จรรยาบรรณการคาตอสิทธิคนงาน
WRC ใชจรรยาบรรณการคาตอไปนี้เปนพื้นฐานในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตอคนงานดวยความเปนธรรม ในโรงงานของ
ผูไดรับใบอนุญาตของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจนําจรรยาบรรณการคานีไ้ ปใชเปนมาตรฐานสําหรับผูไ ดรับใบอนุญาต
ของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม
I. คำนํา:
A. มหาวิทยาลัยที่เขารวมกับ WRC จะตองถือเปนพันธกิจที่จะดําเนินกิจการดวยความรับผิดชอบตอสังคมดวย
จรรยาบรรณการคาในการดําเนินงานดานการศึกษาการวิจัย และ/หรือการใหบริการตลอดจนตองคุมครองและอนุรกั ษ
สิ่งแวดลอมของโลกดวย
B. ทั้งนี้โดยที่ WRC และมหาวิทยาลัยทีเ่ ปนสมาชิกตางเชื่อมั่นวา ผูไ ดรับใบอนุญาตฯ จะรวมปฏิบตั ติ ามพันธกิจนี้ดวยโดย
ใหถือวาจรรยาบรรณการคาดังตอไปนี้ คือมาตรฐานหรือหลักการขัน้ ต่าํ สุด
C. ตามขอกําหนดในจรรยาบรรณการคาดังตอไปนี้ คําวา “ผูไดรับอนุญาตฯ” หมายถึงบุคคลหรือสถานประกอบการและผูเขา
รวมเปนคูสญ
ั ญาใน “ขอตกลงวาดวยการใหใบอนุญาต“ กับมหาวิทยาลัยเพื่อจะเปนผูผลิต “สิ่งของที่ไดรับ
อนุญาต“ (ตามคํานิยามในขอตกลงวาดวยการใหใบอนุญาต) ซึ่งชื่อเครื่องหมายการคา และ/หรือโลโกของมหาวิทยาลัย
สมาชิกหนึ่งแหงหรือมากกวาหนึ่งแหง คําวา “ผูไดรับอนุญาตฯ” ตามวัตถุประสงคของจรรยาบรรณการคานอกเสียจากจะ
มีการกําหนดเปนอยางอืน่ ในจรรยาบรรณการคา หมายถึงผูรับเหมา ผูรับเหมาชวงหรือผูผลิต ของผูไดรับอนุญาตฯ ทั้ง
หมด ซึ่งทําการผลิต ประกอบ หรือบรรจุสงิ่ ของที่ไดรับอนุญาตเพื่อผูบริโภค
II. ขอสังเกตุ:
A. หลักการที่กําหนดไวในจรรยาบรรณการคาจะมีผลผูกพันตอผูไ ดรับอนุญาตฯ ทุกราย
B. ซึ่งไดรับอนุญาตใหผลิตและ/หรือจําหนายสิ่งของที่ไดรับอนุญาต โดยที่ผูไดรับอนุญาตฯ จะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
การคา ทั้งนี้ผไู ดรับใบอนุญาต จะตองปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณการคาภายในเวลาหกเดือนเมื่อไดรับแจงเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณนัน้ และตามที่กาํ หนดไวในขอตกลงวาดวยการใหใบอนุญาต
III. มาตรฐาน:
A. ผูไดรับอนุญาตฯ ยินยอมทีจ่ ะดําเนินการในสถานประกอบการของตนและวาจางบริษัท ซึ่งมีสถานประกอบการตาม
มาตรฐานดังตอไปนี้ ทั้งนีโ้ ดยที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบทีจ่ ะใหผไู ดรับอนุญาตฯ ดําเนินการดวยมาตรฐานที่สูงกวานี้
B. การปฏิบัตติ ามกฎหมาย: ผูไดรับอนุญาตฯ ตองปฏิบตั ิตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายของประเทศทีเ่ ปนแหลงประกอบการ
ที่เกีย่ วของกับการผลิตหรือการจําหนายสิ่งของที่ไดรับอนุญาตทุกประการ ในกรณีที่มีความแตกตางหรือขอขัดแยงกับ
