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แนวทางการจดัหาของ Mitsui Kinzoku Group 

 

ค าน า 

 

Mitsui Kinzoku Group พยายามแสวงหาการจดัตัง้รากฐานธรุกจิทีแ่ข็งแกรง่ 

การส่งเสรมิความสามารถทางเทคนิค การมคีุณภาพทีด่ ีการแขง่ขนัดา้นราคา และอุปทานทีม่ ั่นคง 

รวมถงึส่งเสรมิการจดัหาทีต่อบสนองความรบัผดิชอบตอ่สงัคมในกจิกรรมการจดัหา และห่วงโซอุ่ปทาน 

(supply chain) ท างานเพือ่ใหบ้รรลุความยัง่ยนื (sustainability) 

เราจะด าเนินการจดัหาโดยท าตามกฎและหลกัเกณฑท์ีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลเชน่ขอ้ก าหนดของขอ้

ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(UN Global Compact) 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ตามหลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมติรธรุกจิผูม้คีวามรบัผดิชอบ (RBA) Mitsui 

Kinzoku Group ขอใหผู้จ้ดัจ าหน่ายปฏบิตัติามแนวทางการจดัหาของกรุป๊เรา 

 

แนวทางการจดัหานี ้นอกเหนือจากการปฏบิตัติามกฎหมายแลว้ ยงัยดึหลกัจรรยาบรรณของ RBA 

และห่วงโซอุ่ปทานของเรา เพือ่ทีจ่ะใหแ้น่ใจว่าสภาพการท างานมคีวามปลอดภยั 

พนักงานจะไดร้บัการปฏบิตัดิว้ยความเคารพและศกัดิศ์ร ี

และการด าเนินธรุกจิมคีวามรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม และด าเนินการอย่างมจีรยิธรรม 

 

หลกัจรรยาบรรณนีแ้บ่งออกเป็นหา้หมวด หมวด ก. ข. และ ค. วางมาตรฐานส าหรบัแรงงาน 

สุขภาพและความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้มตามล าดบั หมวด ง. 

เพิม่เตมิมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรมทางธรุกจิ หมวด จ. 

วางแนวทางพืน้ฐานของระบบการจดัการทีเ่ป็นทีย่อมรบัในการน าหลกัจรรยาบรรณนีม้าปฏบิตั ิ
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ก. แรงงาน 

 

ผูเ้ขา้รว่มใหค้ ามั่นในการรกัษาสทิธมินุษยชนของแรงงาน 

และปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างมศีกัดิศ์รแีละดว้ยความเคารพตามทีเ่ขา้ใจในระดบัสากล 

โดยประยุกตใ์ชก้บัแรงงานทุกประเภท ทัง้แรงงานช ัว่คราว แรงงานต่างดา้ว แรงงานนักเรยีน 

แรงงานสญัญาจา้ง แรงงานจา้งโดยตรง และ แรงงานประเภทอืน่ ๆ 

มาตรฐานทีร่ะบุไวใ้นภาคผนวกเป็นมาตรฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบัและถูกน ามาใชเ้ป็นแหล่งอา้งองิในการจดัเตร ี

ยมหลกัจรรยาบรรณนี ้และอาจเป็นแหล่งขอ้มูลเพิม่เตมิทีเ่ป็นประโยชน ์

มาตรฐานดา้นแรงงาน มดีงันี:้ 

 

1) เสรภีาพในการเลอืกงาน 

หา้มการบงัคบัใชแ้รงงาน การผกูมดัแรงงาน (รวมถงึผูกมดัดว้ยภาระหนี)้ จะโดยสมคัรใจหรอืไม่สมคัรใจ 

หรอืแรงงานตามพนัธะสญัญา หรอืการหาประโยชนจ์ากแรงงานนักโทษ ทาส หรอืการคา้มนุษย ์

รวมไปถงึการขนสง่ การเคลือ่นยา้ย การเกณฑ ์การถา่ยโอน หรอืการบงัคบับุคคลเขา้ท างานดว้ยการขม่ขู่ 

บงัคบั ขูเ่ข็ญ ลกัพาตวั หรอืหลอกลวงใหใ้ชแ้รงงานหรอืใหบ้รกิาร 

หา้มมขีอ้จ ากดัทีป่ราศจากเหตผุลอนัควรในการหา้มแรงงานเคลือ่นทีภ่ายในสถานทีป่ระกอบการ 

นอกจากนีย้งัรวมถงึขอ้จ ากดัทีป่ราศจากเหตุผลอนัควรในการเขา้หรอืออกจากสถานทีซ่ ึง่จดัหาใหโ้ดยบรษิทั 

ส่วนหน่ึงของกระบวนการจา้งแรงงานคอื แรงงานตอ้งไดร้บัหนังสอืสญัญาจา้งงานทีเ่ขยีนเป็นภาษาแม่ของตน 

ซึง่ตอ้งมรีายละเอยีดขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการจา้งงานครบถว้นกอ่นทีแ่รงงานจะออกจากประเทศทีเ่ป็นถิน่ก า

เนิดของตน 

และตอ้งไม่มกีารสบัเปลีย่นหรอืการเปลีย่นแปลงเนือ้หาในสญัญาจา้งงานหลงัจากทีแ่รงงานมาถงึยงัประเทศป

ลายทางทีร่บัแรงงาน เวน้แต่เปลีย่นแปลงใหต้รงตามกฎหมายในทอ้งถิน่ และมเีงือ่นไขทีเ่ทยีบเท่า หรอืดกีว่า 

