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Version 6.0 (2018) 

หลกัจรรยาบรรณแหง่พันธมติรธรุกจิผูม้คีวามรับผดิชอบ 
 

หลักจรรยาบรรณแหง่พันธมติรธรุกจิผูม้คีวามรับผดิชอบ (RBA) 
กอ่นหนา้นี้คอืหลักจรรยาบรรณแหง่แนวรว่มประชาคมอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์(EICC) 
ซึง่ไดกํ้าหนดมาตรฐานขึน้เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ สภาพแวดลอ้มการทํางานในอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์
หรอือตุสาหกรรมอืน่ทีม่ชี ิน้สว่นอเิล็กทรอนกิสเ์ป็นองคป์ระกอบหลัก 
รวมไปถงึหว่งโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมดังกลา่วมคีวามปลอดภัยตอ่พนักงาน 
พนักงานไดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความเคารพและใหเ้กยีรต ิ
วธิกีารดําเนนิธรุกจิแสดงใหเ้ห็นถงึความรับผดิชอบตอ่สภาพแวดลอ้ม และมจีรยิธรรม 

ภาคสว่นทีนั่บวา่เป็นสว่นหนึง่ของอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสต์ามจดุประสงคข์องหลักจรรยาบรรณนีค้อื 
องคก์รที่อ่าจมกีารออกแบบ ทําการตลาด ทําการผลติ หรอืการจัดจําหน่ายสนิคา้และบรกิาร 
เพือ่ผลติสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์ธรุกจิในภาคอเิล็กทรอนกิสอ์าจนําหลักจรรยาบรรณนี้ไปใชโ้ดยสมัครใจ 
และอาจนําไปใชก้บัธรุกจิในหว่งโซอ่ปุทานและผูรั้บเหมาซึง่รวมถงึผูจั้ดหาแรงงานตามสญัญาจา้ง 

ในการนําหลักจรรยาบรรณไปปฏบิตัใิชแ้ละเป็นผูเ้ขา้รว่มนัน้ (“ผูเ้ขา้รว่ม”) 
ธรุกจิตอ้งแสดงถงึการสนับสนุนหลักจรรยาบรรณและปฏบิตัติามหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบ
บการจัดการตามทีร่ะบไุว ้

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งเคารพหลักจรรยาบรรณซึง่ถอืเป็นแนวปฏบิตัทิีค่รอบคลมุทัง้หว่งโซอ่ปุทาน โดยอยา่งนอ้ย 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งแจง้ใหผู้ส้ง่มอบลําดับถัดลงไปรับทราบและใหนํ้าหลักจรรยาบรรณนีไ้ปปฏบิตัใิช ้

สิง่สําคัญพืน้ฐานในการนําหลักจรรยาบรรณนี้ไปปฏบิตัใิชค้อื ธรุกจิทีม่กีารปฏบิตักิารในประเทศใดๆ ก็ตาม 
ตอ้งปฏบิตัติามกฏหมาย และ กฏระเบยีบทกุฉบบัและทกุขอ้ของประเทศนัน้ๆ ทีธ่รุกจิเกีย่วขอ้ง1 นอกจากนี ้
หลักจรรยาบรรณนี้สง่เสรมิใหผู้เ้ขา้รว่มปฏบิตัติามขอ้กําหนดซึง่สงูกวา่ทีก่ฏหมายกําหนดไว ้
โดยยดึถอืตามมาตรฐานทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดับสากล เพือ่การพัฒนาในดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
สภาพแวดลอ้ม และจรยิธรรมทางธรุกจิ 
ทัง้นี ้การปฏบิตัติามหลักจรรยาบรรณตอ้งไมเ่ป็นการละเมดิกฎหมายในทอ้งถิน่ อยา่งไรก็ตาม 
หากมคีวามแตกตา่งของมาตรฐานตา่ง ๆ ระหวา่งหลักจรรยาบรรณของ RBA กบักฎหมายในทอ้งถิน่ RBA 
จะกําหนดการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งโดยเป็นไปตามขอ้กําหนดทีเ่ขม้งวดทีส่ดุ 
ซึง่สงูกวา่ขอ้กําหนดทางดา้นกฏหมาย 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของสหประชาชาตดิา้นธรุกจิและสทิธมินุษยชน 
ขอ้กําหนดในหลักจรรยาบรรณนี้ไดดั้ดแปลงมาจากมาตรฐานสทิธมินุษยชนทีสํ่าคัญ 
รวมถงึคําประกาศขององคก์รแรงงานสากลดา้นหลักการและสทิธขิัน้พืน้ฐานของการทํางานและปฏญิญาสทิธมินุษ
ยชนสากลแหง่สหประชาชาต ิRBA 
มคีวามมุง่มั่นในการรับขอ้มลูจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งสมํา่เสมอเพือ่การพัฒนาและการนําหลักจรรยาบรรณนี้ไป
ใชอ้ยา่งตอ่เนื่อง 
หลักจรรยาบรรณนีแ้บง่ออกเป็นหา้หมวด หมวด ก. ข. และ ค. วางมาตรฐานสําหรับแรงงาน 
สขุภาพและความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้มตามลําดับ หมวด ง. 
เพิม่เตมิมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรมทางธรุกจิ หมวด จ. 
วางแนวทางพืน้ฐานของระบบการจัดการทีเ่ป็นทีย่อมรับในการนําหลักจรรยาบรรณนีม้าปฏบิตั ิ

                                                           
1 หลกัจรรยาบรรณนีไ้มม่เีจตนากอ่ใหเ้กดิสทิธิเ์พิม่เตมิตอ่บคุคลทีส่ามรวมถงึพนักงานของธรุกจิ 
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ก.  แรงงาน 
 

ผูเ้ขา้รว่มใหคํ้ามัน่ในการรักษาสทิธมินุษยชนของแรงงาน 
และปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งมศัีกดิศ์รแีละดว้ยความเคารพตามทีเ่ขา้ใจในระดับสากล 
โดยประยกุตใ์ชก้บัแรงงานทกุประเภท ทัง้แรงงานชัว่คราว แรงงานตา่งดา้ว แรงงานนักเรยีน แรงงานสญัญาจา้ง 
แรงงานจา้งโดยตรง และ แรงงานประเภทอืน่ ๆ 
มาตรฐานทีร่ะบไุวใ้นภาคผนวกเป็นมาตรฐานทีไ่ดรั้บการยอมรับและถกูนํามาใชเ้ป็นแหลง่อา้งองิในการจัดเตรยีมห
ลักจรรยาบรรณนี้ และอาจเป็นแหลง่ขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่ป็นประโยชน ์

