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มาตรการจัดการความรบัผิดชอบต่อสังคมสาํหรบัซพัพลายเออร ์

หมายเลขเอกสาร: DET-RBA-001 

ฉบบัปรบัปรุง 5 มีนาคม 2562 

1. วัตถุประสงค์ 

มาตรการฉบับนี%มีวัตถุประสงค์เพื'อส่งเสรมิความรบัผิดชอบต่อสังคมและทําใหม้ั'นใจว่าหว่งโซอุ่ปทานของบรษัิทจะ

ดําเนินธุรกิจบนพื%นฐานของความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื'อง 

2. ขอบเขต 

สาํหรบัซพัพลายเออรข์องเดลต้าทุกราย 

3. เนื%อหา 

3.1. ข้อกําหนดด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมของซพัพลายเออรข์องเดลต้าฯ 

หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรบัผิดชอบ (RBA) หรอืก่อนหน้านี%คือหลักจรรยาบรรณแห่งแนว

รว่มประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) ได้รบัการเผยแพรโ่ดยพนัธมิตรธุรกิจผู้มีความรบัผิดชอบ โดย

บรษัิทฯ นํามาใช้เพื'อให้แน่ใจว่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีสภาพแวดล้อมการทํางานที'ปลอดภัย 

พนักงานได้รบัความเคารพและให้เกียรติและปฏิบัติตามกฎจรยิธรรมในการดําเนินงาน ทั%งนี%เนื%อหาของมาตรการนี%

ประกอบด้วยห้าส่วน คือ แรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิ'งแวดล้อม จรยิธรรม และระบบการจัดการ โปรด

เยี'ยมชม https://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/ เพื'อศึกษาขอ้มูลเพิ'มเติม 

เดลต้าได้จัดตั%งคณะทํางานด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมเพื'อส่งเสรมิกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมภายใน

ห่วงโซ่อุปทานของบรษัิทฯ โดยกําหนดให้ซัพพลายเออร ์บรษัิทย่อย และบรษัิทในเครือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับที'เกี'ยวข้องในประเทศที'ดําเนินการอยู่ ตลอดจน

คํานึงถึงการสรา้งสภาพแวดล้อมการทํางาน ระบบการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยตามแนวทางของ

พนัธมิตรธุรกิจผู้มีความรบัผิดชอบต่อสังคม (RBA) เพื'อใหม้ั'นใจว่าผู้มีส่วนได้สว่นเสียที'เกี'ยวข้องในหว่งโซอุ่ปทาน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จะมีสภาพแวดล้อมในการทํางานเพื'อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานที'ปลอดภัย 

รวมถึงดําเนินธุรกิจโดยเคารพต่อเกียรติและศักดิ9ศรขีองพนักงานตลอดหว่งโซ ่ตลอดจนมีความรบัผิดชอบต่อการ

ปกป:องสิ'งแวดล้อมในทกุกระบวนการผลิต 
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3.2 หน้าที'ของเดลต้าต่อซพัพลายเออรข์องบรษัิทฯ 

คณะทํางานด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมของซัพพลายเออรข์องเดลต้านําโดยหัวหน้าแผนกจัดซื%อกลางเป;น

ตัวแทนดําเนินการเพื'อจัดการใหซ้พัพลายเออรนํ์ามาตรการนี%ไปปฏิบัติอยา่งเป;นรูปธรรม นอกจากนี%บุคลากรจัดซื%อ

ที'เกี'ยวข้องซึ'งเป;นตัวแทนติดต่อซัพพลายเออรโ์ดยตรง ฝ=ายทรพัยากรมนุษย์ทําหน้าที'เป;นผู้ตรวจสอบการจัดการ

ด้านแรงงาน จรยิธรรม และสิทธิมนุษยชน ฝ=ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานทําหน้าที'เป;นผู้

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที'ปลอดภัยและความปลอดภัยในการทาํงาน 

3.3 รายละเอียดชองงานและนําไปปฏิบัติ 

3.3.1. คณะทํางานมีความรบัผิดชอบในการส่งเสรมิและใหคํ้าปรกึษาต่อทุกสว่นงานภายในองค์กรให้เกิด

ความรบัผิดชอบในกระบวนการธุรกิจตามแนวทาง RBA อยา่งต่อเนื'อง 

3.3.2. ตรวจสอบการดําเนินงานด้าน RBA ของซพัพลายเออร ์

3.3.3. ติดตามและกระตุ้นเตือนใหซ้พัพลายเออรม์ีการปรบัปรุงอย่างสมํ'าเสมอ 

3.4 เพื'อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ของเดลต้ามีความเข้าใจรวมถึงปฏิบัติระเบียบ RBA คณะทํางาน RBA ชอง

เดลต้าประเทศไทยต้องดําเนินการสุ่มตรวจสอบซัพพลายเออร์รายใหญ่ตามแนวทาง RBA โดยมีหลักการสุ่ม

ตรวจสอบ ดังนี%: 

3.4.1 เดลต้าจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานด้านการส่งมอบวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และคุณภาพ

โดยรวมของวัตถุดิบจากการใช้งานของผู้ใช้คนสุดท้าย (customer end) จากนั%นจะทําการคัดเลือก

วัตถุดิบหลัก แล้วกําหนดใหร้อ้ยละ 80 ของซพัพลายเออรที์'ส่งมอบวัตถุดิบหลักในปรมิาณสูงสุดเป;นซัพ

พลายเออรห์ลัก 

3.4.2 ในช่วงเดือนมกราคมของทุกป? เดลต้าฯ จะคัดเลือกรายชื'อซัพพลายเออร์หลักที'จะทําการสุ่ม

ตรวจสอบโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานด้านคุณภาพ และปรมิาณวัตถุดิบที'จัดซื%อในป?ก่อนหน้าเพื'อ

ทําการตวจสอบและใหข้้อเสนอแนะเพื'อปรบัปรุงการดําเนินงาน 

3.5 ขั%นตอนการตรวจสอบ 

3.5.1 เมื' อตรวจสอบซัพพลายเออร์เช่นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (EHS) แผนกความ

ปลอดภัยในการทํางานจะส่งบุคลากรเพื'อทําการตรวจสอบตามข้อกําหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ของ RBA สําหรบัจรยิธรรมแรงงาน (LE) –แผนกทรพัยากรมนุษย์ดําเนินการตรวจสอบตามข้อกําหนด

แรงงานและจรยิธรรมของ RBA 



หน้า 3 จาก 17 

 

3.5.2 เมื'อตรวจสอบซพัพลายเออรค์วรนํา "รายงานการติดตามตรวจสอบเพื'อการปรบัปรุง" มาใช ้

3.5.3 ซพัพลายเออรจ์ะต้องลงนามและสง่กลับ "การประกาศความสอดคล้อง RBA" และ "การสาํรวจและ

ประกาศแหล่งโลหะ" 

3.5.4 ตารางการเดินทางสาํหรบัการตรวจสอบโรงงานในสถานที': 

3.5.4.1 เป@ดการประชุม 

3.5.4.2 การตรวจสอบภายในสถานที' 