งานทัง้หมดตอ้งเป็นตามสมคัรใจและแรงงานตอ้งมอีสิระทีจ่ะลาออกจากงานหรอืยกเลกิสญัญาจา้งงานไดทุ้กเ

มือ่ ทัง้นีผู้ว้่าจา้งและตวัแทนตอ้งไม่ยดึ ท าลาย ปกปิด อายดั 

หรอืปฏเิสธไม่ใหแ้รงงานถอืเอกสารระบุตวับุคคลหรอืเอกสารเขา้เมอืงของแรงงาน เชน่ 

บตัรประจ าตวัทีอ่อกใหโ้ดยรฐับาล หนังสอืเดนิทาง หรอืหนังสอือนุญาตท างาน 

เวน้แต่การยดึเอกสารตงักล่าวจ าเป็นตอ้งกระท าตามกฎหมาย แรงงานตอ้งไม่มกีารจา่ยค่าธรรมเนียมใด ๆ 

หรอืค่าธรรมเนียมอืน่ทีเ่กีย่วกบัการจา้งงานของตน ใหแ้กน่ายจา้งหรอืตวัแทนในการจดัหางาน 

หากพบว่าแรงงานเป็นผูจ้า่ยค่าธรรมเนียมดงักล่าว ค่าธรรมเนียมจ านวนน้ันๆ ตอ้งถกูคนืใหก้บัแรงงาน 

 

2) แรงงานเยาวชน 

หา้มใชแ้รงงานเด็กในทุกขัน้ตอนของการผลติ "เด็ก" หมายถงึบุคคลใดๆ ทีม่อีายุต ่ากว่า 15 ปี 

หรอืมอีายุต ่ากว่าอายุส าเรจ็การศกึษาภาคบงัคบั หรอืมอีายุต า่กว่าอายุการจา้งงานขัน้ต า่ในประเทศ 

โดยถอือายุทีสู่งสุดเป็นหลกั 

บรษิทัสามารถสนับสนุนใหม้โีครงการฝึกงานเพือ่การเรยีนรูท้ีถู่กตอ้งตามกฎหมายและกฏระเบยีบ 
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แรงงานทีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปี (แรงงานเยาวชน) 

ตอ้งไม่ท างานทีเ่สีย่งอนัตรายตอ่สุขภาพหรอืความปลอดภยัของตน 

ทัง้นีร้วมถงึการไม่ท างานกะกลางคนืและการไม่ท างานลว่งเวลา 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามรีะบบการจดัการแรงงานนักเรยีนอยา่งเหมาะสม 

โดยมกีารเก็บรกัษาขอ้มูลระเบยีนนักเรยีน 

ตรวจสอบเงือ่นไขการจา้งงานของหน่วยงานการศกึษาทีเ่ขา้รว่มอย่างเขม้งวด 

และปกป้องสทิธขิองนักเรยีนตามกฎหมายและกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งใหก้ารสนับสนุนและการฝึกอบรมตามสมควรแก่ แรงงานนักเรยีนทุกคน 

หากไม่มกีฎหมายในทอ้งถิน่ก าหนดไว ้อตัราค่าจา้งแรงงานนักเรยีน ผูฝึ้กงาน 

และแรงงานฝึกหดัอย่างนอ้ยตอ้งเท่ากบัอตัราค่าจา้งของแรงงานขัน้เร ิม่ตน้ทีท่ างานแบบเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลึ

งกนั 

 

3) ช ัว่โมงการท างาน 

การศกึษาดา้นการด าเนินธรุกจิแสดงถงึความเชือ่มโยงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนวา่ 

ความเครยีดของแรงงานมคีวามสมัพนัธก์บัผลติภาพทีล่ดลง ท าใหจ้ านวนการเปลีย่นงาน 

จ านวนการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยเพิม่ขึน้ 

ช ัว่โมงการท างานตอ้งไม่เกนิจ านวนสูงสุดทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายทอ้งถิน่ นอกจากนี ้

ช ัว่โมงท างานไม่ควรมากกว่า 60 ช ัว่โมงต่อสปัดาห ์รวมถงึช ัว่โมงท างานล่วงเวลา 

เวน้แต่ในกรณีฉุกเฉินหรอืสถานการณท์ีไ่ม่ปกต ิ

แรงงานตอ้งไดร้บัอนุญาตใหม้วีนัหยุดอย่างนอ้ยหน่ึงวนัตอ่สปัดาห ์

 

4) ค่าจา้งและสวสัดกิาร 

ค่าตอบแทนทีจ่า่ยใหแ้กแ่รงงานตอ้งเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดไวร้วมถงึกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่าแรงขัน้ต ่า 

ค่าล่วงเวลา และสวสัดกิารตามทีก่ฎหมายไดก้ าหนดไวเ้พือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่ 

แรงงานตอ้งไดร้บัค่าตอบแทนส าหรบัการท างานล่วงเวลามากกว่าอตัราค่าแรงรายช ัว่โมงในเวลาท างานปกต ิ

หา้มใชว้ธิกีารหกัคา่แรงเพือ่เป็นมาตรการลงโทษทางวนัิย ในแต่ละรอบของการจา่ยคา่แรง 

แรงงานตอ้งไดร้บัแจง้รายการคา่จา้งภายในเวลาอนัควรและสามารถเขา้ใจงา่ย 

รวมถงึขอ้มูลทีเ่พยีงพอตอ่การพสิูจนค์วามถกูตอ้งของค่าจา้งต่องานทีไ่ดท้ าการใชแ้รงงานช ัว่คราว 