 

มาตรฐานดา้นแรงงาน มดัีงนี้: 

 

1) เสรภีาพในการเลอืกงาน 
หา้มการบงัคับใชแ้รงงาน การผกูมัดแรงงาน (รวมถงึผกูมัดดว้ยภาระหนี)้ จะโดยสมคัรใจหรอืไมส่มัครใจ 
หรอืแรงงานตามพันธะสญัญา หรอืการหาประโยชนจ์ากแรงงานนักโทษ ทาส หรอืการคา้มนุษย ์
รวมไปถงึการขนสง่ การเคลือ่นยา้ย การเกณฑ ์การถา่ยโอน หรอืการบงัคับบคุคลเขา้ทํางานดว้ยการขม่ขู ่บงัคับ 
ขูเ่ข็ญ ลักพาตัว หรอืหลอกลวงใหใ้ชแ้รงงานหรอืใหบ้รกิาร 
หา้มมขีอ้จํากดัทีป่ราศจากเหตผุลอนัควรในการหา้มแรงงานเคลือ่นทีภ่ายในสถานทีป่ระกอบการ 
นอกจากนี้ยังรวมถงึขอ้จํากดัทีป่ราศจากเหตผุลอนัควรในการเขา้หรอืออกจากสถานทีซ่ ึง่จัดหาใหโ้ดยบรษัิท 
สว่นหนึง่ของกระบวนการจา้งแรงงานคอื แรงงานตอ้งไดรั้บหนังสอืสญัญาจา้งงานทีเ่ขยีนเป็นภาษาแมข่องตน 
ซึง่ตอ้งมรีายละเอยีดขอ้กําหนดและเงือ่นไขการจา้งงานครบถว้นกอ่นทีแ่รงงานจะออกจากประเทศทีเ่ป็นถิน่กําเนดิ
ของตน 
และตอ้งไมม่กีารสบัเปลีย่นหรอืการเปลีย่นแปลงเนื้อหาในสญัญาจา้งงานหลังจากทีแ่รงงานมาถงึยังประเทศปลาย
ทางทีรั่บแรงงาน เวน้แตเ่ปลีย่นแปลงใหต้รงตามกฎหมายในทอ้งถิน่ และมเีงือ่นไขทีเ่ทยีบเทา่ หรอืดกีวา่ 
งานทัง้หมดตอ้งเป็นตามสมคัรใจและแรงงานตอ้งมอีสิระทีจ่ะลาออกจากงานหรอืยกเลกิสญัญาจา้งงานไดท้กุเมือ่ 
ทัง้นี้ผูว้า่จา้งและตัวแทนตอ้งไมย่ดึ ทําลาย ปกปิด อายัด 
หรอืปฏเิสธไมใ่หแ้รงงานถอืเอกสารระบตัุวบคุคลหรอืเอกสารเขา้เมอืงของแรงงาน เชน่ 
บตัรประจําตัวทีอ่อกใหโ้ดยรัฐบาล หนังสอืเดนิทาง หรอืหนังสอือนุญาตทํางาน 
เวน้แตก่ารยดึเอกสารตังกลา่วจําเป็นตอ้งกระทําตามกฎหมาย แรงงานตอ้งไมม่กีารจา่ยคา่ธรรมเนียมใด ๆ 
หรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ทีเ่กีย่วกบัการจา้งงานของตน ใหแ้กน่ายจา้งหรอีตัวแทนในการจัดหางาน 
หากพบวา่แรงงานเป็นผูจ้า่ยคา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว คา่ธรรมเนียมจํานวนนัน้ๆ ตอ้งถกูคนืใหก้บัแรงงาน 

 

2) แรงงานเยาวชน 
หา้มใชแ้รงงานเด็กในทกุขัน้ตอนของการผลติ "เด็ก" หมายถงึบคุคลใดๆ ทีม่อีายตํุา่กวา่ 15 ปี 
หรอืมอีายตํุา่กวา่อายสํุาเร็จการศกึษาภาคบงัคับ หรอืมอีายตํุา่กวา่อายกุารจา้งงานขัน้ตํา่ในประเทศ 
โดยถอือายทุีส่งูสดุเป็นหลัก 
บรษัิทสามารถสนับสนุนใหม้โีครงการฝึกงานเพือ่การเรยีนรูท้ีถ่กูตอ้งตามกฎหมายและกฏระเบยีบ 
แรงงานทีม่อีายตํุา่กวา่ 18 ปี (แรงงานเยาวชน) 
ตอ้งไมทํ่างานทีเ่สีย่งอนัตรายตอ่สขุภาพหรอืความปลอดภยัของตน 
ทัง้นี้รวมถงึการไมทํ่างานกะกลางคนืและการไมทํ่างานลว่งเวลา 
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ผูเ้ขา้รว่มตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มรีะบบการจัดการแรงงานนักเรยีนอยา่งเหมาะสม 
โดยมกีารเก็บรักษาขอ้มลูระเบยีนนักเรยีน 
ตรวจสอบเงือ่นไขการจา้งงานของหน่วยงานการศกึษาทีเ่ขา้รว่มอยา่งเขม้งวด 
และปกป้องสทิธขิองนักเรยีนตามกฎหมายและกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งใหก้ารสนับสนุนและการฝึกอบรมตามสมควรแก ่แรงงานนักเรยีนทกุคน 
หากไมม่กีฎหมายในทอ้งถิน่กําหนดไว ้อตัราคา่จา้งแรงงานนักเรยีน ผูฝึ้กงาน 
และแรงงานฝึกหัดอยา่งนอ้ยตอ้งเทา่กบัอตัราคา่จา้งของแรงงานขัน้เริม่ตน้ทีทํ่างานแบบเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 

 