จรรยาบรรณการคา หรือกฎหมายของประเทศที่เปนแหลงผลิตใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงกวา โดยพิจารณาตาม
แนวทางที่กลาวไวในขอ 6
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C. มาตรฐานในการจางงาน: ผูไดรับอนุญาตฯ จะปฏิบัตติ ามมาตรฐานดังตอไปนี้
1. คาจางและผลประโยชนอื่นๆ: ผูไดรับอนุญาตฯ ตองตระหนักวาคาจางคือสิ่งจําเปนเพื่อสนองตอความตองการ
พื้นฐานของลูกจาง ดังนัน้ ผูไ ดรับอนุญาตฯ ตองจายคาจางและผลประโยชนอื่นๆ ใหแกลูกจางตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ เพื่อสนองตอความจําเปนและเพื่อกําหนดใหมคี าจางเพื่อการดํารงชีพอยางสมศักดิศ์ รีของลูกจาง
และครอบครัว คาจางเพื่อการดํารงชีพคือคาจางที่ลูกจาง “ไดรับกลับบาน” หรือคาจางสุทธิ ซึ่งไดจากการทํางานตาม
จํานวนชัว่ โมงทํางานสูงสุดตอสัปดาหตามกฎหมายของแตละประเทศ แตตองไมเกิน 48 ชั่วโมง คาจางเพื่อการดํารง
ชีพตองเพียงพอตอความจําเปนขั้นพื้นฐาน (เพื่อที่พักอาศัย พลังงาน อาหาร เสื้อผา การดูแลสุขภาพ การศึกษา
น้ําประปา การเลี้ยงดูบุตร การเดินทางและเงินออม)
2. ชั่วโมงการทํางาน: ลูกจางผูไดรับคาจางรายวันและ/หรือรายเหมา (1) ไมไดรับมอบหมายใหทํางานเกินกวากวา (ก)
48 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ (ข) ชั่วโมงทํางานตามปกติซงึ่ กําหนดโดยกฎหมายของประเทศที่เปนแหลงผลิตแลวแต
จํานวนใดจะนอยกวาและ (2) ยอมมีสทิ ธิทจี่ ะมีวันหยุดอยางนอยหนึ่งวันในทุกเจ็ดวัน พรอมทั้งวันหยุดราชการและวัน
หยุดพักรอน
3. การทํางานลวงเวลาและการจายคาลวงเวลา: การทํางานลวงเวลาตองเกิดจากความสมัครใจของลูกจาง
นอกเหนือจากคาจางตามชัว่ โมงทํางานปกติ ลูกจางรายวันและหรือรายเหมาจะตองไดรับเงินคาจางลวงเวลาตามอัตรา
ที่กฎหมายของประเทศซึ่งเปนแหลงผลิตกําหนดไว ในประเทศทีไ่ มมีกฎหมายดังกลาวจะตองจายคาจางลวงเวลา อยาง
นอยที่สุดหนึ่งเทาครึ่งของอัตราปกติ
4. แรงงานเด็ก: ผูไดรบั อนุญาตฯ ตองไมจางบุคคลผูมอี ายุต่ํากวา15 ป เขาทํางาน (หรือ14 ป ตามวิธีปฏิบตั ิ
ขององคกรแรงงานระหวางประเทศ สําหรับประเทศกําลังพัฒนา ในกรณีที่กฎหมายของประเทศที่เปนแหลงผลิต
อนุญาตใหกระทําได) ในกรณีที่อายุเกณฑการศึกษาภาคบังคับสูงกวาอายุมาตรฐานขั้นต่าํ ในการจางงานดังกลาวขาง
ตนใหถือปฏิบตั ติ ามเกณฑอายุสําหรับการศึกษาภาคบังคับซึ่งสูงกวา ผูไดรับอนุญาตฯ ยินยอมที่จะปรึกษาหารือกับ
องคกรของรัฐบาล องคกรสิทธิมนุษยชนและองคกรมหาวิทยาลัย เพื่อลดผลกระทบในทางลบตอเด็ก อันเกิดจากการ
ปฏิบัติตามหรือการบังคับใชจรรยาบรรณการคา
5. แรงงานบังคับ: จะไมมกี ารใชแรงงานบังคับผูเปนนักโทษหรือผูกกั กันหรือผูเปนตัวประกันหนีห้ รือแรงงานบังคับใน
รูปแบบอื่นใด
6. สุขภาพและความปลอดภัย: ผูไดรบั อนุญาตฯ ตองใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
