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บทน ำ 

HP มุง่ม่ันทีจ่ะปฏบิัตติามมาตรฐานสงูสดุดา้นจรยิธรรมทางธรุกจิและขอ้บังคับ 
เราไดรั้บความไวว้างใจจากการปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่ดว้ยความซือ่สตัย ์ความเคารพ และความเป็นธรรม 
เราตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึคา่นยิมเหลา่น้ีในทกุปฏสิมัพันธท์ีเ่ราม ีทกุวัน. 

ขอบเขต 
 

นโยบายน้ีมผีลใชก้บัพนักงานทีไ่มใ่ชพ่นักงานประจ าทัง้หมด (เรยีกวา่ “พนักงานชัว่คราว”) 
ทีป่ฏบิตังิานใหก้บั HP ทีส่ถานทีข่อง HP หรอืสถานทีท่ างานทางเลอืก เชน่ โฮมออฟฟิศ 
สถานทีข่องลกูคา้ของ HP หรอืสถานทีท่ างานอืน่ทีก่ าหนดโดย HP 
รวมถงึซพัพลายเออรผ์ูจั้ดสง่พนักงานชัว่คราวทัง้หมดใหก้ับ HP นอกจากน้ียังมผีลใชก้ับพนักงานของ HP 
ทีม่หีนา้ทีใ่นการบรหิารจัดการสญัญาและการมอบหมายงานใหก้ับพนักงานชัว่คราว 

นโยบำย 

 
เราตอ้งแน่ใจวา่พนักงานชัว่คราวและผูจั้ดหาพนักงานชัว่คราวมคีวามมุง่ม่ันทีจ่ะด าเนนิธรุกจิดว้ยความซือ่
สตัยเ์ชน่เดยีวกับเรา 
 
เราคาดหวังวา่พนักงานชัว่คราวจะกระท าการใดก็ตามดว้ยมาตรฐานสงูสดุดา้นจรยิธรรมทางธรุกจิ 
และตอ้งไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิการหรอืพฤตกิรรมอันเป็นการฉอ้โกง ผดิกฎหมาย 
หรอืผดิจรยิธรรมใด ๆ 
 
พนักงานชัว่คราวทกุคนตอ้งปฏบิัตติามบทบญัญัตทิีก่ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของพนักงานชัว่คราวน้ีภาย
ใตก้ารดแูลและควบคมุของนายจา้งทีเ่กีย่วขอ้งของตน พนักงานชัว่คราวยังตอ้งปฏบิัตติามกฎหมาย กฎ 
และขอ้บังคับของรัฐบาลทัง้หมดทีม่ผีลใชบ้ังคับกับ HP ในสถานทีต่ัง้ของตน 
 
ซพัพลายเออรผ์ูจั้ดสง่พนักงานชัว่คราวทัง้หมดใหก้ับ HP 
จะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายแนวทางปฏบิัตสิ าหรับพนักงานชัว่คราวน้ีและด าเนนิการใหแ้น่ใจวา่พนักงานขอ
งตนรับทราบในนโยบายน้ี ไดรั้บการฝึกอบรม และปฏบิตัติามแนวทางปฏบิัตดิังกลา่ว และกฎหมาย 
กฎระเบยีบ รวมทัง้กฎเกณฑข์องรัฐทัง้หมดทีม่ผีลบังคับใชก้ับ HP ในสถานทีป่ระกอบการของตน 
 
นอกจากแนวทางปฏบิตัสิ าหรับพนักงานชัว่คราวฉบับน้ีแลว้ 
พนักงานชัว่คราวยังตอ้งปฏบิัตติามนโยบายอืน่ใดของ HP ทีก่ าหนดวา่มผีลใชก้ับพนักงานชัว่คราวดว้ย 



   
 

 

นโยบายทัง้หมดของ HP ทีอ่า้งองิไวใ้นแนวทางปฏบิัตน้ีิและในกฎระเบยีบอืน่ๆ 
ทีอ่าจมผีลใชก้บัพนักงานชัว่คราว มอียูท่ี ่ไดเรกทอรนีโยบาย 
 

โอกำสทีเ่ทำ่เทยีมกนั 

 
หา้มมใิหม้กีารเลอืกปฏบิัตอินัไมช่อบดว้ยกฎหมายในทีท่ างาน เมือ่ด าเนนิธรุกจิของ HP 
พนักงานชัว่คราวตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตัติอ่บคุคลใดอันเน่ืองมาจากเพศ สผีวิ เชือ้ชาต ิชาตพัินธุ ์
ชาตกิ าเนดิ ศาสนา อาย ุสถานภาพทางการสมรส รสนยิมทางเพศ 
อัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ ความพกิาร การตัง้ครรภ ์สถานะทหารผา่นศกึทีป่กปิดไว ้
ขอ้มลูทางพันธกุรรมทีไ่ดรั้บการคุม้ครอง และความสมัพันธท์างการเมอืง หรอืลกัษณะใด ๆ 
ทีก่ฎหมายคุม้ครอง 

 

สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน 
 

HP มุง่ม่ันทีจ่ะรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหป้ราศจากการเลอืกปฏบิตัแิละการคกุคาม 
ซึง่พนักงานจะไดรั้บการปฏบิัตดิว้ยการใหเ้กยีรตแิละความเคารพ หา้มมใิหม้กีารคกุคามในทีท่ างาน 
เมือ่ด าเนนิธรุกจิของ HP พนักงานชัว่คราวตอ้งไมม่พีฤตกิรรมในลกัษณะไมใ่หค้วามเคารพ ไมเ่ป็นมติร 
ใชค้วามรุนแรง ขูก่รรโชก ขม่ขู ่หรอืคกุคาม1  
 
การคกุคามทางเพศอาจเกดิขึน้ในหลายรูปแบบและเราไมย่อมรับในทกุรูปแบบ 
ซึง่รวมถงึพฤตกิรรมทีผู่จั้ดการหรอืพนักงานของเรากระท าตอ่พนักงานชัว่คราวทีเ่กีย่วขอ้งกับการรุกล ้าทา
งเพศ ขอรับผลประโยชนท์างเพศ แสดงเน้ือหาทางเพศทีโ่จ่งแจง้ 
หรอืการกระท าในลกัษณะทางเพศทางวาจาหรอืทางกายภาพอืน่ๆ 

