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ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรซือ้สินค้ำหรือบริกำร ("ข้อก ำหนดฯ หรือ สัญญำ”)  
ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรซือ้สินคำ้หรือบริกำรนี ้จัดท ำขึน้ระหว่ำง “ผู้ขำย หรือ ผู้รับจ้ำง” ซึ่งมีชื่อและที่
อยู่ตำมที่ระบุในใบสั่งซือ้สินคำ้หรือบริกำร ฝ่ำยหนึ่ง กับ บริษัท โดล ไทยแลนด ์จ ำกัด ส ำนักงำนแห่ง
ใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 127/10 อำคำรปัญจธำนีทำวเวอร ์ชั้น10 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10120 และส ำนักงำนสำขำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัง้อยู่เลขที่ 180 หมู่ 4 ถนนหัวหิน-
หนองพลบั ต ำบลหนองพลับ อ ำเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขันธ ์77110 ซึ่งต่อไปในสญัญำนีจ้ะเรียกว่ำ 
“โดล หรือ ผู้ซือ้ หรือผู้ว่ำจ้ำง” อีกฝ่ำยหน่ึง 
คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงท ำสญัญำ มีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้
ขอ้ก ำหนดฯและเง่ือนไขกำรซือ้สินคำ้หรือบริกำร หรือขอ้ตกลงใดๆที่เกี่ยวขอ้งนี ้จะยังไม่มีผลผูกพันผูซ้ือ้
จนกว่ำผูซ้ือ้จะไดร้บัทรำบและตกลงยอมรบัโดยท ำกำรลงนำมในขอ้ก ำหนดฯและส่งส ำเนำขอ้ก ำหนดฯ คืน
ใหก้ับผูข้ำย ในกรณีที่มีควำมแตกต่ำงหรือไม่ตรงกนัระหว่ำงขอ้ก ำหนดฯ นี ้และเอกสำรอื่นซึ่งคู่สญัญำใช้
ในกำรซือ้สินคำ้และบริกำรตำมขอ้ก ำหนดฯ นี ้      ใหข้อ้ก ำหนดฯ มีผลใชบ้งัคบั โดยขอ้ตกลงในเอกสำรอื่น
ทีแ่ตกต่ำงจำกขอ้ก ำหนดฯ จะไม่มีผลผกูพนัผูซ้ือ้ เวน้แต่ผูซ้ือ้จะตกลงอย่ำงชดัแจง้เป็น     ลำยลกัษณอ์กัษร 
 
1.สัญญำท้ังหมด 
ใหถ้ือว่ำขอ้ก ำหนดฯ และใบสั่งซือ้สินคำ้หรือบริกำร เป็นขอ้ตกลงสัญญำทั้งหมดระหว่ำงผูซ้ือ้และผู้ขำย 
(“สัญญำ”) และไม่มีสัญญำอื่นใดหรือควำมตกลงอื่นใดจะมีผลเป็นกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญำอันจะ
ผกูพนัคู่สญัญำได ้เวน้แต่คู่สญัญำจะไดบ้นัทึกกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงเป็นหนงัสือและลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจ
ลงนำมของคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำย 
 

2. สินค้ำหรือบริกำร 
ผูซ้ือ้ตกลงซือ้สินคำ้หรือบริกำรจำกผูข้ำยรำยละเอียดปรำกฎตำมใบสั่งซือ้สินคำ้หรือบริกำร 
 
3. รำคำและเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
รำคำและเง่ือนไขกำรช ำระรำคำสินคำ้หรือบริกำรจะเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นใบสั่งซือ้สินคำ้หรือบริกำร 
 
