
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายและแนวปฏิบติั 
ด้านการจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่างรบัผิดชอบ 

กลุ่มธรุกิจการค้าระหวา่งประเทศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

หน้า 1 จาก 17 
 

SGC.CPI 004/2564  เรื่อง นโยบายและแนวปฏบิตั ิดา้นการจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างรบัผดิชอบ                                                        

กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ     มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2564 

 

 
สารบญั 

 
 

1. ความส าคญั 2 

2. ขอบเขตนโยบาย 2 

3. วตัถุประสงค ์ 2 

4. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 2 

5. แนวปฏบิตั ิ 4 

6. การฝึกอบรม 10 

7. การแจง้เบาะแส 10 

8. การขอค าแนะน า 11 

9. บทลงโทษ 11 

10. กฎหมาย กฎระเบยีบและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 11 

11. ภาคผนวก 11 

ภาคผนวก ก แบบสญัญามาตรฐานว่าดว้ยเรื่องสทิธมินุษยชนในการท าสญัญาจดัซือ้ 12 

 

 

 

 

 

 



   

หน้า 2 จาก 17 
 

SGC.CPI 004/2564  เรื่อง นโยบายและแนวปฏบิตั ิดา้นการจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างรบัผดิชอบ                                                        

กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ     มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2564 

 

นโยบายและแนวปฏิบติั 

ด้านการจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่างรบัผิดชอบ 

กลุ่มธรุกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 

1. ความส าคญั 
 

กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื จงึใหค้วามส าคญัต่อ
กระบวนการผลติตัง้แต่ตน้น ้าจนถงึปลายน ้าควบคู่ไปกบัการสง่เสรมิแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการด าเนินธุรกจิ
ภายใตก้รอบ การด าเนินงานการจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างรบัผดิชอบ 

 
2. ขอบเขตนโยบาย 

นโยบายและแนวปฏิบตัินี้ใช้บงัคบักบัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ต่อไปนี้เรยีกว่า “เครอืฯ” หมายถึง 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั และบรษิทัในเครอืทุกบรษิทั ซึง่ “บรษิทั” ทีจ่ะกล่าวถงึในเอกสารฉบบั
นี้ให้หมายถึง บริษัทหนึ่ง ๆ ที่น าเอาเอกสารฉบับนี้ไปบังคบัใช้ ทัง้นี้จะมีการทบทวนโยบายฉบับนี้ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ หรอืกรณีมเีหตุอนัสมควร 
 
3. วตัถปุระสงค ์
 

เพื่อให้ผู้บรหิารและพนักงานมสี่วนรบัผดิชอบร่วมกบัคู่ค้าธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานในการพฒันา
อย่างยัง่ยนืใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูม้สีว่นได้สว่นเสยีทุกภาคสว่น 
           
4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 

4.1 คณะกรรมการบริษทั 
 

ก าหนดใหม้นีโยบายและแนวปฏบิตักิารบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน และก ากบัดูแลเพื่อให้
มัน่ใจว่ามกีารบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

 

4.2 ผู้บริหาร 
 

4.2.1 จดัให้มรีะเบียบปฏิบตัใิห้เหมาะสมกบับรบิทของแต่ละบรษิัทโดยให้สอดคล้องกบั
นโยบายและแนวปฏบิตั ิและขอ้ก าหนด กฎหมายของประเทศทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิ 
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4.2.2 จดัให้มโีครงสร้างผู้ร ับผดิชอบ เช่น คณะท างานบรหิารห่วงโซ่อุปทาน หน่วยงาน 
หรอืบุคคลผูร้บัผดิชอบ เพื่อดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบยีบ
ปฏบิตั ิ

4.2.3 ก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิและระเบยีบปฏบิตั ิตลอดจน
หาแนวทางพฒันาปรบัปรุงเพื่อให้การน าไปปฏบิตัมิปีระสทิธิภาพมากขึ้น รวมทัง้
มัน่ใจว่ามกีารรายงานผลการปฏบิตัิงานตามนโยบายและแนวปฏบิตัิและระเบียบ
ปฏบิตั ิ
 

4.3 คณะท างานบริหารห่วงโซ่อปุทาน/หน่วยงาน/บุคคลท่ีรบัผิดชอบ 
 

4.3.1 สื่อสารและให้ค าแนะน าแก่บุคลากรเพื่อปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ และ
ระเบยีบปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 

4.3.2 ติดตามดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ รวมทัง้ตอบสนองกับ 
ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและองคก์รภายนอกที่เกีย่วขอ้ง 

4.3.3 รายงานผลการด าเนินงานดา้นการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างรบัผดิชอบต่อ
คณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารอย่างสม ่าเสมอ 
 

4.4 เจ้าหน้าท่ีคู่ค้าธรุกิจสมัพนัธ ์ 
 

4.4.1 ประสานงานกบัคู่ค้าธุรกิจปัจจุบนัและคู่ค้าธุรกิจรายใหม่เพื่อให้คู่ค้าธุรกิจท าแบบ
ประเมนิตนเองดา้นความยัง่ยนืตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

4.4.2 ท างานร่วมกบัทมีตรวจประเมนิและคู่คา้ธุรกจิในการตรวจประเมนิและแกไ้ขประเดน็
ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ 

4.4.3 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะท างานบริหารห่วงโซ่อุปทาน /หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ/บุคคลทีร่บัผดิชอบ 

 

4.5 หน่วยงานจดัซ้ือ/เจ้าหน้าท่ีจดัซ้ือ 
 

4.5.1 สือ่สารและเผยแพร่จรรยาบรรณส าหรบัคู่คา้ธุรกจิไปยงัคู่คา้ธุรกจิ 
4.5.2 ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่คู่ค้าธุรกิจสมัพนัธ์เพื่อเริม่ต้นกระบวนการประเมนิคู่ค้า 

รายใหม่  
4.5.3 ประสานงานกบัคู่คา้ธุรกจิ 

 
 
 

4.6 คณะผู้ตรวจประเมิน 
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4.6.1 ท างานร่วมกบัเจ้าหน้าที่คู่ค้าธุรกิจสมัพนัธ์และคู่ค้าธุรกิจในการตรวจประเมนิและ
แกไ้ขประเดน็ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณคู่คา้ธุรกจิ 

4.6.2 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะท างานบริหารห่วงโซ่อุปทาน/หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ/บุคคลผูร้บัผดิชอบ 

 
5. แนวปฏิบติั 
 

5.1 การประเมินความเส่ียงของห่วงโซ่อุปทานตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
 

