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I. คํานาํ 
1. วัตถปุระสงค ์
เสยีงเรยีกรอ้งทมีตีอ่ธรุกจิไดเ้พมิมากขนึทกุปี กลา่วคอื นอกจากจะแสวงหาผลกําไรของตัวเอง 
ธรุกจิยังตอ้งแสดงความรับผดิชอบขององคก์รทมีตีอ่สงัคมใหเ้ป็นสว่นหนงึของกจิกรรมทางธรุกจิของตน 
ในขณะเดยีวกัน 
ปัญหาสงัคมและสงิแวดลอ้มในระดับประชาคมโลกก็กําลังทวคีวามซบัซอ้นยงิขนึในนานาประเทศ 
จงึทําใหไ้มม่บีรษัิทหรอืองคก์รใดทจีะสามารถจัดการกับปัญหาเหลา่นไีดเ้พยีงลําพัง 

ในการรับมอืกับปัญหาดังกลา่ว 
องคก์รแตล่ะองคก์รภายในหว่งโซอ่ปุทานจงึตอ้งมหีนา้ทรีับผดิชอบทพีงึปฏบิัตอิยา่งเต็มท ี
และยังตอ้งเรยีกรอ้งใหอ้งคก์รทเีกยีวขอ้งกับธรุกจิของตนดําเนนิการรับมอือกีดว้ย ซงึแน่นอนวา่องคก์รตา่ง 
ๆ จะทําใหห้ว่งโซอ่ปุทานสมบรูณ์ไดด้ว้ยการมุง่เนน้เรอืงความรับผดิชอบของตนทมีตีอ่สงัคม กฎเกณฑ ์
(Code of Conduct: CoC) เป็นเครอืงมอืสําหรับแสดงประเด็นปัญหาตา่ง ๆ 
ทอีงคก์รทกุองคก์รซงึเกยีวขอ้งกับหว่งโซอ่ปุทานของผลติภัณฑแ์ละบรกิารทจีดัจําหนา่ยโดยออิอนพงึปฏบิั
ตติาม องคก์รแตล่ะองคก์รควรมสีว่นรว่มในการดําเนนิการกับประเด็นปัญหาเหลา่น ี
ซงึจะทําใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของเรารูส้กึไวว้างใจและอุน่ใจ 
กจิกรรมทางธรุกจิและการจัดการองคก์รจะตอ้งตังอยูบ่นแนวทางทจีะเขา้ไปจัดการกับประเด็นปัญหาทางสงั
คมเหลา่น ีในการบรรลเุป็นองคก์รทยีังยนืใหไ้ดนั้น จําเป็นตอ้งมกีารใหคํ้ามนัสญัญาอยา่งแข็งขัน 

2. ขอบเขตการบังคับใช ้
กฏเกณฑน์จีะบังคับใชกั้บบรษัิทและองคก์รทกุแหง่ทอียูภ่ายในหว่งโซอ่ปุทานทมีสีว่นเกยีวขอ้งกับผลติภณั
ฑแ์ละบรกิารแตล่ะรายการทกีลุม่ออิอนมกีารซอืขายโดยไมค่ํานงึถงึวา่จะแบรนดใ์ดก็ตาม  
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II. กฎเกณฑใ์นการดําเนนิการคา้สาํหรบัผูจํ้าหนา่ยสนิคา้ 
1. กฎหมายและขอ้บงัคบั 
ใหป้ฏบัิตติามกฎหมาย บทบญัญตั ิ
และขอ้บังคับทังหมดทถีกูบังคับใชใ้นประเทศและเขตพนืทซีงึดําเนนิกจิกรรมทางธรุกจิ 
และใหร้อ้งขอไปยังผูจํ้าหนา่ยสนิคา้ใหกั้บบรษัิทของตน ผูร้ับชว่งต่อ 
และผูร้ับเหมาใหป้ฏบัิตติามกฎหมายขอ้บังคับเหลา่นัน 
และกฎเกณฑใ์นการดําเนนิการคา้สําหรับผูจํ้าหนา่ยสนิคา้ใหกั้บบรษัิทออิอนดว้ย 

2. การใชแ้รงงานเด็ก 
ไมใ่ชห้รอืสนับสนนุการใชแ้รงงานเด็กทมีอีายตํุากวา่ 15 ปีหรอืตํากวา่อายทุปีระเทศนัน ๆ 
อนุญาตใหใ้ชแ้รงงานได ้โดยใหถ้อืเอาอายทุมีากกวา่เป็นเกณฑ ์
ผูท้มีอีายไุมต่าํกวา่อายทุกีฎหมายอนุญาตใหใ้ชแ้รงงานหรอืวา่จา้ง แตอ่ายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ ์
หากเป็นผูท้ตีอ้งเขา้รับการศกึษาภาคบังคับ จะตอ้งใหค้วามสําคัญกับการศกึษากอ่น 
และตอ้งไมอ่ยูใ่นสภาพทเีป็นอปุสรรคหรอืเป็นอันตรายต่อสขุภาพและการเจรญิเตบิโต 
ทังทางร่างกายและจติใจ 

3. การบงัคบัใชแ้รงงาน 
ในการรับเขา้ทํางานหรอืวา่จา้ง ตอ้งไมบั่งคับหรอืใหค้วามชว่ยเหลอืในการบังคับจา้งงานหรอืใหใ้ชแ้รงงาน 
ซงึขัดตอ่เจตนาของผูใ้ชแ้รงงาน ดว้ยวธิกีารใชกํ้าลัง ขม่ขู ่กักขัง หรอืจํากัดอสิรภาพทางร่างกาย จติใจ 
และการกระทํา โดยมชิอบ 

4. เวลาในการทํางาน 
ใหป้ฏบัิตติามกฎหมายและมาตรฐานในวงการธรุกจิเกยีวกับเวลาในการทํางาน เวลาพัก และวันหยดุ 
การทํางานนอกเวลาจะตอ้งกระทําดว้ยความสมคัรใจ 
และจะตอ้งไมม่กีารเรยีกรอ้งใหทํ้างานนอกเวลาอยูเ่ป็นประจํา 
สําหรับการปฏบัิตงิานทเีกนิเวลาการทํางานตามทกีฎหมายไดกํ้าหนดไว ้
ใหจ้า่ยทํางานล่วงเวลาตามทกํีาหนด 

5. คา่จา้งและสวสัดกิาร 
ใหป้ฏบัิตติามกฎหมายทเีกยีวกับค่าจา้งและสวัสดกิารของประเทศนัน ๆ ใหจ้า่ยคา่จา้งและคา่สวัสดกิารตา่ง 
ๆ และหักเงนิต่าง ๆ รวมถงึบันทกึและจัดเก็บขอ้มลูดังกลา่วตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 
ค่าจา้งจะตอ้งเพยีงพอตอ่ความตอ้งการพนืฐานของพนักงาน สําหรับรายละเอยีดของคา่จา้งทจี่ายให ้
ซงึรวมถงึเงนิเพมิจากการทํางานลว่งเวลา จะตอ้งแสดงใหช้ดัเจนดว้ยวธิกีารทพีนักงานสามารถเขา้ใจได ้

6. การทําทารณุกรรมและการคกุคาม 
ตอ้งไมก่ระทําการ เขา้ร่วม หรอืใหก้ารสนับสนุนในการลงโทษทางร่างกาย จติใจ 
หรอืการบังคับทางกายภาพ และการทําทารุณกรรมทางวาจาต่อพนักงาน 
ตอ้งไมย่อมรับการกระทําทเีป็นการคกุคาม ซงึรวมถงึกริยิาทา่ทาง คําพูด และการสัมผัสตามร่างกาย 
ไมว่า่ในกรณใีด ๆ ในการดําเนนิธรุกจิ 

7. การเลอืกปฏบิตั ิ
ไมเ่ลอืกปฏบัิตหิรอืสนับสนนุการเลอืกปฏบิัตใินการวา่จา้ง เชน่ การรับเขา้ทํางาน คา่จา้ง การเลอืนขนั 
การฝึกอบรม การออกจากงาน และการเกษียณอาย ุดว้ยเหตผุลทางเชอืชาต ิสญัชาต ิเผา่พนัธุ ์เพศ อาย ุ
บา้นเกดิ ศาสนา ประวตักิารศกึษา ความบกพร่องทางรา่งกายและจติใจ รสนยิมทางเพศ 
หรอือัตลักษณท์างเพศ เป็นตน้ ในการพจิารณาทังหมดทเีกยีวกับการวา่จา้ง 
ใหป้ฏบิัตติามตามเกณฑค์วามสามารถในการปฏบิัตงิานทจํีาเป็น 
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8. เสรภีาพในการสมาคมและสทิธใินการรว่มเจรจาตอ่รอง 
ตอ้งเคารพในการรวมตัวกันจดัตัง เขา้รว่ม และบรหิารจัดการสหภาพแรงงานซงึพนักงานเองเป็นผูเ้ลอืก 
และเคารพในสทิธใินการรว่มเจรจาต่อรองเป็นกลุม่กับบรษัิทในฐานะตัวแทนพนักงาน 
ในกรณีทกีฎหมายไดม้กีารจํากัดเสรภีาพในการสมาคมและสทิธใินการรว่มเจรจาตอ่รอง 
ใหจ้ัดตังระบบการจัดการขอ้รอ้งเรยีน โดยใหร้อ้งเรยีนไปยงัระดับผูบ้รหิารหรอืตัวแทนพนักงาน 
เพอืเป็นวธิกีารทดแทน และใหดํ้าเนนิการรับมอืกับการรอ้งเรยีนนันอยา่งซอืสัตยแ์ละจรงิใจ 

9. อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
จัดหาสภาพแวดลอ้มในการทํางานทปีลอดภัยและถกูสขุอนามัยใหกั้บพนักงานตามกฎหมายและขอ้บังคับที
บังคับใช ้พรอ้มทังดําเนนิมาตรการอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพอืป้องกันอุบัตเิหต ุการบาดเจ็บ และโรคตา่ง ๆ 
ซงึรวมถงึโรคทางจติใจทเีกยีวขอ้งกับอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 
หอพักและโรงอาหารทจีัดหาใหสํ้าหรับพนักงานจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานอาชวีอนามัยและความปลอดภั
ยดว้ยเชน่กัน 

