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ความเป็นมา  (Background): แนวทางปฏิบัติอย่างยัง่ยืนส าหรับ
อุตสาหกรรมรถยนต์โลกได้ระบุถึงความคาดหวงัต่อบริษัทยานยนต์ที่มี
ให้กบัผู้ขาย/ผู้ให้บรกิารเกี่ยวกบัประเด็นเรื่องความยัง่ยนื บนพื้นฐานของ
หลกัการดงักล่าวได้แสดงค าอธิบายที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกบัสิ่งที่บริษัท
รถยนต์ต้องเตรยีมรบัมอืส าหรบัความคาดหวงัต่างๆ รวมถึงตวัอย่างของ
วธิกีารปฏบิตัเิพื่อตอบสนองต่อความคาดหวงัเหล่านัน้ 

วตัถุประสงค์ (Purpose): วตัถุประสงค์ของเอกสารฉบับน้ีคือการเติมเต็ม
หลกัการทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ยรายละเอยีด ขอ้มลูเพิม่เตมิ และตวัอยา่งการปฏบิตัิ
ที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการสามารถท าได้เพื่อพฒันาและปรบัปรุงประสิทธิภาพ
อยา่งยัง่ยนื 

เอกสารน้ีระบุถึงตวัอย่างต่างๆ ของวิธีการเพื่อบรรลุความคาดหวงัที่ได้
อธิบายไว้ในหลักการ ประกอบด้วยด้านจริยธรรมทางธุรกิจ (Business 
Ethics) สทิธมินุษยชนและสภาพการท างาน (Human Rights and Working 
Conditions) และสิ่งแวดล้อม (Environment) อย่างไรก็ตามตัวอย่างที่จะ
อธบิายต่อไปน้ีไม่ใช่รูปแบบที่ครอบคลุมเน้ือหาทัง้หมด และไม่ไดเ้ป็นเพยีง
วธิกีารเดยีวทีจ่ะสามารถบรรลุต่อความคาดหวงัได ้
 
ล าดับของความหลากหลาย (Order of prevalence): บริษัทยานยนต์
คาดหวงัให้ผู้ขาย/ผู้ให้บรกิารปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบัและมาตรฐาน 
นโยบาย และข้อตกลงตามสญัญาที่ก าหนดโดยบรษิัทรถยนต์แต่ละแห่ง 
นอกจากน้ีความคาดหวงัสากลและแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมสามารถ
น ามาใชอ้า้งองิได ้

 หากไม่มกีฎหมายท้องถิน่ระบุไวผู้้ขาย/ผู้ให้บรกิารจะต้องอ้างอิง
จากมาตรฐาน นโยบาย ขอ้ก าหนดของบรษิทั สิง่ที่ระบุในสญัญา
แนวปฏบิตัใินอุตสาหกรรม และกรอบการท างานสากล 

 ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดผู้ขาย/ผู้ให้บริการต้องอ้างอิงจาก
กฎหมาย ข้อบังคับ  แนวปฏิบัติตามความคาดหวังสากล 
ตลอดจนมาตรฐาน นโยบาย ข้อก าหนดของบรษิัทที่ตัง้ไว้เป็น
มาตรฐานสงูสดุ 

1.  จริยธรรมทางธรุกิจ (Business Ethics) 

การจดัหาวตัถดิุบอย่างมีความรบัผิดชอบ 
(Responsible Sourcing of Materials): 

 บรษิทัได้รบัการคาดหวงัว่าจะต้องด าเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้
ทราบถงึแหล่งทีม่าของวตัถุดบิทีใ่ชใ้นสนิคา้ของตน 

 บรษิทัไดร้บัการคาดหวงัว่าจะไม่น าวตัถุดบิที่มาจากการละเมดิสทิธิ
มนุษยชน การตดิสนิบน และการละเมดิจรยิธรรม หรอืส่งผลเสยีต่อ
สภาพแวดลอ้มมาผลติสนิคา้ 

 บรษิทัได้รบัการคาดหวงัว่าจะใช้เตาหลอมและโรงกลัน่ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบแลว้ในการจดัหาผลติภณัฑด์บีุก ทงัสเตน แทนทาลมั และ
ทองค าทีม่อียูใ่นสนิคา้ทีผ่ลติได ้

