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หลกัจรรยาบรรณแหง่แนวรว่มประชาคมอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส®์ 

 

หลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์® (EICC®) 
ก าหนดมาตรฐานขึน้เพือ่ใหม้ั่นใจว่าสภาพแวดลอ้มการท างานในห่วงโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมอิ
เล็กทรอนกิสม์คีวามปลอดภัยพนักงานไดร้ับการปฏบิัตดิว้ยความเคารพและใหเ้กยีรต ิ
ตลอดจนการด าเนนิธุรกจิแสดงถงึความรับผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและจรยิธรรม 
 

ผูท้ีถ่กูพจิารณาวา่เป็นสว่นหนึง่ของอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสต์ามจดุประสงคข์องหลักจรรยาบรรณ
นีค้อื องคก์รทัง้หลายทีอ่าจท าการออกแบบ ท าการตลาด ท าการผลติ 
หรอืท าการจัดจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารทีใ่ชเ้พือ่ผลติสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์
ธรุกจิในภาคอเิล็กทรอนกิสอ์าจน าหลักจรรยาบรรณนีไ้ปใชโ้ดยสมคัรใจ 
และอาจน าไปใชต้อ่กบัธรุกจิในหว่งโซอ่ปุทานและผูรั้บเหมาชว่งซึง่รวมถงึผูป้ระกอบการจัดหาแรงงา
นจา้ง 
 

ในการน าหลักจรรยาบรรณไปปฏบิัตใิชแ้ละเป็นผูเ้ขา้ร่วมนัน้ (“ผูเ้ขา้ร่วม”) 
ธุรกจิตอ้งแสดงถงึการสนับสนุนหลักจรรยาบรรณและด าเนนิการปฏบิัตติามหลักจรรยาบรรณและม
าตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับระบบการจัดการตามทีร่ะบไุวน้ี้ 
 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งเคารพหลกัจรรยาบรรณซึง่ถอืเป็นแนวปฏบิตัทิีค่รอบคลมุตลอดทัง้หว่งโซอ่ปุทาน 
โดยอยา่งนอ้ย 
ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งแจง้ใหผู้ส้ง่มอบล าดบัถดัไปทราบและน าหลกัจรรยาบรรณไปปฏบิตัใิช ้
 

พืน้ฐานในการน าหลกัจรรยาบรรณนีไ้ปปฏบิตัคิอื 
การเขา้ใจวา่ธรุกจิรวมถงึกจิกรรมภายในธรุกจิทกุกจิกรรมตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย 
กฎและระเบยีบของประเทศทีป่ฏบิตังิานอยา่งเต็มที่1 
หลกัจรรยาบรรณนีส้ง่เสรมิใหผู้เ้ขา้รว่มปฏบิตัติามมากกวา่เพยีงขอ้ก าหนดตามกฎหมาย 
โดยยดึถอืตามมาตรฐานทีไ่ดรั้บการยอมรับระดับสากล 
เพือ่แสดงถงึความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มและจรยิธรรมทางธรุกจิในขัน้กา้วหนา้ 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของสหประชาชาตดิา้นธรุกจิและสทิธมินุษยชน 
ขอ้ก าหนดในหลักจรรยาบรรณนีถ้กูดดัแปลงมาจากมาตรฐานสทิธมินุษยชนทีส่ าคัญ 
รวมถงึค าประกาศขององคก์รแรงงานสากลดา้นหลกัการและสทิธขิัน้พืน้ฐานของการท างานและปฏิ
ญญาสทิธมินุษยชนสากลแหง่สหประชาชาต ิ
 

EICC 
มคีวามมุง่มั่นในการรับขอ้มูลจากผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งสม า่เสมอเพือ่การพัฒนาและการใชห้ลักจรรย
าบรรณนี้อยา่งต่อเนื่อง 
 

หลักจรรยาบรรณนี้แบ่งออกเป็นหา้หมวด หมวด A. B. และ C. วางแนวมาตรฐานส าหรับแรงงาน 
สขุภาพและความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้มตามล าดับ หมวด D. 
เพิม่เตมิมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับจรยิธรรมทางธุรกจิ หมวด E. 
วางแนวทางของระบบทีย่อมรับไดใ้นการแสดงถงึการปฏบิัตติามจรรยาบรรณนี้ 
  

                                                           
1 หลกัจรรยาบรรณนีไ้มไ่ดม้เีจตนาสรา้งสทิธใิหมเ่พิม่เตมิใหแ้กบ่คุคลภายนอกรวมทัง้พนักงาน 
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A. แรงงาน 

 

ผูเ้ขา้รว่มใหค้ ามัน่ในการรักษาสทิธมินุษยชนของแรงงาน 
และปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งมศีักดิศ์รแีละดว้ยความเคารพตามทีไ่ดท้ าความเขา้ใจรว่มกนัโดยสงัคมนา
นาชาต ิโดยรวมถงึแรงงานทกุประเภท ทัง้แรงงานชัว่คราว แรงงานตา่งดา้ว แรงงานนักเรยีน 
แรงงานสญัญาจา้ง พนักงานโดยตรง และแรงงานประเภทอืน่ๆ 
มาตรฐานทีไ่ดรั้บการยอมรับตามทีก่ าหนดไวใ้นภาคผนวกถกูน ามาใชเ้ป็นแหลง่อา้งองิในการจัดเตรยี
มหลกัจรรยาบรรณและอาจเป็นแหลง่ขอ้มลูเพิม่เตมิทีม่ปีระโยชน ์
 