3) ชัว่โมงการทํางาน 
การศกึษาดา้นการดําเนนิธรุกจิแสดงถงึความเชือ่มโยงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ 
ความเครยีดของแรงงานมคีวามสมัพันธก์บัผลติภาพทีล่ดลง ทําใหจํ้านวนการเปลีย่นงาน 
จํานวนการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยเพิม่ขึน้ 
ชัว่โมงการทํางานตอ้งไมเ่กนิจํานวนสงูสดุทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมายทอ้งถิน่ นอกจากนี ้
ชัว่โมงทํางานไมค่วรมากกวา่ 60 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์รวมถงึชัว่โมงทํางานลว่งเวลา 
เวน้แตใ่นกรณีฉุกเฉนิหรอืสถานการณ์ทีไ่มป่กต ิแรงงานตอ้งไดรั้บอนุญาตใหม้วีันหยดุอยา่งนอ้ยหนึง่วันตอ่สปัดาห ์ 

 

4) คา่จา้งและสวสัดกิาร 
คา่ตอบแทนทีจ่า่ยใหแ้กแ่รงงานตอ้งเป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนดไว ้รวมถงึกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัคา่แรงขัน้ตํา่ 
คา่ลว่งเวลา และสวัสดกิารตามทีก่ฎหมายไดกํ้าหนดไว ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่ 
แรงงานตอ้งไดรั้บคา่ตอบแทนสําหรับการทํางานลว่งเวลามากกวา่อตัราคา่แรงรายชัว่โมงในเวลาทํางานปกต ิ
หา้มใชว้ธิกีารหักคา่แรงเพือ่เป็นมาตรการลงโทษทางวนัิย ในแตล่ะรอบของการจา่ยคา่แรง 
แรงงานตอ้งไดรั้บแจง้รายการคา่จา้งภายในเวลาอนัควรและสามารถเขา้ใจงา่ย 
รวมถงึขอ้มลูทีเ่พยีงพอตอ่การพสิจูนค์วามถกูตอ้งของคา่จา้งตอ่งานทีไ่ดทํ้า การใชแ้รงงานชัว่คราว 
แรงงานนอกพืน้ที ่และแรงงานภายนอกทัง้หมดตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จํากดัของกฎหมายทอ้งถิน่ 

 

5) การปฏบิตัอิยา่งมมีนุษยธรรม 
ตอ้งไมม่กีารปฏบิตัโิดยใชค้วามรนุแรงหรอืไรม้นุษยธรรม รวมถงึการลว่งละเมดิทางเพศ การขม่เหงทางเพศ 
การลงโทษรนุแรง การขูเ่ข็ญทางจติใจหรอืรา่งกาย หรอืการละเมดิดว้ยวาจาตอ่แรงงาน 
หรอืแมแ้ตก่ารขูว่า่จะกระทําการดังกลา่ว 
นโยบายและกระบวนการทางวนัิยเพือ่ป้องกนัการกระทําขา้งตน้ตอ้งไดรั้บการกําหนดไวอ้ยา่งชดัเจนและแจง้ใหแ้ร
งงานรับทราบ 

 

6) การไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
ผูเ้ขา้รว่มควรใหคํ้ามัน่ตอ่แรงงานเกีย่วกบัการปราศจากการขม่เหง และ ปราศจากการเลอืกปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมาย 
บรษัิทตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตัอินัเนื่องมาจากชาตพัินธุ ์สผีวิ อาย ุเพศ รสนยิมทางเพศ การแสดงออกทางเพศสภาวะ 
เผา่พันธุห์รอืถิน่กําเนดิ ความพกิาร การตัง้ครรภ ์ศาสนา ฝ่ายการเมอืง สมาชกิสหภาพ สถานะทหารผา่นศกึ 
ขอ้มลูทางพันธกุรรมหรอืสถานะการสมรส ในการจา้งงานและวธิปีฏบิตัใินการทํางาน เชน่ คา่แรง การเลือ่นขัน้ 
การใหร้างวัล และโอกาสในการไดรั้บการฝึกอบรม แรงงานตอ้งมสีถานทีป่ฏบิตัศิาสนกจิตามเหตผุลอนัควร 
นอกจากนี ้
แรงงานหรอืผูท้ีอ่าจเป็นแรงงานไมค่วรตอ้งถกูกําหนดใหทํ้าการตรวจสขุภาพหรอืทดสอบสมรรถภาพทางรา่งกาย
ซึง่อาจนําไปสูก่ารเลอืกปฏบิตั ิ
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7) เสรภีาพในการสมาคม 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่ 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งเคารพสทิธขิองแรงงานทกุคนทีต่อ้งการกอ่ตัง้และเขา้รว่มสหภาพแรงงานตามความสมัครใจ 
เพือ่การตอ่รองรว่มกนัและการชมุนุมอยา่งสนัต ิ
เชน่เดยีวกนักบัการเคารพสทิธขิองแรงงานทีล่ะเวน้จากการรว่มกจิกรรมดังกลา่ว 
แรงงานและ/หรอืผูแ้ทนตอ้งสามารถสือ่สารและแบง่ปันแนวคดิและความกงัวลกบัฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัสภาพการทํา
งานและวธิกีารบรหิารไดอ้ยา่งเปิดเผย โดยปราศจากความกลัวจากการถกูเลอืกปฏบิตั ิลงโทษ ขม่ขู ่หรอืคกุคาม 
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ข.  สขุภาพและความปลอดภยั 
 

ผูเ้ขา้รว่มตระหนักวา่ นอกจากการลดอบุตักิารณ์ของการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอนัเนือ่งมาจากการทํางานแลว้ 
สิง่แวดลอ้มการทํางานทีป่ลอดภัยและดตีอ่สขุภาพจะชว่ยเพิม่คณุภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
ทําใหก้ารผลติมคีวามคงเสน้คงวา สามารถรักษาแรงงาน และขวัญและกําลังใจของแรงงาน 
ผูเ้ขา้รว่มยังตระหนักอกีวา่การใหข้อ้มลูและความรูแ้กแ่รงงานอยา่งตอ่เนื่องเป็นสิง่สําคัญทีจ่ะคน้หาและแกไ้ขปัญ
หาดา้นสขุภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