 
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption): 

 บรษิทัไดร้บัการคาดหวงัว่าจะปฏบิตัติามกฎหมายต่อต้านการทุจรติ 
เช่ น  US Foreign Corrupt Practices Act และ U.K. Bribery Act 
เป็นต้น ซึ่งต้องน ามาใช้ประยุกต์กบัการด าเนินงานส าหรบับรษิทัที่
ด าเนินธรุกจิกบักลุ่มประเทศทีใ่ช้กฎหมายนัน้ 

 บริษทัได้รบัการคาดหวงัว่าจะมีนโยบายการต่อต้านการคอรปัชัน่ 
การขม่ขู ่และการฉ้อฉลในทุกรปูแบบ 

 บรษิทัไดร้บัการคาดหวงัว่าการสญัญาว่าจะให้ การเสนอ การอนุมตั ิ
การใหห้รอืรบัสิง่ของทีม่มีลูคา่ไมว่่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อมผา่น
ทางบุคคลที่สามเพื่อให้ได้มาหรือรกัษาธุรกิจ  หรือการท าธุรกิจ
โดยต รงกับบุ คคล ใด เพื่ อป ระโยช น์อื่ น ใด เป็ นสิ่ งต้ อ งห้ าม
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ความเป็นส่วนตวั (Privacy): 

 บรษิทัไดร้บัการคาดหวงัว่าจะปฏบิตัติามกฎหมายเกี่ยวกบัความ
เป็นส่วนตัวและข้อมูลความมัน่คง  รวมถึงข้อก าหนดด้าน
กฎระเบียบนอกเหนือไปจากข้อก าหนดและเงื่อนไขที่มีการท า
สัญญาไว้และบริษัทได้รบัการคาดหวังว่าจะต้องปฏิบัติตาม
หลักการและข้อผูกมดัตามสญัญาในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็น
สว่นตวัของขอ้มลูแก่ผูข้าย/ผูใ้หบ้รกิาร 

 บรษิทัไดร้บัการคาดหวงัว่าจะละเวน้การใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อ
วตัถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากขอบเขตของการจดัการทางธุรกจิ 

 บรษิทัได้รบัการคาดหวงัว่าจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรกัษา
ความเป็นส่วนตวัและเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญ
หายและการเข้าถึงโดยไม่ได้รบัอนุญาต ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เป็น
ความลบัและเป็นกรรมสทิธิข์องแต่ละบุคคล 

 
o การด าเนินการที่เหมาะสมอาจกระท าได้ แต่ไม่จ ากดัเพียง

การด าเนินการตามนโยบายที่ห้ามไม่ให้ส่งต่อข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น ที่อยู่ ข้อมูลเงนิเดอืน หรอืรูปภาพโดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากบุคคลทีม่คีวามรบัผดิชอบ ฯลฯ 

 
ความรบัผิดชอบทางการเงิน / การบนัทึกบญัชีอย่างถกูต้อง 
(Financial Responsibility/Accurate Records): 

 บริษัทได้รบัการคาดหวงัว่าจะสามารถบันทึก เก็บรกัษา และ
รายงานเอกสารทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องรวมถึงบัญชีการเงิน 
รายงานคุณภาพ การบนัทกึเวลา รายงานค่าใช้จ่าย และรายงาน
การส่งมอบสนิคา้ใหก้บัลูกค้าหรอืหน่วยงานก ากบัดูแลตามความ
เหมาะสม หนังสือและบันทึกคาดว่าจะได้รบัการจดัท าขึ้นตาม
กฎหมายและหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

 บรษิทัได้รบัการคาดหวงัว่าจะปฏิบตัิตามหลกัการบญัชีที่รบัรอง
โดยทัว่ไปและการบันทึกบัญชีต้องแสดงลกัษณะของธุรกรรม
ทัง้หมดทีถู่กตอ้งและไมท่ าใหเ้ขา้ใจผดิ 

 
การเปิดเผยข้อมลู (Disclosure of Information): 