3.5.4.3 การสมัภาษณ์พนักงาน 

3.5.4.4 การตรวจสอบเอกสาร 

3.5.4.5 ป@ดการประชุม 

3.6 การปรบัปรุงอย่างต่อเนื'อง 

หลังจากซพัพลายเออรไ์ด้รบัรายงานการตรวจสอบจากการลงพื%นที'ของคณะทํางานของเดลต้า ซพัพลาย

เออร ์ควรจัดทําแผนปรบัปรุงการดําเนินงานที'เป;นประเด็นโดยละเอียด โดยประกอบด้วยขั%นตอนการ

ดําเนินการปรบัปรุง รวมถึงกําหนดการณ์ที'คาดว่าจะแล้วเสรจ็ และผู้รบัผิดชอบในการดําเนินการแก้ไข 

เพื'อให้สอดคล้องกับรูปแบบที'กําหนดของเดลต้าสําหรบัรายงานการติดตามตรวจสอบเพื'อการปรบัปรุง 

และส่งเอกสารที'มีรายละเอียดตามที'เดลต้ากําหนดไว้ดังกล่าว เพื'อใหบ้รษัิทฯ ดําเนินการวางแผนติดตาม

ตามสถานการณ์ปรบัปรุง ทั%งนี%เดลต้าฯ จะวางแผนการตรวจติดตามโดยอ้างอิงสถานการณ์ปรบัปรุงที'ซัพ

พลายเออรไ์ด้แจง้ไว ้ 

เพื'อให้รายการปรบัปรุงสําเรจ็ลุล่วงทันเวลา ซัพพลายเออรจ์ะต้องสามารถให้ข้อมูลเกี'ยวกับสถานะการ

ปรบัปรุงที'ดําเนินการอยู่ได้ตลอดเวลาเพื'อให้แน่ใจว่าการปรบัปรุงจะเสรจ็สมบูรณ์ภายในหกเดือน ทั%งนี%

หากซพัพลายเออรร์ายดังกล่าวไม่สามารถปรบัปรุงได้ทันเวลา คุณสมบัติของซพัพลายเออรอ์าจถูกระงับ

หรอืถูกลบออกจากรายชื'อซัพพลายเออรร์ายใหญ่โดยบรษัิทจะพจิารณาสถานการณ์อื'น ๆ ที'เกี'ยวข้องไป

ระกอบด้วย 
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3.7 การตรวจสอบและจัดการเหตุการณ์ผิดปกติของซพัพลายเออร ์

3.7.1 การรวบรวมข้อมูลเกี'ยวกับเหตกุารณ์ที'ผิดปกติของซพัพลายเออรเ์ป;นประจประจาํทุกวัน 

3.7.2 หากพบว่าสภาพการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออรผิ์ดปกติควรมีการพัฒนาแผนเพื'อตรวจสอบ

เหตขุองความผิดปกติดังกล่าว 

3.7.3 ตรวจสอบและกระตุน้เตือนใหซ้พัพลายเออรป์รบัปรุงกาดําเนินการใหเ้ป;นไปตามมาตราการนี% 

4. ชอ่งทางการสื'อสาร 

4.1 เรื'องในกระบวนการธุรกิจทั'วไป: info@deltathailand.com 

4.2 แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (มีกระบวนการพิทักษ์ข้อมูลส่วนตัวและมาตรการการเก็บรักษาความลับ) 

:whistleblow@deltathailand.com 

5. แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

5.1 RBA Code of Conduct 6.0 

5.2 International Federation of Accountants 

5.3 OHSAS18000 

5.4 ISO14001 

5.5 Management Standard for Environment-related Substances 10000-0162 

5.6 ISO20400 Sustainable Procurement Guidance 

5.7 ISO 26000 in procurement practices 

6. แนบท้าย 

6.1 RBA Declaration of Conformity 

6.2 Metal Source Survey and Declaration 

6.3 Auditing Checklist 
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แบบสาํรวจความรบัผิดชอบต่อสังคมของซพัพลายเออรต์ามหลักจรรยาบรรณแหง่พันธมติรธุรกิจผู้มคีวามรบัผิดชอบ (RBA) 

      

ตัวชี%วดั 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน
ประเมนิ
ตนเอง 

คะแนน
ที'ได้ 

เลขที'
เอกสารอ้างอิง 

/หลักฐานที'ม ี
หมายเหต ุ

1. การบังคับใชแ้รงงาน              

     ( หมายถึง แรงงานที'ถกูบังคับ ถกูเกณฑ์ หรอืถกูบังคับใหท้ํางานโดยไมส่มคัรใจ รวมทั%งการใชแ้รงงานนักโทษ )             

   1.1  พนักงานยินยอมรบัเงื'อนไขการจ้าง และปฏิบัติงานด้วยความสมคัรใจ                                 

   1.2 ไมม่ีการกําหนดใหพ้นักงานวางเงินประกันหรอืยึดเอกสารประจําตัวโดยถือเป;นเงื'อนไข ในการรบัเข้าทํางานและการจ้างงาน           

   1.3  การทํางานล่วงเวลา/การทํางานในวนัหยุดได้รบัความยินยอมจากพนักงานโดยสมคัรใจ           

   1.4  พนักงานมีอิสระในการออกจากที'ทํางานเมื'อเลิกกะหรอืหลังเลิกงาน มีอิสระที'จะออกจากบรเิวณที'พัก (กรณมีทีี'พักใหพ้นักงาน)              

   1.5 พนักงานมอีิสระในการเลือกสถานที'พกั / กรณพีักในสถานที'ของนายจ้างพนักงาน             

   1.6  พนักงานมีอิสระในระหวา่งที'อยู่ในบรเิวณบรษิัทโดยไมถ่กูจํากัดบรเิวณโดยไมม่เีหตุผลอันสมควร           

   1.7 พนักงานมอีิสระในการใชส้าธารณูประโภค การพบปะกันในเวลาพัก การปฏิบตัิกิจวตัรประจําวนั           

   1.8  พนักงานปลอดจากการขม่ขู ่การคกุคาม การบังคับด้านจติใจ หรอืรา่งกายจากหวัหน้างาน ผู้บรหิาร พนักงานรกัษาความปลอดภัย           

   1.9 พนักงานปลอดจากภาระผูกพนัใดๆ ที'ไม่มีเหตผุลอันสมควร            

2.  ค่าจ้าง            

    2.1  ผู้บรหิารได้ทราบและปฏิบตัิตามอัตราค่าจ้าง ( ค่าล่วงเวลา ) ตามกฎหมาย                 

        ( พนักงานได้รบัค่าจ้างไมต่ํ'ากว่าอัตราค่าจ้างขั%นตํ'า )           

    2.2  ระบบการจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ต่างๆ และมกีารสื'อสารใหพ้นักงานทราบ              

    2.3 มีระบบที'น่าเชื'อถือในการตรวจสอบจํานวนชั'วโมงการทํางานของพนกังานในแต่ละวนัและจํานวนเวลาพกัในแต่ละวนั              

         (Ø  การตอกบัตรในตอนเริ'มและหมดกะการทํางาน)            
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    2.4  ถ้าพนักงานได้รบัค่าจ้างโดยคํานวณเป;นรายชิ%น (หรอืระบบที'ไม่ได้คํานวณเป;นชั'วโมง)            

