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 WRC ใชจรรยาบรรณการคาตอไปนี้เปนพื้นฐานในการตรวจสอบการปฏิบัติตอคนงานดวยความเปนธรรม ในโรงงานของ 
ผูไดรับใบอนญุาตของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจนาํจรรยาบรรณการคานีไ้ปใชเปนมาตรฐานสําหรับผูไดรับใบอนญุาต 
ของมหาวทิยาลัยตามความเหมาะสม 
 
I. คำนํา:  

A. มหาวิทยาลัยที่เขารวมกับ WRC จะตองถือเปนพันธกจิที่จะดําเนนิกิจการดวยความรับผดิชอบตอสังคมดวย 
จรรยาบรรณการคาในการดําเนินงานดานการศกึษาการวิจัย และ/หรือการใหบริการตลอดจนตองคุมครองและอนุรกัษ 
ส่ิงแวดลอมของโลกดวย  

B. ท้ังนี้โดยที่ WRC และมหาวทิยาลยัทีเ่ปนสมาชิกตางเชื่อมั่นวา ผูไดรับใบอนุญาตฯ จะรวมปฏิบตัติามพันธกจิน้ีดวยโดย 
ใหถือวาจรรยาบรรณการคาดังตอไปนี ้คือมาตรฐานหรือหลักการขัน้ต่าํสุด  

C. ตามขอกําหนดในจรรยาบรรณการคาดังตอไปนี ้คําวา “ผูไดรับอนญุาตฯ” หมายถงึบุคคลหรือสถานประกอบการและผูเขา 
รวมเปนคูสัญญาใน “ขอตกลงวาดวยการใหใบอนญุาต“ กับมหาวิทยาลัยเพื่อจะเปนผูผลิต “ส่ิงของที่ไดรับ 
อนุญาต“ (ตามคาํนยิามในขอตกลงวาดวยการใหใบอนญุาต) ซ่ึงชื่อเครื่องหมายการคา และ/หรือโลโกของมหาวิทยาลัย 
สมาชิกหนึ่งแหงหรือมากกวาหนึ่งแหง คาํวา “ผูไดรับอนญุาตฯ” ตามวัตถุประสงคของจรรยาบรรณการคานอกเสยีจากจะ 
มีการกาํหนดเปนอยางอืน่ในจรรยาบรรณการคา หมายถึงผูรับเหมา ผูรับเหมาชวงหรือผูผลิต ของผูไดรับอนญุาตฯ ทั้ง 
หมด ซ่ึงทําการผลติ ประกอบ หรือบรรจุส่ิงของที่ไดรับอนุญาตเพื่อผูบริโภค 

 
II. ขอสังเกต:ุ 

A. หลักการที่กําหนดไวในจรรยาบรรณการคาจะมีผลผูกพันตอผูไดรับอนุญาตฯ ทุกราย  
B. ซ่ึงไดรับอนญุาตใหผลิตและ/หรือจําหนายสิ่งของที่ไดรับอนุญาต โดยที่ผูไดรับอนุญาตฯ จะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

การคา ท้ังนี้ผูไดรับใบอนญุาต จะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณการคาภายในเวลาหกเดือนเมื่อไดรับแจงเกี่ยวกับ 
จรรยาบรรณนัน้และตามที่กาํหนดไวในขอตกลงวาดวยการใหใบอนญุาต 

 
III. มาตรฐาน:  

A. ผูไดรับอนญุาตฯ  ยินยอมทีจ่ะดาํเนนิการในสถานประกอบการของตนและวาจางบรษิัท ซ่ึงมีสถานประกอบการตาม 
มาตรฐานดังตอไปน้ี ท้ังนีโ้ดยที่มหาวิทยาลัยเหน็ชอบทีจ่ะใหผูไดรับอนญุาตฯ  ดําเนินการดวยมาตรฐานที่สูงกวานี้  

B. การปฏิบัตติามกฎหมาย: ผูไดรับอนญุาตฯ ตองปฏิบัติตามบทบญัญตัขิองกฎหมายของประเทศทีเ่ปนแหลงประกอบการ 
ท่ีเกีย่วของกับการผลิตหรือการจาํหนายสิ่งของที่ไดรับอนญุาตทุกประการ ในกรณทีี่มีความแตกตางหรือขอขัดแยงกับ 
จรรยาบรรณการคา หรือกฎหมายของประเทศที่เปนแหลงผลิตใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงกวา โดยพจิารณาตาม 
แนวทางที่กลาวไวในขอ 6  