10. สภาพแวดลอ้ม 
ไมเ่พยีงแตป่ฏบัิตติามกฎหมายตา่ง ๆ 
ทังหมดทเีกยีวกับสงิแวดลอ้มของประเทศและเขตพนืทซีงึทําการผลติเทา่นัน 
แต่ตอ้งคํานงึถงึการรักษาสงิแวดลอ้มใหไ้ดม้ากทสีดุอกีดว้ย ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ 
วัตถดุบิและชนิสว่นทใีชนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับ สนธสิญัญา 
และพธิสีารของประเทศและเขตพนืททีใีหก้ารคุม้ครองสงิเหลา่นัน 
พรอ้มทังเป็นไปตามนโยบายเกยีวกับสงิแวดลอ้มซงึบรษัิทออิอนเป็นผูกํ้าหนดขนึดว้ย 

11. ธุรกรรมทางการคา้ 
ใหป้ฏบัิตติามกฎหมายทเีกยีวขอ้งกับการทําธรุกรรมทางการคา้ของประเทศหรอืเขตพนืททีเีป็นแหลง่กําเนดิ
สนิคา้ และประเทศหรอืเขตพนืททีสีง่ออกสนิคา้ สําหรับสนิคา้สําเร็จรูปและสว่นประกอบของสนิคา้นัน 

12. ความซอืสตัยจ์รงิใจและความโปรง่ใส 
ในการดําเนนิกจิกรรมทางธรุกจิทังหมด ตอ้งไมก่ระทําการใด ๆ ทเีป็นการขัดตอ่ศลีธรรมจรรยา เชน่ 
การใหห้รอืรับสนิบน การปลอมแปลง แกไ้ข หรอืปิดบังบันทกึ หลักฐาน หรอืคาํใหก้าร ฯลฯ เป็นอันขาด 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทเีกยีวกับกจิกรรมทางธรุกจิอยา่งถกูตอ้งตามกฎขอ้บังคับและธรรมเนียมปฏบิัตทิางธรุกจิโ
ดยทัวไป 

13. การสรา้งความผกูพนัตอ่องคก์ร 
ใหนํ้าเนือหาการรอ้งขอในกฎเกณฑใ์นการดาํเนนิการคา้สําหรับผูจํ้าหนา่ยสนิคา้ใหกั้บบรษัิทออิอนไปใชใ้นร
ะบบการจัดการของบรษัิทหรอืองคก์รของตน 
และใหท้งัองคก์รดําเนนิการเพอืแกไ้ขปัญหาทางสงัคมของซพัพลายเชนหรอืหว่งโซอ่ปุทานทังหมด 
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III. ขอ้กําหนดหลกัของกฎเกณฑใ์นการดําเนนิการคา้สาํหรบัผูจํ้าหนา่ยสนิคา้ 

1. กฎหมายและขอ้บงัคบั 
กฎเกณฑ ์ใหป้ฏบิัตติามกฎหมาย บทบัญญัต ิ

และขอ้บังคับทังหมดทถีกูบังคับใชใ้นประเทศและเขตพนืทซีงึดําเนนิกจิกรรมทางธรุกจิ 
และใหร้อ้งขอไปยังผูจํ้าหนา่ยสนิคา้ใหกั้บบรษัิทตน ผูร้ับชว่งตอ่ 
และผูร้ับเหมาใหป้ฏบัิตติามกฎหมายขอ้บังคับเหลา่นัน 
และกฎเกณฑใ์นการดาํเนนิการคา้สําหรับผูจํ้าหนา่ยสนิคา้ใหกั้บบรษัิทออิอนดว้ย 

ขอ้กําหนด 
1-1 สําหรับการปฏบัิตติามกฎหมาย บทบัญญัต ิและขอ้บังคับ 

นอกเหนือจากกจิกรรมทางธรุกจิทดํีาเนนิการโดยผูจํ้าหนา่ยสนิคา้โดยตรงของออิอนเองแลว้ 
เมอืผูจํ้าหน่ายสนิคา้นัน ๆ ดําเนนิการเกยีวขอ้งกับผูจํ้าหนา่ยสนิคา้ของตนเอง 
ผูจํ้าหนา่ยสนิคา้ดังกลา่วจะตอ้งดําเนนิการใหม้ันใจวา่ผูร้ับชว่งตอ่และผูร้ับเหมาทกุรายไดป้ฏบัิตติามกฎ
หมาย บทบัญญัต ิและขอ้บังคับดว้ย จะตอ้งตรวจยนืยนัใหแ้น่ใจวา่ผูจํ้าหนา่ยสนิคา้ ผูร้ับชว่งตอ่ 
และผูร้ับเหมาทุกรายไดร้ับแจง้ทราบวา่ 
ทางออิอนไดร้อ้งขอใหป้ฏบิัตติามขอ้กําหนดในกฎเกณฑใ์นการดําเนนิการคา้สําหรับผูจํ้าหนา่ยสนิคา้ขอ
งออิอนหรอืในกฎเกณฑข์องตนเองอยา่งใดอยา่งหนงึ 

1-2 
จะตอ้งปฏบิัตติามขอ้กําหนดทเีขม้งวดทสีดุทอีาจนําไปใชใ้นกรณีทมีคีวามแตกต่างในทางกฎหมายและ
ขอ้บังคับ หรอืในการตคีวามกฎหมายของเขตพนืท ีทอ้งถนิหรอืเทศบาลทดํีาเนนิกจิกรรมทางธรุกจิ 

1-3 
บรษัิทและองคก์รจะตอ้งปฏบัิตติามหลักการแหง่สนธสิญัญาและคําแนะนําทกํีาหนดโดยองคก์รระหวา่ง
ประเทศดังตอ่ไปน ี: 
ปฏญิญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยหลักการพนืฐานและสทิธขินัพนืฐานในการทํางาน 
ตราสารวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ 
(ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนและกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน) 
หลักการชแีนะของสหประชาชาตวิา่ดว้ยธรุกจิกับสทิธมินุษยชน หลักสากล 10 
ประการของขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิ

2. การใชแ้รงงานเด็ก 
กฎเกณฑ ์ไมใ่ชห้รอืสนับสนนุการใชแ้รงงานเด็กทมีอีายตํุากวา่ 15 ปีหรอืตํากวา่อายทุปีระเทศนัน ๆ 

อนุญาตใหใ้ชแ้รงงานได ้โดยใหถ้อืเอาอายทุมีากกวา่เป็นเกณฑ ์ สําหรับผูท้ยีังมอีายไุมถ่งึ 18 
ปีบรบิรูณ ์ผูท้มีอีายไุมต่าํกวา่อายทุกีฎหมายอนุญาตใหใ้ชแ้รงงานหรอืวา่จา้ง แต่อายไุมถ่งึ 18 
ปีบรบิรูณ ์หากเป็นผูท้ตีอ้งเขา้รับการศกึษาภาคบังคับ จะตอ้งใหค้วามสําคัญกับการศกึษากอ่น 
และตอ้งไมอ่ยูใ่นสภาพทเีป็นอปุสรรคหรอืเป็นอันตรายต่อสขุภาพและการเจรญิเตบิโต 
ทังทางร่างกายและจติใจ 

ขอ้กําหนด 
2-1 หา้มใชห้รอืสนับสนนุการใชแ้รงงานเด็กทอีายตํุากวา่ 15 ปีหรอืตํากวา่อายทุปีระเทศนัน ๆ 

อนุญาตใหใ้ชแ้รงงานได ้
สําหรับประเทศทกีฎหมายทอ้งถนิไมไ่ดม้กีารรับรองและกําหนดอายขุนัตําตามอนุสญัญา ILO ฉบับท ี
138 จะตอ้งไมม่กีารใชง้านเด็กทมีอีายตํุากวา่ 14 ปี  
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2-2 
กอ่นเรมิจา้งงานใหต้รวจยนืยนัอายขุองพนักงานดังกลา่วในบันทกึทเีป็นสาธารณะและเก็บบันทกึขอ้มลู
ดังกลา่วไว ้

2-3 สําหรับผูท้ยีังมอีายไุมถ่งึ 18 ปี 
หรอืมอีายไุมถ่งึหรอืไมเ่กนิกวา่ทกีฎหมายอนุญาตใหใ้ชง้านหรอืจา้งงานได ้
หากเป็นผูท้ตีอ้งเขา้รับการศกึษาภาคบังคับ  จะตอ้งใหค้วามสําคัญกับการศกึษากอ่น 
และตอ้งไมอ่ยูใ่นสภาพทเีป็นอปุสรรคหรอืเป็นอันตรายต่อสขุภาพและการเจรญิเตบิโตทังทางร่างกายแ
ละจติใจ 

3. การบงัคบัใชแ้รงงาน 
กฎเกณฑ ์ในการรับเขา้ทํางานหรอืวา่จา้ง 

ตอ้งไมบ่ังคับหรอืใหค้วามชว่ยเหลอืในการบังคับจา้งงานหรอืใหใ้ชแ้รงงาน 
ซงึขัดตอ่เจตนาของผูใ้ชแ้รงงาน ดว้ยวธิกีารใชกํ้าลัง ขม่ขู ่กักขัง หรอืจํากัดอสิรภาพทางร่างกาย 
จติใจ และการกระทําโดยมชิอบ 

ขอ้กําหนด 
3-1 จะตอ้งไมร่ับการวา่จา้งหรอืการสนับสนุนการวา่จา้งใด ๆ 

ซงึเป็นแรงงานทเีกยีวขอ้งกับการบังคับใชแ้รงงาน แรงงานผกูมัด แรงงานถกูขดูรดี การคา้มนุษย ์
แรงงานทไีมส่มัครใจหรอืแรงงานผูต้อ้งขัง 

3-2 ในการใชว้ัตถดุบิและภายในหว่งโซอ่ปุทาน 
จะตอ้งขจัดการมสีว่นร่วมหรอืการสนับสนนุในการบังคับใชแ้รงงาน แรงงานผกูมัด แรงงานถกูขดูรดี 
การคา้มนุษย ์แรงงานทไีมส่มคัรใจหรอืแรงงานผูต้อ้งขัง 

