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หลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมิตรธุรกิจผูมี้ความรับผิดชอบ 

 
หลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมิตรธุรกิจผูม้คีวามรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance, RBA) 
ก่อนหนา้น้ีคือหลกัจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC) 
ซ่ึงไดก้าํหนดมาตรฐานขึ้นเพื่อใหม้ัน่ใจว่า สภาพแวดลอ้มการทาํงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
หรืออุตสาหกรรมอ่ืนท่ีมีช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นองคป์ระกอบหลกั รวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมดงักล่าวมีความปลอดภยัต่อพนกังาน 
พนกังานไดรั้บการปฏิบตัิดว้ยความเคารพและให้เกียรติ วิธีการดาํเนินธุรกิจแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้ม และมีจริยธรรม 

ภาคส่วนท่ีนบัว่าเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามจุดประสงคข์องหลกัจรรยาบรรณน้ีคือ องคก์รท่ีอาจมีการออกแบบ ทาํการตลาด ทาํการผลิต 
หรือการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ เพื่อผลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจในภาคอิเล็กทรอนิกส์อาจนาํหลกัจรรยาบรรณน้ีไปใชโ้ดยสมคัรใจ 
และอาจนาํไปใชก้บัธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานและผูรั้บเหมา ซ่ึงรวมถึงผูจ้ดัหาแรงงานตามสัญญาจา้ง 

ในการนาํหลกัจรรยาบรรณไปปฏิบตัิใชแ้ละเป็นผูเ้ขา้ร่วมนั้น (“ผูเ้ขา้ร่วม”) 
ธุรกิจตอ้งแสดงถึงการสนบัสนุนหลกัจรรยาบรรณและปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการตามท่ีระบุไว ้

ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งเคารพหลกัจรรยาบรรณซ่ึงถือเป็นแนวปฏิบตัิท่ีครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยอยา่งนอ้ย 
ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งแจง้ให้ผูส่้งมอบลาํดบัถดัลงไปรับทราบและให้นาํหลกัจรรยาบรรณน้ีไปปฏิบตัิใช้ 

ส่ิงสาํคญัพื้นฐานในการนาํหลกัจรรยาบรรณน้ีไปปฏิบตัิใชค้อื ธุรกิจท่ีมีการปฏิบตัิการในประเทศใด ๆ ก็ตาม 
ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบทุกฉบบัและทุกขอ้ของประเทศนั้น ๆ ท่ีธุรกิจเก่ียวขอ้ง0

1 นอกจากน้ี 
หลกัจรรยาบรรณน้ียงัส่งเสริมให้ผูเ้ขา้ร่วมปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดซ่ึงสูงกว่าท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้โดยยดึถือตามมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล 
เพื่อการพฒันาในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม สภาพแวดลอ้ม และจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งน้ี 
การปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณตอ้งไม่เป็นการละเมิดกฎหมายในทอ้งถ่ิน อยา่งไรก็ตาม หากมคีวามแตกต่างของมาตรฐานต่าง ๆ ระหว่างหลกัจรรยาบรรณของ 
RBA กบักฎหมายในทอ้งถ่ิน RBA จะกาํหนดการปฏิบตัิให้สอดคลอ้งโดยเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีเขม้งวดท่ีสุด 
ขอ้กาํหนดในหลกัจรรยาบรรณน้ีไดด้ดัแปลงมาจากและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
รวมถึงคาํประกาศขององคก์ารแรงงานสากลดา้นหลกัการและสิทธิขั้นพื้นฐานของการทาํงานและปฏิญญาสิทธิมนุษยชนสากลแห่งสหประชาชาติ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางของสหประชาชาติดา้นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

RBA มีความมุ่งมัน่ในการรับขอ้มูลจากผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อการพฒันาและการนาํหลกัจรรยาบรรณน้ีไปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 

หลกัจรรยาบรรณน้ีแบ่งออกเป็นห้าหมวด ไดแ้ก่ หมวด ก. ข. และ ค. วางมาตรฐานสาํหรับแรงงาน สุขภาพและความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มตามลาํดบั 
หมวด ง. เพิ่มเตมิมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมทางธุรกิจ  หมวด จ. 
วางแนวทางพื้นฐานของระบบการจดัการท่ีเป็นท่ียอมรับในการนาํหลกัจรรยาบรรณน้ีมาปฏิบตัิ 

 
 

 

 

 

 
1 หลกัจรรยาบรรณน้ีไม่มีเจตนาก่อให้เกิดสิทธ์ิเพิ่มเติมต่อบุคคลท่ีสาม รวมถึงพนกังานของธุรกิจ 
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ก. แรงงาน 
 

ผูเ้ขา้ร่วมใหค้าํมัน่ในการรักษาสิทธิมนุษยชนของแรงงาน และปฏิบตัิต่อแรงงานอยา่งมีศกัด์ิศรีและดว้ยความเคารพตามท่ีเขา้ใจในระดบัสากล 
โดยประยกุตใ์ชก้บัแรงงานทุกประเภท ทั้งแรงงานชัว่คราว แรงงานต่างดา้ว แรงงานนกัเรียน แรงงานสัญญาจา้ง แรงงานจา้งโดยตรง และแรงงานประเภทอ่ืน 
ๆ มาตรฐานท่ีระบุไวใ้นแหล่งอา้งอิงเป็นมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับและถูกนาํมาใชใ้นการจดัเตรียมหลกัจรรยาบรรณน้ี 
และอาจเป็นแหล่งขอ้มูลเพิม่เติมท่ีเป็นประโยชน์ 

 
มาตรฐานดา้นแรงงาน มดีงัน้ี: 

 
 
