
- 1 - 

2017   ສະບບັທ ີ4.0 

 

ມາດຕະຖານທາງດາ້ນສງັຄມົ ຂອງ ບໍລສິດັ HUGO BOSS 
 

1. ບດົສະເໜ ີ

ມາດຕະຖານທາງດາ້ນສງັຄມົສະບບັນີໄ້ດກ້ໍານດົສດິທພິ ນ້ຖານຂອງບນັດາຜ ອ້ອກແຮງງານຂອງຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍ ຂອງ 
ບໍລສິດັ HUGO BOSS ແລະ ປະກອບດວ້ຍມາດຕະຖານທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂັນ້ພ ນ້ຖານ. ມາດຕະຖານທາງ
ດາ້ນສງັຄມົຈະຖ ກນໍາໃຊກ້ບັຜ ອ້ອກແຮງງານທຸກຄນົຂອງ ບໍລສິດັ HUGO BOSS ເຊັ່ ນດຽວກນັ.  

ມາດຕະຖານທາງດາ້ນສັງຄົມ ຖ ກສາ້ງຂ ນ້ບົນພ ນ້ຖານສົນທິສັນຍາຫ ັກຂອງອົງການແຮງງານສາກນົ ລວມເຖິງ 
ຖະແຫ ງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດວ້ຍສດິທມິະນຸດ.  ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍທງັໝດົມພີນັທະໃນການປະຕບິດັຕາມ
ມາດຕະຖານສະບບັນີ.້ ບໍລສິດັ HUGO BOSS ຂໍສະຫງວນສດິໃນການດດັແກມ້າດຕະຖານທາງດາ້ນສງັຄມົ ເມ ່ ອ
ເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປນັ.  

ຂໍກ້ໍານດົ ແລະ ພນັທະຕ່າງໆ (ມາດຕະຖານ) ທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນມາດຕະຖານທາງດາ້ນສງັຄມົຈະມຜີນົບງັຄບັໃຊກ້ບັຜ ້
ອອກແຮງງານຂອງຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍທຸກຄນົ ບ່ໍວ່າພວກເຂາົຈະເປນັຜ ອ້ອກແຮງງານໂດຍກງົ, ທາງອອ້ມ, ຖາວອນ ຫ   ຜ ້
ອອກແຮງງານທີ່ ຮບັງານມາເຮດັຢ ່ ບາ້ນກໍ່ ຕາມ.  

ອງີຕາມມາດຕະຖານທາງດາ້ນສງັຄມົ HUGO BOSS ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກນົ, ຜ ້
ຈດັຈາໍໜ່າຍມພີນັທະໃນການແຈງ້ໃຫຜ້ ອ້ອກແຮງງານຊາບກ່ຽວກບັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງພວກເຂາົໃນສະຖານທີ່ ເຮດັ
ວຽກ. ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍຈະຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານແຕ່ງຕັງ້ຜ ຕ້າງໜາ້ຂອງບໍລສິດັ ເພ ່ ອຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ມາດຕະຖານທາງດາ້ນສງັຄມົ. ຊ ່ ຂອງຜ ທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ຈະຖ ກສົ່ ງເຖງິ ບໍລສິດັ HUGO BOSS.  

ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍຕອ້ງບນັທ ກການເຄ ່ ອນໄຫວທີ່ ຕນົໄດດໍ້າເນນີການໃສ່ເອກະສານດວ້ຍວທິກີານທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົ ເພ ່ ອ
ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານທາງດາ້ນສງັຄມົສະບບັນີ.້ 

2. ການບງັຄບັໃຊມ້າດຕະຖານທາງດາ້ນສງັຄມົໃນສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກຂອງຜ ຮ້ບັເໝາົຊ່ວງຕ່ໍ. 