3-3 
จะตอ้งจัดใหม้ขีอ้กําหนดและเงอืนไขในการจา้งงานของพนักงานเป็นลายลักษณอั์กษรตามกฎหมายทบัี
งคับใช ้เอกสารดังกลา่วจะตอ้งจัดเตรยีมในภาษาทพีนักงานสามารถเขา้ใจได ้
เมอืมกีารวา่จา้งแรงงานตา่งดา้วจะตอ้งจัดเตรยีมเอกสารดังกล่าวใหกั้บพนักงานกอ่นเดนิทางออกจากป
ระเทศของตนเอง 

3-4 
เมอืมกีารใชค้นกลางในการสรรหาพนักงานจะตอ้งตรวจสอบยนืยันวา่บรษัิทตวัแทนดังกล่าวเป็นผูป้ระกอ
บการทมีจีรยิธรรม 

3-5 จะตอ้งไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการจา้งงานหรอืคา่ใชจ่้ายในลักษณะเดยีวกัน 
โดยเฉพาะอยา่งยงิเมอืมกีารวา่จา้งแรงงานตา่งดา้ว 
กรุณาตรวจสอบยนืยันอยา่งจรงิจังวา่พนักงานจะตอ้งไมอ่ยูภ่ายใตภ้าระผกูพันทไีมม่เีหตผุลอันสมควรใน
ประเทศตน้ทาง 

3-6 ผูจํ้าหน่ายสนิคา้และธรุกจิทจีัดหาแรงงานใหกั้บผูจํ้าหน่ายสนิคา้ 
หากเกดิการวา่จา้งจะตอ้งไมม่กีารเก็บเงนิเดอืน สวัสดกิาร ทรพัยส์นิ หรอืการรับรองในรปูแบบใด ๆ เชน่ 
หนังสอืเดนิทาง 

3-7 จะตอ้งอนุญาตใหพ้นักงานยกเลกิสญัญาจา้งงานของตนได ้
โดยจะตอ้งแจง้แกอ่งคก์รอยา่งสมเหตสุมผล 

3-8 จะตอ้งอนุญาตใหพ้นักงานมสีทิธอิอกจากสถานททํีางานเมอืเวลาในการทํางานทกํีาหนดไดส้นิสดุลง 
นอกจากน ีจะตอ้งอนุญาตใหพ้นักงานมอีสิระในการเคลอืนไหวตามสมควรในสถานททํีางาน 
รวมถงึการเขา้ถงึหอ้งสขุาและนํา  



7  

4. เวลาในการทํางาน 
กฎเกณฑ ์ใหป้ฏบิัตติามกฎหมายและมาตรฐานในวงการธรุกจิเกยีวกับเวลาในการทํางาน เวลาพัก 

และวันหยดุ การทํางานนอกเวลาจะตอ้งกระทําดว้ยความสมัครใจ 
และจะตอ้งไมม่กีารเรยีกรอ้งใหทํ้างานนอกเวลาอยูเ่ป็นประจํา 
สําหรับการปฏบัิตงิานทเีกนิเวลาการทํางานตามทกีฎหมายไดกํ้าหนดไว ้
ใหจ้า่ยคา่ทํางานลว่งเวลาตามทกํีาหนด 

ขอ้กําหนด 
4-1 จะตอ้งยนืยันและปฏบิัตติามกฎหมายทเีกยีวขอ้งกับเวลาในการทํางาน เวลาพัก 

วันหยดุและวันหยดุราชการ ขอ้ตกลงร่วมกัน (ทบัีงคับใช)้ และมาตรฐานอนื ๆ ในอตุสาหกรรม 

4-2 เวลาในการทํางานต่อสปัดาหใ์หเ้ป็นไปตามทกีฎหมายกําหนด แต่จะตอ้งไมเ่กนิ 48 ชวัโมงตอ่สปัดาห ์
ยกเวน้การทํางานลว่งเวลา 

4-3 การทํางานนอกเวลาตอ้งเป็นไปดว้ยความสมัครใจ เวลาในการทํางานรายสปัดาหต์อ้งไมเ่กนิ 60 
ชวัโมงตอ่สปัดาหร์วมเวลาการทํางานนอกเวลา ซงึจะตอ้งไมถ่กูเรยีกรอ้งใหทํ้าเป็นประจํา 

4-4 พนักงานจะตอ้งไดร้ับการจัดเตรยีมวันหยดุตามทรีะบไุวต้ามกฎหมาย ในกรณีทไีมม่กีฎหมายทบัีงคับใช ้
จะตอ้งมวีนัหยดุอยา่งนอ้ย 1 วันในทกุ 7 วนั 

4-5 พนักงานจะตอ้งสามารถใชก้ฎหมายทบัีงคับใชท้งัหมดทเีกยีวขอ้งกับวันหยดุรวมทังการลาประจําปี 

4-6 
เวลาในการทํางานจะตอ้งมกีารจัดทําเป็นเอกสารอยา่งสมบรูณ์โดยใชร้ะบบบันทกึทถีกูตอ้งและเชอืถอืไ
ด ้
และรวมถงึเวลาในการทํางานทํางานสําหรับพนักงานทใีชร้ะบบการจ่ายคา่ตอบแทนตามชนิงานในการจ่
ายคา่จา้ง บันทกึเวลาในการทํางานจะตอ้งถกูตรวจสอบโดยพนักงานได ้

5. คา่จา้งและสวสัดกิาร 
กฎเกณฑ ์ใหป้ฏบิัตติามกฎหมายทเีกยีวกับคา่จา้งและสวสัดกิารของประเทศนัน ๆ 

ใหจ้า่ยคา่จา้งและคา่สวัสดกิารตา่ง ๆ และหักเงนิต่าง ๆ รวมถงึบันทกึและจัดเก็บขอ้มลูดงักลา่ว 
ตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง ค่าจา้งจะตอ้งเพยีงพอตอ่ความตอ้งการพนืฐานของพนักงาน 
สําหรับรายละเอยีดของคา่จา้งทจี่ายให ้ซงึรวมถงึเงนิเพมิจากการทํางานลว่งเวลา 
จะตอ้งแสดงใหช้ดัเจนดว้ยวธิกีารทพีนักงานสามารถเขา้ใจได ้

ขอ้กําหนด 
5-1 จะตอ้งตรวจสอบ อธบิายใหพ้นักงานทราบ 

และปฏบัิตติามกฎหมายทเีกยีวขอ้งกับระบบค่าจา้งและสวัสดกิารในระดับประเทศหรอืในระดับเขตพนืท ี

5-2 คา่จา้งจะตอ้งสงูกวา่คา่แรงขนัตาํตามกฎหมาย 
และตอบสนองต่อความตอ้งการขนัพนืฐานของพนักงานและสงูกวา่คา่จา้งประทังชพี 

5-3 สญัญาจา้งงานจะตอ้งจัดทําและจัดเตรยีมไวใ้หกั้บพนักงานทกุคน 
ซงึจะตอ้งรวมถงึรายละเอยีดของหนา้ท ีค่าจา้งทกํีาหนด วนัทจีา่ยเงนิ และวธิกีารจ่ายเงนิ 
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5-4 
การทํางานทเีกนิกวา่เวลาทํางานตามกฎหมายจะตอ้งไดร้บัคา่ตอบแทนลว่งเวลาในจํานวนทสีงูกวา่ทรีะ
บไุวใ้นกฎหมายหรอืขอ้ตกลงร่วมกัน 

5-5 จะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยค่าจา้งและสวัสดกิารทังหมด 
และจะตอ้งจ่ายดว้ยวธิทีสีะดวกตอ่พนักงาน เป็นสงิทยีอมรบัไมไ่ดไ้มว่า่ในกรณีใด 
หากมกีารจ่ายเงนิลา่ชา้หรอืทําใหม้กีารจ่ายเงนิในเงอืนไขทจํีากัดใด ๆ 

5-6 พนักงานทใีชก้ารจ่ายคา่ตอบแทนตามชนิงานตอ้งไดร้บัคา่จา้งขันตาํตามกฎหมายเป็นอยา่งนอ้ย 

5-7 พนักงานจะตอ้งไดร้ับสลปิเงนิเดอืนทเีขา้ใจไดง่้ายและมกีารแสดงรายละเอยีด 
พนักงานจะตอ้งสามารถเขา้ใจภาษาเขยีนทใีชไ้ด ้

5-8 การหกัเงนิจากคา่จา้งของพนักงานสามารถทําไดเ้ฉพาะทไีดร้ับอนุญาตตามกฎหมาย เชน่ ประกันสงัคม 
หรอืภาษี 

5-9 จะตอ้งไมทํ่าการหักเงนิจากคา่จา้งอยา่งไมส่มเหตุสมผล แมจ้ะเป็นการลงโทษก็ตาม 
ระบบการลงโทษทางวนัิยจะตอ้งใหค้วามสําคัญกับการสงัสอนโดยเป็นระบบทเีป็นระดับขนั 
และจะตอ้งสอืสารกับพนักงานทกุคนในรูปแบบทชีดัเจนและเขา้ใจไดง่้าย 
ระบบจะตอ้งนําไปใชไ้ดอ้ยา่งยตุธิรรมและไมเ่ลอืกปฏบิัต ิ

5-9 จะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายทเีกยีวขอ้งกับการจ่ายเงนิประกันสงัคม 

6. การทําทารณุกรรมและการคกุคาม 
กฎเกณฑ ์ตอ้งไมก่ระทําการ เขา้รว่ม หรอืใหก้ารสนับสนุนในการลงโทษทางรา่งกาย จติใจ 

หรอืการบังคับทางกายภาพ และการทําทารุณกรรมทางวาจาต่อพนักงาน 
ตอ้งไมย่อมรับการกระทําทเีป็นการคกุคาม ซงึรวมถงึกริยิาท่าทาง คําพูด และการสมัผัสตามร่างกาย 
ไมว่า่ในกรณใีด ๆ ในการดําเนนิธรุกจิ 