 
พนักงานชัว่คราวตอ้งปฏบิัตติามนโยบายและวธิดี าเนนิการดา้นสภาพแวดลอ้ม สขุภาพ ความปลอดภัย 
และการรักษาความปลอดภยั และแกไ้ขหรอืรายงานสิง่ใดทีอ่าจเป็นภัยคกุคามสภาพแวดลอ้ม สขุภาพ 
ความปลอดภัย หรอืการรักษาความปลอดภัย เราจะไมย่อมใหม้กีารกระท ารุนแรงในทีท่ างาน 
ความรุนแรงในทีท่ างาน ไดแ้ก ่การกระท าหรอืการขม่ขูโ่ดยใชค้วามรุนแรงทางร่างกาย และพฤตกิรรมใด 
ๆ ทีรุ่นแรง น่ารังเกยีจ 
หรอืขูก่รรโชกเพือ่ใหผู้อ้ืน่มเีหตผุลสมควรใหก้ลัวหรอืวติกเกีย่วกบัความปลอดภัยของเขาหรอืเธอ 
หรอืความปลอดภัยของครอบครัวหรอืทรัพยส์นิของเขาหรอืเธอ 
 

กำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ 

 
พนักงานชัว่คราวตอ้งไมเ่สนอสนิบน คา่น ้ารอ้นน ้าชา หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งในการกระท าอันเป็นการทจุรติ 
พนักงานชัว่คราวตอ้งปฏบิัตติามมาตรฐานดา้นจรยิธรรมและกฎหมายทีม่ผีลบังคับใชท้ัง้หมดในทกุประเ
ทศที ่HP ท าธรุกจิอยู ่
 
พนักงานชัว่คราวตอ้งไมเ่สนอหรอืใหส้นิบน คา่น ้ารอ้นน ้าชา 
หรอืของก านัลเพือ่ใหช้นะหรอืรักษาไวซ้ึง่ธรุกจิ 
หรอืเพือ่ใหเ้กดิอทิธพิลตอ่การตัดสนิใจทางธรุกจิอยา่งไมเ่หมาะสม 
หา้มมใิหพ้นักงานชัว่คราวท าการเสนอ สญัญา หรอืใหเ้งนิหรอืสิง่ใดอันมมีลูคา่แกบ่คุคลใด 
ไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยทางออ้ม โดยพนักงานหรอืผา่นทางฝ่ายอืน่ เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืรักษาไวซ้ึง่ธรุกจิ 

 
1 สภาพแวดลอ้มการท างานของ HP หมายถงึสถานทีใ่ดๆ ทีพ่นักงานชั่วคราวไดด้ าเนนิธรุกจิในนามของ HP 

รวมถงึโดยสว่นบคุคล ผา่นทางโทรศัพท ์ในพืน้ทีก่ารประชมุแบบเสมอืน 
ผา่นชอ่งทางการสือ่สารดว้ยอเีมลหรอืทางอนิเทอรเ์น็ตแบบอืน่ๆ ในสถานทีข่อง HP ทีก่จิกรรมที ่HP เป็นผูส้นับสนุน 

หรอืในระหวา่งการเดนิทางเพือ่ธรุกจิในนามของ HP 

https://hp.sharepoint.com/sites/ww/GLA/Pages/policy-directory.aspx


   
 

 

หรอืใหไ้ดรั้บขอ้ ไดเ้ปรยีบทางธรุกจิในประเทศใด  
 
พระราชบัญญตักิารกระท าอนัเป็นการทจุรติในตา่งประเทศ (Foreign Corrupt Practices Act หรอื 
FCPA) ของสหรัฐอเมรกิาและพระราชบญัญัตกิารใหส้นิบนของสหราชอาณาจักร (UK Bribery Act หรอื 
UKBA) จะใชก้ับการกระท าของลกูจา้งของ HP บรษัิทสาขา กจิการร่วมทนุ พนักงานชัว่คราว ตวัแทน 
และผูแ้ทนของ HP ทัง้หมด 
 
FCPA ของสหรัฐอเมรกิาและพระราชบัญญตักิารใหส้นิบนของสหราชอาณาจักร UKBA 
หา้มมใิหม้กีารจา่ยเงนิหรอืใหข้องก านัลใด ๆ แกข่า้ราชการและลกูจา้งรัฐบาล พรรคการเมอืง 
ผูส้มัครต าแหน่งราชการหรอืต าแหน่งการเมอืง 
หรอืสมาชกิราชวงศเ์พือ่วตัถปุระสงคใ์นการชนะหรอืรักษาธรุกจิ ซึง่รวมถงึหน่วยงานใด 
ซึง่รัฐบาลมกีรรมสทิธิม์ากกวา่รอ้ยละ 50 หรอืรัฐบาลเป็นผูค้วบคมุหน่วยงานดังกลา่ว UKBA 
ยังหา้มมใิหม้กีารจ่ายเงนิหรอืใหข้องก านัลใดแกห่น่วยงานการคา้เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการชนะหรอืรักษาธุ
รกจิ 
 
การทจุรติรวมถงึแตไ่มเ่พยีงจ ากดัทีก่ารยอมรับหรอืการจ่ายเงนิส าหรับ: 

• สิง่ใดๆ ทีม่มีลูคา่ทีม่อบใหเ้พือ่วตัถปุระสงคข์องการไดม้าซึง่ธรุกจิหรอืรักษาธรุกจิเอาไว ้
• เงนิสนิบนหรอืเงนิใตโ้ต๊ะใด 

 