ນອກຈາກນີ,້ ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍແມ່ນຍງັພນັທະໃນການໃຫຄໍ້າແນະນໍາຜ ຮ້ບັເໝາົຊ່ວງຕ່ໍ ແລະ ຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍຍ່ອຍຂອງ
ຕນົ ກ່ຽວກບັພນັທະໃນການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ເພ ່ ອຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ບງັຄບັໃຊ ້
ດວ້ຍວທິກີານທີ່ ເໝາະສມົ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານທາງດາ້ນສງັຄມົຂອງ ບໍລສິດັ HUGO BOSS. ໂດຍ
ສະເພາະແລວ້, ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍຈະເຫນັດກີບັຂໍຕ້ກົລງົທີ່ ເໝາະສມົກບັຜ ຮ້ບັເໝາົຊ່ວງຕ່ໍ ແລະ ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍຍ່ອຍຂອງ
ຕນົຊ ່ ງຈະເຮດັໃຫ ້ບໍລສິດັ HUGO BOSS ມສີດິໃນການດໍາເນນີການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານທາງດາ້ນສງັຄມົ
ສະບບັນີ.້ 

3. ບດົແນະນໍາ 

3.1 ໂດຍສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍຂອງຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານທາງດາ້ນສງັຄມົ. 

ນອກຈາກການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານທາງດາ້ນສງັຄມົສະບບັນີແ້ລວ້, ຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍມພີນັທະໃນການດໍາເນນີ
ການດວ້ຍວທິກີານທີ່ ມຈີນັຍາບນັ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສນົທສິນັຍາສາກນົ ລວມເຖງິ ກດົໝາຍທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ແຫ່ງ
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ຊາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນຕິກິໍາວ່າດວ້ຍແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົແຫ່ງຊາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ ່
ສະຖານທີ່ ດໍາເນນີການຜະລດິຂອງຕນົ.  

ນອກຈາກນັນ້, ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍຈະບ່ໍຍອມອະນຸຍາດ ຫ   ມສ່ີວນພວົພນັກບັການໃຫສ້ນິບນົ, ສນິນໍາ້ໃຈ ຫ   ການສໍລ້າດ
ບງັຫ ວງໃນຮ ບແບບອ ່ ນໆ. ບ່ໍວ່າໃນທາງກງົ ຫ   ທາງອອ້ມ ຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍຈະຕອ້ງບ່ໍຈ່າຍເງນິ, ສະເໜີ, ມອບໃຫ ,້ 
ສນັຍາວ່າຈະໃຫ ້ຫ   ອະນຸຍາດໃຫມ້ກີານຈ່າຍເງນິຈໍານວນໃດໜ ່ ງ ໃຫແ້ກ່ບຸກຄນົອ ່ ນ ຫ   ຜ ອ້ອກແຮງງານໃດໜ ່ ງຂອງ 
ບໍລສິດັ HUGO BOSS ເພ ່ ອແລກປ່ຽນກບັການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງທີ່ ພວົພນັເຖິງການຕດັສນິໃຈ, ການປະຕບິດັ
ໜາ້ທີ່  ຫ   ການເຄ ່ ອນໄຫວທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສາຍພວົພນັທາງທາງດາ້ນທຸລະກດິຂອງຕນົກບັ ບໍລສິດັ HUGO BOSS. 
ບຸກຄນົໃດໜ ່ ງມກີານປະພ ດຢ່າງບ່ໍເໝາະສມົ ຊ ່ ງເປນັການປະຕບິດັໂດຍບ່ໍບໍລສຸິດໃຈ ຫ   ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ໃນລກັສະນະ
ອ ່ ນ ທີ່ ນອກເໜ ອຈາກທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົ   ໝາຍ. 

ນອກຈາກນີ,້ ມາດຕະຖານທາງດາ້ນສງັຄມົສະບບັນີຍ້ງັກໍານດົມາດຕະຖານຂັນ້ຕ່ໍາສຸດທີ່ ຈະຖ ກນໍາໃຊ.້ ໃນກໍລະນທີີ່ ຂໍ ້
ກໍານດົຂອງນຕິກິໍາແຫ່ງຊາດ ກງົກນັກບັຂໍກ້ໍານດົທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນມາດຕະຖານທາງດາ້ນສງັຄມົສະບບັນີ,້ ຂໍກ້ໍານດົທີ່
ໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງສ ງສຸດ ແກ່ຜ ອ້ອກແຮງງານແມ່ນຈະມຜີນົສກັສດິເໜ ອກ່ວາ.  

