว◌่าเม◌ื◌่อใดก◌็ตาม แรงงานตอ◌้ งไม◌่มกีารจ่ายค่าธรรมเน◌ียมใด ๆ 
หร◌ือค◌่าธรรมเน◌ียมอ◌ื◌่นท◌ี◌่เก◌ี◌่ยวกบ◌ั  การจา◌้ งงานของตนใหแ้ก◌่ตว◌ั แทนของนายจา◌้ งหร◌ือตว◌ั แทนช◌่วงในการจด◌ั หางาน หากพบว◌่าแรงงานเป◌็ นผูจ◌้ 
◌่ายค◌่าธรรมเน◌ียมดงกล◌่าว 
ค◌่าธรรมเน◌ียมจา◌ํ นวนน◌้น ๆ ต◌้องถกค◌ู   ◌ืนให◌้กบ◌ั  แรงงาน 

 
 

2) แรงงานเยาวชน 
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หา้มใชแ◌้ รงงานเด◌็กในท◌ุกข◌้น◌ั  ตอนของการผล◌ิต “เด◌็ก” หมายถงึบคุคลใด ๆ ท◌ี◌่ม◌ีอายต◌ุ ◌่า◌ํ กว◌่า 15 ป◌ี หร◌ือม◌ีอายต◌ุ ◌่ากว◌่าอายส◌ุ  
าเร◌็จการศ◌ึกษาภาคบง◌ั คบ 
หร◌ือม◌ีอายต◌ุ ◌่ากว◌่าอายก◌ุ ารจางงานข◌้น◌ั  ต◌่าในประเทศ โดยถ◌ืออายท◌ุ  ◌ี◌่ส◌ูงส◌ุดเป◌็ นหลก ผ◌ูเขา◌้ รว◌่ มจะตอ◌้ 
งใชกลไกท◌ี◌่เหมาะสมในการตรวจสอบอายข◌ุ องแรงงาน 
บร◌ิษท◌ั สามารถสน◌ับสน◌ุนให◌้ม◌ีโครงการฝ◌ึ กงานเพ◌ื◌่อการเร◌ียนร◌ู◌้ท◌ี◌่ถ◌ูกตอ◌้ งตามกฎหมายและกฎระเบ◌ียบ แรงงานท◌ี◌่ม◌ีอายต◌ุ ◌่า◌ํ กว◌่า 
18 ป◌ี (แรงงานเยาวชน) 
ตอ◌้ งไม◌่ทา◌ํ งานท◌ี◌่เส◌ี◌่ยงอน◌ั  ตรายต◌่อส◌ุขภาพหร◌ือความปลอดภย◌ั ของตน ท◌้งน◌้◌ีรวมถ◌ึงการไม◌่ทา◌ํ 
งานกะกลางค◌ืนและการไม◌่ทา◌ํ งานล◌่วงเวลา ผูเขา◌้ รว่มจะตอ ้ งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีระบบการจด ัการแรงงานนักเรยีนอยา◌่ งเหมาะสม 
โดยมกีารเก็บรกัษาขอ ้ มูลระเบยีนนกเรยีน 
ตรวจสอบเงือ่นไขการจา◌้ งงานของหน่วยงานการศึกษาทีเ่ขา◌้ รว่มอยา◌่ งเขม ้งวด และปกป้องสทิธขิองนก ั เรยีนตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ ้ ง 
ผ◌ูเขา◌้ ร◌่ วมจะตอ◌้ งให◌้การสนบ◌ั  สน◌ุนและการฝ◌ึ กอบรมแก◌่แรงงานนกเร◌ียนท◌ุกคนตามสมควร หากไม่ม◌ีกฎหมายในทอ◌้ งถ◌่◌ินกา◌ํ หนดไว◌้ อต◌ั 
ราค◌่าจา◌้ งแรงงานนกเร◌ียน 
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ผูฝ◌้ ◌ึ กงาน และแรงงานฝ◌ึ กหด◌ั อยา◌่ งนอ◌้ ยตอ◌้ งเท◌่ากบ◌ั  อต◌ั ราค◌่าจา◌้ งของแรงงานข◌้น◌ั  เร◌่◌ิมตน◌้  ทท◌ี◌่  
า◌ํ งานแบบเด◌ียวกน◌ั  หร◌ือคลา◌้ ยคล◌ึงกน จะตอ ้ งใหค้วามชว่ยเหลอืและดา◌ํ เนินการแกไ◌้ ข 

หากพบว◌่าม◌ีการใชแ◌้ รงงานเด◌็ก 

 
 

3) ชวั่ โมงการทางาน 
การศ◌ึกษาดา◌้ นการดา◌ํ เน◌ินก◌ิจการระบ◌ุอยา◌่ งชด◌ั เจนว◌่า ความเคร◌ียดของแรงงานม◌ีความส◌ัมพน◌ั ธก์บ◌ั  ผล◌ิตภาพท◌ี◌่ลดลง ทา◌ํ 
ใหม้◌ีการเปล◌ี◌่ยนงานเพ◌่◌ิมมากข◌้◌ึน และมีการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยเพ่ิมมากขึน้ ชวั่ โมงการทา◌ํ งานตอ ้งไม่เกนิจา◌ํ นวนสูงสุดที่กา◌ํ หนดไวใ◌้ นกฎหมายทอ ้งถ่ิน 
นอกจากน้ี 
ชว◌ั◌่ โมงทา◌ํ งานไม◌่ควรมากกว◌่า 60 ชว◌ั◌่ โมงต◌่อส◌ัปดาห ์รวมถ◌ึงชว◌ั◌่ โมงทา◌ํ งานล◌่วงเวลา เวน◌้  
แต◌่ในกรณ◌ีฉ◌ุกเฉ◌ินหร◌ือสถานการณท◌์  ◌ี◌่ไม◌่ปกต◌ิ การทา◌ํ งานล◌่วงเวลาท◌้ง◌ั หมดจะตอ◌้ งเป◌็ นไปดว◌้ ยความสมค◌ั 
รใจ แรงงานตอ◌้ งไดร◌้ ◌ับอน◌ุญาตใหม้◌ีวน◌ั หยด◌ุ อยา◌่ งนอ◌้ ยหน◌่◌ึงวน◌ั ต◌่อส◌ัปดาห ์

 
 

4) ค่าจางและสวสดการ ิ
ค◌่าตอบแทนท◌ี◌่จ◌่ายให◌้แก◌่แรงงานตอ◌้ งเป◌็ นไปตามท◌ี◌่กฎหมายกา◌ํ หนดไว◌้ รวมถ◌ึงกรณ◌ีท◌ี◌่เก◌ี◌่ยวขอ◌้ งกบ◌ั  ค◌่าแรงข◌้น◌ั  ต◌่า ค◌่าล◌่วงเวลา 
และสวส◌ั ด◌ิการตามท◌ี◌่กฎหมายไดก◌้ า◌ํ หนดไว◌้ แรงงานตอ◌้ งไดร◌้ ◌ับค◌่าตอบแทนสา◌ํ หร◌ับการทา◌ํ งานล◌่วงเวลามากกว◌่าอต◌ั ราค◌่าแรงรายชว◌ั◌่ 
โมงในเวลาทา◌ํ งานปกต 
เพือ่ใหส้อดคลอ ้งกบกฎหมายทอ ้ งถิน่ หา้มใชว ้◌ิธกีารหก ัค่าแรงเพือ่เป็นมาตรการลงโทษทางวนิย ในแต่ละรอบของการจ่ายค่าแรง 
แรงงานตอ◌้ งไดร◌้ ◌ับแจง◌้ รายการค◌่าจางภายในเวลาอน◌ั  ควรและสามารถเขาใจไดง◌้ ◌่าย รวมถ◌ึงขอ◌้ ม◌ูลท◌ี◌่เพ◌ียงพอต◌่อการพ◌ิส◌ูจน◌์ความถ◌ูกตอ◌้ 
งของค◌่าจา◌้ งต◌่องานท◌ี◌่ไดท◌้  า การใชแ◌้ รงงานชว◌ั◌่ คราว แรงงานนอกพ◌้◌ืนท◌่◌ี และแรงงานภายนอกท◌้งหมดตอ◌้ งอยภ◌ู◌่ ายใตข◌้ อ◌้ จา◌ํ กด◌ั 
ของกฎหมายทอ◌้ งถ◌่◌ิน 

 
5) การปฏบิต ั ◌ิอย่างมีมนุษยธรรม 
ตอ◌้ งไม◌่มกีารปฏ◌ิบต◌ั ◌ิโดยใชความร◌ุนแรงหร◌ือไร◌้มน◌ุษยธรรม รวมถ◌ึงความร◌ุนแรง ความร◌ุนแรงตามเพศภาวะ การล◌่วงละเม◌ิดทางเพศ 
การข◌่มเหงทางเพศ 
การลงโทษร◌ุนแรง 
การข◌่เ◌ู ขญ 

