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บทน า 
 

การเป็นหุน้สว่นในการจัดหาทีม่คีวามรับผดิชอบจะชว่ยเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัซพัพลายเชนและ 

ธรุกจิภายในองคก์ร ซึง่ชว่ยลดความเสีย่งและสรา้งความเชือ่ถอืในหมูผู่บ้รโิภคและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง  

นโยบายการจดัหาวตัถดุบิอยา่งมคีวามรับผดิชอบ (RSP) ของ Unilever ไดรั้บการปรับปรงุในปี 2560 

เพือ่เสรมิสรา้งความมุง่มัน่ในการท างานรว่มกบัซพัพลายเออรข์องเราในอนาคตอนัยาวนาน ยัง่ยนืและ 

ประสบความส าเร็จส าหรับทกุฝ่าย RSP คอืเครือ่งมอืทีส่รา้งความมัน่ใจวา่เราไดบ้รรลวุตัถปุระสงคท์าง 

ธรุกจิในขณะเดยีวกนัก็สรา้งผลกระทบทางสงัคมในเชงิบวกตอ่ชวีติของผูค้นนับลา้น ๆ ในเครอืขา่ย 

ซพัพลายเชนของเราทัว่โลกและชว่ยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มของเรา ความมุง่มัน่เหลา่นีเ้ป็น 

สว่นส าคญัของแผนการใชช้วีติอยา่งยัง่ยนืของ Unilever (Unilever Sustainable Living Plan-USLP) 

ของเรา 

RSP จะประกอบดว้ยขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็นซึง่ซพัพลายเออรข์องเราตอ้งมเีพือ่ตอบสนองความตอ้งการ 

ในการท าธรุกจิกบั Unilever นอกจากนี ้เรายงัสนับสนุนใหซ้พัพลายเออรข์องเราเปลีย่นจากขอ้ก าหนด 

ทีจ่ าเป็นไปเป็นการปฏบิตัทิีด่แีละตอ่เนือ่งเพือ่ไปสูแ่นวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ - Unilever มุง่มัน่ทีจ่ะท างาน 

รว่มกบัซพัพลายเออรข์องเราในการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งนี ้ 

เราเชือ่มัน่วา่การเดนิทางครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนท์ัง้กบั Unilever และคูค่า้ซพัพลายเออรข์องเรา  

โดยการชว่ยใหช้มุชนและสิง่แวดลอ้มเจรญิรุง่เรอืง เราสรา้งเงือ่นไขทีเ่หมาะสมส าหรับการเตบิโต 

ทางธรุกจิอยา่งยัง่ยนื  
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หลกัการพืน้ฐาน  
 
ในทกุ ๆ ดา้นของนโยบายนีมุ้ง่เนน้ไปทีก่ารบรรลแุละรักษาหลกัการพืน้ฐาน ซึง่เป็นรากฐานและวสิยัทัศนท์ี ่

ตระหนักถงึความมุง่มัน่ทางธรุกจิทีม่คีวามรับผดิชอบของเรา ในขณะทีเ่ราท างานรว่มกบัซพัพลายเออรท์ี ่

รว่มแบง่ปันและปฏบิตัติามหลักการเหลา่นี้ ภายในธรุกจิของตนเองและในซพัพลายเชนแบบขยายของเรา 

ซึง่จะสามารถสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงได ้

หลกัการไมใ่ชส่ ิง่ที ่Unilever “สรา้ง” ขึน้มา แตจ่ะฝังรากลกึอยูใ่นมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับสากล    

เราใหก้ารรับรองหลกัการพืน้ฐานวา่ดว้ยเรือ่งธรุกจิและสทิธมินุษยชนของยเูอ็น (UN Guiding Principles 

on Business and Human Rights) และไดแ้ทรกเรือ่งนีไ้วใ้นการด าเนนิงาน 

ทกุอยา่งของเรา ความมุง่มัน่ของเราตอ่สทิธมินุษยชนอยูบ่นพืน้ฐานเรือ่งสนธสิญัญาระหวา่งประเทศ 

ทีว่า่ดว้ยสทิธมินุษยชน (International Bill of Human Rights) ซึง่ประกอบดว้ย 

ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) กตกิา 

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Covenant on Civil  

and Political Rights) และกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) และ 

อนุสญัญาขัน้พืน้ฐานวา่ดว้ยสทิธใินการท างานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International 

Labour Organization’s fundamental conventions on Rights at Work) 

เราสนับสนุนแนวทางของ OECD ส าหรับองคก์รขา้มชาตแิละสง่ผลใหเ้กดิความมุง่มัน่ในการปฏบิตัติาม 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและเพือ่ตอ่ตา้นการทจุรติในทกุรปูแบบ  

วธิกีารเดยีวกนันีจ้ะปรากฏในเอกสารการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของบคุคลทีส่ามอืน่ ๆ ของเรา เชน่ 

นโยบายดา้นคูค่า้ทางธรุกจิทีม่คีวามรับผดิชอบของเรา 

การวดัและประเมนิผล  

นโยบายการจดัหาวตัถดุบิอยา่งมคีวามรับผดิชอบของ Unilever ในปี พ.ศ. 2560 (RSP) จะปรับปรงุมา 

จากนโยบายการจดัหาวตัถดุบิอยา่งมคีวามรับผดิชอบของ Unilever ในปี พ.ศ. 2557 Unilever จะ 

ตรวจสอบความสอดคลอ้งและการน าขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็นไปใชข้อง RSP ผา่นการประกาศการบงัคับใช ้

การประเมนิตนเองแบบออนไลนข์องซพัพลายเออร ์- ทีก่ าหนดใหส้ าหรับกลุม่ประเทศทีม่คีวามเสีย่งสงู 

และประเภทผูจ้ดัจ าหน่าย - การตรวจสอบจากหน่วยงานอสิระรวมถงึการตรวจสอบของบคุคลทีส่าม  

กระบวนการด าเนนิการจะครอบคลมุกระบวนการทีเ่หมาะส าหรับธรุกจิขนาดเล็ก 

รวมถงึธรุกจิขนาดใหญท่ีม่โีปรแกรมการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีด่ ี  
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หลกัการพืน้ฐานคอื: 
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12. 

ด าเนนิธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายและดว้ยความซือ่สตัย ์

ท างานบนพืน้ฐานของเง ือ่นไขการจา้งงานทีจ่ดัท าเป็นเอกสารและมอีสิระในการเห็นชอบ  

พนกังานทกุคนไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีม ดว้ยความเคารพและใหเ้กยีรต ิ 

การท างานอยูบ่นพืน้ฐานของความสมคัรใจ 

พนกังานทกุคนมอีายทุ ีเ่หมาะสม 

พนกังานทกุคนไดร้บัคา่ตอบแทนทีย่ตุธิรรม 

ช ัว่โมงการท างานส าหรบัพนกังานทกุคนน ัน้สมเหตสุมผล 

พนกังานทกุคนมอีสิระทีจ่ะใชส้ทิธขิองตนเองกอ่ต ัง้ และ/หรอืเขา้รว่มสหภาพแรงงาน 
หรอืมอีสิระทีจ่ะงดด าเนนิการเชน่น ัน้ และมอีสิระทีจ่ะเขา้รว่มเจรจาตอ่รอง 

พนกังานจะไดร้บัการคุม้ครองดา้นสขุภาพและความปลอดภยัในขณะทีท่ างาน 

พนกังานทกุคนสามารถเขา้ถงึกระบวนการและการแกไ้ขทีย่ตุธิรรม 

สทิธใินทีด่นิของชุมชนและคนในพืน้ท ีจ่ะไดร้บัการปกป้องและสนบัสนุน 

การด าเนนิธรุกจิจะอยูบ่นพืน้ฐานเรือ่งความย ัง่ยนืและลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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เนือ้หา: 

Unilever มุง่มัน่ทีจ่ะด าเนนิการดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติและเปิดเผย พรอ้มดว้ยความเคารพตอ่ 

สทิธมินุษยชนและผลประโยชนข์องพนักงานของเรา เราเคารพในผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของ 

ผูท้ีเ่รามคีวามสมัพันธด์ว้ย ชือ่เสยีงของบรษัิทคอื สนิทรัพยท์ีม่คีา่เทยีบเทา่กบัพนักงานของเราและ 

แบรนดข์องเรา เราคาดหวังวา่พนักงานทกุคนของเรา ซพัพลายเออร ์พนักงานของซพัพลายเออร ์และ 

ทกุฝ่ายทีเ่ราด าเนนิธรุกจิดว้ยจะแสดงออกถงึพฤตกิรรมทีม่มีาตรฐานสงูสดุ ในการเป็นซพัพลายเออร ์ 

คณุก าลังแสดงใหเ้ห็นวา่ คณุไดใ้ชห้ลักเกณฑพ์ืน้ฐานรว่มกบัเรา 

สว่นที ่I 

สว่นที ่I ประกอบดว้ยเงือ่นไขทีเ่ป็นขอ้บงัคับของเรา  

ซพัพลายเออรท์ัง้หมดของ Unilever ตอ้งเคารพและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็นเหลา่นีเ้พือ่สรา้ง 

หรอืด าเนนิธรุกจิตอ่ไปกบั Unilever 

สว่นที ่II 

สว่นที ่II ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการรายงาน 

เราคาดหวังวา่ซพัพลายเออรข์องเราจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเหลา่นีเ้มือ่มกีารละเมดินโยบาย 

สว่นที ่III 

สว่นที ่III ประกอบดว้ยแนวทางการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งและค าแนะน าส าหรับการน าไปใชง้าน    

แมว้า่จะไมเ่ป็นการสัง่การ แนวทางเหลา่นีจ้ะใหค้ าแนะน าส าหรับการใชก้ระบวนการทีค่รบวงจรและม ี

ประสทิธภิาพทีร่ะดับการใชบ้งัคับ ระดับด ีและระดับปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 
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I. ขอ้ก าหนดทีเ่ป็นขอ้บงัคบัเมือ่ด าเนนิธรุกจิกบั Unilever 

 
ในสว่นนี ้เราจะอธบิายถงึขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลักการพืน้ฐานแตล่ะขอ้ทีซ่พัพลายเออรข์อง 

เราตอ้งบรรล ุเพือ่สรา้งและรักษาความสมัพันธท์างธรุกจิกบั Unilever  

เราตอ้งการใหซ้พัพลายเออรท์ัง้หมดทีท่ างานรว่มกบัหรอืท าใหก้บั Unilever เคารพและปฏบิตัติาม 

ขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็นเหลา่นี ้

1. ด าเนนิธุรกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายและดว้ยความซือ่สตัย ์

การปฏบิตัติามกฎหมาย  

ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทัง้หมดในประเทศทีซ่พัพลายเออรด์ าเนนิธรุกจิ ปฏบิตัติามกฎหมาย 

และกฎระเบยีบระหวา่งประเทศอืน่ ๆ ทัง้หมดทีน่ ามาใช ้รวมถงึกฎหมายและกฎระเบยีบทีส่อดคลอ้งกบั 

การคา้ระหวา่งประเทศ (เชน่ กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคว ่าบาตร มาตรการควบคมุ 

การสง่ออกและขอ้ผกูพันในการรายงาน) กฎหมายการปกป้องขอ้มลูและตอ่ตา้นการผกูขาด/การแขง่ขนั 

การใหส้นิบน 

หา้มใหส้นิบน ทจุรติ ขูก่รรโชกหรอืยกัยอกในรปูแบบใด ๆ และทกุรปูแบบ ตอ้งมกีระบวนการทีเ่พยีงพอ 

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการใหส้นิบนเมือ่ซพัพลายเออรต์ดิตอ่ธรุกจิการคา้ 

การขดัผลประโยชน ์

ตอ้งแจง้ให ้Unilever ทราบถงึการขดัผลประโยชนใ์ด ๆ และทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในขณะตดิตอ่ธรุกจิกบั 

Unilever ซึง่เป็นเรือ่งทีซ่พัพลายเออรรั์บทราบ เพือ่ให ้Unilever มโีอกาสด าเนนิการทีเ่หมาะสม ตอ้ง 