ประเมนิความเสีย่งของคู่คา้หลกัและคู่คา้รองตาม “ปัจจยัความเสีย่งในห่วงโซ่อุปทาน” โดย
ค านึงถงึขอ้มลูสาธารณะทีน่่าเชื่อถอืทีม่อียู่ รวมทัง้รายงานของรฐับาลและองคก์รนอกภาครฐั 
ส าหรบัห่วงโซ่อุปทานหรือวตัถุดิบที่มีความเสี่ยงสูง  กลุ่มธุรกิจควรร่วมกับคู่ค้าธุรกิจที่
เกีย่วขอ้งเพือ่การท าแผนรองรบั 

5.2 การก าหนดคู่ค้าหลกั (Critical Tier1 Supplier)  
 

5.2.1 เตรยีมทะเบียนคู่ค้าธุรกิจทัง้หมด ทัง้คู่ค้าหลกัและคู่ค้ารอง (รายการรายชื่อคู่ค้า
ธุรกจิ) 

5.2.2 จดัท าทะเบยีนคู่คา้ธุรกจิหลกัทีข่ายสนิคา้และบรกิารใหก้บักลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่าง
ประเทศ หรือกลุ่มธุรกิจโดยตรง (Critical Tier 1 Supplier) โดยพิจารณาจาก
ปรมิาณการซือ้ มลูค่าการซือ้ สว่นประกอบส าคญั หรอืหาสนิคา้ทดแทนไม่ได ้

5.2.3 เจา้หน้าทีคู่่คา้ธุรกจิสมัพนัธ ์ประสานคู่คา้ธุรกจิทีอ่ยู่ในทะเบยีนคู่คา้ธุรกจิหลกัที่ขาย
สนิค้าและบรกิารให้กบักลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรอืกลุ่มธุรกิจโดยตรง  
(Critical Tier 1 Supplier)  

5.2.4 ใหคู้่คา้ธุรกจิแต่ละรายทีอ่ยู่ในทะเบยีนคู่ค้าธุรกจิหลกัที่ขายสนิค้าและบรกิารให้กบั 
กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศหรอืกลุ่มธุรกจิโดยตรง  (Critical Tier 1 Supplier) 
ท า การประเมนิตนเอง โดยผลการประเมนิตนเองจะแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คอื “A” 
(ระดบัเล็กน้อย), “B” (ระดบัปานกลาง), “C” (ระดบัสูง) ซึ่งได้จากการประเมนิตาม
ตารางในหน้าที ่5 ดงันี้ 
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ผลการ
ประเมิน 

ร้อยละ 
คะแนนความเส่ียง 

แนวการการด าเนินงาน 

A 0-20.9 หน่วยงานจดัซื้อต้องจดัส่งแบบประเมนิตนเองให้คู่ค้าธุรกจิ
ประเมนิทุก 2 ปี เพื่อเป็นการยนืยนัผลการด าเนินงานของ
บรษิัทของคู่ค้าธุรกิจว่าสอดคล้องตามจรรยาบรรณส าหรับ 
คู่คา้ธุรกจิ 

B 21-70.9 หน่วยงานจดัซื้อต้องจดัส่งแบบประเมนิตนเองให้คู่ค้าธุรกจิ
ประเมนิทุก 1 ปี เพื่อเป็นการยนืยนัผลการด าเนินงานของ
บรษิัทของคู่ค้าธุรกิจว่าสอดคล้องตามจรรยาบรรณส าหรับ 
คู่คา้ธุรกจิ 

C 71-100 คู่คา้ธุรกจิตอ้งถูกตรวจประเมนิโดยคณะผูต้รวจประเมนิหรอื
ผูต้รวจประเมนิจากภายนอกทีบ่รษิทัฯว่าจา้ง  

 
 
 
 

5.3 การตรวจประเมินคู่ค้าธรุกิจตามระยะเวลาท่ีก าหนด (Audit) 
 

5.3.1 คณะท างานบริหารห่วงโซ่อุปทาน หรือหน่วยงานผู้ร ับผิดชอบ หรือบุคคล
ผู้รบัผดิชอบ แต่งตัง้คณะผู้ตรวจประเมนิเพื่อท าหน้าที่ตรวจประเมนิคู่ค้าธุรกจิ ซึ่ง
ควรประกอบด้วย 1) ตัวแทนจากหน่วยงานความปลอดภัย ชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 2) ตัวแทนจากหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล 3) ตัวแทนจาก
หน่วยงานก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ 4) ที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจสอบ
ภายนอกเท่าทีจ่ าเป็นหรอืพจิารณาตามความเหมาะสม 

5.3.2 คณะผูต้รวจประเมนิควรตรวจประเมนิคู่ค้าธุรกจิทุกรายทีไ่ด้ผลการประเมนิตนเอง
ด้านความยัง่ยืนในระดับ  “C” และควรสุ่มตรวจประเมินคู่ค้าธุ รกิจที่ ได้ผล 
การประเมนิตนเองดา้นความยัง่ยนืในระดบั “B” ดว้ย 

5.3.3 คณะผู้ตรวจประเมินต้องประเมินความสอดคล้องของคู่ค้าธุรกิจกับจรรยาบรรณ
ส าหรบัคู่ค้าธุรกิจ และรายงานต่อคณะท างานบรหิารห่วงโซ่อุปทาน/หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ/บุคคลผูร้บัผดิชอบ 

5.3.4 คณะผู้ตรวจประเมินจะแจ้งการปฏิบตัิที่ไม่สอดคล้องกบัจรรยาบรรณส าหรบัคู่ค้า
ธุรกจิใหคู้่คา้ธุรกจิรบัทราบ  
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5.4 การร้องขอให้แก้ไขประเดน็ท่ีไม่สอดคล้องกบัจรรยาบรรณส าหรบัคู่ค้าธุรกิจ 
 
 

5.4.1 เมื่อพบว่าคู่ค้าธุรกิจปฏิบตัิไม่สอดคล้องตามจรรยาบรรณส าหรบัคู่ค้าธุรกิจ คณะ
ผูต้รวจประเมนิจะออกเอกสารรายการแก้ไขประเดน็ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ
เลก็น้อย (Minor Corrective Action Request) หรอืเอกสารรายการแก้ไขประเด็นที่
ไม่สอดคล้องกบัจรรยาบรรณส าคญั (Major Corrective Action Request) ส าหรบั 
คู่คา้ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
  