         บรษิัทมรีะบบที'น่าเชื'อถือในการตรวจสอบจํานวนผลิตภัณฑ์ที'ผลิตได้           

          Ø  พนักงานลงชื'อในเอกสารการนับจํานวนชิ%นงาน หรอืการสุม่นับจํานวนของพนักงานแตล่ะคนตามระบบการจ่ายค่าจ้างรายชิ%น           

    2.5  พนักงานทราบวธิกีารคํานวณค่าจ้างและได้รบัรายละเอียดของการจ่ายค่าจ้างและการหกั ค่าจ้าง               

          Ø  Pay slip มีรายละเอียดครบถ้วน รวมทั%ง จํานวนชั'วโมงการทํางานทั%งหมด            

            ( ทั%งในเวลาทํางานปกติและการทํางานล่วงเวลา ) ค่าจ้างทั%งหมด อัตราค่าจ้างค่าล่วงเวลา รายละเอียดการหกัค่าจ้าง            

    2.6 การหกัเงินของพนักงานถกูต้องตามกฎหมายและเป;นธรรม เชน่ ภาษี ประกันสงัคมและมกีารนําส่งหน่วยงานของรฐัที'เกี'ยวขอ้ง           

    2.7 พนักงานทราบและได้รบัสทิธปิระโยชน์และสทิธติามกฎหมาย               

    2.8 พนักงานไมม่ภีาระในการทํางานชดใชห้นี%ใหก้ับบรษิัท               

    2.9  มหีลักฐานที'แสดงวา่พนักงานได้รบัการจ่ายค่าจ้าง                   

    2.10 มีบนัทึกการทํางานและแนวปฏิบตัิในการคํานวณค่าจ้างที'ถกูต้อง และจ่ายค่าจ้างเป;นเงินสดหรอืเชค็ตรงตามกําหนด               

3. ชั'วโมงการทํางาน           

    3.1 ผู้บรหิารได้ทราบและปฏิบัติตามกฎหมายเกี'ยวกับชั'วโมงการทาํงาน, การทํางานล่วงเวลา, สทิธใินการลาของพนักงาน               

    3.2 การทํางานปกติไม่เกินวนัละ 8 ชม. หรอืสปัดาหล์ะไม่เกิน 48 ชม.             

    3.3 การทํางานล่วงเวลาโดยสมคัรใจและจํากัดจํานวนสูงสดุไม่เกินอัตราที'กฎหมายกําหนดต่อสปัดาห ์(ไมเ่กิน 36 ชม./สปัดาห)์           

         Ø   การทํางานล่วงเวลาไมม่ีการกําหนดใหท้ําเป;นปกต ิ           

         Ø  พนักงานมสีทิธทิี'จะปฏิเสธการทํางานล่วงเวลา นอกจากที'เป;นกรณีพเิศษและมกีารทาํเป;นการชั'วคราว           

    3.4  จํานวนชั'วโมงการทํางานมกีารบันทึกและคํานวณค่าจ้างอยา่งถกูต้อง               

    3.5  พนักงานทํางานทั%งหมดในระหวา่งวนัทํางาน / กะทํางานปกติ             

Ø  พนักงานไม่จําเป;นต้องนํางานไปทําที'บา้นหรอืระหวา่งเลิกงานหรอืวนัหยุด           

    3.6  พนักงานได้รบัสิทธใินการทํางานล่วงเวลาโดยเท่าเทียมกัน              

    3.7  พนักงานได้รบัอนุญาตใหม้วีนัหยุดอย่างน้อย 1 วนั ในชว่งเวลา 7 วนั และมเีวลาพกัรบัประทานอาหารกลางวนั  

          และพกัเบรคในระหว่างชั'วโมงการทํางานปกติ 
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    3.8  พนักงานได้ทราบระเบยีบเรื'องวนัหยุด/วนัลา และระเบยีบนั%นสอดคล้องกับเงื'อนไขกฎหมาย/สัญญาจ้างของพนักงาน            

4. การไม่เลือกปฏิบัติ           

    4.1 การละเวน้ไมก่ระทําหรอืสนับสนุนใหม้กีารเลือกปฏิบตัิในการจ้างงานและการทํางานอันเนื'องมาจาก 

          ความแตกต่างทางเชื%อชาติ ศาสนา อายุ เพศ  สถานภาพสมรส ความพกิาร การเป;นสมาชกิสหภาพแรงงาน ฯลฯ        
         

    4.2 การไม่ขดัขวาง แทรกแซง หรอืกระทําการใดๆ ที'กระทบต่อกิจกรรมหรอืสิทธขิองลกูจ้างที'เกี'ยวขอ้งกับ  

          ประเพณี  ศาสนา การรว่มเป;นสมาชกิสหภาพแรงงาน  
          

    4.3 พนักงานทุกคนได้รบัการปฏิบัติโดยเท่าเทยีมกันในเรื'อง                   

         Ø   การมอบหมายงาน           

         Ø  การทํางานล่วงเวลา           

         Ø  การได้รบัสทิธปิระโยชน์           

         Ø  การเลื'อนระดับปรบัตําแหน่ง           

         Ø  การฝDกอบรม            

         Ø  การเกษียณอายุ           

5. การดําเนินการทางวนิัย           

     5.1 ผู้บรหิารได้ทราบและปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบยีบที'เกี'ยวขอ้ง ในเรื'องการดําเนินการทางวนิัยและ  
          ไมม่กีารคกุคามขม่ขู ่(Harassment) ในสถานที'ทํางาน 

          

    5.2 มมีาตรการป:องกนัมใิหพ้นักงานถกูล่วงละเมดิทางเพศ             

    5.3 ไมม่กีารคกุคามทางเพศ ทางจิตใจ ทางวาจา ทางรา่งกาย ไมม่กีารบังคับหรอืลงโทษทางรา่งกาย และจิตใจ  บังคับขูเ่ขญ็           

    5.4 ไมม่กีารหกัหรอืลดค่าจ้างเพื'อการลงโทษทางวินยั           

    5.5 บนัทึกประวตัิการดําเนินการทางวนิัยแสดงใหเ้หน็ถงึการปฏิบตัิและการดําเนินการที'เป;นธรรม           

6.  การใชแ้รงงานเดก็           

    6.1 ผู้บรหิารได้ทราบและปฏิบัติตาม / ระเบยีบเกี'ยวกับอายุขั%นตํ'าในการจ้างงาน  

         (หา้มจ้างเด็กอายุตํ'ากวา่ 15 ป? หากจ้างเด็กอายุตํ'ากวา่ 18 ป?ต้องแจง้สํานักงานแรงงาน) 
          

    6.2 ผู้บรหิารได้ทราบและปฏิบัติตามกฎหมาย / ระเบยีบเกี'ยวกับการใชแ้รงงานเด็กอายุตํ'ากวา่ 18 ป?           

