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หลกัจรรยาบรรณแห่งซพัพลายเออรข์อง NXP 

A. บทน ำ 

NXP เป็นบรษิทัที่มคีวำมมุ่งมัน่อนัแรงกล้ำในกำรมุ่งสู่ควำมยัง่ยนื NXP สนับสนุนใหซ้พัพลำยเออร์เขำ้มำมสี่วนร่วมกบั NXP ในควำมมุ่งมัน่น้ี 

โดยเป็นไปตำมชุดค่ำนิยมและหลกักำรที่ใช้ร่วมกนั 

 
NXP แสวงหำสมัพนัธภำพที่เป็นประโยชน์ร่วมกนักบัซพัพลำยเออร์และผูร้บัเหมำ (“ซพัพลำยเออร์”) 
และมุ่งเน้นถงึกำรด ำเนินและรกัษำธุรกจิร่วมกบัซพัพลำยเออร์ที่มุ่งม ัน่ในกำรด ำเนินกำรอย่ำงยุตธิรรมและยดึมัน่ในคุณธรรมต่อผูม้ีส่วนได้เสยีของพวกเขำ 
เพื่อควบคุมกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยที่บงัคบัใช้ และสนับสนุนและเคำรพสทิธมินุษยชนตำมที่ประกำศใช้อย่ำงเป็นสำกล 
 
NXP มุ่งมัน่ที่จะตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจว่ำสภำพกำรท ำงำนในห่วงโซ่อุปทำนของ NXP มคีวำมปลอดภยั และพนักงำนได้รบักำรปฏบิตัดิ้วยควำมเคำรพและใหเ้กยีรติ 
และกระบวนกำรผลติมคีวำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม 

 
ซพัพลำยเออร์ของ NXP ต้องปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัทุกฉบบัในประเทศที่พวกเขำด ำเนินกำรอยู่ ในทุกๆ กจิกรรมของพวกเขำ นอกจำกน้ี 

ซพัพลำยเออร์ต้องยดึมัน่ตำมหลกัจรรยำบรรณแห่งซพัพลำยเออร์ของ NXP ("หลกัจรรยำบรรณ") โดยใช้ระบบกำรจดักำรตำมที่ระบุไวใ้นเอกสำรน้ี 

 
หลกัจรรยำบรรณน้ีรวบรวมหลกักำรที่กล่ำวไว้ในหลกัจรรยำบรรณแห่งพนัธมติรธุรกจิผูม้คีวำมรบัผดิชอบ 

(ก่อนหน้ำน้ีคอืหลกัจรรยำบรรณแห่งแนวร่วมประชำคมอุตสำหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์) (“RBA”) เวอร์ชัน่ 7.0 โดยบรษิทัสมำชกิของ RBA รวมถงึ NXP 

มุ่งมัน่ที่จะสนับสนุนด้ำนสทิธแิละสวสัดกิำรของแรงงำนและชุมชนทัว่โลกที่ได้รบัผลกระทบจำกห่วงโซ่อุปทำนระบบอิเลก็ทรอนิกส์ทัว่โลก 
หลกัจรรยำบรรณน้ียงัอ้ำงองิแนวทำงหลกัจรรยำบรรณของ NXP (COBC) อกีด้วย ในสถำนที่ท ำงำนบำงแห่ง 
หลกัจรรยำบรรณน้ีมรีำยละเอยีดมำกกว่ำหลกัจรรยำบรรณ RBA หรอืหลกัจรรยำบรรณ NXP 

เพื่อใหค้วำมชดัเจนและเพื่อเพิม่ควำมเป็นไปได้ในกำรประเมนิกำรปฏบิตัติำมหลกัจรรยำบรรณของซพัพลำยเออร์ 
 
ซพัพลำยเออร์ของ NXP ต้องปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดในหลกัจรรยำบรรณน้ี และต้องก ำหนดใหซ้พัพลำยเออร์ของพวกเขำกระท ำเช่นเดียวกนั NXP อำจเขำ้ไปเยีย่มชม 

(และ/หรอื เยีย่มชมตรวจกำรภำยนอก) สถำนประกอบกำรของซพัพลำยเออร์เพื่อประเมนิกำรประพฤตปิฏบิตัิตำมหลกัจรรยำบรรณน้ี 

กำรละเมดิหลกัจรรยำบรรณน้ีอำจส่งผลใหค้วำมสมัพนัธ์กบัซพัพลำยเออร์ของ NXP ยุติลงในทนัท ีนอกจำกน้ี กำรละเมดิใดๆ อำจน ำไปสู่กำรด ำเนินงำนทำงกฎหมำยได้ 
 
มำตรฐำนที่ได้รบักำรยอมรบั เช่น ปฏญิญำสทิธมินุษยชนสำกล (UDHR) หลกักำรเรื่องสทิธมินุษยชนส ำหรบัธุรกจิ (UNGP) รวมถงึมำตรฐำน 
อนุสญัญำและแนวทำงปฏบิตัทิี่ออกโดยองค์กรต่ำงๆ เช่น องค์กรแรงงำนสำกล (ILO) องคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) 

มำตรฐำนควำมรบัผดิชอบทำงสงัคม (SAI) และหลกัจรรยำบรรณทำงกำรคำ้ (ETI) ได้ถูกใช้เป็นขอ้มูลอ้ำงองิในกำรจดัท ำหลกัจรรยำบรรณน้ี 

และอำจเป็นแหล่งขอ้มูลเพิม่เตมิที่เป็นประโยชน์ได้ (ดูส่วนที่ 7) NXP 

ขยำยหลกัจรรยำบรรณน้ีด้วยกำรรกัษำชุดมำตรฐำนโดยละเอียดที่ใหค้วำมกระจ่ำงเกี่ยวกบัควำมคำดหวงัของหลกักำรต่อกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ 

 
หลกัจรรยำบรรณน้ีไม่มเีจตนำก่อใหเ้กดิสทิธเิพิม่เตมิต่อบุคคลที่สำม รวมถงึพนักงำนของธุรกจิใดๆ 
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B. มำตรฐำนส ำหรบัแรงงำนและสทิธมินุษยชน 

NXP ใหค้ ำมัน่ในกำรรกัษำสทิธมินุษยชนของแรงงำน และปฏบิตัต่ิอแรงงำนอย่ำงใหเ้กยีรตแิละด้วยควำมเคำรพตำมที่ยอมรบัในประชำคมสำกล 
โดยประยุกต์ใช้กบัแรงงำนทุกประเภท รวมถงึแรงงำนชัว่ครำว แรงงำนต่ำงด้ำว แรงงำนนักเรยีน แรงงำนสญัญำจ้ำง แรงงำนโดยตรง และแรงงำนประเภทอื่นๆ   

 
มำตรฐำนด้ำนแรงงำน มดีงัน้ี: 
 

1. เสรีภาพในการเลือกงานและการป้องกนัการบงัคบัใช้แรงงานโดยไม่สมคัรใจและการค้ามนุษย์ 
หำ้มกำรบงัคบัใช้แรงงำน กำรผูกมดัแรงงำน (รวมถงึผูกมดัด้วยภำระหน้ี) หรอืแรงงำนตำมพนัธะสญัญำ แรงงำนไม่สมคัรใจหรอืกำรหำประโยชน์จำกแรงงำนนักโทษ 

แรงงำนทำส หรอืกำรคำ้มนุษย์ รวมไปถงึกำรขนส่ง กำรเคลื่อนยำ้ย กำรเกณฑ์ กำรถ่ำยโอน หรอืกำรบงัคบับคุคลเขำ้ท ำงำนด้วยกำรข่มขู่ บงัคบัขู่เข็ญ ลกัพำตวั 
หรอืหลอกลวงใหใ้ช้แรงงำนหรอืใหบ้รกิำร หำ้มมขีอ้จ ำกดัทีป่รำศจำกเหตุผลอนัควรในกำรหำ้มแรงงำนไม่ใหเ้คลื่อนที่ภำยในสถำนที่ประกอบกำร นอกจำกน้ี 