แจง้ให ้Unilever ทราบหากผูท้ีเ่ป็นเจา้ของหรอืผูรั้บผลประโยชนใ์นธรุกจิของซพัพลายเออรค์อื 

ขา้ราชการ ตัวแทนของพรรคการเมอืงหรอืพนักงานของ Unilever กอ่นจะเริม่ตน้ความสมัพันธท์าง 

ธรุกจิใด ๆ กบั Unilever 

ของขวญัและการเลีย้งรบัรอง  

การมอบความบนัเทงิในเชงิธรุกจิหรอืไมตรจีติทีม่อบใหก้บั Unilever ตอ้งสมเหตสุมผล โดยม ี

วัตถปุระสงคเ์พือ่รักษาความสมัพันธท์างธรุกจิทีด่เีอาไวเ้พยีงประการเดยีว และไมม่เีจตนาทีจ่ะครอบง า 

การตดัสนิใจของ Unilever เกีย่วกบัการด าเนนิธรุกจิของ Unilever ในอนาคตไมว่า่จะเป็นในลักษณะใด 

การใหข้องขวญัควรเป็นไปดว้ยความประหยดัและถกูตอ้งตามกฎหมายและสอดคลอ้งกบันโยบาย 

ของบรษัิท 

ขอ้มลูคูแ่ขง่และขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั 

ขอ้มลูคูแ่ขง่ทัง้หมดไดรั้บและใชอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคับ 

ทีบ่งัคับใชท้ัง้หมด ไมม่คีวามพยายามใดๆ ทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัคูแ่ขง่ของ Unilever  

ในท านองเดยีวกนั ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของ Unilever ตอ้งไมถ่กูใชร้ว่มกบับคุคลทีส่ามเวน้แต ่

ไดรั้บอนุญาตโดยชดัแจง้จาก Unilever 
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บนัทกึทางการเงนิ การฟอกเงนิและการคา้หุน้วงใน 

การด าเนนิธรุกจิและการคา้ทัง้หมดตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใส ลงบนัทกึในสมดุและระเบยีนของ 

ซพัพลายเออรอ์ยา่งถกูตอ้งแมน่ย า ตอ้งไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งหรอืพยายามมสีว่นเกีย่วขอ้งในการฟอกเงนิ 

หา้มใชข้อ้มลูทีเ่ป็นความลบัเกีย่วกบั Unilever 

ทีอ่ยูใ่นความครอบครองของซพัพลายเออรเ์พือ่มสีว่นรว่มหรอืสนับสนุนการคา้หุน้วงใน 

การปกป้องขอ้มลูและทรพัยส์นิ  

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับ เทคโนโลย ีโนว-์ฮาว และทรัพยส์นิทางปัญญาของ Unilever ไดรั้บการเคารพ 

และปกป้อง ขอ้มลูทัง้หมดทีไ่ดรั้บจาก Unilever ซึง่ไมไ่ดอ้ยูใ่นโดเมนสาธารณะ 

ใหถ้อืเป็นความลับและใชเ้ฉพาะส าหรับวตัถปุระสงคแ์ละวัตถปุระสงคท์ีก่ าหนดใหเ้ทา่นัน้ 

ขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ และทัง้หมด 

เกีย่วกบัตัวบคุคล เชน่ ผูบ้รโิภคหรอืลกูคา้ของ Unilever ไดรั้บการจัดการ โดยค านงึถงึเรือ่ง 

การปกป้องความเป็นสว่นตัวอยา่งเต็มที ่และยงัค านงึถงึกฎหมายและกฎระเบยีบเรือ่งความเป็นสว่นตัว 

ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

คณุภาพของผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมทีม่คีวามรบัผดิชอบ  

สง่มอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารตรงตามเกณฑเ์รือ่งขอ้ก าหนดเฉพาะ คณุภาพและความปลอดภยัตามทีร่ะบ ุ

ไวใ้นเอกสารสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งและน ามาใชต้ามวตัถปุระสงคไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั ท าการวจิัยและพัฒนา 

อยา่งมคีวามรับผดิชอบ และยดึถอืตามหลักการ การปฏบิตักิารวจิัยทีด่ ีและหลักเกณฑด์า้นจรยิธรรม 

เทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรท์ีเ่ป็นทีย่อมรับโดยทั่วไป 

การรายงานเรือ่งทีว่ติกกงัวลและการไมถ่กูตอบโต ้ 

พนักงานทกุคน (ไมว่า่จะเป็นลกูจา้งโดยตรงหรอืไมก่ต็าม) จะไดรั้บการปฏบิตัจิากการรอ้งเรยีนเกีย่วกบั 

ขอ้ก าหนดและกระบวนการเหลา่นีเ้พือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่พนักงานทีร่อ้งเรยีนและเปิดประเด็นอยา่งสจุรติจะได ้

รับการคุม้ครองจากการตอบโต ้ 

2. ท างานบนพืน้ฐานของเงือ่นไขการจา้งงานทีจ่ดัท าเป็นเอกสารและมอีสิระในการเห็นชอบ 

พนักงานทัง้หมด ทัง้แบบประจ าและแบบชัว่คราว จะไดรั้บเอกสารการจา้งงานทีไ่ดรั้บการยอมรับอยา่ง 

เสรแีละเคารพสทิธทิางกฎหมายและสญัญาของพวกเขา 

3. พนกังานทกุคนไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีม ดว้ยความเคารพและใหเ้กยีรต ิ

พนักงานทกุคนไดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความเคารพและใหเ้กยีรต ิตอ้งไมม่พีนักงานถกูลว่งละเมดิทางกาย 

ทางเพศ ทางจติใจ ดว้ยค าพดู ถกูทารณุหรอืขม่ขูใ่นรปูแบบอืน่ใด ไมม่กีารเลอืกปฎบิตัใินการจา้งงาน 

รวมถงึการวา่จา้ง การจา่ยผลตอบแทน การเลือ่นต าแหน่ง การลงโทษทางวนัิย การเลกิจา้งหรอื 

การปลดเกษียณ การเลอืกปฏบิตัทิางชาตพิันธุ ์เชือ้ชาต ิอาย ุต าแหน่ง เพศ อตัลักษณ์ทางเพศ สผีวิ 

ศาสนา ประเทศถิน่ก าเนดิ รสนยิมทางเพศ สถานภาพการสมรส การตัง้ครรภ ์การอยูใ่นความอปุการะ 

ความพกิาร ชนชัน้ทางสงัคม การเป็นสมาชกิสหภาพแรงงานหรอืความคดิเห็นทางการเมอืง 

โดยเฉพาะการใหค้วามสนใจกบัสทิธขิองพนักงานทีเ่สีย่งตอ่การเลอืกปฏบิตัมิากทีส่ดุ 
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4. การท างานอยูบ่นพืน้ฐานของความสมคัรใจ 

ไมว่า่จะในกรณีใดกต็าม ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมใ่ชแ้รงงานจากการบงัคับ ไมว่า่จะเป็นแรงงานทีไ่ดรั้บ 

ค าสัง่หรอืคา้มนุษย ์แรงงานตามสญัญา แรงงานทีถ่กูบงัคับหรอืรปูแบบอืน่ ๆ หา้มบบีบงัคับทัง้ทางจติใจ 

และทางรา่งกาย คา้ทาสและคา้มนุษย ์

5. พนกังานทกุคนมอีายทุีเ่หมาะสม 

ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด หา้มซพัพลายเออรจ์ะจา้งบคุคลทีม่อีายตุ า่กวา่ 15 ปีหรอืต ่ากวา่ 

อายขุัน้ต า่ตามกฎหมายในทอ้งถิน่ส าหรับการท างานหรอืการศกึษาทีจ่ าเป็น แลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 

เมือ่วา่จา้งพนักงานอายนุอ้ย พนักงานเหลา่นีต้อ้งไมท่ างานทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ภาวะจติใจ รา่งกาย 

สงัคมหรอืศลีธรรม หรอืท างานทีส่ง่ผลตอ่การศกึษาเลา่เรยีนดว้ยการตัดโอกาสในการเขา้โรงเรยีน 

6. พนกังานทกุคนไดร้บัคา่ตอบแทนทีย่ตุธิรรม 

พนักงานทกุคนตอ้งไดรั้บคา่ตอบแทนรวมคา่จา้ง คา่ลว่งเวลา สทิธปิระโยชนแ์ละการลาพักโดยไดรั้บเงนิ 

คา่จา้ง ทีม่คีณุสมบตัติรงตามหรอืเกนิกวา่มาตรฐานขัน้ต า่ตามกฎหมายหรอืตามมาตรฐานอตุสาหกรรมที ่

เหมาะสมแลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ และเงือ่นไขคา่ตอบแทนทีก่ าหนดโดยขอ้ตกลงการเจรจาตอ่รองทีม่ ี

ผลผกูพันตามกฎหมายและไดรั้บการปฏบิตัติาม 

7. ช ัว่โมงการท างานส าหรบัพนกังานทกุคนน ัน้สมเหตสุมผล 

พนักงานไมจ่ าเป็นตอ้งท างานเกนิกวา่ชัว่โมงท างานปกตแิละชัว่โมงการท างานลว่งเวลาตามทีอ่นุญาต 

โดยกฎหมายในประเทศทีพ่นักงานไดรั้บการวา่จา้ง 

โดยการท างานลว่งเวลาของพนักงานตอ้งเป็นไปอยา่งสมคัรใจ 

8. พนกังานทกุคนมอีสิระทีจ่ะใชส้ทิธขิองตนเองกอ่ต ัง้ และ/หรอืเขา้รว่มสหภาพแรงงาน หรอืม ี

อสิระทีจ่ะงดด าเนนิการเชน่น ัน้ และมอีสิระทีจ่ะเขา้รว่มเจรจาตอ่รอง 

สทิธขิองพนักงานทีจ่ะมเีสรภีาพในการสมาคม และการรว่มเจรจาตอ่รองไดรั้บการจดจ า และให ้

ความเคารพ พนักงานจะไมถ่กูขูก่รรโชก หรอืขม่ขูเ่มือ่พนักงานใชส้ทิธขิองตนเองเขา้รว่มหรอืละเวน้จาก 

การเขา้รว่มองคก์รใด ๆ  

9. พนกังานจะไดร้บัการคุม้ครองดา้นสขุภาพและความปลอดภยัในขณะทีท่ างาน 

จัดเตรยีมสถานทีท่ างานทีถ่กูสขุอนามยัและปลอดภยัไว ้

เพือ่ป้องกนัอบุตัเิหตแุละการบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้จาก 

เชือ่มโยงกบัหรอืเกดิขึน้ขณะท างานหรอืเป็นผลมาจากการท างานของนายจา้ง 

10. พนกังานทกุคนสามารถเขา้ถงึกระบวนการและการแกไ้ขทีย่ตุธิรรม 

พนักงานมกีระบวนการทีเ่ป็นความลบั มคีวามยตุธิรรมและโปรง่ใสไวร้องรับ ซึง่เป็นผลมาจาก 

การบรรเทาปัญหาตา่งๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีม่ปีฏสิมัพันธใ์นการท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

โดยไมม่อีคตแิละยตุธิรรม 
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11. สทิธใินทีด่นิของชุมชนและคนในพืน้ทีจ่ะไดร้บัการปกป้องและสนบัสนนุ 

ใหค้วามเคารพสทิธแิละกรรมสทิธิใ์นทรัพยส์นิและทีด่นิของปัจเจกชน คนในพืน้ทีแ่ละชมุชนในพืน้ที ่ 

การเจรจาตอ่รองทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัทรัพยส์นิหรอืทีด่นิ รวมถงึการใชแ้ละการโอนทรัพยส์นิหรอืทีด่นิ 
จะยดึถอืหลกัเกณฑข์องการยนิยอมพรอ้มใจอยา่งอสิระทีแ่จง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 

รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสของสญัญา  

12. การด าเนนิธุรกจิจะอยูบ่นพืน้ฐานเรือ่งความย ัง่ยนืและลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

การด าเนนิการ การจัดหาแหลง่สนิคา้ การผลติ การกระจายผลติภณัฑแ์ละการจดัหาบรกิารลว้นเกดิขึน้ 