1) เสรีภาพในการเลือกงาน 
ห้ามมิใหม้ีการบงัคบัใชแ้รงงาน การผูกมดัแรงงาน (รวมถึงผูกมดัดว้ยภาระหน้ี) ไม่ว่าจะโดยสมคัรใจหรือไม่สมคัรใจ หรือแรงงานตามพนัธะสัญญา 
หรือการหาประโยชน์จากแรงงานนกัโทษ ทาส หรือการคา้มนุษย ์ซ่ึงรวมไปถึงการขนส่ง การเคล่ือนยา้ย การเกณฑ ์การถ่ายโอน 
หรือการบงัคบับุคคลเขา้ทาํงานดว้ยการข่มขู ่บงัคบั ขู่เขญ็ ลกัพาตวั หรือหลอกลวงให้ใชแ้รงงานหรือให้บริการ 
ห้ามมขีอ้จาํกดัท่ีปราศจากเหตุผลอนัควรในการห้ามแรงงานเคล่ือนท่ีภายในสถานท่ีประกอบการ 
นอกจากน้ียงัรวมถึงขอ้จาํกดัท่ีปราศจากเหตุผลอนัควรในการเขา้หรือออกจากสถานท่ีซ่ึงจดัหาให้โดยบริษทั รวมถึงหอพกัหรือท่ีพกัอาศยัสาํหรับคนงาน ถา้มี 
ในส่วนของกระบวนการจา้งงาน แรงงานตอ้งไดรั้บสัญญาจา้งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในภาษาทอ้งถ่ินซ่ึงมีรายละเอียดขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการจา้งงาน 
แรงงานต่างดา้วตอ้งไดรั้บหนงัสือสัญญาจา้งงานก่อนท่ีแรงงานจะออกจากประเทศท่ีเป็นถ่ินกาํเนิดของตน 
และตอ้งไม่มีการสับเปล่ียนหรือการเปล่ียนแปลงเน้ือหาในสัญญาจา้งงานหลงัจากท่ีแรงงานมาถึงยงัประเทศปลายทางท่ีรับแรงงาน 
เวน้แต่เปล่ียนแปลงให้ตรงตามกฎหมายในทอ้งถ่ิน และมีเง่ือนไขท่ีเทียบเท่าหรือดีกว่า งานทั้งหมดตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจ 
และแรงงานตอ้งมีอิสระท่ีจะออกจากงานหรือพน้จากการจา้งงานเมื่อใดก็ไดโ้ดยไมม่ีการลงโทษ หากไดรั้บแจง้อยา่งสมเหตุสมผลตามสัญญาของแรงงาน ผูว้่าจา้ง 
ตวัแทน และตวัแทนช่วงจะไม่ยึดถือหรือทาํลาย ปกปิด หรืออายดัเอกสารระบุตวับุคคลหรือเอกสารการเขา้เมืองของแรงงาน เช่น 
บตัรประจาํตวัท่ีออกให้โดยรัฐบาล หนงัสือเดินทาง หรือหนงัสืออนุญาตทาํงาน 
นายจา้งสามารถเก็บเอกสารไดก็้ต่อเมื่อกฎหมายกาํหนดใหม้ีการเก็บรักษาเอกสารดงักล่าวเท่านั้น ในกรณีน้ี 
ไม่ควรปฏิเสธไม่ให้แรงงานเขา้ถึงเอกสารของตนไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม แรงงานตอ้งไมม่ีการจ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ 
หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการจา้งงานของตนให้แก่ตวัแทนของนายจา้งหรือตวัแทนช่วงในการจดัหางาน หากพบว่าแรงงานเป็นผูจ้่ายค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
ค่าธรรมเนียมจาํนวนนั้น ๆ ตอ้งถูกคืนใหก้บัแรงงาน 

 
 
2) แรงงานเยาวชน 
ห้ามใชแ้รงงานเด็กในทุกขั้นตอนของการผลิต “เด็ก” หมายถึงบุคคลใด ๆ ท่ีมีอายตุํ่ากว่า 15 ปี หรือมีอายตุํ่ากว่าอายสุาํเร็จการศึกษาภาคบงัคบั 
หรือมีอายตุํ่ากว่าอายกุารจา้งงานขั้นตํ่าในประเทศ โดยถืออายท่ีุสูงสุดเป็นหลกั ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งใชก้ลไกท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบอายขุองแรงงาน 
บริษทัสามารถสนับสนุนให้มีโครงการฝึกงานเพื่อการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบ แรงงานท่ีมีอายตุํ่ากว่า 18 ปี (แรงงานเยาวชน) 
ตอ้งไม่ทาํงานท่ีเส่ียงอนัตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภยัของตน ทั้งน้ีรวมถึงการไม่ทาํงานกะกลางคืนและการไม่ทาํงานล่วงเวลา 
ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระบบการจดัการแรงงานนักเรียนอยา่งเหมาะสม โดยมีการเก็บรักษาขอ้มูลระเบียนนกัเรียน 
ตรวจสอบเง่ือนไขการจา้งงานของหน่วยงานการศึกษาท่ีเขา้ร่วมอยา่งเขม้งวด และปกป้องสิทธิของนกัเรียนตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งให้การสนบัสนุนและการฝึกอบรมแก่แรงงานนกัเรียนทุกคนตามสมควร หากไม่มีกฎหมายในทอ้งถ่ินกาํหนดไว ้อตัราค่าจา้งแรงงานนกัเรียน 
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ผูฝึ้กงาน และแรงงานฝึกหดัอยา่งนอ้ยตอ้งเท่ากบัอตัราค่าจา้งของแรงงานขั้นเร่ิมตน้ท่ีทาํงานแบบเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั หากพบว่ามีการใชแ้รงงานเด็ก 
จะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือและดาํเนินการแกไ้ข 

 
 
3) ชัว่โมงการทาํงาน 
การศึกษาดา้นการดาํเนินกิจการระบุอยา่งชดัเจนว่า ความเครียดของแรงงานมคีวามสัมพนัธ์กบัผลิตภาพท่ีลดลง ทาํให้มีการเปล่ียนงานเพิ่มมากขึ้น 
และมีการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น ชัว่โมงการทาํงานตอ้งไม่เกินจาํนวนสูงสุดท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี 
ชัว่โมงทาํงานไมค่วรมากกว่า 60 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ รวมถึงชัว่โมงทาํงานล่วงเวลา เวน้แต่ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ 
การทาํงานล่วงเวลาทั้งหมดจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ แรงงานตอ้งไดรั้บอนุญาตให้มีวนัหยดุอยา่งนอ้ยหน่ึงวนัต่อสัปดาห์ 