ทางจ◌ิตใจหร◌ือร◌่างกาย 
การกลน◌ั◌่  แกลง 

การทาให◌้อบ◌ั  อายต◌่อหนาสาธารณะ หร◌ือการละเม◌ิดดว◌้ ยวาจาต◌่อแรงงาน 

หรอืแมแ◌้ ต่การขว่◌ู ◌่าจะกระทา◌ํ การดง ักล่าว 
นโยบายและกระบวนการทางว◌ินย◌ั เพ◌ื◌่อป◌้องกน◌ั  การกระทา◌ํ ขา◌้ งตน◌้  ตอ◌้ งไดร◌ับการกา◌ํ หนดไวอ◌้ ยา◌่ งชด◌ั เจนและแจง◌้ ใหแ◌้ รงงานรบัทราบ 

 

6) การไม่เลอืกปฏบิต ั ◌ิและการไม่คุกคาม 
ผูเ◌้ ขา◌้ ร◌่ วมควรใหค้า◌ํ มน◌ั◌่  ต◌่อแรงงานเก◌ี◌่ยวกบ◌ั  การปราศจากการข◌่มเหงและปราศจากการเล◌ือกปฏ◌ิบต◌ั ◌ิท◌ี◌่ผดิกฎหมาย 
บร◌ิษทตอ◌้ งไม◌่เล◌ือกปฏ◌ิบต◌ั ◌ิหร◌ือค◌ุกคามอน◌ั  เน◌ื◌่องมาจากชาต◌ิพน◌ั ธ◌ุ◌์ ส◌ีผวิ อาย◌ุ เพศ รสน◌ิยมทางเพศ อต◌ั 
ลกษณ◌์ทางเพศหร◌ือการแสดงออกทางเพศภาวะ เผ่าพน◌ั ธ◌ุ◌์หร◌ือถ◌่◌ินกา◌ํ เน◌ิด ความพ◌ิการ การต◌้ง◌ั ครรภ◌์ ศาสนา ความสมัพน◌ั 
ธ◌์ทางการเม◌ือง สมาช◌ิกสหภาพ สถานะทหารผ่านศกึ 
ขอ◌้ ม◌ูลทางพน◌ั ธ◌ุกรรมท◌่◌ีไดร◌ับการค◌ุมครอง หร◌ือสถานะการสมรส ในการจางงานและว◌ิธ◌ีปฏ◌ิบต◌ั ◌ิในการทางาน เช◌่น ค่าแรง 
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การเล◌ื◌่อนข◌้น และโอกาสในการไดร◌ับการฝ◌ึ กอบรม แรงงานตอ◌้ งม◌ีสถานท◌ี◌่ปฏ◌ิบต◌ั ◌ิศาสนก◌ิจตามเหต◌ุผลอน◌ั  ควร 
นอกจากน◌้◌ี 

การใหร้างวล 

แรงงานหร◌ือผูท◌้ ◌ี◌่อาจเป◌็ นแรงงานไม◌่ควรตอ◌้ งถ◌ูกกา◌ํ หนดใหท้า◌ํ การตรวจส◌ุขภาพ รวมท◌้ง◌ั การตรวจการต◌้ง◌ั ครรภหรอค◌ื   วามบรสทธ◌ุ ◌ิ ◌์ 
หร◌ือทดสอบสมรรถภาพทางร◌่ างกายซ◌่◌ึงอาจนา◌ํ ไปส◌่◌ูการเล◌ือกปฏ◌ิบต◌ั ◌ิ โดยไดม◌้ ◌ีการร◌่างเอกสารฉบบ◌ั น◌้◌ีตามอน◌ุสญัญาว◌่าดว◌้ 
ยการเล◌ือกปฏ◌ิบต◌ั ◌ิ (การจางงานและอาช◌ีพ) ขององคการแรงงานสากล (ฉบบที ่111) 

 
7) เสรภีาพในการสมาคม 
เพ◌ื◌่อใหเ้ป◌็ นไปตามกฎหมายทอ◌้ งถ◌่◌ิน ผูเ◌้ ขา◌้ ร◌่วมตอ◌้ งเคารพส◌ิทธ◌ิของแรงงานท◌ุกคนท◌ี◌่ตอ◌้ งการก◌่อต◌้งและเขา◌้ 
ร◌่ วมสหภาพแรงงานตามความสมค◌ั รใจ เพ◌ื◌่อการต◌่อรองร◌่ วมกน◌ั  และการช◌ุมน◌ุมอยา◌่ งสนัต◌ิ เช◌่นเด◌ียวกน◌ั  กบ◌ั  
การเคารพส◌ิทธ◌ิของแรงงานท◌่◌ีละเวน◌้  จากการร◌่วมก◌ิจกรรมดง◌ั กล◌่าว 
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แรงงานและ/หร◌ือผูแ◌้ ทนจะตอ◌้ งสามารถส◌ื◌่อสารและแบ◌่งป◌ันแนวค◌ิดและความกงวลกบ◌ั ฝ◌่ ายบร◌ิหารเก◌ี◌่ยวกบ◌ั  สภาพการทา◌ํ 
งานและว◌ิธ◌ีการบร◌ิหารไดอ◌้ ยา◌่ งเป◌ิ ดเผย โดยปราศจากความกลว◌ั จากการถ◌ูกเล◌ือกปฏ◌ิบต◌ั ◌ิ ลงโทษ ข◌่มข◌ู◌่ หร◌ือค◌ุกคาม 



7 

 

 
 

 
 

ข. สุขภาพและความปลอดภย 
 

ผ◌ูเขา◌้ ร◌่ วมตระหนกว◌่า นอกจากการลดอ◌ุบต◌ั ◌ิการณ◌์ของการบาดเจ◌็บและความเจ◌็บป◌่ วยอน◌ั เน◌ื◌่องมาจากการทา◌ํ งานแลว 
ส◌่◌ิงแวดลอ◌้ มการทา◌ํ งานท◌ี◌่ปลอดภย◌ั 
และด◌ีต◌่อส◌ุขภาพจะช◌่วยเพม◌ิ◌่ ค◌ุณภาพของผล◌ิตภณ 
ตลอดจนสามารถรกัษาแรงงานและขวญกา◌ํ ลงใจของแรงงาน 

ฑแ◌์ ละบรกิาร ทา◌ํ ใหก้ารผลิตมีความสม่า◌ํ เสมอ 

ผ◌ูเขา◌้ ร◌่ วมยง◌ั ตระหนกอ◌ีกว◌่าการใหข้อ◌้ ม◌ูลและความร◌ู◌้แก◌่แรงงานอยา◌่ งต◌่อเน◌ื◌่องเป◌็ นส◌ิ◌่งสา◌ํ คญท◌ี◌่จะคน◌้  หาและแกไ◌้ ขป◌ัญหาดา◌้ 
นส◌ุขภาพและความปลอดภย◌ั ในสถา นประกอบการ 

ระบบการจด ัการท่ีไดรบัการยอมรบั เชน่ ISO 45001 และแนวปฏบิต ั ◌ิขององคก ์ารแรงงานสากลดา◌้ นความปลอดภย ัและสุขภาพวิชาชพี ไดน◌้  
ามาใชเ◌้ ป◌็ นแหล◌่งอา◌้ งอ◌ิงในการจด◌ั เตร◌ียมหลกจรรยาบรรณและอาจเป◌็ นแหล◌่งขอ◌้ มล◌ู เพ◌่◌ิมเต◌ิมท◌ี◌่ม◌ีประโยชน◌์ 

 

มาตรฐานดา◌้ นส◌ุขภาพและความปลอดภย ม◌ีดงน:◌ี◌้ 
 
 

1) ความปลอดภย ัในการทางาน 
แรงงานท◌ี◌่ม◌ีความเส◌ี◌่ยงต◌่ออน◌ั  ตรายดา◌้ 
นส◌ุขภาพและความปลอดภย 