ยงัรวมถงึขอ้จ ำกดัที่ปรำศจำกเหตุผลอนัควรในกำรเขำ้หรอืออกจำกเคหสถำนที่จดัหำใหโ้ดยบรษิทั รวมถึงหอพกัพนักงานหรือสถานท่ีพกัอาศยั (หากบริษัทฯมีการจัดเตรียมให)้ 
ในส่วนหน่ึงของกระบวนกำรจ้ำงแรงงำน แรงงำนต่ำงชำตต้ิองได้รบัหนังสอืสญัญำจ้ำงงำนที่เขยีนในภำษำที่แรงงำนเขำ้ใจ 
โดยมรีำยละเอยีดขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนครบถ้วนก่อนที่แรงงำนจะออกจำกประเทศที่เป็นถิน่ก ำเนิดของตน  

และต้องไม่มกีำรสบัเปลี่ยนหรอืเปลี่ยนแปลงเน้ือหำในสญัญำจ้ำงงำนหลงัจำกที่แรงงำนมำถงึยงัประเทศปลำยทำงที่รบัแรงงำน 

เวน้แต่เปลี่ยนแปลงใหต้รงตำมกฎหมำยในท้องถิน่ และมเีงื่อนไขที่เทียบเท่ำ หรอืดกีว่ำ  
 
งำนทุกอย่ำงต้องเป็นไปตำมควำมสมคัรใจ และแรงงำนต้องมอีสิระที่จะลำออกจำกงำนหรอืยกเลกิสญัญำจ้ำงงำนได้ โดยไม่มกีำรลงโทษใดๆ 

หำกมกีำรแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงเหมำะสมตามระบุในสญัญาจ้างงาน ซพัพลำยเออร์ ตวัแทน และตวัแทนช่วงต้องไม่ยดึ ท ำลำย ปกปิด อำยดั 
หรอืปฏเิสธไม่ใหแ้รงงำนถอืเอกสำรระบุตวัตนหรอืเอกสำรเขำ้เมอืงของแรงงำน เช่น บตัรประจ ำตวัที่ออกใหโ้ดยรฐับำล หนังสอืเดนิทำง หรอืหนังสอือนุญำตท ำงำน 

เวน้แต่กำรยดึเอกสำรตงักล่ำวจ ำเป็นต้องกระท ำตำมกฎหมำย แรงงำนต้องไม่มกีำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมใดๆ หรอืค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจ้ำงงำนของตน 

ใหแ้ก่นำยจ้ำงหรอีตวัแทนในกำรจดัหำงำน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยดงักล่ำว รวมถงึ แต่ไม่จ ำกดัต่อค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรรบัสมคัร กำรด ำเนินกำร 
หรอืกำรบรรจุต ำแหน่งใหก้บัแรงงำน หำกพบว่ำแรงงำนเป็นผูจ้่ำยค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว ซพัพลำยเออร์ต้องรบัผดิชอบในกำรคนืค่ำธรรมเนียมจ ำนวนดงักล่ำวใหแ้ก่แรงงำน 

 

2. การหลีกเล่ียงแรงงานเดก็และแรงงานเยาวชน 

ไม่อนุญำตใหใ้ช้แรงงำนเดก็ในทุกขัน้ตอนของกำรผลติ "เดก็" หมำยถงึบุคคลใดๆ ที่มอีำยุต ่ำกว่ำ 15 ปีหรอืมอีำยุต ่ำกว่ำอำยุส ำเรจ็กำรศกึษำภำคบงัคบั 

หรอืมอีำยุต ่ำกว่ำอำยุกำรจ้ำงงำนขัน้ต ่ำในประเทศ โดยถอือำยุที่สูงสุดเป็นหลกั ซพัพลายเออรต์อ้งด าเนินกระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือตรวจสอบอายุของแรงงาน 
บรษิทัสำมำรถสนับสนุนใหม้โีครงกำรฝึกงำนเพื่อกำรเรยีนรูท้ี่ถูกต้องตำมกฎหมำยและกฏระเบยีบได้ แรงงำนที่มอีำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี (แรงงำนเยำวชน) 

ต้องไม่ท ำงำนที่เสีย่งอนัตรำยต่อสุขภำพหรอืควำมปลอดภยัของตน รวมถงึกำรไม่ท ำงำนกะกลำงคนืและกำรไม่ท ำงำนล่วงเวลำ 
ซพัพลำยเออร์ต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำมรีะบบกำรจดักำรแรงงำนนักเรยีนอย่ำงเหมำะสม โดยมกีำรเก็บรกัษำขอ้มูลระเบยีนนักเรียน 

ตรวจสอบเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนของหน่วยงำนกำรศกึษำที่เขำ้ร่วมอย่ำงเขม้งวด และปกป้องสทิธขิองนักเรยีนตำมกฎหมำยและกฏระเบยีบที่บงัคบัใช้ 
ซพัพลำยเออร์ต้องใหก้ำรสนับสนุนและกำรฝึกอบรมตำมสมควรแก่แรงงำนนักเรยีนทุกคน หำกไม่มกีฎหมำยในท้องถิน่ก ำหนดไว ้อตัรำค่ำจ้ำงแรงงำนนักเรยีน ผูฝึ้กงำน 

และแรงงำนฝึกหดัอย่ำงน้อยต้องเท่ำกบัอตัรำค่ำจ้ำงของแรงงำนระดบัเริม่ต้นที่ท ำงำนแบบเดยีวกนัหรอืคล้ำยคลงึกนั หำกพบว่ำมกีำรจำ้งแรงงำนเดก็ 
ต้องมกีำรใหค้วำมช่วยเหลอื/กำรเยยีวยำ 
 

3. ชัว่โมงการท างาน 

กำรวจิยัด้ำนกำรด ำเนินธุรกจิแสดงถงึควำมเชื่อมโยงใหเ้หน็อย่ำงชดัเจนว่ำ ควำมเครยีดของแรงงำนมคีวำมสมัพนัธ์กบัผลติผลที่ลดลง ท ำใหจ้ ำนวนกำรเปลี่ยนงำน 
จ ำนวนกำรบำดเจบ็ และกำรเจบ็ป่วยเพิม่ขึน้ ชัว่โมงกำรท ำงำนต้องไม่เกนิจ ำนวนสูงสุดที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยท้องถิน่ นอกจำกน้ี ชัว่โมงท ำงำนไม่ควรมำกกว่ำ 60 

ชัว่โมงต่อสปัดำห์ รวมถงึชัว่โมงท ำงำนล่วงเวลำ เวน้แต่ในกรณีฉุกเฉินหรอืสถำนกำรณ์ที่ไม่ปกต ิแรงงำนต้องได้รบัอนุญำตใหม้วีนัหยุดอย่ำงน้อยหน่ึงวนัต่อสปัดำห์ 
และไม่มวีนัท ำงำนตดิต่อกนัเกนิกว่ำหกวนั กำรท ำงำนล่วงเวลำจะต้องเป็นไปโดยสมคัรใจ   
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4. ค่าจ้างและสวสัดิการ 
ค่ำตอบแทนที่จำ่ยใหแ้ก่แรงงำนต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว ้รวมถงึกรณีที่เกี่ยวขอ้งกบัค่ำแรงขัน้ต ่ำ ค่ำล่วงเวลำ และสวสัดกิำรตำมที่กฎหมำยได้ก ำหนดไว ้
เพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมำยท้องถิน่ แรงงำนต้องได้รบัค่ำตอบแทนส ำหรบักำรท ำงำนล่วงเวลำมำกกว่ำอตัรำค่ำแรงรำยชัว่โมงในเวลำท ำงำนปกติ 
หำ้มใช้วธิกีำรหกัคำ่แรงเพื่อเป็นมำตรกำรลงโทษทำงวนัิย ซพัพลำยเออร์จะต้องอนุญำตใหม้วีนัลำหยุดพกัรอ้น วนัลำป่วย/ลำกจิ 
และวนัหยุดตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบที่บงัคบัใช้ ซพัพลำยเออร์จะต้องจ่ำยค่ำจ้ำงใหแ้กแ่รงงำนตรงตำมเวลำที่ก ำหนด ในแต่ละรอบของกำรจ่ำยค่ำแรง 
แรงงำนต้องได้รบัแจ้งรำยกำรค่ำจ้ำงภำยในเวลำอนัควรและสำมำรถเขำ้ใจได้ง่ำย รวมถงึขอ้มูลที่เพยีงพอต่อกำรพสิูจน์ควำมถูกต้องของค่ำจ้ำงต่องำนที่ได้ท ำ 
กำรใช้แรงงำนชัว่ครำว แรงงำนนอกพื้นที่ และแรงงำนภำยนอกทุกชนิด ต้องอยู่ภำยใต้ขอ้จ ำกดัของกฎหมำยท้องถิน่ 