 บรษิทัได้รบัการคาดหวงัว่าจะท าการเปิดเผยข้อมูลทางการเงนิ
และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับและ
แนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่มีอยู่  อีกทัง้เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกบัแรงงาน การปฏบิตัดิา้นสุขภาพและความปลอดภยั การ
ปฏิบตัิดา้นสิง่แวดล้อม กจิกรรมทางธุรกจิ ฐานะทางการเงนิและ
ผลการปฏบิตังิานของบรษิทั 

 
 
 

การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม / ต่อต้านการผกูขาด 
(Fair Competition/Anti-Trust): 

 บรษิัทได้รบัการคาดหวงัว่าจะรกัษามาตรฐานของการด าเนิน
ธุรกิจและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  รวมถึงหลีกเลี่ยงการ
ด าเนินธุรกิจที่หลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างผิดกฎหมาย  การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการแข่งขนัที่ไม่เหมาะสม การก าหนดราคา
หรอืการเสนอราคาหรอืการจดัสรรตลาดทีไ่มเ่หมาะสม 

 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest): 

 บรษิทัได้รบัการคาดหวงัว่าจะท าการตดัสินใจได้โดยพิจารณา
จากปัจจยัทางธุรกิจโดยไม่ใช่มาจากเหตุผลโดยมิชอบซึ่งเกิด
จากความสมัพนัธแ์ละผลประโยชน์ส่วนตวั 

 
อะไหล่ปลอม (Counterfeit Parts): 

 บรษิทัได้รบัการคาดหวงัว่าจะพฒันา น าไปใช้ และบ ารุงรกัษา
วธิกีารและกระบวนการที่เหมาะสมกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ
ตนเพื่อลดความเสีย่งในการน าชิ้นสว่นและวสัดปุลอมแปลงไปใช้
ในผลติภณัฑท์ีส่ง่มอบได ้

 บ ริษัท ได้ ร ับ ก ารค าดห วังว่ า จ ะส ร้า งก ระบ วนก ารที่ มี
ประสิทธิภาพในการตรวจจบัชิ้นส่วนและวตัถุดิบปลอมแปลง 
เมื่ อตรวจพบให้ระงับการใช้ว ัตถุดิบดังกล่าวและแจ้งให้
ผูร้บัผดิชอบด าเนินการตามกฎหมายตามความเหมาะสม 

 บรษิทัได้รบัการคาดหวงัว่าจะยืนยนัในทุกการขายแก่ลูกค้าที่
ไมใ่ช่ OEM เป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่และผลติภณัฑเ์หล่านัน้
จะถูกน าไปขายในลกัษณะทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

 
การควบคมุการส่งออกและการลงโทษทางเศรษฐกิจ 
(Export Controls and Economic Sanctions): 

 บรษิัทได้รบัการคาดหวงัว่าจะก าหนดนโยบายและขัน้ตอนที่
เหมาะสมเพื่อให้ม ัน่ใจว่าสอดคล้องกบัการควบคุมการส่งออก
และการลงโทษทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ กฎหมายและ
ขอ้บงัคบัเหล่าน้ีก าหนดข้อจ ากดัในการส่งออกหรอืส่งคนืสนิค้า
ซอฟต์แวร์ บริการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ไปยังจุดหมาย
ปลายทาง ตลอดจนข้อห้ามในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศ ภูมภิาค หน่วยงาน และบุคคลทีถู่กจ ากดั 
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 นโยบายและขัน้ตอนที่เหมาะสมอาจรวมถึงค าแถลงเกี่ยวกบัความ
มุ่งมัน่ของผู้บริหารในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การฝึกอบรม
ส าหรบับุคลากรที่เกี่ยวข้อง ขัน้ตอนในการคดักรองคู่ค้าทางธุรกิจ 
(รวมถึงผู้ค้า ลูกค้า ผู้ ให้บริการ และบุคคลที่ เกี่ ยวข้องอื่ นๆ 
ตลอดจนเจ้าของกิจการ) ต่อรายชื่อของภาคทีี่ถูกจ ากดัของรฐับาล 
ขอ้สญัญาทีเ่หมาะสมเพื่อใหคู้่คา้ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่
เกี่ยวข้อง กระบวนการการตรวจสอบ นโยบายและขัน้ตอนการ
รายงานและการแกไ้ขการละเมดิทีอ่าจเกดิขึน้ 