    6.3 การจ้างงานเด็กได้พิจารณาในเรื'องอายุขั%นตํ'า,การศึกษา,ชั'วโมงการทํางานสูงสดุ,การฝDกอบรม,งานที'ไมเ่ป;นอันตราย อื'นๆ หรอืไม่           
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    6.4 ในการรบัสมัครงานมกีารตรวจสอบเอกสารที'เป;นหลักฐานแสดงอายุ เชน่ บตัรประชาชน/ สูติบัตร/อื'นๆ หรอืไม่          

    6.5 มกีารบนัทึกขอ้มูลในเรื'องอายุงานของพนักงานที'ทํางานกับบรษิัทหรอืไม่ (เชน่ ทะเบยีนลกูจ้าง)           

7.  การใชแ้รงงานหญิง           

    7.1 ผู้บรหิารได้ทราบและปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบยีบที'เกี'ยวขอ้ง ในเรื'องการใชแ้รงงานหญิง           

    7.2 การจดัใหล้กูจ้างหญิงมคีรรภ์ปฏิบตัิงานในสภาพการทํางานและสิ'งแวดล้อมที'ปลอดภัย            

    7.3 การละเวน้ ไม่เลิกจ้าง ลดตําแหน่ง หรอืลดสทิธปิระโยชน์ของลกูจ้างหญิงเพราะเหตุจากการมคีรรภ์           

    7.4  ไมม่ีการใหแ้รงงานหญิงมคีรรภ์ทํางานอันตรายตามที'กําหนดไวใ้นพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541           

    7.5  ไมม่ีการใหแ้รงงานหญิงมคีรรภ์ปฏิบตัิงานระหวา่งชว่งเวลา 22.00น. – 06.00 น.           

    7.6  ไมม่ีการใหแ้รงงานหญิงมคีรรภ์ปฏิบตัิงานล่วงเวลาและปฏิบัติงานในวนัหยุด           

   7.7  จดัใหแ้รงงานหญิงมคีรรภ์มสีทิธลิาคลอดตามกฎหมาย           

8.  เสรภีาพในการสมาคมและสทิธใินการเจรจาต่อรอง           

   8.1  การเคารพสทิธพินักงานในการรวมตัวและการเข้ารว่มเป;นสมาชกิสหภาพแรงงาน และการเข้ารว่มเป;นกรรมการอื'นๆ          

   8.2  การเคารพสทิธพินักงานในการรว่มเจรจาต่อรอง การเลือกตั%งผู้แทนพนักงานโดยไม่ขดัขวาง แทรกแซง หรอืไมก่ระทาํการใดๆ  

          อันกระทบต่อสทิธดิังกล่าว 
          

   8.3  ผู้แทนพนักงานได้รบัความสะดวกและไมถ่กูกลั'นแกล้ง หรอืถกูเลือกปฏิบัติจากการใชส้ทิธใินการรวมตัวและสทิธใินการรว่มเจรจา
ต่อรอง 

         

   8.4 กรณทีี'มีตัวแทนพนักงาน ตัวแทนสามารถติดต่อกับพนักงานในสถานที'ทํางานได้              

9.  อาชีวอนามยัและความปลอดภัย(Occupational Health and Safety)           

         9.1 ความปลอดภัยเกี'ยวกับเครื'องจกัร           

       9.1.1 ในบรษิัทมกีารใชเ้ครื'องจกัรที'จะก่อเกิดอันตรายต่อการปฏิบัติงานหรอืไม ่เชน่ ระบบไฟฟ:า,เครื'องกล,เครื'องจักร, ระบบการ
ขบัเคลื'อน, 

                ระบบลม หรอือื'นๆ หรอื อันตรายจากการกดปุ=ม,กรรไกร,การพมิพแ์บบ,การตอก หรอือื'นๆ 

          

       Ø โรงงานมกีารตรวจสอบและการประเมนิอันตรายของเครื'องจกัรข้างต้นก่อนการจดัซื%อหรอืติดตั%งเพื'อใชง้าน           

       Ø มกีารวเิคราะหง์านด้านความปลอดภัย เพื'อชี%บ่งอันตรายของอุปกรณ์หรอืเครื'องจกัรนั%นๆ           

       Ø พนักงานและผู้ดแูลรบัผิดชอบมีการตรวจเชค็รายวนัเรื'องอุปกรณ์ป:องกันอันตรายของเครื'องจกัร           
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       Ø มแีผนงานการซอ่มบํารุงอุปกรณ์ป:องกันอันตรายของเครื'องจกัร           

       Ø เจ้าหน้าที'ความปลอดภัยมกีารตรวจสอบในพื%นที'การทํางาน           

         9.2 สุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม(Industrial Hygiene)           

      9.2.1 บรษิัทไม่มกีารใชห้รอืผลิตสารเคม,ีสารชวีภาพ,และหรอืสารทางกายภาพที'จะสามารถก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผู้ปฎิบตัิงาน           

       Ø มีระบบบําบดัสารจากกระบวนการผลิตก่อนปล่อยสารนั%นที'เป;นมลภาวะออกนอกโรงงาน           

       Ø มีระบบบําบดัสารที'ไมไ่ด้เกิดจากกระบวนการผลิตก่อนปล่อยสารนั%นที'เป;นมลภาวะออกนอกโรงงาน           

       Ø ไมม่กีารสมัผสัที'ผิวหนังหรอืการดดูซมึของสารเคมี(เชน่ ตัวทําละลายอินทรยี์,กาว ฯลฯ)           

       Øไมม่กีารเขา้สู่รา่งกายทางการกลืนกินของวตัถดุบิที'เป;นพษิ (เชน่ ตะกั'ว,สารละลายของสารอินทรยี ์ฯลฯ)           

         Øไมม่รีงัสแีตกตัวและรงัสทีี'ไมแ่ตกตัว(เชน่ X-Ray, Microwave ฯลฯ)           

       Ø ไมม่ีเสยีง            

      9.2.2 บรษิัทมกีารประเมนิการทําสมัผัสสารเคมแีละอันตรายทางด้านกายภาพหรอืทางชวีภาพในการทํางานหรอืไม ่           

        Ø มกีารเฝ:าระวังหรอืเก็บตัวอย่างระดับของสารทางกายภาพและชวีภาพในการทํางานหรอืไม่           

        Ø บรษิัทมกีารเก็บตัวอย่างหรอืตรวจวดัสารข้างต้นเป;นประจํา และต่อเนื'องหรอืไม่           

        Ø ถ้ามกีารรอ้งเรยีนจากพนักงานที'ปฎิบตัิงาน ทางบรษิัทการแก้ไขและตรวจสอบกับขอ้รอ้งเรยีนของพนักงาน           

        Ø ถ้ามสีารเคมใีหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต มกีารปรบัปรุงพื%นที'การทํางานและจดัพนักงานที'ปฎิบตัิงานใหส้ามารถ 

            ปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย(เช่น สารไวไฟ ต้องจดัเก็บในพื%นที'ตามขอ้กําหนดของ MSDS & จดัพนักงานที'ไมม่โีรคประจําตัว  

            หรอืแพ้สารเคมปีฏิบตัิงานกับสารเคม ีฯลฯ) 
          

       9.2.3 มกีารควบคมุและลดการสมัผัสสารอันตราย สารทางชวีภาพ สารทางกายภาพ มหีลักฐานการควบคมุและการลดการสมัผัสสาร 

                อันตรายหรอืไม่ 
          

        Ø มกีารใชส้ารทดแทนที'นํามาใชแ้ทนสารที'ก่ออันตรายมากกวา่สารเดิม           

        Ø มกีารออกแบบทางวศิวกรรมเพื'อควบคุม(เช่น หอ้งที'ปฏิบตัิงานสารเคมี ต้องมกีารติดตั%งระบบระบายอากาศอย่างเพยีงพอ  

