ກົ ດລະບຽບທີ່ ເປັນກົ ດບັ ດຂອງຜູ້ ສະໜອງ
ພາກສະເໜ
Primark, ໃນຖານະເປັນຜູ້ ເຮັດການຄູ້ າຂາຍລາຍຍ່ ອຍດູ້ ານເສູ້ ອຜູ້ າຊັູ້ ນນໍາໃນໂລກ ແລະ ມີຮູ້ ານຂາຍຍ່ ອຍຂະຫຍາຍທ່ ວໂລກ,
ເຂາເຈູ້ າໄດູ້ ມຸ່ ງຫມັູ້ ນທ່ີ ຈະຫາແຫຼ່ງຜະລິດຕະພັ ນທ່ີ ມີຄຸ ນນະພາບສງຈາກຫລາຍປະເທດທ່ີ ມີຄວາມລາກຫຼາຍທາງດູ້ ານວັ ດທະນະ
ທໍ າ ແລະ ເສດຖະກິດ.
Primark ຍດຫມັູ້ ນດູ້ ານຫັ ຼ ກການໃນການຈັ ດຊູ້ ຜະລິດຕະພັ ນ ຕາມຫລັ ກການປະພຶດປະຕິບັ ດຂອງ Primark ຢ່ າງເຂັູ້ມງວດ
ເຊິ່ງລວມເຂູ້ າໄວູ້ ໃນກດບັ ດສາກນຂອງ ສປຊ, ທີກໍານດໄວູ້ ໃນ ຫມວດທີ IX, ມາດຕາ 55.
ຜູ້ ສະຫນອງຜະລິດຕະພັ ນ ທຸ ກລາຍຂອງ Primark ກ່ໍ ຈະຕູ້ ອງປະຕິບັ ດຕາມກດລະບຽບດັ່ ງກ່ າວນູ້ີ ເຊ່ັ ນກັ ນ.
ໂດຍມີຈຸດປະສງເພ່ ອ "ຜູ້ ສະຫນອງ" ລວມທັ ງຄ່ ຮ່ ວມສັ ນຍາ ແລະຜູ້ ສະຫນອງ ສິນຄູ້ າ ແລະບໍລິການ.
ໃນເມ່ ອຜູ້ ສະຫນອງຫາກມີການລະເມີດກດລະບຽບດັ່ ງກ່ າວນີູ້,
ພວກເຮາຈະພະຍາຍາມເຮັດວຽກຮ່ ວມກັ ບເຂາເຈູ້ າເພ່ ອປັ ບປຸ ງມາດຕະຖານດູ້ ານທຸ ລະກິດ ແລະ
ສະຫວັ ດດີການຂອງພະນັ ກງານຂອງເຂາເຈູ້ າ. ຢ່ າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮາກ່ໍ ມີສິດທ່ີ ຈະຢຸ ດເຊາການດໍາເນີນທຸ ລະກິດກັ ບຜູ້ ສະ
ໜອງນັູ້ ນທັ ນທີ ຕາມຄວາມເໝາະສມໃນແຕ່ ລະກໍລະນີ ໃນໄລຍະຂູ້ າມຜ່ ານ ຫຼ
ຫາກເຫັນວ່ າຜູ້ ສະໜອງບ່ໍ ມີຄວາມເຕັມໃຈທ່ີ ຈະປ່ຽນແປງໃນສ່ິ ງທ່ີ ຈໍາເປັນ.
ກດບັ ດດັ່ ງກ່ າວນີູ້ແມ່ ນເປັນຂໍູ້ກໍານດທີ່ຈໍາເປັນຕູ້ ອງປະຕິບັ ດ ແລະ ຈະຕູ້ ອງມີການກວດສອບ. ເພ່ ອບັ ນລຸ ເປູ້ າຫມາຍດັ່ ງກ່ າວນີູ້
Primark ຄາດຫວັ ງເພ່ ອໃຫູ້ ຜູ້ ສະຫນອງ ເຮັດຕາມທັ ດສະນະທີ່ເປີດກວູ້ າງດັ່ ງກ່ າວ ເພ່ ອນໍາໄປຕິດຕາມປະເມີນ
ບັ ນດາກິດຈະກໍາ ທີ່ຈະໄດູ້ ຈັ ດຕັູ້ ງປະຕິບັ ດ ແລະ
ໃຫູ້ ການຮ່ ວມມພາຍໃນຜູ້ ສະໜອງເອງແລະບັ ນດາຜູ້ ກວດສອບທີ່ເປັນບຸ ກຄນທີສາມທີ່ໄດູ້ ຖກຈູ້ າງມາ.

Primark Supplier Code of Conduct

Page 1 of 8

Version 4. February 2017

ກົ ດລະບຽບທີ່ ເປັນກົ ດບັ ດຂອງຜູ້ ສະໜອງ
1. ການວ່ າຈູ້ າງງານຕູ້ ອງມີທາງເລອກຢ່ າງອິດສະຫຼ ະ
1.1

່ ງ, ລວມທັ ງການປິດລູ້ ອມ, ການຄູ້ າມະນຸ ດ, ຫຼ
ຫູ້ າມມີການບັ ງຄັ ບຫຼຂໍູ້ບັ ງຄັ ບໃນຮບການໃດໜ
ກັ ກຂັ ງແຮງງານ.