มาตรฐานดา้นแรงงาน มดีังนี้: 
 

1) เสรภีาพในการเลอืกงาน 
หา้มการบงัคับใชแ้รงงาน การผกูมดัแรงงาน (รวมถงึผกูมดัดว้ยภาระหนี)้ 
หรอืแรงงานตามพันธะสญัญา แรงงานนักโทษ ทาส หรอืการคา้มนุษย ์รวมถงึการขนสง่ 
การเคลือ่นยา้ย การเกณฑ ์การถา่ยโอน หรอืการรับบคุคลโดยใชว้ธิกีารขม่ขู ่บงัคับ ขูเ่ข็ญ 
ลักพาตวั หรอืหลอกลวงใหใ้ชแ้รงงานหรอืใหบ้รกิาร 
หา้มมขีอ้จ ากดัทีป่ราศจากเหตผุลอนัควรในการหา้มแรงงานเคลือ่นทีภ่ายในสถานทีป่ระกอบก
าร 
นอกจากนีย้งัรวมถงึขอ้จ ากดัทีป่ราศจากเหตผุลอนัควรในการเขา้หรอืออกจากสถานทีซ่ ึง่ทาง
บรษัิทฯ จัดใหใ้นสว่นของกระบวนการจา้งงาน 
แรงงานตอ้งไดรั้บสญัญาจา้งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในภาษาทอ้งถิน่ของตน 
ซึง่มรีายละเอยีดเงือ่นไขและสภาพการจา้งงานกอ่นทีแ่รงงานเดนิทางออกจากประเทศถิน่ก าเ
นดิ 
งานทัง้หมดตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจและแรงงานตอ้งมอีสิระในการลาออกจากงานหรอืพน้จาก
การจา้งงานเมือ่ใดก็ได ้ผูว้า่จา้งและตวัแทนไมย่ดึหรอืท าลาย ปกปิด อายดั 
หรอืปฏเิสธการเขา้ถงึเอกสารระบตุัวบคุคลหรอืเอกสารการเขา้เมอืงของแรงงาน เชน่ 
บตัรประจ าตวัทีอ่อกใหโ้ดยรัฐบาล หนังสอืเดนิทาง หรอืหนังสอือนุญาตท างาน 
เวน้แตก่ารยดึใบอนุญาตท างานนัน้จ าเป็นตอ้งกระท าตามกฎหมาย 
แรงงานตอ้งไมถ่กูก าหนดใหจ้า่ยคา่ธรรมเนยีมการจา้งงานหรอืคา่ธรรมเนยีมโดยรวมอืน่ใดแก่
ผูว้า่จา้งหรอืตัวแทนเป็นจ านวนมากกวา่เงนิเดอืนหนึง่เดอืน 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากแรงงานตอ้งถกูเปิดเผยและตอ้งคนืคา่ธรรมเนยีมสว่นทีเ่กนิจากจ า
นวนเงนิเดอืนหนึง่เดอืนใหแ้กแ่รงงาน 

 

2) แรงงานเยาวชน 

หา้มใชแ้รงงานเด็กในทกุขัน้ตอนของการผลติ “เด็ก” หมายถงึบคุคลใดๆ ทีม่อีายตุ า่กวา่ 15 ปี 
หรอืมอีายตุ า่กวา่อายสุ าเร็จการศกึษาภาคบงัคับ 
หรอืมอีายตุ า่กวา่อายกุารจา้งงานขัน้ต ่าในประเทศ โดยถอือายทุีส่งูสดุเป็นหลัก 
โครงการฝึกงานเพือ่การเรยีนรูท้ีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 
ซึง่เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบนัน้ตอ้งไดรั้บการสนับสนุนแรงงานทีม่อีายตุ ่ากวา่ 18 ปี 
(แรงงานเยาวชน) ตอ้งไมท่ างานทีเ่สีย่งอนัตรายตอ่สขุภาพหรอืความปลอดภยั 
รวมถงึงานกะกลางคนืและงานลว่งเวลา 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดจ้ดัการแรงงานนักเรยีนอยา่งเหมาะสมโดยการเก็บรักษา
ขอ้มลูระเบยีนนักเรยีน 
ตรวจสอบเงือ่นไขการจา้งงานของหน่วยงานการศกึษาทีร่ว่มมอือยา่งเขม้งวด 
และปกป้องสทิธขิองนักเรยีนตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งใหก้ารสนับสนุนและการฝึกอบรมแกแ่รงงานนักเรยีนทกุคนตามสมควร 
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หากไมม่กีฎหมายในทอ้งถิน่ก าหนดไว ้อตัราคา่จา้งแรงงานนักเรยีน ผูฝึ้กงาน 
และแรงงานฝึกหัดอยา่งนอ้ยตอ้งเทา่กบัอตัราคา่จา้งของแรงงานขัน้เริม่ตน้ทีท่ างานแบบเดยีว
กนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 

 
 
 
 
 

A. แรงงาน (ตอ่) 

 

3) ช ัว่โมงท างาน 
การศกึษาการด าเนนิธรุกจิแสดงอยา่งชดัเจนวา่ 
ความเครยีดของแรงงานมคีวามสมัพันธก์บัผลติภาพทีล่ดลง มกีารเปลีย่นงานมากขึน้ 
และมกีารบาดเจ็บและการเจ็บป่วยมากขึน้ 
ชัว่โมงท างานตอ่สปัดาหต์อ้งไมเ่กนิจ านวนสงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายทอ้งถิน่ นอกจากนี ้
ชัว่โมงท างานไมค่วรมากกวา่ 60 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์รวมถงึงานลว่งเวลา 
เวน้แตใ่นกรณีฉุกเฉนิหรอืสถานการณ์ทีไ่มป่กต ิ
แรงงานตอ้งไดรั้บอนุญาตใหม้วีนัหยดุอยา่งนอ้ยหนึง่วนัตอ่ทกุเจ็ดวนั 