จรรยาบรรณการคาตอสิทธิคนงาน 



 2

C. มาตรฐานในการจางงาน: ผูไดรับอนญุาตฯ จะปฏิบัตติามมาตรฐานดังตอไปนี ้
1. คาจางและผลประโยชนอ่ืนๆ: ผูไดรับอนุญาตฯ ตองตระหนักวาคาจางคือส่ิงจาํเปนเพื่อสนองต อความตองการ 
พื้นฐานของลกูจาง ดังนัน้ผูไดรับอนุญาตฯ ตองจายคาจางและผลประโยชนอ่ืนๆ ใหแกลูกจางตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบตางๆ เพื่อสนองต อความจําเปนและเพื่อกําหนดใหมีคาจางเพื่อการดาํรงชีพอยางสมศกัดิศ์รขีองลูกจาง 
และครอบครวั คาจางเพื่อการดํารงชีพคือคาจางที่ลูกจาง “ไดรับกลับบาน” หรือคาจางสุทธิ ซ่ึงไดจากการทํางานตาม 
จํานวนชัว่โมงทํางานสูงสุดตอสัปดาหตามกฎหมายของแตละประเทศ แตตองไมเกิน 48 ช่ัวโมง คาจางเพื่อการดาํรง 
ชีพตองเพียงพอตอความจําเปนขั้นพื้นฐาน (เพื่อที่พักอาศัย พลังงาน อาหาร เส้ือผา การดแูลสุขภาพ การศึกษา 
น้ําประปา การเลี้ยงดูบุตร การเดนิทางและเงินออม)  
 
2. ชั่วโมงการทํางาน: ลูกจางผูไดรับคาจางรายวนัและ/หรือรายเหมา (1) ไมไดรับมอบหมายใหทํางานเกินกวากวา (ก) 
48 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรอื (ข) ช่ัวโมงทาํงานตามปกติซ่ึงกําหนดโดยกฎหมายของประเทศที่เปนแหลงผลิตแลวแต 
จํานวนใดจะนอยกวาและ (2) ยอมมีสิทธทิีจ่ะมีวันหยดุอยางนอยหนึ่งวนัในทุกเจด็วัน พรอมท้ังวันหยุดราชการและวัน 
หยดุพกัรอน 
 
3. การทํางานลวงเวลาและการจายคาลวงเวลา: การทํางานลวงเวลาตองเกิดจากความสมัครใจของลูกจาง 
นอกเหนือจากคาจางตามชัว่โมงทํางานปกติ ลกูจางรายวันและหรือรายเหมาจะตองไดรับเงนิคาจางลวงเวลาตามอัตรา 
ที่กฎหมายของประเทศซึ่งเปนแหลงผลิตกาํหนดไว ในประเทศทีไ่มมีกฎหมายดังกลาวจะตองจายคาจางลวงเวลา อยาง 
นอยที่สุดหนึ่งเทาครึ่งของอัตราปกต ิ
 
4. แรงงานเด็ก: ผูไดรบัอนญุาตฯ ตองไมจางบุคคลผูมีอายตุ่ํากวา15 ป เขาทํางาน (หรือ14 ป ตามวิธีปฏิบัติ
ขององคกรแรงงานระหวางประเทศ สําหรับประเทศกาํลังพัฒนา ในกรณทีี่กฎหมายของประเทศที่เปนแหลงผลติ 
อนุญาตใหกระทําได) ในกรณีท่ีอายุเกณฑการศึกษาภาคบังคับสูงกวาอายุมาตรฐานขั้นต่าํในการจางงานดังกลาวขาง 
ตนใหถือปฏิบัตติามเกณฑอายุสําหรับการศึกษาภาคบังคับซ่ึงสูงกวา ผูไดรับอนญุาตฯ ยินยอมที่จะปรึกษาหารือกับ 
องคกรของรัฐบาล องคกรสิทธิมนุษยชนและองคกรมหาวิทยาลัย เพื่อลดผลกระทบในทางลบตอเด็ก อันเกิดจากการ 
ปฏิบัติตามหรือการบังคับใชจรรยาบรรณการคา 
 