1.2

ກໍາມະກອນຜູ້ ບ່ໍ ຈໍາເປັນຕູ້ ອງໄດູ້ ຈອງຈໍາ “ມັ ດຈໍາ” ບັ ດປະຈໍາຕວຫຼໜັ ງສເດີນທາງກັ ບນາຍຈູ້ າງຂອງຕນ ແລະ
ເຂາເຈູ້ າມີສິດລາອອກວຽກຢ່ າງມີອິດສະຫຼະຫັ ຼ ງຈາກມີໜັ ງສແຈູ້ ງເຫດ ແລະຜນ.

2. ອິດສະຫລະພາບຂອງສະມາຄມ ແລະສິດທິໃນການຕໍ່ລອງຂອງໝ່ ຄະນະແມ່ ນຄວນໄດູ້ ຮັ ບການເຄາລບ
2.1

ກໍາມະກອນຜູ້ ອອກແຮງງານ, ຈະຕູ້ ອງບໍ່ຖກແຍກແຍະ,
ມີສິດເຂູ້ າຮ່ ວມຫຼສະຫມັ ກເຂູ້ າເປັນສະມາຊິກກໍາມະບານຕາມການສະໝັ ກໃຈຂອງເຂາເຈູ້ າ ແລະ
ມີສິດໃນການຕ່ໍ ລອງເຈລະຈາຢ່ າງເປັນໝ່ ຄະນະໄດູ້ .

2.2

ນາຍຈູ້ າງງານຕູ້ ອງເປີດກູ້ ວາງຮັ ບເອາທັ ດສະນະ ໃນແບບວິຖີ
ປະຕິບັ ດໃນບັ ນດາກິດຈະກໍາຕ່ າງໆຂອງອງການກໍາມະບານດັ່ ງກ່ າວ
ແລະການເຄ່ ອນໄຫວຂອງອງການດັ່ ງກ່ າວ.

2.3

ຕວແທນຂອງຊາວຜູ້ ອອກແຮງງານກ່ໍ ຈະບ່ໍ ຖກແຍກແຍະປະຕິບັ ດ
ແລະສາມາດດໍາເນີນໜູ້ າທ່ີ ຂອງຕນໃນນາມເປັນຕວແທນໃນສະຖານທ່ີ ເຮັດວຽກ.

2.4

ໃນຂະນະທ່ີ ສິດເສລີພາບຂອງສະມາຄມແຮງງານ ແລະ
ການມີສິດໃນການຕໍ່ລອງເປັນໝ່ ຄະນະແມ່ ນຖກຈໍາກັ ດຢ່ ພາຍໃຕູ້ ກດໝາຍໄດູ້ ກໍານດໄວູ້ ,
ນາຍຈູ້ າງຕູ້ ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະຫູ້ າມບໍ່ໃຫູ້ ຂັ ດຂວາງທຸ ກໆການ
ພັ ດທະນາວິທີການຄ່ ຂະຫນານສໍາລັ ບສະມາຄມທີ່ບໍ່ຂຶູ້ນກັ ບຝ່ າຍໃດ ແລະອິດສະຫຼະ ແລະ ການຕໍ່ລອງ.

3. ແວດລູ້ ອມບ່ ອນເຮັດວຽກຕູ້ ອງມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະອາດ
3.1

ຕູ້ ອງໃຫູ້ ສະພາບແວດລູ້ ອມການເຮັດວຽກທ່ີ ມີຄວາມປອດໄພ ແລະມີສຸ ຂະອະນາໄມທີດີ, ໃສ່ ໃຈດູ້ ານຄວາມຮູ້
ທາງດູ້ ານອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະຂູ້ໍ ລະບຸ ດູ້ ານຄວາມອັ ນຕະລາຍ.
ມີຂັູ້ ນຕອນທ່ີ ເຫມາະສມພຽງພໍເພ່ ອປູ້ ອງກັ ນບ່ໍ ໃຫູ້ ເກີດອຸ ປະຕິເຫດ ແລະ ໄດູ້ ຮັ ບບາດເຈັບທ່ີ ເກີດຍູ້ ອນ,
ທ່ີ ສໍາພັ ນກັ ບ ແລະ ເກີດຂູ້ຶ ນໃນຂະນະການເຮັດວຽກ, ໂດຍການຫຼຸດຜ່ ອນ,
ຕາມເຫດຜນໃນຂູ້ໍ ປະຕິບັ ດທ່ີ ເຫມາະສມ,

ສາເຫດອັ ນຕະລາຍຕ່ າງໆໃນສະພາບແວດລູ້ ອມຂອງການເຮັດວຽກ.
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3.2

ພະນັ ກງານຈະຕູ້ ອງໄດູ້ ຮັ ບການຝກອບຮບ ແລະບັ ນທກປະຫວັ ດດູ້ ານສຸ ຂະພາບ
ແລະຄວາມປອດໄພຢ່ າງເປັນປະຈໍາ, ແລະ
ຈັ ດໃຫູ້ ມີການເຝກອບຮມຊູ້ໍ າຄນແກ່ ພະນັ ກງານໃໝ່ ຫຼຜູ້ ໃຊູ້ ແຮງງານຖກມອບໝາຍວຽກໄປຮັ ບຜິດຊອບບ່
ອນໃໝ່ .