3.2 ການໃຊແ້ຮງງານເດກັ 

ບ່ໍວ່າໃນກໍລະນໃີດໆກໍ່ ຕາມ, ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍຈະຕອ້ງບ່ໍວ່າຈາ້ງແຮງງານເດກັ. ເກນອາຍຸຕ່ໍາສຸດສໍາລບັການເລີ່ ມເຮດັວຽກ
ແມ່ນ 15 ປ;ີ ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ບຸກຄນົໃດໜ ່ ງຈະບ່ໍສາມາດເລີ່ ມຕົນ້ເຮດັວຽກໄດກ່້ອນທີ່ ພວກເຂາົຈະກະສຽນອາຍຸ 
ທີ່ ເປນັພາກບງັຄບັໃຫເ້ຂົາ້ຮຽນ. ນອກຈາກນີ,້ ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ຜ ອ້ອກແຮງງານທີ່ ມອີາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 18 
ປີ ຈະບ່ໍໄດເ້ຮດັວຽກທີ່ ມຄີວາມອນັຕະລາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກທີ່ ອາດຈະມກີານແຊກແຊງການຮຽນ ແລະ 
ການຝ ກອບົຮມົຂອງພວກເຂາົ ຫ   ສຸຂະພາບ ຫ   ຮ່າງກາຍ, ສະພາບຈດິໃຈ, ຄວາມສະຫ າດ, ສນິລະທໍາ ຫ   ການ
ພດັທະນາສງັຄມົຂອງພວກເຂາົ. 

3.3 ແຮງງານທີ່ ຖ ກບງັຄບັ 

ຜ ອ້ອກແຮງງານໃດໜ ່ ງຈະບ່ໍຖ ກວ່າຈາ້ງ ຫ   ບງັຄບັໃຫເ້ຮດັວຽກໂດຍຂດັກບັເຈດຈໍານງົຂອງຕນົເອງ. ໂດຍສະເພາະ
ແລວ້, ຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍບ່ໍອະນຸຍາດໃຫນໍ້າໃຊແ້ຮງງານທີ່ ຖ ກບງັຄບັ, ຄນົງານທີ່ ຖ ກຜ ກມດັ, ຂາ້ທາດ ຫ   ນກັໂທດ. ຜ ້
ອອກແຮງງານຈະບ່ໍຖ ກຈາໍກດັສດິເສລພີາບຂອງພວກເຂາົໃນການເຄ ່ ອນ ໄຫວບ່ໍວ່າໃນລະຫວ່າງ ຫ   ພາຍຫ ງັເວລາເຮດັ
ວຽກ.  

ຜ ອ້ອກແຮງງານຈະຕອ້ງໄດຝ້າກເອກະສານສ່ວນຕວົໄວກ້ບັຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍ ຖາ້ຫາກກດົໝາຍໄດກ້ໍານດົໄວເ້ພ ່ ອສາ້ງ 
ແລະ ຮກັສາສາຍສໍາພນັທາງດາ້ນການຈາ້ງງານ. ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍຈະບ່ໍຮຽກຮອ້ງໃຫຜ້ ອ້ອກແຮງງານຂອງຕນົວາງ "ເງນິຄໍາ້
ປະກນັ". ຫ   ຈະບ່ໍກກັເອກະສານປະຈໍາຕວົຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານໄວ.້ ຜ ອ້ອກແຮງງານມສີດິຍກົເລກີສນັຍາແຮງງານ
ຂອງຕນົໄດຕ້ະຫ ອດເວລາ ໂດຍມແີຈງ້ການໃຫຊ້າບລ່ວງໜາ້. 

3.4 ເງ  ່ອນໄຂການເຮດັວຽກທີ່ ມມີະນຸດສະທໍາ. 

ຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍຕອ້ງໃຫຄ້ວາມເຄາົລບົກຽດສກັສີ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕວົ ແລະ ສດິທລິກັສະນະສ່ວນຕວົຂອງແຕ່ລະ
ບຸກຄົນ. ຫາ້ມບ່ໍໃຫມ້ກີານລ່ວງລະເມດີທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ, ຈດິໃຈ, ເພດ ຫ   ທາງວາຈາ, ການທໍາຮາ້ຍຮ່າງກາຍ 
ຕະຫ ອດເຖິງການຂົ່ ມຂ ່  ຫ   ການສະແຫວງຫາສິດຜົນປະໂຫຍດທຸກຮ ບແບບ. ມາດຕະການທາງວໄິນຈະຕອ້ງ
ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍວ່າດວ້ຍແຮງງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານທາງດາ້ນສດິທມິະນຸດທີ່ ເປນັທີ່ ຍອມຮບັຂອງ
ສາກນົ. 
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3.5 ຂໍຫ້າ້ມໃນການແຍກປະຕບິດັ 