 

4) คา่จา้งและสวสัดกิาร 

คา่ตอบแทนทีจ่า่ยใหแ้กแ่รงงานตอ้งเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้
รวมถงึกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัคา่แรงขัน้ต ่า คา่ลว่งเวลา 
และสวัสดกิารตามทีก่ฎหมายไดก้ าหนดไว ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่ 
แรงงานตอ้งไดรั้บคา่ตอบแทนส าหรับการท างานลว่งเวลามากกวา่อตัราคา่แรงรายชัว่โมงในเว
ลาท างานปกต ิหา้มใชว้ธิกีารหักคา่แรงเพือ่เป็นมาตรการลงโทษทางวนัิย 
ในแตล่ะรอบการจา่ยคา่แรง 
แรงงานตอ้งไดรั้บแจง้รายการคา่จา้งภายในเวลาอนัควรและสามารถเขา้ใจไดง้า่ย 
รวมถงึขอ้มลูทีเ่พยีงพอตอ่การพสิจูนค์วามถกูตอ้งของคา่จา้งตอ่งานทีไ่ดท้ าแลว้เสร็จ 
การใชแ้รงงานชัว่คราว แรงงานนอกพืน้ที ่
และแรงงานภายนอกทัง้หมดตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัของกฎหมายทอ้งถิน่  

 

5) การปฏบิตัอิยา่งมมีนษุยธรรม 

ตอ้งไมม่กีารปฏบิัตโิดยใชค้วามรุนแรงหรอืไรม้นุษยธรรม รวมถงึการล่วงละเมดิทางเพศ  
การขม่เหงทางเพศ การลงโทษรุนแรง การขูเ่ข็ญทางจติใจหรอืร่างกาย 
หรอืการละเมดิดว้ยวาจาต่อแรงงาน 
หรอืแมแ้ต่การขูว่่าจะกระท าการดังกล่าวตอ้งก าหนดนโยบายและกระบวนการทางวนัิยเพือ่ป้
องกันการกระท าขา้งตน้ไวอ้ยา่งชดัเจนและแจง้ใหแ้รงงานรับทราบ  

 

6) การไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

ผูเ้ขา้รว่มควรใหค้ ามัน่ตอ่แรงงานเกีย่วกบัการปราศจากการเลอืกปฏบิตัทิีเ่ป็นการขม่เหงและผดิ
กฎหมาย บรษัิทฯ ตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตัอินัเนือ่งมาจากชาตพัินธุ ์สผีวิ อาย ุเพศ รสนยิมทางเพศ 
การแสดงออกในเพศสภาวะ เผา่พันธุห์รอืถิน่ก าเนดิ ความพกิาร การตัง้ครรภ ์ศาสนา 
ฝ่ายการเมอืง สมาชกิสหภาพ สถานะทหารผา่นศกึ ขอ้มลูทางพันธกุรรมหรอืสถานะการสมรส 
รวมถงึการจา้งงานและวธิปีฏบิตัใินการท างาน เชน่ การจา่ยคา่แรง การเลือ่นขัน้ การใหร้างวลั 
และโอกาสในการไดรั้บการฝึกอบรม แรงงานตอ้งมสีถานทีป่ฏบิตัศิาสนกจิตามเหตผุลอนัควร 
นอกจากนี ้
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แรงงานหรอืผูท้ีอ่าจเป็นแรงงานไมค่วรตอ้งถกูก าหนดใหท้ าการตรวจสขุภาพหรอืทดสอบสมรร
ถภาพทางรา่งกายซึง่อาจน าไปสูก่ารเลอืกปฏบิตั ิ 

 

7) เสรภีาพในการสมาคม 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่ 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งเคารพสทิธขิองแรงงานทกุคนทีก่อ่ตัง้และเขา้รว่มสหภาพแรงงานตามความสมคัรใจ 
เพือ่ตอ่รองรว่มกนัและชมุนุมอยา่งสนัต ิ
เชน่เดยีวกนักบัการเคารพสทิธขิองแรงงานทีล่ะเวน้จากการรว่มกจิกรรมดังกลา่ว 
แรงงานและ/หรอืผูแ้ทนตอ้งสามารถสือ่สารและแบง่ปันแนวคดิและความกงัวลกบัฝ่ายบรหิารเกีย่
วกบัสภาพการท างานและวธิกีารบรหิารไดอ้ยา่งเปิดเผย 
โดยปราศจากความกลวัการถกูเลอืกปฏบิตั ิการลงโทษ การขม่ขู ่หรอืการคกุคาม 

 
 
 
 

B. สขุภาพและความปลอดภยั 

 

ผูเ้ขา้รว่มตระหนักวา่นอกจากการลดเหตกุารณ์ของการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอนัเนือ่งมาจากการ
ท างานแลว้ 
สิง่แวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยัและดตีอ่สขุภาพชว่ยเพิม่พนูคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
ท าใหก้ารผลติมคีวามคงเสน้คงวา สามารถรักษาแรงงาน และขวญัและก าลังใจของแรงงาน 
ผูเ้ขา้รว่มยงัตระหนักอกีวา่การใหข้อ้มลูและความรูแ้กแ่รงงานอยา่งตอ่เนือ่งเป็นสิง่ส าคญัในการคน้หา
และแกไ้ขปัญหาดา้นสขุภาพและความปลอดภยัในสถานประกอบการ 
 