3.3

ຈັ ດສັ ນຫູ້ ອງນູ້ໍ າທີ່ມີຄວາມສະອາດ ແລະມີນູ້ໍ າໃຊູ້ ທີ່ດີ, ແລະຖູ້ າໃຫູ້ ມີຄວາມເຫມາະສມ, ຕູ້ ອງສັ ນຫາ
ສີ່ງອໍານວຍດູ້ ານສຸ ຂາອະນາໄມສະເພາະໃນການເກັບຮັ ກສາອາຫານການກິນແກ່ ພະນັ ກງານ.

3.4

ທ່ີ ພັ ກເຊາ ຂອງກໍາມະກອນ, ທ່ີ ຖກຈັ ດສັ ນໃຫູ້ , ຕູ້ ອງເປັນບ່ ອນທ່ີ ມີຄວາມສະອາດ, ມີຄວາມປອດໄພ
ແລະມີຄບຕາມເງ່ ອນໄຂດູ້ ານຄວາມຕູ້ ອງການຂັູ້ ນພູ້ ນຖານ.

3.5

ບໍລິສັ ດຕູ້ ອງມີການສັ ງເກດ ແລະ
ມີການມອບໝາຍຄວາມຮັ ບຜິດຊອບຕໍ່ກັ ບການຈັ ດຕັູ້ ງປະຕິບັ ດຕາມກດບັ ດຕ່ າງໆ ໃນດູ້ ານສຸ ຂະພາບ ແລະ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕູ້ ອງລາຍງານແກ່ ພະນັ ກງານຜູ້ ຊງຄຸ ນວຸ ດທິ ທີ່ເປັນຕວແທນຂອງຄະນະບໍລິຫານ.

4. ຄວາມຈໍາເປັນທາງດູ້ ານສະພາບແວດລູ້ ອ
4.1

Primark
ມີຄວາມມຸູ້ ງຫວັ ງເພ່ ອໃຫູ້ ບັ ນດາຜູ້ ສະຫນອງປະຕິບັ ດຄບເງ່ ອນໄຂດູ້ ານມາດຕະຖ
ານສ່ິ ງແວດລູ້ ອມ.

5. ຫູ້ າມນໍາໃຊູ້ ແຮງງານເດັກ
5.1

ຫູ້ າມຮັ ບແຮງງານເດັກເຂູ້ າເຮັດວຽກ.

5.2

ບໍລິສັ ດຕູ້ ອງໄດູ້ ພັ ດທະນາຫຼມີສ່ ວນຮ່ ວມ ແລະ ປະກອບສ່ ວນໃນດູ້ ານການປະຕິບັ ດນະໂຍບາຍ ແລະ
ໂຄງການຕ່ າງໆເພ່ ອໃຫູ້ ມີການປ່ຽນແປງຫັ ນໄປສ່ ການສະກັ ດກັູ້ ນ ແລະ ຢັ ບຢັູ້ ງການໃຊູ້ ແຮງງານເດັກ
ເພ່ ອໃຫູ້ ເຂາເຈູ້ າໄດູ້ ມີໂອກາດໄດູ້ ເຂູ້ າຮ່ ວມໃນແວດວງ
ການສຶກສາທ່ີ ມີຄຸ ນນະພາບຈນກວ່ າຈະຜ່ ານພູ້ ນນິຕິພາວະແຫ່ ງຄວາມເປັນເດັກ; "ເດັກນູ້ ອຍ" ແລະ
"ແຮງງານເດັກ" ທ່ີ ຖກກໍານດໄວູ້ ໃນເອກະສານຊູ້ ອນທູ້ າຍ.

5.3

ເດັກນູ້ ອຍ ຫຼ ຊາວໜຸ່ ມສາວທີ່ມີອາຍຸ ຕໍ່າກ່ ວາ 18 ປີ ຫູ້ າມຮັ ບເຂູ້ າເຮັດວຽກໃນເວລາກາງຄນ ຫຼ
ສະພາບທີ່ມີຄວາມອັ ນຕະລາຍ

5.4

ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຕູ້ ອງສອດຄູ້ ອງກັ ບມາດຕະຖານບດບັ ນຍັ ດຂອງອງການແຮງງານສາກນ
(ILO) ທ່ີ ກໍານດໄວູ້ .
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6. ຕູ້ ອງຈ່ າຍຄ່ າຈູ້ າງງານ
6.1

ຄ່ າແຮງງານ ແລະຜນປະໂຫຍດທ່ີ ໄດູ້ ຈ່ າຍຊໍາລະຕາມມາດຕະຖານການເຮັດວຽກຄບຕາມອາທິດ, ໃນຂັູ້ ນຕ່ໍ າ,
ຕາມມາດຖານດູ້ ານກດຫມາຍຂອງປະເທດ ຫຼ ມາດຕະຖານຂອງການຈັ ດອັ ນດັ ບຂອງອຸ ດສາຫະກໍາ,
ໂຕໃດກໍໄດູ້ ທ່ີ ສງກວ່ າ. ໃນກໍລະນີມີຄ່ າແຮງງານ ຕາມຊ່ ວງ
ກ່ໍ ຕູ້ ອງໄດູ້ ຈ່ າຍພຽງພໍໃຫູ້ ຄບຕາມຄວາມຕູ້ ອງການຂັູ້ ນພູ້ ນຖານ ແລະເພ່ ອໃຫູ້ ມີລາຍໄດູ້ ໃນການລູ້ ຽງຊີບ.