แรงงานนอกพืน้ที ่และแรงงานภายนอกทัง้หมดตอ้งอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัของกฎหมายทอ้งถิน่ 

 

5) การปฏบิตัอิย่างมมีนุษยธรรม 

ตอ้งไม่มกีารปฏบิตัโิดยใชค้วามรนุแรงหรอืไรม้นุษยธรรม รวมถงึการลว่งละเมดิทางเพศ การขม่เหงทางเพศ 

การลงโทษรนุแรง การขูเ่ข็ญทางจติใจหรอืรา่งกาย หรอืการละเมดิดว้ยวาจาตอ่แรงงาน 

หรอืแมแ้ต่การขูว่่าจะกระท าการดงักลา่ว 

นโยบายและกระบวนการทางวนัิยเพือ่ป้องกนัการกระท าขา้งตน้ตอ้งไดร้บัการก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนและแจง้ให ้

แรงงานรบัทราบ 
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6) การไม่เลอืกปฏบิตั ิ

ผูเ้ขา้รว่มควรใหค้ ามั่นต่อแรงงานเกีย่วกบัการปราศจากการขม่เหง และ 

ปราศจากการเลอืกปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมาย บรษิทัตอ้งไม่เลอืกปฏบิตัอินัเน่ืองมาจากชาตพินัธุ ์สผีวิ อาย ุเพศ 

รสนิยมทางเพศ การแสดงออกทางเพศสภาวะ เผ่าพนัธุห์รอืถิน่ก าเนิด ความพกิาร การตัง้ครรภ ์ศาสนา 

ฝ่ายการเมอืง สมาชกิสหภาพ สถานะทหารผ่านศกึ ขอ้มูลทางพนัธกุรรมหรอืสถานะการสมรส 

ในการจา้งงานและวธิปีฏบิตัใินการท างาน เชน่ ค่าแรง การเลือ่นขัน้ การใหร้างวลั 

และโอกาสในการไดร้บัการฝึกอบรม แรงงานตอ้งมสีถานทีป่ฏบิตัศิาสนกจิตามเหตุผลอนัควร นอกจากนี ้

แรงงานหรอืผูท้ีอ่าจเป็นแรงงานไม่ควรตอ้งถูกก าหนดใหท้ าการตรวจสุขภาพหรอืทดสอบสมรรถภาพทางรา่ง

กายซึง่อาจน าไปสูก่ารเลอืกปฏบิตั ิ

 

7) เสรภีาพในการสมาคม 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่ 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งเคารพสทิธขิองแรงงานทุกคนทีต่อ้งการกอ่ตัง้และเขา้รว่มสหภาพแรงงานตามความสมคัรใจ 

เพือ่การต่อรองรว่มกนัและการชมุนุมอย่างสนัต ิ

เชน่เดยีวกนักบัการเคารพสทิธขิองแรงงานทีล่ะเวน้จากการรว่มกจิกรรมดงักลา่ว 

แรงงานและ/หรอืผูแ้ทนตอ้งสามารถสือ่สารและแบ่งปันแนวคดิและความกงัวลกบัฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัสภาพก

ารท างานและวธิกีารบรหิารไดอ้ย่างเปิดเผย โดยปราศจากความกลวัจากการถูกเลอืกปฏบิตั ิลงโทษ ขม่ขู ่

หรอืคุกคาม 

 

 

ข. สขุภาพและความปลอดภยั 

 

ผูเ้ขา้รว่มตระหนักว่า 

นอกจากการลดอุบตักิารณข์องการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการท างานแลว้ 

สิง่แวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยัและดตี่อสุขภาพจะชว่ยเพิม่คุณภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

ท าใหก้ารผลติมคีวามคงเสน้คงวา สามารถรกัษาแรงงาน และขวญัและก าลงัใจของแรงงาน 

ผูเ้ขา้รว่มยงัตระหนักอกีว่าการใหข้อ้มูลและความรูแ้กแ่รงงานอย่างตอ่เน่ืองเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะคน้หาและแกไ้ข

ปัญหาดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในสถานประกอบการ 

 

ระบบการจดัการทีไ่ดร้บัการยอมรบั เชน่ OHSAS 18001 

และแนวปฏบิตัขิององคก์รแรงงานสากลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพวชิาชพี 

ไดน้ ามาใชเ้ป็นแหล่งอา้งองิในการจดัเตรยีมหลกัจรรยาบรรณและอาจเป็นแหล่งขอ้มูลเพิม่เตมิทีม่ปีระโยชน ์

 

มาตรฐานดา้นสุขภาพและความปลอดภยั มดีงันี ้
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1) ความปลอดภยัในการท างาน 

แรงงานทีม่คีวามเสีย่งต่ออนัตรายดา้นความปลอดภยั (เชน่ อนัตรายจากไฟฟ้าหรอืแหล่งพลงังานอืน่ ไฟ 

ยานพาหนะ และอนัตรายจากการตกจากทีส่งู) ตอ้งไดร้บัการควบคุมโดยการออกแบบเฉพาะ 

การควบคมุดา้นวศิวกรรม และการจดัการทีเ่หมาะสม การบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั 

และระเบยีบปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการท างาน (รวมถงึอุปกรณ ์Lockout-Tagout) 

และการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง เมือ่อนัตรายต่างๆ 

ไม่สามารถควบคมุไดโ้ดยวธิกีารขา้งตน้ 

แรงงานตอ้งไดร้บัอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีไ่ดร้บัการบ ารงุรกัษาอย่างดแีละเหมาะสม 