5. แรงงานบงัคับ: จะไมมกีารใชแรงงานบังคับผูเปนนักโทษหรือผูกกักันหรือผูเปนตัวประกันหนีห้รือแรงงานบังคับใน 
รูปแบบอื่นใด 
 
6. สุขภาพและความปลอดภัย: ผูไดรบัอนุญาตฯ ตองใหมีสภาพแวดลอมในการทาํงานที่ปลอดภยัและถกูสุขลักษณะ 
เพื่อปองกันมใิหเกดิอุบัติเหตหุรือการบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากการทํางานหรือท่ีเกิดขึน้ระหวางการทํางาน หรืออันเปนผล 
จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของผูไดรับอนญุาตฯ  นอกเหนือจากนั้นผูไดรับอนญุาตฯ จะตองปฏิบัตติาม 
ขอกําหนดดังตอไปน้ี 
A.  ผูไดรับอนญุาตฯ ตองใหหลักประกันวาการดําเนินกจิการโดยตรงและโดยผูรับเหมาชวงจะเปนไปตามขอกําหนดวา 
ดวยความปลอดภยัและสขุภาพอนามัยในสถานประกอบการ ซ่ึงกาํหนดโดยรัฐบาลแหงชาติอนัเปนแหลงผลิตหรือ 
ตาม Title 29 CFR ของ Federal Code of Regulations ซึ่งบังคับใชโดย Federal OSHA (สํานักบริหารความ 
ปลอดภยัและอาชีวอนามยั) แลวแตวากฎขอไหนจะใหความคุมครองจากอันตรายนั้นมากกวากนั 

B. ผูไดรับอนญุาตฯ จะรับประกนัวาการดําเนนิกิจการโดยตรงและโดยผูรับเหมาชวงจะเปนไปตามอนุสญัญาของ 
องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) วาดวยความปลอดภยัและสขุภาพอนามยั ซึ่งมีการใหสัตยาบันโดยประเทศ 
ที่เปนแหลงผลิตนัน้ 
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7. การไมเลือกปฏิบัติ: จะไมมีการเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดในการจางงาน รวมถึงการจัดจางการจายเงินเดือนผล 
ประโยชนอืน่ๆ ความกาวหนาในงานอาชพี การลงโทษทางวินยั การยตุิการจางงาน หรือการเกษียณอายุ ดวยเหตุแหง 
เพศ เช้ือชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ ความชอบทางเพศ สัญชาติ ความเหน็ทางการเมืองหรือแหลงกําเนดิทางสังคม 
หรือเผาพนัธ 
 
8. การลวงละเมิดหรือการกระทําอันมชิอบ: ลูกจางทุกคนจะไดรับการปฏิบตัิอยางสมศกัดิ์ศรีและดวยความเคารพ 
จะไมมีลูกจางคนใดถกูลวงละเมิดทางกาย ทางเพศ ทางจิตวทิยา หรือโดยวาจาหรือโดยการกระทําอันมิชอบ ผูไดรับ 
อนุญาตฯ จะไมใชหรือยอมใหมีการใชการลงโทษใดๆ ทั้งส้ิน 
 
9. เสรีภาพในการรวมกลุมและในการรวมเจรจาตอรอง: ผูไดรับอนุญาตฯ จะยอมรับและเคารพสิทธิของลกูจางใน 
การมีสิทธิเสรภีาพในการรวมกลุมและการรวมเจรจาตอรอง จะไมมีลูกจางคนใดถูกลวงละเมดิ ขมขูหรือตอตานอันเนื่อง 
มาจากการใชสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมและการรวมเจรจาตอรอง ผูไดรับอนญุาตฯ จะไมรวมมอืกับหนวยงานของ 
รัฐบาลและองคกรอื่นใด เพือ่ใชอํานาจรัฐมาขดัขวางมใิหลูกจางจัดตั้งสหภาพแรงงานตามใจสมคัร ผูไดรับอนญุาตฯ 
จะยอมใหผูจัดตั้งสหภาพพบปะลูกจางไดโดยเสร ีผูไดรบัอนุญาตฯ  จะยอมรับสหภาพแรงงานของลูกจางที่จัดตัง้ดวย 
ความสมคัรใจ 
 