 
 
4) ค่าจา้งและสวสัดิการ 
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่แรงงานตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้รวมถึงกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าแรงขั้นตํ่า ค่าล่วงเวลา 
และสวสัดิการตามท่ีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้แรงงานตอ้งไดรั้บค่าตอบแทนสาํหรับการทาํงานล่วงเวลามากกว่าอตัราค่าแรงรายชัว่โมงในเวลาทาํงานปกติ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถ่ิน ห้ามใชว้ิธีการหกัค่าแรงเพื่อเป็นมาตรการลงโทษทางวินยั ในแต่ละรอบของการจ่ายค่าแรง 
แรงงานตอ้งไดรั้บแจง้รายการค่าจา้งภายในเวลาอนัควรและสามารถเขา้ใจไดง้่าย รวมถึงขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการพิสูจน์ความถูกตอ้งของค่าจา้งต่องานท่ีไดท้าํ 
การใชแ้รงงานชัว่คราว แรงงานนอกพื้นท่ี และแรงงานภายนอกทั้งหมดตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัของกฎหมายทอ้งถ่ิน 

 
 
5) การปฏิบติัอยา่งมีมนุษยธรรม 
ตอ้งไมม่ีการปฏิบตัิโดยใชค้วามรุนแรงหรือไร้มนุษยธรรม รวมถึงความรุนแรง ความรุนแรงตามเพศภาวะ การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มเหงทางเพศ 
การลงโทษรุนแรง การขู่เขญ็ทางจิตใจหรือร่างกาย การกลัน่แกลง้ การทาํให้อบัอายต่อหนา้สาธารณะ หรือการละเมิดดว้ยวาจาต่อแรงงาน 
หรือแมแ้ต่การขูว่่าจะกระทาํการดงักล่าว 
นโยบายและกระบวนการทางวินยัเพื่อป้องกนัการกระทาํขา้งตน้ตอ้งไดรั้บการกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนและแจง้ใหแ้รงงานรับทราบ 

 
 
6) การไม่เลือกปฏิบติัและการไม่คุกคาม  
ผูเ้ขา้ร่วมควรให้คาํมัน่ต่อแรงงานเก่ียวกบัการปราศจากการข่มเหงและปราศจากการเลือกปฏิบตัิท่ีผิดกฎหมาย 
บริษทัตอ้งไมเ่ลือกปฏิบตัิหรือคุกคามอนัเน่ืองมาจากชาติพนัธุ์ สีผิว อาย ุเพศ รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศภาวะ 
เผ่าพนัธุ์หรือถ่ินกาํเนิด ความพิการ การตั้งครรภ ์ศาสนา ความสัมพนัธ์ทางการเมือง สมาชิกสหภาพ สถานะทหารผ่านศึก 
ขอ้มูลทางพนัธุกรรมท่ีไดรั้บการคุม้ครอง หรือสถานะการสมรส ในการจา้งงานและวิธีปฏิบตัิในการทาํงาน เช่น ค่าแรง การเล่ือนขั้น การให้รางวลั 
และโอกาสในการไดรั้บการฝึกอบรม แรงงานตอ้งมีสถานท่ีปฏิบตัิศาสนกิจตามเหตุผลอนัควร นอกจากน้ี 
แรงงานหรือผูท่ี้อาจเป็นแรงงานไม่ควรตอ้งถูกกาํหนดให้ทาํการตรวจสุขภาพ รวมทั้งการตรวจการตั้งครรภห์รือความบริสุทธ์ิ 
หรือทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายซ่ึงอาจนาํไปสู่การเลือกปฏิบตัิ โดยไดม้ีการร่างเอกสารฉบบัน้ีตามอนุสัญญาว่าดว้ยการเลือกปฏิบตั ิ(การจา้งงานและอาชีพ) 
ขององคก์ารแรงงานสากล (ฉบบัท่ี 111) 

 
7) เสรีภาพในการสมาคม 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทอ้งถ่ิน ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งเคารพสิทธิของแรงงานทุกคนท่ีตอ้งการก่อตั้งและเขา้ร่วมสหภาพแรงงานตามความสมคัรใจ 
เพื่อการต่อรองร่วมกนัและการชุมนุมอยา่งสันติ เช่นเดียวกนักบัการเคารพสิทธิของแรงงานท่ีละเวน้จากการร่วมกิจกรรมดงักล่าว 
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แรงงานและ/หรือผูแ้ทนจะตอ้งสามารถส่ือสารและแบ่งปันแนวคิดและความกงัวลกบัฝ่ายบริหารเก่ียวกบัสภาพการทาํงานและวิธีการบริหารไดอ้ยา่งเปิดเผย 
โดยปราศจากความกลวัจากการถูกเลือกปฏิบตัิ ลงโทษ ขม่ขู ่หรือคุกคาม 
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ข. สุขภาพและความปลอดภยั 
 

ผูเ้ขา้ร่วมตระหนกัว่า นอกจากการลดอุบตัิการณ์ของการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการทาํงานแลว้ 
ส่ิงแวดลอ้มการทาํงานท่ีปลอดภยัและดีต่อสุขภาพจะช่วยเพิม่คุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ทาํให้การผลิตมีความสมํ่าเสมอ 
ตลอดจนสามารถรักษาแรงงานและขวญักาํลงัใจของแรงงาน 
ผูเ้ขา้ร่วมยงัตระหนกัอีกว่าการให้ขอ้มูลและความรู้แก่แรงงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะคน้หาและแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในสถา

นประกอบการ 

ระบบการจดัการท่ีไดรั้บการยอมรับ เช่น ISO 45001 และแนวปฏิบตัิขององคก์ารแรงงานสากลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพวิชาชีพ 
ไดน้าํมาใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงในการจดัเตรียมหลกัจรรยาบรรณและอาจเป็นแหล่งขอ้มลูเพิ่มเติมท่ีมีประโยชน์ 