ຜ ອ້ອກແຮງງານທຸກຄນົຕອ້ງໄດຮ້ບັການປະຕບິດັຕ່ໍ ແລະ ໂອກາດທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັໂດຍບ່ໍໃຫມ້ກີານຈາໍແນກເຊ ອ້ຊາດ, 
ສຜີວິ, ເພດ, ໄວ, ສງັຄມົ, ຊນົເຜົ່ າ ຫ   ຊາດກໍາເນດີ, ຄວາມເຊ ່ ອ, ຄວາມຮ່ວມມ ກບັອງົການຈດັຕັງ້ຜ ອ້ອກແຮງງານ 
(ລວມທງັສະຫະພນັກໍາມະບານ), ຄວາມຄດິເຫັນທາງດາ້ນການເມ ອງ, ລດົນຍິມົທາງເພດ, ສະຖານະພາບການ
ແຕ່ງງານ ຫ   ຄວາມພກິານ, ການຖ ພາ ຫ   ລກັສະນະສະເພາະຕວົອ ່ ນໆ. ຫ ກັການປະຕບິດັຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ ຈະຖ ກ
ນໍາໃຊສ້ະເພາະກບັຂັນ້ຕອນການຈາ້ງງານ, ລະບຽບວໄິນ, ການອອກບໍານານ ແລະ ການຍກົເລກີສນັຍາແຮງງານຂອງຜ ້
ອອກແຮງງານ, ການຈ່າຍເງນິເດ ອນ ແລະ ເງນິບໍານານຂອງບໍລສິດັ ຕະຫ ອດເຖງິ ການເລ ່ ອນຕໍາແໜ່ງຕ່າງໆ. 

3.6 ໂມງລດັຖະການສ ງສຸດ ແລະ ການລາພກັປະຈາໍປຕ່ໍີາສຸດ 

ຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍຈະຕອ້ງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຊິ່ ງກໍານດົໂມງລັດຖະການ.  ໃນກໍລະນີທີ່  
ລະບຽບກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດບ່ໍມຂໍີກ້ໍານດົກ່ຽວກບັໂມງລດັຖະການ ຫ   ກໍານດົໂມງລດັຖະການທີ່ ໜອ້ຍກວ່າຂໍ ້
ກໍານດົ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງສນົທສິນັຍາຫ ກັຂອງອງົການແຮງງານສາກນົ, ໂມງລດັຖະການປກົກະຕແິມ່ນຈະຈໍາກດັທີ່  
48 ຊົ່ ວໂມງ.  ໂມງລດັຖະການ (ລວມທງັການເຮດັວຽກເກນີໂມງໂດຍສະໝກັໃຈ) ຈະຕອ້ງບ່ໍເກນີ 60 ຊົ່ ວໂມງຕ່ໍ
ອາທດິ. ຫາ້ມຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານສັ່ ງໃຫຜ້ ອ້ອກແຮງງານເຮດັວຽກເກນີໂມງຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ ຈະອະນຸຍາດໃຫຂໍ້ຕ້ກົລງົ
ຮ່ວມກນັ. 

ຜ ອ້ອກແຮງງານຈະໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫພ້ກັໄດໜ້ ່ ງວນັ (24 ຊົ່ ວໂມງ) ຫ ງັຈາກທີ່ ເຮດັວຽກຫກົວນັລດັຖະການຕດິຕ່ໍ
ກນັ.  ນອກຈາກນີ,້ ຜ ອ້ອກແຮງງານທຸກຄນົມສີດິລາພກັຢ່າງຕ່ໍາສຸດຕາມທີ່ ກດົໝາຍກໍານດົ. 