การปกป้องตวัตนและการไม่ตอบโต้เอาคืน  (Protection of Identity 
and Non-Retaliation): 

 บรษิทัจะตอ้งพฒันาและใชก้ลไกการรอ้งทุกข ์

 บรษิทัจะต้องมัน่ใจว่าพนักงานและผู้ร่วมธุรกจิจะไม่ได้ร ับการข่มขู ่
การล่วงละเมิด หรือการกระท าที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ เมื่อมีการ
รอ้งเรยีนขอ้มูลต่างๆ บรษิทัจะด าเนินการทางวนิัยที่เหมาะสมแก่ผู้
ทีถู่กรอ้งเรยีน 

 
 
 
 

บริษัทได้ร ับการคาดหวังว่าจะน าทุกข้อก าหนดมาบังคับใช้ อาท ิ
ใบอนุญาต รายงานการตรวจสอบ และ ใบประเมนิในการตรวจสอบ โดย
จะต้องอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและอยู่ในรูปแบบที่เป็นปัจจุบนั อกีทัง้ต้อง
สามารถเขา้ถงึไดทุ้กเมื่อ 
 

การใช้พลงังานและการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (Energy Consumption 
& Greenhouse Gas Emissions): 

 

 บริษัทได้รบัการคาดหวงัว่าจะสามารถติดตามและบันทึกการใช้
พลงังานและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่สถานทีห่รอืองคก์ร บรษิทั
ไดร้บัการคาดหวงัวา่จะสามารถมองหาแนวทางที่ดยีิง่ขึน้ในการทีจ่ะ
ลดการใชพ้ลงังานและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

 
 
 

 จัดให้มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจร
เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการสกัด
วัตถุดิบ การผลิตสินค้า การขนส่ง และการจัดการสินค้าที่
หมดอาย ุ

 โครงการบริหารจดัการพลังงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือให้กับคณะกรรมการบริหาร วิเคราะห์ข้อจ ากัด 
สรา้งพื้นฐาน และตัง้เป้าหมายให้กบัโครงการลดการใช้พลงังาน 
ซึ่งโดยปกติแล้วนัน้การด าเนินโครงการจะต้องไดร้บัการประเมนิ 
ไตร่ตรองและตรวจสอบกบัพื้นฐานการด าเนินงานและก าหนด
เป้าหมายเพื่อจะปิดช่องวา่ง หรอื ประเมนิกระบวนการอกีครัง้ 

 
คณุภาพน ้าและการใช้น ้า (Water Quality & Consumption): 

 บริษัทได้ร ับการคาดหวังว่าจะอนุรักษ์แหล่งน ้ า โดยท าการ
ประเมินความสมบูรณ์ของแหล่งน ้ าซึ่งเกิดจากการด าเนินงาน
ตลอดวงจรของธุรกิจ จากนัน้จะท าการรวบรวมขอ้มูลการบรหิาร
จดัการน ้าเพื่อทีจ่ะน าไปใชใ้นแผนธรุกจิในล าดบัถดัไป 

 บรษิทัได้รบัการคาดหวงัว่าจะพฒันาการประเมนิผลของน ้าและ
ความสมบูรณ์ของน ้าของแต่ละกระบวนการ สร้างมาตรฐานและ
ก าหนดเป้าหมายของการลดการใช้น ้าในกระบวนการ (เช่น ลูก
บาศ์กเมตรต่อหน่วย) ก าหนดวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ของการ
ประหยดัน ้าอย่างมปีระสทิธผิลและโครงการอนุรกัษ์และประมาณ
เปรียบเทียบกับวตัถุประสงค์เพื่อที่จะปิดช่องว่างของประเด็น
ต่างๆ 

 
คณุภาพอากาศ (Air Quality): 

 บรษิัทได้รบัการคาดหวงัว่าจะติดตามผลการปล่อยมลพิษทาง
อากาศอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึควบคมุการปล่อยมลพษิทางอากาศ
ในแผนธุรกิจและจัดตัง้แผนการบริหารจัดการอากาศที่ผ่าน
ขอ้ก าหนดทางกฎหมายส าหรบัแต่ละภาคสว่น 