 
มาตรฐานดา้นสุขภาพและความปลอดภยั มีดงัน้ี: 

 
 
1) ความปลอดภยัในการทาํงาน 
แรงงานท่ีมีความเส่ียงต่ออนัตรายดา้นสุขภาพและความปลอดภยั (เช่น อนัตรายจากสารเคมี ไฟฟ้าหรือแหล่งพลงังานอ่ืน อคัคีภยั ยานพาหนะ 
และการตกจากท่ีสูง) ตอ้งไดรั้บการระบุและประเมิน รวมทั้งลดความเส่ียงโดยใชล้าํดบัขั้นของการควบคุมอนัตราย ซ่ึงประกอบไปดว้ยการขจดัความเส่ียง 
การแทนท่ีกระบวนการหรือดว้ยวสัดุ การควบคมุโดยการออกแบบเฉพาะ การใชก้ารควบคุมทางวิศวกรรมและการควบคมุทางการบริหารจดัการ 
การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั และระเบียบปฏิบตัิดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน (รวมถึงระบบล็อกและการแขวนป้ายเตือน) 
และการให้การฝึกอบรมดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง เมื่ออนัตรายต่าง ๆ ไม่สามารถควบคุมไดโ้ดยวิธีการขา้งตน้ 
แรงงานตอ้งไดรั้บอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีไดรั้บการบาํรุงรักษาอยา่งดีและเหมาะสม 
รวมทั้งเอกสารให้ความรู้เก่ียวกบัความเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายเหล่านั้น 
นอกจากน้ียงัตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพื่อนาํสตรีตั้งครรภแ์ละมารดาท่ีให้นมบุตรออกจากสภาวะการทาํงานท่ีมีอนัตรายสูง 
ขจดัหรือลดความเส่ียงเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยัในท่ีทาํงานของสตรีตั้งครรภแ์ละมารดาท่ีให้นมบุตร รวมถึงความเส่ียงอนัสืบเน่ืองจากการทาํงาน 
และจดัหาสถานท่ีสาํหรับมารดาท่ีให้นมบุตรท่ีเหมาะสม 

 
 
2) ความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน 
สถานการณ์และเหตุการณ์ในกรณีฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งไดรั้บการตรวจและประเมิน และลดผลกระทบให้นอ้ยท่ีสุด 
โดยการใชแ้ผนรับมือฉุกเฉินและกระบวนการตอบสนอง รวมถึงการรายงานเหตุฉุกเฉิน การแจง้เตือนพนกังานและกระบวนการอพยพล้ีภยั 
การฝึกซอ้มแรงงานและการฝึกหนีไฟ จะตอ้งดาํเนินการฝึกหนีไฟอยา่งนอ้ยปีละคร้ังหรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด แลว้แตว่่าขอ้กาํหนดใดจะเขม้งวดกว่า 
นอกจากน้ี แผนฉุกเฉินควรรวมถึงเคร่ืองมือตรวจจบัและดบัเพลิงท่ีเหมาะสม ทางออกท่ีไม่มีส่ิงกีดกวางและชดัเจน ทางออกฉุกเฉินท่ีเพียงพอ 
ขอ้มูลติดต่อหน่วยกูภ้ยัฉุกเฉิน และแผนฟ้ืนฟู แผนและกระบวนการดงักล่าวจะตอ้งเนน้ท่ีการลดอนัตรายท่ีเกิดขึ้นต่อชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม 
และทรัพยสิ์นให้เหลือนอ้ยท่ีสุด 
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3) การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการทาํงาน 
ตอ้งมีการนาํระเบียบปฏิบตัิและระบบต่าง ๆ มาใชเ้พื่อป้องกนั จดัการ ติดตาม และรายงานการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการทาํงาน 
รวมถึงมาตรการส่งเสริมการรายงานของแรงงาน การจาํแนกและบนัทึกกรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วย การให้การรักษาท่ีจาํเป็น 
การสอบสวนและดาํเนินการเพื่อแกไ้ขท่ีสาเหตุ และการอาํนวยความสะดวกให้แรงงานกลบัเขา้ทาํงาน 

 
 
4) สุขอนามยัอุตสาหกรรม 
แรงงานท่ีเส่ียงต่อการไดรั้บสารเคมี สารชีวภาพและกายภาพ ตอ้งไดรั้บการระบุ ประเมิน ควบคุม ตามลาํดบัขั้นของการควบคุม 
หากมีการระบุว่าอาจเกิดอนัตรายขึ้น ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งมองหาโอกาสในการกาํจดัและ/หรือลดอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 
อนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งถูกขจดัหรือควบคุมผ่านการควบคมุท่ีเหมาะสมดา้นการออกแบบ ดา้นวิศวกรรม และดา้นการจดัการ 
เมื่อไม่สามารถควบคุมความเส่ียงอนัตรายไดอ้ยา่งเพยีงพอโดยวธีิการดงักล่าว 
สุขภาพของแรงงานตอ้งไดรั้บการป้องกนัโดยการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม ซ่ึงตอ้งไดรั้บการบาํรุงรักษาอยา่งดี โดยไมม่ีค่าใชจ้่าย 
จะตอ้งมีโปรแกรมการป้องกนั และโปรแกรมควรมีเอกสารให้ความรู้เก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเช่ือมโยงกบัอนัตรายเหล่านั้น 

 
 
5) งานท่ีตอ้งการแรงงานทางกายภาพ 
แรงงานท่ีเส่ียงต่ออนัตรายจากงานท่ีใชแ้รงงานทางกายภาพ รวมถึงการจดัการกบัวสัดุโดยแรงงานคนและการยกของหนกัหรือยกของเป็นประจาํ 
การยืนเป็นเวลานานหรือเป็นประจาํ หรืองานประกอบท่ีใชแ้รงมาก ตอ้งไดรั้บการระบุ ประเมิน และควบคุม 