10. สิทธิสตรี: 
a. คนงานสตร ีจะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนอืน่ๆเทาเทียมกับแรงงานชาย ตลอดจนการปฏิบตัิที่เทาเทยีมการ 
ประเมนิผลคุณภาพงานโดยเทาเทียมกนั ตลอดจนโอกาสที่จะไดรับการแตงตั้งเขาประทํางานในตําแหนงตางๆ 

b. จะไมมีการใชการทดสอบการตั้งครรภ เปนเง่ือนไขในการจางงานหรือเปนขอเรียกรองตอคนงาน 
c. คนงานซึ่งลาคลอดจะไมถกูปลดออกจากงานหรือถูกขูวาจะไลออกและจะไมสูญเสยีอายุการทาํงานหรือมีการลดคา 
จางและจะกลบัมาทาํงานไดตามเดิม โดยไดรับอัตราคาจางและผลประโยชนอ่ืนๆตามเดิม 

d. คนงานจะไมถูกบังคับหรอืกดดนัใหใชการคุมกําเนดิ 
e. คนงานจะตองไมสัมผัสกบัสารอนัตรายตางๆ รวมถึงกาวและสารระเหยซึ่งอาจเปนอันตรายตอความปลอดภัยและ 
การมีสุขภาพดีเพื่อเปนผูใหกําเนิด 

f. ผูไดรับอนญุาตฯ ตองจัดหาบริการที่เหมาะสมและทีพ่ักใหคนงานหญิงอันเนื่องดวยการตั้งครรภ 
 

IV. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณการคาและการเปดเผยขอมูล: 
ผูไดรับอนญุาตฯ (สําหรับตวัเองและในนามของผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง หรือผูผลิต) จะเปดเผยขอมูลตอ WRC มหาวทิยาลยั 
และสาธารณชน ตามทีก่ําหนดไวในขอ A, B และ C ขางลางนี้  
A. ในการบริหารตอสัญญาวาดวยขอตกลงวาดวยการใหใบอนุญาต และในการเลือกสถานประกอบการเพื่อทําการผลติส่ิง 

ของที่ไดรับอนญุาต จะเปดเผยชื่อบรษัิท ผูตดิตอ ตําบลที่อยู หมายเลขโทรศพัท ที่อยูตาม อ-ีเมล ลักษณะการ และการ 
ประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ ทั้งหมดที่เปนผูผลิตส่ิงของทีไ่ดรบัอนุญาต 

B. อยางนอยหกสิบวันกอนสิ้นสุดปสัญญาของขอตกลงวาดวยการใหใบอนุญาตจะตองมีหนังสือยืนยันวา (1) ผูไดรับ 
อนุญาตฯ ปฏบัิตติามจรรยาบรรณการคา และ/หรือ (2) ผูไดรับอนญุาตฯ ไดดําเนนิการอยางเหมาะสมเพื่อแกไขให 
โรงงานทีต่รวจพบวาไมปฏิบตัติามจรรยาบรรณการคา มกีารปฏิบัติอยางถูกตอง 

C. อยางนอยหกสิบวันกอนสิ้นสุดปสัญญาของขอตกลงวาดวยการใหใบอนุญาต จะตองมีรายงานสรุปการดาํเนนิการตาม 
ขั้นตอนเพื่อแกไขการละเมิด และ/หรือปญหาที่พบในการทํางานในชวงปที่ผานมาในการปฏิบัตติามและบังคับใช 
จรรยาบรรณการคา ในสถานประกอบการทุกแหงผูไดรับอนุญาตฯ  ซ่ึงผลิตส่ิงของที่ไดรับอนญุาต 
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V. การใหคํารับรอง: 
ผูไดรับอนญุาตฯ ตองมีความรับผิดชอบ (สําหรับตนเองและในนามของผูรับเหมา ผูรบัเหมาชวง หรอืผูผลิต) ที่จะรับประกนั 
การปฏิบัตติามจรรยาบรรณการคาท่ีทาง WRC และมหาวิทยาลยัทีเ่ปนสมาชกิเปนผูพจิารณาและกําหนดขอผูกพนัโดย 
ชัดเจนวา จะตองมีการพัฒนาวิธีการและการฝกอบรมอยางไร และ/หรือมีการตรวจสอบโดยสถาบันอิสระภายนอก 