ขอ้กําหนด 
6-1 

ตอ้งไมม่สีว่นเกยีวขอ้งหรอืรูเ้ห็นเป็นใจในการทําทารุณกรรมหรอืการกระทําหรอืพฤตกิรรมอันไรม้นุษยธ
รรม หรอืภาษาล่วงเกนิรุนแรงต่อพนักงานในตําแหน่งทเีป็นผูน้อ้ยในสถานททํีางานใด ๆ 
รวมถงึหอพักทังหมดทบีรษัิทหรอืองคก์รจัดหาให ้

6-2 หากมกีารจัดเตรยีมหอพกัพนักงานสําหรับพนักงาน 
จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีารจํากัดการเขา้หรอืออก 
และมกีารคุม้ครองความเป็นสว่นตัวและความปลอดภยั ตลอดจนไมม่กีารปฏบิัตทิไีรม้นษุยธรรมเกดิขนึ 

6-3 จะไมอ่นุญาตใหดํ้าเนนิการใด ๆ ทฝ่ีายผูถ้กูกระทําเห็นวา่เป็นการทําทารุณกรรม 
ซงึไมไ่ดจํ้ากัดเฉพาะการคกุคามทางเพศหรอืการขม่เหงรังแกในการทํางานในสถานททํีางาน 
โดยรวมถงึหอพักทบีรษัิทหรอืองคก์รจัดหาใหสํ้าหรับพนักงาน 

6-4 จะตอ้งไมเ่กยีวขอ้งกับการลงโทษหรอืการเลกิจา้งทไีมเ่หมาะสมใด ๆ โดยใชช้อืวา่เป็นการลงโทษ 
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6-5 
จะตอ้งจัดเตรยีมมาตรการเยยีวยาเพอืคน้หาพนักงานทปีระสบปัญหาการทําทารุณกรรมหรอืคกุคามและ
แกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ 

7. การเลอืกปฏบิตั ิ
กฎเกณฑ ์ไมเ่ลอืกปฏบัิตหิรอืสนับสนุนการเลอืกปฏบิัตใินการวา่จา้ง เชน่ การรับเขา้ทํางาน คา่จา้ง 

การเลอืนขนั การฝึกอบรม การออกจากงาน และการเกษียณอาย ุดว้ยเหตผุลทางเชอืชาต ิสญัชาต ิ
เผา่พนัธุ ์เพศ อาย ุบา้นเกดิ ศาสนา ประวัตกิารศกึษา ความบกพร่องทางร่างกายและจติใจ 
รสนยิมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ เป็นตน้ ในการพจิารณาทังหมดทเีกยีวกับการวา่จา้ง 
ใหป้ฏบิัตติามเกณฑค์วามสามารถในการปฏบัิตงิานทจํีาเป็น 

ขอ้กําหนด 
7-1 จะตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิัตหิรอืสนับสนุนในการเลอืกปฏบิัตใินเรอืงเชอืชาต ิสญัชาต ิเผา่พันธุ ์เพศ อาย ุ

บา้นเกดิ ศาสนา ประวตักิารศกึษา ความบกพร่องทางรา่งกายและจติใจ รสนยิมทางเพศ 
อัตลักษณ์ทางเพศ หรอืเงอืนไขอนืใดทอีาจเป็นสาเหตขุองการเลอืกปฏบัิตอินื ๆ ในดา้นการวา่จา้ง 
ค่าจา้ง โอกาสในการฝึกอบรม การเลอืนตําแหน่ง การเลกิจา้ง การเกษียณอาย ุ
หรอืแนวทางปฏบัิตใินการจา้งงานอนื ๆ 

7-2 จะตอ้งใหโ้อกาสแกพ่นักงานทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกัน 

7-3 จะตอ้งไมกํ่าหนดความแตกตา่งของคา่จา้งตามเพศในงานระดับเดยีวกัน 

7-4 หา้มใชก้ารทดสอบการตังครรภห์รอืการใชก้ารคมุกําเนดิเป็นเงอืนไขในการสรรหาหรอืการจา้งงานตอ่ 
นอกจากน ีจะตอ้งไมถ่ามผูส้มคัรหรอืพนักงานเพศหญงิวา่ตังครรภห์รอืไม ่
ยกเวน้หากมคีวามจําเป็นดว้ยเหตผุลดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 

7-5 
จะตอ้งไมทํ่าการตัดสนิใจทจีะสง่ผลเสยีตอ่สถานการณ์การจา้งงานของสตรมีคีรรภอั์นเนอืงมาจากการแ
ต่งงานของพนักงานเพศหญงิหรอืการตังครรภ ์
จะตอ้งไมทํ่าการขม่ขูพ่นักงานเพศหญงิโดยมวีัตถปุระสงคเ์พอืขัดขวางการแต่งงานหรอืการตังครรภ ์

7-6 
จะตอ้งจัดเตรยีมมาตรการเยยีวยาเพอืคน้หาพนักงานทปีระสบปัญหาการเลอืกปฏบิัตแิละแกไ้ขปัญหาต่
าง ๆ 

8. เสรภีาพในการสมาคมและสทิธใินการรว่มเจรจาตอ่รอง 
กฎเกณฑ ์

ตอ้งเคารพในการรวมตัวกันจัดตัง เขา้รว่ม 
และบรหิารจัดการสหภาพแรงงานซงึพนักงานเองเป็นผูเ้ลอืก 
และเคารพในสทิธใินการรว่มเจรจาต่อรองเป็นกลุม่กับบรษัิทในฐานะตัวแทนพนักงาน 
ในกรณีทกีฎหมายไดม้กีารจํากัดเสรภีาพในการสมาคมและสทิธใินการรว่มเจรจาตอ่รอง 
ใหจ้ัดตังระบบการจัดการขอ้รอ้งเรยีน โดยใหร้อ้งเรยีนไปยงัระดับผูบ้รกิารหรอืตวัแทนพนักงาน 
เพอืเป็นวธิกีารทดแทน และใหดํ้าเนนิการรับมอืกับการรอ้งเรยีนนันอยา่งซอืสัตยแ์ละจรงิใจ 
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ขอ้กําหนด 
8-1 พนักงานตอ้งมสีทิธใินการจัดตัง เขา้รว่ม และบรหิารจดัการสหภาพแรงงานทพีนักงานเลอืกเอง 

และมสีทิธเิขา้ร่วมเจรจาต่อรองกับบรษัิทในฐานะตัวแทนพนักงาน 
บรษัิทตอ้งเคารพสทิธดิังกลา่วและจะตอ้งแจง้ใหพ้นักงานทราบวา่พวกเขาอาจเขา้รว่มกับองคก์รแรงงา
นตามทตีนเองเลอืกไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
โดยปราศจากการแสดงผลกระทบในทางลบหรอืการโตต้อบใด ๆ แกพ่นักงาน นอกจากน ี
บรษัิทจะตอ้งไมเ่ขา้ไปมสีว่นในการแทรกแซงการจัดตัง การจัดการ การดําเนนิงาน 
หรอืการเจรจาตอ่รองรว่มกันของสหภาพแรงงาน 

8-2 
บรษัิทจะตอ้งทําการรับประกันอยา่งเป็นระบบวา่พนักงานซงึเป็นสมาชกิสหภาพแรงงานซงึทําหนา้ทเีป็น
ตัวแทนพนักงานหรอืผูท้เีกยีวขอ้งกับองคก์รแรงงานจะไมถ่กูเลอืกปฏบัิต ิคุกคาม 
หรอืทําทารุณกรรมและมกีารตอบโตใ้ด ๆ 
ดว้ยเหตุผลทพีวกเขาเขา้ไปเกยีวขอ้งกับองคก์รหรอืกจิกรรมขององคก์รพนักงาน 

8-3 
ในสถานการณ์ทมีกีารกําหนดขอ้จํากัดเกยีวกับสทิธเิสรภีาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองตาม
กฎหมาย 
บรษัิทจะตอ้งจัดใหม้รีะบบการจัดการขอ้รอ้งเรยีนทตัีวแทนพนักงานสามารถนําเสนอขอ้กังวลของตนแล
ะดําเนนิการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ตลอดจนตดิตามเพอืใหแ้น่ใจวา่ไมม่พีนักงานทใีชบ้รกิารถกูเอาเปรยีบโดยปราศจากขอ้ยกเวน้ 
พนักงานจะตอ้งไดร้ับแจง้เกยีวกับมาตรการดังกลา่ว 

9. อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
กฎเกณฑ ์

จัดหาสภาพแวดลอ้มในการทํางานทปีลอดภัยและถกูสขุอนามัยใหกั้บพนักงานตามกฎหมายและขอ้
บังคับทบัีงคับใช ้พรอ้มทังดําเนนิมาตรการอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพอืป้องกันอบุัตเิหต ุการบาดเจ็บ 
และโรคตา่ง ๆ ซงึรวมถงึโรคทางจติใจ ทเีกยีวขอ้งกับ      อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
หอพักและโรงอาหารทจีัดหาใหสํ้าหรับพนักงานจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานอาชวีอนามัยและความป
ลอดภัยดว้ยเชน่กัน 

ขอ้กําหนด 
9-1 ความปลอดภยัของอปุกรณ์และการป้องกนัอบุตัเิหต ุ
9-1-1 จะตอ้งตรวจสอบกฎหมายทอ้งถนิทเีกยีวกับอาคารสถานท ีอปุกรณ ์และเครอืงจักร 

และจะตอ้งไดร้ับการรับรองและบํารุงรักษาอยา่งมปีระสทิธภิาพกรณีทจํีาเป็น 
จะตอ้งดําเนนิการตรวจสอบความปลอดภยัเป็นระยะดว้ย 

9-1-2 จะตอ้งใชม้าตรการเพอืหลกีเลยีงอันตรายทเีกยีวขอ้งกับการใชอ้ปุกรณ์และเครอืงจักร 
จะตอ้งจัดใหม้กีารฝึกอบรมพนักงานเป็นระยะและลว่งหนา้ตลอดจนเก็บบันทกึผลดังกลา่ว 