ระบบการจัดการทีไ่ดรั้บการยอมรับ เชน่ OHSAS 18001 
และแนวปฏบิตัขิององคก์รแรงงานสากลดา้นความปลอดภยัและสขุภาพวชิาชพี 
ไดนํ้ามาใชเ้ป็นแหลง่อา้งองิในการจัดเตรยีมหลักจรรยาบรรณและอาจเป็นแหลง่ขอ้มลูเพิม่เตมิทีม่ปีระโยชน ์

 

มาตรฐานดา้นสขุภาพและความปลอดภัย มดัีงนี ้

 

1) ความปลอดภัยในการทํางาน 
แรงงานทีม่คีวามเสีย่งตอ่อนัตรายดา้นความปลอดภัย (เชน่ อนัตรายจากไฟฟ้าหรอืแหลง่พลังงานอืน่ ไฟ 
ยานพาหนะ และอนัตรายจากการตกจากทีส่งู) ตอ้งไดรั้บการควบคมุโดยการออกแบบเฉพาะ 
การควบคมุดา้นวศิวกรรม และการจัดการทีเ่หมาะสม การบํารงุรักษาเชงิป้องกนั 
และระเบยีบปฏบิตัดิา้นความปลอดภัยในการทํางาน (รวมถงึอปุกรณ์ Lockout-Tagout) 
และการฝึกอบรมดา้นความปลอดภัยอยา่งตอ่เนื่อง เมือ่อนัตรายตา่งๆ ไมส่ามารถควบคมุไดโ้ดยวธิกีารขา้งตน้ 
แรงงานตอ้งไดรั้บอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีไ่ดรั้บการบํารงุรักษาอยา่งดแีละเหมาะสม 
รวมทัง้เอกสารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความเสีย่งตอ่การเกดิอนัตรายเหลา่นัน้ 
ตอ้งดําเนนิขัน้ตอนเพือ่นําสตรตัีง้ครรภ/์มารดาทีใ่หน้มบตุรออกจากสภาวะการทํางานทีม่อีนัตรายสงู 
ขจัดหรอืลดความเสีย่งเรือ่งสขุภาพและความปลอดภยัในทีทํ่างานของสตรตัีง้ครรภแ์ละมารดาทีใ่หน้มบตุร 
รวมถงึความเสีย่งอนัสบืเนื่องจากการทํางาน รวมถงึการจัดหาสถานทีสํ่าหรับมารดาทีใ่หน้มบตุรทีเ่หมาะสม 

 

2) ความพรอ้มในกรณีฉุกเฉนิ 
ตอ้งระบแุละประเมนิสถานการณ์และเหตกุารณ์ในกรณีฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้การลดผลกระทบใหน้อ้ยทีส่ดุ 
โดยการใชแ้ผนรับมอืฉุกเฉนิและกระบวนการตอบสนองรวมถงึ การรายงานเหตฉุุกเฉนิ 
การแจง้เตอืนพนักงานและระเบยีบปฏบิตักิารอพยพ การฝึกอบรมและฝึกซอ้มของแรงงาน 
เครือ่งมอืตรวจจับและดับเพลงิทีเ่หมาะสม ทางออกฉุกเฉนิทีเ่พยีงพอ และแผนฟ้ืนฟหูลังเกดิเหต ุ
แผนและกระบวนการดังกลา่วตอ้งเนน้ทีก่ารลดอนัตรายใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ ทีเ่กดิขึน้ตอ่ชวีติ สิง่แวดลอ้ม 
และทรัพยส์นิ 
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3) การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอันเนือ่งจากการทํางาน 
ตอ้งมกีารนําระเบยีบปฏบิตัแิละระบบตา่งๆ มาใชเ้พือ่ป้องกนั จัดการ ตดิตาม 
และรายงานการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอนัเนื่องมาจากการทํางาน 
รวมถงึมาตรการสง่เสรมิการรายงานของแรงงาน การจําแนกและบนัทกึกรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วย 
การใหก้ารรักษาทีจํ่าเป็น การสอบสวนและดําเนนิการเพือ่แกไ้ขทีส่าเหต ุ
และการอํานวยความสะดวกใหแ้รงงานกลับเขา้ทํางาน 

 

4) สขุอนามัยอตุสาหกรรม 
แรงงานทีเ่สีย่งตอ่การไดรั้บสารเคม ีสารชวีภาพและกายภาพ ตอ้งไดรั้บการระบ ุประเมนิ ควบคมุ 
ตามลําดับขัน้ของการควบคมุ 
อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ตอ้งถกูขจัดหรอืควบคมุผา่นการควบคมุทีเ่หมาะสมดา้นการออกแบบ ดา้นวศิวกรรม 
และดา้นการจัดการ เมือ่ไมส่ามารถควบคมุความเสีย่งอนัตรายไดอ้ยา่งเพยีงพอโดยวธิกีารดังกลา่ว 
สขุภาพของแรงงานตอ้งไดรั้บการป้องกนัโดยการใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีเ่หมาะสม 
ซึง่ตอ้งไดรั้บการบํารงุรักษาอยา่งด ี
โปรแกรมการป้องกนัควรรวมถงึเอกสารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความเสีย่งทีเ่ชือ่มโยงกบัอนัตรายเหลา่นัน้ 

 

5) งานทีต่อ้งการแรงงานทางกายภาพ 
แรงงานทีเ่สีย่งตอ่อนัตรายจากงานทีใ่ชแ้รงงานทางกายภาพ 
รวมถงึการจัดการกบัวัสดโุดยแรงงานคนและการยกของหนักหรอืยกของเป็นประจํา 
การยนืเป็นเวลานานหรอืเป็นประจําหรอืงานประกอบทีใ่ชแ้รงมากตอ้งไดรั้บการระบ ุประเมนิ และควบคมุ 

 

6) การป้องกันอนัตรายจากการใชเ้ครือ่งจักรกล 
เครือ่งจักรกลการผลติและเครือ่งจักรอืน่ๆ ตอ้งไดรั้บการประเมนิความปลอดภัย 
ในกรณีทีเ่ครือ่งจักรอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและการบาดเจ็บตอ่แรงงาน ตอ้งมเีครือ่งป้องกนัทางกายภาพ 
เครือ่งล็อกและสิง่ป้องกนัซึง่ตอ้งไดรั้บการบํารงุรักษาอยา่งเหมาะสม 