 
 
6) การป้องกนัอนัตรายจากการใชเ้คร่ืองจกัรกล 
เคร่ืองจกัรกลการผลิตและเคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ จะตอ้งไดรั้บการประเมินความปลอดภยั ตอ้งจดัใหม้ีเคร่ืองป้องกนัทางกายภาพ เคร่ืองล็อก และส่ิงป้องกนั 
ท่ีไดรั้บการบาํรุงรักษาอยา่งเหมาะสม ในกรณีท่ีเคร่ืองจกัรอาจก่อให้เกิดอนัตรายและการบาดเจ็บต่อแรงงาน 

 
 
7) สุขอนามยั อาหาร และท่ีอยูอ่าศยั 
แรงงานตอ้งสามารถเขา้ถึงห้องสุขาท่ีสะอาด นํ้าด่ืมสะอาด และการเตรียม การจดัเก็บอาหาร และสถานท่ีรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ 
หอพกัแรงงานท่ีผูเ้ขา้ร่วมหรือผูแ้ทนจดัหาให้ตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาให้สะอาดและปลอดภยั พร้อมดว้ยมาตรการฉุกเฉินท่ีเหมาะสม นํ้าร้อนสาํหรับอาบนํ้า 
ความอบอุ่นและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ และพื้นท่ีส่วนบุคคลท่ีมีความปลอดภยัเพื่อเก็บรักษาทรัพยสิ์นส่วนบุคคลหรือของมีค่า 
และพื้นท่ีส่วนตวัพร้อมสิทธิในการเขา้ออกสถานท่ีไดต้ามเหตุผลอนัควร 

 
 
8) การส่ือสารดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 
ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งให้ขอ้มูลเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยัท่ีเหมาะสมแก่แรงงาน และการฝึกอบรมในภาษาท่ีแรงงานใชห้รือในภาษาท่ีแรงงานเขา้ใจ 
เก่ียวกบัอนัตรายท่ีถูกระบุในสถานท่ีทาํงาน ซ่ึงแรงงานมีความเส่ียงท่ีจะประสบ รวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเพียงอนัตรายจากเคร่ืองจกัร ไฟฟ้า สารเคม ีอคัคีภยั 
และอนัตรายทางร่างกาย ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นสุขภาพและความปลอดภยัจะตอ้งไดรั้บการติดประกาศไวอ้ยา่งชดัเจนในสถานประกอบการ 
หรือติดไวใ้นสถานท่ีท่ีระบุไวแ้ละแรงงานสามารถเขา้ถึงได ้ตอ้งมีการฝึกอบรมให้กบัแรงงานทุกคนก่อนเร่ิมตน้การทาํงาน และเป็นประจาํหลงัจากนั้น 
แรงงานจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนให้แจง้ขอ้กงัวลดา้นสุขภาพและความปลอดภยัใด ๆ โดยปราศจากการตอบโต ้
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ค. ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ผูเ้ขา้ร่วมตระหนกัว่าความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มถือเป็นส่วนหน่ึงของการผลิตสินคา้ระดบัโลก 
ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งระบุผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและตอ้งลดผลกระทบต่อชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติในการดาํเนินการผลิต 
ในขณะท่ีตอ้งปกป้องสุขภาพและความปลอดภยัของสาธารณชนดว้ย ระบบการจดัการท่ีไดรั้บการยอมรับ เช่น ISO 14001 
และระบบจดัการและตรวจสอบนิเวศสภาวะ (Eco Management and Audit System, EMAS) 
ไดน้าํมาใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงในการจดัเตรียมหลกัจรรยาบรรณและอาจเป็นแหล่งขอ้มลูเพิ่มเติมท่ีมีประโยชน์ 

มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีดงัน้ี: 
 
 
1) ใบอนุญาตและการรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ใบอนุญาตดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีจาํเป็นทั้งหมด (เช่น การเฝ้าพินิจการปล่อยของเสีย) การอนุมตัิ และการขึ้นทะเบียนตอ้งไดรั้บการดาํเนินการ เก็บรักษา 
และปรับปรุงให้ตรงกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดในการรายงาน 

 
 
2) การป้องกนัมลภาวะและการลดการใชท้รัพยากร 
ตอ้งมีการลดการปล่อย การระบายสารพิษ และการผลิตของเสียให้เหลือนอ้ยท่ีสุด รวมถึงการขจดัแหล่งก่อเกิดหรือทาํการปฏิบตัิการให้หมดไป ตวัอยา่งเช่น 
การเพิ่มอุปกรณ์ควบคุมมลพษิ การปรับปรุงขั้นตอนการผลิต การบาํรุงรักษา และกระบวนการทางสาธารณูปโภค หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ 
ตอ้งอนุรักษก์ารใชท้รัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงรวมถึงนํ้า เช้ือเพลิงฟอสซิล แร่ธาตุ และผลิตภณัฑจ์ากป่าดงดิบ ดว้ยวิธีการปฏิบตัิการ เช่น ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต 
การบาํรุงรักษา และกระบวนการทางสาธารณูปโภค การใชว้สัดุทดแทน การนาํไปใชซ้ํ้ า การอนุรักษ ์การรีไซเคิล หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ 

 
 
3) วตัถุอนัตราย 
สารเคม ีของเสีย และวตัถุอ่ืนใดท่ีก่อให้เกิดอนัตรายต่อมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งไดรั้บการระบุ ติดป้ายแสดง และจดัการ 
เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการดูแลดา้นความปลอดภยัในเร่ืองการจดัการ การเคล่ือนยา้ย การจดัเก็บ การใช ้การรีไซเคิล หรือการนาํกลบัมาใชใ้หม ่
รวมถึงการกาํจดัท้ิง 

 
 
4) ขยะมูลฝอย 
ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งใชว้ิธีการอยา่งเป็นระบบและรับผิดชอบในการระบุ จดัการ ลด และกาํจดัหรือรีไซเคิลขยะมูลฝอย (ท่ีไม่เป็นอนัตราย) 