1) เอกสารรายการแก้ไขประเดน็ที่ไม่สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณเลก็น้อย (Minor 
Corrective Action Request)  จะออกเมื่ อพบประเด็นที่ไ ม่สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิการคุกคามอย่างทนัทหีรอืเกดิปัญหารุนแรงต่อสทิธิ
มนุษยชนของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และ/หรอืคู่ค้าธุรกิจมีกระบวนการบริหาร
ความเสีย่งอยู่แลว้ แต่ตอ้งมกีารปรบัปรุงใหไ้ดต้ามทีบ่รษิทัคาดหวงั 

2) เอกสารรายการแก้ไขประเด็นที่ไม่สอดคล้องกบัจรรยาบรรณส าคญั (Major 
Corrective Action Request) จะถูกออกเมื่อมคีวามเสี่ยงที่จะมผีลกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือคู่ค้าธุรกิจไม่ได้มีข ัน้ตอน 
การบรหิารความเสีย่งทีส่ามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม  

5.4.2 คณะผู้ตรวจประเมนิรายงานประเด็นที่ไม่สอดคล้องกบัจรรยาบรรณ (Corrective 
Action Request) ทีเ่กดิขึน้แก่ผูบ้รหิารของคู่คา้ธุรกจิเพือ่แจง้ประเดน็ทีไ่ม่สอดคลอ้ง
กบัจรรยาบรรณ 

5.4.3 คณะผู้ตรวจประเมนิต้องระบุระยะเวลาที่คู่ค้าธุรกจิต้องด าเนินมาตรการเพื่อแก้ไข 
เยยีวยา ขอ้ปฏบิตัทิี่ไม่สอดคลอ้งต่าง ๆ และคู่ค้าธุรกจิต้องแจ้งกลบัมาตรการทีไ่ด้
ด าเนินการและ/หรอื จะด าเนินการ พรอ้มระบุระยะเวลาอย่างชดัเจนเพือ่ใหท้มีตรวจ
ประเมนิไดอ้นุมตัแิละปิดประเดน็ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ (Corrective Action 
Request) 
 

5.5 การส่งเสริมให้คู่ค้าธรุกิจปรบัปรงุการด าเนินงาน 
 

5.5.1 จากผลการตรวจประเมนิ เจา้หน้าทีคู่่คา้ธุรกจิสมัพนัธ์จะช่วยระบุสิง่ทีคู่่คา้ธุรกจิตอ้ง
ด าเนินการเพื่อใหส้ามารถเลื่อนระดบัของผลการตรวจประเมนิไปสู่ระดบัทีด่ขีึน้ตาม
เงื่อนไข นอกจากนั ้นเจ้าหน้าที่คู่ค้าธุรกิจสัมพันธ์ควรเสนอการอบรมและ  
การช่วยเหลอือื่น ๆ ทีเ่หมาะสมแก่คู่คา้ธุรกจิ 
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5.5.2 ส าหรบัคู่ค้าธุรกิจที่ได้ผลการประเมินเป็น ระดบั “C” คณะผู้ตรวจประเมินหรือ
เจ้าหน้าที่คู่ค้าธุรกจิสมัพนัธ์ต้องแจ้งให้คณะท างานบรหิารห่วงโซ่อุปทานรบัทราบ
เมื่อสญัญาของคู่คา้ธุรกจิรายนัน้ถงึเวลาต่อ ขยายสญัญาและอาจมกีารพจิารณาให้มี
การปลดออกก่อนทีจ่ะมกีารต่อสญัญาใหม่ ขยายสญัญา หรอื ลงนามสญัญาใหม่กบั
คู่คา้ธุรกจิทีไ่ดผ้ลการประเมนิเป็น ระดบั “C” 
 

5.6 การบริหารจดัการความสมัพนัธก์บัคู่ค้าธุรกิจ 
 

5.6.1 การสือ่สารจรรยาบรรณส าหรบัคู่คา้ธุรกจิ 
 

1) หน่วยงานจดัซื้อ/เจ้าหน้าที่จดัซื้อมหีน้าที่สื่อสารและเผยแพร่จรรยาบรรณ
ส าหรบัคู่ค้าธุรกิจฉบับภาษาท้องถิ่นไปยงัคู่ค้าธุรกิจทุกราย ทัง้คู่ค้าธุรกิจ
ทางตรงและคู่คา้ธุรกจิทางออ้ม (ถา้เป็นไปไดไ้ปได)้ โดยใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสม 
เช่น อเีมล ไปรษณีย ์และ/หรอืการประชุมแบบพบหน้า เป็นตน้ 

2) คณะท างานบรหิารห่วงโซ่อุปทาน/หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ/บุคคลผูร้บัผดิชอบ
ควรท าให้มัน่ใจว่าจรรยาบรรณส าหรบัคู่ค้าธุรกจิถูกส่งมอบให้คู่ค้าธุรกจิที่อยู่
ในทะเบียนคู่ค้าธุรกิจหลักที่ขายสินค้าและบริการให้กับกลุ่มธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ หรอืแต่ละบรษิัทโดยตรง และคู่ค้าธุรกิจเหล่านัน้ต้องยืนยนั
การไดร้บั 

3) คณะท างานบรหิารห่วงโซ่อุปทาน/หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ/บุคคลผูร้บัผดิชอบ
ควรเผยแพรจ่รรยาบรรณส าหรบัคู่คา้ธุรกจิทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 
 

5.6.2 การคดัเลอืกคู่คา้ธุรกจิรายใหม ่
1) หน่วยงานจัดซื้อ /เจ้าหน้าที่จัดซื้อแจ้งเจ้าหน้าที่คู่ค้าธุรกิจสัมพันธ์เมื่อมี

แนวโน้มที่จะมผีู้ที่จะเป็นคู่คา้ธุรกจิรายใหม่ โดยเจ้าหน้าที่คู่ค้าธุรกจิสมัพนัธ์
ต้องให้ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นคู่ค้าธุรกิจรายใหม่ท าแบบประเมินตัวเองด้าน
ความยัง่ยนืทุกราย  

2) นอกเหนือจากการตรวจสอบอย่างละเอยีดโดยวธิอีื่น (Other Due Diligence) 
คณะท างานบรหิารห่วงโซ่อุปทาน/หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ/บุคคลผูร้บัผดิชอบ
มอบหมายให้คณะผู้ตรวจประเมินท าการตรวจประเมิน (Audit) คู่ค้าธุรกิจ 
รายใหม่ตามหลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตรวจประเมนิสอบคู่คา้ธุรกจิปัจจุบนั (ดงัที่
แสดงไวด้า้นบน) 