รวมทัง้เอกสารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความเสีย่งตอ่การเกดิอนัตรายเหล่าน้ัน 

ตอ้งด าเนินขัน้ตอนเพือ่น าสตรตีัง้ครรภ/์มารดาทีใ่หน้มบุตรออกจากสภาวะการท างานทีม่อีนัตรายสูง 

ขจดัหรอืลดความเสีย่งเร ือ่งสุขภาพและความปลอดภยัในทีท่ างานของสตรตีัง้ครรภแ์ละมารดาทีใ่หน้มบุตร 

รวมถงึความเสีย่งอนัสบืเน่ืองจากการท างาน รวมถงึการจดัหาสถานทีส่ าหรบัมารดาทีใ่หน้มบุตรทีเ่หมาะสม 

 

2) ความพรอ้มในกรณีฉุกเฉิน 

ตอ้งระบุและประเมนิสถานการณแ์ละเหตุการณใ์นกรณีฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ 

รวมทัง้การลดผลกระทบใหน้อ้ยทีสุ่ด โดยการใชแ้ผนรบัมอืฉุกเฉินและกระบวนการตอบสนองรวมถงึ 

การรายงานเหตุฉุกเฉิน การแจง้เตอืนพนักงานและระเบยีบปฏบิตักิารอพยพ 

การฝึกอบรมและฝึกซอ้มของแรงงาน เคร ือ่งมอืตรวจจบัและดบัเพลงิทีเ่หมาะสม ทางออกฉุกเฉินทีเ่พยีงพอ 

และแผนฟ้ืนฟูหลงัเกดิเหตุ แผนและกระบวนการดงักล่าวตอ้งเนน้ทีก่ารลดอนัตรายใหเ้หลอืนอ้ยทีสุ่ด 

ทีเ่กดิขึน้ต่อชวีติ สิง่แวดลอ้ม และทรพัยส์นิ 

 

3) การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน 

ตอ้งมกีารน าระเบยีบปฏบิตัแิละระบบต่างๆ มาใชเ้พือ่ป้องกนั จดัการ ตดิตาม 

และรายงานการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการท างาน 

รวมถงึมาตรการส่งเสรมิการรายงานของแรงงาน การจ าแนกและบนัทกึกรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วย 

การใหก้ารรกัษาทีจ่ าเป็น การสอบสวนและด าเนินการเพือ่แกไ้ขทีส่าเหตุ 

และการอ านวยความสะดวกใหแ้รงงานกลบัเขา้ท างาน 

 

4) สุขอนามยัอุตสาหกรรม 

แรงงานทีเ่สีย่งต่อการไดร้บัสารเคม ีสารชวีภาพและกายภาพ ตอ้งไดร้บัการระบุ ประเมนิ ควบคมุ 

ตามล าดบัขัน้ของการควบคมุ 

อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ตอ้งถูกขจดัหรอืควบคุมผ่านการควบคมุทีเ่หมาะสมดา้นการออกแบบ ดา้นวศิวกรรม 

และดา้นการจดัการ เมือ่ไม่สามารถควบคมุความเสีย่งอนัตรายไดอ้ย่างเพยีงพอโดยวธิกีารดงักล่าว 

สุขภาพของแรงงานตอ้งไดร้บัการป้องกนัโดยการใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีเ่หมาะสม 

ซึง่ตอ้งไดร้บัการบ ารงุรกัษาอย่างด ี
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โปรแกรมการป้องกนัควรรวมถงึเอกสารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความเสีย่งทีเ่ช ือ่มโยงกบัอนัตรายเหล่าน้ัน 

 

5) งานทีต่อ้งการแรงงานทางกายภาพ 

แรงงานทีเ่สีย่งต่ออนัตรายจากงานทีใ่ชแ้รงงานทางกายภาพ 

รวมถงึการจดัการกบัวสัดโุดยแรงงานคนและการยกของหนักหรอืยกของเป็นประจ าการยนืเป็นเวลานานหรอืเ

ป็นประจ าหรอืงานประกอบทีใ่ชแ้รงมากตอ้งไดร้บัการระบุ ประเมนิ และควบคมุ 

 

6) การป้องกนัอนัตรายจากการใชเ้คร ือ่งจกัรกล 

เคร ือ่งจกัรกลการผลติและเคร ือ่งจกัรอืน่ๆ ตอ้งไดร้บัการประเมนิความปลอดภยั 

ในกรณีทีเ่คร ือ่งจกัรอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและการบาดเจ็บตอ่แรงงาน ตอ้งมเีคร ือ่งป้องกนัทางกายภาพ 

เคร ือ่งล็อกและสิง่ป้องกนัซึง่ตอ้งไดร้บัการบ ารงุรกัษาอย่างเหมาะสม 

 

7) สุขอนามยั อาหาร และทีอ่ยู่อาศยั 

แรงงานตอ้งสามารถเขา้ถงึหอ้งสุขาทีส่ะอาด น ้าดืม่สะอาด และการเตรยีม การจดัเก็บอาหาร 

และสถานทีร่บัประทานอาหารทีถู่กสุขลกัษณะ 

หอพกัแรงงานทีผู่เ้ขา้รว่มหรอืผูแ้ทนจดัหาใหต้อ้งไดร้บัการดแูลรกัษาใหส้ะอาดและปลอดภยั 