 
 
5) การปล่อยมลภาวะทางอากาศ 
การปล่อยสารระเหยท่ีเป็นสารอินทรียเ์คม ีละอองลอย สารกดักร่อน สารอนุภาค สารเคมีทาํลายโอโซน 
และการเผาไหมท่ี้เกิดจากการปฏิบตัิงานออกสู่อากาศ ตอ้งไดรั้บการจาํแนก 
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ตรวจสอบ ควบคุม และบาํบดัก่อนปล่อยออกเป็นประจาํ 
สารทาํลายชั้นบรรยากาศโอโซนจะตอ้งไดรั้บการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพตามพิธีสารมอนทรีออลและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งดาํเนินการตรวจสอบการทาํงานของระบบควบคุมการปล่อยมลภาวะทางอากาศเป็นประจาํ 

 
 
6) ขอ้จาํกดัดา้นวสัดุ 
ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งยึดถือการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้กาํหนดของลูกคา้เก่ียวกบัการห้ามหรือการจาํกดัสารเฉพาะในสินคา้และการผลิต 
รวมถึงการติดฉลากระบุเก่ียวกบัการรีไซเคิลและการกาํจดัท้ิง 

 
 
7) การจดัการนํ้า 
ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งดาํเนินโครงการการจดัการนํ้า ซ่ึงตอ้งจดัทาํบนัทึก กาํหนดคุณลกัษณะ และตรวจสอบติดตามแหล่งนํ้า การใชน้ํ้ า และการปล่อยนํ้า 
รวมถึงการแสวงหาโอกาสในการอนุรักษ์นํ้า และควบคุมช่องทางการปนเป้ือน ตอ้งกาํหนดคุณลกัษณะ ตรวจตดิตาม ควบคมุ 
และบาํบดันํ้าเสียทุกชนิดตามท่ีกาํหนด ก่อนทาํการปล่อยหรือท้ิงสู่ภายนอก 
ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งทาํการเฝ้าพินิจประสิทธิภาพของระบบการบาํบดันํ้าเสียและระบบการกกัเก็บเป็นประจาํ 
เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ 

 
 
8) การใชพ้ลงังานและการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งกาํหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกทัว่ทั้งองคก์ร และจะตอ้งมีการติดตาม บนัทึก 
และรายงานการใชพ้ลงังานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใน Scope 1 และ 2 ต่อสาธารณะ 
ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานและเพื่อลดปริมาณการใชพ้ลงังานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ตํ่าท่ีสุด 
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ง. จริยธรรม 
 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและประสบความสาํเร็จในตลาด ผูเ้ขา้ร่วมและตวัแทนตอ้งยึดถือปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมขั้นสูงสุด รวมถึง: 
 
 
1) ความซ่ือสัตยท์างธุรกิจ 
ตอ้งยึดถือมาตรฐานความซ่ือสัตยข์ั้นสูงสุดในทุกการดาํเนินการทางธุรกิจ ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งมีนโยบายไม่ประนีประนอมต่อการทุจริตโดยส้ินเชิง ทั้งน้ี 
เพื่อป้องกนัการตดิสินบน การทุจริต การรีดไถ และการฉ้อฉลในทุกรูปแบบ 

 
 
2) ไม่มีการเอื้อประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม 
ตอ้งไม่สัญญา เสนอ มอบอาํนาจ ให ้หรือยอมรับการติดสินบนหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีจะทาํให้ไดรั้บผลประโยชน์ท่ีไม่ควรหรือไม่เหมาะสม 
ขอ้ห้ามน้ีรวมถึงการสัญญา เสนอ มอบอาํนาจ ให้ หรือยอมรับส่ิงของใดท่ีมีมูลค่า ไมว่่าโดยตรงหรือโดยออ้ม เพื่อให้ไดม้าหรือรักษาธุรกิจไว ้
ช้ีนาํธุรกิจแก่ผูใ้ดผูห้น่ึง หรือไดรั้บผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม ตอ้งมีการตรวจสอบติดตาม มีการเก็บรักษาบนัทึกและบงัคบัใชก้ระบวนการต่าง ๆ 
เพื่อให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมายต่อตา้นการทุจริต 

 
 
3) การเปิดเผยขอ้มูล 
การเจรจาทางธุรกิจทั้งหมดควรกระทาํอยา่งโปร่งใสและมีการอา้งอิงในเอกสารและบนัทึกขอ้มูลทางธุรกิจของผูเ้ขา้ร่วมอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงงาน 
สุขภาพและความปลอดภยั วิธีปฏิบตัิดา้นส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมทางธุรกิจ โครงสร้าง สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผูเ้ขา้ร่วม 
ตอ้งไดรั้บการเปิดเผยตามกฎระเบียบและแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งของอุตสาหกรรม 
การปลอมแปลงบนัทึกขอ้มูลหรือแถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จเก่ียวกบัเง่ือนไขหรือวิธีปฏิบตัิในห่วงโซ่อุปทานเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได ้

 
 
4) ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาตอ้งไดรั้บการเคารพ 
กล่าวคือการถ่ายโอนเทคโนโลยีและความรู้ความชาํนาญตอ้งกระทาํในลกัษณะท่ีมีการปกป้องสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
และขอ้มูลของลูกคา้และซพัพลายเออร์ตอ้งไดรั้บการปกป้อง 

 
 
5) การดาํเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
ตอ้งรักษามาตรฐานของการดาํเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
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6) การปกป้องลกัษณะบุคคลและการไม่ตอบโต ้
มีโครงการท่ีรับประกนัการรักษาความลบั การไม่เปิดเผยตวัตน และการปกป้องซพัพลายเออร์และลูกจา้งท่ีเป็นผูร้้องเรียน1

2 เวน้แต่จะถูกห้ามโดยกฎหมาย 
ผูเ้ขา้ร่วมควรมีกระบวนการส่ือสารสาํหรับบุคลากรเพื่อให้สามารถแจง้ความกงัวลของตนไดโ้ดยปราศจากความกลวัจากการถูกตอบโต ้