6.2

ພະນັ ກງານທຸ ກຄນຕູ້ ອງໄດູ້ ຮັ ບຂໍູ້ມນເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນ ແລະ
ເຂູ້ າໃຈກ່ ຽວກັ ບເງ່ ອນໄຂໃນການຈູ້ າງງານຂອງຕນກ່ ຽວກັ ບຄ່ າຈູ້ າງງານກ່ ອນທີ່ຈະເຂູ້ າເຮັດວຽກ ແລະ
ຂູ້ໍ ມນສະເພາະກ່ ຽວກັ ບຄ່ າຈູ້ າງຂອງຕນໃນໄລຍະເວລາໃນການເບີກຈ່ າຍຄ່ າແຮງງານໃນແຕ່ ລະຄັູ້ ງທີ່ຕນຈະໄດູ້
ຮັ ບ.

6.3

ການຫັ ກເງິນຄ່ າແຮງງານທ່ີ ບ່ໍ ປະຕິບັ ດຕາມວິໄນ ແມ່ ນບ່ໍ ໄດູ້ ຮັ ບອະນຸ ຍາດຫຼ
ຫູ້ າມໃຫູ້ ມີການຫັ ກຄ່ າຈູ້ າງໃດໆຕາມກດຫມາຍຂອງປະເທດ
ບ່ໍ ຖກອະນຸ ຍາດໂດຍປັ ດສະຈາກເຈດຈໍານງທ່ີ ກ່ ຽວຂູ້ ອງກັ ບພະນັ ກງານ.
ມາດຕະການດູ້ ານວິໄນຕູ້ ອງຖກບັ ນທຶກໄວູ້ .

7. ຫູ້ າມມີການໃຊູ້ ແຮງງານເກີນຊວໂມງເຮັດວຽກ
7.1

7.2
7.3

7.4

ຄ່ າແຮງງານ ແລະຜນປະໂຫຍດທ່ີ ໄດູ້ ຈ່ າຍຊໍາລະຕາມມາດຕະຖານການເຮັດວຽກຄບຕາມອາທິດ, ໃນຂັູ້ ນຕ່ໍ າ,
ຕາມມາດຖານດູ້ ານກດຫມາຍຂອງປະເທດ ຫຼ ມາດຕະຖານຂອງການຈັ ດອັ ນດັ ບຂອງອຸ ດສາຫະກໍາ,
ໂຕໃດກໍໄດູ້ ທ່ີ ສງກວ່ າ. ໃນກໍລະນີມີຄ່ າແຮງງານ
ຕາມຊ່ ວງກໍ່ຕູ້ ອງໄດູ້ ຈ່ າຍພຽງພໍໃຫູ້ ຄບຕາມຄວາມຕູ້ ອງການຂັູ້ ນພູ້ ນຖານ
ແລະເພ່ ອໃຫູ້ ມີລາຍໄດູ້ ໃນການລູ້ ຽງຊີບ.
ມາດຕະຖານຊ່ ວໂມງເຮັດວຽກ, ຍກເວັູ້ນເວລາເຮັດລ່ ວງເວລາ (ວຽກໂອທີ), ຈະຖກກໍານດໂດຍສັ ນຍາ
ແລະບ່ໍ ໃຫູ້ ເກີນ 48 ຊ່ ວໂມງຕ່ໍ ອາທິດ. *
ການເຮັດວຽກລ່ ວງເວລາຈະຕູ້ ອງເຮັດດູ້ ວຍຄວາມສະຫມັ ກໃຈ.
ການເຮັດວຽກລ່ ວງເວລາຈະຕູ້ ອງນໍາໃຊູ້ ຢ່ າງມີຄວາມຮັ ບຜິດຊອບ, ພິຈາລະນາເງ່ ອນໄຂຕ່ າງໆດັ່ ງຕ່ໍ ໄປນູ້ີ :
ຂອບເຂດ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ຊ່ ວໂມງທີ່ເຮັດວຽກ ໂດຍ ພະນັ ກງານແຕ່ ລະຄນ ແລະ ກໍາລັ ງແຮງງານທັ ງຫມດ.
ຈະຕູ້ ອງບ່ໍ ຖກນໍາໃຊູ້ ເພ່ ອທດແທນການຈູ້ າງງານຕາມປກກະຕິ.
ການເຮັດວຽກລ່ ວງເວລາຄວນໄດູ້ ຮັ ບການຊດເຊີຍໃນອັ ດຕາຄ່ າທໍ ານຽມ, ອັ ດຕາທີ່ແນະນໍາໃຫູ້ ບໍ່ນູ້ ອຍກວ່ າ
125% ຂອງອັ ດຕາຄ່ າຈູ້ າງທ່ ວໄປ.
ຊ່ ວໂມງເຮັດວຽກທັ ງຫມດ, ລວມທັ ງການເຮັດວຽກລ່ ວງເວລາ, ໃນໄລຍະ 7 ວັ ນຫູ້ າມບໍ່ເກີນ 60 ຊ່ ວໂມງ,
ເວູ້ັ ນເສຍແຕ່ ກໍລະນີທ່ີ ນອນຢ່ ໃນຂູ້ໍ ທີ 7.5 ຂູ້ າງລຸ່ ມນູ້ີ .
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7.5