3) ในการทบทวนการตรวจประเมนิ คณะผูต้รวจประเมนิตอ้งสือ่สารประเดน็ทีไ่ม่
สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณใหห้น่วยงานจดัซือ้ทราบเพือ่ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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ก. ถ้าคู่ค้าธุรกิจได้รับเอกสารรายการแก้ไขประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับ

จรรยาบรรณส าคัญ (Major Corrective Action Request) หน่วยงาน
จดัซื้อ/เจา้หน้าทีจ่ดัซื้อไม่สามารถด าเนินการตามสญัญาการจดัซื้อจดัหา
ได ้จนกว่าคู่คา้ธุรกจิจะมกีารแกไ้ขประเดน็ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ
นัน้ หรอื 

ข. ถ้าคู่ค้าธุรกิจได้รับเอกสารรายการแก้ไขประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณเล็กน้อย (Minor Corrective Action Request) หน่วยงาน
จดัซื้อ/เจา้หน้าที่จดัซื้อต้องท าให้มัน่ใจว่าคู่ค้าธุรกจิจะท าตามสญัญาที่จะ
แกไ้ขประเดน็ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณในเวลาทีเ่หมาะสม 

4) หน่วยงานจัดซื้อและหน่วยงานก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต้องใส่ 
“ขอ้บญัญตัมิาตรฐานเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนในสญัญาการจดัหา” ลงในสญัญา
จดัซือ้จดัหาทีจ่ะท ากบัคู่คา้ธุรกจิรายใหม่  
 

5.6.3 คู่คา้ธุรกจิปัจจุบนั 
 

1) หน่วยงานจดัซื้อหรอืเจ้าหน้าที่คู่ค้าธุรกิจสมัพนัธ์ควรจดัซื้อจดัจ้างจากคู่ค้า
ธุรกจิปัจจุบนัที่ยอมลงชื่อใน “ขอ้บญัญตัมิาตรฐานเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนใน
สญัญาการจดัหา”  

2) ในการต่อสญัญาหรอืเจรจาขอ้ตกลงการจดัซือ้จดัหา 
ก. เจ้าหน้าที่คู่ ค้าธุ รกิจสัมพันธ์ต้องสื่อสารเรื่ องการต่อสัญญาไปที่

คณะท างานบริหารห่วงโซ่อุปทาน /หน่วยงานที่ร ับผิดชอบ /บุคคล
ผูร้บัผดิชอบ 

ข. เจ้าหน้าที่คู่ค้าธุรกิจสมัพนัธ์ต้องจดัให้คู่ค้าธุรกิจท าแบบประเมนิตนเอง
ดา้นความยัง่ยนื (Self-Assessment) 

ค. ส าหรบัคู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยงระดับ “C” คณะท างานบริหารห่วงโซ่
อุปทาน/หน่วยงานที่รบัผดิชอบ/บุคคลผูร้บัผดิชอบต้องจดัให้มกีารตรวจ
ประเมนิตามทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้ 5.2 ขา้งตน้เกีย่วกบัการด าเนินการก่อนต่อ
สญัญากบัคู่คา้ธุรกจิ 

ง. หน่วยงานจดัซื้อต้องบรรจุ “ขอ้บญัญตัมิาตรฐานเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชน
ในสญัญาการจดัหา” ไว้ในทุก ๆ การต่อสญัญาหรอืการเจรจาข้อตกลง
ใหม ่
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5.6.4 การแกไ้ขประเดน็ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ (Corrective Action Request) 

 

1) ถ้าคู่ค้าธุรกิจปฏบิตัไิม่สอดคล้อง โดยได้เอกสารรายการแก้ไขประเด็นที่ไม่
สอดคล้องกับจรรยาบรรณ (Corrective Action Request)) ซึ่งมีการระบุ
ระยะเวลาแก้ไขไว้ เจ้าหน้าที่คู่ค้าธุรกิจสมัพนัธ์จะรายงานต่อคณะท างาน
บริหารห่วงโซ่อุปทาน /หน่วยงานที่ร ับผิดชอบ /บุคคลผู้ร ับผิดชอบ ซึ่ง
คณะท างานบรหิารห่วงโซ่อุปทาน/หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ/บุคคลผูร้บัผดิชอบ 
มหีน้าทีต่อ้งตดัสนิใจว่าบรษิทัควรใชส้ทิธติามสญัญา (เช่น การยกเลกิสญัญา) 
ทีจ่ะด าเนินการเมื่อพบความไม่สอดคลอ้งของคู่คา้ธุรกจิ หรอืมขี ัน้ตอนอื่น ๆ 
(เช่น การแจง้เตอืนไปทีคู่่คา้ธุรกจิ) ตามความเหมาะสม 

2) หากคู่ค้าธุรกิจไม่ด าเนินการแก้ไขตามเอกสารรายการแก้ไขประเด็นที่ไม่
สอดคล้องกับจรรยาบรรณเล็กน้อย (Minor Corrective Action Request)  
หลายครัง้ หรอืไม่ด าเนินการแกไ้ขตามเอกสารรายการประเดน็ทีไ่ม่สอดคลอ้ง
กบัจรรยาบรรณส าคญั (Major Corrective Action Request) ภายในเวลาที่
ก าหนด เจา้หน้าทีคู่่คา้ธุรกจิสมัพนัธ์ตอ้งรายงานต่อคณะท างานบรหิารห่วงโซ่
อุปทาน/หน่วยงานที่รบัผดิชอบ/บุคคลผู้รบัผดิชอบในเวลาที่เหมาะสม และ
คณะท างานบรหิารห่วงโซ่อุปทาน/หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ/บุคคลผูร้บัผดิชอบ
จะตดัสนิใจว่าจะยกเลกิ และ/หรอืขึ้นบญัชดี าคู่คา้ธุรกจิตามเงื่อนไขทีไ่ด้ระบุ
ในสญัญา และคณะท างานบริหารห่วงโซ่อุปทาน /หน่วยงานที่รบัผิดชอบ /
บุคคลผูร้บัผดิชอบจะต้องแจง้ทะเบยีนคู่ค้าธุรกจิที่ขึ้นบญัชดี าไปยงับรษิัทใน
กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 

3) คณะท างานบรหิารห่วงโซ่อุปทาน/หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ/บุคคลผูร้บัผดิชอบ
อาจจะแค่ยกเลกิสญัญา หรอืขึน้บญัชดี าคู่คา้ธุรกจิเมื่อหมดหนทางทีจ่ะแก้ไข
ปัญหา  