           เป;นระบบป@ด ฯลฯ) การออกแบบเพื'อรลดการสมัผัสสารเคม ีสารทางชวีภาพ สารทางกายภาพ 
          

        9.2.4 มกีารเตรยีมอุปกรณ์ป:องกันอันตรายส่วนบุคคลสําหรบัพนักงาน เมื'อพนักงานมกีารปฎิบตัิงานเกี'ยวกับสารเคม ีสารทาง
กายภาพ  

                 สารทางชวีภาพ กรณีที'ไมส่ามารถลดหรอืกําจดัได้ตามขอ้ 9.2.3 

          

        Ø มกีารเตรยีมอุปกรณป์:องกันอันตรายเมื'อมกีารวางแผน ควบคมุบรหิารจัดการที'ไมเ่พยีงพอ สําหรบัการลดการสัมผัสใหเ้ป;นไปตาม
กฏหมาย 
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        Ø มกีารฝDกอบรมพนักงานทั%งหมด ผู้ที'ใช้เครื'องมอื อุปกรณใ์นการป:องกันในเรื'องความเหมาะสม การใชง้านและการซอ่มบํารุง 

           การทดแทนของเครื'องมอื 
          

          Ø มกีารจดัอุปกรณ์ป:องกันอันตรายใหก้ับพนักงานสวมใส่           

           Ø อุปกรณป์:องกันเสยีง เชน่ ปลัFกอุดหลูดเสยี(Ear Plugs)งและหรอืที'ครอบหลูดเสียง(Ear Muffs)           

               Ø หน้ากากป:องกันฝุ=นหรอืสารเคมี           

               Ø ถุงมอืกันสารเคม ี           

               Ø อื'นๆ อธบิาย           

           9.3 ความปลอดภัย(Safety)           

พนักงานที'ปฎิบัติงานเกี'ยวกับการสัมผัสกับอันตรายที'เกี'ยวกับ ไฟฟ:า หรอื แหล่งพลังงานอื'นๆ,ไฟไหม้,ยานพาหนะ, การลื'น,เลื'อน,การทําให้
ล้ม  มีการออกแบบที'ถกูต้องตามหลักวศิวกรรม และมกีารควบคุมเกี'ยวกับการบรหิารจดัการ การป:องกันกรณีที'มกีารซอ่มบํารุง และมกีาร
ควบคมุการปฎิบัติงาน     (รวมถึงระบบ lockout/tagout) มกีารเตรมีอุปกรณ์ ป:องกันอันตรายอย่างเหมาะสมสําหรบัพนักงานในกรณทีี'มี
การควบคมุอันตรายที'ไมเ่พียงพอ 

          

          Ø มหีลักฐานหรอืขอ้มูลการประเมนิและการควบคมุความปลอดภัยของการก่ออันตราย(เชน่ ไฟฟ:า และแหล่งพลังงานอื'นๆ             

              ,ไฟไหม,้ยานพาหนะ,การลื'น,เลื'อน,การทําใหล้้มและอันตรายจากการตกของสิ'งของ           

            Ø มรีะเบยีบวธิปีฏิบัติอย่างเป;นลายลักษณ์อักษร ,มกีารประเมินและการควบคมุอันตรายสําหรบัการปฏิบัติงาน           

               Ø มกีารวเิคราะหง์านทางด้านความปลอดภัย เพื'อระบุอันตรายที'เกิดจากการปฎิบตัิงาน           

               Ø มีวธิกีารควบคมุการปฏิบตัิงานเกี'ยวกับไฟฟ:าและมเีอกสาร(Procedure)ควบคมุที'สอดคล้องกนั           

               Ø มีระบบ lockout-tagout และมเีอกสาร(Procedure)ควบคมุที'สอดคล้องกนั           

               Ø มีวธิกีารควบคมุความปลอดภัยเกี'ยวกับรถฟอรล์ิฟท์ และมีเอกสาร(Procedure)ควบคมุที'สอดคล้องกนั           

               Ø มีวธิกีารควบคมุป:องกันอันตรายจากของตกหล่น(สําหรบัพื%นที'ที'มกีารปฏิบัติงานที'เสี'ยงต่ออันตรายดังกล่าว)           

               Ø มีระบบการป:องกันและควบคมุการเกิดไฟไหม(้Fire Detection, Fire Alarm และระบบระงับเหต)ุ           

                Ø มรีะบบการป:องกันและควบคมุการปฏิบตัิงานในพื%นที'อับอากาศและมเีอกสาร(Procedure)ควบคมุที'สอดคล้องกนั           

                Ø มกีารป:องกันกรณีที'มกีารซอ่มบํารุงเครื'องมอืหรอือุปกรณ์ ป:องกันการรั'วไหล,อันตรายจากไฟฟ:าชอ๊ดและอันตรายอื'นๆ           

                Ø มกีารตรวจสอบพื%นที'การทํางานเป;นประจําอย่างต่อเนื'อง            



หน้า 11 จาก 17 

 

            Ø มคีวามมั'นใจวา่อุปกรณ์หรอืเครื'องมอืที'ไมป่ลอดภัยได้ถกูนําออกไป จนกระทั'งได้ถกูแก้ไขเรยีบรอ้ยแล้วจึงอนุญาตใหใ้ชง้าน           

         Ø มกีารเตรยีมอุปกรณ์ป:องกันอันตรายสว่นบุคคลสําหรบัพนักงานในกรณีที'ไมส่ามารถควบคมุอันตรายที'จะเกิดขึ%นได้            

            Ø แวน่ตานิรภัย(แวน่นิรภัยกันการกระเด็น,แวน่นิรภัยกันสารเคม,ีกระบังหน้า ฯลฯ)           

            Ø หมวกนิรภัย            

            Ø รองเท้านิรภัย           

            Ø ถุงมอืนิรภัย           

            Ø อุปกรณ์ป:องกันการตก           

            Ø อื'นๆ …………………..           

           9.4  แผนโต้ตอบภาวะฉกุเฉิน(Emergency Preparedness Response)           

          Ø มกีารชี%บ่งหลักฐานหรอืเอกสารที'ประเมนิเกี'ยวกับภาวะฉกุเฉินที'อาจเป;นไปได้             

             Ø พนักงานหรอืผู้ใหค้ําปรกึษา สามารถประเมนิภาวะฉกุเฉนิได้           

             Ø สามารถติดต่อประสานงานกรณีที'เกิดภาวะฉกุเฉินได้อย่างมีประสทิธภิาพ           

          Ø มกีารพัฒนาและขั%นตอน วธิกีารการเตรยีมความพรอ้มโต้ตอบภาวะฉกุเฉิน ลดความรนุแรงที'อาจจะเกิดขึ%น           

             Ø มีเอกสาร(Procedure)ที'ระบุถึงขั%นตอนการปฏิบัติสําหรบัพนักงานและมีเอกสารอ้างอิง           

             Ø มกีารบํารงุรกัษา ตรวจสอบสภาพ ประสทิธภิาพการใชง้านของ Fire Alarm และหรอืที'อยู่ เบอรโ์ทรติดต่อ 

                ของหน่วยงานภายนอกกรณีที'ต้องขอความชว่ยเหลือเมื'อเกิดภาวะฉกุเฉิน 
          

             Ø มกีารออกแบบและตรวจสอบสภาพของระบบทางเข้า - ออกหนีไฟใหเ้ป;นไปตามขอ้กําหนดของกฏหมาย           

             Ø มกีารฝDกอบรมพนักงานเรื'องแผนฉกุเฉินใหเ้ป;นไปตามระเบยีบหรอืวธิกีาร(Procedure)           

             Ø มกีารฝDกอบรมการดับเพลิงเบื%องต้นและการฝDกซอ้มอพยพประจําป?           