พรอ้มดว้ยมาตรการฉุกเฉินทีเ่หมาะสม น ้ารอ้นส าหรบัอาบน า้ ความอบอุน่และการระบายอากาศทีเ่พยีงพอ 

และพืน้ทีส่่วนบุคคลทีม่คีวามปลอดภยัเพือ่เก็บรกัษาทรพัยส์นิส่วนบุคคลหรอืของมคีา่ 

และพืน้ทีส่่วนตวัพรอ้มสทิธใินการเขา้ออกสถานทีไ่ดต้ามเหตผุลอนัควร 

 

8) การสือ่สารดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งใหข้อ้มูลเร ือ่งสุขภาพและความปลอดภยัทีเ่หมาะสมแกแ่รงงาน 

และการฝึกอบรมในภาษาทีแ่รงงานใช ้หรอืในภาษาทีแ่รงงานเขา้ใจ 

เกีย่วกบัอนัตรายทีถ่กูระบุในสถานทีท่ างาน ซึง่แรงงานเหล่าน้ันมคีวามเสีย่งทีจ่ะประสบ 

รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีงอนัตรายจากเคร ือ่งจกัร ไฟฟ้า สารเคมอีคัคภียั และอนัตรายทางรา่งกาย 

ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นสุขภาพและความปลอดภยัตอ้งไดร้บัการตดิประกาศไวอ้ย่างชดัเจนในสถานประกอบ

การ หรอืตดิไวใ้นสถานทีท่ีร่ะบุไวแ้ละ แรงงานเขา้ถงึได ้

ตอ้งมกีารฝึกอบรมใหก้บัแรงงานทุกคนกอ่นเร ิม่ตน้การท างาน และเป็นประจ าหลงัจากน้ัน 

แรงงานตอ้งไดร้บัการส่งเสรมิใหต้ระหนักถงึความส าคญัดา้นความปลอดภยั 

 

 

ค. สิง่แวดลอ้ม 

 

ผูเ้ขา้รว่มตระหนักว่าความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มถอืเป็นส่วนหน่ึงของการผลติสนิคา้ระดบัโลก 

การด าเนินการผลติตอ้งลดผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และทรพัยากรธรรมชาต ิ
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ในขณะทีต่อ้งปกป้องสุขภาพและความปลอดภยัของสาธารณชนดว้ย ระบบการจดัการทีไ่ดร้บัการยอมรบั 

เชน่ ISO 14001 และระบบจดัการและตรวจสอบนิเวศสภาวะ (Eco Management and Audit 

System - EMAS) 

ไดน้ ามาใชเ้ป็นแหล่งอา้งองิในการจดัเตรยีมหลกัจรรยาบรรณและอาจเป็นแหล่งขอ้มูลเพิม่เตมิทีม่ปีระโยชน ์

มาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม มดีงันี ้

 

1) ใบอนุญาตและการรายงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ใบอนุญาตดา้นสิง่แวดลอ้มทีจ่ าเป็นทัง้หมด (เชน่ การเฝ้าพนิิจการปลอ่ยของเสยี) การอนุมตั ิ

และการขึน้ทะเบยีนตอ้งไดร้บัการด าเนินการ เก็บรกัษา และปรบัปรงุใหต้รงกบัสถานการณปั์จจบุนั 

และตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการรายงาน 

 

2) การป้องกนัมลภาวะและการลดการใชท้รพัยากร 

ตอ้งมกีารลดการปล่อย การระบายสารพษิ และการผลติของเสยีใหเ้หลอืนอ้ยทีสุ่ด 

รวมถงึการขจดัใหห้มดไปทีแ่หลง่กอ่เกดิ หรอืท าการปฏบิตักิาร ตวัอย่างเชน่ การเพิม่อุปกรณค์วบคุมมลพษิ 

การปรบัปรงุขัน้ตอนการผลติ การบ ารงุรกัษา และกระบวนการทางสาธารณูปโภค หรอืโดยวธิกีารอืน่ ๆ 

ตอ้งอนุรกัษก์ารใชท้รพัยากรธรรมชาต ิซึง่รวมถงึน ้า เช ือ้เพลงิฟอสซลิ แรธ่าตุ และผลติภณัฑจ์ากป่าดงดบิ 

หรอืดว้ยวธิกีารปฏบิตักิาร เชน่ ปรบัปรงุขัน้ตอนการผลติ การบ ารงุรกัษา 

และกระบวนการทางสาธารณูปโภค การใชว้สัดุทดแทน การน าไปใชซ้ า้ การอนุรกัษ ์การรไีซเคลิ 

หรอืโดยวธิกีารอืน่ ๆ 

 

3) วตัถอุนัตราย 

ตอ้งมกีารชีบ่้งสารเคมแีละวตัถอุืน่ใดทีก่อ่อนัตรายหากปลอ่ยออกสู่สิง่แวดลอ้ม ตดิป้ายแสดง เพือ่ใหม้ั่นใจว่า 

มกีารดูแลดา้นความปลอดภยัในเรอืงการจดัการ การเคลือ่นยา้ย การจดัเก็บ การรไีซเคลิ 

หรอืการน ากลบัมาใชใ้หม่ รวมถงึการก าจดัทิง้ 

 

4) ขยะมูลฝอย 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งใชว้ธิกีารอย่างเป็นระบบและรบัผดิชอบในการระบุ จดัการ ลด 

และก าจดัหรอืรไีซเคลิขยะมูลฝอย (ทีไ่ม่เป็นอนัตราย) 

 