ภายใตว้ตัถปุระสงคเ์พือ่ปกป้องและรักษาสิง่แวดลอ้ม 
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II. การรายงานเมือ่เกดิการละเมดิ 
 

1. การไมป่ฏบิตัติามนโยบายนี้ (รวมถงึการทีพ่นักงานของ Unilever หรอืคนอืน่ ๆ ทีป่ฏบิตัหินา้ที ่

ในนามของ Unilever ไมท่ าตามนโยบายนี)้ ซึง่เป็นเรือ่งทีซ่พัพลายเออรท์ราบ ควรแจง้ให ้

Unilever ทราบโดยเร็วทีส่ดุ การไมป่ฏบิตันิีจ้ะเป็นการฝ่าฝืน RSP นี ้

2. เราสนับสนุนอยา่งเต็มทีใ่หซ้พัพลายเออรแ์ละลกูจา้งของซพัพลายเออรพ์ดูอยา่งเปิดเผย 

โดยไมต่อ้งหวั่นเกรงวา่จะถกูตอบโตส้ าหรับผูท้ีร่ายงานวา่มกีารฝ่าฝืนกฎหรอืสงสยัวา่จะมกีาร 

ฝ่าฝืนกฎ 

 

3. ซพัพลายเออร ์ลกูจา้งของซพัพลายเออร ์หรอืผูรั้บเหมาอาจรายงานให ้Unilever ทราบทาง 

โทรศัพทห์รอืแบบออนไลน ์หากพบเห็นการฝ่าฝืนหรอืสงสยัวา่จะมกีารฝ่าฝืน RSP นี ้เลอืกสง่ 

รายงานในทางลับและปกปิดชือ่ได ้(หากกฎหมายอนุญาต) ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดคลกิที ่

Raise a Concern (การรอ้งเรยีนขอ้กงัวล) 

4. Unilever จะตรวจสอบขอ้กงัวลใดๆ ทีเ่กดิขึน้และหารอืเกีย่วกบัทางออกกบัซพัพลายเออร ์ 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการสอบสวน พรอ้มอ านวยความสะดวกหากบรษัิท 

ตอ้งการขอ้มลูใด ๆ ทีแ่จง้ขออยา่งสมเหตผุล 

5. หากจ าเป็นตอ้งมกีารแกไ้ข ซพัพลายเออรจ์ะด าเนนิการ และแจง้ให ้Unilever ทราบถงึ 

การด าเนนิการแกไ้ขและแผนการด าเนนิงาน และระยะเวลาในการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา 

การละเมดิอยา่งมปีระสทิธภิาพและทันทว่งท ี

 

ค าแนะน าการน าไปใช:้  

ท าใหพ้นกังานและตวัคณุคุน้เคยกบั RSP และวธิกีารรายงานขอ้สงสยัทีอ่าจเป็น 

การละเมดิกบั Unilever 

พูดคยุเกีย่วกบัฝ่าย Unilever Procurement หรอื Social Accountability 

ของคณุเพือ่ปรกึษาเกีย่วกบัสว่นทีค่ณุไมเ่ขา้ใจ 

ทบทวนแนวทางปฏบิตัใินปจัจบุนัของคณุกบันโยบาย เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่คณุจะไมม่ ี

ความเสีย่งตอ่การละเมดินโยบายใดๆ 

  

https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/99b958aa-55a1-e611-80d3-000d3ab1117e
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III. การปรบัปรงุแนวทางอยา่งตอ่เนือ่งและค าแนะน า 
 

ในสว่นนีป้ระกอบดว้ยแนวทางและค าแนะน าเกีย่วกบัหลกัการพืน้ฐานทัง้หมดทีค่รอบคลมุใน RSP 

ส าหรับการใชบ้งัคับ การปฏบิตัทิีด่ ีและดทีีส่ดุ เพือ่ชว่ยซพัพลายเออรใ์นขณะทีอ่งคก์รของพวกเขา 

กา้วขึน้สูข่ัน้ตอนในการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง   

✓ แนวทางปฏบิตัคิอื 

ค าแนะน าส าหรับการด าเนนิการตามขัน้ตอนทีค่รอบคลมุและมปีระสทิธภิาพเพือ่ชว่ยตอบสนอง 

ตอ่ขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของเรา 

✓ แนวทางเหลา่นีย้งัสามารถชว่ยใหซ้พัพลายเออรไ์ดรั้บการปฏบิตัทิีด่แีละดทีีส่ดุภายในระยะเวลาที่

เหมาะสม เราจะยงัคงแบง่ปันแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุและแนวทางทีไ่ดรั้บการปรับปรงุใหก้บั 

ซพัพลายเออรข์องเรา เพือ่ชว่ยพวกเขาไดบ้รรลถุงึระดบันี ้ในท านองเดยีวกนั เราจะใหค้ณุคา่ 

จากการไดรั้บความรว่มมอืของซพัพลายเออรเ์สมอ  

✓ ค าแนะน าเหลา่นีค้รอบคลมุ แตอ่าจไมค่รบถว้นสมบรูณ์ องคป์ระกอบเหลา่นีม้สีว่นประกอบที ่

ส าคญัของสิง่ทีค่วรท า เพือ่ใหบ้รรลขุอ้ก าหนดทีจ่ าเป็น 

และเพือ่ความกา้วหนา้ในการปฏบิตัทิีด่แีละดทีีส่ดุ 

ตลอดทัง้สว่นนี ้จะมคี าแนะน าในการน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูเพิม่เตมิและค าแนะน า เพือ่ชว่ยใหซ้พัพลายเออร ์

ของ Unilever ปฏบิตัติาม RSP ควรไดรั้บขอ้มลูทีเ่ป็นอสิระจากผูเ้ชีย่วชาญทีเ่หมาะสมตามความตอ้งการ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ค าแนะน าไมไ่ดเ้ป็นค าแนะน าทางกฎหมาย และไมไ่ดช้ว่ยลดภาระผกูพันของ 

ผูใ้หบ้รกิารในการปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นกฎหมายตามความเหมาะสมเกีย่วกบัขอ้ตกลงและขอ้ผกูพัน 

ตามสญัญา และวธิกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัพวกเขาในประเทศทีพ่วกเขา 

ด าเนนิงานอยู ่นอกจากนี ้ค าแนะน าไมไ่ดห้มายความวา่ซพัพลายเออรจ์ะด าเนนิการเกนิกวา่นัน้ไมไ่ด ้
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1. ด าเนนิธุรกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายและดว้ยความซือ่สตัย ์

แนวทางในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็น 

1.1. ขัน้ตอนปฏบิตัเิพือ่ใหแ้น่ใจวา่กฎหมายและขอ้บงัคบัทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งจะไดรั้บการปฏบิตัติามโดย

ซพัพลายเออรแ์ละพนักงานของบรษัิท จะไดรั้บการปรับใหเ้หมาะสมกบัขนาดและความเสีย่งของ 

ธรุกจิ 

1.2. ผูบ้รหิารระดับสงูจะมสีว่นรว่มและก ากบัดแูลดา้นเนือ้หา 

และการปฏบิตัติามกรอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  

1.3. มกีารแสดงเจตนจ์ านงคท์ีช่ดัเจนทีจ่ะไมย่อมรับการตดิสนิบนหรอืการทจุรติในทกุรปูแบบ 

1.4. จะด าเนนิการประเมนิความเสีย่งตามปกตเิพือ่ระบคุวามเสีย่งในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดหลกั  

1.5. มกีารฝึกอบรมภายในและ/หรอืแนวทางทีช่ดัเจนเพือ่ปลกูฝังวัฒนธรรมแหง่ความซือ่สตัย ์

และลดความเสีย่งทีส่ าคญั เชน่ สว่นทีเ่กีย่วกบัของขวัญและการเลีย้งรับรอง ผลประโยชนท์ับซอ้น  

การจดัการขอ้มลูของคูแ่ขง่และพฤตกิรรมตอ่ตา้นการแขง่ขนั แนวทางดังกลา่วตอ้งมพีรอ้มใหแ้ก ่

พนักงานของซพัพลายเออร ์

1.6. มกีารด าเนนิการตรวจสอบทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัความสมัพันธข์องบคุคลทีส่ามไมว่า่เกดิขึน้ใหมห่รอื 

ตอ่เนือ่ง เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานเดยีวกนั  

1.7. การไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคับหรอืนโยบายทีบ่งัคับใชข้องพนักงาน 

ของซพัพลายเออร ์จะตอ้งไดรั้บการแทรกแซงอยา่งเหมาะสมและมขีัน้ตอนการแกไ้ข  

1.8. มกีระบวนการทางการเงนิเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีารบนัทกึธรุกรรมทางการเงนิทีถ่กูตอ้งและ 

อ านวยความสะดวกในการระบกุจิกรรมทีน่่าสงสยัเกีย่วกบัการฟอกเงนิ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่จะไมม่ ี

การจัดตัง้หรอืดแูล บญัชกีองทนุหรอืสนิทรัพยท์ีไ่มม่กีารเปิดเผย  

1.9. มกีระบวนการและกลไกทีเ่พยีงพอเพือ่รับประกนัวา่ ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับทัง้หมด ไมว่า่จะเชือ่มโยง 

กบัธรุกจิหรอืผลติภณัฑ ์ไดรั้บการจดัเก็บไวอ้ยา่งปลอดภยั โดยจ ากดัการเขา้ถงึขอ้มลูดังกลา่ว 

เฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นทีต่อ้งรับทราบเทา่นัน้  

1.10. มกีระบวนการทีเ่พยีงพอเพือ่รับประกนัวา่ ไดแ้จง้ให ้Unilever ทราบในทันทเีมือ่เกดิปัญหาเรือ่ง 

คณุภาพ หรอืความปลอดภยัของผลติภณัฑซ์ึง่เกดิขึน้จากซพัพลายเออร ์หรอืซพัพลายเชน 

1.11. เป็นสว่นหนึง่ของวัฒนธรรมของการสง่เสรมิการเปิดเผยประเด็น โดยไมย่อมใหม้กีารตอบโต ้และม ี

การไมเ่ปิดเผยตวัตนของบคุคลทีป่ระสงคจ์ะเปิดเผยขอ้กงัวล 

ใหไ้ดรั้บการคุม้ครองตามขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต 

การเดนิหนา้สูห่ลกัปฏบิตัทิีด่ ี 

1.12. มจีรรยาบรรณ แนวทาง นโยบายและ/หรอืการฝึกอบรมทีค่รอบคลมุแตล่ะองคป์ระกอบของ RSP 

นีพ้รอ้มอยู ่และพรอ้มส าหรับพนักงาน   

1.13. มขีัน้ตอนในการสือ่สาร ตรวจสอบและวัดประสทิธภิาพของจรรยาบรรณ แนวทาง นโยบายและ/ 

หรอืการฝึกอบรม   
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1.14. ใชม้าตรการป้องกนัและแกไ้ข เพือ่ชีถ้งึผลกระทบแงล่บทีเ่ชือ่มโยงโดยตรงกบัการด าเนนิงาน  

ผลติภณัฑ ์หรอืผา่นสายสมัพันธท์างธรุกจิของซพัพลายเออร ์

1.15. ซพัพลายเออรม์หีลกัจรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิหรอืนโยบายการจัดหาสนิคา้อยา่งม ี

ความรับผดิชอบส าหรับซพัพลายเออรโ์ดยตรงของตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ RSP นี ้

นอกจากนี ้ยงัมกีระบวนการในการสือ่สารเรือ่งนีก้บัซพัพลายเออรโ์ดยตรงทัง้หมด และ 

เพือ่ตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของซพัพลายเออรโ์ดยตรงเหลา่นี ้ 

1.16. ผูบ้รหิารและผูน้ าของซพัพลายเออรต์อ้งรับผดิชอบในการปฏบิตัติาม และด าเนนิธรุกจิดว้ย 