          9.5 การเจ็บป=วยหรอืการประสบอันตรายเนื'องจากการทํางาน(Occupational Injury and Illness)           

          Ø มแีผนงาน โครงการบรหิารจัดการเกี'ยวกับการเจบ็ป=วยหรอืการประสบอันตรายเนื'องจากการทํางาน 

             (รวมถึงมกีารสอบสวนอุบตัิเหต,ุมีการบนัทึก,มปีระวตัิการรกัษาพยาบาล และใหพ้นักงานกลับเข้ามาทํางาน) 
          

             Ø มกีารบรหิารจดัการ สนับสนุน การทํางานการรายงานการเจบ็ป=วยหรอืการประสบอันตรายเนื'องจากการทํางาน           

             Ø มกีารฝDกอบรม หรอืการสื'อสาร การรายงานเรื'องการเจบ็ป=วยหรอืการประสบอันตรายเนื'องจากการทํางาน           
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             Ø มกีารเก็บขอ้มูล บนัทึกผลการรายงานการเจ็บป=วยหรอืการประสบอันตรายเนื'องจากการทํางาน            

             Ø มกีารประเมินเกี'ยวกับการรกัษาพนักงานที'เจ็บป=วยหรอืการประสบอันตายเนื'องจากการทํางาน           

             Ø มกีารสอบสวนอุบัติเหต ุหรอืการเจบ็ป=วยเนื'องจากการทํางาน            

             Ø มกีารจดัตําแหน่งงานใหก้ับพนักงานได้อย่างเหมาะสมเพื'อกลับเข้ามาทํางานอีกครั%ง  หลังจากที'เจ็บป=วยหรอืประสบ อันตราย 

                เนื'องจากการทํางาน 
          

            9.6 การสมัผัสกับปIจจยัทางด้านกายภาพ(Physically Demanding Work)           

          Ø มวีธิกีารควบคมุดแูลพนักงาน เชน่ งานยกของหนัก,งานประกอบที'มคีวามเสี'ยงสูง,งานที'ต้องใชม้อืในการทํางาน 

              แทนเครื'องจกัรและปIจจยัทางกายภาพอื'นๆ เพื'อที'จะป:องกันการบาดเจ็บหรอืการเจบ็ป=วยเนื'องจากการทํางาน 
          

             Ø มกีารประเมินอันตรายทางด้านกายภาพที'เกี'ยวเนื'องจากการทํางาน           

             Ø มกีารประยุกต์ใชแ้ละปฎิบัติเกี'ยวกับปIจจัยทางกายภาพ หรอืการควบคมุทางดา้นการบรหิารจดัการ เพื'อลดอันตรายจากปIจจยั
ทาง  

                 กายภาพ 

          

            9.7  สารเคมแีละอันตรายของสารเคม ี(Chemical and Hazardous Substances)           

          Ø มกีารจดัการเกี'ยวกับการใชส้ารเคมแีละสารประกอบของสารเคมทีี'เป;นอันตราย กรณีที'มกีารหกรั'วไหลสูส่ิ'งแวดล้อม           

            Ø มกีารชี%บ่ง ระบุ ประเภทของสารเคมอีันตรายที'มใีชด้ังนี%           

              Ø เคมทีี'เป;นของเหลว(เชน่ กรด,สารละลาย,สี ฯลฯ)           

              Ø แก๊สอันตราย(มีพษิ,สารกัดกรอ่น,สารไวไฟ)            

              Ø ของเหลวอันตราย(เชน่ พษิโลหะ,ฝุ=น,ฟูม)           

              Ø แหล่งกําเนิดทางรงัสี           

            Ø ภาชนะ หรอืหอ้งที'ใชจ้ดัเก็บสารเคมีเป;นประเภทอะไร            

               Ø ภาชนะบรรจุน้อยกวา่ 400 ลิตร/ถัง           

               Ø ภาชนะบรรจุมากกวา่ 400 ลิตร/ถัง           

               Ø บรรจุในแท้งอยู่บนพื%น           

               Ø บรรจุในแท้งอยู่ใต้ดิน           

               Ø บรรจุในถังอัดแรงดันทรงกระบอก           
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          Ø มแีผนโต้ตอบภาวะฉกุเฉินกรณีที'มกีารหกรั'วไหลของสารเคมีหรอืวตัถุดิบที'จะฟุ:งกระจายสูส่ิ'งแวดล้อม           

               Ø แผนอพยพ           

               Ø มกีารประเมินความเสี'ยงอันตรายจากการหกรั'วไหล(เชน่ กรณีที'มกีารล้นหรอืหกรั'วไหล)           

               Ø มกีารฝDกอบรมและฝDกซอ้มการเตรยีมความพรอ้มเพื'อโต้ตอบภาวะฉกุเฉิน           

               Ø มีรายการของอุปกรณ์ที'ใชโ้ต้ตอบภาวะฉกุเฉิน           

               Ø มีชื'อและเบอรโ์ทรศัพท์ติดต่อบุคคลและหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้งกรณีที'มกีารหกรั'วไหล           

               Ø มีระเบยีบวธิ(ีProcedure)เกี'ยวกับการควบคมุ การบรรจุหรอืการถ่ายเทสารเคมี           

               Ø มีระเบยีบวธิ(ีProcedure)เกี'ยวกับการใชอุ้ปกรณ์ป:องกันอันตรายส่วนบุคคล           

               Ø มีระเบยีบวธิ(ีProcedure)เกี'ยวกับการทําความสะอาด การจดัการของการหกรั'วไหล           

               Ø มีระเบยีบวธิ(ีProcedure)เกี'ยวกับการลดการปนเปJ% อน           

               Ø มีรบัเรื'องการรายงานเกี'ยวกับขอ้เรยีกรอ้ง           

          Ø พนักงานมกีารควบคมุ,การทําความสะอาดและการดําเนินการของวตัถุอันตรายที'รบัเข้ามาและมีการฝDกอบรม  และการปฏิบตัิให้
เป;นไปตามแผนงานการเตรยีมความพรอ้มภาวะฉกุเฉิน 

          

            9.8  นํ%าเสียและของเสยีอื'นๆ (Wastewater and Solid Waste)           

            Ø ในบรษิัทมแีหล่งกําเนิดของนํ%าเสยี           

                 Ø มกีารบําบดันํ%าเสยีในโรงงานและหลังจากบําบดัแล้วมกีารระบายนํ%าเสยีไปสู่ระบบบําบดัของการนิคม หรอืหน่วยงานของรฐั           

                 Ø มกีารบําบดันํ%าเสยีในโรงงานและหลังจากบําบดัแล้วมกีารระบายนํ%าเสยีไปสูแ่หล่งนํ%าใต้ดินหรอืทางระบายนํ%า           