 
(เช◌่น อน◌ั  ตรายจากสารเคม◌ี ไฟฟ◌้าหร◌ือแหล◌่งพลงงานอ◌ื◌่น อ◌ัคค◌ีภ◌ัย ยานพาหนะ 

และการตกจากท◌่◌ีส◌ูง) ตอ◌้ งไดร◌ับการระบ◌ุและประเม◌ิน รวมท◌้ง◌ั ลดความเส◌่◌ียงโดยใชล◌้ า◌ํ ดบ◌ั  ข◌้น◌ั  ของการควบค◌ุมอน◌ั  ตราย 
ซ◌่◌ึงประกอบไปดว◌้ ยการขจด◌ั ความเส◌ี◌่ยง การแทนท◌่◌ีกระบวนการหร◌ือดว◌้ ยวสด◌ุ การควบคม◌ุ โดยการออกแบบเฉพาะ 
การใชการควบค◌ุมทางว◌ิศวกรรมและการควบคม◌ุ ทางการบร◌ิหารจด◌ั การ 
การบา◌ํ ร◌ุ งรกัษาเช◌ิงป◌้องกน และระเบยีบปฏบต◌ิ  ◌ั ◌ิดา◌้ นความปลอดภย◌ั ในการทา◌ํ งาน (รวมถง◌ึ ระบบลอกแ◌็ ละการแขวนปาย◌้  เต◌ือน) 
และการให◌้การฝ◌ึ กอบรมดา◌้ นอาช◌ีวอนามย◌ั และความปลอดภย◌ั อยา◌่ งต◌่อเน◌ื◌่อง เม◌ื◌่ออน◌ั  ตรายต◌่าง ๆ 
ไม่สามารถควบคุมไดโ◌้ ดยว◌ิธ◌ีการขา◌้ งต◌้น แรงงานตอ◌้ งไดร◌้ ◌ับอ◌ุปกรณ◌์ป◌้องกน◌ั  ส◌่วนบ◌ุคคลท◌ี◌่ไดร◌้ ◌ับการบา◌ํ 
ร◌ุ งร◌ักษาอยา◌่ งด◌ีและเหมาะสม 
รวมท◌้ง◌ั เอกสารให◌้ความร◌ู◌้เก◌ี◌่ยวกบ◌ั  ความเส◌ี◌่ยงต◌่อการเก◌ิดอน◌ั  ตรายเหล◌่าน◌้น◌ั 
นอกจากน◌้◌ียง◌ั ตอ◌้ งดา◌ํ เน◌ินการตามข◌้น◌ั  ตอนท◌ี◌่เหมาะสมเพ◌่◌ือนา◌ํ สตร◌ีต◌้ง◌ั ครรภแ◌์ ละมารดาทใ◌ี◌่ ห◌้นมบ◌ุตรออกจากสภาวะการทา◌ํ 
งานท◌ี◌่ม◌ีอน◌ั  ตรายส◌ูง 
ขจด◌ั หร◌ือลดความเส◌ี◌่ยงเร◌ื◌่องส◌ุขภาพและความปลอดภย◌ั ในท◌ี◌่ทา◌ํ งานของสตร◌ีต◌้งครรภแ◌์ ละมารดาท◌ี◌่ใหน้มบ◌ุตร 
รวมถ◌ึงความเส◌ี◌่ยงอน◌ั  ส◌ืบเน◌ื◌่องจากการทา◌ํ งาน และจด◌ั หาสถานท◌ี◌่สา◌ํ หร◌ับมารดาท◌ี◌่ใหน้มบ◌ุตรท◌ี◌่เหมาะสม 

 
2) ความพรอ้มในกรณีฉุกเฉิน 
สถานการณแ◌์ ละเหตุการณใ์นกรณีฉุกเฉินที่อาจเกดิข ้นึตอ ้ งไดรบัการตรวจและประเมิน และลดผลกระทบใหน้อ ้ ยทีสุ่ด 
โดยการใชแ◌้ ผนรบัมือฉุกเฉินและกระบวนการตอบสนอง รวมถงึการรายงานเหตุฉุกเฉิน การแจง ้ เตอืนพนกงานและกระบวนการอพยพล ้ีภย ั
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การฝ◌ึ กซอ◌้ มแรงงานและการฝ◌ึ กหน◌ีไฟ จะตอ◌้ งดา◌ํ เน◌ินการฝ◌ึ กหน◌ีไฟอยา◌่ งนอ◌้ ยป◌ี ละคร◌ั◌้ งหร◌ือตามท◌ี◌่กฎหมายกา◌ํ หนด แลว◌้ 
แตว◌่ ◌่าขอ◌้ กา◌ํ หนดใดจะเขม◌้ งวดกว◌่า นอกจากน◌้◌ี แผนฉ◌ุกเฉ◌ินควรรวมถ◌ึงเคร◌ื◌่องม◌ือตรวจจบ◌ั  และดบ◌ั  เพล◌ิงท◌ี◌่เหมาะสม 
ทางออกท◌ี◌่ไม่ม◌ีส◌ิ◌่งก◌ีดกวางและชด◌ั เจน ทางออกฉ◌ุกเฉ◌ินท◌่◌ีเพ◌ียงพอ 
ขอ◌้ ม◌ูลต◌ิดต◌่อหน◌่วยก◌ูภ◌้ ย◌ั ฉ◌ุกเฉ◌ิน และแผนฟ◌้◌ื นฟ◌ู แผนและกระบวนการดงกล◌่าวจะตอ◌้ งเนน◌้  ท◌ี◌่การลดอน◌ั  
ตรายท◌ี◌่เก◌ิดข◌้◌ึนต◌่อช◌ีว◌ิต สิ◌่งแวดลอ◌้ ม และทร◌ัพยส◌์ ◌ินใหเ้หล◌ือนอ◌้ ยท◌ี◌่ส◌ุด 
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3) การบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยอนเน่ืองจากการทางาน 
ตอ◌้ งม◌ีการนา◌ํ ระเบยีบปฏ◌ิบต◌ั ◌ิและระบบต◌่าง ๆ มาใชเ◌้ พ◌ื◌่อป◌้องกน จ◌ัดการ ตดิตาม และรายงานการบาดเจบ็และความเจ็บป◌่ วยอน◌ั  เนอง◌ื◌่   
มาจากการทา◌ํ งาน 
รวมถ◌ึงมาตรการส◌่งเสร◌ิมการรายงานของแรงงาน การจา◌ํ แนกและบน◌ั  ท◌ึกกรณ◌ีบาดเจ◌็บและเจ◌็บป◌่ วย 
การให◌้การรกัษาท◌ี◌่จา◌ํ เป◌็ น การสอบสวนและดา◌ํ เน◌ินการเพ◌ื◌่อแกไ◌้ ขท◌่◌ีสาเหต◌ุ และการอา◌ํ 
นวยความสะดวกให◌้แรงงานกลบ◌ั เขา◌้ ทา◌ํ งาน 

 
4) สุขอนามยอุตสาหกรรม 
แรงงานท◌ี◌่เส◌ี◌่ยงต◌่อการไดร◌ับสารเคม◌ี สารช◌ีวภาพและกายภาพ ตอ◌้ งไดร◌ับการระบ◌ุ ประเม◌ิน ควบค◌ุม ตามลา◌ํ ดบ◌ั ข◌้น◌ั  
ของการควบคุม หากม◌ีการระบ◌ุว◌่าอาจเก◌ิดอน◌ั  ตรายข◌้◌ึน ผ◌ูเขา◌้ ร◌่ วมจะตอ◌้ งมองหาโอกาสในการกา◌ํ จด◌ั และ/หร◌ือลดอน◌ั  
ตรายท◌่◌ีอาจเก◌ิดข◌้◌ึน 
อน◌ั  ตรายท◌ี◌่อาจเก◌ิดข◌้◌ึนตอ◌้ งถ◌ูกขจด◌ั หร◌ือควบค◌ุมผ่านการควบคม◌ุ ท◌ี◌่เหมาะสมดา◌้ นการออกแบบ ดา◌้ นว◌ิศวกรรม และดา◌้ นการจด◌ั 
การ เม◌่◌ือไม◌่สามารถควบค◌ุมความเส◌ี◌่ยงอน◌ั  ตรายไดอ◌้ ยา◌่ งเพย◌ี งพอโดยวธ◌ิ ◌ีการดง◌ั กล◌่าว 
ส◌ุขภาพของแรงงานตอ◌้ งไดร◌ับการป◌้องกน◌ั  โดยการใชอ◌้ ◌ุปกรณ◌์ป◌้องกน◌ั  ส◌่วนบ◌ุคคลท◌ี◌่เหมาะสม ซ◌่◌ึงตอ◌้ งไดร◌ับการบา◌ํ ร◌ุ งร◌ักษาอยา◌่ งด◌ี 
โดยไม◌่มคี่าใชจ◌่าย 
จะตอ◌้ งม◌ีโปรแกรมการป◌้องกน และโปรแกรมควรม◌ีเอกสารให◌้ความรเก◌่◌ี◌้◌ู  ยวกบ◌ั  ความเสย◌ี◌่ งทเช◌่◌ื◌ี◌่  อมโยงกบ◌ั  อน◌ั  ตรายเหลานน◌้◌่ 

 
 

5) งานทีต่อ ้ งการแรงงานทางกายภาพ 
แรงงานท◌ี◌่เส◌ี◌่ยงต◌่ออน◌ั  ตรายจากงานท◌ี◌่ใชแ◌้ รงงานทางกายภาพ รวมถ◌ึงการจด◌ั การกบ◌ั  วสด◌ุโดยแรงงานคนและการยกของหนกหร◌ือยกของเป◌็ นประจา 
การยืนเป็นเวลานานหรอืเป็นประจา หรองานประ◌ื กอบทีใ่ชแ◌้ รงมาก ตอ ้งไดรบัการระบุ ประเมิน และควบคุม 