เพื่อปองกันมิใหเกิดอุบตั ิเหตุหรือการบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากการทํางานหรือที่เกิดขึน้ ระหวางการทํางาน หรืออันเปนผล
จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของผูไดรับอนุญาตฯ นอกเหนือจากนั้นผูไ ดรับอนุญาตฯ จะตองปฏิบตั ติ าม
ขอกําหนดดังตอไปนี้
A. ผูไดรับอนุญาตฯ ตองใหหลักประกันวาการดําเนินกิจการโดยตรงและโดยผูร ับเหมาชวงจะเปนไปตามขอกําหนดวา
ดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในสถานประกอบการ ซึ่งกําหนดโดยรัฐบาลแหงชาติอนั เปนแหลงผลิตหรือ
ตาม Title 29 CFR ของ Federal Code of Regulations ซึ่งบังคับใชโดย Federal OSHA (สํานักบริหารความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย) แลวแตวากฎขอไหนจะใหความคุมครองจากอันตรายนั้นมากกวากัน
B. ผูไดรับอนุญาตฯ จะรับประกันวาการดําเนินกิจการโดยตรงและโดยผูร ับเหมาชวงจะเปนไปตามอนุสญ
ั ญาของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) วาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ซึ่งมีการใหสตั ยาบันโดยประเทศ
ที่เปนแหลงผลิตนัน้
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7. การไมเลือกปฏิบตั ิ: จะไมมีการเลือกปฏิบตั ิตอบุคคลใดในการจางงาน รวมถึงการจัดจางการจายเงินเดือนผล
ประโยชนอนื่ ๆ ความกาวหนาในงานอาชีพ การลงโทษทางวินยั การยุติการจางงาน หรือการเกษียณอายุ ดวยเหตุแหง
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ ความชอบทางเพศ สัญชาติ ความเห็นทางการเมืองหรือแหลงกําเนิดทางสังคม
หรือเผาพันธ
8. การลวงละเมิดหรือการกระทําอันมิชอบ: ลูกจางทุกคนจะไดรับการปฏิบตั ิอยางสมศักดิ์ศรีและดวยความเคารพ
จะไมมีลูกจางคนใดถูกลวงละเมิดทางกาย ทางเพศ ทางจิตวิทยา หรือโดยวาจาหรือโดยการกระทําอันมิชอบ ผูไดรับ
อนุญาตฯ จะไมใชหรือยอมใหมีการใชการลงโทษใดๆ ทั้งสิ้น
9. เสรีภาพในการรวมกลุม และในการรวมเจรจาตอรอง: ผูไดรับอนุญาตฯ จะยอมรับและเคารพสิทธิของลูกจางใน
การมีสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมและการรวมเจรจาตอรอง จะไมมีลกู จางคนใดถูกลวงละเมิด ขมขูห รือตอตานอันเนื่อง
มาจากการใชสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมและการรวมเจรจาตอรอง ผูไ ดรับอนุญาตฯ จะไมรวมมือกับหนวยงานของ
รัฐบาลและองคกรอื่นใด เพือ่ ใชอํานาจรัฐมาขัดขวางมิใหลูกจางจัดตั้งสหภาพแรงงานตามใจสมัคร ผูไ ดรับอนุญาตฯ
จะยอมใหผูจดั ตั้งสหภาพพบปะลูกจางไดโดยเสรี ผูไดรบั อนุญาตฯ จะยอมรับสหภาพแรงงานของลูกจางที่จดั ตัง้ ดวย
ความสมัครใจ
10. สิทธิสตรี:
a. คนงานสตรี จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนอนื่ ๆเทาเทียมกับแรงงานชาย ตลอดจนการปฏิบตั ิที่เทาเทียมการ