 

5. การปฏิบติัอย่างมีมนุษยธรรม 

ต้องไม่มกีำรปฏบิตัโิดยใช้ควำมรุนแรงหรอืไรม้นุษยธรรม รวมถงึ กำรกระท ำรุนแรง ควำมรุนแรงบนพื้นฐำนทำงเพศสภำวะ กำรล่วงละเมดิทำงเพศ กำรข่มเหงทำงเพศ 
กำรลงโทษรุนแรง กำรขู่เขญ็ทำงจติใจหรอืร่ำงกำย กำรกลัน่แกล้ง กำรประจำนต่อหน้ำสำธำรณะ หรอืกำรละเมดิด้วยวำจำต่อแรงงำน 

หรอืแมแ้ต่กำรขู่ว่ำจะกระท ำกำรดงักล่ำว นโยบำยและกระบวนกำรทำงวนัิยเพื่อป้องกนักำรกระท ำขำ้งต้นต้องได้รบักำรก ำหนดไวอ้ย่ำงชดัเจนและแจ้งใหแ้รงงำนรบัทรำบ 

 

6. การไม่เลือกปฏิบติั/การไม่ล่วงละเมิด 

ซพัพลำยเออร์ต้องใหค้ ำมัน่ว่ำสถำนที่ท ำงำนต้องปรำศจำกกำรข่มเหง และปรำศจำกกำรเลอืกปฏบิตัทิี่ผดิกฎหมำย 
บรษิทัต้องไม่เลอืกปฏบิตัหิรอืล่วงละเมดิอนัเน่ืองมำจำกชำตพินัธุ์ สผีวิ อำยุ เพศ รสนิยมทำงเพศ อตัลกัษณ์และกำรแสดงออกทำงเพศ เชื้อชำตหิรอืถิน่ก ำเนิด ควำมพกิำร 
กำรตัง้ครรภ์ ศำสนำ ฝ่ำยกำรเมอืง สมำชกิสหภำพ สถำนะทหำรผ่ำนศกึ ขอ้มูลทำงพนัธุกรรม หรอืสถำนะกำรสมรส ในกำรจ้ำงงำนและกำรปฏบิตัใินกำรท ำงำน เช่น 

ค่ำแรง กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรใหร้ำงวลั และโอกำสในกำรได้รบักำรฝึกอบรม แรงงำนต้องมสีถำนที่ปฏบิตัศิำสนกจิตำมเหตุผลอนัควร นอกจำกน้ี 

แรงงำนหรอืผูท้ี่อำจเป็นแรงงำนไม่ควรต้องถูกก ำหนดใหท้ ำกำรตรวจสุขภำพ กำรทดสอบควำมบรสิุทธ์ หรอืทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยที่อำจน ำไปสู่ 
กำรเลอืกปฏบิตัไิด้ รำยละเอียดขอ้น้ีก ำหนดโดยอ้ำงองิอนุสญัญำองค์กรแรงงำนสำกลหมำยเลข 111 เรื่องกำรเลอืกปฏบิตั(ิกำรจ้ำงงำนและอำชพี) 
 

7. เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยท้องถิน่ ซพัพลำยเออร์ต้องเคำรพสทิธขิองแรงงำนทุกคนที่ต้องกำรก่อตัง้และเขำ้ร่วมสหภำพแรงงำนตำมควำมสมคัรใจ 
เพื่อกำรต่อรองร่วมกนัและกำรชุมนุมอย่ำงสนัติ เช่นเดยีวกบักำรเคำรพสทิธขิองแรงงำนที่ละเวน้จำกกำรร่วมกจิกรรมดงักล่ำว แรงงำนต้องสำมำรถสื่อสำรและแบ่งปันแนวคดิ 
ควำมกงัวลและควำมคบัขอ้งใจกบัฝ่ำยบรหิำรเกี่ยวกบัสภำพกำรท ำงำนและวธิกีำรบรหิำรได้อย่ำงเปิดเผย โดยปรำศจำกควำมกลวัจำกกำรเลอืกปฏบิตั ิลงโทษ ข่มขู่ 
หรอืคุกคำม  
 
ภำยใต้กรอบของกฎหมำย ขอ้บงัคบั และแนวทำงเกี่ยวกบัแรงงำนสมัพนัธ์และกำรจ้ำงงำน 

ซพัพลำยเออร์จะต้องเคำรพสทิธขิองแรงงำนในกำรเขำ้ร่วมสหภำพแรงงำนและองค์กรอื่นๆ ส ำหรบัแรงงำน ซพัพลำยเออร์จะมสี่วนร่วมในกำรเจรจำ 
ไม่ว่ำในนำมของซพัพลำยเออร์เองหรอืผ่ำนทำงสหภำพแรงงำน ด้วยควำมพยำยำมที่จะบรรลุขอ้ตกลงเกี่ยวกบัเงื่อนไขกำรจ้ำงงำน 

 

8. ความหลากหลาย 

NXP ยงัส่งเสรมิกำรเปลี่ยนแปลงและเร่งกระตุ้นกำรเตบิโตโดยกำรสนับสนุนใหม้ทีมีพนักงำนที่มคีวำมหลำกหลำย และตระหนักว่ำภูมหิลงั ประสบกำรณ์ 
และแนวควำมคดิที่แตกต่ำงกนัของทมีมสี่วนส ำคญัต่อควำมส ำเรจ็ของ NXP  ซพัพลำยเออร์ (ตวัแทนหรอืบรษิทัจดัหำงำน) ที่ได้รบักำรว่ำจ้ำงจำก NXP 

ในกำรว่ำจ้ำงพนักงำนส ำหรบั NXP จะต้องพยำยำมอย่ำงเต็มที่เพื่อน ำเสนอรำยชื่อผูส้มคัรที่หลำกหลำยส ำหรบัแต่ละต ำแหน่ง โดยไม่ค ำนึงถงึเชื้อชำต ิเพศ อำยุ 
หรอืปัจจยัอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรท ำงำนในต ำแหน่งดังกล่ำว ซพัพลำยเออร์จะต้องจดัท ำเอกสำรเกี่ยวกบัควำมพยำยำมของตนและจดัหำหลกัฐำนใหแ้ก่ 
NXP ตำมค ำรอ้งขอของ NXP 

 

 



 

 NXP Semiconductors, High Tech Campus 60, 5656 AG Eindhoven, the Netherlands                                        PUBLIC                 2021 

www.nxp.com 

 

C. มำตรฐำนส ำหรบัสุขภำพและควำมปลอดภยั 

NXP ตระหนักว่ำ นอกจำกกำรลดอุบตักิำรณ์ของกำรบำดเจบ็และควำมเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมำจำกกำรท ำงำนแล้ว 
สิง่แวดล้อมกำรท ำงำนที่ปลอดภยัและดต่ีอสุขภำพจะช่วยเพิม่คุณภำพของผลติภณัฑ์และบรกิำร ท ำใหก้ำรผลติมคีวำมคงเสน้คงวำ สำมำรถรกัษำแรงงำน 