9-1-3 
จะตอ้งใหค้วามคุม้ครองแกพ่นักงานอยา่งเหมาะสมโดยไมเ่สยีคา่ใชจ่้ายในการใชง้านอปุกรณ์และเครื
องจักร เพอืป้องกันความเสยีงดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

9-2 สภาพแวดลอ้มในการทํางาน 
9-2-1 

จะตอ้งใหค้วามสนใจและจัดใหม้มีาตรการเกยีวกับเรอืงอณุหภมูแิละความชนืของสภาพแวดลอ้มในก
ารทํางาน โดยเฉพาะอยา่งยงิในสภาพแวดลอ้มการทํางานทมีอีณุหภมูสิงู 
จะตอ้งพจิารณาถงึการจดัหานําใหเ้พยีงพอ  
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9-2-2 จะตอ้งจัดใหม้แีสงสวา่งและการระบายอากาศทเีพยีงพอแกพ่นักงานทกุคน 
ตลอดจนจดัการใหส้ามารถเขา้ถงึนําดมืไดอ้ยา่งเสร ี

9-2-3 จะตอ้งจัดใหม้หีอ้งสขุาอยา่งเพยีงพอตามกฎหมายและเหมาะสมสําหรับพนักงาน นอกจากนี 
จะตอ้งพจิารณาถงึเรอืงเพศ ความเป็นสว่นตัว ความสะดวกสบาย และสขุอนามัย 
และจะตอ้งไมกํ่าหนดขอ้จํากัดทไีมเ่หมาะสมใด ๆ ในการหยดุพักเพอืเขา้หอ้งสขุา 

9-2-4 
การสบูบหุรภีายในอาคารสถานทจีะไดร้บัอนุญาตเฉพาะภายในพนืทสีบูบหุรทีกํีาหนดซงึมอีปุกรณ์ดับ
เพลงิและการระบายอากาศทเีหมาะสมเทา่นัน 

9-2-5 จะตอ้งประเมนิและขจดัความเสยีงทังหมดของสภาพแวดลอ้มการทํางานสําหรับมารดาหลังคลอด 
ระหวา่งตังครรภ ์หรอืเลยีงดูบตุร 

9-3 สถานพยาบาลและการตรวจสขุภาพ 
9-3-1 จะตอ้งจัดใหม้กีารตรวจสขุภาพอยา่งนอ้ยตามทกํีาหนดไวใ้นกฎหมาย 

จะตอ้งจัดใหม้กีารตรวจสขุภาพเป็นพเิศษทจํีาเป็นสําหรับหนา้ทกีารงานและสารเคมทีใีชต้ามกฎหมา
ยและมาตรฐานในอตุสาหกรรม 

9-3-2 จะตอ้งจัดตังและบํารุงรักษาสถานพยาบาลตามทรีะบไุวใ้นกฎหมาย ในกรณีทกีฎหมายกําหนด 
จะตอ้งมบีคุลากรทางการแพทยท์มีคีณุสมบัตติามทกํีาหนดประจําและปฏบัิตหินา้ทอียู ่

9-3-3 
จะตอ้งสามารถตดิต่อโดยตรงกับแพทยห์รอืโรงพยาบาลทพีรอ้มปฏบัิตงิานเมอืมเีหตกุารณ์รา้ยแรงเกิ
ดขนึ 

9-3-4 จะตอ้งจัดวางชดุปฐมพยาบาลทอีาจใชง้านโดยจัดเตรยีมมาตรการปฐมพยาบาลทเีหมาะสม 
ในระหวา่งการปฏบัิตงิาน ใหจ้ดัเตรยีมสถานททีสีามารถใชง้านไดแ้มใ้นเวลากลางคนื 

9-4 การป้องกนัอคัคภียัและการป้องกนัภยัพบิตั ิ
9-4-1 จะตอ้งเก็บรักษาใบอนญุาตหรอืหนังสอือนุญาตทถีกูตอ้งในดา้นการดับเพลงิในอาคารสถานท ี
9-4-2 จะตอ้งไดร้ับใบอนุญาตกอ่สรา้งทถีกูตอ้งตามกฎหมายทบัีงคับใช ้

ในบังคลาเทศยังตอ้งมขีอ้รอ้งขอตา่งหากอกีดว้ย (ภาคผนวก 2) 
9-4-3 ทางออกฉุกเฉนิและเสน้ทางอพยพ 

9-4-3-1 จะตอ้งดูแลทางเดนิ ทางออก 
และบันไดใหอ้ยูใ่นสภาพทไีมม่สีงิกดีขวางในบรเิวณดังกลา่วและดูแลไมใ่หม้สีงิกดีขวางอยา่งเด็
ดขาด 

9-4-3-2 
อาคารสถานทจีะตอ้งมทีางออกฉุกเฉนิไมน่อ้ยกวา่จํานวนขนัตาํทกํีาหนดไวใ้นแตล่ะชนัทมีกีารใ
ชง้าน ประตทูางออกฉุกเฉนิจะตอ้งไดร้ับการดแูลใหอ้ยูใ่นสภาพทใีชง้านไดต้ลอดเวลา 
รวมทังในสภาพททีกุคนภายในโรงงานสามารถเปิดประตูไดท้ันท ี

9-4-3-3 ไฟนําทางฉุกเฉนิ 
รวมทังไฟฉุกเฉนิจะตอ้งไดร้ับการจัดวางในทกุชนัทใีชง้านทงัหมดและในทุกพนืททีใีชง้านภาย
ในอาคาร โดยรวมถงึบันไดดว้ย 

9-4-3-4 
จะตอ้งกําหนดและแสดงเสน้ทางการอพยพอยา่งง่ายโดยทพีนักงานและผูม้าเยยีมชมทกุคนสาม
ารถเขา้ใจไดง่้าย 

9-4-4 อุปกรณด์ับเพลงิ 
9-4-4-1 จะตอ้งจัดเตรยีมอปุกรณ์ดับเพลงิตามกฎหมายและตามขอบเขตความเสยีงในการปฏบิตังิาน 

จะตอ้งดําเนนิการตรวจสอบอยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครัง 
เก็บบันทกึและดแูลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทพีรอ้มใชง้านอยูเ่สมอ 

9-4-4-2 จะตอ้งวางระบบสญัญาณเตอืนอัคคภียัทมีปีระสทิธภิาพและครอบคลุมทัวทังอาคารสถานท ี
9-4-5 การฝึกอบรม  
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9-4-5-1 อาคารสถานทจีะตอ้งทําการเก็บบันทกึการฝึกซอ้มอพยพทจีัดขนึอยา่งนอ้ยปีละครัง 
พนักงานทกุคนจะตอ้งเขา้ร่วมการฝึกซอ้มอพยพและการปฏบิัตงิานในอาคารสถานทใีนเวลากลา
งคนื ซงึจะตอ้งดําเนนิการในเวลากลางคนืหรอืดําเนนิการโดยสมมตวิา่เป็นเวลากลางคนื 

9-4-5-2 จะตอ้งมพีนักงานทไีดร้ับการฝึกอบรมการดับเพลงิ เชน่ 
การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลการดับเพลงิ อยูใ่นจํานวนทเีพยีงพอ 

9-4-6 การใชว้ัตถดุบิและสารเคมอียา่งปลอดภัย 
9-4-6-1 วัสดอัุนตราย สารเคมไีวไฟ และวัตถดุบิไวไฟจะตอ้งเก็บใหห้า่งจากไฟและแหลง่ความรอ้น 

ตลอดจนจดัเก็บไวใ้นบรเิวณทมีกีารตดิตังเครอืงดับเพลงิไวพ้รอ้ม 

9-5 สารเคม ี
9-5-1 จะตอ้งจัดการสารเคมแีละสารพษิอยา่งระมดัระวังภายในหอ้งทปิีดล็อกตามขอ้กําหนดใน SDS 

(เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย) 
9-5-2 

วัสดอุันตรายและสารพษิจะตอ้งไดร้ับการจัดการโดยบคุลากรทไีดร้ับการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมเทา่
นัน 

9-6 หอพกัพนกังานและโรงอาหารของพนกังาน 
9-6-1 หอพักและโรงอาหารของพนักงานจะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายทบัีงคับใชท้งัหมด 

หอพักหรอืโรงอาหารใด ๆ ทตัีงอยูใ่นสถานทจีะตอ้งไดร้ับการคุม้ครองตามขอ้ 9-4 
ซงึครอบคลมุการป้องกันอัคคภีัยและการป้องกันภัยพบิัต ิ

9-6-2 หอพักพนักงานจะตอ้งรวมถงึมาตรการรักษาความปลอดภัยและความเป็นสว่นตัวของพนักงาน 
ตลอดจนจะตอ้งตังอยูใ่นสถานทหีา่งไกลจากพนืทกีารผลติ สถานทปีฏบัิตงิาน และคลังสนิคา้ 
หอพักพนักงานทังหมดตอ้งจัดใหม้กีารระบายอากาศทเีพยีงพอในหอ้งพักทกุหอ้งและมอีปุกรณ์การจั
ดการอณุหภมูมิาตรฐานในพนืทดัีงกลา่ว ตลอดจนมหีอ้งสขุาและหอ้งอาบนําทสีะอาด 

9-6-3 
อุปกรณ์ทังหมดและพนักงานทกุคนทเีกยีวขอ้งในการจัดเตรยีมและปรุงอาหารในโรงอาหารของพนัก
งานจะตอ้งดําเนนิการดว้ยความระมัดระวังตอ่การจัดการดา้นสขุอนามัย 
และตอ้งปฏบัิตติามขอ้บังคับดา้นสขุอนามัยของทอ้งถนิ 

10. สภาพแวดลอ้ม 
กฎเกณฑ ์ไมเ่พยีงแตป่ฏบิัตติามกฎหมายตา่ง ๆ 

ทังหมดทเีกยีวกับสงิแวดลอ้มของประเทศและเขตพนืทซีงึทําการผลติเทา่นัน 
แต่ตอ้งคํานงึถงึการรักษาสงิแวดลอ้มใหไ้ดม้ากทสีดุอกีดว้ย 
ตอ้งตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่วัตถดุบิและชนิสว่นทใีชนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับ สนธสิญัญา 
และพธิสีารของประเทศและเขตพนืททีใีหก้ารคุม้ครองสงิเหลา่นัน 
พรอ้มทังเป็นไปตามนโยบายเกยีวกับสงิแวดลอ้มซงึบรษัิทออิอนเป็นผูกํ้าหนดขนึดว้ย 