กำรจำ่ยเงนิอ ำนวยควำมสะดวก 

 
พนักงานชัว่คราวจะตอ้งไมเ่สนอหรอืท าการจ่ายเงนิอ านวยความสะดวกใหแ้กข่า้ราชการคนใดส าหรับก
ารกระท าการทีเ่ป็นกจิวัตรของรัฐบาล ไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยทางออ้ม เวน้แตจ่ะถกูขม่ขู่ 
การขม่ขูเ่กดิขึน้เมือ่พนักงานชัว่คราวกลวัจะถกูท ารา้ยร่างกายหรอืถกูคมุขัง 
หากไมท่ าการจ่ายเงนิอ านวยความสะดวก 
และไมม่ทีางเลอืกอืน่ทีป่ลอดภัยในการปฏบิตัติามความตอ้งการ 
ขอ้ยกเวน้ส าหรับการขม่ขูจ่ะใชก้บัการจ่ายเงนิเพยีงครัง้เดยีว โดยปกตแิลว้ 
ตอ้งมมีลูคา่เพยีงเลก็นอ้ยเทา่นัน้ 
ไมอ่นุญาตใหม้กีารจ่ายเงนิอ านวยความสะดวกซ า้หลายครัง้หรอืการจ่ายเงนิอ านวยความสะดวกทีม่มีลู
คา่สงู ตอ้งมกีารรายงานการเรยีกรอ้งหรอืการจ่ายเงนิอ านวยความสะดวกใด ๆ ตอ่ฝ่ายกฎหมายของ 
HP ภายใน 24 ชัว่โมงของการจ่ายเงนิ 
 

ของก ำนลัและควำมบนัเทงิทำงธุรกจิ 

 
พนักงานชัว่คราวตอ้งไมใ่หห้รอืรับอภนัินทนาการทางธรุกจิ (ของก านัล การเลีย้งอาหาร บรกิาร 
ความบันเทงิ หรอืสิง่อืน่ใดอนัมมีลูคา่) 
เมือ่การท าเชน่นัน้จะสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ไูมเ่หมาะสมหรอือทิธพิลเกนิสมควร 
ขอ้จ ากดัน้ีจะใชก้ับของอภนัินทนาการทีใ่หห้รอืรับจากตวัแทนของ HP 
หรอืลกูคา้ในปัจจุบันหรอืในอนาคต คูค่า้ชอ่งทางจัดจ าหน่าย ผูจั้ดหา คูค่า้ธรุกจิ หรอืคูแ่ขง่ของบรษัิท 
หากคณุมขีอ้สงสยั โปรดตดิตอ่นายจา้งของคณุหรอื amenities@hp.com 
 

กำรตอ่ตำ้นกำรคำ้มนุษย ์
 
พนักงานชัว่คราวจะตอ้งปฏบิัตกิบัผูอ้ืน่ทัง้หมดดว้ยความเป็นธรรม ใหเ้กยีรต ิและใหค้วามเคารพตอ่กัน HP 
ไมอ่นุญาตใหม้กีารใชแ้รงงานเดก็ แรงงานนักโทษ 
แรงงานบังคับหรอืแรงงานคา้มนุษยใ์นสถานประกอบการของเรา 
หา้มซพัพลายเออรผ์ูจั้ดหาพนักงานชัว่คราวและพนักงานชัว่คราวมสีว่นร่วมในการคา้มนุษย ์

mailto:amenities@hp.com


   
 

 

ซึง่รวมถงึแตไ่มเ่พยีงจ ากดัที ่การเคลือ่นยา้ยแรงงานโดยผดิกฎหมาย การคา้มนุษย ์
การแสวงหาประโยชนท์างเพศจากเด็ก และการใชแ้รงงานบังคับหรอืแรงงานเด็กทกุรูปแบบ HP 
มุง่ม่ันในการจดัการกับการคา้มนุษย ์แรงงานเดก็ และแรงงานบังคับในสถานประกอบการของเราอยา่งจรงิจัง 
หาก HP ตรวจพบกจิกรรมทีก่ลา่วมา เราจะด าเนนิการทีอ่าจรวมถงึการบอกเลกิสญัญาและใชม้าตรการอืน่ๆ 
ทีจ่ะท าใหแ้น่ใจวา่จะไมม่เีหตกุารณ์ลักษณะดังกลา่วเกดิขึน้อกี 
 
HP ก าหนดใหบ้รษัิทของเรา พนักงานของเรา ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาชว่ง (รวมถงึซพัพลายเออรแ์ละตัวแทน) 
พนักงานชัว่คราว และบคุคลอืน่ๆ ทีป่ฏบิตังิานในนามของ HP หา้มกระท าดังตอ่ไปน้ี: 
 

• มสีว่นร่วมใน “การคา้มนุษยใ์นลักษณะทีร่า้ยแรง” ในชว่งระยะเวลาภายใตส้ญัญาการปฏบิัตงิาน 
• จัดซือ้หรอืจัดหาบรกิารทางเพศเชงิพาณชินใ์นระหวา่งชว่งเวลาของสญัญา 
• การใชแ้รงงานบังคับเพือ่ปฏบิัตติามสญัญางาน 
• การท าลาย การปกปิด การยดึเอาไว ้

หรอืปฏเิสธการเขา้ถงึขอ้มลูประจ าตวัของคนงานหรอืเอกสารการยา้ยถิน่ฐาน 
• การใชว้ธิปีฏบิตัเิพือ่คัดเลอืกพนักงานโดยไมเ่ป็นไปตามวธิกีารทีถ่กูตอ้งหรอืใชว้ธิฉีอ้ฉล เชน่ 

การไมเ่ปิดเผยขอ้มลูพืน้ฐานหรอืการจัดท าเน้ือหาน าเสนอทีท่ าใหเ้ขา้ใจผดิในระหวา่งการรับสมัครคั
ดเลอืกพนักงานเกีย่วกับระยะเวลาทีส่ าคญัและเงือ่นไขการจา้งงาน 
รวมถงึคา่จา้งและสวัสดกิารทีเ่กีย่วขอ้ง และลักษณะอันตรายของการท างาน หากเกีย่วขอ้ง 

• การเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนียมจากพนักงานหรอืผูส้มคัรงาน 

• การไมม่อบสวสัดกิารคา่เดนิทางกลับถิน่ฐานหรอืการจา่ยเงนิเพือ่สวัสดกิารการเดนิทางกลับถิน่ฐานข
องพนักงานเมือ่สิน้สดุระยะเวลาการจา้งงาน หากมผีลเกีย่วขอ้ง 