                 Ø มกีารระบายนํ%าเสยีที'ยงัไมไ่ด้บําบดัไปสูร่ะบบบําบดัของการนิคมหรอืหน่วยงานของรฐั           

                 Ø มกีารระบายนํ%าเสยีไปยังนํ%าใต้ดินหรอืทางระบายนํ%าโดยที'ไม่ได้บําบดัก่อน           

                 Ø มกีารเก็บวเิคราะหต์ัวอย่างนํ%าเสยีโดยบรษิัทเอกชนหรอืหน่วยงานภายนอก           

            Ø ในบรษิัทมแีหล่งกําเนินของเสยีที'เป;นของแข็ง           

                  Ø ขยะที'เป;นกระดาษ,กล่องกระดาษ           

                  Ø ขยะที'เป;นโลหะ           
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                  Ø พลาสติก           

                  Ø โฟม           

                  Ø ขยะทั'วไป/ขยะจากโรงอาหาร(เศษอาหาร)           

              Ø ขยะที'เป;นของแขง็หรอืเศษเหล็กต่างๆ ซี'งสามารถนําไปขายหรอืนํากลับมาใชอ้ีก            

              Ø ขยะที'ไมส่ามารถนํากลับมาใชไ้ดอ้ีก โดยจะถกูนําส่งใหก้ับผู้ซื%อเพื'อรบัไปกําจดัต่อไป           

            9.9  การระบายอากาศเสยี(Air Emissions)           

         Ø มแีหล่งกําเนิดที'ก่อใหเ้กิดการฟุ:งกระจายของมลพษิสูบ่รรยากาศ           

              Ø มรีะบบท่อดดูอากาศเพื'อระบายสารมลพษิออกสู่ภายนอก ไมท่ําใหเ้กิดการฟุ:งกระจายไปสูพ่ื%นที'การทํางาน           

              Ø มรีะบบท่อดดูอากาศเพื'อระบายสารและมกีารบาํบดัก่อนที'จะปล่อยสู่ภายนอก            

              Ø มรีะบบท่อดดูอากาศที'ออกแบบมาเพื'อบําบัดสารมลพิษ(เชน่ Scrubbers, Catalytic removal, thermal oxidation ฯลฯ)
ก่อนปล่อยสูภ่ายนอก 

          

            9.10  การรายงานและการขออนุญาตทางด้านสิ'งแวดล้อม(Environmental Permits and Reporting)           

              Ø สถานประกอบการไมไ่ด้ตั%งอยูใ่นเขตอนุรกัษ์พนัธุพ์ืช/สตัว ์หรอืแหล่งความหลากหลายทางชวีภาพที'รฐัประกาศคุ้มครอง            

              Ø เชค็สถานะการขออนุญาตในบรษิัทฯ มกีารขออนุญาตหรอืไม่           

                   Ø พื%นที'การทํางานมกีารขออนุญาตทางด้านสิ'งแวดล้อมและได้รบัอนุญาตในวิธกีารหรอืกระบวนจัดการด้านสิ'งแวดล้อม เชน่ 
เฝ:าระวงัการระบายของเสยีสูส่ิ'งแวดล้อม ฯลฯ) 

          

                   Ø ใหร้ะบุรายการการขออนุญาตทางด้านการจัดการด้านสิ'งแวดล้อม           

          Ø การจดัการต้องสอดคล้องกับกระบวนการเฝ:าระวังและการรายงานผลเป;นไปตามอะไรบ้าง           

              Ø การเฝ:าระวังภายในและประเมนิผล           

              Ø การเมนิผลโดยหน่วยงานภายนอกหรอืบรษิัทเอกชน           

          Ø มกีารระบุพื%นที'ที'ไม่เป;นไปตามข้อกําหนดตามที'ได้ขออนุญาตไว ้             

              Ø การเฝ:าระวังภายในและประเมนิผล           

              Ø การเมนิผลโดยหน่วยงานภายนอกหรอืบรษิัทเอกชน           

           Ø อธบิายสิ'งที'ไมเ่ป;นไปตามขอ้กําหนดที'ขอไว(้อธบิายในชอ่งหมายเหตุ)           
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9.11  การลดสารมลภาวะที'แหล่งกําเนิดและการป:องกันมลพษิ(Pollution Prevention and Source Reduction)           

          Ø มนีโยบายหรอืระเบยีบวธิกีารที'จะลดสาร หรอืการลดสารมลพษิหรอืการจํากัดของเสยี รวมถึงการใชน้ํ%าและพลังงาน           

               Ø การลดสารอันตรายที'แหล่งกําเนดิหรอืการใชว้ตัถุดิบที'ไมอ่ันตราย           

               Ø การลดปรมิาณการระบายของเสยีออกสู่ภายนอก           

               Ø การประหยัดนํ%า(การลดปรมิาณการใชน้ํ%า)           

               Ø การอนุรกัษ์พลังงาน           

               Ø อื'นๆ กรุณาอธบิาย           

10.  สวสัดิการ           

  เวชภณัฑ์กรณีฉกุเฉิน           

     10.1 มีเวชภัณฑ์เหมาะสมสําหรบัการปฐมพยาบาลเบื%องต้น                 

  สุขอนามยั           

     10.2   มกีารจดันํ%าดื'มอยู่ในจุดที'เหมาะสมและไมม่ีขอ้จํากดัสําหรบัพนักงาน                

     10.3   หอ้งนํ%าสะอาดอยู่ในจุดที'เหมาะสมและไมม่ีขอ้จํากัดในการใช ้              

     10.4   โรงอาหาร หอ้งประกอบอาหาร (ถ้าม)ี                                         

             Ø  มคีวามสะอาด           

             Ø   มหีอ้งนํ%าในบรเิวณใกล้เคยีง             

             Ø  ปลอดจากสิ'งมพีษิ เชน่ แมลง           

             Ø   สถานที'เกบ็อาหารและการประกอบอาหารถกูสุขอนามยั           

11. จรยิธรรม           

      11.1 การคอรบัชั'น มีการป:องกันแก้ไข เพื'อทราบการกระทําผิด การคอรบัชั'นอย่างทันทีทันใด          

      11.2 เป@ดเผยข้อมูล  สามารถเป@ดเผยขอ้มูลได้ ในเรื'อง โครงสรา้ง ธุรกิจ การเงิน  และสามารถทวนสอบได้           

      11.3 การเรยีกรบัผลประโยชน์ ต้องไมม่กีารเรยีกรบัผลประโยชน์ทําใหเ้กิดการได้เปรยีบเสยีเปรยีบทางธุรกิจ           
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      11.4 การเสนอข้อมูลการเสนอโฆษณา, โปรโมท ขอ้มูลในทางธุรกิจหรอืสนิค้า, การขาย, การกระทําจะตอ้งเที'ยงตรง เคารพกฎและ
ยึดถือปฏิบตัิ ตามที' กําหนดไว ้

          

      11.5 การชว่ยเหลือสังคมต้องมคีวามมุง่มั'น ที'จะชว่ยเหลือ ในทางสังคม ด้านต่างๆ และ ความรบัผิดชอบต่อแหล่งของแรธ่าต ุ     