ความซือ่สตัยส์จุรติ และมกีารลงโทษตามความเหมาะสมตามมาตรฐานทีเ่ป็นธรรมและสม า่เสมอ  

1.17. พนักงานมชีอ่งทางรอ้งทกุขท์ีห่ลากหลายพรอ้มส าหรับพวกเขา 

1.18. มกีารพัฒนาขัน้ตอนตา่ง ๆ เพือ่ตรวจสอบการรอ้งทกุข ์

การใชแ้ละการรักษาหลักปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ  

1.19. มขีัน้ตอนเพิม่เตมิเพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพของนโยบายและกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งตอ่เนือ่ง 

โดยปรกึษากบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลัก และ:  

(i).   มัน่ใจวา่มกีารก าหนดถงึความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไมป่ฏบิตัติามกฎหมายทัง้หมด 

(ii).   ยนืยนัความรับผดิชอบในการปฏบิตัติามนโยบายดังกลา่วโดยคณะกรรมการบรษัิทหรอื 

หน่วยงานทีเ่ทยีบเทา่ 

(iii). ขยายการฝึกอบรมใหก้บัผูรั้บเหมาและซพัพลายเออรต์ามความเหมาะสม และ 

(iv).    มกีารรับรองจากหน่วยงานอสิระ  

1.20. คูค่า้ทางธรุกจิของบคุคลทีส่ามของซพัพลายเออรส์ามารถทีจ่ะเปิดเผยขอ้กงัวลไดโ้ดยไมร่ะบชุือ่ 

1.21. ซพัพลายเออรเ์ตรยีมพรอ้มในต าแหน่งสาธารณะในประเด็นดา้นจรยิธรรม และมสีว่นรว่มใน 

การด าเนนิการโดยรวมตามความเหมาะสม 
 

ค าแนะน าการน าไปใช:้  

มกีารเตรยีมเอกสารดา้นการปฏบิตัติามกฎวา่สิง่ทีค่าดหวงัจากพนกังานคอือะไร 

ในภาษาทีพ่นกังานเขา้ใจ 

ตรวจสอบวา่ฝ่ายบรหิารระดบัสงูมคีวามเขา้ใจทีช่ดัเจนและมสีญัญาณทีเ่ขม้แข็งจากเบือ้งบน 

จดัสรรทรพัยากรใหส้อดคลอ้งกบัความเสีย่งทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

ประเมนิการด าเนนิธุรกจิตามชอ่งวา่งของการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดอยา่งสม า่เสมอ 

โดยใชก้ารสนบัสนนุจากภายนอกทีม่คีวามเหมาะสม 
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2. ท างานบนพืน้ฐานของเงือ่นไขการจา้งงานทีจ่ดัท าเป็นเอกสารและมอีสิระในการเห็นชอบ 

แนวทางในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็น 

2.1. องคป์ระกอบทีส่ าคัญของความสมัพันธร์ะหวา่งนายจา้ง/ลกูจา้ง เชน่ ชัว่โมงการท างาน  

การท างานลว่งเวลา คา่ตอบแทน สทิธปิระโยชน ์การลาพัก ระบบทางวนัิยและการรอ้งทกุข ์ไดแ้ก ่

(i) ยนิยอมโดยอสิระจากทัง้สองฝ่าย; (ii) มเีอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ (iii) ลงนามโดย 

นายจา้งและลกูจา้ง 

2.2. ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของสญัญาการจา้งงานเป็น 

ภาษาทีพ่นักงานเขา้ใจ และจะมกีารอธบิายดว้ยวาจาถา้จ าเป็น  

2.3. นายจา้งและลกูจา้งเห็นดว้ยกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่ขยีนขึน้เป็นลายลักษณ์อกัษร 

การเดนิหนา้สูห่ลกัปฏบิตัทิีด่ ี 

2.4. บทบาทดา้นการจัดการทีส่ าคัญ เชน่ การจา้งงาน การรอ้งทกุข ์การลงโทษทางวนัิย  

การเลือ่นต าแหน่ง และการเลกิจา้งมโีครงงานนโยบาย และกระบวนการเพือ่การน าไปใชป้ฏบิตัทิีช่ดัเจน 

รวมทัง้พนักงานทีผ่า่นการฝึกอบรมทีรั่บผดิชอบการน าไปใชป้ฏบิตั ิจัดเกบ็เอกสารไวต้าม 

ความเหมาะสม 

2.5. อธบิายนโยบายและกระบวนการเหลา่นีใ้หก้บัพนักงานเมือ่ไดรั้บการวา่จา้ง รวมรายละเอยีดเหลา่นี ้

ไวใ้นคูม่อืพนักงาน และพนักงานไดรั้บการฝึกอบรม เพือ่ท าความเขา้ใจ และใชน้โยบาย 

และกระบวนการดังกลา่ว  

2.6. จัดการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนือ่งใหก้บัพนักงานทกุระดับชัน้ 

เพือ่เพิม่พนูและปรับปรงุทักษะความสามารถจนกอ่ใหเ้กดิความกา้วหนา้ในอาชพีการงาน 

การใชแ้ละการรักษาหลักปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ  

2.7. มรีะบบการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งลกูจา้งและฝ่ายบรหิาร ทีช่ดัเจนและโปรง่ใส เพือ่ใหล้กูจา้งขอ 

ค าปรกึษาและพดูคยุกบัฝ่ายบรหิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.8. ลกูจา้งชัว่คราวหรอืพนักงานผา่นบรษัิทจัดหางานตอ้งท าใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบ ในทีซ่ ึง่งานที ่

รับผดิชอบเป็นงานปกตธิรรมดา และเป็นงานทีท่ าไดต้ลอดทัง้ปี 

2.9. ทบทวนนโยบายและกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงานอยา่งสม า่เสมอ และท าการปรับปรงุใด ๆ 

ทีจ่ าเป็นเพือ่รับประกนัวา่ ลกูจา้งทกุระดับไมว่า่จะมสีถานะการจา้งงานแบบใด มสีทิธแิละ 

สทิธอินัชอบธรรมทีเ่หมอืนกนัในสถานทีท่ างาน ใหค้วามสนใจตอ่พนักงานจา้งงานระยะสัน้ 

ลกูจา้งชัว่คราว และพนักงานผา่นนายหนา้ บรษัิทจดัหางาน และกลุม่ทีม่คีวามเสีย่ง เชน่ สตร ี

คนตา่งดา้ว บคุคลทพุพลภาพ พนักงานอายนุอ้ยทีม่สีทิธิต์ามกฎหมาย และผูเ้ขา้ฝึกงาน 

เพือ่รับประกนัวา่ พนักงานเหลา่นีจ้ะมสีทิธอินัชอบธรรมเหมอืนกบัพนักงานเต็มเวลาในพืน้ที ่

2.10. บทบาทของฝ่ายทรัพยากรบคุคลคอื การรับประกนัวา่มกีารปฏบิตัติามกฎหมายตลอดชว่งทีม่ ี

การจา้งงานพรอ้ม ๆ กบัพัฒนา กระตุน้ ใหก้ารยอมรับ และใหร้างวัลพนักงาน 

และมสีว่นรว่มในการเจรจาทางสงัคม 
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ค าแนะน าการน าไปใช:้  

สญัญาจา้งงานของพนกังานควรมขีอ้มลูทีจ่ าเป็นท ัง้หมด 

เพือ่ใหพ้นกังานทราบวา่ถกูก าหนดความคาดหวงัอยา่งไร 

สญัญาควรจะอธบิายใหพ้นกังานในภาษาทีพ่วกเขา 

สามารถเขา้ใจได ้สญัญาจา้งควรไดร้บัการตกลงและลงนาม โดยพนกังานและ 

ซพัพลายเออร ์

ควรมกีารพฒันานโยบายและข ัน้ตอนในประเด็นส าคญัท ัง้หมดทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธใ์นก

ารจา้งงาน 

จดัท าคูม่อืพนกังาน ซึง่รวมถงึนโยบายและข ัน้ตอนการจา้งงาน จดัใหม้กีารฝึกอบรม 

ส าหรบัพนกังานท ัง้หมด เพือ่ใหรู้ว้า่นโยบายและข ัน้ตอนเหลา่นีถ้กูน าไปใชก้บัพวกเขา 

อยา่งไรบา้ง 

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่พนกังานทกุคนไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนั 

ไมว่า่จะเป็นประเภทสญัญาใดก็ตาม 

ซึง่รวมถงึพนกังานทีจ่า้งงานในระยะส ัน้และทีม่าจากนายหนา้ ผูห้ญงิ คนตา่งดา้ว 

คนพกิารและคนทีม่อีายนุอ้ย 
 

3. พนกังานทกุคนไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีม ดว้ยความเคารพและใหเ้กยีรต ิ

แนวทางในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็น 

3.1. มนีโยบายทีห่า้มการเลอืกปฏบิตัใินรปูแบบใด ๆ บนพืน้ฐานของชาตพิันธุ ์เชือ้ชาต ิอาย ุต าแหน่ง 

เพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ สผีวิ ศาสนา ประเทศถิน่ก าเนดิ รสนยิมทางเพศ สถานภาพการสมรส   

การตัง้ครรภ ์การอยูใ่นความอปุการะ ความพกิาร ชนชัน้ทางสงัคม การเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน 

หรอืความคดิเห็นทางการเมอืง และมขีัน้ตอนในการด าเนนิการดังกลา่ว 

3.2. นโยบายเหลา่นีเ้นน้การด าเนนิการ เพือ่ปกป้องสทิธขิองผูป้ฏบิตังิานทกุรายทีม่คีวามเสีย่งตอ่ 

การเลอืกปฏบิตั ิ 

3.3. ไมใ่หม้กีารทดสอบการตัง้ครรภห์รอืรปูแบบการตรวจสขุภาพอืน่ ๆ ทีอ่าจสง่ผลใหเ้กดิ 

การเลอืกปฏบิตั ิ(เวน้แตเ่มือ่ไดรั้บการตรวจสขุภาพตามกฎหมายทอ้งถิน่) 

การเดนิหนา้สูห่ลกัปฏบิตัทิีด่ ี

3.4. เกณฑก์ารคัดเลอืกการตัดสนิใจของฝ่ายทรัพยากรบคุคลนัน้ตรงจดุและโปรง่ใส ทัง้ยงัม ี

มาตรการควบคมุเพือ่ไมใ่หเ้กดิการตดัสนิใจแบบเบ็ดเสร็จ 

3.5. เจา้หนา้ทีท่ีด่แูลเรือ่งการจา้งงาน การจา่ยเงนิเดอืน การฝึกอบรม การพจิารณาเลือ่นต าแหน่ง  

การลงโทษทางวนัิย และการเลกิจา้งพนักงานไดรั้บการฝึกอบรม 

เพือ่หลกีเลีย่งการเลอืกปฏบิตัขิณะปฏบิตัหินา้ที ่
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3.6. พนักงานทกุคนและผูจ้ดัการของพนักงานลว้นไดรั้บการฝึกอบรม 

เพือ่จดจ าและป้องกนัพฤตกิรรมการลว่งละเมดิ การท ารา้ยรา่งกายและการขูก่รรโชกในรปูแบบอืน่ 

3.7. ผูจ้ัดการ หัวหนา้งาน พนักงานฝ่ายผลติ เจา้หนา้ทีค่วบคมุคณุภาพและเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยั 

ตอ้งผา่นการฝึกอบรมเพือ่หลกีเลีย่งการเลอืกปฏบิตั ิ

การใชแ้ละการรักษาหลักปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 

3.8. เก็บรักษาระเบยีนของฝ่ายทรัพยากรบคุคล พรอ้มท าการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่รับประกนัวา่ 

การด าเนนิการตา่ง ๆ มคีณุภาพ 

3.9. ท าการประเมนิผลอยา่งสม า่เสมอ ระบถุงึชอ่งวา่งหรอืขอ้ดอ้ยใด ๆ กอ่นแกไ้ขดว้ยแผนด าเนนิการที ่

วัดผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้ได ้

3.10. ก าหนดเป้าหมายเฉพาะและทีว่ดัผลได ้เพือ่ผลสมัฤทธิเ์รือ่งความเทา่เทยีมกนัระหวา่งชายและหญงิ 

มกีารก าหนดและมกีารด าเนนิการยนืยนัเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายเหลา่นี้ 