• การจัดหาหรอืจัดเตรยีมสถานทีพั่กทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานทีพั่กอาศัยและมาตรการความปลอดภัย
ของประเทศทีจ่ะท างาน ไมม่อบสญัญาการจา้งงาน ขอ้ตกลงการรับสมัครคดัเลอืก 
หรอืเอกสารเกีย่วกบัการท างานทีค่ลา้ยกันอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษรใหพ้นักงานไดท้ าความเขา้ใจอ
ยา่งนอ้ย 5 วันกอ่นการยา้ยถิน่ฐานเพือ่การท างาน 

 
พนักงานชัว่คราวคนใดๆ ทีเ่ชือ่วา่ตนเองเป็นเหยือ่ของการคา้มนุษย ์การใชแ้รงงานเด็กหรอืแรงงานบังคับ 
หรอืไดท้ราบเรือ่งการกระท าผดิเหลา่นัน้ จะตอ้งปฏบิตัติามนโยบาย HP’s Open Door Policy 
เพือ่รายงานเหตกุารณ์ดังกลา่วใหผู้บ้ังคับบัญชา ผูน้ าคนอืน่ๆ ฝ่าย People Organization หรอืฝ่าย Ethics 
and Compliance Office 

 

กำรจำ้งงำนอยำ่งเป็นธรรม 
 
เมือ่ซพัพลายเออรผ์ูจั้ดหาพนักงานชัว่คราวด าเนนิการรับสมัครคดัเลอืกพนักงาน 
จะตอ้งใหข้อ้มลูแกผู่ส้มคัรทีม่คีณุสมบตัเิกีย่วกับลกัษณะของงานตามความเป็นจรงิ 
และหา้มเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนียมใดๆ จากผูส้มัคร 
ซพัพลายเออรผ์ูจั้ดหาพนักงานชัว่คราวจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกับคา้จา้งและชัว่โมงการท างานทีม่ผี
ลบังคบัใช ้และจะตอ้ง: 

• จ่ายเงนิคา่จา้งใหก้ับพนักงานเป็นประจ าและตามชว่งเวลาโดยไมเ่กนิหนึง่เดอืน2  
• จ่ายคา่จา้งโดยสอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยคา่จา้งของประเทศทีม่ผีลบังคับใช ้

และไมห่ักคา่จา้งใดๆ เป็นมาตรการลงโทษทางวนัิย 

ไมขั่ดขวางการควบคมุหรอืการเขา้ถงึเอกสารขอ้มลูประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทางของพนักงาน 
หรอืสทิธิใ์นการขอลาออกจากงานของพนักงานไมว่า่ในเวลาใดๆ 
 

 

 
2 บทบญัญตัแิห่งกฎหมายของประเทศและขอ้ตกลงของสภาแรงงานในทอ้งถิน่ทัง้หมดจะมผีล 



   
 

 

 
เสรภีำพในกำรสมำคม 

 
ผูจั้ดหาพนักงานชัว่คราวจะตอ้งเคารพสทิธขิองพนักงานในการจัดตัง้สหภาพแรงงานและร่วมกันเจรจาตอ่รอง
ตามกฎหมายในทอ้งถิน่และแนวปฏบิัตทิีก่ าหนดขึน้  

 

คำ่แนะน ำ 
 
พนักงานชัว่คราวไมส่ามารถท าขอ้ตกลงคา่คอมมชิชัน่หรอืคา่ธรรมเนียมใดๆ 
ยกเวน้ภายใตข้อ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษรกับผูจั้ดจ าหน่ายเชงิพาณชิย ์ผูแ้ทนขาย ตัวแทน 
หรอืทีป่รกึษาทีม่เีจตนาสจุรติ การท าขอ้ตกลงคา่คอมมชิชัน่หรอืคา่ธรรมเนียมใดๆ 
จะตอ้งไดรั้บอนุมตัลิว่งหนา้โดยฝ่าย HP Global Legal Affairs 
 

ผลประโยชนข์ดักนั 
 
เมือ่ด าเนนิธรุกจิของ HP พนักงานชัว่คราวจะตอ้งท าการตดัสนิใจเพือ่ประโยชนส์งูสดุของ HP 

และองิตามสญัญากบันายจา้งของตนเสมอ 
พนักงานชัว่คราวตอ้งไมรั่บก าไรหรอืผลประโยชนส์ว่นบคุคลใด ๆ 

นอกเหนือไปจากคา่ตอบแทนทีต่นเองไดรั้บจากนายจา้งของตนอันเน่ืองมาจากการท าธรุกรรมใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบั HP 
พนักงานชัว่คราวตอ้งไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งในกจิกรรมตอ่ไปน้ี 

• กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะแสดงผลประโยชนขั์ดกันทีเ่กีย่วขอ้งกับนายจา้งของตนและ/หรอื HP 
• กจิกรรมใด ๆ 

ทีผู่อ้ ืน่อาจเห็นวา่อาจกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนขั์ดกันทีเ่กีย่วขอ้งกับนายจา้งของตน
และ/หรอื HP 

ธุรกจิกบัครอบครวัหรอืเพือ่น 

 
ระหวา่งทีไ่ดรั้บมอบหมายงานจาก HP พนักงานชัว่คราวจะตอ้งเปิดเผยใหน้ายจา้งของตนและ HP 
ทราบสถานการณ์ทัง้หมด ในกรณีทีต่นเองอาจก าลังด าเนนิธรุกจิกับสมาชกิในครอบครัว เพือ่น 
หรอืบคุคลอืน่ทีม่คีวามสมัพันธส์ว่นตัวใกลช้ดิดว้ย พนักงานชัว่คราวควรปรกึษาผูจั้ดการของเขา/เธอ 
หรอืตดิตอ่ HP หากเขา/เธอมขีอ้สงสยัเกีย่วกับสถานการณ์ทีอ่าจสรา้งผลประโยชนขั์ดกัน 