ຊວໂມງເຮັດວຽກທັ ງໝດລວມອາດ, ລວມເຖິງຊ່ ວໂມງເຮັດວຽກລ່ ວງເວລາເກີນ 60 ຊ່ ວໂມງໃນໄລຍະເວລາ 7
ວັ ນ ໃນກໍລະນີທ່ີ ມີສະພາບທ່ີ ມີຂູ້ໍ ຍກເວູ້ັ ນ ທັ ງໝດທ່ີ ນອນ ໃນກໍລະນີຕ່ໍ ໄປ:
•
ມີການອະນຸ ຍາດໂດຍກດຫມາຍແຫ່ ງຊາດ;
•

•

ຖກອະນຸ ຍາດໂດຍຂໍູ້ຕກລງຮ່ ວມກັ ນທີ່ໄດູ້ ມີການເຈລະຈາໂດຍກງກັ ບອງການສະພັ ນທະພາບແຮງງາ
ນ ເປັນອງການທ່ີ ເປັນຕວແທນຂອງກໍາມະກອນຜູ້ ອອກແຮງງານ
ທີ່ເປັນພາກສ່ ວນທີ່ສໍາຄັ ນຂອງກໍາລັ ງແຮງງານ;
ມີການປູ້ ອງກັ ນເຫມາະສມ ເພ່ ອປກປູ້ ອງດູ້ ານສຸ ຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງພະນັ ກງານ;

ແລະ
•
7.6

ນາຍຈູ້ າງສາມາດສະແດງສະພາບທີ່ເປັນຂໍູ້ຍກເວັູ້ນເຊັ່ນ
ຍອດຜະລິດຕະພັ ນທ່ີ ບ່ໍ ຫ່ ຼຼນຕາມຄວາມຄາດໝາຍ, ອຸ ປະຕິເຫດ ຫຼ ເກີດເຫດສຸ ກເສີນ.

ກໍາມະກອນຜູ້ ອອກແຮງງານຕູ້ ອງໄດູ້ ຮັ ບວັ ນພັ ກຢ່ າງຫນູ້ ອຍ 1 ມູ້ ໃນທຸ ກໆ 7 ວັ ນ ຫຼ,
ຕາມເວລາທີ່ອະນຸ ຍາດໃນກດຫມາຍຂອງຊາດ, ມີວັ ນພັ ກ 2 ວັ ນໃນທຸ ກໆ 14 ວັ ນ.

*ມາດຕະຖານສາກນໄດູ້ ແນະນໍາວ່ າການຫຼຸດຜ່ ອນຄວາມກູ້ າວຫນູ້ າ ດູ້ ານມາດຕະຖານຂອງຊວໂມງເຮັດວຽກ
(ຍກເວັູ້ນການເຮັດວຽກລ່ ວງເວລາ), ຕອນ

ມີຄວາມເຫມາະສມ, ເຖິງ 40 ຊ່ ວໂມງຕໍ່ອາທິດ, ໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ ອນຄ່ າຈູ້ າງຂອງພະນັ ກງານເປັນຊ່ ວໂມງທີ່ຖກຫັ ດຄ່ າແຮງງານ.

8. ຫູ້ າມມີການຈໍາແນກເລອກປະຕິບັ ດ
8.1

ຫູ້ າມບໍ່ມີການຈໍາແນກໃນການຈູ້ າງງານ, ການໃຫູ້ ຄ່ າຊດເຊີຍ, ການເຂູ້ າເຖິງການຝຶກອບຮມ, ການເລ່ ອນຊັູ້ ນ,
ການຍກເລີກ ຫລ ການໃຫູ້ ເບຍບໍານານ ໂດຍອີງໃສ່ ເຊູ້ ອຊາດ, ຊນເຜ່ າ, ຊນຊາດ, ສາສະຫນາ, ອາຍຸ ,
ການເສຍອງຄະ, ເພດ, ສະຖານະ, ຄວາມນິຍມທາງເພດ, ສະມາຊິກສະຫະພັ ນແຮງງານ
ຫຼຄວາມສໍາພັ ນທາງດູ້ ານການເມອງ.