ระบบการจัดการทีไ่ดรั้บการยอมรับ เชน่ OHSAS 18001 
และแนวปฏบิตัขิององคก์รแรงงานสากลดา้นความปลอดภยัและสขุภาพวชิาชพี 
ไดถ้กูน ามาใชเ้ป็นแหลง่อา้งองิในการจัดเตรยีมหลักจรรยาบรรณและอาจเป็นแหลง่ขอ้มลูเพิม่เตมิที่
มปีระโยชน ์
 

มาตรฐานดา้นสขุภาพและความปลอดภัย มดีังนี้ 
 

1) ความปลอดภยัในการท างาน 

แรงงานทีม่คีวามเสีย่งต่ออันตรายดา้นความปลอดภัย (เชน่ 
อันตรายจากไฟฟ้าหรอืแหล่งพลังงานอืน่ ไฟ ยานพาหนะ 
และอันตรายจากการตกจากที่สูง) ตอ้งไดรั้บการควบคุมจากการออกแบบ งานวศิวกรรม 
การจัดการทีเ่หมาะสม การบ ารุงรักษาเชงิป้องกัน 
และกระบวนการดา้นความปลอดภัยในการท างาน (รวมถงึอุปกรณ์ล็อคนริภัย Lockout-
Tagout) และการฝึกอบรมดา้นความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
เมือ่ไม่สามารถควบคุมอันตรายต่างๆไดโ้ดยวธิีการขา้งตน้ 
แรงงานตอ้งไดรั้บอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทีไ่ดรั้บการบ ารุงรักษาอย่างดแีละเหมาะสม 
รวมถงึเอกสารใหค้วามรูเ้กีย่วกับความเสีย่งต่อการเกดิอันตรายต่างๆ 
แรงงานตอ้งไดรั้บการส่งเสรมิใหต้ระหนักถงึความส าคัญของความปลอดภัย 

 

2) ความพรอ้มในกรณีฉุกเฉนิ 

สถานการณ์และเหตกุารณ์ในกรณีฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ตอ้งไดรั้บการตรวจและประเมนิ 
และลดผลกระทบใหน้อ้ยทีส่ดุ โดยการใชแ้ผนรับมอืฉุกเฉนิและกระบวนการตอบสนองรวมถงึ 
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การรายงานเหตฉุุกเฉนิ การแจง้เตอืนพนักงานและกระบวนการอพยพ 
การฝึกอบรมและฝึกซอ้มแรงงาน เครือ่งมอืตรวจจับและดับเพลงิทีเ่หมาะสม 
ทางออกฉุกเฉนิทีเ่พยีงพอ และแผนฟ้ืนฟหูลงัเกดิเหต ุ
แผนและกระบวนการดังกลา่วตอ้งเนน้ทีก่ารลดอนัตรายทีเ่กดิขึน้ตอ่ชวีติ สิง่แวดลอ้ม 
และทรัพยส์นิลงใหน้อ้ยทีส่ดุ 

 

3) การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอนัเนือ่งมาจากการท างาน 

กระบวนการและระบบตา่งๆ ตอ้งมกีารน ามาใชเ้พือ่ป้องกนั จัดการ ตดิตาม 
และรายงานการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอนัเนือ่งมาจากการท างาน 
รวมถงึมาตรการสง่เสรมิการรายงานของแรงงาน 
การจ าแนกและบนัทกึกรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วย การใหก้ารรักษาทีจ่ าเป็น 
การสอบสวนและด าเนนิการเพือ่แกไ้ขทีส่าเหต ุ
และการอ านวยความสะดวกเพือ่ใหแ้รงงานสามารถกลบัเขา้ท างาน 

 

4) สขุอนามยัอตุสาหกรรม 

แรงงานทีเ่สีย่งต่อการไดรั้บสารเคม ีสารชวีภาพและกายภาพ ตอ้งไดรั้บการระบุ ประเมนิ 
และควบคุม 
ตอ้งด าเนินการควบคุมทางวศิวกรรมและการจัดการเพือ่มใิหม้กีารไดรั้บในปรมิาณมากเกนิ
ไป เมือ่ไม่สามารถควบคุมความเสีย่งไดโ้ดยวธิกีารดังกล่าว 
สุขภาพของแรงงานตอ้งไดรั้บการป้องกันโดยการใชอุ้ปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทีเ่หมาะสม 

 
 
 

B. สขุภาพและความปลอดภยั (ตอ่) 
 

5) งานทีต่อ้งการแรงงานทางกายภาพ 

แรงงานทีเ่สีย่งต่ออันตรายจากงานทีใ่ชแ้รงงานทางกายภาพ 
รวมถงึการจัดการกับวัสดุโดยแรงงานคนและการยกของหนักหรอืยกของเป็นประจ า 
การยนืเป็นเวลานานและยนืเป็นประจ า หรอืงานประกอบทีใ่ชแ้รงมากตอ้งไดรั้บการระบุ 
ประเมนิ และควบคุม 

 

6) การป้องกนัอนัตรายจากการใชเ้ครือ่งจกัรกล 

เครือ่งจักรกลการผลติและเครือ่งจกัรอืน่ๆ ตอ้งไดรั้บการประเมนิความปลอดภยั 
ตอ้งมกีารป้องกนัทางกายภาพ 
เครือ่งล็อกและสิง่ป้องกนัตอ้งไดรั้บการบ ารงุรักษาอยา่งเหมาะสมในกรณีทีเ่ครือ่งจกัรอาจกอ่อั
นตรายและการบาดเจ็บตอ่แรงงาน  