ประเมินผลคุณภาพงานโดยเทาเทียมกัน ตลอดจนโอกาสที่จะไดรับการแตงตั้งเขาประทํางานในตําแหนงตางๆ
b. จะไมมีการใชการทดสอบการตั้งครรภ เปนเงื่อนไขในการจางงานหรือเปนขอเรียกรองตอคนงาน
c. คนงานซึ่งลาคลอดจะไมถกู ปลดออกจากงานหรือถูกขูว าจะไลออกและจะไมสญ
ู เสียอายุการทํางานหรือมีการลดคา
จางและจะกลับมาทํางานไดตามเดิม โดยไดรับอัตราคาจางและผลประโยชนอื่นๆตามเดิม
d. คนงานจะไมถูกบังคับหรือกดดันใหใชการคุมกําเนิด
e. คนงานจะตองไมสัมผัสกับสารอันตรายตางๆ รวมถึงกาวและสารระเหยซึ่งอาจเปนอันตรายตอความปลอดภัยและ
การมีสุขภาพดีเพื่อเปนผูใหกําเนิด
f. ผูไดรับอนุญาตฯ ตองจัดหาบริการที่เหมาะสมและทีพ่ ักใหคนงานหญิงอันเนื่องดวยการตั้งครรภ
IV. การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณการคาและการเปดเผยขอมูล:
ผูไดรับอนุญาตฯ (สําหรับตัวเองและในนามของผูร ับเหมา ผูร ับเหมาชวง หรือผูผลิต) จะเปดเผยขอมูลตอ WRC มหาวิทยาลัย
และสาธารณชน ตามทีก่ ําหนดไวในขอ A, B และ C ขางลางนี้
A. ในการบริหารตอสัญญาวาดวยขอตกลงวาดวยการใหใบอนุญาต และในการเลือกสถานประกอบการเพื่อทําการผลิตสิ่ง
ของที่ไดรับอนุญาต จะเปดเผยชื่อบริษัท ผูตดิ ตอ ตําบลที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่อยูตาม อี-เมล ลักษณะการ และการ
ประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ ทั้งหมดที่เปนผูผลิตสิ่งของทีไ่ ดรบั อนุญาต
B. อยางนอยหกสิบวันกอนสิ้นสุดปสญ
ั ญาของขอตกลงวาดวยการใหใบอนุญาตจะตองมีหนังสือยืนยันวา (1) ผูไดรับ
อนุญาตฯ ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณการคา และ/หรือ (2) ผูไดรับอนุญาตฯ ไดดําเนินการอยางเหมาะสมเพื่อแกไขให
โรงงานทีต่ รวจพบวาไมปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณการคา มีการปฏิบตั ิอยางถูกตอง
C. อยางนอยหกสิบวันกอนสิ้นสุดปสญ
ั ญาของขอตกลงวาดวยการใหใบอนุญาต จะตองมีรายงานสรุปการดําเนินการตาม
ขั้นตอนเพื่อแกไขการละเมิด และ/หรือปญหาที่พบในการทํางานในชวงปที่ผานมาในการปฏิบตั ติ ามและบังคับใช
จรรยาบรรณการคา ในสถานประกอบการทุกแหงผูไ ดรับอนุญาตฯ ซึ่งผลิตสิ่งของที่ไดรับอนุญาต
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V. การใหคํารับรอง:
ผูไดรับอนุญาตฯ ตองมีความรับผิดชอบ (สําหรับตนเองและในนามของผูรับเหมา ผูร บั เหมาชวง หรือผูผลิต) ที่จะรับประกัน
การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณการคาที่ทาง WRC และมหาวิทยาลัยทีเ่ ปนสมาชิกเปนผูพจิ ารณาและกําหนดขอผูกพันโดย
ชัดเจนวา จะตองมีการพัฒนาวิธีการและการฝกอบรมอยางไร และ/หรือมีการตรวจสอบโดยสถาบันอิสระภายนอก
VI. มาตรฐานแรงงานดานสิ่งแวดลอม:
ในประเทศที่กฎหมายหรือการปฏิบตั ิมีความขัดแยงกับมาตรฐานแรงงานดังกลาว ผูไดรับอนุญาตฯ ยินยอมที่จะปรึกษาหารือ