รำคำที่ก ำหนดขำ้งตน้ เป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ที่ผูซ้ือ้จะตอ้งช ำระส ำหรบัสินคำ้หรือบริกำร  ที่จะส่งมอบ
ใหต้ำมขอ้ก ำหนดฯนี ้ เวน้แต่จะไดต้กลงกันเป็นอย่ำงอื่นเป็นลำยลักษณอ์ักษร ผูข้ำยตกลงว่ำค่ำใช้จ่ำย 
ค่ำธรรมเนียม     ค่ำอำกรและภำษีซึ่งเกิดมีขึน้จำกสินคำ้หรือบริกำร (ไม่ว่ำจะก ำหนดขึน้โดยหน่วยงำนของ
รัฐหรือหน่วยงำนอื่น) ซึ่งก ำหนดโดยประเทศต้นก ำเนิดหรือประเทศที่สินค้ำผ่ำนแดน ผู้ขำยจะเป็น
ผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยดังกล่ำว  รวมถึง ค่ำธรรมเนียม ค่ำอำกรและภำษีซึ่งเกิดมีขึน้จำกสินคำ้หรือบริกำร 
(ไม่ว่ำจะก ำหนดขึน้โดยหน่วยงำนของรฐัหรือหน่วยงำนอื่น) ซึ่งก ำหนดโดยประเทศปลำยทำง  
 
4. เอกสำรเพิ่มเติม 
ผู้ขำยตกลงปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือค ำแนะน ำของผู้ซือ้ในแต่ละครำวตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ส ำหรบักำรขนส่งสินคำ้หรือบริกำรในแต่ละครัง้     ถำ้ผูข้ำยไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือค ำแนะน ำดังกล่ำว ผู้
ซือ้มีสิทธิปฏิเสธไม่รบัมอบกำรขนส่งสินคำ้หรือบริกำรนัน้ได ้
 

5. กำรส่งมอบ 
ผูข้ำยตกลงมอบสินคำ้หรือบริกำรไปยังสถำนที่ที่ก ำหนดโดยผูซ้ือ้ โดยผูซ้ือ้ไม่ตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยใน
กำรบรรจุหีบห่อ กำรจัดกำร กำรขนส่ง        กำรบรรทุก หรือค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรบรรจุโดยกำรพับมว้น 
บรรจุถงั หรือค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมใดๆ ในกำรขนส่งสินคำ้หรือบริกำรนี ้ เวน้แต่จะไดม้ีกำรระบุเป็นอย่ำงอื่นไว้
ในใบสั่งซือ้สินคำ้ ทัง้นี ้ผูข้ำยจะตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ือ้ทรำบโดยทนัที หำกมีกรณีกำรส่งมอบล่ำชำ้หรือกรณีสินคำ้
หรือบริกำรขำดตลำดเกิดขึน้ และผูซ้ือ้ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปฏิเสธไม่รบัมอบสินคำ้หรือบริกำรที่ส่งมอบเกิน
ก ำหนดเวลำได ้อย่ำงไรก็ดี ผูซ้ือ้อำจเลือกยอมรบัสินคำ้หรือบริกำรซึ่งส่งมอบล่ำชำ้จำกผูข้ำยได ้แต่กำร
ยอมรบัดงักล่ำวไม่ถือเป็นกำรสละสิทธิในกำรที่จะเรียกรอ้งใหม้ีกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรที่เหลือทัง้หมด
ใหต้รงตำมก ำหนดเวลำที่ตกลงกนัไวอ้ย่ำงเครง่ครดัต่อไป 
ผู้ขำยจะไม่ส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรอื่นเพื่อทดแทนสินค้ำหรือบริกำรที่ตกลงกัน เว้นแต่จะได้รับควำม
ยินยอมล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูซ้ือ้ 
 

6. กำรส่งมอบล่ำช้ำ 
เวลำเป็นสำระส ำคัญของขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรซือ้สินคำ้หรือบริกำรฯนี ้วันส่งมอบที่ก ำหนดขึน้โดยผู้
ซือ้ที่ระบุไวใ้นแต่ละใบสั่งซือ้สินคำ้หรือบริกำรนั้น ผูข้ำยตกลงปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครดั ผูข้ำยตกลงรับผิด
ต่อควำมเสียหำยหรือควำมสญูหำยทัง้หมดที่เกิดกบัผูซ้ือ้อนัเนื่องมำจำกควำมผิดพลำดของผูข้ำยที่จะตอ้ง
ปฏิบติัตำมก ำหนดเวลำกำรส่งมอบในแต่ละใบสั่งซือ้สินคำ้หรือบริกำรนัน้ 
 