 

7) สขุอนามัย อาหาร และทีอ่ยูอ่าศัย 
แรงงานตอ้งสามารถเขา้ถงึหอ้งสขุาทีส่ะอาด น้ําดืม่สะอาด และการเตรยีม การจัดเก็บอาหาร 
และสถานทีรั่บประทานอาหารทีถ่กูสขุลักษณะ 
หอพักแรงงานทีผู่เ้ขา้รว่มหรอืผูแ้ทนจัดหาใหต้อ้งไดรั้บการดแูลรักษาใหส้ะอาดและปลอดภัย 
พรอ้มดว้ยมาตรการฉุกเฉนิทีเ่หมาะสม น้ํารอ้นสําหรับอาบน้ํา ความอบอุน่และการระบายอากาศทีเ่พยีงพอ 
และพืน้ทีส่ว่นบคุคลทีม่คีวามปลอดภัยเพือ่เก็บรักษาทรัพยส์นิสว่นบคุคลหรอืของมคีา่ 
และพืน้ทีส่ว่นตัวพรอ้มสทิธใินการเขา้ออกสถานทีไ่ดต้ามเหตผุลอนัควร 

 

8) การสือ่สารดา้นสขุภาพและความปลอดภัย 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งใหข้อ้มลูเรือ่งสขุภาพและความปลอดภยัทีเ่หมาะสมแกแ่รงงาน 
และการฝึกอบรมในภาษาทีแ่รงงานใช ้หรอืในภาษาทีแ่รงงานเขา้ใจ เกีย่วกบัอนัตรายทีถ่กูระบใุนสถานทีทํ่างาน 
ซึง่แรงงานเหลา่นัน้มคีวามเสีย่งทีจ่ะประสบ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงอนัตรายจากเครือ่งจักร ไฟฟ้า สารเคม ี
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อคัคภีัย และอนัตรายทางรา่งกาย 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นสขุภาพและความปลอดภยัตอ้งไดรั้บการตดิประกาศไวอ้ยา่งชดัเจนในสถานประกอบการ 
หรอืตดิไวใ้นสถานทีท่ีร่ะบไุวแ้ละ แรงงานเขา้ถงึได ้ตอ้งมกีารฝึกอบรมใหก้บัแรงงานทกุคนกอ่นเริม่ตน้การทํางาน 
และเป็นประจําหลังจากนัน้ แรงงานตอ้งไดรั้บการสง่เสรมิใหต้ระหนักถงึความสําคัญดา้นความปลอดภัย 
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ค.  สิง่แวดลอ้ม 
 

ผูเ้ขา้รว่มตระหนักวา่ความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มถอืเป็นสว่นหนึง่ของการผลติสนิคา้ระดับโลก 
การดําเนนิการผลติตอ้งลดผลกระทบตอ่ชมุชน สิง่แวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในขณะทีต่อ้งปกป้องสขุภาพและความปลอดภัยของสาธารณชนดว้ย ระบบการจัดการทีไ่ดรั้บการยอมรับ เชน่ 
ISO 14001 และระบบจัดการและตรวจสอบนเิวศสภาวะ (Eco Management and Audit System - EMAS) 
ไดนํ้ามาใชเ้ป็นแหลง่อา้งองิในการจัดเตรยีมหลักจรรยาบรรณและอาจเป็นแหลง่ขอ้มลูเพิม่เตมิทีม่ปีระโยชน ์

มาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม มดัีงนี้ 

 

1) ใบอนุญาตและการรายงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ใบอนุญาตดา้นสิง่แวดลอ้มทีจํ่าเป็นทัง้หมด (เชน่ การเฝ้าพนิจิการปลอ่ยของเสยี) การอนุมัต ิ
และการขึน้ทะเบยีนตอ้งไดรั้บการดําเนนิการ เก็บรักษา และปรับปรงุใหต้รงกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 
และตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดในการรายงาน 

 

2) การป้องกันมลภาวะและการลดการใชท้รัพยากร 
ตอ้งมกีารลดการปลอ่ย การระบายสารพษิ และการผลติของเสยีใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 
รวมถงึการขจัดใหห้มดไปทีแ่หลง่กอ่เกดิ หรอืทําการปฏบิตักิาร ตัวอยา่งเชน่ การเพิม่อปุกรณ์ควบคมุมลพษิ 
การปรับปรงุขัน้ตอนการผลติ การบํารงุรักษา และกระบวนการทางสาธารณูปโภค หรอืโดยวธิกีารอืน่ ๆ 
ตอ้งอนุรักษ์การใชท้รัพยากรธรรมชาต ิซึง่รวมถงึน้ํา เชือ้เพลงิฟอสซลิ แรธ่าต ุ
และผลติภัณฑจ์ากป่าดงดบิ หรอืดว้ยวธิกีารปฏบิตักิาร เชน่ ปรับปรงุขัน้ตอนการผลติ การบํารงุรักษา 
และกระบวนการทางสาธารณูปโภค การใชว้ัสดทุดแทน การนําไปใชซ้ํ้า การอนุรักษ์ การรไีซเคลิ 
หรอืโดยวธิกีารอืน่ ๆ 

 

3) วตัถอุันตราย 
ตอ้งมกีารชีบ้ง่สารเคมแีละวัตถอุืน่ใดทีก่อ่อนัตรายหากปลอ่ยออกสูส่ ิง่แวดลอ้ม ตดิป้ายแสดง เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ 
มกีารดแูลดา้นความปลอดภัยในเรอืงการจัดการ การเคลือ่นยา้ย การจัดเก็บ การรไีซเคลิ 
หรอืการนํากลับมาใชใ้หม ่รวมถงึการกําจัดทิง้ 

 

4) ขยะมลูฝอย 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งใชว้ธิกีารอยา่งเป็นระบบและรับผดิชอบในการระบ ุจัดการ ลด และกําจัดหรอืรไีซเคลิขยะมลูฝอย 
(ทีไ่มเ่ป็นอนัตราย)  

 