กับองคกรของรัฐบาล องคกรสิทธิมนุษยชน องคกรดานแรงงานและองคกรธุรกิจ และจะดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพตาม
การประเมินผลของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีการปฏิบัตติ ามมาตรฐานดังกลาวโดยสมบูรณ ผูไ ดรับอนุญาตฯ ยังยินยอมเชนกัน
ที่จะเวนการกระทําใดๆอันจะเปนผลใหการใหความคุมครองตามมาตรฐานดังกลาวลดนอยลง
นอกเหนือจากสิทธิอื่นๆทั้งหมด ตามขอตกลงวาดวยการใหใบอนุญาตแลวมหาวิทยาลัยยังสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการตอ
สัญญาขอตกลง วาดวยการใหใบ อนุญาตผลิตสินคาในประเทศซึ่ง
A. ไมมีความกาวหนาใดๆ ในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการจางงาน ดังที่กําหนดไวในจรรยาบรรณการคา
B. พิจารณาเห็นวาไมสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการจางงานในจรรยาบรรณการคาไดทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะลงความเห็น
ดังกลาวจากการตรวจสอบรายงานของรัฐบาลขององคกรสิทธิมนุษยชน องคกรดานแรงงาน องคกรธุรกิจ และภายหลัง
จากที่มีการปรึกษาหารือกับ ผูไดรับอนุญาตฯ ที่เกี่ยวของแลว
VII. การแกไข:
การแกไขในทีน่ ี้หมายถึงการปรับปรุงเมื่อมีการละเมิดหลังจากวันที่จรรยาบรรณการคามีผลบังคับใช
A. ในกรณีที่ผไู ดรับอนุญาตฯ ไมดาํ เนินการแกไขการละเมิดดวยตนเอง มหาวิทยาลัยจะปรึกษาหารือกับผูไดรับใบอนุญาต
(สําหรับตนเอง และในนามของผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง หรือผูผลิต) เพือ่ กําหนดวิธีแกไขทีเ่ หมาะสม
B. การแกไขดังกลาวนั้นในระดับต่ําสุดคือ การใหผไู ดรับอนุญาตฯ ดําเนินการตามขั้นตอนที่จาํ เปนโดยปราศจากขอจํากัด
1) เพื่อจายคาจางยอนหลังที่ตดิ คางอยูใหกับคนงาน ซึ่งเปนผูผลิตสิ่งของที่ไดรับอนุญาต
2) รวมถึงการใหคนงานซึ่งไดพบวาถูกไลออกจากงานโดยผิดกฎหมายกลับเขาทํางานดวย
C. หากไมสามารถตกลงกันไดในเรื่องการดําเนินการแกไขการละเมิดจรรยาบรรณการคาดังกลาว และ/หรือการดําเนินการ
นั้นๆ ไมสมารถแกไขการละเมิดไดภายในชวงเวลาที่กาํ หนด มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะ
1) ใหผูไดรับอนุญาตฯ ยุติสมั พันธภาพกับผูรับเหมา ผูรบั เหมาชวงหรือผูผลิต ซึ่งยังคงดําเนินธุรกิจดวยการละเมิด
จรรยาบรรณการคาและ/หรือ
2) ยุติสัมพันธภาพกับผูไดรบั อนุญาตฯ ทีย่ ังคงดําเนินธุรกิจดวยการละเมิดจรรยาบรรณการคา
D. ทั้งนี้ไมวา จะในกรณีใดก็ตาม มหาวิทยาลัยจะสงหนังสือแจงใหผไู ดรับอนุญาตฯ 30 วันกอนกําหนดเลิกสัญญานี้ เพื่อใหมี
เหตุผลในการบังคับใชมาตรการนี้อยางสมเหตุสมผล มหาวิทยาลัยจะขอคําแนะนําจาก WRC ในเรื่องมาตรการเพื่อ
ดําเนินการแกไขพรอมกับการปฏิบัตติ ามขอ (1) และ (2) ขางตน
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