ขวญัและก ำลงัใจของแรงงำน นอกจำกน้ี NXP 

ยงัตระหนักอกีว่ำกำรใหข้อ้มูลและควำมรูแ้ก่แรงงำนอย่ำงต่อเน่ืองเป็นสิง่ส ำคญัที่จะช่วยระบุปัญหำและแก้ไขปัญหำด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภยัในสถำนประกอบกำร 
 
มำตรฐำนด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภยั มดีงัน้ี: 

 

1. ความปลอดภยัในการท างาน 

แรงงำนที่เสีย่งต่ออนัตรำยด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภยั (อนัตรำยจำกสำรเคม ีไฟฟ้ำและแหล่งพลงังำนอื่นๆ อคัคภียั ยำนพำหนะ และอนัตรำยจำกกำรตกจำกที่สูง) 
ต้องได้รบักำรระบุ ประเมนิ และบรรเทำใหล้ดน้อยลง โดยปฏบิตัติำมล ำดบัชัน้ของกำรควบคุมอนัตรำย ซึ่งรวมกำรขจดัอนัตรำย กำรแทนที่ด้วยกระบวนกำร วสัดุ กำรควบคุม 
ผ่ำนกำรออกแบบที่เหมำะสม และด ำเนินกำรควบคุมด้ำนวศิวกรรม และกำรจดักำรที่เหมำะสม กำรบ ำรุงรกัษำเชงิป้องกนัและระเบยีบปฏบิตัดิ้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

(รวมถงึอุปกรณ์นิรภยั lockout/tag-out) และการฝึกอบรมดา้นความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง เมื่ออนัตรำยต่ำงๆ ไม่สำมำรถควบคุมได้โดยวธิกีำรขำ้งต้น 
แรงงำนต้องได้รบัอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลที่ได้รบักำรบ ำรุงรกัษำอย่ำงด ีและเหมำะสม รวมถงึเอกสำรใหค้วำมรูเ้กี่ยวกบัควำมเสีย่งต่อกำรเกดิอนัตรำยเหล่ำนัน้ 

นอกจำกน้ียงัต้องด ำเนินกำรเพื่อน ำสตรตีัง้ครรภ์/มำรดำที่ใหน้มบุตร ออกจำกสภำวะกำรท ำงำนที่อนัตรำยสูง 
ขจดัหรอืลดควำมเสีย่งเรื่องสุขภำพและควำมปลอดภยัในสถำนที่ท ำงำนของสตรตีัง้ครรภ์และมำรดำที่ใหน้มบุตร รวมถงึควำมเสีย่งอนัเน่ืองมำจำกกำรท ำงำน 

พรอ้มกบัจดัหำสถำนที่ที่เหมำะสมส ำหรบัมำรดำที่ใหน้มบุตร  แรงงำนจะต้องไม่ถูกลงโทษทำงวนัิย ส ำหรบักำรรำยงำนขอ้กงัวลใจเรื่องควำมปลอดภยั 
และจะต้องมสีทิธทิี่จะปฏเิสธเงื่อนไขกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภยั โดยไม่ต้องกลวัว่ำจะถูกต ำหนิ จนกว่ำผูบ้รหิำรจะจดักำรกบัขอ้กงัวลใจดงักล่ำวอย่ำงเพียงพอ 
 

2. ความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน 

ต้องระบุและประเมนิสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ในกรณีฉุกเฉินที่อำจเกดิขึน้ รวมถงึกำรลดผลกระทบใหน้้อยที่สุด โดยกำรใช้แผนรบัมอืฉุกเฉินและกระบวนกำรตอบสนอง 
รวมถงึกำรรำยงำนเหตุฉุกเฉิน กำรแจ้งเตอืนพนักงำน และระเบยีบปฏบิตักิำรอพยพ กำรฝึกอบรมและฝึกซ้อมของแรงงำน 

การฝึกซ้อมกรณีฉุกเฉินต้องปฏบิตัปิระจ าปีเป็นอย่างน้อยที่สุดหรอืตามที่กฎหมายก าหนดขึน้อยู่กบัว่าขอ้ก าหนดใดเขม้งวดกว่ากนั แผนรบัมอืฉุกเฉินต้องรวมถงึ 
เครื่องมอืตรวจจบัและดบัเพลงิที่เหมำะสม ทำงออกฉุกเฉินที่เพยีงพอ ขอ้มลูกำรตดิต่อหน่วยกู้ภยัฉุกเฉินและแผนฟ้ืนฟูหลงัเกดิเหตุ 
แผนและกระบวนกำรดงักล่ำวต้องเน้นที่กำรลดอนัตรำยใหเ้หลอืน้อยที่สุด ที่เกดิขึน้ต่อชวีติ สิง่แวดล้อมและทรพัย์สิน 

 

3. การบาดเจบ็และความเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน 

ต้องมกีำรน ำระเบยีบปฏบิตัแิละระบบต่ำงๆ มำใช้ เพื่อป้องกนั จดักำร ตดิตำม และรำยงำนกำรบำดเจบ็และควำมเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมำจำกกำรท ำงำน 

รวมถงึมำตรกำรส่งเสรมิกำรรำยงำนของแรงงำน กำรจ ำแนกและบนัทกึกรณีบำดเจบ็และเจบ็ป่วย กำรใหก้ำรรกัษำที่จ ำเป็น กำรสอบสวนและด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขที่สำเหตุ 
และกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้รงงำนกลบัเขำ้ท ำงำน 

 

4. สุขอนามยัอุตสาหกรรม 

แรงงำนที่เสีย่งต่อกำรได้รบัสำรเคม ีสำรชวีภำพและกำยภำพ ต้องได้รบักำรระบุ ประเมนิ ควบคุมตำมล ำดบัขัน้ของกำรควบคุมอนัตรำยที่อำจเกดิขึน้ 
ซพัพลำยเออร์ต้องหำโอกำสในกำรขจดั และ/หรอืลดโอกำสในกำรเกดิอนัตรำย ถ้ำหำกกำรขจดัหรอืกำรลดไม่สำมำรถท ำได้ 
อนัตรำยที่มโีอกำสเกดิขึน้ต้องได้รบักำรควบคุมที่เหมำะสมด้ำนกำรออกแบบ ด้ำนวศิวกรรมและด้ำนกำรควบคุมดูแล 
เมื่อไม่สำมำรถควบคุมควำมเสีย่งอนัตรำยได้อย่ำงเพยีงพอโดยวธิกีำรดงักล่ำว 
สุขภำพของแรงงำนต้องได้รบักำรป้องกนัโดยกำรใช้อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลที่เหมำะสมที่ได้รบักำรบ ำรุงรกัษำอย่ำงดีและแรงงำนไม่ต้องรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำย 
โปรแกรมกำรป้องกนัควรด ำเนินไปอย่ำงต่อเน่ืองและรวมถงึเอกสำรใหค้วำมรูเ้กี่ยวกบัควำมเสีย่งที่เชื่อมโยงกบัอนัตรำยเหล่ำนัน้  
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5. งานท่ีต้องการแรงงานทางกายภาพ 

แรงงำนที่เสีย่งต่ออนัตรำยจำกงำนที่ใช้แรงงำนทำงกำยภำพ รวมถงึกำรจดักำรกบัวสัดุโดยแรงงำนคนและกำรยกของหนักหรอืยกของเป็นประจ ำ 
กำรยนืเป็นเวลำนำนหรอืเป็นประจ ำ หรอืงำนประกอบที่ใช้แรงมำก ต้องได้รบักำรระบุ ประเมนิ และควบคุม 

 

6. การป้องกนัอนัตรายจากการใช้เคร่ืองจกัรกล 

เครื่องจกัรกลกำรผลิตและเครื่องจกัรอื่นๆ ต้องได้รบักำรประเมนิควำมปลอดภยั ในกรณีที่เครื่องจกัรอำจก่อใหเ้กดิอนัตรำยและกำรบำดเจบ็ต่อแรงงำน 

ต้องมเีครื่องป้องกนัทำงกำยภำพ เครื่องลอ็ก และสิง่ป้องกนัที่ต้องได้รบักำรบ ำรุงรกัษำอย่ำงเหมำะสม 