 
 
7) การหาแหล่งแร่ธาตุโดยมีความรับผิดชอบ 
ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งนาํเอานโยบายมาใชแ้ละดาํเนินการตรวจสอบสถานะอยา่งเคร่งครัดในการหาแหล่งท่ีมาและลาํดบัห่วงโซ่ของการคุม้ครองแทนทาลมั ดีบุก 
ทงัสเตน และทองคาํในผลิตภณัฑท่ี์ตนผลิต เพื่อให้มัน่ใจว่าไดม้ีการจดัหาโดยสอดคลอ้งกบัแนวทางขององคก์ารเพื่อความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) 
สาํหรับห่วงโซ่อุปทานท่ีมีความรับผิดชอบสาํหรับแร่จากพื้นท่ีท่ีมีความขดัแยง้และมคีวามเส่ียงสูง หรือกรอบการตรวจสอบสถานะท่ีเป็นท่ียอมรับและเทียบเท่า 

 
 
8) ความเป็นส่วนตวั 
ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งมุ่งมัน่ในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลตามความคาดหมายและดว้ยเหตผุลอนัควรของผูท่ี้ทาํธุรกิจดว้ย รวมถึงซพัพลายเออร์ ลูกคา้ ผูบ้ริโภค 
และพนกังาน ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายรักษาความปลอดภยัความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของขอ้มูล และระเบียบขอ้กาํหนดในกรณีท่ีไดร้วบรวม 
เก็บรักษา ประมวลผล ส่งต่อ และแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 นิยามของผูร้้องเรียน: ผูใ้ดก็ตามท่ีเปิดเผยการกระทาํท่ีไม่เหมาะสมของพนกังานหรือเจา้หน้าท่ีของบริษทั หรือของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐหรือหน่วยงานรัฐ 
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จ. ระบบการบริหารจดัการ 

 
ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งปฏิบตัิใชห้รือจดัตั้งระบบการจดัการซ่ึงมีขอบเขตท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของหลกัจรรยาบรรณน้ี ระบบการจดัการตอ้งไดรั้บการออกแบบขึ้นเพื่อให้ 
(ก) สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ และขอ้กาํหนดของลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการและผลิตภณัฑข์องผูเ้ขา้ร่วมท่ีมีการบงัคบัใช ้(ข) 
สอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณน้ี และ (ค) ระบุและบรรเทาความเส่ียงจากการปฏิบตัิงานอนัเก่ียวเน่ืองกบัหลกัจรรยาบรรณน้ี 
ระบบควรเอ้ืออาํนวยการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

 
ระบบการจดัการควรมีองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ดงัต่อไปน้ี: 

 
 
1) ความมุ่งมัน่ของบริษทั 
คาํแถลงนโยบายความรับผิดชอบดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเพื่อยืนยนัถึงพนัธกิจของผูเ้ขา้ร่วมท่ีปฏิบตัิตนให้สอดคลอ้งและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบโดยคณะผูบ้ริหารและติดประกาศไวเ้ป็นภาษาทอ้งถ่ินภายในสถานประกอบการ 

 
 
2) ความสาํนึกในหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งระบุผูบ้ริหารอาวุโสและผูแ้ทนของบริษทัท่ีรับผิดชอบในการนาํระบบการจดัการและโครงการท่ีเก่ียวขอ้งมาปฏิบตัิอยา่งชดัเจน 
ผูบ้ริหารอาวุโสทาํการทบทวนสถานะของระบบการจดัการเป็นประจาํ 

 
 
3) ขอ้กาํหนดทางกฎหมายและขอ้กาํหนดของลูกคา้ 
มีกระบวนการเพื่อระบุ เฝ้าพินิจ และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้กาํหนดของลูกคา้ท่ีบงัคบัใช ้
รวมถึงขอ้กาํหนดของหลกัจรรยาบรรณน้ี 

 
 
4) การประเมินความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 
มีกระบวนการเพื่อระบุการปฏิบตัิตามกฎหมาย ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยั2

3 

และวิธีปฏิบตัิต่อแรงงานและความเส่ียงต่อจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการของผูเ้ขา้ร่วม 
การตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีนยัสาํคญัสาํหรับความเส่ียงแต่ละประการและการใชก้ระบวนการและการควบคุมทางกายภาพท่ีเหมาะสม 
เพื่อควบคมุความเส่ียงท่ีระบุไดใ้ห้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั 

 
 

5) วตัถุประสงคก์ารปรับปรุง 
มีการกาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนการปฏิบตัิอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อปรับปรุงผลการทาํงานดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 

 
3 พื้นท่ีท่ีอยูใ่นการประเมินความเส่ียงสาํหรับส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัไดแ้ก่ พื้นท่ีทาํการผลิต คลงัสินคา้และวสัดุ 

และสถานท่ีจดัเก็บอุปกรณ์สนับสนุนดา้นสาธารณูปโภค รวมถึงห้องปฏิบติัการและพื้นท่ีทาํการทดสอบ สุขา (ห้องอาบนํ้า) ครัว/โรงอาหาร และหอพกั/บา้นพกัแรงงาน 
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สุขภาพและความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วม รวมถึงการประเมินผลความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ขา้ร่วมเป็นระยะ ๆ 
 
 
6) การฝึกอบรม 
จดัโครงการฝึกอบรมผูจ้ดัการและแรงงานเพื่อบงัคบัใชน้โยบาย กระบวนการทาํงาน และวตัถุประสงคก์ารปรับปรุงของผูเ้ขา้ร่วม 
และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใช ้

 
 
7) การส่ือสาร 
มีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลท่ีชดัเจนและถูกตอ้งเก่ียวกบันโยบาย แนวปฏิบตัิ ความคาดหมาย และผลการทาํงานของผูเ้ขา้ร่วม ต่อแรงงาน 
ซพัพลายเออร์ และลูกคา้ 

 
 