ขอ้กําหนด 
10-1 นอกจากการปฏบัิตติามกฎหมายทังหมดทเีกยีวขอ้งกับสงิแวดลอ้มแลว้ 

จะตอ้งเขา้ใจถงึภาระต่อสภาพแวดลอ้มและคํานงึถงึการคุม้ครองสงิแวดลอ้มใหม้ากทสีดุ นอกจากน ี
ยังตอ้งเป็นไปตามหลักการจดัหาอยา่งยงัยนืของออิอน (ภาคผนวก 3) 
และหลักการดา้นความหลากหลายทางชวีภาพของออิอน (ภาคผนวก 4) 

10-2 ขอ้กําหนดดา้นสภาพแวดลอ้มเหล่านตีอ้งแจง้ใหผู้จํ้าหนา่ยสนิคา้ของตนรับทราบร่วมกัน 
โดยเฉพาะองคก์รทใีชวั้ตถดุบิดังตอ่ไปน ีมหีนา้ทตีอ้งอธบิายเกยีวกับวัตถดุบิ
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 วัตถดุบิตอ้งเป็นไปตามหลักการจัดหาอยา่งยังยนืของออิอน (ภาคผนวก 3) ซงึรวมถงึสงิตอ่ไปนี : 
a) ทรัพยากรอาหารทะเล : นโยบายการจัดหาอาหารทะเลอยา่งยังยนืของออิอน (ภาคผนวก 5) 
b) ป่าไมแ้ละเยอืไม ้: หลักการจดัหาทรัพยากรป่าไมข้องออิอน (ภาคผนวก 6) 

10-3 วัตถดุบิทใีชจ้ะตอ้งไมทํ่าลายสงิแวดลอ้มหรอืละเมดิสทิธขิองชาวพนืเมอืงดังเดมิ 

10-4 
จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานดา้นสภาพแวดลอ้มทกํีาหนดตามกฎหมายของประเทศทผีลติและจัดหาที
เกยีวขอ้งกับการปลอ่ยอากาศ นําเสยี ของเสยีและเสยีงรบกวน นอกจากน ี
จะตอ้งไดร้ับใบอนญุาตทจํีาเป็นทังหมดและเก็บรักษาไว ้

10-5 ในกระบวนการผลติวัตถดุบิ ในแง่ของการปฏบิัตงิานทกีอ่ใหเ้กดิภาระต่อสภาพแวดลอ้ม เชน่ นําเสยี 
ผูจํ้าหนา่ยสนิคา้จะตอ้งอธบิายถงึความรับผดิชอบในการใชว้ัตถดุบิดังกลา่ว 

10-6 จะตอ้งไดร้ับและเก็บรักษาใบอนุญาตทเีหมาะสมทังหมดสําหรับสารอันตราย 
จะตอ้งมกีารกําหนดมาตรการทเีหมาะสมและมกีารรายงานการปนเปือนหรอืเหตกุารณ์ทเีกดิขนึตอ่หน่ว
ยงานทเีกยีวขอ้ง 
เพอืป้องกันความเสยีงต่อการปนเปือนในสงิแวดลอ้มอันเป็นผลมาจากการรัวไหลของสารพษิ 

10-7 จะตอ้งจัดการสารคารโ์รฟลอูอโรคารบ์อนใหถ้กูตอ้งตาม 
“พธิสีารมอนทรอีอลวา่ดว้ยสารทําลายชนับรรยากาศโอโซน” (Montreal Protocol on Substances 
that Deplete the Ozone Layer) ทเีกยีวขอ้งกับขอ้บังคับการใชส้ารในกระบวนการผลติ 
หากมกีฎหมายในระดับชาต ิจะตอ้งปฏบัิตติามกฏหมายดังกลา่ว 

10-8 ในแงข่องการใชพ้ลังงาน การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก 
การใชว้ัตถดุบิทสีง่ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มโลก เชน่ ป่าไมแ้ละทรัพยากรทางนํา 
จะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายในระดับชาต ิระดับเขตพนืท ีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
หรอืมาตรฐานของออิอนขอ้ 10-1 และ 10-2 อยา่งเขม้งวดมากทสีดุ 

10-9 
ผูจํ้าหนา่ยสนิคา้จะตอ้งไดร้ับและรักษาใบอนญุาตทางกฎหมายทเีหมาะสมซงึเกยีวขอ้งกับการใชท้รัพ
ยากรนําโดยตรงหรอืในกระบวนการผลติวตัถดุบิของตนเอง 
และจะตอ้งมสีว่นชว่ยทําใหใ้ชท้รัพยากรนําไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

11. ธุรกรรมทางการคา้ 
กฎเกณฑ ์

ใหป้ฏบิัตติามกฎหมายทเีกยีวขอ้งกับการทําธรุกรรมทางการคา้ของประเทศหรอืเขตพนืททีเีป็นแหลง่
กําเนดิสนิคา้ และประเทศหรอืเขตพนืททีสีง่ออกสนิคา้ 
สําหรับสนิคา้สําเร็จรูปและสว่นประกอบของสนิคา้นัน 

ขอ้กําหนด 
11-1 ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายเกยีวกับการทําธรุกรรมทางการคา้ของประเทศทเีป็นแหลง่กําเนดิ 

และประเทศทสีง่ออกสนิคา้สําเร็จรูปและสว่นประกอบต่าง ๆ 

11-2 
ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายทเีกยีวขอ้งกับสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาและกฎหมายป้องกันการแขง่ขนัที
ไมเ่ป็นธรรม 
บรษัิททผีลติผลติภณัฑต์ามใบอนุญาตซงึเป็นสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาทไีดร้ับจากบคุคลทสีามจะ
ตอ้งเก็บรักษาเอกสารรับรองสทิธกิารใชง้านดังกลา่ว 
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11-3 
ในการผลติและการจัดหาวัตถดุบิจะตอ้งตรวจสอบยนืยนัวา่การผลติหรอืประเทศและองคก์รทผีลติไมไ่
ดถ้กูกําหนดใหเ้ป็นประเทศทถีกูควําบาตร (กลุม่เป้าหมาย) โดยญปีุ่ นหรอืสหประชาชาต ิ

12. ความซอืสตัยจ์รงิใจและความโปรง่ใส 
กฎเกณฑ ์ในการดําเนนิกจิกรรมทางธรุกจิทังหมด ตอ้งไมก่ระทําการใด ๆ ทเีป็นการขัดตอ่ศลีธรรมจรรยา 

เชน่ การใหห้รอืรับสนิบน การปลอมแปลง แกไ้ข หรอืปิดบงับันทกึ หลักฐาน หรอืคําใหก้าร ฯลฯ 
เป็นอันขาด 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทเีกยีวกับกจิกรรมทางธรุกจิอยา่งถกูตอ้งตามกฎขอ้บังคับและธรรมเนียมปฏบัิตทิาง
ธรุกจิโดยทวัไป 

ขอ้กําหนด 
12-1 จะตอ้งไมย่อมรับหรอืมสีว่นรว่มในพฤตกิรรมทผีดิจรยิธรรม เชน่ การตดิสนิบน การทจุรติ 

หรอืการปกปิด การปลอมแปลง หรอืการบดิเบอืนแกไ้ขบันทกึสว่นบคุคล 

12-2 จะตอ้งไมม่สีว่นเกยีวขอ้งกับกลุม่ผูม้อีทิธพิลซงึไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

12-3 หากใชด้บีกุ แทนทาลัม ทังสเตน และทองคําเป็นวัตถดุบิ หา้มใชแ้รธ่าตทุมีขีอ้ขัดแยง้ (conflict 
mineral) ซงึสกัดในสาธารณรัฐคองโกหรอืประเทศใกลเ้คยีง 
ซงึการใชแ้รธ่าตุดังกลา่วจัดเป็นการรูเ้ห็นเป็นใจโดยตรงหรอืโดยออ้มตอ่การละเมดิสทิธมินุษยชนอยา่
งรา้ยแรง 

12-4 จะตอ้งทําการเปิดเผยผูร้ับชว่งตอ่การผลติตอ่ออิอน 
และจะตอ้งไดร้ับการอนมุัตจิากออิอนกอ่นเรมิการผลติ 
จะตอ้งไดร้ับการอนมุัตจิากออิอนกอ่นการใชง้านของผูร้ับเหมาและผูร้ับชว่งต่อ 

12-5 ออิอนหรอืตัวแทนทไีดร้ับมอบหมายจากออิอนจะมสีทิธเิขา้ไปในอาคารสถานท ีสอบถามพนักงาน 
และตรวจสอบเอกสารทเีกยีวขอ้งโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
เพอืใหอ้อิอนสามารถตรวจสอบสถานะการปฏบัิตติามกฎเกณฑใ์นการดาํเนนิการคา้สําหรบัผูจํ้าหนา่ยสิ
นคา้ของออิอน (กฎเกณฑน์)ี 

12-6 จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืกับออิอน หากออิอนตอ้งการตรวจสอบวา่กจิกรรมทางธรุกจิของผูร้ับชว่งตอ่ 
วัตถดุบิ และผูจํ้าหน่ายสนิคา้ทเีป็นวัสดเุสรมิเป็นไปตามกฎเกณฑน์ีหรอืไม ่

12-7 หากผูจํ้าหน่ายสนิคา้หรอืองคก์รในหว่งโซอ่ปุทานละเมดิกฎเกณฑน์ ี
และเรอืงดังกล่าวถกูหยบิยกขนึมาโดยสอืมวลชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
จะตอ้งตดิตอ่กับออิอนในทันท ี