 

7. สุขอนามยั อาหาร และท่ีอยู่อาศยั  
แรงงำนต้องสำมำรถเขำ้ถงึหอ้งสุขำที่สะอำด น ้ำดื่มสะอำด กำรเตรยีมและจดัเก็บอำหำร และสถำนที่รบัประทำนอำหำรที่ถูกสุขลกัษณะ 
หอพกัแรงงำนที่ซพัพลำยเออร์หรอืนำยหน้ำจดัหำแรงงำนจดัหำให้ ต้องได้รบักำรดูแลรกัษำใหส้ะอำดและปลอดภยั พรอ้มด้วยทำงออกฉุกเฉินที่เหมำะสม 

น ้ำรอ้นส ำหรบัอำบน ้ำ ระบบแสงสว่ำง ระบบท ำควำมรอ้นและกำรระบำยอำกำศที่เพยีงพอ 
และพื้นที่ที่ปลอดภยัเพยีงพอส ำหรบักำรเก็บรกัษำทรพัย์สนิส่วนบุคคลหรอืของมคี่ำและพื้นที่ส่วนตวั พรอ้มสทิธใินกำรเขำ้ออกสถำนที่ได้ตำมเหตุผลอันควร 
 

8. การส่ือสารด้านสุขภาพและความปลอดภยั 

ซพัพลำยเออร์ต้องใหข้อ้มูลเรื่องสุขภำพและควำมปลอดภยัที่เหมำะสมแก่แรงงำนและกำรฝึกอบรมในภำษำที่แรงงำนใช้  หรอืในภำษำที่แรงงำนเขำ้ใจ 
เกี่ยวกบัอนัตรำยที่ถูกระบุในสถำนที่ท ำงำนที่แรงงำนดงักล่ำวมคีวำมเสีย่งที่จะประสบ รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงอนัตรำยจำกเครื่องจกัร ไฟฟ้ำ สำรเคม ีอคัคภียั 
และอนัตรำยทำงร่ำงกำย ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภยั รวมถงึเอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยัของวสัดุ (Safety Data Sheet) 

และค ำเตอืนต่ำงๆ ต้องได้รบักำรตดิประกำศไวอ้ย่ำงชดัเจนในสถำนประกอบกำรหรอืตดิไวใ้นสถำนที่ที่ระบุไวแ้ละแรงงำนเขำ้ถงึได้  ต้องมกีำรฝึกอบรมใหก้บั 
แรงงำนทุกคนก่อนเริม่ต้นกำรท ำงำนและเป็นประจ ำในภำยหลงั 
แรงงำนต้องได้รบักำรส่งเสรมิใหต้ระหนักถงึควำมส ำคญัด้ำนควำมปลอดภยัและได้รบักำรส่งเสรมิใหแ้จ้งเมื่อมคีวำมกงัวลเกี่ยวกบัเรื่องสุขภำพและควำมปลอดภยัโดยปรำศจำ
กควำมกงัวลเรื่องกำรตอบโต้  
 

9. คณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภยัของแรงงาน 

ซพัพลำยเออร์ควรจะรเิริม่จดัตัง้และสนับสนุนคณะกรรมกำรสุขภำพและควำมปลอดภยัของแรงงำน เพื่อปรบัปรุงกำรใหค้วำมรูเ้รื่องสุขภำพและควำมปลอดภยัอย่ำงต่อเน่ือง 
และกระตุ้นใหแ้รงงำนแจ้งขอ้มูลเกี่ยวกบัปัญหำเรื่องสุขภำพและควำมปลอดภยัในสถำนที่ท ำงำน 
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D. มำตรฐำนส ำหรบัสิง่แวดลอ้ม 

NXP ตระหนักว่ำควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมถอืเป็นส่วนหน่ึงของกำรผลติสนิคำ้ระดบัโลก กำรด ำเนินกำรผลติต้องลดผลกระทบต่อชุมชน สิง่แวดล้อม 

และทรพัยำกรธรรมชำต ิในขณะเดยีวกนัต้องปกป้องสุขภำพและควำมปลอดภยัของสำธำรณชนอกีด้วย  
 
มำตรฐำนด้ำนสิง่แวดล้อม มดีงัน้ี:  
 

1. ใบอนุญาตและการรายงานด้านส่ิงแวดล้อม  

ใบอนุญำตด้ำนสิง่แวดล้อมที่จ ำเป็นทัง้หมด (เช่น กำรตดิตำมกำรปล่อยมลพษิ) กำรอนุมตั ิและกำรขึน้ทะเบยีนต้องได้รบักำรด ำเนินกำร เก็บรกัษำ 
และปรบัปรุงใหต้รงกบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนัและต้องปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดในกำรรำยงำน  

 

2. การป้องกนัมลภาวะและการลดการใช้ทรพัยากร  
ต้องมกีำรลดกำรปล่อย กำรระบำยสำรพษิ และกำรผลิตของเสยีให้เหลอืน้อยที่สุด รวมถงึกำรขจดัใหห้มดไปที่แหล่งก่อเกดิ หรอืท ำกำรปฏบิตักิำร ตวัอย่ำงเช่น 
กำรเพิม่อุปกรณ์ควบคมุมลพษิ กำรปรบัปรุงกำรผลติ กำรบ ำรุงรกัษำ และกระบวนกำรทำงสำธำรณูปโภค หรอืโดยวธิกีำรอื่นๆ ต้องอนุรกัษ์กำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำต ิ
โดยรวมถงึน ้ำ เชื้อเพลงิฟอสซลิ แร่ธำตุและผลติภณัฑ์จำกป่ำไม ้หรอืด้วยวธิกีำรปฏบิตักิำร เช่น ปรบัปรุงกำรผลติ กำรบ ำรุงรกัษำและกระบวนกำรทำงสำธำรณูปโภค 
กำรใช้วสัดุทดแทน กำรน ำไปใช้ซ ้ำ กำรอนุรกัษ์ กำรรไีซเคิลหรอืโดยวธิกีำรอื่น ๆ  

 

3. สสารอนัตราย  
ต้องมกีำรชี้บ่งสำรเคม ีของเสยี และวตัถุอื่นใดที่ก่ออนัตรำยหำกปล่อยออกสู่สิง่แวดล้อม 

ตดิป้ำยแสดงและจดักำรเพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำมกีำรดูแลด้ำนควำมปลอดภยัในเรื่องกำรจดักำร กำรเคลื่อนยำ้ย กำรจดัเก็บ กำรรไีซเคิลหรอืกำรน ำกลบัมำใช้ใหม่ 
รวมถงึกำรก ำจดัทิ้ง  
 

4. ขยะมูลฝอย  
ซพัพลำยเออร์ต้องใช้วธิกีำรอย่ำงเป็นระบบและรบัผดิชอบในกำรระบุ จดักำร ลด และก ำจดัหรอืรไีซเคิลขยะมูลฝอย (ที่ไม่เป็นอนัตรำย)  
 

5. การปล่อยมลภาวะทางอากาศ  

กำรปล่อยสำรระเหยที่เป็นสำรอนิทรย์ีเคม ีละอองลอย สำรกดักร่อน สำรอนุภำค สำรเคมที ำลำยโอโซน และกำรเผำไหมท้ี่เกดิจำกกำรปฏบิตังิำนออกสู่อำกำศ 

ต้องได้รบักำรจ ำแนก ตรวจสอบ ควบคมุเป็นประจ ำ และบ ำบดัตำมที่กฎหมำยและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดก่อนปล่อยออก 