3.11. มโีปรแกรมทีร่ะบถุงึความจ าเป็นของพนักงานทีต่อ้งเผชญิกบัความเสีย่งมากทีส่ดุ เชน่ ตัวเลอืกเวลา 

ท างานทีย่ดืหยุน่ได ้โปรแกรมการดแูลเด็ก และผูท้ีอ่ยูใ่นอปุการะ และโปรแกรมพีเ่ลีย้ง 

 

ค าแนะน าการน าไปใช:้  

สือ่สารถงึนโยบายการไมเ่ลอืกปฏบิตัขิองคณุ ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่พนกังานทกุคน 

จะไดร้บัการปฏบิตัดิว้ยความเคารพไมว่า่จะมสีญัญาแบบใด 

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิโดยพจิารณาจากชาตพินัธุ ์เชือ้ชาต ิอาย ุ

ต าแหนง่ เพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ สผีวิ ศาสนา ประเทศถิน่ก าเนดิ รสนยิมทางเพศ 

สถานภาพการสมรส การต ัง้ครรภ ์การอยูใ่นความอุปการะ ความพกิาร ชนช ัน้ทางสงัคม 

การเป็นสมาชกิสหภาพแรงงานหรอืความคดิเห็นทางการเมอืง เมือ่มกีารจา้งงาน 

การจา่ยเงนิคา่ตอบแทน ความกา้วหนา้หรอืการตดัสนิใจเกีย่วกบัระเบยีบวนิยั 

รวมถงึการเลกิจา้ง 

จดัใหม้กีารฝึกอบรม เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ผูบ้รหิารรวมถงึหวัหนา้งาน และเจา้หนา้ที ่

รกัษาความปลอดภยัเขา้ใจวธิกีารท าหนา้ทีโ่ดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

ทดสอบประสทิธภิาพของนโยบายและการฝึกอบรมของคณุ โดยรวบรวมและวเิคราะห ์

ขอ้มลูทรพัยากรมนษุย ์เพือ่หาโอกาสทีอ่าจเกดิการเลอืกปฏบิตั ิ   

 

4. การท างานอยูบ่นพืน้ฐานของความสมคัรใจ 

แนวทางในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็น 

4.1. มนีโยบายและกระบวนการจา้งงาน และใหก้ารฝึกอบรมพนักงานเพือ่รับประกนัวา่ พนักงานจะเขา้สู ่

ขัน้ตอนการจา้งงานไดอ้ยา่งอสิระและเทา่เทยีมกนั และพวกเขาสามารถลาออกจากงานไดท้กุเมือ่ 
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ทีต่อ้งการ 

4.2. พนักงานมสีทิธโิยกยา้ยไดอ้ยา่งอสิระ และไมถ่กูจ ากดัใหอ้ยูเ่ฉพาะภายในสถานทีข่องซพัพลายเออร ์

รวมถงึหอพักหรอืทีพั่กอาศัย 

4.3. พนักงานไมจ่ าเป็นตอ้งมอบเอกสารระบตุัวตนให ้หากกฎหมายระบใุหต้อ้งเก็บรักษาเอกสารระบตุัวตน 

สิง่ทีค่วรท าคอื ด าเนนิการตา่ง ๆ เพือ่รับประกนัวา่ 

พนักงานสามารถเขา้ถงึเอกสารระบตุัวตนของตนเองได ้ไมถ่กูกดีกนัหากตอ้งการลาออกจากงาน 

และพวกเขาจะไดรั้บเอกสารเหลา่นัน้คนืทันททีีส่ ิน้สดุการจา้งงาน 

4.4. พนักงานไมจ่ าเป็นตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนียมเพือ่ใหไ้ดง้าน (รวมทัง้แรงงานขา้มชาตหิรอืแรงงานทีไ่ดรั้บ 

คัดเลอืกทีจ่ัดหาผา่นนายหนา้) ซพัพลายเออรค์วรเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

พนักงานไมจ่ าเป็นตอ้งวางเงนิมดัจ าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงาน 

การเดนิหนา้สูห่ลกัปฏบิตัทิีด่ ี

4.5. หากเป็นไปได ้ตอ้งจา้งงานโดยตรงและอยา่งโปรง่ใส หรอืผา่นบรษัิทจัดหางานทีม่นีโยบายและ 

กลยทุธท์ีจ่ะใชจั้ดการกบัการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบัเทา่นัน้ 

4.6. อาจเลอืกใชแ้รงงานทีเ่ป็นนักโทษสมคัรใจ 

เมือ่นักโทษเหลา่นัน้ก าลังอยูใ่นชว่งฟ้ืนฟสูภาพจติใจหรอืไดรั้บการฝึกอบรมเพือ่เตรยีมพรอ้มกลับสู่

สงัคม และเมือ่เงือ่นไขและขอ้ก าหนดในการจา้งงาน 

ของนักโทษเหลา่นัน้คลา้ยคลงึกบัทีม่อียูใ่นตลาดแรงงานทีเ่ปิดกวา้ง 

การใชแ้ละการรักษาหลักปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 

4.7. การจา้งงานแรงงานขา้มชาตติอ้งมคีวามโปรง่ใสครบถว้น ทัง้ในเรือ่งของเงือ่นเวลา เงือ่นไขและ 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการจา้งงาน โดยคนตา่งดา้วจะไดรั้บทราบขอ้มลูเกีย่วกบักฎหมายแรงงานที ่

น ามาใชใ้นสถานทีท่ างานกอ่นลงนามรับรองการยนิยอมอยา่งเป็นลายลักษณ์อกัษร 

4.8. ทบทวนนโยบาย กระบวนการและการฝึกอบรมอยา่งสม า่เสมอ เพือ่รับประกนัวา่ จะป้องกนั 

แรงงานบงัคับไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

ค าแนะน าการน าไปใช:้  

มกีระบวนการทีช่ดัเจนเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ 

พนกังานมอีสิระในการโยกยา้ยและไมจ่ ากดัเฉพาะสถานที ่รวมถงึทีพ่กัทีจ่ดัใหพ้นกังาน 

หากคณุใชน้ายหนา้หรอืตวัแทนจดัหาแรงงาน ตรวจสอบเพือ่ใหแ้นใ่จวา่คณุเขา้ใจ 

นโยบายและข ัน้ตอนท ัง้หมดของพวกเขา และรูว้า่พวกเขาไมไ่ดใ้ชแ้รงงานทีถ่กูบงัคบั 

หรอืคา้มนษุย ์ตรวจสอบวา่พนกังานไมต่อ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมในการท าสญัญาจา้งงาน 

และแจง้ใหท้ราบอยา่งถกูตอ้งเกีย่วกบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของงานทีพ่วกเขาไดร้บัและร ั

บทราบถงึคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
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5. พนกังานทกุคนมอีายทุีเ่หมาะสม 

แนวทางในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็น 

5.1. มนีโยบายการจา้งงานทีร่ะบถุงึอายขุัน้ต า่ของการจา้งงานพรอ้ม ๆ กบักระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

และวธิกีารตรวจสอบอายเุพือ่น านโยบายนีไ้ปใชป้ฏบิตั ิ

5.2. ใชม้าตรการเยยีวยาทีม่คีวามรับผดิชอบไดใ้นทันท ีกรณีทีต่รวจพบการละเมดินโยบายดังกลา่ว 

5.3. ในทกุสถานการณ์สขุภาพและความปลอดภยัของพนักงานอายนุอ้ยจะไดรั้บการพจิารณาและ 

คุม้ครอง การคุม้ครองนีค้วรละเวน้พนักงานกลุม่นีจ้ากการท างานบางลกัษณะ เชน่ 

งานทีม่อีนัตรายหรอืการท างานตอนกลางคนื 

และงานทีต่อ้งใชค้วามระมดัระวังและความทุม่เทเป็นพเิศษ 

5.4. เป้าหมายและขอ้ก าหนดเป็นไปตามอนุสญัญาวา่ดว้ยรปูแบบทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุของการใชแ้รงงานเด็ก 

ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization Worst Forms of 

Child Labour Conventions) 

5.5. เป้าหมายและขอ้ก าหนดเป็นไปตามอนุสญัญาวา่ดว้ยอายขุัน้ต ่าขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

(International Labour Organization Minimum Age Convention) 

รวมถงึในสว่นทีเ่กีย่วกบัอายขุัน้ต ่า ประเภทของงานทีเ่หมาะสมกบัคนงานอายนุอ้ย ชัว่โมงการท างาน 

สขุภาพและการศกึษา 

5.6. มนีโยบายทีร่ะบไุวอ้ยา่งชดัเจนวา่ บคุคลทีม่อีายตุ า่กวา่ 15 ปี ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหท้ างานในสถานที ่

ท างานซึง่อาจมอีนัตราย 

การเดนิหนา้สูห่ลกัปฏบิตัทิีด่ ี

5.7. หัวหนา้งานทีเ่กีย่วขอ้งทกุคนไดรั้บการฝึกอบรม เพือ่ใหค้วามเคารพสทิธขิองคนงานอายนุอ้ย  

คนฝึกงานและนักศกึษาฝึกงาน โดยเฉพาะในเรือ่งชัว่โมงการท างาน การท างานกะกลางคนื  

การท างานในวันหยดุ และการท างานหนักหรอืงานทีม่อีนัตราย 

5.8. ตรวจสขุภาพเป็นระยะใหแ้กพ่นักงานทีเ่ป็นเด็กและเยาวชน ผูฝึ้กงานและนักศกึษาฝึกงาน 

การใชแ้ละการรักษาหลักปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 

5.9. ส าหรับผลกระทบแงล่บทีม่ตีอ่สทิธขิองเด็กนอกเหนอืจากทีก่ฎหมายบญัญตัไิว ้(เชน่ แตไ่มจ่ ากดั 

เฉพาะสทิธขิองเด็กทีจ่ะไดรั้บการดแูล การปกป้อง การศกึษาและการพัฒนา) ทีม่สีาเหตมุาจาก 

หรอืจากซพัพลายเออรนั์น้ ทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้มผา่นทางตวัแทนจัดหางาน ซพัพลายเออรต์อ้ง 

เยยีวยาผา่นขัน้ตอนทางกฎหมาย หรอืใหค้วามรว่มมอืเพือ่ด าเนนิการดังกลา่ว 

5.10. ควบคมุตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบของซพัพลายเออรอ์ยา่งสม า่เสมอ 

เพือ่ป้องกนัการวา่จา้งเยาวชน 

และเพือ่ตรวจสอบวา่ไดด้ าเนนิความพยายามอยา่งเพยีงพอเพือ่ปกป้องสทิธขิองเด็ก 
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ค าแนะน าการน าไปใช:้  

หากคณุใชแ้รงงานตามสญัญาจา้ง ใหต้รวจสอบวา่ตวัแทนของคณุมกีระบวนการ 

ตรวจสอบอายดุว้ย 

ควรมกีารดแูลเป็นพเิศษเมือ่จา้งแรงงานเด็กทีไ่ดร้บัอนญุาตตามกฎหมาย นโยบาย 

ข ัน้ตอนและการฝึกอบรมท ัง้ส าหรบัพนกังานและผูบ้รหิาร เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึข ัน้ตอน 

เพิม่เตมิทีจ่ าเป็นเพือ่ปกป้องแรงงานเด็ก   

เมือ่จา้งแรงงานเด็ก โปรดจ าไวว้า่จะมผีลกระทบจากการท างานตอ่ชวีติ ครอบครวั 

การศกึษาและการพฒันาสงัคมของพวกเขา มกีารประเมนิผลกระทบและปญัหา 

ทีเ่กดิเป็นระยะ  

 

6. พนกังานทกุคนไดร้บัคา่ตอบแทนทีย่ตุธิรรม 

แนวทางในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็น 

6.1. พนักงานตอ้งไดรั้บใบแจง้เงนิเดอืนเมือ่มกีารจา่ยเงนิเดอืนแตล่ะงวด 

ทีแ่สดงอยา่งชดัเจนถงึสว่นประกอบของคา่ตอบแทน รวมถงึคา่จา้ง ผลประโยชน ์

แรงจงูใจ/โบนัสในจ านวนทีแ่น่นอน 

และการหกัเงนิใด ๆ 

6.2. จา่ยคา่จา้งตรงเวลาและเต็มจ านวน 

6.3. การจา่ยคา่ตอบแทนการท างานทกุอยา่ง จะสอดคลอ้งกบัมาตรฐานขัน้ต ่าตามกฎหมายเป็นอยา่ง 