 
VI. มาตรฐานแรงงานดานสิ่งแวดลอม:  

ในประเทศที่กฎหมายหรือการปฏิบัติมีความขดัแยงกับมาตรฐานแรงงานดังกลาว ผูไดรับอนุญาตฯ ยนิยอมที่จะปรึกษาหารือ 
กับองคกรของรัฐบาล องคกรสิทธิมนุษยชน องคกรดานแรงงานและองคกรธุรกิจ และจะดําเนินการอยางมีประสิทธภิาพตาม 
การประเมนิผลของมหาวทิยาลัย เพื่อใหมีการปฏิบัตติามมาตรฐานดังกลาวโดยสมบูรณ ผูไดรับอนุญาตฯ ยังยินยอมเชนกนั 
ที่จะเวนการกระทําใดๆอันจะเปนผลใหการใหความคุมครองตามมาตรฐานดังกลาวลดนอยลง 
นอกเหนือจากสิทธิอ่ืนๆทั้งหมด ตามขอตกลงวาดวยการใหใบอนญุาตแลวมหาวทิยาลัยยังสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธการตอ 
สัญญาขอตกลง วาดวยการใหใบ อนญุาตผลิตสินคาในประเทศซึ่ง  
A.  ไมมีความกาวหนาใดๆ ในการปฏิบัตติามมาตรฐานการจางงาน ดังท่ีกําหนดไวในจรรยาบรรณการคา  
B. พิจารณาเหน็วาไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการจางงานในจรรยาบรรณการคาไดทั้งน้ี มหาวทิยาลัยจะลงความเห็น 

ดังกลาวจากการตรวจสอบรายงานของรฐับาลขององคกรสิทธิมนุษยชน องคกรดานแรงงาน องคกรธุรกิจ และภายหลัง 
จากที่มีการปรึกษาหารือกับ ผูไดรับอนญุาตฯ ท่ีเกี่ยวของแลว 

 
VII. การแกไข: 

 การแกไขในทีน่ี้หมายถึงการปรับปรุงเมื่อมกีารละเมดิหลงัจากวันที่จรรยาบรรณการคามีผลบังคับใช  
A. ในกรณีท่ีผูไดรับอนุญาตฯ ไมดาํเนินการแกไขการละเมิดดวยตนเอง มหาวิทยาลยัจะปรกึษาหารอืกับผูไดรับใบอนุญาต 

(สําหรับตนเอง และในนามของผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง หรือผูผลิต) เพือ่กําหนดวิธีแกไขทีเ่หมาะสม 
B. การแกไขดังกลาวนั้นในระดบัต่ําสุดคือ การใหผูไดรับอนญุาตฯ ดําเนนิการตามขั้นตอนที่จาํเปนโดยปราศจากขอจํากดั  

1) เพื่อจายคาจางยอนหลังท่ีตดิคางอยูใหกับคนงาน ซ่ึงเปนผูผลิตสิ่งของที่ไดรับอนญุาต  
2) รวมถึงการใหคนงานซึ่งไดพบวาถูกไลออกจากงานโดยผดิกฎหมายกลับเขาทํางานดวย 

C. หากไมสามารถตกลงกันไดในเรื่องการดําเนินการแกไขการละเมิดจรรยาบรรณการคาดังกลาว และ/หรือการดาํเนนิการ 
น้ันๆ ไมสมารถแกไขการละเมิดไดภายในชวงเวลาที่กาํหนด มหาวิทยาลัยสงวนสทิธทิี่จะ  
1) ใหผูไดรับอนญุาตฯ ยุติสัมพันธภาพกับผูรับเหมา ผูรบัเหมาชวงหรอืผูผลิต ซ่ึงยังคงดาํเนนิธรุกจิดวยการละเมิด 

จรรยาบรรณการคาและ/หรอื  
2) ยุติสัมพนัธภาพกับผูไดรบัอนุญาตฯ ทีย่ังคงดาํเนนิธรุกิจดวยการละเมดิจรรยาบรรณการคา  

D. ท้ังนี้ไมวาจะในกรณีใดก็ตาม มหาวิทยาลยัจะสงหนังสือแจงใหผูไดรับอนุญาตฯ 30 วันกอนกาํหนดเลิกสัญญานี ้เพื่อใหมี 
เหตุผลในการบังคับใชมาตรการนี้อยางสมเหตุสมผล มหาวทิยาลยัจะขอคําแนะนําจาก WRC ในเรื่องมาตรการเพื่อ 
ดําเนนิการแกไขพรอมกับการปฏบัิตติามขอ (1) และ (2) ขางตน 

 