4) ก่อนยกเลกิสญัญากบัคู่คา้ธุรกจิ คณะท างานบรหิารห่วงโซ่อุปทาน/หน่วยงาน
ที่รบัผดิชอบ/บุคคลผู้รบัผดิชอบจะเสนอการอบรมให้แก่คู่ค้าธุรกิจเกี่ยวกบั
การบรหิารความเสี่ยงเพื่อปรบัปรุงผลการด าเนินงานและก าหนดบุคคลมา
รบัผดิชอบในเรื่องการอบรมนี้ 

5) นอกจากนี้  กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ตระหนักดีว่า ความเสี่ยง
บางอย่างอาจครอบคลุมทัง้ห่วงโซ่อุปทาน และอาจไม่มคีู่คา้ธุรกจิทีป่ราศจาก
ความเสี่ยง นั ้น ๆ ที่จะมาทดแทนได้ ในกรณีนี้  ผู้บริหารจะหาวิธีการ
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ด าเนินการใน การยกระดบัการปฏบิตัใินห่วงโซ่อุปทานนัน้ และส่งเสรมิให้คู่
คา้ธุรกจิปฏบิตัติามมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้ง โดยอาจจะพจิารณาร่วมกบัรฐับาล
ท้องถิ่นหรอืรฐับาลแห่งชาติ หรอืผู้ผลิตอื่นในอุตสาหกรรมเพื่อที่จะพัฒนา
วธิกีารแกไ้ข 

 

5.7 การส่ือสารการบริหารห่วงโซ่อปุทาน 
5.7.1 คณะท างานบริหารห่วงโซ่อุปทาน /หน่วยงานที่ร ับผิดชอบ/บุคคลผู้ร ับผิดชอบมี

หน้าทีใ่นการสื่อสารการปรบัปรุงเกี่ยวกบัการบรหิารความเสีย่งในห่วงโซ่อุปทานไป
ยงัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและต่อสาธารณะ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ UN Guiding 
Principles ที่ก าหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชนต่อสาธารณะ 
 

5.7.2 คณะท างานบรหิารห่วงโซ่อุปทาน/หน่วยงานที่รบัผดิชอบ/บุคคลผู้รบัผดิชอบต้อง
ท างานร่วมกบัผูบ้รหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั เพื่อสรา้งนโยบายสาธารณะ
ในเรื่องการบรหิารห่วงโซ่อุปทาน และเผยแพร่ต่อสาธารณะในประเดน็ต่าง ๆ ดงันี้ 
1) ขัน้ตอนที่มีการด าเนินการในปีนัน้  ๆ และขอบเขตความเสี่ยงของห่วงโซ่

อุปทาน 
2) ประเด็นความเสี่ยงที่บริษัทต้องเผชิญ รวมทัง้วิธีการแก้ไขและป้องกันของ

บรษิทั 
3) การปรบัปรุงของบรษิทัเพือ่ลดความเสีย่ง 

 
6. การฝึกอบรม 
 

 

จัดให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง
รบัผดิชอบผ่านการฝึกอบรม การประชุม หรอืกจิกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ ผู้บรหิารและ
พนกังานและใหม้กีารประเมนิประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง 

 
7. การแจ้งเบาะแส 

ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าที่เชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดนโยบายและ  
แนวปฏบิตันิี้ โดยขัน้ตอนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการแจง้เบาะแส ทัง้นี้ผูร้อ้งเรยีน
หรอืผู้แจ้งเบาะแสจะไดร้บัความคุ้มครองและขอ้มูลจะถูกเกบ็เป็นความลบั โดยไม่มผีลต่อต าแหน่งงาน 
ทัง้ในระหว่างด าเนินการสอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ 
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8. การขอค าแนะน า 
ในกรณีที่มขี้อสงสยัว่าการกระท านัน้อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบตัิด้าน 

การจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างรบัผดิชอบสามารถขอค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชา หน่วยงานหรอืบุคคล
ผู้รบัผดิชอบด้านการจดัการห่วงโซ่อุปทาน ด้านก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์หรอืด้านกฎหมายก่อน
ตดัสนิใจหรอืด าเนินการใด ๆ 

 
9. บทลงโทษ 

ในกรณีทีเ่กดิการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างเตม็ที ่ทัง้นี้หากผูบ้รหิารและพนักงานกระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบาย
ฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัการท างาน 
 
10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง  
 

 
 

10.1 จรรยาบรรณส าหรบัคู่คา้ธุรกจิ กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
10.2 นโยบายและแนวปฏบิตักิารแจง้เบาะแส กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
 

11. ภาคผนวก 
นโยบายและแนวปฏบิตันิี้ ประกอบดว้ยภาคผนวก ดงัต่อไปนี้ 
11.1  ภาคผนวก ก  แบบสญัญามาตรฐานว่าดว้ยเรื่องสทิธมินุษยชนในการท าสญัญาจดัซือ้ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสญัญามาตรฐานว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในการท าสญัญาจดัซ้ือ 

 
 

หมายเหตุ 
1. ภาคผนวกนี้ว่าดว้ย (1) ถอ้ยค าภาคบงัคบั และ (2) ถอ้ยค าแนะน าในหวัขอ้เรื่องสทิธมินุษยชน ซึง่

หน่วยงานจดัซื้อ/หน่วยงานก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ จะน าไปใส่ไว้ในสญัญาที่ท ากับคู่ค้า
ธุรกิจเพื่อให้มัน่ใจว่าคู่ค้าธุรกิจจะปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิส าหรบัคู่ค้าธุรกิจ (Supplier Code of 
Conduct) 
 

2. ถ้อยค าภาคบงัคบันัน้เป็นขอ้ความส าคญัและควรใส่ไวใ้นสญัญาจดัซื้อทุกฉบบั ส่วนหวัขอ้เพิม่เตมิ
ที่ปรากฏถดัไป โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนอ านาจควบคุม (change of control) มกัใช้ได้กบัคู่ค้า
ธุรกจิทีม่คีวามซบัซอ้นเท่านัน้ [หน่วยงานจดัซือ้/หน่วยงานก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์] จงึควร
ใช้ข้อความเหล่านี้เป็นจุดตัง้ต้นการเจรจา แต่ต้องยอมรบัว่าคู่ค้าธุรกิจบางรายอาจไม่สามารถ
หรอืไม่สมคัรใจยอมรบัขอ้ความนัน้ได ้

 