 

7) สขุอนามยั อาหาร และทีอ่ยูอ่าศยั 

แรงงานตอ้งสามารถเขา้ถงึหอ้งสุขาทีส่ะอาด น ้าดื่มสะอาด และการเตรียม 
การจัดเก็บอาหาร และสถานที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
หอพักแรงงานที่ผูเ้ขา้ร่วมหรือผูแ้ทนจัดหาใหต้อ้งไดรั้บการดูแลรักษาใหส้ะอาดและปลอด
ภัย และตอ้งมมีาตรการฉุกเฉินทีเ่หมาะสม น ้ารอ้นส าหรับอาบน ้า 
ความอบอุ่นและการระบายอากาศทีเ่พียงพอ 
และพืน้ที่ส่วนตัวตามสมควรพรอ้มสทิธใินการเขา้ออกไดต้ามเหตุผลอันควร 

 

8) การสือ่สารดา้นสขุภาพและความปลอดภยั 
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ผูเ้ขา้รว่มตอ้งจดัใหม้กีารฝึกอบรมดา้นสขุภาพและความปลอดภยัในสถานประกอบการแกแ่รงง
านในภาษาหลักของแรงงาน 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นสขุภาพและความปลอดภยัตอ้งไดรั้บการตดิประกาศไวอ้ยา่งชดัเจนใ
นสถานประกอบการ 
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C. ส ิง่แวดลอ้ม 

  

ผูเ้ขา้รว่มตระหนักวา่ความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มถอืเป็นสว่นหนึง่ของการผลติสนิคา้ระดบัโลก 
ในการด าเนนิการผลติ ตอ้งลดผลกระทบตอ่ชมุชน สิง่แวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในขณะทีป่กป้องสขุภาพและความปลอดภยัของสาธารณชนดว้ย ระบบการจดัการทีไ่ดรั้บการยอมรับ 
เชน่ ISO 14001 และระบบจดัการและตรวจตดิตามนเิวศสภาวะ (Eco Management and Audit 
System - EMAS) 
ถกูน ามาใชเ้ป็นแหลง่อา้งองิในการจัดเตรยีมหลกัจรรยาบรรณและอาจเป็นแหลง่ขอ้มลูเพิม่เตมิทีม่ปีร
ะโยชน ์
 

มาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม มดีังนี้ 
 

1) ใบอนญุาตและการรายงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ใบอนุญาตดา้นสิง่แวดลอ้มทีจ่ าเป็นทัง้หมด (เชน่ การเฝ้าพนิจิการปลอ่ยของเสยี) การอนุมตั ิ
และการขึน้ทะเบยีนตอ้งไดรั้บการด าเนนิการ เกบ็รักษา 
และปรับปรงุใหต้รงกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการรายงาน 

 

2) การป้องกนัมลภาวะและการลดการใชท้รพัยากร 

ตอ้งลดหรอืงดการใชท้รัพยากรและการก่อขยะทุกประเภท รวมถงึน ้าและพลังงาน 
จากแหล่งหรอืโดยวธิกีารต่างๆ เชน่ การปรับปรุงการผลติ การดูแลรักษา 
และขัน้ตอนภายในสถานประกอบการ การใชว้ัสดุทดแทน การอนุรักษ์ การรไีซเคลิ 
และการน าวัสดุกลับมาใชใ้หม่  

 

3) วตัถอุนัตราย 

สารเคมแีละวตัถอุืน่ใดทีก่อ่อนัตรายหากปลอ่ยออกสูส่ ิง่แวดลอ้มตอ้งไดรั้บการระบแุละจัดการเ
พือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไดรั้บการจัดการ เคลือ่นยา้ย จัดเก็บ ใช ้ รไีซเคลิ 
หรอืน ากลับมาใชใ้หมแ่ละก าจัดทิง้อยา่งปลอดภยั 

 

4) น า้เสยีและของเสยี 

ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งใชว้ธิกีารอย่างเป็นระบบในการระบุ จัดการ ลด 
และก าจัดหรอืรไีซเคลิของเสยี (ทีไ่ม่เป็นอันตราย) อย่างมคีวามรับผดิชอบ 
น ้าเสยีทีเ่กดิจากการประกอบการ กระบวนการทางอุตสาหกรรม 
และสาธารณูปโภคตอ้งไดรั้บการจ าแนก ตรวจสอบ ควบคุม 
และบ าบัดก่อนที่จะปล่อยหรือก าจัดทิง้ นอกจากนี้ 
ตอ้งมกีารใชม้าตรการเพือ่ลดการก่อน ้าเสยี 
ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งด าเนนิการตรวจสอบการท างานของระบบบ าบัดน ้าเสยีเป็นประจ า 

 

5) การปลอ่ยมลภาวะทางอากาศ 

การปลอ่ยสารระเหยทีเ่ป็นสารอนิทรยีเ์คม ีละอองลอย สารกดักรอ่น สารอนุภาค 
สารเคมที าลายโอโซน และการเผาไหมท้ีเ่กดิจากการปฏบิตังิานออกสูอ่ากาศ 
ตอ้งไดรั้บการจ าแนก ตรวจสอบเป็นประจ า ควบคมุและบ าบดักอ่นปลอ่ยออก 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งด าเนนิการตรวจสอบการท างานของระบบควบคมุการปลอ่ยมลภาวะทางอากาศเป็
นประจ า 

 