นอ้ย หรอืตรงตามมาตรฐานอตุสาหกรรมทีป่รากฏอยา่งเหมาะสม โดยดอูตัราทีส่งูกวา่เป็นส าคัญ 

รวมถงึของนักศกึษาฝึกงาน/นักศกึษาทีไ่ดรั้บหน่วยกติส าหรับการท างานของตนเอง 

6.4. เงนิทีต่อ้งหักตามกฎหมาย เชน่ ภาษีหรอืประกนัสงัคม ตอ้งฝากในบญัชหีรอืกบัหน่วยงานทีร่ะบ ุและ 

ตามทีก่ฎหมายก าหนดในทกุครัง้ทีม่กีารจา่ยเงนิ 

6.5. นอกจากการหักเงนิตามทีก่ฎหมายก าหนด การหักเงนิอืน่ ๆ ออกจากคา่จา้งจะมขีึน้ไดเ้ฉพาะเมือ่ 

ไดรั้บความยนิยอมอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและชดัแจง้จากลกูจา้งแลว้ 

6.6. แรงงานขา้มชาตติอ้งไดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นลายลักษณ์อกัษร 

การเดนิหนา้สูห่ลกัปฏบิตัทิีด่ ี

6.7. มรีะบบการประเมนิผลงานเป็นระยะ ๆ เพือ่รับประกนัถงึการจา่ยผลตอบแทนทีเ่ทา่กนัส าหรับงานที ่

เทา่กนั 

6.8. มรีะบบการจา่ยคา่ยงัชพี (Living Wage) ทีใ่หผ้ลตอบแทนทีย่ตุธิรรม ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของระบบ 

ทีจ่ะใชป้ระเมนิผลเป็นระยะ ๆ วา่ คา่จา้งนัน้เพยีงพอส าหรับความจ าเป็นพืน้ฐานของแรงงาน และม ี

รายรับคงเหลอืสทุธบิา้ง 
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การใชแ้ละการรักษาหลักปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 

6.9. มรีะบบการจา่ยเงนิคา่ตอบแทนอยา่งยตุธิรรมทีด่ทีีส่ดุส าหรับพนักงานทกุคน ระบบนีจ้ะแยกหมวดหมู ่

พนักงานงานตามคณุสมบตั ิทักษะและประสบการณ์ การชมเชยและตอบแทนพวกเขา 

ส าหรับประสทิธภิาพการท างานผา่นคา่จา้งและผลประโยชนท์ีไ่มใ่ชค่า่จา้ง/รายไดพ้เิศษ; 

มกีารประเมนิและปรับเงนิคา่จา้งเป็นประจ าตามคา่ครองชพี ความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน รายไดท้ีเ่ป็นไป 

ตามหลักเกณฑ ์มาตรฐานทางการตลาดทีเ่กีย่วขอ้งและผลการด าเนนิงานขององคก์ร และมสีว่นรว่ม 

ในการเจรจาทางสงัคมอยา่งสม า่เสมอเกีย่วกบัค าถามทีเ่กีย่วกบัคา่ตอบแทน 

ค าแนะน าการน าไปใช:้  

ระบบคา่ตอบแทนของคณุควรมคีวามโปรง่ใสส าหรบัพนกังานของคณุ พนกังาน 

ทกุคนควรไดร้บัเอกสารการจา่ยเงนิคา่จา้งทางกายภาพหรอืทางอเิล็กทรอนกิส ์

เอกสารการจา่ยเงนิคา่จา้งควรมรีายละเอยีดองคป์ระกอบท ัง้หมดของคา่ตอบแทน 

รวมท ัง้ช ัว่โมงท างาน ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บัและการหกัเงนิทีม่ ี

ใหก้ารฝึกอบรมอยา่งเพยีงพอเพือ่ใหพ้นกังานเขา้ใจเกีย่วกบัคา่ตอบแทน 

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ 

การหกัเงนิท ัง้หมดเป็นทีเ่ขา้ใจและยอมรบัโดยพนกังาน   

ประเมนิเป็นระยะวา่คา่จา้งทีค่ณุใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนงานอยา่งไร 

เมือ่คณุพบชอ่งวา่ง ใหแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่ง  

การท างานลว่งเวลาไมค่วรเป็นวธิกีารแกไ้ขปญัหาคา่แรงไมเ่พยีงพอ 

ปรบัคา่จา้งเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงคา่ครองชพี พนกังานและผล 

การด าเนนิงานของบรษิทั 

 

7. ช ัว่โมงการท างานส าหรบัพนกังานทกุคนน ัน้สมเหตสุมผล 

แนวทางในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็น 

7.1. น านโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัชัว่โมงท างานปกตแิละลว่งเวลามาใช ้โดยมขีัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้

ส าหรับการตัดสนิใจเรือ่งการท างานลว่งเวลา และรับประกนัถงึความยนิยอมพรอ้มใจของพนักงาน 

7.2. ในกรณีทีไ่มม่กีฎหมายบญัญตัไิว ้ซพัพลายเออรจ์ะใชเ้วลาตามขัน้ตอนเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายและ 

ขอ้ก าหนดทีก่ าหนดไวใ้นอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยชัว่โมงการท างาน และ 

การท างานลว่งเวลา เพือ่ใหเ้วลาท างานในสปัดาหป์กตไิมเ่กนิ 48 ชัว่โมงและนอกเหนอืจาก 

กรณีพเิศษ จ านวนชัว่โมงท างานปกตแิละชัว่โมงท างานลว่งเวลาในแตล่ะสปัดาหไ์มเ่กนิ 60 ชัว่โมง 

ในกรณีทีจ่ านวนชัว่โมงท างานปกตแิละชัว่โมงท างานลว่งเวลาเกนิกวา่ 60 ชัว่โมงภายใตส้ภาวะ 

ปกต ิตอ้งมกีารวางแผนลดการท างานลงอยา่งเป็นขัน้ตอนและยัง่ยนืเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายนี้  
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7.3. พนักงานมสีทิธไิดรั้บการพักผอ่นอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงตดิตอ่กนัทกุ ๆ 7 วัน หากพนักงานตอ้ง 

ท างานในวันทีไ่ดห้ยดุพกั เนือ่งจากมคีวามจ าเป็นเรง่ดว่นเพือ่ท าการผลติหรอืใหบ้รกิารอยา่ง 

ตอ่เนือ่ง พนักงานตอ้งไดห้ยดุพักชดเชยทีเ่ทยีบเทา่กนัทนัทหีลังจากวันท างานนัน้ 

7.4. หากสญัญาจา้งงานระบถุงึการท างานลว่งเวลาตามสญัญาจา้ง พนักงานตอ้งแสดงความเห็นชอบ 

อยา่งชดัแจง้ โดยการท างานลว่งหนา้ของพนักงานตอ้งเป็นไปอยา่งสมคัรใจ 

7.5. และพนักงานตอ้งไดรั้บคา่ลว่งเวลาเทา่กบัอตัราทีก่ฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

การเดนิหนา้สูห่ลกัปฏบิตัทิีด่ ี

7.6. ปฏบิตัติามเป้าหมายและขอ้ก าหนดทีป่รากฏในอนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

วา่ดว้ยชัว่โมงการท างานและการท างานลว่งเวลา (International Labour Organization Conventions 

on hours of work and overtime) เพือ่ไมใ่หช้ัว่โมงการท างานปกตใินหนึง่สปัดาหเ์กนิ 48 ชัว่โมง 

และการท างานลว่งเวลาเกนิ 12 ชัว่โมง 

ชัว่โมงรวมส าหรับการท างานปกตแิละการท างานลว่งเวลาในหนึง่สปัดาหจ์ะตอ้งไมเ่กนิ 60 

ชัว่โมงเวน้แตจ่ะอยูใ่นสถานการณ์พเิศษ 

7.7. อตัราคา่ตอบแทนจากการท างานลว่งเวลาทัง้หมดเป็นอตัราพเิศษทีเ่หมาะสมตามกฎหมาย และ 

ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม โดยพจิารณาอตัราทีส่งูกวา่เป็นส าคัญ และมกีลไกทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ 

ควบคมุชัว่โมงการท างาน 

7.8. มกีารวางแผนเรือ่งชว่งพคีเพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หพ้นักงานท างานลว่งเวลามากเกนิไป 

หา้มใชก้ารท างานลว่งเวลา 

เพือ่แกปั้ญหาเรือ่งการขาดแคลนแรงงานหรอืท าตามค าสัง่ซือ้ทีเ่พิม่สงูขึน้ 

7.9. หากไมส่ามารถจา้งคนงานไดเ้พยีงพอ แนะน าใหศ้กึษาวธิจัีดเวลาท างานใหม ่เพือ่ท าให ้

การท างานลว่งเวลาเป็นขอ้ยกเวน้มากกวา่เป็นกฎทีต่อ้งปฏบิตัติาม 

การใชแ้ละการรักษาหลักปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 

7.10. บรษัิทท าการศกึษาเรือ่งการท างาน การก าหนดตน้ทนุและการจดัตารางเวลา 

เพือ่ใหก้ารผลติด าเนนิไปตามแผน จนหลกีเลีย่งการท างานลว่งเวลาได ้ยกเวน้ในสถานการณ์พเิศษ 

7.11. การจัดเวลาท างานตอ้งท าใหเ้กดิสมดลุระหวา่งการท างานและชวีติสว่นตัว 

ค าแนะน าการน าไปใช:้  

การท างานลว่งเวลาควรใชใ้นกรณีเป็นขอ้ยกเวน้ ไมใ่ชว่ธิมีาตรฐานของ 

การด าเนนิธุรกจิของคณุ 

มเีอกสารการท างานลว่งเวลาและไดร้บัการยอมรบัจากพนกังาน 

คาดการณ์ปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิการท างานลว่งเวลา เชน่ 

การหยดุท างานของเครือ่งจกัร การจดัสง่ซพัพลายลา่ชา้ 

การเปลีย่นแปลงค าส ัง่ซือ้ของลกูคา้ การขาดแรงงานและการเพิม่ปรมิาณผลติ 

ส าหรบัแตล่ะประเด็นควรมแีผนทีจ่ะลดการท างานลว่งเวลา 



 
 

22 

 
 

สถานการณ์พเิศษ (โดยอา้งองิถงึขอ้ 7.2) อาจรวมถงึตวัอยา่ง เชน่ 

ยอดการผลติตามฤดกูาลสงูสดุ การปฏบิตัติามค าส ัง่ผลติพเิศษหรอืการฟ้ืน 

สภาพการผลติหลงัการประทว้งหยดุงาน เครือ่งจกัรช ารดุหรอืเมือ่ไมม่ไีฟฟ้า 

ใชภ้ายใน 2-3 ช ัว่โมงหรอืหลายวนั   

8. พนกังานทกุคนมอีสิระทีจ่ะใชส้ทิธขิองตนเองกอ่ต ัง้ และ/หรอืเขา้รว่มสหภาพแรงงาน หรอืม ี

อสิระทีจ่ะงดด าเนนิการเชน่น ัน้ และมอีสิระทีจ่ะเขา้รว่มเจรจาตอ่รอง 

แนวทางในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็น 

8.1. บรษัิทมนีโยบาย กระบวนการและการฝึกอบรมพนักงานและผูจั้ดการทีช่ดัเจน เพือ่รบัประกนัวา่ 

บคุลากรเหลา่นัน้จะมเีสรภีาพในการสมาคมในการด าเนนิงานในแตล่ะวัน   

8.2. ผูจ้ัดการ หวัหนา้งานและผูด้แูลตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม เพือ่เคารพสทิธิข์องพนักงานแตล่ะคนทีจ่ะ 

เขา้รว่มสมาคมอยา่งเสร ี

8.3. การรว่มเจรจาตอ่รองจะมขีึน้ไดต้ามค ารอ้งของตัวแทนทีก่ฎหมายใหก้ารรองรับ และมขีอ้ตกลงรวม 