 
กำรท ำงำนกบับคุคลภำยนอก 
 
บคุคลภายนอกรวมถงึคูแ่ขง่ของ HP คูค่า้ชอ่งทางจัดจ าหน่าย ซพัพลายเออร ์
(นอกเหนือจากนายจา้งของพนักงานชัว่คราว) และพารท์เนอรท์างธรุกจิประเภทอืน่ๆ รวมถงึลกูคา้ของ HP 
หากระบไุวห้รอือยูภ่ายใตส้ญัญาการจา้งงานกับนายจา้ง 
พนักงานชัว่คราวไมส่ามารถท างานใหก้ับบคุคลภายนอกอืน่ใดในขณะไดรั้บมอบหมายงานที ่HP สญัญาของ 
HP กบัซพัพลายเออรจ์ะตอ้งระบกุฎระเบยีบเกีย่วกับความสมัพันธก์บับคุคลภายนอกใดๆ (เชน่ 
คูค่า้ชอ่งทางจัดจ าหน่าย คูแ่ขง่ และลกูคา้ทีไ่มไ่ดก้ าหนดไวใ้นสญัญาการจา้งงาน) 
 

กำรใชท้รพัยำกรของ HP 
 
การใชส้นิทรัพย ์ทรัพยากร หรอือปุกรณ์ใด ๆ ของ HP 
รวมถงึคอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศของบรษัิท ตอ้งเป็นไปเพือ่วัตถปุระสงคท์างธรุกจิของ HP 



   
 

 

เพยีงอยา่งเดยีว และตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางทัง้หมดของ HP 
พนักงานชัว่คราวตอ้งไมใ่ชท้รัพยากรใด ๆ ของ HP ในลักษณะทีฝ่่าฝืนกฎหมาย 
และตอ้งไมอ่นุญาตใหบ้คุคลอืน่ รวมถงึเพือ่นและครอบครัว ใชท้รัพยากรของ HP 
พนักงานชัว่คราวควรหลกีเลีย่งการใชง้านใด ๆ ทีอ่าจน าไปสูก่ารสญูเสยีหรอืความเสยีหาย 
รวมถงึการตดิไวรัสหรอืการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยดา้น IT ของ HP 
หา้มมใิหม้กีารโจรกรรมหรอืการครอบครองหรอืการใชท้รัพยส์นิของ HP โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 
 
ตอ้งไมม่กีารใชท้รัพยากรของ HP เพือ่สรา้ง สง่ผา่น จัดเก็บ คัดลอก หรอืแสดงขอ้ความ ภาพ 

หรอืวัสดตุอ่ไปนี้ 

• เพือ่ประโยชนส์ว่นบคุคล 
• การรอ้งขอ 
• จดหมายลกูโซ ่

• การขม่ขู ่ส ิง่ลามกอนาจาร สิง่ทีส่อ่นัยทางเพศชดัเจน การคกุคาม การดหูมิน่เหยยีดหยาม 
หรอืสิง่ทีน่่ารังเกยีจ 

HP อาจเขา้ถงึและตรวจสอบทรัพยากรทัง้หมดของ HP ทีพ่นักงานชัว่คราวอาจใช ้รวมถงึคอมพวิเตอร ์
เซริฟ์เวอรแ์ละระบบ โทรศพัท ์ระบบวอยซเ์มลและอเีมล โต๊ะ ล็อกเกอร ์ตู ้พืน้ทีเ่ก็บของ ยานพาหนะ 
และอปุกรณ์อืน่ ๆ ทีเ่ป็นของ HP ตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งอนุญาต 
เพือ่เหตผุลเกีย่วกบัความปลอดภัย การก ากบัดแูล การรักษาความปลอดภัย และขอ้กังวลอืน่ ๆ HP 
อาจตรวจสอบบคุคลและทรัพยส์นิในสถานทีข่อง HP 
ไดท้กุเมือ่และโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งอนุญาต 
พนักงานชัว่คราวไมค่วรคาดหวังความเป็นสว่นตัวใด ๆ ในขอ้ความหรอืบันทกึใด ๆ ทีส่รา้งขึน้ สง่ผา่น 
หรอืจัดเกบ็ไวด้ว้ยระบบของ HP HP เป็นเจา้ของกรรมสทิธิอ์เีมล วอยซเ์มลทางธรุกจิ 
และขอ้มลูทีไ่มใ่ชข่อ้มลูสว่นบคุคลอืน่ใดทกุชนดิทีจั่ดเกบ็อยูบ่นหรอืสง่ผา่นดว้ยอปุกรณ์ของ HP HP 
อาจเขา้ถงึหรอืคน้คนืขอ้มลูดังกลา่วไดท้กุเมือ่ตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ทีม่ผีลบังคับใชอ้นุญาต 
 

ป้องกนัการละเมดิระบบ 
 
การรักษาความปลอดภัยใหก้ับระบบของเราจากการเขา้ถงึและการเปิดเผยทีไ่มเ่หมาะสมเป็นหนา้ทีรั่บผดิชอ
บของทกุคน พวกเราทกุคนตอ้งเขา้ใจ นโยบาย 
มาตรฐานและขอ้จ ากัดของการรักษาความปลอดภัยขอ้มลูของ HP หา้มมอบการเขา้ถงึระบบ 
หรอืขอ้มลูทีอ่อ่นไหวของเรากับผูใ้ด เวน้แตค่ณุสามารถสง่มอบขอ้มลูไดอ้ยา่งระมัดระวัง 
ในขณะเดยีวกันกป็ฏบิตัติามขัน้ตอนและกระบวนการทีเ่ป็นทางการของ HP และคณุยังตอ้งแน่ใจวา่ผูรั้บ: 
เป็นบคุคลทีพ่วกเขาอา้งนัน้ไดรั้บการอนุญาตใหเ้ขา้ถงึ และมคีวามจ าเป็นทางธรุกจิทีเ่หมาะสม 
 