 การปล่อยมลพิษทางอากาศนัน้ หมายความรวมถึง สารอินทรยี์
ระเหยง่าย (VOCs), สารกดักร่อนอนุภาคฝุ่ น (PM), สารที่ท าให้
เกิดการตกตะกอนของโอโซน สารพษิจากอากาศและผลติภณัฑ์
พลอยได้จากการเผาไหม้ของที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจและ
กระบวนการผลติ 

 

 
    

   
 

  
 
 

 
     

 

2. ด้านส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
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การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและการลดของเสีย (Natural Resources 
Management and Waste Reduction): 

 บรษิทัได้รบัการคาดหวงัว่าจะก าหนดเป้าหมายส าหรบัการ
ลดของเสยีและจดัตัง้การจดัการของเสยีที่ผ่านการพจิารณา
มาแล้วเป็นล าดบัดงัน้ี: การป้องกนั การลดการใช้ การน า
กลบัมาใชใ้หม ่การฟ้ืนตวั การรไีซเคลิ การถอดถอนและการ
จดัการของเสยีเป็นล าดบัสดุทา้ย 

 บริษัทได้ร ับการคาดหวังว่าจะก าหนดการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน การน า
ทรพัยากรธรรมชาติมาใช้ใหม่อย่างมปีระสทิธผิล เช่น ของ
เสยีและสารตกคา้งจะลดลงเรื่อยๆ ในวงจรชวีติของการผลติ 

 บรษิทัได้รบัการคาดหวังว่าจะรบัมือกบัการจดัการกบัของ
เสียที่ เกิดขึ้นผ่านกระบวนการที่ปลอดภัยและมีความ
น่าเชื่ อถือในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สุขภาพและความ
ปลอดภยัของพนกังานทุกคนและชุมชนโดยรอบ 

การจดัการสารเคมีอย่างมีความรบัผิดชอบ (Responsible Chemical 
Management): 

 บรษิทัไดร้บัการคาดหวงัว่าจะระบุและจดัการสารเคมเีพื่อที่จะรบัรอง
ว่าปลอดภยัส าหรบัการใช้ การเก็บรกัษา การใช้ การรไีซเคลิ การ
น ากลบัมาใชใ้หมแ่ละการก าจดัของเสยี 

 บริษัทควรเตรียมเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยและเอกสาร
ข้อมูลส าหรบัอุปกรณ์ด้านความปลอดภยัให้เป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 บรษิทัได้รบัการคาดหวงัว่าจะท างานผ่านโครงการการเสรมิสร้าง 
(IMDS or equivalent) เพื่อที่จะจดัเก็บข้อมูลจากกระบวนการผลิต
ในทุกส่วนประกอบ แยกแยะกระบวนการเคมทีัง้หมด และสื่อกลางที่
จดัอยู่ในหมวดหมู่สารอนัตรายตามกฎหมายท้องถิน่ หรอืสิง่ที่ไดร้บั
การทีพ่จิารณาแลว้วา่จดัอยู่ในหมวดหมูอ่นัตรายตามการประเมนิผล 

 บรษิทัได้รบัการคาดหวงัว่าจะสามารถประมาณความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลกับ bill of materials (BOMs), แยกแยะปัญหาของการขาด
แคลนข้อมูลและน ามาตรการการแก้ไขเพื่อให้ม ัน่ใจว่าสามารถ
ตดิตามผูผ้ลติวตัถุดบิได ้

 
 
 
 
 
 

 บรษิทัควรเคารพในสทิธมินุษยชนที่ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล
ไมจ่ ากดัเพยีง 

o พระราชบญัญตัสิทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ 

o อนุสญัญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ: 
อนุสญัญาฉบบัที่ 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 และ 
182 

o องค์การแรงงานระหว่างประเทศ / ปฏิญญาเรื่อง
หลกัการและสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในการท างาน 

o ขอ้ 32 แหง่อนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธขิองเดก็ 
o แนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพฒันา

ทางเศรษฐกจิ (OECD) ส าหรบับรษิทัขา้มชาต ิ
o แนวทางการด าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของ UN 