9. ຊັ ກນໍາໃຫູ້ ມີການຈູ້ າງງານຕາມປກກະຕິ
9.1
9.2

ໃນທຸ ກໆລະດັ ບຂອງຂງເຂດວຽກທ່ີ ມີຜນງານເປັນທີຖກຮັ ບຮູ້ ນັູ້ ນຈະມີສາຍພວພັ ນສໍາພັ ນ
ໃນການກໍ່ຕັູ້ ງການຈູ້ າງງານບນພູ້ ນຖານທີ່ນອນຢ່ ໃນ ກດຫມາຍຂອງຊາດ ແລະວີຖີປະຕິບັ ດຂອງປະເທດ.
ພັ ນທະຂອງລກຈູ້ າງທ່ີ ຢ່ ພາຍໃຕູ້ ເງ່ ອນໄຂການອອກແຮງງານຫຼກດຫມາຍຄວາມປອດໄພດູ້ ານສັ ງຄມ ແລະ
ລະບຽບການ ທີ່ມີຂູ້ ນເພ່ ອຄຸູ້ ມຄອງສາຍສໍາພັ ນທາງດູ້ ານການຈູ້ າງງານແບບປກກະຕິ
ເພ່ ອຫີ ຼ ກລ່ ຽງບ່ໍ ໃຫູ້ ມີພຽງແຕ່ ສັນຍາວ່ າຈູ້ າງງານເທ່ ານັູ້ ນ, ສັ ນຍາຍ່ ອຍ, ຫຼ ການຈັ ດສັ ນວຽກເຮັດຢ່ ບູ້ ານ, ຫຼ
່ ງທີ່ບໍ່ມີເຈດຈໍານງທີ່ແທູ້ ຈີງໃດໜ
່ ງ ຫຼ ການຈູ້ າງງານແບບປກກະຕິ,
ຜ່ ານວີທີການໃດໜ
່ທີບ່ໍ ໄດູ້ ເຮັດໃຫູ້ ມີພັ ນທະທ່ີ ເປັນການຫີ ຼ ກລ່ ຽງໃນການໃຊູ້ ແຮງງານເກີນກ່ ວາເຫດ
ຕາມເງ່ ອນໄຂຂອງສັ ນຍາວ່ າດູ້ ວຍການຈູ້ າງງານເທ່ ານັູ້ ນ.
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10. ຫູ້ າມມີການໃຊູ້ ກໍາລັ ງຫຼມີການປະຕິບັ ດຢ່ າງໄຮູ້ ມະນຸ ດສະທໍ າ
10.1
ການຂ່ ມເຫງທາງດູ້ ານຮ່ າງກາຍຫຼ ການລງໂທດທາງລະບຽບວິໄນ, ການຄຸ ກຄາມທາງດູ້ ານຮ່ າງກາຍ,
ການຂ່ ມເຫງທາງເພດຫຼອ່ ນໆ ແລະລວມທັ ງການລ່ ວງລະເມີດທາງວາຈາ ຫຼ ຮບການໃນການຂ່ ມຂ່ ອ່ ນໆ
ແມ່ ນຖວ່ າຖກເກອດຫູ້ າມ.
11. ຄວາມຈໍາເປັນໃນດູ້ ານກອບຂອງກດໝາຍ
11.1
Primark ແມ່ ນຍດຫມັູ້ ນຫັ ຼ ກການໃນຂໍູ້ປະຕິບັ ດຢ່ າງເຕັມສ່ ວນໃນດູ້ ານກອບຂອງກດຫມາຍ
ແລະລະບຽບການ ໃນຂັູ້ ນຕອນການຈັ ດຊູ້ ໃນແຕ່ ລະຄັູ້ ງ ແລະແຕ່ ລະສະຖານທ່ີ ຂອງການຈັ ດຊູ້ ທ່ີ ບໍລິສັ ດ
Primark ເຮັດທຸ ລະກິດຮ່ ວມ
ແລະຈະບ່ໍ ຖເບາອັ ນຈະກ່ໍ ໃຫູ້ ເກີດມີການລະເມີດກດຫມາຍຫຼກດລະບຽບທ່ີ ກໍານດໄວູ້ .
11.2
Primark ກໍ່ບໍ່ໄດູ້ ຖເບາອັ ນຈະກໍ່ໃຫູ້ ຜູ້ ສະໜອງ ມີການລະເມີດ ກດໝາຍ ແລະລະບຽບການຕ່ າງໆ.
12. ຫູ້ າມມີການປະນີປະນອມຕ່ໍ ກັ ບການຮັ ບໃຫູ້ ສິນບນຫຼການສູ້ໍ ລາດບັ ງຫຼວງ
12.1
ການສະເຫນີໃຫູ້ , ການຈ່ າຍ, ການຊັ ກຊວນ ຫຼ ການຮັ ບໃຫູ້ ສິນບນ ຫຼ ເງິນສິນບນ,
ລວມທັ ງການຈ່ າຍເງິນຊ່ ວຍໃນການເປີດທາງອໍານວຍຄວາມສະດວກທັ ງໝດແມ່ ນຈະຖກເກອດຫູ້ າມຢ່ າງເ
ຂັູ້ ມງວດ. ການໃຫູ້ ສີນບນຫຼຂໍູ້ສະເຫນີໃນການໃຫູ້ ສີນລາງວັ ນໃນຮບແບບຕ່ າງໆ, ການພິຈາລະນາ,
ການໃຫູ້ ລາງວັ ນ ຫຼ
ຜນປະໂຫຍດໃດໆແກ່ ຜູ້ ໃດຜູ້ ຫນຶ່ງໃນທຸ ລະກິດຫຼລັ ດຖະບານເພ່ ອໃຫູ້ ຕນໄດູ້ ປຽບທາງການຄູ້ າຫຼຍຸ ຍງສ່ ງເສີມໃ
ຫູ້ ຜູ້ ຮັ ບປະຕິບັ ດແບບບ່ໍ ເຫມາະສມ ຫຼ ການຮັ ບສີນບນ ຈາກບຸ ກຄນທ່ີ ສາມ, ເຊ່ັ ນ: ຕວແທນ, ຕວແທນ ຫຼ
ຜູ້ ຄູ້ າຄນກາງ.
ຕວຢ່ າງໃນການໃຫູ້ ສີນບນດັ່ ງຕໍ່ໄປນີູ້. ນີູ້ແມ່ ນລາຍການທີ່ເປັນຍັ ງບໍ່ທັ ນກວມລວມໝດທຸ ກຢ່ າງ:
-