6) ขอ้จ ากดัดา้นวสัด ุ
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ผูเ้ขา้รว่มตอ้งยดึถอืการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ 
และขอ้ก าหนดของลกูคา้เกีย่วกบัการหา้มหรอืการจ ากดัสารเฉพาะในสนิคา้และการผลติ 
รวมถงึการตดิฉลากระบเุกีย่วกบัการรไีซเคลิและการก าจดัทิง้  

 
 

C. ส ิง่แวดลอ้ม (ตอ่) 

 

7) การจดัการระบบระบายน า้ฝน 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งใชว้ธิทีีเ่ป็นระบบในการป้องกนัการปนเป้ือนในน ้าฝน 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งป้องกนัการปลอ่ยและทิง้อยา่งผดิกฎหมายลงสูร่ะบบระบายน ้าฝน 

 

8) การใชพ้ลงังานและการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

ตอ้งมกีารตดิตามและบนัทกึการใชพ้ลังงานและการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
ทัง้ในสถานประกอบการและ/หรอืในระดับองคก์ร 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งแสวงหาวธิทีีคุ่ม้คา่ตอ่การลงทนุเพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานและ
เพือ่ลดปรมิาณการใชพ้ลังงานและการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
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D. จรยิธรรม 

 

เพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่สังคมและประสบความส าเร็จในตลาด 
ผูเ้ขา้ร่วมและตัวแทนของตนตอ้งยดึถอืปฏบิัตติามมาตรฐานจรยิธรรมขัน้สงูสดุ รวมถงึ 
 

1) ความซือ่สตัยท์างธุรกจิ 

ตอ้งรักษามาตรฐานความซือ่สัตยข์ัน้สงูสดุในทุกการด าเนนิธุรกจิ 
ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งมนีโยบายไม่อดทนต่อการทุจรติโดยสิน้เชงิ เพือ่ป้องกันการตดิสนิบน 
การคอรัปชัน่ การรดีไถ และการฉอ้ฉลในทุกรูปแบบ 
การเจรจาทางธุรกจิทัง้หมดควรกระท าอยา่งโปร่งใสและมกีารอา้งองิในเอกสารและบันทกึข ้
อมลูทางธุรกจิของผูเ้ขา้ร่วมอยา่งถูกตอ้ง 
ตอ้งมกีารตรวจสอบตดิตามและบังคับใชก้ระบวนการต่างๆ 
เพือ่ใหม้ั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายต่อตา้นการคอรัปชัน่ 

 

2) ไมม่กีารเอือ้ประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสม 

ตอ้งไมส่ญัญา เสนอ มอบอ านาจ ให ้
หรอืยอมรับการตดิสนิบนหรอืวธิกีารอืน่ใดทีท่ าใหไ้ดรั้บประโยชนท์ีไ่มค่วรหรอืไมเ่หมาะสม 
ขอ้หา้มนีร้วมถงึการสญัญา เสนอ มอบอ านาจ ให ้หรอืยอมรับสิง่ของใดทีม่มีลูคา่ 
ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืรักษาธรุกจิไว ้ชีน้ าธรุกจิแกผู่ใ้ดผูห้นึง่ 
หรอืไดรั้บประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสม 

 

3) การเปิดเผยขอ้มลู 

ขอ้มลูเกีย่วกบัแรงงาน สขุภาพและความปลอดภยั วธิปีฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม 
กจิกรรมทางธรุกจิ โครงสรา้ง สถานะและผลประกอบการทางการเงนิของผูเ้ขา้รว่ม 
ตอ้งไดรั้บการเปิดเผยตามระเบยีบและแนวปฏบิตัขิองอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
หา้มปลอมแปลงบนัทกึขอ้มลูหรอืแถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จเกีย่วกบัเงือ่นไขหรอืวธิปีฏบิตัใินห่
วงโซอ่ปุทาน 

 

4) ทรพัยส์นิทางปญัญา 

สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาตอ้งไดรั้บการเคารพ กลา่วคอื 
การถา่ยโอนเทคโนโลยแีละฐานความรูต้อ้งกระท าในลักษณะทีม่กีารปกป้องสทิธใินทรัพยส์นิ
ทางปัญญา และขอ้มลูของลกูคา้ตอ้งไดรั้บการปกป้อง 

 

5) การด าเนนิธุรกจิ การโฆษณา และการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 

ตอ้งรักษามาตรฐานของการด าเนนิธรุกจิ การโฆษณา และการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 
ตอ้งมวีธิกีารทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องขอ้มลูของลกูคา้ 

 

6) การปกป้องลกัษณะบคุคลและการไมต่อบโต ้

มโีครงการคุม้ครองความลบั ความเป็นนรินาม 
และการปกป้องผูส้ง่มอบและลกูจา้งทีเ่ป็นผูร้อ้งเรยีน2เวน้แตถ่กูหา้มโดยกฎหมาย 
ผูเ้ขา้รว่มควรมกีระบวนการสือ่สารส าหรับบคุลากรเพือ่ใหส้ามารถแจง้ความกงัวลของตนไดโ้ดย
ปราศจากความกลวัการถกูตอบโต ้

 
 
                                                           
2 นยิามของผูร้อ้งเรยีน: ผูใ้ดก็ตามทีเ่ปิดเผยการกระท าทีไ่มเ่หมาะสมโดยพนักงานหรอืเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 

หรอืโดยเจา้หนา้ทีภ่าครัฐหรอืหน่วยงานรัฐ 
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D. จรยิธรรม (ตอ่) 

 