5) การปลอ่ยมลภาวะทางอากาศ 
การปลอ่ยสารระเหยทีเ่ป็นสารอนิทรยีเ์คม ีละอองลอย สารกดักรอ่น สารอนุภาค สารเคมทํีาลายโอโซน 
และการเผาไหมท้ีเ่กดิจากการปฏบิตังิานออกสูอ่ากาศ ตอ้งไดรั้บการจําแนก ตอ้งมกีารตรวจสอบ ควบคมุ 
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และบําบดักอ่นปลอ่ยออกเป็นประจํา 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งดําเนนิการตรวจสอบการทํางานของระบบควบคมุการปลอ่ยมลภาวะทางอากาศเป็นประจํา 

 

6) ขอ้จํากัดดา้นวสัด ุ
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งยดึถอืการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ 
และขอ้กําหนดของลกูคา้เกีย่วกบัการหา้มหรอืการจํากดัสารเฉพาะในสนิคา้และการผลติ 
รวมถงึการตดิฉลากระบเุกีย่วกบัการรไีซเคลิและการกําจัดทิง้ 

 

7) การจัดการน้ํา 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งดําเนนิโครงการการจัดการน้ําซึง่ตอ้งจัดทําบนัทกึ กําหนดคณุลักษณะ 
และตรวจสอบตดิตามแหลง่น้ํา การใชน้ํ้า และการปลอ่ยน้ํา รวมถงึการแสวงหาโอกาสในการอนุรักษ์น้ํา 
และควบคมุชอ่งทางการปนเป้ือน ตอ้งกําหนดคณุลักษณะ ตรวจตดิตาม ควบคมุ 
และบําบดัน้ําเสยีทกุชนดิตามทีกํ่าหนด กอ่นทําการปลอ่ยหรอืทิง้สูภ่ายนอก 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งทําการเฝ้าพนิจิประสทิธภิาพของระบบการบําบดัน้ําเสยีและระบบการกกัเก็บเป็นประจํา 
เพือ่ใหแ้น่ใจถงึสมรรถนะและสอดคลอ้งกบักฏระเบยีบ 

 

8) การใชพ้ลังงานและการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
ตอ้งมกีารตดิตามและบนัทกึการใชพ้ลังงานและการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดใน Scope 1 และ 2 
ทัง้ในระดับสถานประกอบการและ/หรอืในระดับองคก์ร 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งหาวธิทีีคุ่ม้คา่ตอ่ตน้ทนุเพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพในการใชพ้ลังงานและเพือ่ลดปรมิาณการใชพ้ลังงา
นและการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกใหตํ้า่ทีส่ดุ 
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ง. จรยิธรรม 
 

เพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประสบความสําเร็จในตลาด 
ผูเ้ขา้รว่มและตัวแทนตอ้งยดึถอืปฏบิตัติามมาตรฐานจรยิธรรมขัน้สงูสดุ รวมถงึ 

 

1) ความซือ่สตัยท์างธรุกจิ 
ตอ้งยดึถอืมาตรฐานความซือ่สตัยข์ัน้สงูสดุในทกุการดําเนนิทางธรุกจิ 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งมนีโยบายไมป่ระนีประนอมตอ่การทจุรติโดยสิน้เชงิ ทัง้นี้ เพือ่ป้องกนัการตดิสนิบน การคอรัปชนั 
การรดีไถ และการฉอ้ฉลในทกุรปูแบบ  

 

2) ไมม่กีารเอือ้ประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสม 
ตอ้งไมส่ญัญา เสนอ มอบอํานาจ ให ้
หรอืยอมรับการตดิสนิบนหรอืวธิกีารอืน่ใดทีจ่ะทําใหไ้ดรั้บผลประโยชนท์ีไ่มค่วรหรอืไมเ่หมาะสม 
ขอ้หา้มนีร้วมถงึการสญัญา เสนอ มอบอํานาจ ให ้หรอืยอมรับสิง่ของใดทีม่มีลูคา่ ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 
เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืรักษาธรุกจิไว ้ชีนํ้าธรุกจิแกผู่ใ้ดผูห้นึง่ หรอืไดรั้บผลประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสม 
ตอ้งมกีารตรวจสอบตดิตามและบงัคับใชก้ระบวนการตา่งๆ 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่เป็นไปตามกฎหมายตอ่ตา้นการคอรัปชนั 

 

3) การเปิดเผยขอ้มลู 
การเจรจาทางธรุกจิทัง้หมดควรกระทําอยา่งโปรง่ใสและมกีารอา้งองิในเอกสารและบนัทกึขอ้มลูทางธรุกจิของผูเ้ข ้
ารว่มอยา่งถกูตอ้งแมน่ยํา ขอ้มลูเกีย่วกบัแรงงาน สขุภาพและความปลอดภยั วธิปีฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม 
กจิกรรมทางธรุกจิ โครงสรา้ง สถานะและผลประกอบการทางการเงนิของผูเ้ขา้รว่ม 
ตอ้งไดรั้บการเปิดเผยตามกฏระเบยีบและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งของอตุสาหกรรม 
การปลอมแปลงบนัทกึขอ้มลูหรอืแถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จเกีย่วกบัเงือ่นไขหรอืวธิปีฏบิตัใินหว่งโซอ่ปุทานเป็นสิง่
ทีย่อมรับไมไ่ด ้

 

4) ทรัพยส์นิทางปัญญา 
สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาตอ้งไดรั้บการเคารพ กลา่วคอื 
การถา่ยโอนเทคโนโลยแีละฐานความรูต้อ้งกระทําในลักษณะทีม่กีารปกป้องสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา 
ขอ้มลูของลกูคา้และ ผูส้ง่มอบ ตอ้งไดรั้บการปกป้อง 

 

5) การดําเนนิธรุกจิ การโฆษณา และการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 
ตอ้งรักษามาตรฐานของการดําเนนิธรุกจิ การโฆษณา และการแขง่ขันทีเ่ป็นธรรม  
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6) การปกป้องลกัษณะบคุคลและการไมต่อบโต ้
มโีครงการคุม้ครองความลับ ความเป็นนรินาม 
และการปกป้องซพัพลายเออรแ์ละลกูจา้งทีเ่ป็นผูร้อ้งเรยีน 2เวน้แตจ่ะถกูหา้มโดยกฎหมาย 
ผูเ้ขา้รว่มควรมกีระบวนการสือ่สารสําหรับบคุลากรเพือ่ใหส้ามารถแจง้ความกงัวลของตนไดโ้ดยปราศจากความกลั
วจากการถกูตอบโต ้