5) การปล่อยมลภาวะทางอากาศ 

การปล่อยสารระเหยทีเ่ป็นสารอนิทรยีเ์คม ีละอองลอย สารกดักรอ่น สารอนุภาค สารเคมที าลายโอโซน 

และการเผาไหมท้ีเ่กดิจากการปฏบิตังิานออกสู่อากาศ ตอ้งไดร้บัการจ าแนก ตอ้งมกีารตรวจสอบ ควบคมุ 

และบ าบดักอ่นปลอ่ยออกเป็นประจ าผูเ้ขา้รว่มตอ้งด าเนินการตรวจสอบการท างานของระบบควบคุมการปล่อ

ยมลภาวะทางอากาศเป็นประจ า 

 

6) ขอ้จ ากดัดา้นวสัด ุ
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ผูเ้ขา้รว่มตอ้งยดึถอืการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ 

และขอ้ก าหนดของลูกคา้เกีย่วกบัการหา้มหรอืการจ ากดัสารเฉพาะในสนิคา้และการผลติ 

รวมถงึการตดิฉลากระบุเกีย่วกบัการรไีซเคลิและการก าจดัทิง้ 

 

7) การจดัการน ้า 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งด าเนินโครงการการจดัการน ้าซึง่ตอ้งจดัท าบนัทกึ ก าหนดคุณลกัษณะ 

และตรวจสอบตดิตามแหล่งน ้า การใชน้ ้า และการปล่อยน ้า รวมถงึการแสวงหาโอกาสในการอนุรกัษน์ ้า 

และควบคุมชอ่งทางการปนเป้ือน ตอ้งก าหนดคณุลกัษณะ ตรวจตดิตาม ควบคุม 

และบ าบดัน ้าเสยีทุกชนิดตามทีก่ าหนด กอ่นท าการปล่อยหรอืทิง้สู่ภายนอก 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งท าการเฝ้าพนิิจประสทิธภิาพของระบบการบ าบดัน ้าเสยีและระบบการกกัเก็บเป็นประจ าเพือ่ใหแ้

น่ใจถงึสมรรถนะและสอดคลอ้งกบักฏระเบยีบ 

 

8) การใชพ้ลงังานและการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

ตอ้งมกีารตดิตามและบนัทกึการใชพ้ลงังานและการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดใน Scope 1 

และ 2 ทัง้ในระดบัสถานประกอบการและ/หรอืในระดบัองคก์ร 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งหาวธิทีีคุ่ม้ค่าตอ่ตน้ทุนเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานและเพือ่ลดปรมิาณการใชพ้

ลงังานและการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกใหต้ ่าทีสุ่ด 

 

9) การอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพ 

ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งเนน้การใชว้ตัถดุบิทีค่ านึงถงึความหลากหลายทางชวีภาพและการพฒันาผลติภณัฑท์ีใ่ส่ใจใ

นการอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพ 

 

 

ง. จรยิธรรม 

 

เพือ่แสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและประสบความส าเรจ็ในตลาด 

ผูเ้ขา้รว่มและตวัแทนตอ้งยดึถอืปฏบิตัติามมาตรฐานจรยิธรรมขัน้สูงสุด รวมถงึ 

 

1) ความซือ่สตัยท์างธรุกจิ 

ตอ้งยดึถอืมาตรฐานความซือ่สตัยข์ ัน้สงูสดุในทุกการด าเนินทางธรุกจิ 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งมนีโยบายไม่ประนีประนอมตอ่การทุจรติโดยสิน้เชงิ ทัง้นี ้เพือ่ป้องกนัการตดิสนิบน 

การคอรปัชนั การรดีไถ และการฉอ้ฉลในทุกรปูแบบ 

 

2) ไม่มกีารเอือ้ประโยชนท์ีไ่ม่เหมาะสม 

ตอ้งไม่สญัญา เสนอ มอบอ านาจ ให ้
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หรอืยอมรบัการตดิสนิบนหรอืวธิกีารอืน่ใดทีจ่ะท าใหไ้ดร้บัผลประโยชนท์ีไ่ม่ควรหรอืไม่เหมาะสม 

ขอ้หา้มนีร้วมถงึการสญัญา เสนอ มอบอ านาจ ให ้หรอืยอมรบัสิง่ของใดทีม่มูีลค่า ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืรกัษาธรุกจิไว ้ชีน้ าธรุกจิแกผู่ใ้ดผูห้น่ึง หรอืไดร้บัผลประโยชนท์ีไ่ม่เหมาะสม 

ตอ้งมกีารตรวจสอบตดิตามและบงัคบัใชก้ระบวนการตา่งๆ 

เพือ่ใหม้ั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายตอ่ตา้นการคอรปัชนั 

 

3) การเปิดเผยขอ้มูล 

การเจรจาทางธรุกจิทัง้หมดควรกระท าอย่างโปรง่ใสและมกีารอา้งองิในเอกสารและบนัทกึขอ้มูลทางธรุกจิของ

ผูเ้ขา้รว่มอย่างถูกตอ้งแม่นย าขอ้มูลเกีย่วกบัแรงงาน สุขภาพและความปลอดภยั วธิปีฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม 

กจิกรรมทางธรุกจิ โครงสรา้ง สถานะและผลประกอบการทางการเงนิของผูเ้ขา้รว่ม 

ตอ้งไดร้บัการเปิดเผยตามกฏระเบยีบและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งของอตุสาหกรรม 

การปลอมแปลงบนัทกึขอ้มูลหรอืแถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จเกีย่วกบัเงือ่นไขหรอืวธิปีฏบิตัใินห่วงโซอุ่ปทานเป็