12-8 หากผูจํ้าหน่ายสนิคา้หรอืองคก์รในหว่งโซอ่ปุทานไดร้ับการพจิารณาวา่มกีารละเมดิกฎหมาย คําสงั 
ขอ้บังคับ หรอืกฎเกณฑ ์นี กรณีทพีฤตกิรรมดังกลา่วนันผดิจรยิธรรมตามทรีะบไุวใ้นขอ้ 12-1 
ของกฎเกณฑ ์น ีหรอืเมอืสง่มอบการผลติโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตจากออิอน 
ออิอนจะสามารถยตุคิวามสมัพันธกั์บผูจํ้าหนา่ยสนิคา้ดังกลา่วไดทั้นท ี  
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13. การสรา้งความผกูพนัตอ่องคก์ร 
กฎเกณฑ ์

ใหนํ้าเนือหาการรอ้งขอในกฎเกณฑใ์นการดาํเนนิการคา้สําหรับผูจํ้าหนา่ยสนิคา้ใหกั้บบรษัิทออิอนไป
ใชใ้นระบบการจัดการของบรษัิทหรอืองคก์รของตน 
และใหท้งัองคก์รดําเนนิการเพอืแกไ้ขปัญหาทางสงัคมของซพัพลายเชนหรอืหว่งโซอ่ปุทานทังหมด 

ขอ้กําหนด 
13-1 หากเนอืหาการรอ้งขอในกฎเกณฑน์ีไมม่อียูใ่นนโยบายและกจิกรรมของบรษัิทหรอืองคก์รของทา่น 

จะตอ้งใสร่วมเขา้ไปดว้ย 
และจะตอ้งจัดตังระบบการจัดการในบรษัิทของตนเองหรอืองคก์รของตนเองขนึ 

13-2 
จะตอ้งดําเนนิการประเมนิการปฏบิัตติามกฎเกณฑน์ใีนดา้นทเีกยีวขอ้งกับการจดัการและการมสีว่นรว่ม
ของพนักงานเป็นระยะ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงปัญหาทถีกูหยบิยกขนึมา 

13-3 จะตอ้งมกีารบนัทกึเกยีวกับนโยบาย การประเมนิ และกจิกรรมการปรับปรุงเป็นลายลักษณอ์ักษร 
และตอ้งเก็บรักษาใหอ้ยูใ่นสภาวะทพีรอ้มยนืเมอืออิอนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเรยีกรอ้ง 

13-4 องคก์รจะตอ้งไมกํ่าหนดการลงโทษ การไลอ่อก หรอืการเลอืกปฏบิัตติอ่พนักงาน 
ดว้ยเหตุผลในการใหข้อ้มลูเกยีวกับการปฏบิัตติามกฎเกณฑน์ีหรอืการหยบิยกขนึมารอ้งเรยีน 

13-5 องคก์รจะตอ้งกําหนดกระบวนการเพอืตรวจสอบยนืยนัวา่ผูจํ้าหนา่ยสนิคา้ ผูร้ับชว่งตอ่ 
และผูร้ับเหมาของตนเองปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องตนเองซงึสอดคลอ้งกับกฎเกณฑน์ ี
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ภาคผนวก 1  

คําจํากัดความ 

ผูจํ้าหนา่ยสนิคา้ : บรษัิท บคุคล หรอืองคก์รทจีัดหาสนิคา้และ/หรอืบรกิารใหแ้กบ่รษัิทหรอืองคก์ร 

ตัวอยา่งของผูจํ้าหนา่ยสนิคา้ ไดแ้ก ่ผูผ้ลติ บรษัิททปีระกอบชนิสว่น ผูผ้ลติชนิสว่น 

ผูป้ระกอบการดา้นการขนสง่ ผูค้า้ปลกี และผูใ้หบ้รกิาร  

การรับเหมาชว่ง : การทบีคุคลทสีาม (ผูร้ับชว่งตอ่) 

ทํางานภายใตส้ญัญากับผูร้ับเหมาซงึทําสญัญาทังหมดหรอืบางสว่นในงานของฝ่ายทอีอกคําสงั 

การรับเหมา : 

การกําหนดหนา้ทแีละงานทตีอ้งปฏบัิตโิดยระบคุวามรับผดิชอบทตีอ้งกระทําไวอ้ยา่งชดัเจนในเรอืงสนิคา้ทผี

ลติเสร็จหรอืผลงานตามสญัญาทไีดทํ้าไวกั้บผูว้า่จา้ง 

แรงงานเด็ก : การใชแ้รงงานเด็กทอีายตํุากวา่ 15 

ปีหรอือายทุปีระเทศดังกลา่วอนุญาตใหใ้ชแ้รงงานเด็กไดต้ามกฎหมาย 

สําหรับประเทศทกีฎหมายทอ้งถนิไมไ่ดม้กีารรับรองและกําหนดอายขุนัตําตามอนุสญัญา ILO ฉบับท ี138 

จะตอ้งไมม่กีารใชง้านเด็กทมีอีายไุมถ่งึ 14 

การบังคับใชแ้รงงาน : งานหรอืบรกิารทังหมดทไีมไ่ดทํ้าโดยสมัครใจ 

แต่กระทําภายใตค้วามกลัววา่จะถกูลงโทษหรอืไดร้ับโทษ หรอืถกูใชเ้ป็นวธิชีําระหน ี

แรงงานผูต้อ้งขัง : 

รูปแบบของการบังคับใชแ้รงงานหรอืหนา้ทดํีาเนนิการภายใตก้ารกํากับดูแลหรอืการบรหิารงานของทางราช

การอันเนอืงมาจากการไดร้ับโทษจากการตัดสนิของศาล ผูต้อ้งขังไดร้ับคา่ชดเชย 

แต่โดยทัวไปจะถอืเป็นรูปแบบหนงึของการบังคับใชแ้รงงาน เนอืงจากมักจะไมส่ามารถปฏเิสธการทํางานได ้

แรงงานผกูมัด : 

รูปแบบของแรงงานทถีกูจํากัดเสรภีาพอันเนอืงมาจากเป็นการชาํระหนสีว่นหนงึใหแ้กน่ายจา้งหรอืบคุคลอนื 

หรอืดว้ยเหตผุลอนื 

แรงงานถกูขดูรดี : รูปแบบของแรงงานททํีางานโดยไมส่มคัรใจเนอืงจากการคกุคาม การขม่ขู ่

แรงกดดันทางร่างกายหรอืจติใจจากนายจา้งหรอืบคุคลอนื  

การคา้มนุษย ์: เพอืสรรหา ขนสง่ จัดหาหรอืการไดม้าซงึบคุคลโดยผา่นการขม่ขู ่การคกุคาม การหลอกลวง 

หรอืการกระทําทเีป็นการกดขอีนืใด เพอืวัตถปุระสงคใ์นการขดูรดี  

แรงงานตา่งดา้ว : 

บคุคลทอียูน่อกประเทศภมูลํิาเนาหรอืประเทศทตีนเตบิโตโดยอาศัยและทํางานในประเทศดังกล่าวเป็นเวลา

อยา่งนอ้ย 12 เดอืน 

ระบบการจา่ยคา่ตอบแทนตามชนิงาน : 

วธิกีารชาํระเงนิทคํีานวณคา่ตอบแทนโดยไมไ่ดข้นึอยูกั่บจํานวนเวลาในการทํางานทังหมด 

แต่ขนึอยูกั่บปรมิาณของสนิคา้ทผีลติ  
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การลงโทษ : การลงโทษ เชน่ โทษทางวนัิย การตาํหน ิการลดคา่จา้ง 

และการพักงานทบัีงคับใชต้อ่การละเมดิหนา้ทปีระการใดประการหนงึของพนักงาน 

ทังนเีพอืรักษาวนัิยและความสงบเรยีบรอ้ยภายในองคก์ร 

การจัดทําเป็นเอกสาร : การเขยีนอธบิายขอ้มลูทจํีาเป็นทังหมดอยา่งเป็นระบบ 

ค่าจา้งประทังชพี : ค่าตอบแทนทเีพยีงพอใหพ้นักงานและครอบครัวมชีวีติทมีคีวามสขุตามสมควร 

องคป์ระกอบของมาตรฐานการครองชพีทเีหมาะสมรวมถงึสงิของทจํีาเป็น เชน่ การจัดหาอาหาร นํา 

ทพัีกอาศัย การศกึษา การดูแลสขุภาพ การเดนิทาง เสอืผา้ และเงนิสําหรับคา่ใชจ่้ายทไีมค่าดคดิ 

การจา่ยเงนิในเงอืนไขทจํีากัด : การชําระเงนิในรูปของบัตรกํานัลเงนิสด ตัวคูปอง หรอืตัวสญัญาใชเ้งนิ 

ระบบการลงโทษทางวนัิย : 

การลงโทษทบัีงคับใชต้อ่การละเมดิหนา้ทปีระการใดประการหนงึของพนักงานเพอืใหผู้จ้ัดการรักษาวนัิยแล

ะความสงบเรยีบรอ้ย ในกรณทีมีกีารลงโทษอยา่งรนุแรง 

พนักงานมสีทิธขิอรับความชว่ยเหลอืจากสหภาพแรงงานหรอืบคุคลทสีามอนืทเีหมาะสม 

SDS : SDS เป็นอักษรยอ่ของ Safety Data Sheet (เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย) 

เอกสารทใีหข้อ้มลูเกยีวกับคณุสมบัตทิางเคมกีายภาพ ความเสยีง ความเป็นอันตราย 

และการใชส้ารเคมดัีงกลา่วหรอืสารประกอบภายในสารเคมดัีงกลา่ว 

เมอืมกีารถา่ยโอนหรอืจัดหาใหแ้กบ่คุคลอนืทเีป็นผูถ้า่ยโอนหรอืจัดหาสารเคม ี

ประเทศทถีกูควาํบาตรโดยสหประชาชาต ิ: 

ประเทศทถีกูระบวุา่สนัตภิาพกําลังถกูคกุคามและความพยายามทางการทูตยตุลิงดว้ยความลม้เหลว 