สารท าลายโอโซนต้องได้รบัการดูแลและบรหิารจดัการใหส้อดคล้องกบัพธิสีารมอนทรอีอล 
ซพัพลำยเออร์ต้องด ำเนินกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบควบคุมกำรปล่อยมลภำวะทำง อำกำศเป็นประจ ำ 
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6. ข้อจ ากดัด้านวสัดุ  
ซพัพลำยเออร์ต้องยดึถอืกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยในท้องถิน่หรอืระเบยีบและขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรหำ้มหรอืกำรจ ำกดักำรใช้ หรอืกำรจดักำรสำรเฉพำะในกระบวนกำรผลติ 
และวสัดุในผลิตภณัฑ์ รวมถงึกำรตดิฉลำกระบุเกี่ยวกบักำรรไีซเคิลและกำรก ำจดัทิ้ง ซพัพลำยเออร์จะต้องระบุและจดักำรสำรที่เป็นอนัตรำยหำกปล่อยออกสู่สิง่แวดล้อม 

เพื่อใหแ้น่ใจว่ำมกีำรจดักำร เคลื่อนยำ้ย จดัเก็บ รไีซเคลิ น ำกลบัมำใช้ใหม่ และก ำจดัทิ้งอย่ำงปลอดภยั  
 
ผูถู้กตรวจสอบผูม้สี่วนร่วมในกำรผลติวสัดุที่จะเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ์ขัน้สุดท้ำยของ NXP และผูถู้กตรวจสอบผูม้สี่วนร่วมในกำรผลติสนิคำ้ภำยใต้แบรนด์ NXP 

จะต้องปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดผลติภณัฑ์ภำยใต้ควำมรบัผดิชอบของ NXP หำกได้รบัค ำรอ้งขอจำก NXP 

ซพัพลำยเออร์จะต้องจดัหำขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนประกอบวสัดุทัง้หมดใหแ้ก่ NXP โดยใช้รูปแบบกำรรำยงำนขอ้มูลของ NXP 

ผูถู้กตรวจสอบต้องระบุและบรหิารจดัการสารประกอบในผลติภณัฑ์ที่เป็นอันตรายทางสิง่แวดล้อม และต้องปฏบิตัใิหส้อดคล้องกบัขอ้หนดเกี่ยวกบัฉลากและการรไีซเคิล 
การปฏบิตัใิหส้อดคล้องต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนด NXP ECO-Product Substance Control for Products and Packaging เวอร์ชัน่ล่าสุด 
ขอ้ก าหนดที่ต้องปฏบิตัใิหส้อดคล้อง รวมขอ้หนดต่อไปน้ีด้วย 

• ขอ้ก าหนด RoHS ในยุโรปและจนี 
• ขอ้ก าหนด REACH 
• ขอ้ก าหนด WEEE 
• ขอ้ก าหนด ELV 
• ขอ้ก าหนดอื่นๆของประเทศและภูมภิาคที่ NXP ด าเนินกจิกรรมการผลติ 

ตามค ารอ้งขอของ NXP ผูถู้กตรวจสอบต้องใหข้อ้มูลรายงานเน้ือหาวสัดุฉบบัเต็มตามรูปแบบในขอ้ก าหนด IPC-1752A XML Class หลกัฐานเพิม่เตมิที่จ าเป็นต้องม ีคอื 
รายงานประจ าปีในการทดสอบสารตามขอ้ก าหนด RoHS การทดสอบฮาโลเจน และแร่พลวง ซึ่งการทดสอบต้องสอดคล้องกบัมาตรฐาน IEC62321 
และต้องด าเนินการโดยแลปภายนอกที่ได้การรบัรอง ISO/IEC 17025 
 

7. การจดัการน ้า 
ซพัพลำยเออร์ต้องด ำเนินโครงกำรกำรจดักำรน ้ำ โดยกำรจดัท ำบนัทกึ ก ำหนดคุณลกัษณะ และตรวจสอบตดิตำมแหล่งน ้ำ กำรใช้น ้ำ และกำรปล่อยน ้ำ 
รวมถงึกำรแสวงหำโอกำสในกำรอนุรกัษ์น ้ำ และควบคุมช่องทำงกำรปนเป้ือน ต้องก ำหนดคุณลกัษณะ ตรวจตดิตำม 

ควบคุมและบ ำบดัน ้ำเสยีทุกชนิดตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำยและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง ก่อนท ำกำรปล่อยหรอืก ำจดัสู่ภำยนอก 
ซพัพลำยเออร์ต้องท ำกำรเฝ้ำพนิิจประสทิธภิำพของระบบกำรบ ำบดัน ้ำเสยีและระบบกำรกกัเก็บเป็นประจ ำ 
เพื่อใหแ้น่ใจถงึสมรรถนะและควำมสอดคล้องกบักฏระเบยีบ เมื่อได้รบัค ำรอ้งขอจำก NXP ซพัพลำยเออร์จะต้องเขำ้ร่วมในกำรรำยงำนกำรใช้น ้ำขององค์กร 
CDP และ/หรอืกำรรำยงำนสิง่แวดล้อม RBA 

 

8. การใช้พลงังานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ซพัพลำยเออร์ต้องก ำหนดเป้ำหมำยในกำรลดก๊ำซเรอืนกระจก โดยเป็นเป้ำหมำยระดบัองค์กร ต้องมกีำรตดิตำมและบนัทกึกำรใช้พลงังำนและกำรปล่อย 
ก๊ำซเรอืนกระจกที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดใน Scope 1 และ 2 และต้องมกีำรรำยงำนผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดต่อสำธำรณะ ซพัพลำยเออร์ต้องหำวธิกีำร 
ที่คุม้ค่ำต่อต้นทุนเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิำพในกำรใช้พลงังำน และเพื่อลดปรมิำณกำรใช้พลงังำนและกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกใหต้ ่ำที่สุด เมื่อได้รบัค ำรอ้งขอจำก 
NXP ซพัพลำยเออร์จะต้องเขำ้ร่วมในกำรเปิดเผยขอ้มูลซพัพลำยเชนขององค์กร CDP และ/หรอื กำรรำยงำนสิง่แวดล้อม RBA 

 

9. ใบรบัรอง 
ซพัพลำยเออร์ผูม้สี่วนร่วมในกำรผลติหรอืจดัหำวสัดุที่จะเป็นส่วนหน่ึงของผลติภณัฑ์ของ NXP จะต้องได้รบักำรรบัรอง ISO14001 (หรอืเทยีบเท่ำ) 
หรอืมแีผนที่จะขอใบรบัรอง 
หรอืซพัพลำยเออร์ด้ำนวสัดุจะต้องจดัหำเอกสำรหลกัฐำนที่เป็นกลำงที่ยนืยนัเกี่ยวกบัระบบจดักำรสิง่แวดล้อมในกำรด ำเนินงำนและแสดงกำรรับรองที่เทยีบเท่ำ 
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E. มำตรฐำนส ำหรบัจรรยำบรรณทำงธุรกจิ 

ซพัพลำยเออร์จะต้องยดึถอืตำมมำตรฐำนสูงสุดของกำรปฏบิตัติำมหลกัจรรยำบรรณ เมื่อด ำเนินกำรกบัพนักงำน ซพัพลำยเออร์ และลูกคำ้ 
 

1. ความซื่อสตัยท์างธุรกิจ 
ต้องยดึถอืมำตรฐำนควำมซื่อสตัย์ขัน้สูงสุดในทุกกำรด ำเนินกำรทำงธุรกจิ ซัพพลำยเออร์ต้องมนีโยบำยไม่ประนีประนอมต่อกำรทุจรติโดยสิ้นเชงิ เพื่อป้องกนักำรตดิสนิบน 

กำรคอรปัชนั กำรรดีไถ และกำรฉ้อฉลในทุกรูปแบบ  

 

2. ไม่มีการเอื้อประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม 

ต้องไม่สญัญำ เสนอ มอบอ ำนำจ ใหห้รอืยอมรบักำรตดิสนิบนหรอืวธิกีำรอืน่ใดที่จะท ำใหไ้ด้รบัผลประโยชน์ที่ไม่ควรหรอืไม่เหมำะสม ขอ้หำ้มน้ีรวมถงึกำรสญัญำ เสนอ 
มอบอ ำนำจ ให ้หรอืยอมรบัสิง่ของใดที่มมีูลค่ำ ไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยอ้อมผ่ำนทำงบุคคลที่สำม เพื่อใหไ้ด้มำหรอืรกัษำธุรกจิไว ้ชี้น ำธุรกจิแก่ผูใ้ดผูห้น่ึง 
หรอืได้รบัผลประโยชน์ที่ไม่เหมำะสม ต้องมกีำรตรวจสอบตดิตำมและบงัคบัใช้กระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำเป็นไปตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรคอรปัชนั 