 
 

6) การป้องกนอนตรายจากการใชเ◌้ คร่อืงจกรกล 
เคร◌ื◌่องจกรกลการผล◌ิตและเคร◌ื◌่องจกรอ◌ื◌่น ๆ จะตอ◌้ งไดร◌ับการประเม◌ินความปลอดภย ตอ◌้ งจด◌ั ให◌้ม◌ีเครองปองกน◌้◌ื◌่ ◌ั  ทางกายภาพ 
เครองล◌็อก◌ื◌่ และสงปองกน◌้◌่◌ิ 
ท◌ี◌่ไดร◌ับการบา◌ํ ร◌ุ งรกัษาอยา◌่ งเหมาะสม ในกรณ◌ีท◌่◌ีเคร◌ื◌่องจกรอาจก◌่อให◌้เก◌ิดอน◌ั  ตรายและการบาดเจ◌็บต◌่อแรงงาน 

 
 

7) สุขอนามยั อาหาร และทีอ่ยอาศย 
แรงงานตอ ้ งสามารถเขา◌้ ถึงหอ้งสุขาทีส่ะอาด นา้ด่มืสะอาด และการเตรยีม การจด ั เก็บอาหาร และสถานทีร่บัประทานอาหารทีถู่กสุขลก ั ษณะ 
หอพก◌ั แรงงานท◌ี◌่ผูเ◌้ ขา◌้ ร◌่ วมหร◌ือผูแ◌้ ทนจด◌ั หาใหต้อ◌้ งไดร◌้ ◌ับการด◌ูแลร◌ักษาใหส้ะอาดและปลอดภย พรอมด◌้ ว◌้ 
ยมาตรการฉ◌ุกเฉ◌ินท◌่◌ีเหมาะสม นา◌้ ◌ํ รอน◌้   สา◌ํ หรบอา◌ั บนา◌้ 
ความอบอ◌ุ◌่นและการระบายอากาศท◌ี◌่เพ◌ียงพอ และพ◌้◌ืนท◌ี◌่ส◌่วนบ◌ุคคลท◌ี◌่ม◌ีความปลอดภย◌ั เพ◌ื◌่อเก◌็บร◌ักษาทร◌ัพยส◌์ 
◌ินส◌่วนบ◌ุคคลหร◌ือของม◌ีค◌่า และพ◌้◌ืนท◌ี◌่ส◌่วนตว◌ั พร◌้อมส◌ิทธ◌ิในการเขา◌้ ออกสถานท◌ี◌่ไดต◌้ ามเหต◌ุผลอน◌ั  
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ควร 
 
 

8) การส่อืสารดานสุขภาพและความปลอดภย ั
ผ◌ูเ◌้ ขา◌้ ร◌่ วมจะตอ◌้ งใหข้อ◌้ ม◌ูลเร◌ื◌่องส◌ุขภาพและความปลอดภย◌ั ท◌ี◌่เหมาะสมแก◌่แรงงาน และการฝ◌ึ 
กอบรมในภาษาท◌ี◌่แรงงานใชห 

 
รอืในภาษาทีแ่รงงานเขาใจ 

เก◌ี◌่ยวกบ◌ั  อน◌ั  ตรายท◌ี◌่ถ◌ูกระบ◌ุในสถานท◌ี◌่ทา◌ํ งาน ซ◌่◌ึงแรงงานม◌ีความเส◌ี◌่ยงท◌ี◌่จะประสบ รวมถ◌ึงแตไ◌่ มจ◌่ า◌ํ กด◌ั เพ◌ียงอน◌ั  
ตรายจากเคร◌ื◌่องจกร ไฟฟ◌้า สารเคม◌ี อ◌ัคค◌ีภ◌ัย และอน◌ั  ตรายทางร◌่างกาย ขอ◌้ ม◌ูลท◌ี◌่เก◌ี◌่ยวขอ◌้ งกบ◌ั  ดา◌้ 
นส◌ุขภาพและความปลอดภย◌ั จะตอ◌้ งไดร◌ับการต◌ิดประกาศไวอ◌้ ยา◌่ งชด◌ั เจนในสถานประกอบการ หร◌ือต◌ิดไวใ◌้ นสถานท◌ี◌่ท◌ี◌่ระบ◌ุไวแ◌้ 
ละแรงงานสามารถเขา◌้ ถ◌ึงได◌้ ตอ◌้ งม◌ีการฝ◌ึ กอบรมให◌้กบ◌ั  แรงงานท◌ุกคนก◌่อนเร◌่◌ิมตน◌้  การทา◌ํ งาน และเป◌็ นประจา◌ํ หลง◌ั จากน◌้น◌ั 
แรงงานจะตองไดร◌้ ◌ับการสนบ◌ั  สน◌ุนใหแ◌้ จง◌้ ขอกง◌ั วลดา◌้ นส◌ุขภาพและความปลอดภย◌ั ใด ๆ โดยปราศจากการตอบโต◌้ 
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ค. ส่งิแวดลอม 
 

ผูเ◌้ ขา◌้ ร◌่ วมตระหนก◌ั ว◌่าความร◌ับผดิชอบต◌่อส◌ิ◌่งแวดลอ◌้ มถ◌ือเป◌็ นส◌่วนหน◌่◌ึงของการผล◌ิตส◌ินคา◌้ ระดบ◌ั  โลก 
ผูเ◌้ ขา◌้ รว่มจะตอ ้งระบุผลกระทบต่อส่งิแวดลอ ้มและตอ ้งลดผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ ้ม และทรพัยากรธรรมชาติในการดา◌ํ เนินการผลติ 
ในขณะทีต่องปกป้องสขุภาพและความปลอดภย ัของสาธารณชนดวย ระบบการจด ัการทีไ่ดรบัการยอมรบั เชน่ ISO 14001 
และระบบจด ัการและตรวจสอบนิเวศสภาวะ (Eco Management and Audit System, EMAS) 
ไดน◌้  า◌ํ มาใชเป◌็ นแหล◌่งอา◌้ งอ◌ิงในการจด◌ั เตร◌ียมหลกจรรยาบรรณและอาจเป◌็ นแหล◌่งขอ◌้ มล◌ู เพ◌่◌ิมเต◌ิมท◌ี◌่ม◌ีประโยชน◌์ 

มาตรฐานดา◌้ นส◌่◌ิงแวดลอม ม◌ีดงน◌้◌ี: 
 

1) ใบอนุญาตและการรายงานดานส่งิแวดลอ ้ ม 
ใบอน◌ุญาตดา◌้ นส◌ิ◌่งแวดลอ◌้ มท◌ี◌่จา◌ํ เป◌็ นท◌้งหมด (เช◌่น การเฝ◌้าพ◌ิน◌ิจการปล◌่อยของเส◌ีย) การอน◌ุมต◌ั ◌ิ และการข◌้◌ึนทะเบ◌ียนตอ◌้ 
งไดร◌ับการดา◌ํ เน◌ินการ เก◌็บรกัษา 
และปร◌ับปร◌ุ งใหต้รงกบ◌ั  สถานการณ◌์ป◌ัจจ◌ุบน และตอ◌้ งปฏบต◌ิ  ◌ั ◌ิตามขอ◌้ กาหนดในการรายงาน 

 
 

2) การป้องกนมลภาวะและการลดการใชทรพัยากร 
ตอ◌้ งม◌ีการลดการปล◌่อย การระบายสารพ◌ิษ และการผล◌ิตของเส◌ียใหเ้หล◌ือนอ◌้ ยท◌ี◌่ส◌ุด รวมถ◌ึงการขจด◌ั แหล◌่งก◌่อเก◌ิดหร◌ือทา◌ํ การปฏ◌ิบต◌ั 
◌ิการใหห้มดไป ตว◌ั อยา◌่ งเช◌่น 
การเพ◌่◌ิมอ◌ุปกรณ◌์ควบค◌ุมมลพษ การปรบัปรง◌ุ ข◌้น◌ั  ตอนการผลต◌ิ   การบา◌ํ รง◌ุ รกัษา และกระบวนการทางสาธารณ◌ูปโภค หรอโด◌ื ยว◌ิธ◌ีการอ◌ื◌่น 
ๆ 
ตอ◌้ งอน◌ุรกัษการใชท◌้  รพัยากรธรรมชาต◌ิ 
ซ◌่◌ึงรวมถ◌ึงน◌้ า 

เช◌้◌ือเพล◌ิงฟอสซ◌ิล แร◌่ธาตุ 
และผล◌ิตภณ 

ฑจ ์ากป่ าดงดบิ ดว ้ ยวธิกีารปฏิบต ั ◌ิการ เชน่ ปรบัปรุงขน้ตอนการผลติ 

การบา◌ํ ร◌ุ งรกัษา และกระบวนการทางสาธารณ◌ูปโภค การใชว◌้ สด◌ุทดแทน การน◌ําไปใชซ◌้ ◌้ า การอน◌ุรกัษ◌์ การร◌ีไซเค◌ิล หรอโด◌ื ยว◌ิธ◌ีการอ◌ื◌่น 
ๆ 