ซงึคณะมนตรคีวามมนัคงแหง่สหประชาชาตใิชม้าตรการควาํบาตรเป็นมาตรการบังคับ 

ภาคผนวก 2 

ขอ้กําหนดในการป้องกันอัคคภีัยและการป้องกันภัยพบิัตขิองบังกลาเทศ 

ในประเทศบังคลาเทศจะมกีารบังคับใชข้อ้กําหนด 4 ขอ้ตอ่ไปนกัีบโรงงาน 

a. อาคารทเีดมิสรา้งขนึเพอืเป็นทพัีกอาศัยจะไมส่ามารถดัดแปลงเปลยีนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมได ้

b. โรงงานทมีหีลายชนัจะไมส่ามารถใชช้นัท ี1 เป็นรา้นคา้หรอืตังรา้นคา้บนชนัอนืใดได ้

c. โรงงานทมีหีลายชนัจะไมส่ามารถใชอ้าคารรว่มกับโรงงานอนืทอียูใ่นกรรมสทิธอินืทแียกต่างหากกันได ้
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d. หา้มไมใ่หม้ทีพัีกอาศัยอยูภ่ายในอาคารทมีโีรงงานตังอยู ่

ในประเทศบังกลาเทศจะมกีารฝึกซอ้มอพยพทกุ 3 เดอืน 

และการฝึกซอ้มอพยพเหลา่นจีะตอ้งมผีูส้งัเกตการณ์เป็นองคก์รทเีป็นบคุคลทสีาม 

ภาคผนวก 3 

หลักการจัดหาอยา่งยงัยนืของออิอน 

1. ขจัดการรวบรวมหรอืการซอืขายทรัพยากรธรรมชาตทิผีดิกฎหมาย รวมถงึการประมงทผีดิกฎหมายดว้ย 

2. กําหนดและจัดการมาตรฐานตา่ง ๆ 

ของออิอนจากมมุมองของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชวีภาพและการป้องกันทรัพยากรธรรมชาตไิมใ่

หส้ญูหาย 

3. ลดการใชท้รัพยากรทใีชแ้ลว้หมดไปใหเ้หลอืนอ้ยทสีดุ 

4. สรา้งการตรวจสอบยอ้นกลับสําหรับผลผลติทางการเกษตรและทรัพยากรทางทะเล 

ซงึรวมถงึสถานทผีลติและวธิกีารทําการประมง 

5. ป้องกันการทําลายพนืทป่ีาไมท้มีคีณุค่าเชงิการอนุรักษ์สงู 

ภาคผนวก 4 

หลักการดา้นความหลากหลายทางชวีภาพของออิอน 

ธรุกจิของออิอนขนึอยูกั่บผลติภัณฑท์มีชีวีติ เชน่ ผลผลติทางการเกษตรและทางทะเล 

ออิอนตระหนักถงึในเรอืงน ี

จงึไดกํ้าหนดหลักการดา้นความหลากหลายทางชวีภาพของออิอนขนึในเดอืนมนีาคม 2010 

เพอืมุง่สูก่ารอนุรักษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ ซงึเป็นสงิสําคัญในการบรรลสุูส่งัคมทยีังยนื 

หลักการพนืฐาน 

เราตอ้งตระหนักถงึผลกระทบของกจิกรรมองคก์รโดยรวมของเราทมีตีอ่ระบบนเิวศ 

และมุง่เนน้ไปทกีารลดผลกระทบดังกล่าวซงึรวมถงึกจิกรรมการอนรุักษ์ 

การทํางานรว่มกันกับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของเราซงึรวมถงึลกูคา้ หนว่ยงานทอ้งถนิ 

และองคก์รไมแ่สวงหาผลกําไร 

เรามุง่เนน้ประเด็นต่อไปนซีงึเกยีวขอ้งกับระบบนเิวศในกจิกรรมองคก์รของเรา : 

เราจะอาศัยกจิกรรมองคก์รของเราเพอื 

1. ปลกุจติสํานกึในเรอืงความอดุมสมบรูณ์และการเบยีดเบยีน 

2. มสีว่นร่วมในกจิกรรมรเิรมิตา่ง ๆ ทใีหก้ารปกป้องและฟมูฟักหลอ่เลยีง 

3. เปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ เกยีวกับกจิกรรมของเรา  
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แนวทางการดาํเนนิการ (ขอ้ความทตัีดตอนมา) 

1. ผลติภัณฑ ์: 

เราจะคาํนงึถงึเรอืงความยังยนืและตังเป้าหมายในเรอืงอาหารทะเลสดและผลติภณัฑแ์ปรรูปทมีกีารจัดการท

รัพยากร 

และมสีว่นร่วมในการซอืและขายโดยกําหนดใหพ้ันธมติรทางธรุกจิของเรามเีป้าหมายดังกลา่วร่วมกัน 

รวมทังสอืสารขอ้มลูทเีกยีวขอ้งใหกั้บลกูคา้ 

2. รา้นคา้ : เราจะยังคงสง่เสรมิกจิกรรมการปลูกตน้ไมร้ว่มกับลูกคา้ในทอ้งถนิในหนา้รา้นคา้ใหม ่

และพัฒนา Eco Shop ต่อไป ซงึจะทําใหเ้กดิผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้มนอ้ยกวา่รา้นคา้แบบเดมิ 

3. ร่วมกับลกูคา้ : 

เราจะสรา้งความตระหนักและเรยีนรูด้า้นสงิแวดลอ้มร่วมกันกับลูกคา้ของเราผา่นทางกจิกรรมการปลกูตน้ไม ้

และโครงการอนื ๆ 

ภาคผนวก 5 

นโยบายการจัดหาอาหารทะเลอยา่งยังยนืของออิอน 

ดําเนนิการประเมนิความเสยีงอยา่งสมําเสมอจากมมุมองการป้องกันทรัพยากรไมใ่หส้ญูหายและการอนรุักษ์

ความหลากหลายทางชวีภาพ อกีทังจะไดท้บทวนมาตรการรับมอืทเีป็นไปได ้

และพยายามจัดหาอาหารทะเลทยีังยนืเพอืบรรเทาความเสยีงต่าง ๆ 

มาตรการเฉพาะ 

ออิอนไดค้ดิคน้และดําเนนิมาตรการตา่ง ๆ 

อยา่งตอ่เนอืงเพอืเปลยีนจากอาหารทะเลทใีกลส้ญูพันธุไ์ปเป็นอาหารทะเลทมีคีวามยงัยนืสูใ่นอนาคต 

1. การจัดหาผลติภณัฑท์ยีังยนื 

• กระตอืรอืรน้ในการจําหน่ายอาหารทะเลทมีคีวามยงัยนื เชน่ ผลติภัณฑท์ผีา่นการรับรองจาก MSC 

และจาก ASC 

• เสรมิสรา้งการใชก้ารเพาะเลยีงสตัวนํ์าแบบครบวงจร 

2. การกําจัดการคา้ทผีดิกฎหมาย 

• ปฏบัิตติามอนุสญัญาระหวา่งประเทศ เชน่ 

อนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศทเีป็นสายพันธุส์ตัวป่์าและพชืป่าทใีกลส้ญูพันธุ ์

(อนุสญัญาวอชงิตนั) 

3. การสรา้งมาตรการตรวจสอบยอ้นกลับ 

• สง่เสรมิความเขม้แข็งในการจัดการทรัพยากรในอนิโดนีเซยี 

4. การประเมนิความเสยีงเป็นประจํา  
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• กอ่ตังองคก์รสง่เสรมิการจัดหาอยา่งยังยนื ซงึไดเ้รมิตน้มาตรการในการพฒันาองคก์รแลว้ 

ภาคผนวก 6 

หลักการจัดหาทรัพยากรป่าไมข้องออิอน (กระดาษ เยอืกระดาษ และไม)้ 

เราจะยังคงใชว้ัสดใุนรา้นคา้และวัตถดุบิของผลติภณัฑท์ทํีาจากวัสดไุมแ้ละเยอืกระดาษทผีลติจากป่าทมีกีา

รจัดการอยา่งเหมาะสม และมุง่มันทจีะป้องกันการทําลายป่าไม ้เรายังรเิรมิการดําเนนิการตา่ง ๆ 

ผา่นผลติภณัฑข์องเรา ระบคุวามเสยีงและโอกาส พจิารณาวธิกีารทเีป็นไปได ้

และตังเป้าการจัดหาอยา่งยังยนืผา่นการปรับปรุงอยา่งต่อเนอืง 

1. การใชผ้ลติภัณฑท์ยีังยนื 

มุง่มนัในการใชว้ัตถดุบิจากป่าทไีดร้ับการจดัการอยา่งถกูตอ้งและผา่นการรับรองและผลติภัณฑท์ไีดร้ับการรั

บรอง FSC® 

2. การใชว้ัสดุไมภ้ายในประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

พยายามในการใชว้ัสดุไมภ้ายในประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพเพอืใหบ้รรลผุลสําเร็จในการรไีซเคลิอยา่งยงัยื

นในป่าของญปีุ่ น 

3. การตรวจยนืยันดว้ยมาตรการตรวจสอบยอ้นกลับ 

สําหรับประเทศและภมูภิาคทมีคีวามเสยีงสงู จะเนน้ใชวั้ตถดุบิทสีามารถตรวจสอบยอ้นกลับไปถงึป่าไมก้อ่น 

4. การป้องกันการตัดไมทํ้าลายป่าอยา่งผดิกฎหมาย 

ดําเนนิการตรวจสอบความถกูตอ้งตามกฎหมายของวัสดุไมแ้ละอนื ๆ 

ตามกฎหมายทเีกยีวขอ้งกับการสง่เสรมิการใชว้ัสดไุมอ้ยา่งถกูกฎหมาย 

5. การอนรุักษ์พนืททีมีคีณุคา่เชงิการอนรุักษ์สงู 

ดําเนนิการตรวจสอบการใชม้าตรการป้องกันเพอืรักษาพนืททีมีคีณุคา่เชงิการอนุรักษ์สงู  
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• ประกาศเมอื วันท ี8 พฤษภาคม 2003 
• ปรับปรุงแกไ้ขเมอื วันท ี21 สงิหาคม 2006 
• ปรับปรุงแกไ้ขเมอื วันท ี1 มนีาคม 2010 

• ปรับปรุงแกไ้ขเมอื วันท ี1 มนีาคม 2019 
 