วธิป้ีองกนัไวรัสและการละเมดิ 
• หา้มแชรร์หสัผา่นของคณุกบัผูใ้ด  
• รักษาความปลอดภัยของพืน้ทีท่ างานของคณุเมือ่คณุไมอ่ยู่  
• ใชเ้ฉพาะฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรท์ี ่HP มอบใหแ้ละอนุญาตใหใ้ชเ้ทา่นัน้  
• หา้มดาวนโ์หลดหรอืใชซ้อฟตแ์วรล์ะเมดิลขิสทิธิ ์หรอืซอฟตแ์วรจ์ากแหลง่ทีม่าทีไ่มไ่ดรั้บการอนุมัต ิ 
• หา้มเขา้ถงึเครอืขา่ยของเราผา่นทางอปุกรณ์หรอืแอปพลเิคชนัทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต  
• ใหเ้ตรยีมรับมอืกับการหลอกลวงแบบฟิชชิง่ — หา้มเปิดลงิกห์รอืไฟลแ์นบทีน่่าสงสยัในอเีมล  
• ป้องกันบา้น ส านักงานและครอืขา่ยของคณุ  
• หา้มใชไ้ดรฟ์ USB ทีไ่มน่่าเชือ่ถอื – เน่ืองจากไดรฟ์เหลา่น้ีอาจมไีวรัส 

• ไมย่อมใหบ้คุคลทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตใชอ้ปุกรณ์การท างานของคณุ (รวมถงึเพือ่นและครอบครัว)  

 
 



   
 

 

ปกป้องสนิทรพัยท์ ีจ่บัตอ้งไดข้อง HP 
 
ถอืเป็นสิง่ส าคญัในการท าหนา้ทีข่องคณุทีจ่ะปกป้องทรัพยส์นิของ HP — รวมถงึโทรศัพทแ์ละคอมพวิเตอร ์
— จากขโมย การสญูหาย ความเสยีหายและความสิน้เปลอืง ไมใ่ชท้รัพยส์นิของ HP 
เพือ่สนับสนุนผลประโยชนส์ว่นตวัของคณุ หรอือนุญาตใหผู้อ้ืน่ เชน่ เพือ่นหรอืครอบครัว ใชท้รัพยากรของ 
HP นอกจากนี ้คณุควรปฏบิตัติามกระบวนการของ HP ส าหรับการน ากลบัมาใชใ้หม ่ การปรับใชใ้หม ่
และการสง่คนือปุกรณ์การท างานทัง้หมดเมือ่ออกจาก HP 
 

ปกป้องทรพัยส์นิอเิล็กทรอนกิสข์อง HP 
 
ใหม้คีวามรับผดิชอบเมือ่ใชฮ้ารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์ขอ้ความเสยีงและอเีมลของ HP 
ใชเ้พือ่งานสว่นตัวใหน้อ้ยทีส่ดุ และไมใ่ชร้ะบบของเราเพือ่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
 

หลกีเลีย่ง 
• การอเีมลงานทีม่ขีอ้มลูทีอ่อ่นไหวไปยังบัญชอีเีมลสว่นตวัของคณุ 
• การพูดคยุเกีย่วกับขอ้มลูทีอ่อ่นไหวในสถานทีส่าธารณะ เชน่ บนเครือ่งบนิ ในลฟิต ์และรา้นอาหาร 

• การยมืหรอืการใชท้รัพยส์นิของ HP เพือ่ท าธรูกจิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั HP 
โดยทีย่ังไมไ่ดรั้บการอนุมตักิอ่น 

• การใชบ้รกิารคลาวดส์ว่นตวั หรอืทีไ่มไ่ดอ้นุญาตเพือ่จดัเก็บขอ้มลู HP 
• การใชแ้พลตฟอรม์ขอ้ความโตต้อบแบบทันทสี าหรับการสือ่สารทางธรุกจิทีเ่ป็นความลับ 
• การดาวนโ์หลดหรอืการใชซ้อฟตแ์วรล์ะเมดิลขิสทิธิ ์

หรอืซอฟตแ์วรจ์ากแหลง่ทีม่าทีไ่มไ่ดรั้บการอนุญาต ิ

กำรรกัษำควำมลบั 
 
เราคาดหวังวา่พนักงานชัว่คราวจะท าความคุน้เคยและปฏบิัตติามขอ้ก าหนดการรักษาความลับจ าเพาะใ
ด ๆ ทีน่ายจา้งของตนและ HP ไดต้กลงกันไว ้
หากไมม่ขีอ้ตกลงทีค่รอบคลมุการคุม้ครองขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั 
พนักงานชัว่คราวตอ้งสนันษิฐานวา่ขอ้มลูทัง้หมดทีม่กีารเปิดเผยใหต้นทราบในการด าเนนิธรุกจิของ HP 
นัน้เป็นความลับ ซึง่รวมถงึขอ้มลูของบคุคลภายนอกที ่ HP อาจไดรั้บ เชน่ ขอ้มลูจากผูจั้ดหา ลกูคา้ 
หรอืคูค่า้ธรุกจิของ HP ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับอาจใชเ้พือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิทีถ่กูตอ้ง 
และตอ้งไดรั้บการคุม้ครองมใิหพ้นักงานชัว่คราวเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกในระดับเดยีวกบัขอ้มลูทีเ่ป็น
ความลบัของนายจา้งของตนเอง  
 
พนักงานชัว่คราวตอ้งท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายของ HP 
เกีย่วกับการคุม้ครองขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัและการใชส้ือ่สงัคม รวมถงึกระดานความคดิเห็นของผูใ้ช ้
บล็อก หอ้งสนทนา และกระดานขา่ว และตอ้งไมห่ารอืเกีย่วกบัทรัพยส์นิทางปัญญา 
ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูอืน่ ๆ ทีเ่ป็นความลบับรษัิทของ HP บนสือ่สงัคม 
 
ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของบคุคลภายนอก 

• อดตีนายจา้ง: 
เราคาดหวังวา่พนักงานชัว่คราวจะเคารพขอ้จ ากดัเกีย่วกบัการเปิดเผยหรอืการใชท้ีถ่กูตอ้ง
ใด ๆ ของขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของนายจา้ง ทัง้ในปัจจุบนัหรอือดตีของตนเอง 
ตอ้งไมม่กีารน าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัดังกลา่ว ทัง้ในรูปแบบทีจ่ับตอ้งไดห้รอือา่นไดใ้ด ๆ 
มาทีส่ถานทีข่อง HP 
โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อักษรลว่งหนา้จากอดตีนายจา้งคนดังกลา่ว 

• คูแ่ขง่: พนักงานชัว่คราวตอ้งไมร่อ้งขอ ยอมรับ ใช ้



   
 