 
 

3) วตถุอนตราย 
สารเคม◌ี ของเส◌ีย และวต◌ั ถ◌ุอ◌ื◌่นใดท◌ี◌่ก◌่อใหเ้ก◌ิดอน◌ั  ตรายต◌่อมน◌ุษยหร◌ือส◌ิ◌่งแวดลอ◌้ ม ตอ◌้ งไดร◌ับการระบ◌ุ ต◌ิดป◌้ายแสดง และจ◌ัดการ 
เพ◌ื◌่อใหม้น◌ั◌่  ใจว◌่าม◌ีการด◌ูแลดา◌้ นความปลอดภย◌ั ในเร◌ื◌่องการจด◌ั การ การเคล◌่◌ือนยา◌้ ย การจด◌ั เก็บ การใช◌้ การร◌ีไซเค◌ิล 
หร◌ือการนา◌ํ กลบ◌ั มาใชใหม รวมถงึการกา◌ํ จด ั ทง ้ ิ

 
 

4) ขยะม◌ูลฝอย 
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ผ◌ูเขา◌้ ร◌่ วมจะตอ◌้ งใชว◌้ ◌ิธ◌ีการอยา◌่ งเป◌็ นระบบและรบัผ◌ิดชอบในการระบ◌ุ จ◌ัดการ ลด และกา◌ํ จด◌ั หร◌ือร◌ีไซเคลิขยะมูลฝอย (ท◌ี◌่ไม◌่เป◌็ นอน◌ั  
ตราย) 

 

5) การปล่อยมลภาวะทางอากาศ 
การปล่อยสารระเหยทีเ่ป็ นสารอนิทรยีเคม ีละอองลอย สารกด ักรอ่น สารอนุภาค สารเคมทีา◌ํ ลายโอโซน และการเผาไหมท◌้  
◌ี◌่เก◌ิดจากการปฏ◌ิบต◌ั ◌ิงานออกส◌ู◌่อากาศ ตอ◌้ งไดร◌ับการจา◌ํ แนก 
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ตรวจสอบ ควบคุม และบา◌ํ บด ั ก่อนปล่อยออกเป็นประจา◌ํ 
สารทา◌ํ ลายช◌้น◌ั  บรรยากาศโอโซนจะตอ◌้ งไดร◌ับการจด◌ั การอยา◌่ 
งม◌ีประส◌ิทธ◌ิภาพตามพ◌ิธ◌ีสารมอนทร◌ีออลและระเบ◌ียบขอ◌้ บง◌ั คบ◌ั ท◌่◌ีเก◌ี◌่ยวขอ◌้ ง ผูเขา◌้ รว่มตอ ้ งดา◌ํ 
เนินการตรวจสอบการทา◌ํ งานของระบบควบคุมการปล่อยมลภาวะทางอากาศเป็นประจา◌ํ 

 
 

6) ขอ้จา◌ํ กดัดา◌้ นวสดุ 
ผูเ◌้ ขา◌้ ร◌่ วมตอ◌้ งย◌ึดถ◌ือการปฏ◌ิบต◌ั ◌ิตามกฎหมาย ระเบ◌ียบ และขอ◌้ กา◌ํ หนดของล◌ูกคา◌้ เก◌ี◌่ยวกบ◌ั  การห◌้ามหร◌ือการจา◌ํ กด◌ั สารเฉพาะในส◌ินคา◌้ 
และการผล◌ิต รวมถ◌ึงการต◌ิดฉลากระบ◌ุเก◌ี◌่ยวกบ◌ั  การร◌ีไซเค◌ิลและการกา◌ํ จด◌ั ท◌ิง◌้ 

 
 

7) การจดั การน้า◌ํ 
ผูเขา◌้ ร่วมจะตอ ้ งดา◌ํ เนินโครงการการจด ัการน้า 

 
ซ◌ึ◌่งตอ◌้ งจด◌ั ท◌ําบ◌ันท◌ึก ก◌ําหนดค◌ุณล◌ักษณะ 
และตรวจสอบต◌ิดตามแหล◌่งน◌้ า 

 
การใชน◌้ 
◌้า 

 
และการปล่อยนา้ 

รวมถ◌ึงการแสวงหาโอกาสในการอน◌ุรกัษน◌์ ◌้ า และควบค◌ุมชอง◌่   ทางการปนเป◌้◌ื อน ตอ◌้ งกา◌ํ หนดค◌ุณลก◌ั ษณะ ตรวจต◌ิดตาม ควบค◌ุม 
และบาบดั น้าเสียทุกชนิดตามที่กาหนด ก่อนทา◌ํ การปล่อยหรอืทิง ้ สู่ภายนอก 
ผูเขา◌้ ร่วมจะตอ ้งทา◌ํ การเฝา◌้ พินิจประสิทธิภาพของระบบการบา◌ํ บดั น้า◌ํ เสียและระบบการกกเก็บเป็นประจา 
เพ◌ื◌่อใหแ้น◌่ใจว◌่าม◌ีประส◌ิทธ◌ิภาพส◌ูงส◌ุดและสอดคลอ◌้ งกบ◌ั  กฎระเบ◌ียบ 

 
 

8) การใชพ ลงั งานและการปลอ ยกา๊ซเรอืนกระจก 
ผูเขา◌้ รว่มจะตอ ้งกา◌ํ หนดเป้าหมายในการลดกา๊ซเรอืนกระจกทวั่ ทง้ ัองคกร และจะตอ ้ งมีการตดิตาม บนัทกึ 
และรายงานการใชพลง ังานและการปลอย่ กา๊ซเรอนกระ◌ื จกที่เกีย่วขอ ้ งทง ้ ัหมดใน Scope 1 และ 2 ต่อสาธารณะ 
ผูเ◌้ ขา◌้ ร◌่ วมตอ◌้ 
งหาว◌ิธ◌ีการปร◌ับปร◌ุ งประส◌ิทธ◌ิภาพในการใชพ 

ลงงานและเพ◌ื◌่อลดปร◌ิมาณก
ารใชพ 

ลง ั งานและการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกใหต้่า◌ํ ทีสุ่ด 
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ง. จรยิธรรม 
 

เพ◌ื◌่อแสดงความร◌ับผดิชอบต◌่อส◌ังคมและประสบความสา◌ํ เร◌็จในตลาด ผูเ◌้ ขา◌้ ร◌่ วมและตว◌ั แทนตอ◌้ งย◌ึดถ◌ือปฏ◌ิบต◌ั ◌ิตามมาตรฐานจร◌ิยธรรมข◌้น◌ั  
ส◌ูงส◌ุด รวมถ◌ึง: 

 
 

1) ความซือ่สตัยทางธรุกจิ 
ตอ◌้ งย◌ึดถ◌ือมาตรฐานความซ◌่◌ือสตัยข◌์ ◌้น◌ั  ส◌ูงส◌ุดในท◌ุกการดา◌ํ เน◌ินการทางธ◌ุรก◌ิจ ผ◌ูเขา◌้ ร◌่ วมจะตอ◌้ 
งม◌ีนโยบายไม◌่ประน◌ีประนอมต◌่อการท◌ุจร◌ิตโดยส◌ิ◌้นเช◌ิง ท◌้ง◌ั น◌ี◌้ เพ◌ื◌่อป◌้องกน◌ั  การต◌ิดส◌ินบน การท◌ุจร◌ิต การร◌ีดไถ 
และการฉอ้ฉลในทุกร◌ูปแบบ 

 
2) ไม่มกีารเอ ้อืประโยชนท์ีไ่ม่เหมาะสม 
ตอ◌้ งไม◌่ส◌ัญญา เสนอ มอบอา◌ํ นาจ ให◌้ หร◌ือยอมร◌ับการต◌ิดส◌ินบนหร◌ือว◌ิธ◌ีการอ◌ื◌่นใดท◌ี◌่จะทา◌ํ ใหไ้ดร◌้ 
◌ับผลประโยชน◌์ท◌ี◌่ไม◌่ควรหร◌ือไม◌่เหมาะสม 
ขอ◌้ หา้มน◌้◌ีรวมถ◌ึงการส◌ัญญา เสนอ มอบอา◌ํ นาจ ให◌้ หร◌ือยอมร◌ับส◌ิ◌่งของใดท◌ี◌่มมี◌ูลค◌่า ไมว◌่ ◌่าโดยตรงหร◌ือโดยออ◌้ ม 
เพ◌ื◌่อใหไ้ดม◌้ าหร◌ือร◌ักษาธ◌ุรก◌ิจไว◌้  ช◌้◌ีนา◌ํ ธ◌ุรก◌ิจแก◌่ผูใ◌้ ดผูหน◌่◌ึง หร◌ือไดร◌้ ◌ับผลประโยชน◌์ท◌ี◌่ไม◌่เหมาะสม ตอ◌้ 
งม◌ีการตรวจสอบต◌ิดตาม ม◌ีการเก็บรกัษาบน◌ั  ท◌ึกและบง◌ั คบ◌ั ใชกระบวนการต◌่าง ๆ เพ◌ื◌่อใหม้น◌ั◌่  ใจว◌่าเป◌็ นไปตามกฎหมายต◌่อตา◌้ 
นการท◌ุจร◌ิต 