 

7) การหาแหลง่แรธ่าตโุดยมคีวามรับผดิชอบ 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งมนีโยบายทีส่มเหตผุลในการหาแรธ่าตแุทนทาลัม ดบีกุ ทังสเตน และทองคํา 
ทีนํ่ามาใชใ้นการผลติสนิคา้ซึง่มไิดเ้ป็นการสนับสนุนดา้นเงนิทนุแกก่ลุม่ตดิอาวธุทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชนอยา่งรา้ยแ
รงไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโกหรอืประเทศใกลเ้คยีง 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งดําเนนิการตรวจสอบสถานะอยา่งเครง่ครัดในการหาแหลง่ทีม่าและลําดับหว่งโซข่องการคุม้ครองแร่
ธาตเุหลา่นี ้และแสดงมาตรฐานการตรวจสอบสถานะทีม่ใีหแ้กล่กูคา้เมือ่ลกูคา้รอ้งขอ 

 

8) ความเป็นสว่นตัว 
ผูเ้ขา้รว่มใหคํ้ามัน่ในการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลตามความคาดหมายและดว้ยเหตผุลอนัควรของผูท้ีทํ่าธรุกจิดว้ย 
รวมถงึผูส้ง่มอบ ลกูคา้ ผูบ้รโิภค และพนักงาน 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายรักษาความปลอดภัยความเป็นสว่นตัวและระเบยีบขอ้กําหนดในกรณีทีไ่ดร้วบรวม 
เก็บรักษา ประมวลผล สง่ตอ่ และแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล 

  

  

                                                           
2 นยิามของผูร้อ้งเรยีน: ผูใ้ดก็ตามทีเ่ปิดเผยการกระทําทีไ่มเ่หมาะสมของพนักงานหรอืเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 
หรอืของเจา้หนา้ทีภ่าครัฐหรอืหน่วยงานรัฐ  
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จ. ระบบการบรหิารจัดการ 
 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งปฏบิตัใิชห้รอืจัดตัง้ระบบการจัดการซึง่มขีอบขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหาของหลักจรรยาบรรณนี ้
ระบบการจัดการตอ้งไดรั้บการออกแบบขึน้เพือ่ให ้(ก)สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบ 
และขอ้กําหนดของลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการและผลติภัณฑข์องผูเ้ขา้รว่มทีม่กีารบงัคับใช ้(ข) 
สอดคลอ้งกบัหลักจรรยาบรรณนี้ และ (ค) 
ระบแุละบรรเทาความเสีย่งจากการปฏบิตังิานอนัเกีย่วเนื่องกบัหลักจรรยาบรรณนี ้
ระบบควรเอือ้อํานวยการปรับปรงุอยา่งตอ่เนื่อง 

 

ระบบการจัดการควรมอีงคป์ระกอบเบือ้งตน้ตอ่ไปนี ้

 

1) ความมั่นสญัญาของบรษัิท 
คําแถลงนโยบายความรับผดิชอบดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มของบรษัิทเพือ่ยนืยนัถงึพันธกจิของผูเ้ขา้รว่มทีป่ฏบิตั ิ
ตนใหส้อดคลอ้งและปรับปรงุอยา่งตอ่เนื่อง 
ซึง่ไดรั้บการเห็นชอบโดยคณะผูบ้รหิารและตดิประกาศไวเ้ป็นภาษาทอ้งถิน่ภายในสถานประกอบการ 

 

2) ความสํานกึในหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของฝ่ายบรหิาร 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งระบตัุวผูบ้รหิารอาวโุสและผูแ้ทนของบรษัิททีรั่บผดิชอบในการนําระบบการจัดการและโครงการทีเ่กีย่
วขอ้งมาปฏบิตั ิผูบ้รหิารอาวโุสทําการทบทวนสถานะของระบบการจัดการเป็นประจํา 

 

3) ขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้กําหนดของลกูคา้ 
มกีระบวนการเพือ่ระบ ุเฝ้าพนิจิ และทําความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย กฏระเบยีบ 
และขอ้กําหนดของลกูคา้ทีบ่งัคับใช ้รวมถงึขอ้กําหนดของหลักจรรยาบรรณนี ้

 

4) การประเมนิความเสีย่งและการจัดการความเสีย่ง 
มกีระบวนการเพือ่ชีบ้ง่การปฏบิตัติามกฎหมาย สิง่แวดลอ้ม 
สขุภาพและความปลอดภัย3และวธิปีฏบิตัติอ่แรงงานและความเสีย่งตอ่จรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการ
ของผูเ้ขา้รว่ม 
มกีารพจิารณาระดับนัยสําคัญทีเ่กีย่วขอ้งสําหรับความเสีย่งแตล่ะรายการและมกีารใชก้ระบวนการและการควบคมุท
างกายภาพทีเ่หมาะสมเพือ่ควบคมุความเสีย่งทีร่ะบใุหเ้ป็นไปตามกฏระเบยีบ 

 

                                                           
3 พืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นการประเมนิความเสีย่งสําหรับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภัยไดแ้ก ่พืน้ทีท่ําการผลติ คลงัสนิคา้และวสัด ุ
และสถานทีจั่ดเก็บอปุกรณ์สนับสนุนดา้นสาธารณูปโภค รวมถงึหอ้งปฏบิตักิารและพืน้ทีท่ําการทดสอบ สขุา (หอ้งอาบน้ํา) ครัว/โรงอาหาร 
และหอพกั/บา้นพกัแรงงาน 
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5) วตัถปุระสงคก์ารปรับปรงุ 
มกีารกําหนดวัตถปุระสงค ์เป้าหมาย 
และแผนการปฏบิตัอิยา่งเป็นลายลักษณ์อกัษรเพือ่ปรับปรงุผลการทํางานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มของผูเ้ขา้รว่ม 
รวมถงึการประเมนิผลความสําเร็จตามวัตถปุระสงคข์องผูเ้ขา้รว่มเป็นระยะๆ 

 