7) การหาแหลง่แรธ่าตโุดยมคีวามรบัผดิชอบ 

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งมนีโยบายทีส่มเหตผุลในการหาแรธ่าตแุทนทาลมั ดบีกุ ทงัสเตน และทองค า 
ทีน่ ามาใชใ้นการผลติสนิคา้ซึง่มไิดเ้ป็นการสนับสนุนดา้นเงนิทนุแกก่ลุม่ตดิอาวธุทีล่ะเมดิสทิธมิ
นุษยชนอยา่งรา้ยแรงไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโกหรอืประเท
ศใกลเ้คยีง 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งด าเนนิการตรวจสอบสถานะอยา่งเครง่ครัดในการหาแหลง่ทีม่าและล าดับห่วงโซ่

ของการคุม้ครองแรธ่าตเุหลา่นี ้
และแสดงมาตรฐานการตรวจสอบสถานะทีม่ใีหแ้กล่กูคา้เมือ่ลกูคา้รอ้งขอ 

 

8) ความเป็นสว่นตวั 

ผูเ้ขา้รว่มใหค้ ามัน่ในการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลตามความคาดหมายและดว้ยเหตผุลอนัควรข
องผูท้ีท่ าธรุกจิดว้ย รวมถงึผูส้ง่มอบ ลกูคา้ ผูบ้รโิภค และพนักงาน 
ผูเ้ขา้รว่มตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายรักษาความปลอดภยัความเป็นสว่นตวัและระเบยีบขอ้ก าหนดใ
นกรณีทีไ่ดร้วบรวม เกบ็รักษา ประมวลผล สง่ตอ่ และแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล 
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E. ระบบการจดัการ 

  

ผูเ้ขา้รว่มตอ้งน ามาใชห้รอืจัดตัง้ระบบการจัดการซึง่มขีอบขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาของหลกัจรรยาบ
รรณนี ้ระบบการจดัการตอ้งไดรั้บการออกแบบเพือ่ให ้(ก) สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบ 
และขอ้ก าหนดของลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการและผลติภณัฑข์องผูเ้ขา้รว่ม (ข) 
สอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณนี ้และ (ค) 
ระบแุละบรรเทาความเสีย่งจากการปฏบิตังิานอนัเกีย่วเนือ่งกบัหลกัจรรยาบรรณนี ้
ระบบยงัควรเอือ้อ านวยการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง 
 

ระบบการจัดการควรมอีงคป์ระกอบเบือ้งตน้ต่อไปนี้ 
 

1) ค าม ัน่สญัญาของบรษิทัฯ 
ค าแถลงนโยบายความรับผดิชอบดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มของบรษัิทฯ 
เพือ่ยนืยนัถงึค ามัน่สญัญาของผูเ้ขา้รว่มในการปฏบิตัตินใหส้อดคลอ้งและพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง 
ซึง่ไดรั้บการเห็นชอบโดยคณะผูบ้รหิารและตดิประกาศไวเ้ป็นภาษาทอ้งถิน่ของแรงงานภายใน
สถานประกอบการ 

 

2) ส านกึในหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร 

ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งระบตุัวผูบ้รหิารอาวุโสและผูแ้ทนของบรษัิทฯ 
ทีรั่บผดิชอบในการใชร้ะบบการจัดการและโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูบ้รหิารอาวุโสท าการทบทวนสถานะของระบบการจัดการเป็นประจ า 

 

3) ขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้ก าหนดของลกูคา้ 

มกีระบวนการเพือ่ระบ ุตรวจสอบ และท าความเขา้ใจกฎหมาย ระเบยีบ 
และขอ้ก าหนดของลกูคา้ทีบ่งัคับใช ้รวมถงึขอ้ก าหนดของหลกัจรรยาบรรณนี ้

 

4) การประเมนิความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง 

มกีระบวนการเพือ่ระบกุรอบการปฏบิตัติามกฎหมาย สิง่แวดลอ้ม 
สขุภาพและความปลอดภยั3และความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติอ่แรงงานและความเสีย่งดา้นจรยิธ
รรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการของผูเ้ขา้รว่ม 
มกีารพจิารณาระดับนัยส าคญัส าหรับความเสีย่งแตล่ะรายการและมกีารใชก้ระบวนการและการ
ควบคมุทางกายภาพทีเ่หมาะสมเพือ่ควบคมุความเสีย่งทีร่ะบใุหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคับ 

 

5) วตัถปุระสงคก์ารปรบัปรงุ 

มกีารก าหนดวัตถุประสงค ์เป้าหมาย 
และแผนการปฏบิัตอิย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพือ่ปรับปรุงผลการท างานดา้นสังคมและสิ่

งแวดลอ้มของผูเ้ขา้ร่วม 
รวมถงึการประเมนิผลความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องผูเ้ขา้ร่วมเป็นระยะ 

 

6) การฝึกอบรม 

จัดโครงการฝึกอบรมผูจ้ดัการและแรงงานเพือ่น านโยบาย กระบวนการท างาน 
และวตัถปุระสงคใ์นการปรับปรงุของผูเ้ขา้รว่มมาปฏบิตั ิ
และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้ก าหนดทีบ่งัคับใช ้

                                                           
3 พืน้ทีท่ีร่วมอยูใ่นการประเมนิความเสีย่งส าหรับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภัยไดแ้ก ่พืน้ทีท่ าการผลติ โกดงั และสถานทีจั่ดเก็บ 