Minerals (Tantalum, tin, tungsten and gold) จะต้องมั'นใจวา่ แรท่ั%งสี'ชนิดข้างต้นมาจากแหล่งที'ถกูกฎหมายและจาก Supplier ที'
ดําเนินการเรื'องจรยิธรรมธุรกิจ             

          

      11.6 มคีวามยุติธรรมทางธุรกิจต้องมีความสื'อสตัย์และยุติธรรมในการทําธุรกิจ ไม่ว่าจะเป;นพนักงาน หรอืผู้ที'มหีน้าที'รบัผิดชอบด้าน
ต่างๆ และต้องมมีาตรการ การป:องกันไมว่า่จะเป;นพนักงาน หรอืผู้ที'มีหน้าที'รบัผิดชอบด้านต่างๆ และต้องมมีาตรการ การป:องกัน 

          

      11.7 ทรพัย์สินทางปIญญา ต้องเคารพสทิธิ9ในทรพัย์สนิทางปIญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรูจ้ะต้องกระทําในลักษณะที'
ปกป:องสทิธใินทรพัย์สนิทางปIญญา 

          

       11.8 ความเป;นสว่นตัวของขอ้มูลส่วนบุคคลของทกุคนที'พวกเขาทําธุรกิจด้วยรวมถึงซพัพลายเออรล์กูค้าผู้บรโิภคและพนักงาน 

ผู้เข้ารว่มจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายความเป;นส่วนตัวและความปลอดภัยของขอ้มูลและข้อกําหนดด้านกฎระเบยีบเมื'อมกีารรวบรวมข้อมูล
สว่นบุคคล 

          

12. ระบบการบรหิารจดัการ           

      12.1 ต้องมกีารประเมนิ ทางด้านแรงงาน, ความเสี'ยง, ผลกระทบต่อสิ'งแวดล้อม และมีการป:องกัน ปรบัปรุงแก้ไข ตรวจติดตามระบบ 
และทบทวน 

          

      12.2 ขอ้บังคับของบรษิัทจะต้องมขี้อบงัคับเพื'อใหส้อดคล้องกบัการปฏิบัติ           

      12.3 ความรบัผิดชอบของผู้บรหิาร จะต้องมคีวามชดัเจนในการแต่งตั%งตัวแทนในการรบัผิดชอบเพื'อมั'นใจในการสนับสนุนและมกีาร
ตรวจสอบในชว่งเวลาที'เหมาะสม 

          

      12.4 กฎหมาย, และความต้องการของลกูค้าขบวนการประเมนิ ตรวจสอบจะตอ้งทําความเข้าใจกฎหมาย กฎระเบยีบ และความ
ต้องการ ของลูกค้า 

          

      12.5 มกีารประเมนิความเสี'ยงและการจดัการขบวนการประเมนิชี%บง่เกี'ยวกับสิ'งแวดล้อม สขุภาพอนามัยความปลอดภัย และการ
ทํางานที'มคีวามเสี'ยง ที'เกี'ยวขอ้งกับการตัดสนิใจในความเสี'ยง และต้องสนับสนุนขั%นตอนการทํางานและการควบคมุที'เหมาะสม เพื'อให้
สอดคล้องในการการประเมนิความเสี'ยงจะต้องครอบคลมุ ถึงทุกพื%นที'ในโรงงาน 

          

      12.6 วตัถปุระสงค์ แผนงานสนับสนุน และการวดัผล จะต้องมมีาตรการ กําหนดมาตรฐานวัตถปุระสงค์เป:าหมาย, การวางแผน
สนับสนุน รวมถึงการประเมนิผลจะต้องมคีวามสอดคล้องกับที'กําหนดไวอ้ย่างเหมาะสม 

          

      12.7 การอบรมจะต้องมกีารวางแผนการฝDกอบรม รวมถึงนโยบาย, ขั%นตอน และวัตถุประสงค์กับพนักงานใหท้ราบ           

      12.8 การสื'อสาร ต้องกําหนดชอ่งทางการสื'อสาร ในสื'อสารต่างๆใหก้ับพนักงานได้รบัทราบ และใหพ้นักงานได้แสดงความคิดเหน็ 
แนะนําหรอืรอ้งเรยีน ในด้านต่างๆได้สะดวกและรวดเรว็ 

          

      12.9 ขอ้รอ้งเรยีนกรณเีกิดขอ้รอ้งเรยีน ทั%งภายในและภายนอก จากปIญหาที'ขดัต่อกฎหมาย  ปIญหาผลกระทบ ด้านสิ'งแวดล้อม, 

ความเสี'ยง, ด้านแรงงาน ต้องมกีารจดัการดําเนินการอย่างครบถ้วน 
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      12.10 การตรวจติดตามต้องมกีาร ตรวจสอบวัดผล ในหวัขอ้ต่างๆดังที'กล่าวมาข้างต้น เพื'อนํามาพฒันาปรบัปรงุ แก้ไข อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

          

      12.11 การป:องกันและแก้ไขจากการปฏิบัตทิี'ไมส่อดคล้องต้องมกีารแก้ไขและป:องกนั จากการประเมนิในด้านต่างๆที'ปกพรอ่ง ขัดต่อ
กฎหมาย และมั'นใจวา่ ปIญหาด้านต่างๆ ได้กระทําอย่างครบถ้วน 

          

      12.12 การควบคมุและบันทึกจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆต้องมกีารบันทึกควบคุมไวเ้ป;นเอกสาร เพื'อนําผลมาทวนสอบได้ และนํามา
พัฒนาปรบัปรุง แก้ไข, ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

          

13. ข้อกําหนดสารอันตรายในสนิค้า           

      13.1 บรษิัทมขีอ้กําหนดมาตรฐานการไมใ่ชส้ารต้องหา้ม และอัพเดทใหต้รงตามความต้องการของลกูค้า เชน่ สเปกภายในบรษิัท หรอื 

ERS10000-0162, ฉบับล่าสดุ 
          

      13.2 บรษิัทมนีโยบายเป;นลายลักษณอ์ักษรในการดําเนินงานใหต้รงตามขอ้กําหนดมาตรฐานของการไมใ่ชส้ารต้องหา้ม           

      13.3 บรษิัทมโีปรแกรมเพื'อใหแ้น่ใจว่า วัตถดุิบ,อะไหล่,ส่วนประกอบ,บรรจุภัณฑ์ สาํหรบัสนิค้าที'ส่งใหล้กูค้านั%นเป;นไปตาม 

ขอ้กําหนดมาตรฐานการไมใ่ชส้ารต้องหา้ม เชน่ โปรแกรมการออกแบบสนิค้าตามความต้องการของลูกค้าERS10000-0162 หรอื 

โปรแกรมการตรวจสอบวตัถุดิบนําเข้า หรอื อื'น ๆ 

          

      13.4 บรษิัทมกีารควบคมุดแูลการไมใ่ชส้ารตอ้งหา้มดังกล่าวกับผู้ขาย (sub-tier suppliers) ด้วยเชน่กัน           

      13.5 บรษิัทสามารถแสดงรายละเอียดการใชส้ารต้องหา้มหรอืสารอันตรายได้ทันที เชน่ material content data/declaration  หรอื 

test data หรอื อื'นๆ 
          

 

 

 