Global Compact (UNGC) 
 บรษิทัควรมนีโยบายและระบบการจดัการเพื่อสนับสนุนการปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และความคาดหวงัของอุตสาหกรรม 
 บริษัทควรด าเนินการเพื่ อลดความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนทีอ่าจเกดิขึน้ในการด าเนินงานและผา่นความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจของตนโดยการระบุความเสี่ยงและการแก้ไขความไม่
สอดคลอ้งใดๆ ในเวลาทีเ่หมาะสม 

 ความคุ้มครองต่างๆ ต้องปฏิบัติอย่างทัว่ถึงแก่พนักงานทุกคน 
อาทิ พนักงานที่ท างานเต็มเวลาและนอกเวลา พนักงานชัว่คราว 
แรงงานต่างดา้ว นกัศกึษาฝึกงาน พนักงานสญัญาจา้ง และคนงาน
ประเภทอื่น ๆ 

     แรงงานเดก็ (Child Labor/Labour and Young Workers): 

 บรษิทัตอ้งทราบว่าแรงงานเดก็ไมไ่ดร้บัการยอมรบัในทุกกรณี อายุ
ข ัน้ต ่าในการจ้างแรงงานต้องเป็นไปตามหรอืเกินกว่าหลกัเกณฑ์
ของบริษัท กฎระเบียบทางกฎหมายและกฎหมายแรงงานใน
ทอ้งถิน่ 

 สนับสนุนการใช้การฝึกงานในที่ท างานที่ถูกต้องตามกฎหมายและ
โปรแกรมการเรยีนรูข้องนักศกึษาฝึกงานซึง่สอดคลอ้งกบักฎหมาย
และขอ้บงัคบัทัง้หมดทีบ่งัคบัใช้ 

 เพื่อให้ม ัน่ใจไดว้่าการจดัการนักศึกษาฝึกงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 
บริษัทควรมีประวัติการศึกษาที่ถูกต้องและปกป้องสิทธิของ
นกัศกึษาฝึกงานตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 บรษิทัต้องไม่จ้างแรงงานเดก็ส าหรบังานที่เป็นอนัตราย ตลอดจน
ท างานล่วงเวลาหรือท างานล่วงเวลา หรอืงานที่ไม่สอดคล้องกบั
การพัฒนาส่วนบุคคลของแรงงานเด็ก การพัฒนาส่วนบุคคล
ประกอบด้วย สุขภาพของแรงงาน หรือการพฒันาทางร่างกาย
จติใจหรอืทางสงัคม แรงงานเดก็ควรไดร้บัความคุม้ครองจากความ
รุนแรงและการถูกท าร้าย ในกรณีที่จ้างแรงงานเด็ก บริษัทต้อง
พจิารณาผลประโยชน์สงูสดุเป็นล าดบัแรกๆ 

 

3. สิทธิมนุษยชนและสภาพการท างาน (Human Rights and 
Working Conditions) 
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ค่าจ้างและสวสัดิการ (Wages and Benefits): 

 บริษัทควรชดเชยคนท างานล่วงเวลาตามกฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ที่เกี่ยวขอ้ง ซึง่รวมถงึขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัค่าจา้งขัน้
ต ่า ชัว่โมงท างานล่วงเวลา และผลประโยชน์ตามกฎหมาย 

 บริษัทควรจดัการค่าแรงให้กับคนงานซึ่งมีข้อมูลที่ เพียงพอเพื่อ
ยนืยนัการชดเชยคา่แรงงานทีเ่กดิขึน้ในแต่ละงวดการจ่ายเงนิ 

 การใช้แรงงานชัว่คราวซึ่งเป็นบุคคลภายนอกควรเป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่ 

 
เวลาท างาน (Working Hours): 

 บริษัทควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ในการควบคุม
ชัว่โมงการท างาน วนัลา และวนัท างานสงูสดุอยา่งต่อเน่ือง 

 บรษิทัควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชัว่โมงท างานเกนิกว่าชัว่โมงท างาน
ปกติต่อสัปดาห์เป็นความสมัครใจของพนักงานหรือไม่ เว้นแต่
ข้อตกลงการเจรจาต่อรองส่วนรวมจะช่วยให้สามารถใช้เวลาได้
ภายใต้เงื่อนไขบางประการและ/หรอือาจเป็นขอ้ยกเว้นในกฎหมาย
ในบางสถานการณ์ 