3.7 ຄ່າຕອບແທນ 

ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍຕອ້ງຈ່າຍຄ່າຕອບແທນໃຫຜ້ ອ້ອກແຮງງານຂອງຕນົ ສໍາລບັການເຮດັວຽກຂອງພວກເຂາົບ່ໍວ່າຈະເປັນ 
ເງນິສດົ ຫ   ວດັຖຸສິ່ ງຂອງຕາມດຸນພນິດິຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ. ຜ ອ້ອກແຮງງານທຸກຄນົມສີດິໄດຮ້ບັຄ່າຕອບແທນ 
ສໍາລບັອາທດິທີ່ ເຮດັວຽກເປນັປກົກະຕ ິຊ ່ ງພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການໂດຍພ ນ້ຖານຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ ແລະ ເພ ່ ອ
ສະໜອງ ລາຍໄດທ້ີ່ ຈາໍເປນັ. ຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານຈະຕອ້ງຈ່າຍຄ່າແຮງງານຂັນ້ຕ່ໍາສຸດ ຫ   ຄ່າແຮງງານຕາມອດັຕາຄ່າແຮງງານ
ທົ່ ວໄປທີ່ ເໝາະສົມ, ແລວ້ແຕ່ຈໍານວນໃດຈະສ ງກ່ວາ, ໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຂໍກ້ໍານດົຂອງກດົໝາຍທັງໝົດທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄ່າແຮງງານ, ແລະ ການໃຫສ້ະຫວດັດກີານໃດໜ ່ ງດັ່ ງທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ສນັຍາແຮງງານ. 
ໃນກໍລະນທີີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັຂໍກ້ໍານດົດັ່ ງກ່າວ, ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍຈະຕອ້ງປະສານສມົທບົກບັ ບໍລສິດັ HUGO BOSS 
ເພ ່ ອກໍານດົລະດບັຄ່າຕອບແທນທີ່ ພຽງພໍ. ຜ ອ້ອກແຮງງານຈະໄດຮ້ບັເງນິເດ ອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານຢ່າງໜອ້ຍໜ ່ ງຄັງ້ຕ່ໍ
ເດ ອນ. ຜ ອ້ອກແຮງງານຈະໄດຮ້ບັສນັຍາແຮງງານຢ່າງເປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ຈະຕອ້ງລງົລາຍເຊນັໃສ່ສນັຍາ
ດັ່ ງກ່າວກ່ອນທີ່ ຈະເກດີມສີາຍສໍາພນັການຈາ້ງງານ. ຄ່າຕອບແທນຈະປະກອບເປນັສ່ວນໜ ່ ງທີ່ ສໍາຄນັຂອງສນັຍາແຮງ
ງານ. ຂໍມ້ ນກ່ຽວກບັໃບຈ່າຍເງນິເດ ອນຈະຖ ກມອບໃຫຜ້ ອ້ອກແຮງງານຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ. 

ການເຮດັວຽກເກນີໂມງທງັໝດົຈະໄດຮ້ບັຄ່າຊດົເຊຍີໃນອດັຕາພເິສດ. ໃນກໍລະນທີີ່ ຈະຕອ້ງນໍາໃຊຂໍ້ກ້ໍານດົຂອງກດົ ໝ
າຍທີ່ ມເີໝາະສມົ ຫ   ຈະຕອ້ງນໍາໃຊຂໍ້ຕ້ກົລງົຮ່ວມກນັ. ໃນກໍລະນທີີ່ ກດົໝາຍກໍານດົໃຫ ້ຜ ອ້ອກແຮງງານໄດຮ້ບັຄ່າຊດົ
ເຊຍີສໍາລບັການເຮດັວຽກເກນີໂມງໃນມ ພ້ກັ, ການດໍາເນນີການດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະຕອ້ງປະຕບິດັໂດຍອງີຕາມການຍນິຍອມ
ຂອງ ຜ ອ້ອກແຮງງານ.  

ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍ ຕອ້ງບ່ໍນໍາໃຊມ້າດຕະການປບັໄໝທາງການເງນິ, ການລງົໂທດ ຫ   ການຫກັເງນິຈາກຄ່າແຮງງານຂອງຜ ້
ອອກແຮງງານ ເພ ່ ອເປັນແນວທາງໃນການຮກັສາລະບຽບວິໄນທາງດາ້ນແຮງງານ. ການຫັກເງນິເດ ອນຈະຈໍາກດັ
ສະເພາະຕາມທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດພາຍໃຕລ້ະບຽບກດົໝາຍທອ້ງຖິ່ ນເທົ່ ານັນ້. ມາດຕະການຕ່າງໆຕອ້ງມຄີວາມໂປ່ງໃສ, 
ບນັທ ກໄວເ້ປນັລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ໄດຮ້ບັການຍນິຍອມຈາກ ຜ ອ້ອກແຮງງານ.    
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3.8 ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

ຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍແມ່ນມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍກບັ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານຂອງຕນົຢ ່
ສະຖານທີ່ ປະຕບິດັວຽກງານ.  ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍ ຈະຕອ້ງສະໜອງສະພາບແວດລອ້ມການເຮດັວຽກທີ່ ມສຸີຂະອານາໄມ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃຫແ້ກ່ຜ ອ້ອກແຮງງານ ແລະ ນໍາໃຊມ້າດຕະການທີ່ ມປີະສດິທພິາບທີ່ ສຸດເທົ່ າທີ່ ຈະເປນັໄປໄດ ້
ໃນການປອ້ງກນັອຸບດັຕເິຫດ ແລະ ພະຍາດອາຊບີຕ່າງໆ.  ໂດຍສະເພາະແລວ້, ຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍ ຈະຕອ້ງຈດັການຝ ກ
ອບົຮມົທາງດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ໃຫແ້ກ່ຜ ອ້ອກແຮງງານຢ່າງເປນັປະຈາໍ.  

ດາ້ນຫ ກັໆທີ່ ຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ແມ່ນຄວາມປອດໄພຈາກອກັຄໄີພ, ຄວາມປອດໄພໃນອາຄານ, ຄວາມປອດໄພໃນການນໍາ
ໃຊເ້ຄ ່ ອງກນົຈກັ ແລະ ສານເຄມ.ີ  ຈະຕອ້ງມກີານສາ້ງເຄ ່ ອງໝາຍທີ່ ຊດັເຈນໃສ່ເສັນ້ທາງສຸກເສນີ ແລະ ທາງອອກທີ່
ປອດໄພ, ມແີສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ແລະ ປາດສະຈາກສິ່ ງກດີຂວາງຕ່າງໆ. ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍຕອ້ງມກີານກະກຽມແຜນການ
ອົບພະຍບົ ແລະ ດໍາເນີນການຝ ກຊອ້ມອົບພະຍົບ ໃຫແ້ກ່ຜ ອ້ອກແຮງງານຢ່າງເປັນປະຈໍາຕາມທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນ
ລະບຽບກດົໝາຍທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ໂດຍຈະຕອ້ງມກີານຝ ກຊອ້ມຢ່າງໜອ້ຍໜ ່ ງຄັງ້ຕ່ໍປີ. ຜ ສ້ະໜອງຕອ້ງມີ
ອຸປະກອນດບັເພງີທີ່ ພອ້ມໃຊງ້ານ ແລະ ອຸປະກອນປອ້ງກນັສ່ວນບຸກຄນົ ສໍາລບັເຄ ່ ອງກນົຈກັ ແລະ ການຈດັການ
ສານເຄມທີີ່ ເປນັອນັຕະລາຍ.  ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍຈະຕອ້ງບນັທ ກມາດຕະການທງັໝດົທີ່ ຖ ກນໍາໃຊຢ່້າງຖ ກຕອ້ງ.  

ຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍຈະຕອ້ງແຕ່ງຕັງ້ຜ ຕ້າງໜາ້ຂອງຜ ບໍ້ລຫິານຂັນ້ອາວຸໂສທີ່ ຮບັຜດິຊອບຕ່ໍການປະຕບິດັຂໍກ້ໍານດົທາງດາ້ນ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບດັ່ ງກ່າວ. 

ຂໍກ້ໍານດົກ່ອນໜາ້ນີຈ້ະຖ ກນໍາໃຊກ້ບັເຂດສນັທະນາການ ແລະ ທີ່ ພກັອາໃສສໍາລບັຜ ອ້ອກແຮງງານ ຖາ້ຫາກຜ ຈ້ດັຈາໍ
ໜ່າຍມກີານຈດັຫາສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ່ ງກ່າວໃຫພ້ອ້ມໃຊງ້ານ. 

3.9 ສດິເສລພີາບໃນການເປນັສະມາຊກິ ແລະ ການເຈລະຈາຕ່ໍລອງຮ່ວມກນັ. 

ຜ ອ້ອກແຮງງານຈະມສີດິໃນການສາ້ງ ຫ   ເຂົາ້ຮ່ວມອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ພວກເຂາົເລ ອກ ແລະ ເພ ່ ອດໍາເນນີການເຈລະຈາ
ກ່ຽວກບັເງ  ່ອນໄຂສະພາບການຂອງວຽກເປນັກຸ່ມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກບັ ຄ່າແຮງງານ, ແລະ ມສີດິດໍາເນນີການ
ເຈລະຈາໄດຢ່້າງເສລ.ີ ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍ ຈະຕອ້ງບ່ໍແຍກປະຕບິດັ, ສາ້ງຄວາມລໍາຄານ, ຂົ່ ມຂ ່  ຫ   ຕອບໂຕ ້ຜ ອ້ອກແຮງ
ງານທີ່ ໃຊສ້ດິດັ່ ງກ່າວໃນການມສ່ີວນຮ່ວມ ຫ   ເຈລະຈາຢ່າງເສລ ີແລະ ຮ່ວມກນັ.  