ໃຫູ້ ຂອງຂັ ວນ, ຫຼຄ່ າໃຊູ້ ຈ່ າຍໃນການເດີນທາງ

-

ໃຊູ້ ບໍລິການຂອງບໍລິສັ ດ ໂດຍບ່ໍ ເກັບຜນຕອບແທນ, ໃຫູ້ ສ່ີ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼ
່ ງ;
ຊັ ບສີນໃດໜ

-

ໃຫູ້ ການຊໍາລະທີ່ເປັນເງິນສດ;

-

ໃຫູ້ ເງິນກູ້ , ການຄູ້ໍ າປະກັ ນເງິນກູ້ , ຫຼ ສີນເຊ່ ອອ່ ນໆ;

-

ອອກຂໍບັ ດຍັ ດທີ່ສະຫນອງຜນປະໂຫຍດ, ເຊັ່ນ: ໃຫູ້ ທນການສຶກສາ ຫຼ ໃຫູ້ ປະກັ ນດູ້ ານສຸ ຂະພາບ,
ໃຫູ້ ກັ ບສະມາຊິກຄອບຄວຂອງລກຄູ້ າທີ່ອາດຈະເປັນຄ່ ຄູ້ າໃນອະນາຄດ / ຫຼ ພະນັ ກງານລັ ດ;
ໃຫູ້ ເຮັດສັ ນຍາຍ່ ອຍກັ ບຜູ້ ທ່ີ ມີຄວາມກ່ ຽວພັ ນກັ ບຜູ້ ໃດຜູ້ ຫນ່ຶ ງທ່ີ ພວພັ ນເຖິງການຮັ ບຜນປະໂຫຍດຈ
າກສັ ນຍາລວມ; ແລະ
ວ່ າຈູ້ າງ ຫລ ມີສ່ ວນຮ່ ວມກັ ບບໍລິສັ ດທູ້ ອງຖິ່ນເຊິ່ງສະມາຊິກຄອບຄວຂອງລກຄູ້ າ /
ຫຼພະນັ ກງານລັ ດທີ່ຄາດວ່ າຈະເປັນຄ່ ຮ່ ວມທຸ ລະກິດໃນອະນາຄດເປັນເຈູ້ າຂອງ.
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12.2