 
 

3) การเปิ ดเผยขอ ้ มูล 
การเจรจาทางธ◌ุรก◌ิจท◌้ง◌ั หมดควรกระทา◌ํ อยา◌่ งโปร◌่ งใสและม◌ีการอา◌้ งอ◌ิงในเอกสารและบน◌ั  ท◌ึกขอ◌้ ม◌ูลทางธ◌ุรก◌ิจของผูเ◌้ 
ขา◌้ ร◌่ วมอยา◌่ งถ◌ูกตอ◌้ งแม◌่นยา 

 
ขอ◌้ ม◌ูลเก◌ี◌่ยวกบ◌ั  
แรงงาน 

สุขภาพและความปลอดภย วิธีปฏิบตั ◌ิดา◌้ นสงแ◌่◌ิ วดลอ ้ม กจิ กรรมทางธุรกิจ โครงสรา้ง สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผูเขา◌้ รว่ ม 
ตอ ้งไดรบัการเปิ ดเผยตามกฎระเบียบและแนวปฏิบต ั ◌ิทีเ่กีย่วขอ ้ งของอุตสาหกรรม 
การปลอมแปลงบน◌ั  ท◌ึกขอ◌้ ม◌ูลหร◌ือแถลงขอ◌้ ความอน◌ั  เป◌็ นเท◌็จเก◌ี◌่ยวกบ◌ั  เง◌ื◌่อนไขหร◌ือว◌ิธ◌ีปฏ◌ิบต◌ั 
◌ิในห◌่วงโซ◌่อ◌ุปทานเป◌็ นส◌ิ◌่งท◌ี◌่ยอมร◌ับไม◌่ได 

 
 

4) ทร◌ัพยส◌์ ◌ินทางป◌ัญญา 
ส◌ิทธ◌ิในทร◌ัพยส◌์ ◌ินทางป◌ัญญาตอ◌้ งไดร◌้ ◌ับการเคารพ 
กล◌่าวค◌ือการถ◌่ายโอนเทคโนโลย◌ีและความร◌ู◌้ความชา◌ํ นาญตอ◌้ งกระทา◌ํ ในลก◌ั 
ษณะท◌ี◌่ม◌ีการปกป◌้องส◌ิทธ◌ิในทร◌ัพยส◌์ ◌ินทางป◌ัญญา และขอ◌้ ม◌ูลของล◌ูกคา◌้ และซพ◌ั  พลายเออร◌์ตอ◌้ 
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งไดร◌ับการปกป◌้อง 
 
 

5) การดาเนินธรุกจิ การโฆษณา และการแข่งขนทีเ่ป็ นธรรม 
ตอ◌้ งรกัษามาตรฐานของการดา◌ํ เน◌ินธ◌ุรก◌ิจ การโฆษณา และการแข◌่งขน◌ั  ท◌ี◌่เป◌็ นธรรม 
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6) การปกป้องลกษณะบุคคลและการไม่ตอบโต 
ม◌ีโครงการท◌ี◌่รบัประกน◌ั  
การร◌ักษาความลบ 

การไม◌่เป◌ิ ดเผยตว◌ั ตน 
และการปกป◌้องซพ 

พลายเออร◌์และล◌ูกจา◌้ งท◌่◌ีเป◌็ นผ◌ูร◌้ ◌้องเร◌ียน 2 เวน◌้  
แต◌่จะถ◌ูกห◌้ามโดยกฎหมาย 

ผูเขา◌้ รว่มควรมกีระบวนการสือ่สารสา◌ํ หรบับุคลากรเพ่อืใหส้ามารถแจง ้ความกง ัวลของตนไดโดยปราศจากความกลว ั จากการถูกตอบโต 
 
 

7) การหาแหล่งแรธ่าตุโดยมคีวามรบัผดิชอบ 
ผ◌ูเขา◌้ ร◌่ วมจะตอ◌้ งนา◌ํ เอานโยบายมาใชแ◌้ ละดา◌ํ เน◌ินการตรวจสอบสถานะอยา◌่ งเคร◌่ งครดัในการหาแหล◌่งท◌ี◌่มาและลา◌ํ ดบ◌ั  
ห◌่วงโซ◌่ของการคุมครองแทนทาลม 

 
ดบีุก 

ทง◌ั สเตน และทองคา◌ํ 
ในผล◌ิตภณ 

ฑท◌์  ◌ี◌่ตนผล◌ิต เพ◌ื◌่อใหม้น◌ั◌่  ใจว◌่าไดม◌้ ◌ีการจด◌ั หาโดยสอดคลอ◌้ งกบ◌ั  แนวทางขององคก◌์ 
ารเพ◌ื◌่อความร◌่วมม◌ือและการพฒ 

นาทางเศรษฐกจิ 

(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) 
สา◌ํ หร◌ับห◌่วงโซ◌่อ◌ุปทานท◌ี◌่ม◌ีความร◌ับผดิชอบสา◌ํ หร◌ับแร◌่จากพ◌้◌ืนท◌ี◌่ท◌ี◌่ม◌ีความขด◌ั แยงและมค◌ี วามเส◌ี◌่ยงส◌ูง 
หร◌ือกรอบการตรวจสอบสถานะท◌ี◌่เป◌็ นท◌่◌ียอมรบัและเท◌ียบเท◌่า 

 

8) ความเป็ นส่วนตว ั
ผูเ◌้ ขา◌้ ร◌่ วมตอ◌้ งม◌ุ◌่งมน◌ั◌่  ในการปกป◌้องขอ◌้ ม◌ูลส◌่วนบ◌ุคคลตามความคาดหมายและดว◌้ ยเหตผลอน◌ั  ควรของผูท◌้ ◌ี◌่ทา◌ํ ธ◌ุรก◌ิจดว◌้ ย 
รวมถ◌ึงซพ◌ั  พลายเออร◌์ ล◌ูกค◌้า ผ◌ูบ◌้ ร◌ิโภค และพนักงาน ผูเ◌้ ขา◌้ รว่มตอ ้งปฏิบต ั◌ิตามกฎหมายรกัษาความปลอดภยความเป็นส่วนตวและความปลอดภยของขอ ้
มูล และระเบยีบขอ ้กา◌ํ หนดในกรณีท่ไีดรวบรวม เก็บร◌ักษา ประมวลผล ส◌่งต◌่อ และแบ◌่งป◌ันขอ◌้ มูลส◌่วนบ◌ุคคล 
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2  น◌ิยามของผ◌ูร◌้ ◌้องเร◌ี ยน: ผ◌ูใ◌้ ดก◌็ตามท◌ี◌่เป◌ิ ดเผยการกระทาท◌ี◌่ไม◌่เหมาะสมของพนก◌ั งานหร◌ือเจาหน◌้าท◌ี◌่ของบร◌ิษท หรอของเ◌ื จาหนาทภาค◌่◌ี
 รฐห◌ั   รอหนวย◌่ ◌ื งานร◌ัฐ 
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จ. ระบบการบรหิารจดการ 
 

ผูเ◌้ ขา◌้ ร◌่ วมจะตอ◌้ งปฏ◌ิบต◌ั ◌ิใชหร◌ือจด◌ั ต◌้งระบบการจด◌ั การซ◌่◌ึงม◌ีขอบเขตท◌ี◌่เก◌ี◌่ยวขอ◌้ งกบ◌ั  เน◌้◌ือหาของหลก◌ั จรรยาบรรณน◌้◌ี ระบบการจด◌ั 
การตอ◌้ งไดร◌ับการออกแบบข◌้◌ึนเพ◌่◌ือให 
(ก) สอดคลอ◌้ งกบ◌ั  กฎหมาย ระเบ◌ียบ และขอ◌้ กา◌ํ หนดของล◌ูกคา◌้ ท◌ี◌่เก◌ี◌่ยวขอ◌้ งกบ◌ั  การประกอบก◌ิจการและผล◌ิตภณฑข◌์ องผูเ◌้ ขา◌้ รว◌่ 
มท◌ี◌่ม◌ีการบงคบ◌ั ใช◌้ (ข) 
สอดคลอ◌้ งกบ◌ั  หลกจรรยาบรรณน◌้◌ี และ (ค) ระบ◌ุและบรรเทาความเส◌ี◌่ยงจากการปฏ◌ิบต◌ั ◌ิงานอน◌ั  
เก◌ี◌่ยวเน◌ื◌่องกบ◌ั  หลกจรรยาบรรณน◌้◌ี ระบบควรเอ ้ืออา◌ํ นวยการปรบัปรุงอยา◌่ งต่อเน่ือง 