3. เชงิอรรถได้อธบิายถงึประโยชน์ที่หน่วยงานจดัซื้อ/หน่วยงานก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์จะ
ไดร้บัเมื่อท าการเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเหล่านี้ในสญัญาจดัซือ้ 
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แบบสญัญามาตรฐานว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในการท าสญัญาจดัซ้ือ 
 
 

1. ค านิยาม 
บริษทั หมายถงึ [ใสช่ื่อบรษิทัในเครอืเจรญิโภคภณัฑ]์ 

ข้อพึงปฏิบติั (Code of Conduct) หมายถึง ข้อพึงปฏิบัติส าหรบัคู่ค้าธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจมี 
การแกไ้ขเพิม่เตมิเป็นครัง้คราว 

การตรวจสอบสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence) หมายถงึ การตรวจสอบในระดบั
ที่เหมาะสมกบั (1) ทรพัยากรของคู่ค้าธุรกจิ และ (2) ระดบัความเสีย่งของคู่ค้าธุรกจิในการด าเนิน
ธุรกจิและห่วงโซ่อุปทานตามหมวดธุรกจิและประเทศทีต่ ัง้ซึ่งความเสีย่งสูง โดยอา้งองิจากหลกัการ
ชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights) 

รายการแก้ไขประเด็นท่ีไม่สอดคล้อง (CAR) หมายถึง เอกสารรายการแก้ไขประเด็นที่ไม่
สอดคล้อง (Corrective Action Request)ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ไม่สอดคล้องส าคญัหรอืเล็กน้อย ที่
บรษิทัได้ออกใหภ้ายหลงัการหารอืสรุปผลการตรวจประเมนิคู่คา้ธุรกจิ(audit) โดยเอกสารนี้จะระบุ
ประเดน็ทีไ่ม่สอดคลอ้งทีต่รวจพบระหว่างการตรวจประเมนิซึ่งคู่คา้ธุรกจิจะตอ้งแกไ้ข 

คู่ค้าธรุกิจ หมายถึง [ใสช่ื่อคู่คา้ธุรกจิ] และ บรษิทัย่อย (subsidiaries) 

 
2. ข้อพึงปฏิบติั: การปฏิบติัตามภาระผกูพนั 

2.1 คู่คา้ธุรกจิต้องด าเนินธุรกจิโดยปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่ เกีย่วขอ้ง
ทัง้หมดและใหเ้ป็นไปตามหลกัการจรยิธรรมและการท าธุรกจิอย่างเป็นธรรม 

2.2 คู่คา้ธุรกจิตอ้งปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตั ิ
2.3 คู่ค้าธุรกจิต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจดัการให้คู่ค้าธุรกิจของคู่ค้าธุรกิจ รวมทัง้ 

คู่คา้ธุรกจิในล าดบัถดัลงไปแต่ละราย ตอ้งปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัขิองบรษิทัดว้ย 
2.4 คู่คา้ธุรกจิตอ้งเขา้ร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกบัขอ้พงึปฏบิตัทิีบ่รษิทัจดัขึน้ และร่วมกบับรษิทัใน

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามและปรบัปรุงขอ้พงึปฏบิตั ิ
2.5 เมื่อมีข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดหรืออาจมีการละเมิดต่อข้อพึงปฏิบัติอันเนื่องมาจาก 

การด าเนินธุรกิจของคู่ค้าธุรกิจ คู่ค้าธุรกจิจะด าเนินการต่าง ๆ ตามที่บรษิทัเหน็ว่าจ าเป็น 
เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าไดป้ฏบิตัเิป็นไปตามขอ้พงึปฏบิตัิ 
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3. ค ารบัรอง  
3.1 คู่คา้ธุรกจิขอรบัรองว่า 

1) คู่ค้าธุรกิจ รวมทัง้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าของ หรือพนักงานไม่เคยถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดหีรอืถูกกล่าวโทษอนัสบืเนื่องจากการฝ่าฝืนเรื่องทีก่ าหนดไวใ้นขอ้พงึปฏบิตัิ 

2) ไม่เคยถูกห้ามมใิห้เข้าร่วมการประมูลงานสาธารณะหรอืสญัญาอื่นอนัสบืเนื่องจาก 
การฝ่าฝืนเรื่องทีก่ าหนดไวใ้นขอ้พงึปฏบิตั ิ

3) เท่าทีคู่่คา้ธุรกจิทราบตามความรบัรูแ้ละความเชื่อทีด่ทีีสุ่ดของตน นอกเหนือจากทีไ่ด้
เปิดเผยต่อบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ ไม่ปรากฏว่าการด าเนินธุรกจิ ผลติภณัฑ ์
บรกิาร หรอืห่วงโซ่อุปทานใด ๆ ของคู่คา้ธุรกจิ ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัหรอืทีอ่าจเกดิขึ้น
ในอนาคต ทัง้ทางตรงและทางออ้มมกีารฝ่าฝืนขอ้พงึปฏบิตั ิ
 

4. นโยบายและขัน้ตอนเร่ืองสิทธิมนุษยชนและห่วงโซ่อปุทาน 
4.1 ภายในระยะเวลาตามสมควรภายหลงัจากเข้าท าสญัญาฉบบันี้  คู่ค้าธุรกจิต้อง (ก) รบัเอา

นโยบายด้านสทิธิมนุษยชน นโยบายเรื่องห่วงโซ่อุปทาน รวมทัง้ขัน้ตอนที่เกี่ยวขอ้งไปใช้
เพื่อเป็นการเคารพซึ่งข้อก าหนดสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เช่น หลักการชี้แนะของ
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights) และ (ข) ด าเนินการตรวจสอบดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่กี่ยวกบั
การท าธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของตน โดยให้คู่ค้าธุรกิจแจ้งให้บรษิัททราบถึงข้อกังวล 
ประเดน็ความเสีย่งทีต่รวจพบ และเสนอแนวทางจดัการความเสีย่งนัน้ 
 

5. หน้าท่ีในการรายงานและการให้ความร่วมมือ 
5.1 คู่คา้ธุรกจิต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยทนัทถีงึขอ้กล่าวหาหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัการฝ่าฝืนขอ้

พงึปฏบิตัอินัสบืเนื่องจากการด าเนินธุรกิจของตนหรอืของคู่ค้าธุรกจิของตน หรอืเหตุยุยง
สง่เสรมิใหม้กีารฟ้องรอ้งหรอืสอบสวนในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว 