ໃນກໍລະນໃີດໜ ່ ງ ທີ່ ມລີະບບົການຮອ້ງທຸກສໍາລບັຜ ອ້ອກແຮງງານ.  

3.10 ການປກົປອ້ງສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ນໍາໃຊໃ້ນປະເທດທີ່
ດໍາເນນີການຜະລດິ. ໂດຍສະເພາະແລວ້, ຂັນ້ຕອນ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆທີ່ ນໍາໃຊໃ້ນການກໍາຈດັສິ່ ງເສດເຫ  ອ, 
ການຈດັການ ແລະ ການກໍາຈດັສານເຄມ ີແລະ ສານທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍອ ່ ນໆ ຕະຫ ອດເຖງິການຈດັການ ການປ່ອຍ
ມນົລະພດິ ແລະ ນໍາ້ເສຍ ຢ່າງໜອ້ຍຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັຂໍກ້ໍານດົຂັນ້ຕ່ໍາສຸດທີ່ ກດົໝາຍກໍານດົ. ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍຈະຕອ້ງ
ສ ບຕ່ໍດໍາເນນີວຽກງານກ່ຽວກບັການຫ ຸດຜ່ອນ ແລະ ຫ ກີລຽ້ງມນົລະພດິຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະ ຈະຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ 
ຕນົໄດນໍ້າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມປີະສດິທຜິນົເທົ່ າທີ່ ຈະເປນັໄປໄດ.້ 

4. ສດິທໃິນການກວດກາ /ປະເມນີຕນົເອງ. 

ໂດຍບ່ໍມກີານແຈງ້ໃຫຊ້າບລ່ວງໜາ້, ຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍຕກົລງົເຫນັດີໃຫບໍ້ລສິດັ HUGO BOSS ດໍາເນນີການກວດ
ສອບ ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍ ຫ   ບໍລສິດັໃນເຄ ອຂອງຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍ ໄດທຸ້ກເວລາໃນລະຫວ່າງໂມງລດັຖະການປົກກະຕ ິກ່ຽວ
ກບັການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານທາງດາ້ນສງັຄມົ ຫ   ຕກົລງົເຫນັດໃີຫໜ້ ່ ງ ຫ   ຫ າຍບຸກຄນົ ຫ   ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ໄດ ້
ຮບັການແຕ່ງຕັງ້ຈາກ ບໍລສິດັ HUGO BOSS ດໍາເນນີການກວດສອບດັ່ ງກ່າວ. ບໍລສິດັ HUGO BOSS ມສີດິ
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ເລ ອກເອາົຜ ກ້ວດກາດັ່ ງກ່າວຕາມດຸນພນິດິຂອງຕນົພຽງຜ ດ້ຽວ. ຜ ກ້ວດກາຈະຕອ້ງນໍາສະເໜຫີ ກັຖານການແຕ່ງຕັງ້
ຈາກບໍລິສັດ HUGO BOSS ເມ ່ ອເດີນທາງມາເຖິງ. ຕາມຫ ັກການແລວ້, ບໍລິສດັ HUGO BOSS ຈະຕອ້ງ
ຮບັຜດິຊອບຄ່າກວດສອບດັ່ ງກ່າວ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍຈະຮບັຜດິຊອບຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການກວດສອບ
ເບ ອ້ງຕົນ້ທີ່ ດໍາເນນີການກ່ອນການເລີ່ ມຕົນ້ສາຍພວົພນັທາງດາ້ນທຸລະກດິ.  

ອນັເປັນຜນົມາຈາກການກວດສອບ, ຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍອາດຈະຖ ກຮອ້ງຂໍໃຫມ້ກີານປະຕບິດັຕາມມາດຕະການການ
ປບັປຸງໃດໜ ່ ງຢ່າງທນັການ.  