6) การฝึกอบรม 
จัดโครงการฝึกอบรมผูจั้ดการและแรงงานเพือ่บงัคับใชน้โยบาย กระบวนการทํางาน 
และวัตถปุระสงคก์ารปรับปรงุของผูเ้ขา้รว่ม และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้กําหนดทีบ่งัคับใช ้

 

7) การสือ่สาร 
มกีระบวนการสือ่สารขอ้มลูทีช่ดัเจนและถกูตอ้งเกีย่วกบันโยบาย แนวปฏบิตั ิความคาดหมาย 
และผลการทํางานของผูเ้ขา้รว่ม ตอ่แรงงาน ผูส้ง่มอบ และลกูคา้ 

 

8) ความคดิเห็นตอบกลับ การมสีว่นรว่ม และการรอ้งทกุขข์องแรงงาน 
มกีระบวนการอยา่งตอ่เนื่องซึง่รวมถงึกลไกการรอ้งทกุขท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 
เพือ่ประเมนิความเขา้ใจของพนักงานและรับความคดิเห็นตอบกลับตอ่วธิปีฏบิตัแิละสภาพการทํางานตามทีค่รอบค
ลมุอยูใ่นหลักจรรยาบรรณนี้เพือ่สง่เสรมิการปรับปรงุอยา่งตอ่เนื่อง 

 

9) การตรวจตดิตามและประเมนิ 
ทําการประเมนิตนเองเป็นระยะๆ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ไดดํ้าเนนิการตามกฎหมายและระเบยีบขอ้กําหนด 
รวมถงึเนื้อหาของหลักจรรยาบรรณและขอ้กําหนดของลกูคา้ตามทีส่ญัญาไว ้
ซึง่สมัพันธก์บัความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

10) กระบวนการปฏบิัตกิารแกไ้ข 
มกีระบวนการปฏบิตักิารแกไ้ขอยา่งทันทว่งทตีอ่ความเสือ่มประสทิธภิาพซึง่ระบไุดจ้ากการประเมนิภายในหรอืภาย
นอก การตรวจสอบ การสบืสวน และการทบทวน 

 

11) การจัดทําเอกสารและบันทกึขอ้มลู 
มกีารสรา้งและรักษาเอกสารและบนัทกึขอ้มลูเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบและสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดขอ
งบรษัิท พรอ้มทัง้การรักษาความลับเพือ่ปกป้องความเป็นสว่นตัวตามความเหมาะสม 

 

12) ความรับผดิชอบตอ่ผูส้ง่มอบ 
มกีระบวนการเพือ่สือ่สารขอ้กําหนดหลักจรรยาบรรณไหแ้กผู่ส้ง่มอบ 
และเพือ่เฝ้าพนิจิผูส้ง่มอบใหป้ฏบิตัติามหลักจรรยาบรรณนี ้ 
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แหลง่อา้งองิ 
 

มาตรฐานดังตอ่ไปนี้ไดนํ้ามาใชใ้นการจัดเตรยีมหลักจรรยาบรรณและอาจเป็นแหลง่ขอ้มลูเพิม่เตมิทีม่ปีระโยชน ์
มาตรฐานดังตอ่ไปนี้อาจหรอือาจไมไ่ดนํ้าไปใชโ้ดยผูเ้ขา้รว่มแตล่ะราย 

กฎหมายปฏริปูวอลลส์ตรที ดอดด-์แฟรงค ์
และพระราชบญัญัตกิารคุม้ครองผูบ้รโิภค http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf 

ระบบการจัดการและการตรวจสอบดา้นสิง่แวดลอ้ม http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 

แนวปฏบิตัจิรยิธรรมการคา้ www.ethicaltrade.org/ 

แนวปฏบิตัขิององคก์รแรงงานสากลดา้นความปลอดภัยและสขุภาพ 
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf 

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

มาตรฐาน ISO 14001 www.iso.org 

สมาคมป้องกนัอคัคภีัยแหง่ชาต ิwww.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp 

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict- Affected and 
High Risk Areas http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf 

OHSAS 18001 http://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/  

ปฏญิญาสทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาต ิwww.un.org/Overview/rights.html 

อนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติ https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/  

ขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิwww.unglobalcompact.org 

ระเบยีบการเขา้ซือ้กจิการของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมรกิา www.acquisition.gov/far/ 

SA 8000 http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937 

มาตรฐานแรงงานวา่ดว้ยความรับผดิชอบทางสงัคม (SAI) www.sa-intl.org 

  

  

http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm
http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf
http://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937
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ประวตัเิอกสาร 
 

ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่1.0 - เผยแพร ่ตลุาคม 2547 

ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่1.1 - เผยแพร ่พฤษภาคม 2548 เปลีย่นเอกสารใหอ้ยูใ่นรปูแบบ RBA 
ปรับปรงุการจัดหนา้เล็กนอ้ย ไมม่คีวามเปลีย่นแปลงในเนื้อหา 

ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่2.0 - เผยแพร ่ตลุาคม 2548 พรอ้มแกไ้ขขอ้กําหนดหลายขอ้ ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่3.0 - เผยแพร ่
มถินุายน 2552 พรอ้มแกไ้ขขอ้กําหนดหลายขอ้ 

ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่4.0 - เผยแพร ่เมษายน 2555 พรอ้มแกไ้ขขอ้กําหนดหลายขอ้ ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่5.0 - เผยแพร ่
พฤศจกิายน 2557 พรอ้มแกไ้ขขอ้กําหนดหลายขอ้ 

ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่5.1 – เผยแพร ่มนีาคม 2558 พรอ้มแกไ้ขเนื้อหาของ ก1 มผีลใชบ้งัคับเมือ่ 1 มกราคม 2559 

ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่6.0 - เผยแพร ่มกราคม 2561 พรอ้มแกไ้ขขอ้กําหนดหลายขอ้ 

 

หลักจรรยาบรรณ RBA 
ไดเ้ริม่พัฒนาขึน้เป็นครัง้แรกโดยกลุม่บรษัิทผูผ้ลติผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสร์ะหวา่งมถินุายนถงึตลุาคม 2547 
บรษัิทตา่งๆ ไดรั้บการเชญิและสง่เสรมิใหนํ้าหลักจรรยาบรรณนี้ไปปฏบิตัใิช ้
คณุอาจของรับทราบขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้าก responsiblebusiness.org 
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