12.3

12.4

ການເຮັດການຊໍາລະເງິນເພ່ ອຊ່ ວຍເຫຼອລູ້ າ ເຖີງແມ່ ນວ່ າຈະເປັນກູ້ ອນເງິນນູ້ ອຍໆ ຫຼ
ຄ່ າທໍ ານຽມທີ່ຖກສະເໜ
ີ ຈາກເຈູ້ າຫນູ້ າທີ່ລັ ດເພ່ ອໃຫູ້ ເລັ່ງຂັູ້ ນຕອນຫຼສູ້ າງຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັ ດວຽກ
ຂອງລັ ດຖະບານແບບປກກະຕິ (ເຊ່ັ ນວ່ າ:
ອອກຂໍບັ ນຍັ ດໃນການອອກວີຊ່ າຫຼການອະນຸ ຍາດຈາກພາສີອາກອນ).
ການຈ່ າຍເງິນດັ່ ງກ່ າວຖກເກອດຫູ້ າມຢ່ າງເຂູ້ັ ມງວດ.
ຜູ້ ສະຫນອງ, ຜູ້ ຕາງຫນູ້ າ
ແລະພະນັ ກງານທ່ີ ເປັນລກຈູ້ າງຈະຕູ້ ອງປະຕິບັ ດຕາມລະບຽບກດຫມາຍວ່ າດູ້ ວຍການລ່ ວງລະເມີດແລະການ
ສໍູ້ລາດບັ ງຫຼວງທັ ງຢ່ າງເຂັູ້ມງວດ.
ຖູ້ າຫາກຍັ ງບ່ໍ ທັ ນມີກດໝາຍຫຼລະບຽບການໃນການຕ່ໍ ຕູ້ ານການສູ້ໍ ລາດບັ ງຫຼວງທ່ີ ກ່ າວມານັູ້ ນ
ແມ່ ນໃຫູ້ ປະຕິບັ ດຕາມ ແລະ ຍດຖ ກດຫມາຍວ່ າດູ້ ວຍການຕູ້ ານສີນບນຂອງປະເທດອັ ງກິດສະບັ ບປີ 2010,
ຜູ້ ສະຫນອງ, ຜູ້ ຕາງຫນູ້ າ
ແລະພະນັ ກງານຕູ້ ອງປະຕິບັ ດຕາມກດຫມາຍວ່ າດູ້ ວຍການຕູ້ ານສີນບນຂອງອັ ງກິດ 2010. ຜູ້ ສະຫນອງ,
ຜູ້ ຕາງຫນູ້ າ ແລະພະນັ ກງານຕູ້ ອງປະຕິບັ ດຕາມກດຫມາຍວ່ າດູ້ ວຍການຕູ້ ານສີນບນຂອງອັ ງກິດ 2010.
ຜູ້ ສະຫນອງ ແລະຜູ້ ຕາງຫນູ້ າຈະຕູ້ ອງຈັ ດໃຫູ້ ມີລະບຽບການໃນການຕໍ່ຕູ້ ານການສໍູ້ລາດບັ ງຫຼວງ
ແລະລະບຽບການໃນການຮັ ບສີນບນ ເພ່ ອປູ້ ອງກັ ນບ່ໍ ໃຫູ້ ພະນັ ກງານ ຫຼ
ບຸ ກຄນທີ່ກ່ ຽວຂູ້ ອງໃນທຸ ລະກິດຂອງຕນ ກະທໍ າຜິດ ໃນການໃຫູ້ ຮັ ບ ສີນບນ ຫຼ ການສໍູ້ລາດບັ ງຫຼວງ.
ຜູ້ ສະຫນອງ
ແລະຜູ້ ຕາງຫນູ້ າຈະຕູ້ ອງປະຕິບັ ດລະບຽບການເຫ່ ຼ ານີູ້ຢ່ າງຖກຕູ້ ອງເພ່ ອຫັ ນໄປໝຸ ນໃຊູ້ ເຂູ້ າໃນທຸ ລະກິດຂອງຕ
ນ ແລະ ທບທວນຄນຢ່ າງເປັນປະຈໍາເພ່ ອໃຫູ້ ມີການຈັ ດຕັູ້ ງປະຕິບັ ດຢ່ າງມີປະສິດທິຜນ.
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13. ຄໍານິຍາມເປັນທີ່ເປັນເອກະສານຊູ້ ອນທູ້ າຍ
ເດັກນູ້ ອຍ
ບຸ ກຄນໃດກໍ່ຕາມທີ່ມີອາຍຸ ຕ່ໍ າກວ່ າ 15 ປີ ເວັູ້ນເສຍແຕ່ ວ່າກດຫມາຍທູ້ ອງຖີ່ນທີ່ກໍານດ ອາຍຸ ຂັູ້ ນຕໍ່າສຸ ດ
ພາຍໃຕູ້ ເງ່ ອນໄຂດູ້ ານອາຍຸ ຂັູ້ ນສງສຸ ດ ທີ່ລະບຸ ໄວູ້ ໃນກດໝາຍ ແລະ ເປັນບຸ ກຄນທີ່ສາມາດໃຊູ້ ແຮງງານໄດູ້ ຫຼ
ເກນອາຍຸ ທີ່ຕູ້ ອງເຂູ້ າໂຮງຮຽນໃນພາກບັ ງຄັ ບ, ທີ່ເປັນກໍລະນີທີ່ ເດັກທີ່ມີອາຍຸ ຂັູ້ ນສງສຸ ດສາມາດນໍາໃຊູ້ ແຮງງານໄດູ້ .
ເຖິງຢ່ າງໃດກໍ່ຕາມ, ກດຫມາຍວ່ າດູ້ ວຍອາຍຸ ຂັູ້ ນຕໍ່າສຸ ດທີ່ລະບຸ ໄວູ້ ໃນກດໝາຍທູ້ ອງຖິ່ນແມ່ ນໄດູ້ ຖກກໍານດ
ຂັູ້ ນຕໍ່າສຸ ດແມ່ ນ ອາຍຸ 14 ປີ ຕາມຂໍູ້ຍກເວັູ້ນຂອງປະເທດທີ່ກໍາລັ ງພັ ດທະນາ
ພາຍໃຕູ້ ກດລະບຽບຂອງອງການແຮງງານສາກນ (ILO) ສະບັ ບເລກທີ 138,
ອາຍຸ ຂັູ້ ນຕ່ໍ່ າດັ່ ງກ່ າວແມ່ ນຖວ່ າສາມາດຖກນໍາໃຊູ້ ແຮງງານ.
ຊາວໜຸ່ ມ
ແມ່ ນກໍາມະກອນຜູ້ ອອກແຮງງານທີ່ມີອາຍຸ ພູ້ ນໄວເດັກຕາມການກໍານດທີ່ກ່ າວມາຂູ້ າງເທິງ ແລະອາຍຸ ຕໍ່າກ່ ວາ 18 ປີ.
ແຮງງານເດັກ
ການເຮັດວຽກຕ່ າງໆໂດຍເດັກນູ້ ອຍຫຼໄວຫນຸ່ ມທີ່ອາຍຸ ຕໍ່າກວ່ າເກນອາຍຸ ທີ່ໄດູ້ ລະບຸ ໄວູ້ ໃນຂໍູ້ກໍານດທີ່ກ່ າວມາຂູ້ າງເທິງ,
ເຊິ່ງບໍ່ປະຕິບັ ດຕາມ ຂໍູ້ກໍານດຂອງອງການແຮງງານສາມກນ ILO ທີ່ເປັນມາດຕະຖານທີ່ກ່ ຽວຂູ້ ອງ ແລະ
ວຽກຕ່ າງໆທີ່ອາດຈະເປັນອັ ນຕະລາຍຫຼເປັນການແຊກແຊງ ການສຶກສາຂອງເດັກ,ໄວຫນຸ່ ມ ຫຼ
ເປັນອັ ນຕະລາຍຕໍ່ສຸ ຂະພາບຂອງເດັກ ຫຼ ໄວຫນຸ່ ມ ຫຼ ການພັ ດທະນາທາງດູ້ ານຮ່ າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ຈິດວິນຍານ,
ທາງດູ້ ານສີລະທໍ າ ຫຼ ທາງດູ້ ານການພັ ດທະນາສັ ງຄມ.

Primark Supplier Code of Conduct

Page 8 of 8

Version 4. February 2017