ໃນກໍລະນທີີ່ ຜນົຂອງການກວດສອບຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ "ມຄີວາມສ່ຽງ" ຫ   "ບ່ໍພຽງພໍ", ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍຈະຕອ້ງຮບັຜດິຊອບ
ຄ່າໃຊຈ່້າຍ ຂອງ ການກວດສອບຄັງ້ຕ່ໍໄປ.  

ອງີຕາມການສະເໜຂີອງ ບໍລສິດັ HUGO BOSS, ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍຈະຕອ້ງສົ່ ງແບບສອບຖາມປະເມນີຕວົເອງທີ່ ສາ້ງ
ຂ ນ້ຢ່າງຖ ກຕອ້ງສມົບ ນ ແລະ ຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ ໃຫແ້ກ່ ບໍລສິດັ HUGO BOSS. 

5. ມາດຕະການລງົໂທດ 

ເມ ່ ອດໍາເນນີການລງົໂທດ, ບໍລສິດັ HUGO BOSS ຈະຄໍານ ງເຖງິສະຖານະການຂອງແຕ່ລະກໍລະນ ີແລະ ຄວາມ
ຮາ້ຍແຮງຂອງການລະເມດີສະເໝ.ີ  

ຖາ້ຫາກບໍລສິດັ HUGO BOSS ເຫນັວ່າ ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍ ໄດມ້ກີານລະເມດີຂໍກ້ໍານດົໃດໜ ່ ງທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງີນັນ້
, ບໍລສິດັ HUGO BOSS ຈະແຈງ້ໃຫຜ້ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍຮບັຊາບ ກ່ຽວກບັການລະເມດີ ແລະ ໃຫເ້ວລາທີ່ ສມົເຫດສມົ
ຜນົໃນການແກໄ້ຂການລະເມດີດັ່ ງກ່າວຕາມລະບຽບການ.  ໄລຍະເວລາທີ່ ໄດຮ້ບັໃນການແກໄ້ຂການລະເມດີແມ່ນຈະ
ຂ ນ້ຢ ່ ກບັລກັສະນະຂອງ ມາດຕະການແກໄ້ຂທີ່ ຈາໍເປນັ. ຖາ້ຫາກຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍ ບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂການລະເມດີດັ່ ງກ່າວ 
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດຮ້ບັກໍານດົເວລາທີ່ ເໝາະສມົແລວ້ກໍ່ ຕາມ, ບໍລສິດັ HUGO BOSS ມສີດິຍກົເລກີສາຍສໍາພນັ
ຕາມສນັຍາ ໂດຍບ່ໍມກີານແຈງ້ການໃຫຊ້າບລ່ວງໜາ້ ແລະ ຈະມຜີນົສກັສດິທນັທ ີແລະ ມສີດິເຄ ່ ອນຍາ້ຍວດັຖຸທງັ
ໝດົທີ່  ຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍ ໄດສ້ະໜອງໃຫສໍ້າລບັການປຸງແຕ່ງ.  

5.1 ນອກຈາກນີ,້ ບໍລສິດັ HUGO BOSS ຂໍສະຫງວນສດິໃນການຍກົເລກີສາຍພວົພນັທາງທຸລະກດິຂອງຕນົກບັຜ ຈ້ດັ
ຈໍາໜ່າຍ ຖາ້ຫາກຜ ຈ້ດັຈໍາໜ່າຍ ມີການລະເມດີມາດຕະຖານທາງດາ້ນສັງຄົມສະບບັນີຢ່້າງຮາ້ຍແຮງ ຫ   ມກີານ
ລະເມດີມາດຕະຖານສະ ບບັນີ ້ຢ່າງຊໍາ້ຊອ້ນ. ການລະເມດີຢ່າງຮາ້ຍແຮງໂດຍສະເພາະແລວ້ ແມ່ນປະກອບດວ້ຍ 
ການໃຊແ້ຮງງານເດກັ ຫ   ແຮງງານທີ່ ຖ ກບງັຄບັ ຫ   ການຂດັຂວາງການກວດກາຢ່າງບ່ໍມເີຫດຜນົ ຕາມວກັ 1 ຂອງພາກ
ທ ີ4.  

ນອກຈາກນີ,້ ບໍລສິດັ HUGO BOSS ຂໍສະຫງວນສດິໃນການຮຽກຮອ້ງເງນິຊດົເຊຍີຈາກຜ ຈ້ດັຈາໍໜ່າຍ ຕ່ໍຄວາມ
ເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຂ ນ້ຈາກການລະເມດີດັ່ ງກ່າວ.  