อยูด่ว้ย 

8.4. พนักงานรูจั้กและเขา้ใจถงึสทิธขิองตนเอง มคีวามมัน่ใจทีจ่ะใชส้ทิธนัิน้ และหา้มพนักงานหรอื 

ผูจั้ดการคนใดขดัขวางการใชส้ทิธนัิน้ของพนักงาน 

การเดนิหนา้สูห่ลกัปฏบิตัทิีด่ ี

8.5. นโยบายทีเ่กีย่วกบัการจา้งงาน การลงโทษทางวนัิย การเลือ่นต าแหน่ง คา่จา้ง ชัว่โมงการท างาน 

การรอ้งทกุขแ์ละการเลกิจา้งลว้นใหค้วามกระจา่งวา่ การเลอืกของพนักงานทีจ่ะจัดตัง้หรอืเขา้รว่ม 

สหภาพแรงงานนัน้จะไมม่ผีลใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตัใินทีท่ างาน 

8.6. บรษัิทมกีฎระเบยีบทีช่ดัเจนเพือ่ควบคมุดแูลกจิกรรมของสหภาพแรงงานทีไ่ดรั้บการยอมรับภายใน

สถานทีท่ างาน 

การใชแ้ละการรักษาหลักปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 

8.7. บรษัิทบรรลเุป้าหมายและขอ้ก าหนดทีป่รากฏในอนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ

วา่ดว้ยเสรภีาพในการสมาคมและการรว่มเจรจาต่อรอง (International Labour Organization 

Conventions on freedom of association and collective bargaining) 

8.8. ตอ้งมกีารเจรจาทางสงัคมเกีย่วกบัทกุแงม่มุของการท างานกบัพนักงาน 

ค าแนะน าการน าไปใช:้  

พฒันานโยบายและข ัน้ตอนทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึสทิธขิองคนงานในการเขา้สมาคมอยา่งอสิระแล

ะมกีารเจรจาตอ่รอง ฝึกอบรมพนกังานใหเ้คารพเสรภีาพดงักลา่ว 

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่นโยบายเกีย่วกบัการวา่จา้ง การเลือ่นต าแหนง่และการเลกิจา้ง 

ของคณุไมไ่ดข้ดัขวางเสรภีาพในการเขา้รว่มการเป็นสมาชกิสหภาพแรงงานหรอืกจิกรรมที ่

เกีย่วขอ้ง 
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ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่การปฏบิตัติามขอ้ตกลงการเจรจาตอ่รองทีม่ผีลผกูพนัตามกฎหมายอยา่

งมปีระสทิธภิาพ 
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9. พนกังานจะไดร้บัการคุม้ครองดา้นสขุภาพและความปลอดภยัในขณะทีท่ างาน 

แนวทางในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็น 

9.1. บรษัิทมนีโยบายและกระบวนการส าหรับสขุอนามยั และความปลอดภยัในการท างานทีช่ดัเจนและม ี

ประสทิธภิาพ และปรับปรงุเนือ้หาเป็นระยะ ๆ 

9.2. บรษัิทเผยแพรร่ายละเอยีดของนโยบายและกระบวนการ ส าหรับอาชวีอนามยัและความปลอดภยัใน 

การท างานอยา่งทัว่ถงึ 

9.3. บรษัิทจัดเตรยีมการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่งใหก้บับคุลากรทกุคน รวมถงึผูจ้ดัการ 

หัวหนา้งาน พนักงานและเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยั   

9.4. ชีแ้จงเรือ่งอนัตรายภายในสถานทีท่ างานใหก้บัพนักงานทกุคนและคนอืน่ๆ ทีเ่ขา้สูพ่ืน้ทีไ่ดอ้ยา่ง 

เหมาะสม พรอ้มใหค้วามรูอ้ยา่งเพยีงพอ และจัดเตรยีมอปุกรณ์นริภยัสว่นบคุคลไวใ้หเ้พือ่หลกีเลีย่ง 

อนัตรายดังกลา่ว 

9.5. ชีแ้จงใหท้กุคนทีเ่ขา้สูพ่ืน้ทีห่รอืใชผ้ลติภณัฑท์ราบอยา่งเหมาะสมถงึสิง่ทีค่วรท า เมือ่เกดิอบุตัเิหต ุ

ทีเ่กีย่วกบัสขุภาพและความปลอดภยั 

การเดนิหนา้สูห่ลกัปฏบิตัทิีด่ ี

9.6. นโยบายและกระบวนการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัจะมอียูใ่นคูม่อืพนักงาน 

9.7. ประเมนิความสมบรูณ์เชงิโครงการและความปลอดภยักรณีเกดิเพลงิไหมใ้นสถานทีท่ างานเป็น 

กรณีพเิศษ กอ่นปรับปรงุเปลีย่นแปลงเป็นระยะ ๆ 

9.8. จัดตัง้คณะกรรมการทีด่แูลเรือ่งอาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดยพนักงานและผูจ้ัดการทกุคน 

เขา้ใจบทบาทของคณะกรรมการชดุนีอ้ยา่งถอ่งแท ้

การใชแ้ละการรักษาหลักปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 

9.9. ประเมนิผลการท างานอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่รับประกนัวา่คณะกรรมการทีด่แูลเรือ่งอาชวีอนามยัและ 

ความปลอดภยัท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

9.10. ประเมนิความเสีย่งอยา่งสม า่เสมอ พรอ้มปรับปรงุระบบเพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึรปูแบบความเสีย่งที ่

เปลีย่นแปลงไปภายในสถานทีท่ างาน 

9.11. ประเมนิความเสีย่งจากการคลกุคลกีบัสารอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัระบบนเิวศทีอ่ยูร่ายลอ้ม 

และใชม้าตรการตา่ง ๆ จัดการกบัความเสีย่งทีร่ะบ ุ
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ค าแนะน าการน าไปใช:้  

จดัท าแผนความปลอดภยัโดยละเอยีด แผนของคณุควรรวมถงึความปลอดภยัที ่

เกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานของคณุ สรา้งเป้าหมายดา้นความปลอดภยัและลด 

อบุตัเิหตลุงในแผนของคณุ 

ทดสอบประสทิธภิาพของแผนของคณุเป็นประจ า ผา่นการฝึกซอ้ม การพูดคยุถงึ 

ความปลอดภยัและการเดนิอยา่งปลอดภยั โดยใชว้ธิกีารใด ๆ ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหไ้ดผ้ล 

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณุอยา่งสม า่เสมอ เพือ่ความปลอดภยัรวมถงึ 

ทีอ่ยูอ่าศยัและอปุกรณ์ของพนกังานทีบ่รษิทัจดัหาให ้

แตง่ต ัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่ดแูลและควบคมุแผนดา้นความปลอดภยัของคณุ 

ฝึกอบรมองคป์ระกอบตา่งๆของแผนความปลอดภยั 

เพือ่ใหพ้นกังานของคณุเขา้ใจและปฏบิตัติามกฎความปลอดภยัของคณุ 

ฝึกอบรมอยา่งสม า่เสมอเกีย่วกบัองคป์ระกอบดา้นความปลอดภยัท ัง้หมด 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของคณุ 

ตวัอยา่งอาจรวมถงึความปลอดภยัดา้นอคัคภียัและไฟฟ้า พืน้ทีจ่ ากดั การใชส้ารเคมอีนัตราย 

และการใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 

สรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังานของคณุเพือ่น ามาใชแ้ละรกัษาแนวปฏบิตัดิา้นสขุภาพและควา

มปลอดภยัทีด่ ี

ประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกจิกรรมของคณุตอ่คนงานและชุมชน 

และด าเนนิการเพือ่ลดหรอืหลกีเลีย่งผลกระทบเชงิลบใด ๆ 

 

10. พนกังานทกุคนสามารถเขา้ถงึกระบวนการและการแกไ้ขทีย่ตุธิรรม 

แนวทางในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็น 

10.1. กระบวนการตา่ง ๆ (i) มชีอ่งทางทีม่ปีระสทิธภิาพและเขา้ถงึได ้เพือ่ใหพ้นักงานสามารถรอ้งเรยีน 

ใหค้ าแนะน า และยืน่เรือ่งราวรอ้งทกุข ์และ (ii) ก าหนดใหต้อ้งไตส่วนเรือ่งราวตา่ง ๆ ใหถ้งึทีส่ดุ 

เพือ่ใหไ้ดข้อ้สรปุโดยเร็ว มคีวามยตุธิรรมและไมม่อีคต ิ

10.2. ประชาสมัพันธช์อ่งทางทีใ่ชร้อ้งทกุขใ์หท้ัว่ถงึ พรอ้มรับประกนัถงึการรักษาความลับของผูย้ืน่ค ารอ้ง 

(หากตอ้งการ) และหา้มการตอบโต ้

การเดนิหนา้สูห่ลกัปฏบิตัทิีด่ ี

10.3. ขัน้ตอนการรอ้งทกุขร์วมอยูใ่นคูม่อืพนักงาน 

10.4. พนักงานและผูจ้ดัการทกุคนไดรั้บการฝึกอบรมเรือ่งนโยบาย และกระบวนการเพือ่การจัดการกบั 

เรือ่งรอ้งเรยีนและการรอ้งทกุข ์พนักงานมคีวามมัน่ใจวา่ เรือ่งรอ้งเรยีนจะไดรั้บการจดัการอยา่งตรงจดุ 

และยตุธิรรม 
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10.5. มมีาตรการจ าเพาะเพือ่ปกป้องผูย้ืน่ค ารอ้งจากการตกเป็นเหยือ่ ผูจ้ัดการทกุคนไดรั้บการฝึกอบรม 

เพือ่หลกีเลีย่งการถกูฟ้องกลับ 

10.6. การเยยีวยาตอ้งทันทว่งทแีละเปิดใหท้กัทว้ง 

การใชแ้ละการรักษาหลักปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 

10.7. เก็บรักษาขอ้มลูการรับและการจัดการกบัเรือ่งรอ้งทกุข ์กอ่นท าการวเิคราะหเ์พือ่รับประกนัถงึ 

ความมปีระสทิธภิาพของมาตรการรอ้งทกุข ์

10.8. หากมสีหภาพแรงงานทีเ่ป็นทีย่อมรับ สิง่ทีต่อ้งท าคอืระบบุทบาทของผูแ้ทนสหภาพและเจา้หนา้ที ่

ภายในสหภาพทีด่แูลเรือ่งรอ้งทกุขข์องสมาชกิไวอ้ยา่งชดัเจน 

10.9. จัดเตรยีมกระบวนการทีแ่ยกชดัเจนและดแูลโดยบคุลากรทีผ่า่นการฝึกอบรมมาเพือ่รับผดิชอบกรณี

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลว่งละเมดิทางเพศหรอืการท ารา้ยรา่งกาย กระบวนการเหลา่นัน้ครอบคลมุถงึ 

อาการบาดเจ็บทีอ่าจเกดิขึน้ได ้รวมถงึความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มใหค้ าปรกึษาและการสนับสนุน 

อืน่ ๆ แกผู่เ้คราะหร์า้ยตามความจ าเป็น 

 

ค าแนะน าการน าไปใช:้  

จดัใหม้ชีอ่งทางทีเ่พยีงพอและเป็นความลบัส าหรบัคนงาน 

เพือ่แสดงการรอ้งทกุขแ์ละเสนอแนะความคดิเห็น 

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่คนงานคุน้เคยกบัวธิรีายงานและด าเนนิ 

การรอ้งทกุข ์

แนะน าใหม้หีลายชอ่งทางในการเปิดเผยหรอืรายงานขอ้กงัวลตา่งๆ  

(กลอ่งแสดงความคดิเห็นไมถ่อืวา่เป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการรอ้งทกุข)์ 