 
ระบบการจด◌ั การควรม◌ีองคป◌์  ระกอบเบ◌้◌ืองตน◌้  ดง◌ั ต◌่อไปน◌้◌ี: 

 
 

1) ความม◌ุ◌่งมน◌ั  ของบร◌ิษท 
คา◌ํ แถลงนโยบายความร◌ับผดิชอบดา◌้ นส◌ังคมและส◌ิ◌่งแวดลอ◌้ มของบร◌ิษท◌ั เพ◌ื◌่อย◌ืนยน◌ั ถ◌ึงพน◌ั ธก◌ิจของผูเ◌้ ขา◌้ ร◌่ วมท◌ี◌่ปฏ◌ิบต◌ั ◌ิตนใหส้อดคลอ◌้ 
งและปร◌ับปร◌ุ งอยา◌่ งต◌่อเน◌ื◌่อง ซ◌่◌ึงไดร◌ับการเห◌็นชอบโดยคณะผ◌ูบ◌้ ร◌ิหารและต◌ิดประกาศไวเป◌็ นภาษาทอ◌้ งถ◌่◌ินภายในสถานประกอบการ 

 
2) ความสานึกในหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของฝ่ ายบรหิาร 
ผูเ◌้ ขา◌้ ร◌่ วมตอ◌้ งระบ◌ุผูบ◌้ ร◌ิหารอาว◌ุโสและผูแ◌้ ทนของบร◌ิษท◌ั ท◌ี◌่ร◌ับผดิชอบในการนา◌ํ ระบบการจด◌ั 
การและโครงการท◌ี◌่เก◌ี◌่ยวขอ◌้ งมาปฏ◌ิบต◌ั ◌ิอยา◌่ งชด◌ั เจน ผ◌ูบ◌้ ร◌ิหารอาว◌ุโสทา◌ํ การทบทวนสถานะของระบบการจด◌ั 
การเป◌็ นประจา◌ํ 

 
 

3) ขอ ้กาหนดทางกฎหมายและขอ ้กาหนดของลูกคา◌้ 
ม◌ีกระบวนการเพ◌ื◌่อระบ◌ุ เฝ้าพ◌ิน◌ิจ และทา◌ํ ความเขา◌้ ใจเก◌ี◌่ยวกบ◌ั  กฎหมาย กฎระเบ◌ียบ และขอ◌้ กา◌ํ 
หนดของล◌ูกคา◌้ ท◌ี◌่บงคบ◌ั ใช รวมถงึขอ ้ กา◌ํ หนดของหลกจรรยาบรรณน้ี 

 
 

4) การประเมินความเสีย่งและการจด ัการความเสีย่ง 
มกีระบวนการเพ่อืระบกุารปฏบิต ั◌ิตามกฎหมาย สิง่แวดลอ ้ม สขุภาพและความปลอดภย ั2 

3 

และว◌ิธ◌ีปฏ◌ิบต◌ั ◌ิต◌่อแรงงานและความเส◌ี◌่ยงต◌่อจร◌ิยธรรมท◌ี◌่เก◌ี◌่ยวขอ◌้ งกบ◌ั  
การประกอบก◌ิจการของผูเ◌้ ขา◌้ ร◌่ วม 
การตด◌ั ส◌ินใจท◌่◌ีเก◌ี◌่ยวขอ◌้ งอยา◌่ งม◌ีนย◌ั สา◌ํ คญสา◌ํ หรบัความเส◌่◌ียงแต◌่ละประการและการใชก◌้ ระบวนการและการควบค◌ุมทางกายภาพทเห◌่◌ี  มาะสม 
เพ◌ื◌่อควบคม◌ุ ความเส◌ี◌่ยงท◌ี◌่ระบ◌ุไดใ◌้ หเ้ป◌็ นไปตามระเบ◌ียบข◌้อบ◌ังค◌ับ 
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5) วต ัถุประสงคก ์ารปรบัปรุง 
มีการกา◌ํ หนดวต ั ถุประสงค ์ เป้าหมาย และแผนการปฏิบต ั ◌ิอยา◌่ งเป็นลายลกษณอ์กษร เพือ่ปรบัปรุงผลการทา◌ํ งานดา◌้ นสงัคม สิง่แวดลอ ้ ม 

 

3  พ◌้◌ืนท◌ี◌่ท◌ี◌่อยใ◌ู◌่ นการประเม◌ินความเส◌ี◌่ยงสา◌ํ หร◌ับส◌่◌ิงแวดลอ◌้ ม ส◌ุขภาพ และความปลอดภย◌ั ไดแ◌้ ก◌่ พ◌้◌ืนท◌ี◌่ทา◌ํ การผล◌ิต คล◌ังส◌ินค◌้าและวส◌ั ด◌ุ 
และสถานทีจ่ด ัเก็บอุปกรณสนับสนุนดา◌้ นสาธารณูปโภค รวมถงึหอ้งปฏบิต ั ◌ิการและพ ้ืนทีท่าการทดสอบ สุขา (หอ้งอาบนา้◌ํ ) ครวั/โรงอาหาร และหอพก ั /บา◌้ นพก ัแรงงาน 
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ส◌ุขภาพและความปลอดภย◌ั ของผ◌ูเ◌้ ขา◌้ ร◌่ วม รวมถ◌ึงการประเม◌ินผลความสา◌ํ เร◌็จตามวต◌ั ถป◌ุ  ระสงคข◌์ องผ◌ูเขา◌้ ร◌่ วมเป◌็ นระยะ ๆ 
 

6) การฝึ กอบรม 
จด◌ั โครงการฝ◌ึ กอบรมผ◌ูจ◌้ ด◌ั การและแรงงานเพ◌ื◌่อบง◌ั คบ◌ั ใชน◌้  โยบาย กระบวนการทา◌ํ งาน และวต◌ั ถ◌ุประสงคการปรบัปร◌ุงของผ◌ูเขา◌้ ร◌่ วม 
และเพ◌ื◌่อใหเ้ป◌็ นไปตามกฎหมายและระเบ◌ียบขอ◌้ กา◌ํ หนดท◌ี◌่บงคบ◌ั ใช◌้ 

 
7) การส่อืสาร 
ม◌ีกระบวนการส◌ื◌่อสารขอ◌้ ม◌ูลท◌่◌ีชด◌ั เจนและถ◌ูกตอ◌้ งเก◌ี◌่ยวกบ◌ั  นโยบาย แนวปฏ◌ิบ◌ัต◌ิ ความคาดหมาย และผลการทางานของผ◌ูเ◌้ ขาร◌่วม 
ต◌่อแรงงาน 
ซพพลายเออร ์และลูกคา 

 
 

8) ความคดิเห◌็นตอบกลบ การมส◌่ ◌ี  วนร◌่วม และการร◌้องท◌ุกขของแรงงาน 
ม◌ีกระบวนการอยา◌่ งต◌่อเน◌ื◌่องซ◌่◌ึงรวมถ◌ึงกลไกการร◌้องท◌ุกขท◌์  ◌ี◌่ม◌ีประส◌ิทธ◌ิภาพ 
เพ◌ื◌่อประเม◌ินความเขา◌้ ใจของแรงงานและรบ◌ั  ความค◌ิดเห◌็นตอบกลบ◌ั หร◌ือการละเม◌ิดต◌่อว◌ิธ◌ีปฏ◌ิบต◌ั ◌ิและเง◌ื◌่อนไขการทา◌ํ 
งานตามท◌ี◌่ครอบคล◌ุมอยใ◌ู◌่ นหลก◌ั จรรยาบรรณน◌้◌ี เพือ่ส่งเสรมิการปรบัปรุงอยา◌่ งต่อเน่ือง แรงงานตอ ้ งมีสภาพแวดลอ ้มที่ปลอดภย ัในการรอ้งทุกขแ◌์ 
ละแสดงความคดิ เห็น 
โดยไม◌่ตอ◌้ งกลว◌ั ต◌่อการแกแ◌้ คน◌้  หร◌ือการตอบโต◌้ 

 

9) การตรวจตดิตามและการประเมนิ 
ทา◌ํ การประเม◌ินตนเองเป◌็ นระยะ ๆ เพ◌ื◌่อให◌้มน◌ั◌่  ใจว◌่าไดด◌้ า◌ํ เน◌ินการตามกฎหมายและระเบ◌ียบขอ◌้ กา◌ํ หนด 
รวมถ◌ึงเน◌้◌ือหาของหลก◌ั จรรยาบรรณและขอ◌้ กา◌ํ หนดของล◌ูกคา◌้ เก◌ี◌่ยวกบ◌ั  กบ◌ั  ความร◌ับผดิชอบต◌่อส◌ังคมและส◌ิ◌่งแวดลอ◌้ มตามท◌ี◌่ส◌ัญญาไว 