แรงงานบงัคบั (Forced Labor/Labour): 

 การท างานควรเป็นความสมคัรใจของพนกังานในทุกกรณี 
 บรษิัทและตัวแทนไม่ควรถือครอง ท าลาย ปกปิด ยึดหรอืปฏิเสธ

การเข้าถึงเอกสารข้อมูลประจ าตัวของพนักงาน  เว้นแต่ตาม
กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

 

 

 
 บรษิทัควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนงานไม่เสยีค่าธรรมเนียมการ

สรรหา หรอืคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงาน 
 บรษิทัควรแน่ใจว่าพนักงานทุกคนไดร้บัสญัญาจา้งงานเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรหรอืให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจเงื่อนไขการ
จา้งงานในภาษาทีแ่รงงานเขา้ใจได ้

 การค้ามนุษย์: ห้ามบริษัทใดใช้แรงงานที่บังคบั (รวมถึงภาระ
ผูกพนั) หรอืแรงงานที่ถูกคุมขงั แรงงานในเรอืนจ าโดยไม่สมคัร
ใจ และการเป็นทาสหรอืการค้ามนุษย ์ไม่จ ากดัเฉพาะการขนส่ง 
การจดัหาสรรหา การถ่ายโอน หรอืการรบับุคคลโดยการข่มขู่ 
บงัคบัขู่เขญ็ การหลอกลวง การลกัพาตวั หรอืการฉ้อฉลส าหรบั
แรงงานหรอืการบรกิาร 

 
สขุภาพและความปลอดภยั (Health & Safety): 

 เรื่องสุขภาพและความปลอดภยัมคีวามเกี่ยวข้องกบัแนวปฏิบตัิ
เรื่องขัน้ตอนฉุกเฉินและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจ
เกดิขึน้ควรไดร้บัการเปิดเผยต่อผูป้ฏบิตังิานและควรปิดประกาศ
ภายในสถานทีด่ว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจไดง้่าย 

 บรษิทัตอ้งจดัเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลทีจ่ าเป็น และตอ้ง
ท าใหพ้นกังานสามารถเขา้ถงึไดง้่าย 

 บริษัทควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบอนุญาตการตรวจสอบและ
รายงานการทดสอบที่จ าเป็นทัง้หมดไดร้บัการปรบัปรุงและเป็น
ปัจจบุนัตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 บรษิทัควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์เตือนภยัเหตุฉุกเฉิน
และระบบตรวจจบัการรัว่ไหลและการป้องกนัเหตุฉุกเฉินที่อยู่ใน
สถานที่และใช้งานไดต้ลอดเวลา การฝึกซ้อมการอพยพและการ
อพยพควรด าเนินการตามกฎหมายทอ้งถิน่ 

 บรษิทัควรตดิตัง้อุปกรณ์การป้องกนัภยัซึง่รวมถงึการฝึกอบรมที่
เพยีงพอส าหรบัพนกังาน 
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การล่วงละเมิด (Harassment): 

 บรษิทัควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มกีารกระท าทีร่นุแรงและไรม้นุษยธรรมรวมถงึการล่วงละเมดิทางเพศ การลงโทษทางร่างกาย 
การบบีบงัคบัทางรา่งกาย หรอืการใชค้ าพูดทีไ่มเ่หมาะสมกบัพนักงาน ตอ้งมกีารก าหนดนโยบายและกระบวนการทางวนิัยในการ
สนบัสนุนขอ้ก าหนดเหล่าน้ีอยา่งชดัเจนและแจง้ใหพ้นกังานทราบ 

 
การไม่เลือกปฏิบติั (Non-Discrimination): 

 การตรวจโรคหรอืการตรวจรา่งกายของผูป้ฏบิตังิานหรอืคนงานบางกลุ่มทีเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัเิป็นสิง่ทีไ่มค่วรไดร้บัอนุญาตในทุก
กรณี 

 บรษิทัควรจดัใหม้พีืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส าหรบัการปฏบิตัิศาสนกจิของพนักงาน 