 

หรอืแบง่ปันขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของคูแ่ขง่ของ HP 
• บคุคลภายนอกอืน่ ๆ: 

พนักงานชัว่คราวตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของลกูคา้ คูค่า้ธรุกจิ 
ผูจ้ัดหา รวมถงึขอ้มลูการก าหนดราคาทีไ่มม่กีารเปิดเผยตอ่สาธารณะ 
 

พนักงานชัว่คราวตอ้งไมช่กัชวนผูใ้ดใหฝ่้าฝืนขอ้ผกูพันใด ๆ ในการรักษาความลบั  

 
บนัทกึ 
 
บันทกึทัง้หมดทีส่รา้งขึน้ในการด าเนนิธรุกจิของ HP ตอ้งครบถว้นและถกูตอ้ง 
และตอ้งไดรั้บการเกบ็รักษา คุม้ครอง และก าจดัตามนโยบายของ HP 
ตอ้งมกีารจัดท าเอกสารบันทกึการจ่ายเงนิจรงิทัง้หมดทีท่ าในนามของ HP อยา่งเหมาะสม 
พนักงานชัว่คราวตอ้งไมท่ าจดหมายขา้งเคยีงหรอืขอ้ตกลงขา้งเคยีงใด ๆ 
หรอืจัดตัง้กองทนุหรอืสนิทรัพยใ์ด ๆ ของ HP โดยไมเ่ปิดเผยหรอืไมล่งบันทกึเพือ่วตัถปุระสงคใ์ดกต็าม 
บันทกึ ไดแ้ก ่อเีมลและการสือ่สารอืน่ ๆ และพนักงานชัว่คราวควรสือ่สารในลักษณะทีเ่ป็นมอือาชพี  
 

กำรตลำดสเีทำ 
 
“เกรยม์ารเ์กต็” หมายถงึการคา้ขายผลติภัณฑโ์ดยผา่นชอ่งทางจัดจ าหน่ายทีไ่มใ่ชเ่ป็นทางการ 
ไมไ่ดรั้บอนุญาต หรอืไมไ่ดก้ าหนดไวโ้ดย HP 
พนักงานชัว่คราวจะตอ้งใชว้ธิกีารสอบทานธรุกจิเพือ่ป้องกันสถานการณ์ทีอ่าจน าใหผ้ลติภัณฑข์อง HP 
เขา้สูต่ลาดเกรยม์ารเ์กต็ 
พนักงานชัว่คราวจะตอ้งแจง้รายงานกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเกรยม์ารเ์ก็ตทีส่งสยัใหน้ายจา้งของตนไดท้ร
าบทันท ีรวมไปถงึแจง้ไปฝ่าย Ethics and Compliance Office ของ HP 
 

กำรปฏบิตัติำมกำรคำ้ท ัว่โลก 
 
พนักงานชัว่คราวจะตอ้งท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามนโนบายและระเบยีบขัน้ตอนเกีย่วกับการคา้ทัว่
โลกของ HP เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผลติภัณฑ ์ บรกิาร และเทคโนโลยขีอง HP จะไมถ่กูน าเขา้ สง่ออก 
หรอืถา่ยโอนในลักษณะทีเ่ป็นการละเมดิตอ่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

กำรซือ้ขำยของคนวงใน 
 
บางครัง้ พนักงานชัว่คราวอาจตอ้งเขา้ถงึขอ้มลูส าคญัทีไ่มม่กีารเปิดเผยตอ่สาธารณะ 
ซึง่เป็นขอ้มลูทีเ่ป็นความลับเกีย่วกับธรุกจิ การเงนิ หรอืกลยทุธข์อง HP 
ทีนั่กลงทนุทีใ่ชเ้หตผุลอาจถอืวา่มคีวามส าคญัในการตดัสนิใจวา่จะซือ้ ขาย 
หรอืถอืหลักทรัพยไ์วห้รอืไม—่และขอ้มลูนัน้ยังไมม่กีารเปิดเผยสูส่าธารณะ 
การซือ้ขายหุน้หรอืการท าใหม้กีารซือ้ขายหุน้โดยใชข้อ้มลูส าคญัทีไ่มม่กีารเปิดเผยตอ่สาธารณะโดยไม่
ค านงึถงึขนาดของการซือ้ขายหรอืสถานทีท่ีผู่ซ้ ือ้ขายตัง้อยู ่
ถอืเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพยข์องสหรัฐอเมรกิา และกฎหมายของประเทศอืน่ ๆ 
ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสถานการณ์  ผูใ้ดทีฝ่่าฝืนกฎหมายเหลา่น้ีอาจตอ้งโทษทางแพ่งและทางอาญาขัน้รุนแรง  
 

กำรท ำงำนในประเทศอืน่ 
 
เมือ่พนักงานชัว่คราวก าลังด าเนนิธรุกจิของ HP นอกประเทศทีเ่ป็นถิน่ทีอ่ยูข่องเขาหรอืเธอ 
พนักงานชัว่คราวตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายคนเขา้เมอืง และตอ้งไดรั้บอนุญาตอยา่งเหมาะสม 



   
 

 

(รวมถงึใบอนุญาตท างานและวซีา่) ในแตล่ะประเทศทีต่นเองด าเนนิธรุกจิหรอืท างาน 
 

กำรพูดคยุกบัสือ่มวลชนหรอืสือ่ 
 
พนักงานชัว่คราวไมไ่ดรั้บอนุญาตใหพู้ดกับสือ่ในนามของ HP การสือ่สารทัง้หมดกับนักลงทนุ 
นักวเิคราะห ์และสือ่เกีย่วกับธรุกจิของ HP ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์
ฝ่ายการสือ่สารองคก์รของ HP หรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสือ่สารทีเ่หมาะสมของ HP กอ่น 
หากคณุไดรั้บการตดิตอ่จากสมาชกิคนใดคนหนึง่ของสือ่ขา่ว 
โปรดสง่ตอ่ไปยังฝ่ายสือ่สมัพันธข์ององคก์รของ HP โดยตรง: mediarelations@hp.com  

 