8) ความคิดเห็นตอบกลบั การมีส่วนร่วม และการร้องทุกขข์องแรงงาน 
มีกระบวนการอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงรวมถึงกลไกการร้องทุกขท่ี์มีประสิทธิภาพ 
เพื่อประเมินความเขา้ใจของแรงงานและรับความคิดเห็นตอบกลบัหรือการละเมิดต่อวิธีปฏิบตัิและเง่ือนไขการทาํงานตามท่ีครอบคลุมอยูใ่นหลกัจรรยาบรรณน้ี 
เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง แรงงานตอ้งมีสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการร้องทุกขแ์ละแสดงความคดิเห็น 
โดยไม่ตอ้งกลวัต่อการแกแ้คน้หรือการตอบโต ้

 
 
9) การตรวจติดตามและการประเมิน 
ทาํการประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าไดด้าํเนินการตามกฎหมายและระเบียบขอ้กาํหนด 
รวมถึงเน้ือหาของหลกัจรรยาบรรณและขอ้กาํหนดของลูกคา้เก่ียวกบักบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มตามท่ีสัญญาไว ้

 
 
10) กระบวนการปฏิบติัการแกไ้ข 
มีกระบวนการปฏิบตัิการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงทีต่อความเส่ือมประสิทธิภาพ ซ่ึงระบุไดจ้ากการประเมินภายในหรือภายนอก การตรวจสอบ การสืบสวน 
และการทบทวน 

 
 
11) การจดัทาํเอกสารและบนัทึกขอ้มูล 
มีการสร้างและรักษาเอกสารและบนัทึกขอ้มูล เพื่อให้มัน่ใจว่าไดป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบและสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของบริษทั 
พร้อมทั้งการรักษาความลบัเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตวัตามความเหมาะสม 

 
 
12) ความรับผิดชอบต่อซพัพลายเออร์ 
มีกระบวนการเพื่อส่ือสารขอ้กาํหนดหลกัจรรยาบรรณให้กบัซพัพลายเออร์ และเพื่อเฝ้าพินิจซพัพลายเออร์ให้ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณน้ี 
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แหล่งอา้งอิง 

 
มาตรฐานดงัต่อไปน้ีไดน้าํมาใชใ้นการจดัเตรียมหลกัจรรยาบรรณน้ีและอาจเป็นแหล่งขอ้มูลเพิ่มเตมิท่ีมีประโยชน์ 
มาตรฐานดงัต่อไปน้ีอาจหรืออาจไมไ่ดน้าํไปใชโ้ดยผูเ้ขา้ร่วมแต่ละราย 

กฎหมายปฏิรูปวอลลส์ตรีท ดอดด-์แฟรงค ์และพระราชบญัญตัิการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf 

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

แนวปฏิบตัิจริยธรรมการคา้ www.ethicaltrade.org/ 

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

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

มาตรฐาน ISO 14001 www.iso.org 

สมาคมป้องกนัอคัคีภยัแห่งชาติ www.nfpa.org 

แนวปฏิบตัิสาํหรับการตรวจสอบสถานะเพื่อห่วงโซ่อุปทานท่ีมีความรับผิดชอบสาํหรับแร่จากพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากความขดัแยง้และมคีวามเส่ียง

สูงขององคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-
Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf 

แนวปฏิบตัิสาํหรับบรรษทัขา้มชาติขององคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา 
http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf 

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

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

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

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบตัิต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

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

ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิwww.unglobalcompact.org 

ระเบียบการเขา้ซ้ือกิจการของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา www.acquisition.gov/far/ 

SA 8000 https://sa-intl.org/programs/sa8000/ 

มาตรฐานแรงงานว่าดว้ยความรับผิดชอบทางสังคม (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.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/
https://sa-intl.org/programs/sa8000/
http://www.sa-intl.org/
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ประวติัเอกสาร 

 
ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 1.0 – เผยแพร่ ตุลาคม 2547 

ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 1.1 – เผยแพร่ พฤษภาคม 2548 เปล่ียนเอกสารใหอ้ยูใ่นรูปแบบ RBA 

ปรับปรุงการจดัหนา้เลก็นอ้ย ไม่มีความเปล่ียนแปลงในเน้ือหา 

ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 2.0 – เผยแพร่ ตุลาคม 2548 พร้อมแกไ้ขขอ้กาํหนดหลายขอ้  

ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 3.0 – เผยแพร่ มิถุนายน 2552 พร้อมแกไ้ขขอ้กาํหนดหลายขอ้ 

ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 4.0 – เผยแพร่ เมษายน 2555 พร้อมแกไ้ขขอ้กาํหนดหลายขอ้  

ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 5.0 – เผยแพร่ พฤศจิกายน 2557 พร้อมแกไ้ขขอ้กาํหนดหลายขอ้ 

ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 5.1 – เผยแพร่ มีนาคม 2558 พร้อมแกไ้ขเน้ือหาของ ก1 มีผลใชบ้งัคบัเม่ือ 1 มกราคม 2559  

ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 6.0 – เผยแพร่ มกราคม 2561 พร้อมแกไ้ขขอ้กาํหนดหลายขอ้ 

ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 7.0 – เผยแพร่ มกราคม 2564 พร้อมปรับปรุงแกไ้ขขอ้กาํหนดหลายขอ้ 

 

หลกัจรรยาบรรณ RBA ไดเ้ร่ิมพฒันาขึ้นเป็นคร้ังแรกโดยกลุ่มบริษทัผูผ้ลิตผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ระหว่างมิถุนายนถึงตุลาคม 2547 บริษทัต่าง ๆ 
ไดรั้บการเชิญและส่งเสริมให้นาํหลกัจรรยาบรรณน้ีไปปฏิบตัิใช ้ท่านสามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ 

http://www.responsiblebusiness.org 

เอกสารอยา่งเป็นทางการของหลกัจรรยาบรรณ RBA คือฉบบัภาษาองักฤษ โดยเราไดจ้ดัทาํฉบบัแปลน้ีเพื่ออาํนวยความสะดวก 
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