นสิง่ทีย่อมรบัไม่ได ้

 

4) ทรพัยส์นิทางปัญญา 

สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาตอ้งไดร้บัการเคารพ กลา่วคอื 

การถ่ายโอนเทคโนโลยแีละฐานความรูต้อ้งกระท าในลกัษณะทีม่กีารปกป้องสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา 

ขอ้มูลของลูกคา้และ ผูส้่งมอบ ตอ้งไดร้บัการปกป้อง 

 

5) การด าเนินธรุกจิ การโฆษณา และการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 

ตอ้งรกัษามาตรฐานของการด าเนินธรุกจิ การโฆษณา และการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 

 

6) การปกป้องลกัษณะบุคคลและการไม่ตอบโต ้

มโีครงการคุม้ครองความลบั ความเป็นนิรนาม และการปกป้องซพัพลายเออรแ์ละลูกจา้งทีเ่ป็นผูร้อ้งเรยีน 

เวน้แต่จะถูกหา้มโดยกฎหมาย 

ผูเ้ขา้รว่มควรมกีระบวนการสือ่สารส าหรบับุคลากรเพือ่ใหส้ามารถแจง้ความกงัวลของตนไดโ้ดยปราศจากคว

ามกลวัจากการถูกตอบโต ้

 

7) การหาแหล่งแรธ่าตโุดยมคีวามรบัผดิชอบ 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งมนีโยบายทีส่มเหตุผลในการหาแรธ่าตุแทนทาลมั ดบุีก ทงัสเตน 

และทองค าทีน่ ามาใชใ้นการผลติสนิคา้ซึง่มไิดเ้ป็นการสนับสนุนดา้นเงนิทุนแกก่ลุม่ตดิอาวธุทีล่ะเมดิสทิธมินุ

ษยชนอย่างรา้ยแรงไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโกหรอืประเทศใกลเ้คยีง 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งด าเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเครง่ครดัในการหาแหล่งทีม่าและล าดบัห่วงโซข่องการคุม้ครอ

งแรธ่าตุเหล่านี ้และแสดงมาตรฐานการตรวจสอบสถานะทีม่ใีหแ้กลู่กคา้เมือ่ลูกคา้รอ้งขอ 

 

8) ความเป็นส่วนตวั 
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ผูเ้ขา้รว่มใหค้ ามั่นในการปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคลตามความคาดหมายและดว้ยเหตุผลอนัควรของผูท้ีท่ าธรุกจิ

ดว้ย รวมถงึผูส้่งมอบ ลกูคา้ ผูบ้รโิภค และพนักงาน 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายรกัษาความปลอดภยัความเป็นส่วนตวัและระเบยีบขอ้ก าหนดในกรณีทีไ่ดร้

วบรวม เก็บรกัษา ประมวลผล ส่งตอ่ และแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 

จ. ระบบการบรหิารจดัการ 

 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งปฏบิตัใิชห้รอืจดัตัง้ระบบการจดัการซึง่มขีอบขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาของหลกัจรรยาบรรณนี ้

ระบบการจดัการตอ้งไดร้บัการออกแบบขึน้เพือ่ให ้(ก)สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบ 

และขอ้ก าหนดของลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการและผลติภณัฑข์องผูเ้ขา้รว่มทีม่กีารบงัคบัใช ้(ข) 

สอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณนี ้และ (ค) 

ระบุและบรรเทาความเสีย่งจากการปฏบิตังิานอนัเกีย่วเน่ืองกบัหลกัจรรยาบรรณนี ้

ระบบควรเอือ้อ านวยการปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง 

ระบบการจดัการควรมอีงคป์ระกอบเบือ้งตน้ต่อไปนี ้

 

1) ความมัน่สญัญาของบรษิทั 

ค าแถลงนโยบายความรบัผดิชอบดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มของบรษิทัเพือ่ยนืยนัถงึพนัธกจิของผูเ้ขา้รว่มทีป่

ฏบิตัตินใหส้อดคลอ้งและปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง 

ซึง่ไดร้บัการเห็นชอบโดยคณะผูบ้รหิารและตดิประกาศไวเ้ป็นภาษาทอ้งถิน่ภายในสถานประกอบการ 

 

2) ความส านึกในหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งระบุตวัผูบ้รหิารอาวโุสและผูแ้ทนของบรษิทัทีร่บัผดิชอบในการน าระบบการจดัการและโครงการ

ทีเ่กีย่วขอ้งมาปฏบิตั ิผูบ้รหิารอาวโุสท าการทบทวนสถานะของระบบการจดัการเป็นประจ า 

 

3) ขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้ก าหนดของลูกคา้ 

มกีระบวนการเพือ่ระบุ เฝ้าพนิิจ และท าความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย กฏระเบยีบ 

และขอ้ก าหนดของลูกคา้ทีบ่งัคบัใช ้รวมถงึขอ้ก าหนดของหลกัจรรยาบรรณนี ้

 

4) การประเมนิความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง 

มกีระบวนการเพือ่ช ีบ่้งการปฏบิตัติามกฎหมาย สิง่แวดลอ้ม 

สุขภาพและความปลอดภยัและวธิปีฏบิตัติอ่แรงงานและความเสีย่งตอ่จรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิ

การของผูเ้ขา้รว่ม 

มกีารพจิารณาระดบันัยส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัความเสีย่งแต่ละรายการและมกีารใชก้ระบวนการและการคว