อปุกรณส์นับสนุนโรงงานและสถานประกอบการ หอ้งปฏบิตักิารและพืน้ทีท่ าการทดลอง สขุา (หอ้งอาบน ้า) ครัว/โรงอาหาร 
และหอพกั/บา้นพกัแรงงาน 
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E. ระบบการจดัการ (ตอ่) 

 

7) การสือ่สาร 

มกีระบวนการสือ่สารขอ้มลูทีช่ดัเจนและถกูตอ้งเกีย่วกบันโยบาย แนวปฏบิตั ิความคาดหมาย 
และผลการท างานของผูเ้ขา้รว่มตอ่แรงงาน ผูส้ง่มอบ และลกูคา้ 

 

8) ความคดิเห็นตอบกลบัและการมสีว่นรว่มของแรงงาน 

มกีระบวนการอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ประเมนิความเขา้ใจของพนักงานและรับความคดิเห็นตอบกลั
บตอ่วธิปีฏบิตัแิละสภาพการท างานตามทีค่รอบคลมุอยูใ่นหลักจรรยาบรรณนีเ้พือ่สง่เสรมิการ
ปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

9) การตรวจตดิตามและการประเมนิ 

ท าการประเมนิผลตนเองเป็นระยะๆ 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไดด้ าเนนิการตามกฎหมายและระเบยีบขอ้ก าหนด 
เนือ้หาของหลักจรรยาบรรณและขอ้ก าหนดของลกูคา้ตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรับผดิชอ
บทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

10) กระบวนการปฏบิตักิารแกไ้ข 

มกีระบวนการปฏบิตักิารแกไ้ขไดอ้ยา่งทันทว่งทตีอ่ความเสือ่มประสทิธภิาพซึง่ระบไุดจ้ากการ
ประเมนิภายในหรอืภายนอก การตรวจสอบ การสบืสวน และการทบทวน 

 

11) การจดัท าเอกสารและบนัทกึขอ้มลู 

มกีารสรา้งและรักษาเอกสารและบนัทกึขอ้มลูเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบและสอดคล ้
องกบัขอ้ก าหนดของบรษัิทฯ 
พรอ้มทัง้การรักษาความลับเพือ่ปกป้องความเป็นสว่นตัวตามความเหมาะสม 

 

12) ความรบัผดิชอบตอ่ผูส้ง่มอบ 
มกีระบวนการเพือ่สือ่สารขอ้ก าหนดหลกัจรรยาบรรณตอ่ผูส้ง่มอบและเพือ่เฝ้าพนิจิใหผู้ส้ง่มอบ
ปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณนี้
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แหลง่อา้งองิ   
 

มาตรฐานดังต่อไปนี้ไดถู้กน ามาใชใ้นการจัดเตรยีมหลักจรรยาบรรณและอาจเป็นแหล่งขอ้มลูเพิม่เตมิทีม่ปี
ระโยชน์ มาตรฐานดังต่อไปนี้อาจหรอือาจไมไ่ดน้ าไปใชโ้ดยผูเ้ขา้ร่วมแต่ละราย 
 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 
http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf 
 
Eco Management & Audit System www.quality.co.uk/emas.htm 
 
Ethical Trading Initiative www.ethicaltrade.org/ 
 
ILO Code of Practice in Safety and Health 
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf 
 
ILO International Labor Standards 
www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm 
 
ISO 14001 www.iso.org 
 
National Fire Protection Agency www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp 
 
OECD Due Diligence Guidance 
http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_2649_34889_44307940_1_1_1_1,00.html 
 
OECD Guidelines for Multinational Enterprises www.oecd.org 
 
OHSAS 18001 www.bsi-global.com/index.xalter 

 
Universal Declaration of Human Rights www.un.org/Overview/rights.html 
 
United Nations Convention Against Corruption 
www.unodc.org/unodc/en/crime_convention_corruption.html 
 
United Nations Global Compact www.unglobalcompact.org 
 
United States Federal Acquisition Regulation www.acquisition.gov/far/  
 
SA 8000 www.cepaa.org/ 
 
SAI www.sa-intl.org
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ประวตัเิอกสาร 

 
 

ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่1.0 - เผยแพร ่ตลุาคม 2547 
 

ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่1.1 - เผยแพร ่พฤษภาคม 2548 เปลีย่นเอกสารใหอ้ยูใ่นรปูแบบ EICC 
ปรับปรงุการจดัหนา้เล็กนอ้ย ไมม่คีวามเปลีย่นแปลงในเนือ้หา 
 

ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่2.0 - เผยแพร ่ตลุาคม 2548 พรอ้มแกไ้ขขอ้ก าหนดหลายขอ้  
 

ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่3.0 - เผยแพร ่มถินุายน 2552 พรอ้มแกไ้ขขอ้ก าหนดหลายขอ้  
 

ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่4.0 - เผยแพร ่เมษายน 2555 พรอ้มแกไ้ขขอ้ก าหนดหลายขอ้ 
 

ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่5.0 - เผยแพร ่พฤศจกิายน 2557 พรอ้มแกไ้ขขอ้ก าหนดหลายขอ้ 
 

 
 

หลักจรรยาบรรณ EICC ไดเ้ริม่พัฒนาขึน้เป็นครัง้แรกโดยกลุ่มบรษัิทฯ 
ผูผ้ลติผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสร์ะหว่างมถิุนายนถงึตุลาคม 2547 บรษัิทฯ ต่างๆ 
ไดรั้บการเชญิและสง่เสรมิใหน้ าหลักจรรยาบรรณนี้ไปปฏบิัตใิช ้ท่านสามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่ 
eiccoalition.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eiccoalition.org/