 
 

10) กระบวนการปฏิบต ั ◌ิการแกไ◌้ ข 
ม◌ีกระบวนการปฏ◌ิบต◌ั ◌ิการแกไ◌้ ขอยา◌่ งทน◌ั  ท◌่วงท◌ีต◌่อความเส◌ื◌่อมประส◌ิทธ◌ิภาพ ซ◌่◌ึงระบ◌ุไดจ◌้ ากการประเม◌ินภายในหร◌ือภายนอก การตรวจสอบ 
การส◌ืบสวน และการทบทวน 

 
 

11) การจดั ทาเอกสารและบนทึกขอ ้มลู 
ม◌ีการสร◌้างและรกัษาเอกสารและบน◌ั  ท◌ึกขอ◌้ ม◌ูล เพ◌ื◌่อใหม้น◌ั◌่  ใจว◌่าไดป◌้  ฏ◌ิบต◌ั ◌ิตามกฎระเบ◌ียบและสอดคลอ◌้ งกบ◌ั  
ขอ◌้ กา◌ํ หนดของบร◌ิษท พร◌้อมท◌้ง◌ั การรกัษาความลบ◌ั เพ◌ื◌่อปกป◌้องความเป◌็ นส◌่วนตว◌ั ตามความเหมาะสม 
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12) ความรบัผดิชอบต่อซพพลายเออร ์
ม◌ีกระบวนการเพ◌่◌ือส◌่◌ือสารขอ◌้ กา◌ํ 
หนดหลกจรรยาบรรณให◌้กบ◌ั  ซพ 

พลายเออร◌์ 
และเพ◌ื◌่อเฝ้าพ◌ิน◌ิจซพ 

พลายเออร◌์ใหป้ฏ◌ิบต◌ั ◌ิตามหลก◌ั จรรยาบรรณน◌้◌ี 
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แหล◌่งอา◌้ งอ◌ิง 
 

มาตรฐานดง◌ั ต◌่อไปน◌้◌ีไดน◌้  า◌ํ มาใชใ◌้ นการจด◌ั เตร◌ียมหลกจรรยาบรรณน◌้◌ีและอาจเป◌็ นแหล◌่งขอ◌้ 
ม◌ูลเพ◌่◌ิมเตม◌ิ ท◌ี◌่ม◌ีประโยชน◌์ มาตรฐานดง◌ั ต◌่อไปน◌้◌ีอาจหร◌ืออาจไม◌่ไดน◌้  า◌ํ ไปใชโ◌้ ดยผ◌ูเ◌้ 
ขา◌้ ร◌่ วมแต◌่ละราย 

กฎหมายปฏ◌ิร◌ูปวอลลส◌์  ตร◌ีท ดอดด-◌์ แฟรงค◌์ และพระราชบญญต◌ั ◌ิการค◌ุม◌้ ครองผ◌ูบ◌้ รโภ◌ิ   ค 
http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf 

ระบบการจด ัการและการตรวจสอบดา◌้ นสิง่แวดลอ ้ม http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 
 

แนวปฏิบต ั
◌ิจรยิธรรมการคา 

www.ethicaltrade.org/ 

 

แนวปฏิบต ั ◌ิขององคก ์ ารแรงงานสากลดา◌้ นความปลอดภย ัและสุขภาพ 
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf 

มาตรฐานแรงงานนานาชาตขิององคก ์ ารแรงงานสากล 
www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm 

มาตรฐาน ISO 14001 www.iso.org 

สมาคมป◌้องกน◌ั  อคคภีย◌ั แห◌่งชาต◌ิ www.nfpa.org 

แนวปฏ◌ิบต◌ั ◌ิสา◌ํ หร◌ับการตรวจสอบสถานะเพ◌ื◌่อห◌่วงโซ◌่อ◌ุปทานท◌ี◌่ม◌ีความร◌ับผดิชอบสา◌ํ หร◌ับแร◌่จากพ◌้◌ืนท◌ี◌่ท◌ี◌่ไดร◌้ ◌ับผลกระทบจากความขด◌ั 
แยง◌้ และมค◌ี วามเสี◌่ยง 
สูงขององคการเพ่อืความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒนา https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due- 
Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf 

แนวปฏ◌ิบต◌ั ◌ิสา◌ํ หร◌ับบรรษท◌ั ขา◌้ มชาต◌ิขององคก◌์ ารเพ◌ื◌่อความร◌่วมม◌ือทางเศรษฐก◌ิจและการพฒนา 
http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf 

ปฏญิญาสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 

อน◌ุส◌ัญญาสหประชาชาต◌ิว◌่าดว◌้ ยการต◌่อตา◌้ นการท◌ุจร◌ิต https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/ 
 

อนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาดว ้ยสทิธขิองเดก https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 
 

อน◌ุส◌ัญญาสหประชาชาต◌ิว◌่าดว◌้ ยการขจด◌ั การเล◌ือกปฏ◌ิบต◌ั ◌ิต◌่อสตร◌ีในท◌ุกร◌ูปแบบ 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx   

ขอ ้ ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิwww.unglobalcompact.org 

ระเบยีบการเขา◌้ ซ ้อืกจิการของรฐับาลกลางสหรฐัอเมรกิา www.acquisition.gov/far/ SA 

http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.ethicaltrade.org/
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf
http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm
http://www.iso.org/
http://www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.acquisition.gov/far/
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8000 https://sa-intl.org/programs/sa8000/ มาตรฐานแรงงานว่าดว ้

ยความรบัผิดชอบทางสงัคม (SAI) www.sa-intl.org 

https://sa-intl.org/programs/sa8000/
http://www.sa-intl.org/
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ประวต ั ◌ิเอกสาร 
 
 

ฉบบแกไ 
ฉบบแกไ 

ขคร ้งัที ่1.0 – เผยแพร ่ตุลาคม 2547 
ขคร ้งัที่ 1.1 – เผยแพร ่พฤษภาคม 2548 เปลีย่นเอกสารใหอ 

 
ยใ◌ู◌่ นรูปแบบ RBA 

ปรบัปรุงการจด หนาเลก นอย ไม่มคีวามเปลีย่นแปลงในเน้ือหา 
ฉบบแกไ ขคร ้งัท่ี 2.0 – เผยแพร ่ตุลาคม 2548 พรอ้มแกไ ขขอ กาหนดหลายขอ 
ฉบบแกไ 
ฉบบแกไ 

ขคร ้งัท่ี 3.0 – เผยแพร ่มิถุนายน 2552 พรอ้มแกไ 

ขคร ้งัท่ี 4.0 – เผยแพร ่เมษายน 2555 พรอ้มแกไ◌้ 

ขขอ 
ขขอ้ 

กาหนดหลายขอ 
กาหนดหลายขอ ้

ฉบบแกไ ขคร ้งัท่ี 5.0 – เผยแพร ่พฤศจิกายน 2557 พรอ้มแกไ ขขอ กาหนดหลายขอ 
ฉบบแกไ ขคร ้งัท่ี 5.1 – เผยแพร ่มีนาคม 2558 พรอ้มแกไ ขเน◌้◌ือหาของ ก1 

ม◌ีผลใชบ 
งคบเมือ่ 1 มกราคม 2559 

ฉบบแกไ ขคร ้งัที่ 6.0 – เผยแพร ่มกราคม 2561 พรอ้มแกไ ขขอ กาหนดหลายขอ 
ฉบบแกไ ขคร ้งัท่ ี7.0 – เผยแพร ่มกราคม 2564 พรอ้มปรบัปรุงแกไ ขขอ กาหนดหลายขอ 

 

หลกจรรยาบรรณ RBA ไดเ◌้ 
ร◌ิ◌่มพฒ 

นาข◌้น◌ึ  
เป◌็ นคร◌้ ◌ังแรกโดยกล◌ุ◌่มบร◌ิษท◌ั 
ผูผล◌ิตผล◌ิตภณ 

ฑอ ์ ◌ิเล็กทรอนิกสร์ะหว่างมถิุนายนถงึตุลาคม 2547 บรษิทต่าง ๆ 

ไดร◌ับการเช◌ิญและส◌่งเสร◌ิมให◌้นา◌ํ หลกจรรยาบรรณน◌้◌ีไปปฏ◌ิบต◌ั ◌ิใช◌้ ท◌่านสามารถด◌ูขอ◌้ ม◌ูลเพ◌่◌ิมเต◌ิมไดท◌้  ◌ี◌่ 

http://www.responsiblebusiness.org 

เอกสารอยา◌่ งเป◌็ นทางการของหลกจรรยาบรรณ RBA ค◌ือฉบบภาษาอง◌ั กฤษ โดยเราไดจ◌้ ด◌ั ทา◌ํ ฉบบ◌ั แปลน◌้◌ีเพ◌ื◌่ออา◌ํ นวยความสะดวก 

http://www.responsiblebusiness.org/
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