5.2 คู่ค้าธุรกิจต้อง (ก) เก็บรกัษาข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่
อุปทานเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีจ่ดัหาให้บรษิทัตามสญัญาฉบบัน้ี (ข) จดัสง่ขอ้มูลให้
บรษิัทโดยทนัทีที่ร้องขอเมื่อมีข้อกงัวลที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของคู่ค้า
ธุรกจิภายใต้ขอ้พงึปฏบิตั ิ(ค) ใหค้วามร่วมมอืในขัน้ตอนด าเนินการหรอืการสอบสวนอย่าง
สมเหตุสมผลของบรษิัท เพื่อปฏิบตัิตามบทบญัญัติข้อพึงปฏิบตัิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ได้รบัการบอกกล่าว คู่ค้าธุรกจิจะต้องอนุญาตให้บรษิทัหรอืตวัแทนซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
เขา้ตรวจตราสถานประกอบการของคู่ค้าธุรกจิ คดัถ่ายส าเนาเอกสารขอ้มูลของคู่ค้าธุรกิจ
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และขอ้มูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และให้บรษิทัหรอืตวัแทนเขา้พบพนักงานของคู่คา้ธุรกจิ เพื่อ
ตรวจประเมนิการปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตั ิ
 

6. การบอกเลิกสญัญา1 
6.1 โดยไม่กระทบถงึสทิธแิละขอ้เรยีกร้องเยยีวยาของบรษิทัที่มอียู่แล้ว บรษิทัมสีทิธบิอกเลิก

สญัญาฉบบันี้โดยไม่ต้องรบัผดิใด ๆ เมื่อไดบ้อกกล่าวคู่คา้ธุรกจิเป็นลายลกัษณ์อกัษร หาก
ปรากฏว่าคู่คา้ธุรกจิ 
6.1.1 ฝ่าฝืนขอ้พงึปฏบิตัอิย่างรา้ยแรง 
6.1.2 ฝ่าฝืนค ารบัรองทีใ่หไ้วใ้นเรื่องเกีย่วกบัขอ้พงึปฏบิตัิ 
6.1.3 ไม่ด าเนินการแก้ไขประเด็นที่ไม่สอดคล้องตามที่แจ้งให้คู่ค้าธุรกิจทราบแล้วใน

รายการแก้ไขประเดน็ที่ไม่สอดคล้องส าคญั (Corrective Action Request) ภายใน
ระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

6.1.4 ไม่ด าเนินการแก้ไขประเดน็ที่ไม่สอดคล้องเล็กน้อย (Corrective Action Request) 
จ านวน 3 ขอ้หรอืมากกว่านัน้ซึ่งเป็นประเดน็ทีไ่ม่สอดคลอ้งเรื่องเดยีวกนั ตามทีไ่ด้
แจง้ใหคู้่คา้ธุรกจิทราบแลว้ 

 
  

 
1 ผูเ้จรจาสญัญาจดัซื้อจดัหาควรเพิม่ขอ้ก าหนดนี้ลงในบทบญัญตัิเรื่องการบอกเลิกสญัญาที่มอียู่แล้ว ทัง้นี้ ขอ้ความนี้มไิด้เป็นบทบัญญัติ
เรื่องการบอกเลกิสญัญาที่ครบถว้นสมบูรณ์จงึไม่ควรน าไปใชแ้ทนบทบญัญตัเิรื่องการบอกเลกิสญัญาในสญัญาทีม่อียู่แลว้ 
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แบบสญัญามาตรฐานว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในการท าสญัญาจดัซ้ือ 
STANDARD CLAUSES ON HUMAN RIGHTS IN SUPPLY AGREEMENTS 

 
1. ค านิยาม 
บริษทั หมายถงึ [ใสช่ื่อบรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ]์ 

คู่มือจรรยาบรรณ หมายถงึ จรรยาบรรณส าหรบัคู่คา้ธุรกจิของบรษิทั ซึง่มกีารปรบัเปลีย่นไปตามเวลา 

กระบวนการตรวจสอบรอบด้านในเร่ืองสิทธิมนุษยชน หมายถงึ การด าเนินกระบวนการตรวจสอบ
รอบด้านตามขนาดที่เหมาะสมกบั 1) ทรพัยากรของผู้จดัหาสนิค้า 2) ระดบัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบั 
การด าเนินงานและห่วงโซ่อุปทานโดยอ้างองิกบัภาคอุตสาหกรรมที่มคีวามเสีย่งสูงและเขตอ านาจศาล 
อา้งองิถงึหลกัการและสทิธทิีก่ าหนดไวใ้นแนวทางของสหประชาชาตวิ่าดว้ยธุรกจิและสทิธมินุษยชน 

ใบขอให้ปฏิบติัการแก้ไข หมายถงึ การขอให้ปฏิบตัิการแก้ไข ทัง้ประเด็นที่ไม่สอดคล้องที่เป็นเรื่อง
ใหญ่ และประเดน็ทีไ่ม่สอดคลอ้งทีเ่ป็นเรื่องเลก็น้อย ทีอ่อกโดยบรษิทัและทีไ่ดพ้ดูคุยกบัผูบ้รหิารของคู่ค้า
ธุรกจิในการสรุปผลการตรวจประเมนิคู่คา้ธุรกจิ ประเดน็เฉพาะทีม่กีารระบุในระหว่างการตรวจประเมนิ
เป็นสิง่ทีคู่่คา้ธุรกจิตอ้งด าเนินการ 

คู่ค้าธรุกิจ หมายถงึ [ใสช่ื่อคู่คา้ธุรกจิ] และ บรษิทัย่อย (subsidiaries) 

 
2. คู่มือจรรยาบรรณ :การปฏิบติัตามภาระผกูพนั 

2.1 คู่ค้าธุรกจิต้องด าเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึง
สอดคลอ้งตามหลกัการจรยิธรรมและการด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นธรรม 

2.2 คู่คา้ธุรกจิตอ้งปฏบิตัติามคู่มอืจรรยาบรรณ 
2.3 คู่ค้าธุรกิจต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการจดัซื้อจดัหาวตัถุดิบเพื่อส่งมอบ และต้อง

เป็นไปตามขอ้ก าหนดในทุกมุมมองของคู่มอืจรรยาบรรณของบรษิทั 
2.4 คู่ค้าธุรกิจควรมสี่วนร่วมในการอบรมที่บรษิัทจดัให้เกี่ยวกับคู่มอืจรรยาบรรณ และท างาน