 

3. การเปิดเผยข้อมูล 

กำรเจรจำทำงธุรกจิทัง้หมดควรกระท ำอย่ำงโปร่งใสและมกีำรอ้ำงองิในเอกสำรและบนัทกึขอ้มูลทำงธุรกิจของซพัพลำยเออร์อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ ขอ้มูลเกี่ยวกบัแรงงำน 

สุขภำพและควำมปลอดภยั วธิปีฏบิตัดิ้ำนสิง่แวดล้อมกจิกรรมทำงธุรกจิ โครงสรำ้ง สถำนะและผลประกอบกำรทำงกำรเงนิ 

ต้องได้รบักำรเปิดเผยตำมกฏระเบยีบและแนวปฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้งของอุตสำหกรรม  

 
กำรปลอมแปลงบนัทกึขอ้มูลหรอืแถลงขอ้ควำมอนัเป็นเทจ็เกี่ยวกบัเงื่อนไขหรอืวธิปีฏบิตัใินห่วงโซ่อุปทำนเป็นสิง่ที่ยอมรบัไม่ได้ 
 

4. ทรพัยสิ์นทางปัญญา 
สทิธใินทรพัย์สนิทำงปัญญำต้องได้รบักำรเคำรพ กล่ำวคอื กำรถ่ำยโอนเทคโนโลยแีละฐำนควำมรูต้้องกระท ำในลกัษณะที่มกีำรปกป้องสทิธใินทรพัย์สนิทำงปัญญำ 
ขอ้มูลของลูกคำ้และซพัพลำยเออร์ต้องได้รบักำรปกป้อง 
 

5. การด าเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

ต้องรกัษำมำตรฐำนของกำรด ำเนินธุรกจิ กำรโฆษณำ และกำรแข่งขนัที่เป็นธรรม  
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6. การปกป้องด้านอตัลกัษณ์และการไม่ตอบโต ้

ซพัพลำยเออร์จะต้องจดัใหม้โีครงกำรคุม้ครองควำมลบั ควำมเป็นนิรนำมและกำรปกป้องซพัพลำยเออร์และแรงงำนที่เป็นผูร้อ้งเรยีน เวน้แต่จะถูกหำ้มโดยกฎหมำย 
ซพัพลำยเออร์จะต้องหำ้มกำรตอบโต้ต่อแรงงำนที่แจ้งปัญหำหรอืเรื่องรำวโดยสุจรติใจ หรอืแรงงำนที่ปฏเิสธค ำสัง่ที่ขดัต่อหลกัจรรยำบรรณแห่งซพัพลำยเออร์ของ NXP 

ซพัพลำยเออร์จะต้องจดัหำกลไกกำรรอ้งเรียนโดยไม่เปิดเผยชื่อ โดยเปิดโอกำสใหแ้รงงำนได้รำยงำนปัญหำในสถำนที่ท ำงำน โดยเป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบท้องถิน่ 

ซพัพลำยเออร์จะต้องมโีครงกำรสื่อสำรอย่ำงเป็นทำงกำรที่จะช่วยใหแ้น่ใจว่ำแรงงำนทุกคนได้รบัทรำบขอ้มูลอย่ำงครบถ้วนและเขำ้ใจนโยบำยห้ำมกำรตอบโต้ 
 

7. การหาแหล่งแร่ธาตุโดยมีความรบัผิดชอบ 

ซพัพลำยเออร์ต้องมนีโยบำยและใหม้กีำรตรวจสอบแหล่งที่มำและห่วงโซ่กำรดูแลแร่แทนทำลมั ดบีุก ทงัสเตน และทอง 
ในผลติภณัฑ์ที่ผลติเพื่อมัน่ใจว่ำแร่ดงักล่ำวจดัหำมำจำกแหล่งตำมแนวทำงที่สอดคล้องกบัองค์กำรเพื่อควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิและกำรพฒันำ (OECD) 
และมลี ำดบัห่วงโซ่กำรครอบครองจำกพื้นที่ที่ได้รบัผลกระทบจำกควำมขดัแยง้หรอืพื้นที่ที่มคีวำมเสีย่งสูง 
ซพัพลำยเออร์ต้องด ำเนินกำรตรวจสอบสถำนะอย่ำงเคร่งครดัในกำรหำแหล่งที่มำและล ำดบัห่วงโซ่ของกำรครอบครองแร่ธำตุเหล่ำน้ี 

ใหส้อดคล้องกบักรอบกำรท ำงำนตรวจสอบสถำนะที่เป็นที่ยอมรบั และแสดงมำตรฐำนกำรตรวจสอบสถำนะที่มใีหแ้ก่ NXP เมื่อมกีำรรอ้งขอ 
 

8. ความเป็นส่วนตวั 
ซพัพลำยเออร์ใหค้ ำมัน่ในกำรปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลตำมควำมคำดหมำยและด้วยเหตุผลอนัควรของผูท้ี่ท ำธุรกจิด้วย รวมถงึซพัพลำยเออร์ ลูกคำ้ ผู้บรโิภค และพนักงำน 

ซพัพลำยเออร์ต้องปฏบิตัติำมกฎหมำยรกัษำควำมปลอดภยัควำมเป็นส่วนตวัและระเบยีบขอ้ก ำหนดในกรณีที่ได้รวบรวม เก็บรกัษำ ประมวลผล ส่งต่อ 
และแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคล  
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F. มำตรฐำนของระบบกำรบรหิำรจดักำร 

ซพัพลำยเออร์ต้องปรบัใช้ หรอืจดัสรำ้งระบบกำรจดักำรทีม่ขีอบข่ำยเกี่ยวข้องกับเน้ือหำของหลกัจรรยำบรรณน้ี ระบบกำรจดักำรต้องได้รบักำรออกแบบขึน้เพื่อให:้ (ก) 
สอดคล้องกบักฎหมำย ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดของลูกคำ้ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประกอบกจิกำรและผลติภณัฑ์ของซพัพลำยเออร์ (ข) สอดคล้องกบัหลกัจรรยำบรรณน้ี และ (ค) 
ระบุและบรรเทำควำมเสีย่งจำกกำรปฏบิตังิำนอนัเกี่ยวเน่ืองกบัหลกัจรรยำบรรณน้ี นอกจำกน้ี ระบบยงัควรเอื้ออ ำนวยกำรปรบัปรุงอย่ำงต่อเน่ือง 
 
ระบบกำรจดักำรควรมอีงค์ประกอบเบื้องต้นต่อไปน้ี: 

 

1. ค ามัน่สญัญาของบริษทั 

ซพัพลำยเออร์ควรมคี ำแถลงนโยบำยควำมรบัผดิชอบด้ำนสงัคมและสิง่แวดล้อมของบรษิทั 

เพื่อยนืยนัถึงพนัธกจิของซพัพลำยเออร์ที่ปฏบิตัตินใหส้อดคล้องและปรบัปรุงอย่ำงต่อเน่ือง โดยได้รบักำรเหน็ชอบโดยคณะผูบ้รหิำร 
และตดิประกำศไวเ้ป็นภำษำท้องถิน่หรอืภำษำที่ทุกคนเขำ้ใจได้ภำยในสถำนประกอบกำร 
 

2. ความส านึกในหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
ซพัพลำยเออร์ต้องระบุตวัผูบ้รหิำรอำวุโสและผูแ้ทนของบรษิทัที่รบัผดิชอบในกำรน ำระบบกำรจดักำรและโครงกำรที่เกี่ยวขอ้งมำปฏบิตัิ 
ผูบ้รหิำรอำวุโสท ำกำรทบทวนสถำนะของระบบกำรจดักำรเป็นประจ ำ 
 

3. ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อก าหนดของ NXP 

ซพัพลำยเออร์ต้องมกีระบวนกำรเพื่อระบุ ตดิตำม และท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบักฎหมำย กฏระเบยีบและขอ้ก ำหนดของลูกคำ้ที่บงัคบัใช้  
รวมถงึขอ้ก ำหนดของหลกัจรรยำบรรณน้ี 

 

4. การประเมินความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 
ซพัพลำยเออร์ต้องมกีระบวนกำรเพื่อชี้บ่งกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย สิง่แวดล้อม สุขภำพและควำมปลอดภยั 
และวธิปีฏบิตัต่ิอแรงงำนและควำมเสีย่งต่อจรยิธรรมที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประกอบกจิกำรของซพัพลำยเออร์ 
ซพัพลำยเออร์ต้องมกีำรพจิำรณำระดบันัยส ำคญัที่เกี่ยวขอ้งส ำหรบัควำมเสีย่งแต่ละรำยกำร และมกีำรใช้กระบวนกำรและกำรควบคุมทำงกำยภำพที่เหมำะสม 

เพื่อควบคุมควำมเสีย่งที่ระบุใหเ้ป็นไปตำมกฏระเบยีบ 

 

5. วตัถปุระสงค์การปรบัปรงุ 
ซพัพลำยเออร์ต้องมกีำรก ำหนดวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยและแผนกำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อปรบัปรุงผลกำรท ำงำนด้ำนสงัคม สิง่แวดล้อม 
สุขภำพและควำมปลอดภยัของซพัพลำยเออร์ รวมถงึกำรประเมนิผลควำมส ำเรจ็ตำมวตัถุประสงค์ของซพัพลำยเออร์เป็นระยะๆ 

 

6. การฝึกอบรมและความสามารถ 

ซพัพลำยเออร์ต้องจดัโครงกำรฝึกอบรมผูจ้ดักำรและแรงงำนเพื่อบงัคบัใช้นโยบำย กระบวนกำรท ำงำนและวตัถุประสงค์กำรปรบัปรุงของซพัพลำยเออร์ 
และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้ก ำหนดที่บงัคบัใช้ 
 

7. การส่ือสาร 
ซพัพลำยเออร์ต้องมกีระบวนกำรสื่อสำรขอ้มูลที่ชดัเจนและถูกต้องเกี่ยวกบันโยบำย แนวปฏบิตั ิควำมคำดหวงัและผลกำรท ำงำนของซพัพลำยเออร์ ต่อแรงงำน 

ซพัพลำยเออร์ และลูกคำ้ 
 

8. ความคิดเห็นตอบกลบั การมีส่วนร่วม และการร้องทุกขข์องแรงงาน 

ซพัพลำยเออร์ต้องมกีระบวนกำรอย่ำงต่อเน่ือง รวมถงึกลไกกำรรอ้งทุกขท์ี่มปีระสทิธภิำพเพื่อประเมนิควำมเขำ้ใจของพนักงำน 

และรบัควำมคดิเหน็ตอบกลบัต่อวธิปีฏบิตัแิละสภำพกำรท ำงำนตำมที่ครอบคลุมอยู่ในหลกัจรรยำบรรณน้ี เพื่อส่งเสรมิกำรปรบัปรุงอย่ำงต่อเน่ือง 
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แรงงำนต้องได้รบัสภำพแวดล้อมที่ปลอดภยัในกำรแจ้งเรื่องรอ้งทุกขโ์ดยไม่ต้องกงัวลกบักำรตอบโต้ 
 

9. การตรวจติดตามและประเมิน 

ซพัพลำยเออร์ต้องท ำกำรประเมนิตนเองเป็นระยะๆ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำได้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้ก ำหนด 

รวมถงึเน้ือหำของหลกัจรรยำบรรณและขอ้ก ำหนดของลูกคำ้ตำมที่สญัญำไว้ ใหส้มัพนัธ์กบัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

 

10. กระบวนการปฏิบติัการแก้ไข 
ซพัพลำยเออร์ต้องมกีระบวนกำรปฏบิตักิำรแก้ไขอย่ำงทนัท่วงทต่ีอควำมเสื่อมประสทิธภิำพ โดยระบุได้จำกกำรประเมนิภำยในหรอืภำยนอก กำรตรวจสอบ กำรสบืสวน 

และกำรทบทวน 

 

11. การจดัท าเอกสารและบนัทึกข้อมูล 

ซพัพลำยเออร์ต้องมกีำรสรำ้งและรกัษำเอกสำรและบนัทกึขอ้มูลเพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำได้ปฏบิตัติำมระเบยีบและสอดคล้องกบัขอ้ก ำหนดของซพัพลำยเออร์ 
ร่วมกบักำรรกัษำควำมลบัเพื่อปกป้องควำมเป็นส่วนตวัตำมควำมเหมำะสม 
 

12. ความรบัผิดชอบของซพัพลายเออร ์
ซพัพลำยเออร์จะต้องมกีระบวนกำรเพื่อสื่อสำรขอ้ก ำหนดหลกัจรรยำบรรณแห่งซพัพลำยเออร์ของ NXP หรอืขอ้ก ำหนดที่เทยีบเท่ำใหแ้ก่ซพัพลำยเออร์เอง 
ซพัพลำยเออร์ล ำดบัถดัไป และเพื่อเฝ้ำตดิตำมกำรปฏบิตัติำมหลกัจรรยำบรรณน้ีของซพัพลำยเออร์ 
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G. ข้อมูลเอกสาร 
 
1. แหล่งอ้างอิง 

มำตรฐำนดงัต่อไปน้ีได้น ำมำใช้ในกำรจดัเตรยีมหลกัจรรยำบรรณและอำจเป็นแหล่งขอ้มูลเพิม่เตมิที่เป็นประโยชน์ได้  
• กฎหมำยปฏรูิปวอลล์สตรที ดอดด์-แฟรงค์และพระรำชบญัญตักิำรคุม้ครองผูบ้รโิภค 

http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf 

• ระบบกำรจดักำรและกำรตรวจสอบด้ำนสิง่แวดล้อม 
www.quality.co.uk/emas.htm 

• หลกัจรรยำบรรณทำงกำรคำ้ 
www.ethicaltrade.org/ 

• แนวปฏบิตัขิององค์กรแรงงำนสำกลด้ำนควำมปลอดภยัและสุขภำพ 

www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf 

• มำตรฐำนแรงงำนนำนำชำตขิององค์กรแรงงำนสำกล 
www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm 

• ISO 14001 

www.iso.org 

• สมำคมป้องกนัอคัคภียัแห่งชำต ิ
www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp 

• OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict- Affected 

and High-Risk Areas 

www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm 
• OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

www.oecd.org/mne/ 

• OHSAS 18001 

www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/  

• หลกัจรรยำบรรรณของพนัธมติรธุรกจิผูม้คีวำมรบัผดิชอบ (ชื่อเดมิ แนวร่วมประชำคมอุตสำหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์) 
http://www.responsiblebusiness.org/ 

• SA 8000 

www.cepaa.org 

• มำตรฐำนควำมรบัผดิชอบทำงสงัคม (SAI)  

www.sa-intl.org 

• ปฏญิญำสทิธมินุษยชนแห่งสหประชำชำต ิ
www.un.org/Overview/rights.html 

• อนุสญัญำสหประชำชำตว่ิำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ 
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/ 

• ขอ้ตกลงสำกลแห่งสหประชำชำต ิ
www.unglobalcompact.org 

• ระเบยีบกำรเขำ้ซื้อกจิกำรของรฐับำลกลำงสหรฐัอเมรกิำ  
www.acquisition.gov/far/ 

http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
http://www.quality.co.uk/emas.htm
http://www.ethicaltrade.org/
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf
http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm
http://www.iso.org/
http://www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp
http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm
http://www.oecd.org/
http://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/
http://www.responsiblebusiness.org/
http://www.cepaa.org/
http://www.sa-intl.org/
http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
http://www.unglobalcompact.org/