บคุมทางกายภาพทีเ่หมาะสมเพือ่ควบคมุความเสีย่งทีร่ะบุใหเ้ป็นไปตามกฏระเบยีบ 
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5) วตัถุประสงคก์ารปรบัปรงุ 

มกีารก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 

และแผนการปฏบิตัอิย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ปรบัปรงุผลการท างานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มของผูเ้ขา้

รว่ม รวมถงึการประเมนิผลความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ขา้รว่มเป็นระยะๆ 

 

6) การฝึกอบรม 

จดัโครงการฝึกอบรมผูจ้ดัการและแรงงานเพือ่บงัคบัใชน้โยบาย กระบวนการท างาน 

และวตัถุประสงคก์ารปรบัปรงุของผูเ้ขา้รว่ม และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้ก าหนดทีบ่งัคบัใช ้

 

7) การสือ่สาร 

มกีระบวนการสือ่สารขอ้มูลทีช่ดัเจนและถกูตอ้งเกีย่วกบันโยบาย แนวปฏบิตั ิความคาดหมาย 

และผลการท างานของผูเ้ขา้รว่ม ตอ่แรงงาน ผูส้ง่มอบ และลูกคา้ 

 

8) ความคดิเห็นตอบกลบั การมสี่วนรว่ม และการรอ้งทุกขข์องแรงงาน 

มกีระบวนการอย่างต่อเน่ืองซึง่รวมถงึกลไกการรอ้งทุกขท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 

เพือ่ประเมนิความเขา้ใจของพนักงานและรบัความคดิเห็นตอบกลบัตอ่วธิปีฏบิตัแิละสภาพการท างานตามทีค่

รอบคลมุอยู่ในหลกัจรรยาบรรณนีเ้พือ่สง่เสรมิการปรบัปรงุอย่างตอ่เน่ือง 

 

9) การตรวจตดิตามและประเมนิ 

ท าการประเมนิตนเองเป็นระยะๆ เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าไดด้ าเนินการตามกฎหมายและระเบยีบขอ้ก าหนด 

รวมถงึเนือ้หาของหลกัจรรยาบรรณและขอ้ก าหนดของลูกคา้ตามทีส่ญัญาไว ้

ซึง่สมัพนัธก์บัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

10) กระบวนการปฏบิตักิารแกไ้ข 

มกีระบวนการปฏบิตักิารแกไ้ขอย่างทนัท่วงทตี่อความเสือ่มประสทิธภิาพซึง่ระบุไดจ้ากการประเมนิภายในหรอื

ภายนอก การตรวจสอบ การสบืสวน และการทบทวน 

 

11) การจดัท าเอกสารและบนัทกึขอ้มูล 

มกีารสรา้งและรกัษาเอกสารและบนัทกึขอ้มูลเพือ่ใหม้ั่นใจว่าไดป้ฏบิตัติามระเบยีบและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหน

ดของบรษิทั พรอ้มทัง้การรกัษาความลบัเพือ่ปกป้องความเป็นส่วนตวัตามความเหมาะสม 

 

12) ความรบัผดิชอบตอ่ผูส้ง่มอบ 

มกีระบวนการเพือ่สือ่สารขอ้ก าหนดหลกัจรรยาบรรณไหแ้กผู่ส้ง่มอบ 

และเพือ่เฝ้าพนิิจผูส้่งมอบใหป้ฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณนี ้
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เอกสารอา้งองิ 

 

จรรยาบรรณของ RBA ทีเ่ป็นแนวทางปฏบิตัขิอง Mitsui Kinzoku Group 

ไดถ้กูจดัท าขึน้โดยอา้งองิเอกสารดงัตอ่ไปนี ้และอาจเป็นขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนส์ าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 

มาตรฐานดงัตอ่ไปนีย้งัไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งในบางกรณี 

 

กฎหมายปฏริปูวอลลส์ตรที ดอดด-์แฟรงค ์และพระราชบญัญตักิารคุม้ครองผูบ้รโิภค: 

http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf 

 

ระบบการจดัการและการตรวจสอบดา้นสิง่แวดลอ้ม: 

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

 

แนวปฏบิตัจิรยิธรรมการคา้: www.ethicaltrade.org/ 

 

แนวปฏบิตัขิององคก์รแรงงานสากลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ: 

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

 

มาตรฐานแรงงานนานาชาตขิององคก์รแรงงานสากล: 

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

 

มาตรฐาน: ISO 14001 www.iso.org 

 

สมาคมป้องกนัอคัคภียัแหง่ชาต:ิ www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp 

 

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from 

Conflict- Affected and High Risk Areas: 

http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm 

 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises: 

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

 

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

and-safety/ 



13 

 

 

ปฏญิญาสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต:ิ www.un.org/Overview/rights.html 

 

อนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจรติ: 

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

 

ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต:ิ www.unglobalcompact.org 

 

ระเบยีบการเขา้ซือ้กจิการของรฐับาลกลางสหรฐัอเมรกิา: www.acquisition.gov/far/ 

 

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

มาตรฐานแรงงานวา่ดว้ยความรบัผดิชอบทางสงัคม (SAI): www.sa-intl.org 

 

 

ประวตักิารออกขอ้บงัคบัและการแกไ้ข 

 

การออกขอ้บงัคบั เดอืนเมษายน 2018 

โดยอา้งองิจากหลกัจรรยาบรรณแห่งพนัธมติรธรุกจิผูม้คีวามรบัผดิชอบ (RBA) เวอรช์นั 6.0 

 