ร่วมกบับรษิทัในการด าเนินการและปรบัปรุงตามคู่มอืจรรยาบรรณ 
2.5 ตามรายงานการฝ่าฝืนจรรยาบรรณที่เกิดขึ้นจริงหรอืที่อาจเกิดขึ้นอันอาจเกิดขึ้นในส่วนที่

เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมของคู่คา้ธุรกจิ คู่คา้ธุรกจิจะต้องด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อใหแ้น่ใจว่า
จะสอดคลอ้งตามคู่มอืจรรยาบรรณ 
 

3. การเป็นตวัแทนและการรบัประกนั [เพื่อเพ่ิมบุคคลอ่ืนในสญัญา] 
3.1 ตวัแทนคู่คา้ธุรกจิและการรบัประกนั 
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3.1.1 คู่ค้าธุรกิจหรือคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร เจ้าของหรือพนักงาน ไม่เคยถูก

ร้องเรียนเกี่ยวกบัการกระท าอย่างเป็นทางการหรือข้อร้องเรียนด้านกฎระเบียบที่
เกีย่วขอ้งกบัการละเมดิเรื่องใด ๆ ทีอ่า้งถงึในจรรยาบรรณ 

3.1.2 ไม่เคยถูกระงบัการเขา้ร่วมการเสนอราคาส าหรบัสญัญาสาธารณะหรอืสญัญาอื่น ๆ 
บนพืน้ฐานของการละเมดิในเรื่องทีก่ล่าวถงึในจรรยาบรรณ 

3.1.3 เท่าที่คู่ค้าธุรกิจทราบด้วยองค์ความรู้และความเชื่อมัน่ที่ดีที่สุดว่าไม่มีการละเมิด
จรรยาบรรณทัง้ทางตรงและทางอ้อมในการด าเนินธุรกิจ การผลิตและการบริการ 
รวมไปถงึในห่วงโซ่อุปทาน ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยต่อบรษิทัแลว้ 
 

4. นโยบายและขัน้ตอนการปฏิบติังานเร่ืองสิทธิมนุษยชนและห่วงโซ่อุปทาน 
4.1 ภายในระยะเวลาอนัสมควรหลงัจากท าข้อตกลงนี้ คู่ค้าธุรกิจต้อง 1) มแีละใช้นโยบายด้าน 

สทิธิมนุษยชนและนโยบายเรื่องห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถึงมขี ัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เพื่อให้
สอดคล้องตามหลกัสทิธมินุษยชนที่ได้รบัการยอมรบัในระดบัสากลเช่นหลกัการก ากบัดูแล
กิจการและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และ  2) ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ
ตรวจสอบรอบด้านในเรื่องสทิธมินุษยชนในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและในห่วงโซ่อุปทาน  
คู่ค้าธุรกจิต้องแจ้งให้บรษิทัทราบถงึประเด็นที่เกี่ยวกบัความกงัวลหรอืประเด็นความเสี่ยงที่
ระบุไวแ้ละขอ้เสนอแนะจากคู่คา้ธุรกจิเพือ่รบัมอืกบัความเสีย่งดงักล่าว 
 

5. การรายงานและความร่วมมือในข้อผกูพนั 
5.1 คู่ค้าธุรกจิต้องแจ้งให้บรษิทัทราบทนัทเีกี่ยวกบัขอ้กล่าวหาหรอืขอ้สงสยัเกี่ยวกบัการละเมดิ

หลกัจรรยาบรรณทีเ่ชื่อมโยงกบัธุรกจิของ บรษิทั หรอืของคู่คา้ธุรกจิ หรอืการด าเนินการอย่าง
เป็นทางการใด ๆ หรอืการสบืสวนอย่างเป็นทางการใด ๆ 

5.2 คู่คา้ธุรกจิตอ้งเกบ็บนัทกึขอ้มลูทัง้หมดไวเ้พือ่ตดิตามโซ่อุปทานของสนิคา้และบรกิารทัง้หมดที่
ไดจ้ดัใหก้บับรษิทัโดยเชื่อมโยงกบัขอ้ตกลงนี้ , ใหข้อ้มูลกบับรษิทัตามที่บรษิทัได้รอ้งขออย่าง
สมเหตุสมผล เกีย่วกบัความสอดคลอ้งของคู่คา้ธุรกจิกบัจรรยาบรรณ และตอ้งใหค้วามร่วมมอื
กบัขัน้ตอนของบรษิทัหรอืการสบืสวนโดย บรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจะต้องอนุญาตให้ บริษัท และตัวแทนบุคคลที่สามของบริษัท ซึ่งได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ไดเ้ขา้ถงึสถานทีข่องคู่คา้ธุรกจิ ท าส าเนาบนัทกึทีเ่กี่ยวขอ้งของคู่คา้ธุรกจิ และขอ้มลู
อื่น ๆ รวมถงึการใหม้กีารตรวจประเมนิคู่คา้ธุรกจิเพือ่ความสอดคลอ้งตามจรรยาบรรณ 
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6. การยุติสญัญา2 

6.1 โดยไม่มผีลต่อสทิธิหรอืการเยยีวยาใด ๆ ที่มอียู่ บรษิัทมสีทิธิที่จะยุติสญัญาโดยให้เหตุผล
อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัคู่คา้ธุรกจิโดยไม่ตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ ถา้คู่คา้ธุรกจิ 
6.1.1 มกีารละเมดิต่อจรรยาบรรณอย่างรุนแรง 
6.1.2 ละเมดิการเป็นตวัแทนและการรบัประกนัเกี่ยวกบัหลกัจรรยาบรรณ 
6.1.3 ภายในระยะเวลาอนัสมควรไม่สามารถแก้ไขปัญหาประเดน็ทีไ่ม่สอดคลอ้งทีเ่ป็นเรื่อง

ใหญ่ทีแ่จง้แก่คู่คา้ธุรกจิได ้หรอื 
6.1.4 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาประเดน็ทีไ่ม่สอดคลอ้งทีเ่ป็นเรื่องเลก็น้อย มากกว่า 3 เรื่องใน

ประเดน็เดยีวกนั 

 
2 ผูเ้จรจาขอ้ตกลงการจดัหาสนิคา้ควรรวมบทบญัญตัเิหล่านี้ในขอ้ยุตใิดๆ ที่มอียู่ วตัถุประสงคข์องค าเหล่านี้ไม่ได้มไีวเ้พื่อการยุตสิ ัญญาใน
ทุกกรณี และไม่ควรน าไปแทนขอ้ก าหนดการยุตสิญัญาใดๆ ทีม่อียู่ก่อน 