นอกจากนีค้วรมกีารจดัการกลไกท ัง้หมด เพือ่ใหพ้นกังานรูส้กึอสิระทีจ่ะใชง้านและไม ่

ตอ้งกงัวลเรือ่งการถกูตอบโต ้

มองการรอ้งทกุขเ์ป็นเชงิบวก - เป็นสว่นหนึง่ของทกุธุรกจิ เปิดกวา้งเพือ่รบัมอืกบั 

ความทา้ทายอยา่งสรา้งสรรคแ์ละใชเ้ป็นการสะทอ้นความคดิเห็นทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ฝึกอบรมพนกังานทีม่ทีกัษะทางสงัคม (วธิกีารพูดคยุกบัผูค้น การแสดง 

ความเห็นอกเห็นใจ ความหว่งใย ฯลฯ) เพือ่หลกีเลีย่งการรอ้งทกุข ์

จดัท าเอกสารการด าเนนิการสอบสวนและการแกไ้ขค ารอ้งทกุข ์  

สง่เสรมิใหม้กีารสง่เสนอขอ้เสนอแนะ และเนน้การยอมรบั และการน าไปใชง้าน 

 

11. สทิธใินทีด่นิของชุมชนและคนในพืน้ทีจ่ะไดร้บัการปกป้องและสนบัสนนุ 

แนวทางในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็น 

11.1. ใชน้โยบายไมม่กีารยดึครองทีด่นิ  
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11.2. ในทีท่ีท่ าได ้ใหท้ าการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะทางธรุกจิ เพือ่สนับสนุนสทิธขิองแตล่ะบคุคลหรอื 

กลุม่บคุคลในพืน้ทีท่ีม่ตีอ่ทรัพยส์นิและทีด่นิ 

11.3. ในทีท่ีท่ าได ้ใหจ้ดัการฝึกอบรมเรือ่งความยนิยอมอยา่งสมคัรใจ ลว่งหนา้ และไดรั้บขอ้มลูพอเพยีง 

(Free, Prior and Informed Consent (FPIC)) ใหก้บัพนักงานทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งเป็นระยะ ๆ 

11.4. จะไมย่นิยอมตอ่การยดึครองทีด่นิภายในซพัพลายเชน และตอ้งระบไุวใ้นจรรยาบรรณของ 

ซพัพลายเออร ์(หรอืเทยีบเทา่) 

 

 

การเดนิหนา้สูห่ลกัปฏบิตัทิีด่ ี

11.5. มรีะบบตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะทางธรุกจิ (Due Diligence) เพือ่สบืเสาะและแสดงถงึ 

ความเสีย่งและผลกระทบทีม่ตีอ่ชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งของทีด่นิ 

11.6. ใหก้ารยอมรับสทิธทิีผู่ห้ญงิจะครอบครองทีด่นิและเขา้ถงึทีด่นิ 

การใชแ้ละการรักษาหลักปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 

11.7. ท าการประเมนิผลกระทบโดยไดรั้บความรว่มมอืจากชมุชนุทีไ่ดรั้บผลกระทบอยา่งเต็มที ่พรอ้ม 

เผยแพรใ่นรปูแบบและภาษาทีช่มุชนเหลา่นัน้จะเขา้ถงึได ้จ าแนกขอ้มลูการประเมนิตามเพศ    

ชาตกิ าเนดิ เผา่พันธุห์รอืชนชัน้ 

11.8. แสดงความมุง่มัน่ตอ่สาธารณะเพือ่สนับสนุนการลงทนุดา้นการเกษตรทีม่คีวามรับผดิชอบ  

รวมถงึ UN Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure 

อยา่งแข็งขนัและตดิตามผลไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ 

 

ค าแนะน าการน าไปใช:้  

สทิธใินทีด่นิทีเ่ก ีย่วขอ้งหมายถงึทีด่นิ ทีจ่ าเป็นส าหรบัธุรกจิของคณุทีจ่ะไดม้า เชา่ 

หรอืใชง้าน 

ในฐานะธุรกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบ ตอ้งใหแ้นใ่จวา่คณุรูว้า่ตอ้งด าเนนิการอะไร 

และใครบา้งทีต่อ้งไดร้บัการปรกึษา เพือ่ใหแ้นใ่จวา่ขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย 

สิง่แวดลอ้มและสงัคมจะไดร้บัการประเมนิและการจดัการทีเ่กีย่วขอ้ง   

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่บคุคลทีร่บัผดิชอบในการซือ้ทีด่นิหรอืการเปลีย่นแปลง 

การใชท้ีด่นิ เขา้ใจถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงเหลา่น ัน้ และสามารถแสดงให ้

เห็นถงึโฉนดทีด่นิทีถ่กูตอ้ง และมคีวามโปรง่ใสในสญัญาตลอดจนผา่นการประเมนิ 
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12. การด าเนนิธุรกจิจะอยูบ่นพืน้ฐานเรือ่งความย ัง่ยนืและลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

แนวทางในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็น 

12.1. ส าหรับการด าเนนิงานทัง้หมดจะตอ้งมใีบอนุญาตตามกฎหมายทีจ่ าเป็น และเป็นปัจจบุนัทัง้หมด 

12.2. จัดการฝึกอบรมใหก้บัพนักงานทกุคนเพือ่รับประกนัวา่ พนักงานมคีวามรูแ้ละปฏบิตัติามใบอนุญาตที ่

ถกูตอ้งตามกฎหมายทัง้หมด 

12.3. มนีโยบายและกระบวนการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มในสว่นทีเ่กีย่วกบัน ้า พลังงาน 
วัสดอุนัตราย คณุภาพของอากาศ และการปลอ่ยไอเสยี การตดัไมท้ าลายป่า ของเสยี 

และความเสีย่งทีส่ าคญัอืน่ ๆ 
 

การเดนิหนา้สูห่ลกัปฏบิตัทิีด่ ี  

12.4. จัดการฝึกอบรมใหก้บัพนักงานทกุคน เพือ่ใหเ้ขา้ใจนโยบายและกระบวนการดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่ 

จะรับประกนัถงึการน าไปใชป้ฏบิตัแิละการปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคับไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

12.5. การด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มตอ้งมคีวามโปรง่ใส 

การใชแ้ละการรักษาหลักปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 

12.6. น าหลักปฏบิตัเิรือ่งความยัง่ยนืมาใชก้บัการด าเนนิงานและกจิกรรมตา่งๆ ของซพัพลายเออร ์

โดยมเีป้าหมายเพือ่ (i) ลดการผลติของเสยีและท าใหก้ารฝังกลบเป็นศนูย ์(Zero Landfill) 

(ii) ลดการปลอ่ยแกส๊เรอืนกระจก และบรรลผุลเรือ่งแนวคดิคารบ์อนสมดลุ (Carbon Neutral) 

(iii) ลดการใชน้ ้า (v) ปกป้องและปรับปรงุธรรมชาต ิและความหลากหลายทางชวีภาพและ 

(vi) หยดุการตดัไมท้ าลายป่า 

12.7. ท าการทบทวนหลกัปฏบิตัเิพือ่ความยัง่ยนืและระบบการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มของซพัพลายเออรท์ี่

เป็นระบบอยา่งสม า่เสมอ โดยไดรั้บความชว่ยเหลอืจากนักอนุรักษ์นยิมทีม่ปีระสบการณ์ และ 

ความรว่มมอืของชมุชนุในพืน้ที ่เพือ่พจิารณาตดัสนิวา่ขณะนีม้นีโยบายและกระบวนการทีเ่หมาะสม 

รองรับและท างานไดอ้ยา่งเหมาะสมเพือ่บรรลเุป้าหมายตามหัวขอ้นี้ 

 

ค าแนะน าการน าไปใช:้  

มแีผนธุรกจิทีม่เีป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มทีช่ดัเจน 

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ผูป้ฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบในการประเมนิและด าเนนิการตามเป้าหมายดา้
นสิง่แวดลอ้มของคณุ มคีวามเขา้ใจขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ของกฎหมายทอ้งถิน่ 
ประเทศและระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม   

บรษิทัของคณุควรมใีบอนญุาตทีเ่กีย่วขอ้งทีถ่กูตอ้งส าหรบัการใชแ้ละการก าจดั 
ทรพัยากร 

ท างานอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพดา้นสิง่แวดลอ้มโดยรว่มมอืกบั 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีท ัง้ภายในและภายนอก 
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แสดงความเป็นผูน้ าดว้ยการสรา้งความมุง่ม ัน่ตอ่สาธารณะของเป้าหมายและผลลพัธด์า้น 
สิง่แวดลอ้มของคณุ สง่เสรมิความตระหนกัถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มของ 
ไซตง์านและกระบวนการ 

ภาคผนวก 
 

หลกัเกณฑ ์มาตรฐานและอนุสญัญาตอ่ไปนี ้น ามาใชใ้นการจัดเตรยีมนโยบายการจัดหาสนิคา้อยา่งม ี
ความรับผดิชอบนี ้และอาจเป็นแหลง่ขอ้มลูทีม่ปีระโยชนห์ากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ:  

✓ องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ: www.ilo.org โดยการอา้งองิเฉพาะถงึ: 

- อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเสรภีาพในการสมาคม และ 
การรว่มเจรจาตอ่รอง (International Labour Organization Conventions on freedom of 
association and collective bargaining)  

- อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยชัว่โมงการท างาน (International 
Labour Organization Conventions on hours of work)  

- อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยเกณฑอ์ายขุัน้ต ่า (International 
Labour Organization Convention on Minimum Age)  

- อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยรปูแบบทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุของการใชแ้รงงาน 
เด็ก (International Labour Organization Conventions on Worst Forms of Child Labour)  

- อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยแรงงานบงัคับ (International Labour 
Organization Convention on Forced Labour)  

- อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการยกเลกิแรงงานบงัคับ (The 
International Labour Organization Convention on Abolition of Forced Labour)  

- อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยคา่ตอบแทนทีเ่ทา่เทยีมกนั 
(International Labour Organization Convention on Equal Remuneration)  

- อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเลอืกปฏบิตั ิ
(การจา้งงานและอาชพี) (International Labour Organization Convention on 
Discrimination (Employment and Occupation))  

✓ หลกัการทางธรุกจิเพือ่การตอ่ตา้นการใหส้นิบน (Business Principles for Countering Bribery) 
โดยองคก์รความโปรง่ใสสากล (Transparency International) www.transparency.org   

✓ คูม่อืการตอ่ตา้นการทจุรติระหวา่งประเทศของหอการคา้นานาชาตสิ าหรับ  
SME: http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2015/ICC-Anti-corruption-Third-Party-Due-
Diligence-A-Guide-for-Small-and-Medium-sized-Enterprises/  

✓ เป้าหมายการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืของสหประชาชาต:ิ 
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs  

✓ โครงการการคา้เชงิจรยิธรรม: www.ethicaltrade.org/  

หากมคี าถามใด ๆ โปรดสง่อเีมลไปทีท่มีงานความรับผดิชอบตอ่สงัคม (Social Accountability Team) 
ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ Integrated Sustainabilitys ของ Unilever 

หมายเหต:ุ 

นโยบายการจัดหาวตัถดุบิอยา่งมคีวามรับผดิชอบนีใ้ชแ้ทน 
และแทนทีน่โยบายการจัดหาวัตถดุบิอยา่งมคีวามรับผดิชอบกอ่นหนา้นี ้(ออกในปี 2557) 
และหลกัปฏบิตัขิองซพัพลายเออรก์อ่นหนา้นี ้

http://www.ilo.org/
http://www.transparency.org/
http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2015/ICC-Anti-corruption-Third-Party-Due-Diligence-A-Guide-for-Small-and-Medium-sized-Enterprises/
http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2015/ICC-Anti-corruption-Third-Party-Due-Diligence-A-Guide-for-Small-and-Medium-sized-Enterprises/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://www.ethicaltrade.org/
mailto:Social.Sustainability@Unilever.com
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การอา้งองิถงึนโยบายการจดัหาวตัถดุบิอยา่งมคีวามรับผดิชอบ RSP 
และ/หรอืหลักปฏบิตัขิองซพัพลายเออรใ์น 
เอกสารหรอืสญัญากบัซพัพลายเออรใ์ด มวีตัถปุระสงคเ์พือ่อา้งองิถงึนโยบายการจดัหาวัตถดุบิอยา่งม ี
ความรับผดิชอบนี ้