ควำมเป็นสว่นตวั 
 
พนักงานชัว่คราวตอ้งปฏบิัตติามมาตรฐานและขอ้มลูจ าเพาะของนโยบายความเป็นสว่นตวัและการคุม้ครอ
งขอ้มลู (Privacy and Data Protection) ของ HP 
รวมทัง้จรรยาบรรณหรอืมาตรฐานการปฏบิตัติามภายนอกใด ๆ ที ่HP ก าหนดไว ้เมือ่ด าเนนิธรุกจิของ HP 
และในการใชร้ะบบออนไลนแ์ละออฟไลน ์กระบวนการ ผลติภัณฑ ์และบรกิารทีป่ระกอบดว้ยการใช ้
การจัดเกบ็ หรอืการสง่ผา่นขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ จากลกูคา้ คูค่า้ธรุกจิ พนักงาน และบคุคลอืน่ของ HP 
ขอ้มลูสว่นบคุคล คอื ขอ้มลูใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลทีร่ะบไุว ้
หรอืขอ้มลูทีส่ามารถสง่ผลใหเ้กดิการระบตุวัตนของบคุคล ไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยออ้ม 
 

กำรไมร่อ้งขอ 
 
พนักงานชัว่คราวตอ้งไมร่อ้งขอสิง่ใดจากลกูจา้ง HP ระหวา่งเวลาท างานของลกูจา้ง HP 
เพือ่วัตถปุระสงคท์ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบั HP ของตนเอง 
พนักงานชัว่คราวตอ้งไมแ่จกจ่ายเอกสารขอ้มลูหรอืวัสดอุืน่ ๆ ในพืน้ทีท่ างานของ HP 
หรอืรอ้งขอหรอืใหว้ัสดใุด ๆ เพือ่เหตผุลใด ๆ ทีไ่มเ่กีย่วกบัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกับ HP ของตนเอง 
รวมถงึเพือ่วตัถปุระสงคใ์นดา้นการกศุล 
 

กำรใหค้วำมรว่มมอืกบักำรสอบสวนและกำรตรวจสอบ 
 
พนักงานชัว่คราวจะตอ้งใหค้วามร่วมมอือยา่งเต็มทีแ่ละดว้ยความซือ่สตัยต์อ่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบและสอ
บสวนภายในของ HP ทัง้หมด 
และใหอ้กสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเพือ่ตอบสนองตอ่การสอบสวนหรอืการตรวจสอบเรือ่งราว 
พนักงานชัว่คราวจะตอ้งไมท่ าลายหรอืดัดแปลงแกไ้ขบันทกึใดๆ 
และจะตอ้งไมห่ารอืเรือ่งการสอบสวนภายในกับบคุคลใดๆ ทัง้ภายในหรอืภายนอก HP 
เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตใหท้ าไดโ้ดยผูส้อบสวนภายในของ HP 
หรอืในการสือ่สารกบัหน่วยงานผูม้อี านาจของรัฐโดยสอดคลอ้งกบักฎหมายของทอ้งถิน่ 
 

ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ 
 
พนักงานชัว่คราวตอ้งอา่นและปฏบิตัติามจรรยาบรรณของพนักงานชัว่คราวน้ีร่วมกับจรรยาบรรณและนโ
ยบายทีม่ผีลบังคบัใช ้(หากม)ี ของนายจา้งของตนเอง นอกจากน้ี 
ขอ้ก าหนดทีร่ะบไุวข้า้งตน้ไมไ่ดร้วมขอ้ก าหนดทัง้หมดไว ้หา้มมใิหม้กีารด าเนนิการใด ๆ 
ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิขอ้สงสยัเกีย่วกับความมุง่ม่ันของ HP 
ทีม่ตีอ่มาตรฐานสงูสดุดา้นจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิัตติาม 
พนักงานชัว่คราวทีม่ขีอ้สงสยัเกีย่วกับจรรยาบรรณของพนักงานชัว่คราวน้ี ควรตดิตอ่นายจา้งของตนเอง 
สมาชกิฝ่ายบรหิารของ HP หรอืส านักงานจรยิธรรมและการปฏบิตัติามของ HP 

mailto:mediarelations@hp.com


   
 

 

 
กำรรำยงำนกำรฝ่ำฝืน 
 
พนักงานชัว่คราวมขีอ้ผกูมัดในการแจง้รายงานเรือ่งการปฏบิัตทิีไ่มถ่กูตอ้งทีถ่กูกลา่วหาใดๆ ทันท ี
รวมถงึแจง้เรือ่งการปฏบิตัทิีไ่มถ่กูตอ้งของพนักงานของ HP ลกูคา้ ผูรั้บเหมา พารท์เนอร ์
และซพัพลายเออร ์ 
 
พนักงานชัว่คราวจะตอ้งแจง้รายงานไปทีน่ายจา้งของตน และสมาชกิในทมีฝ่ายบรหิารของ HP 
หรอืแจง้ไปที ่ Ethics and Compliance Office ของ HP HP 
จะไมย่อมใหม้กีารตอบโตแ้กแ้คน้ตอ่บคุคลใดๆ ทีร่ายงานขอ้กังวล 
 
วธิกีารตดิตอ่ส านักงานจรยิธรรมและการปฏบิัตติาม (Ethics and Compliance Office) ของ HP มดีังน้ี 

• โทรศพัท:์  โทรผา่นสายโทรศัพทใ์นประเทศเพือ่รายงานขอ้กังวลตา่ง ๆ 
จากทัว่ทกุมมุโลก  สามารถเขา้ถงึรายการหมายเลขโทรศัพทใ์นประเทศไดท้ีน่ี่   สามารถโทรได ้
ตลอด 24 ชัว่โมงและสนับสนุนการรายงานแบบไมร่ะบชุือ่ 

• แบบฟอรม์บนเว็บ:  รายงานขอ้กังวลตา่ง ๆ โดยใชเ้ครือ่งมอืการสง่แบบฟอรม์บนเวบ็ 
วธิน้ีีจะสนับสนุนการรายงายแบบไมร่ะบชุือ่ 

• ไปรษณีย:์  
HP Inc. 
Ethics and Compliance Office 
Mailstop 1560 
1501 Page Mill Road 
Palo Alto, CA 94304-1112 
United States 
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