7. ค ำรับรอง 
(ก) ผูข้ำยรบัรองว่ำผูข้ำยสำมำรถโอนกรรมสิทธิใ์นสินคำ้หรือบริกำรใหแ้ก่   ผูซ้ือ้โดยปรำศจำกภำระผูกพัน
ใดๆ และรับรองว่ำสินค้ำหรือบริกำรจะเป็นไปตำมรำยละเอียดที่ตกลงกันไว้ รวมทั้ง คุณภำพ ควำม

ปลอดภัย ปริมำณและเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดอื่นใดที่ก ำหนดในใบสั่งซือ้สินคำ้หรือบริกำร ผูข้ำยรบัรองว่ำ
สินคำ้หรือบริกำรทั้งหมดมีคุณภำพในเชิงพำณิชย ์ มีควำมปลอดภัยและปรำศจำกควำมช ำรุดบกพร่อง
ในทำงวัตถุดิบและทำงฝีมือกำรผลิต และมีควำมทนทำนต่อกำรเส่ือมสภำพตำมปกติ และสินค้ำหรือ
บริกำรจะมีควำมเหมำะสมตรงตำมวตัถปุระสงคข์องผูซ้ือ้   
(ข) เมื่อสินคำ้หรือบริกำรมำถึงสถำนท่ีส่งมอบตำมทีผู่ซ้ือ้ก ำหนด ผูซ้ือ้จะท ำกำรตรวจสอบสินคำ้หรือบริกำร
ภำยในเวลำอันเหมำะสม และหำกตรวจพบว่ำ สินค้ำหรือบริกำรไม่เป็นไปที่ตกลงกันตำมข้อก ำหนด 
เง่ือนไขหรือค ำรบัรองฯ (ไม่ว่ำโดยชดัแจง้หรือโดยปริยำย) หรือไม่เป็นไปตำมปริมำณหรือคณุภำพสินค้ำที่
ก ำหนดไวใ้นแต่ละใบสั่งซือ้สินคำ้หรือบริกำร   ผูซ้ือ้มีสิทธิปฏิเสธไม่รบัมอบสินคำ้หรือบริกำรดังกล่ำว หรือ
มีสิทธิเรียกรอ้งใหผู้ข้ำยซ่อมแซมหรือเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรที่ไม่เป็นไปตำมค ำรบัรองของผูข้ำยที่ใหไ้ว้
ขำ้งตน้ โดยผูข้ำยเป็นผูร้บัผิดชอบรำคำและค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้แต่เพียงผูเ้ดียว ทัง้นี ้ผูซ้ือ้มีสิทธิปฏิเสธไม่รบั
มอบสินคำ้หรือบริกำรที่มีควำมช ำรุดบกพร่องและส่งคืนสินคำ้หรือบริกำรดังกล่ำวกลับไปให้ผูข้ำย และ
ผูข้ำยตกลงคืนจ ำนวนเงินทัง้หมดที่ผูซ้ือ้ไดช้  ำระไวห้รือจ่ำยไวล่้วงหนำ้ (หำกมี) ใหก้ับผูซ้ือ้ หรือผูซ้ือ้มีสิทธิ
จะระงับกำรช ำระค่ำสินคำ้หรือบริกำรที่มีควำมช ำรุดบกพรอ่งนัน้ รวมถึง ผูซ้ือ้อำจจะเรียกรอ้งค่ำใชจ้่ำยที่
เกิดขึน้ ส ำหรบักำรขนส่ง กำรจดักำรหรือกำรจดัเก็บสินคำ้หรือบริกำร (หำกมี)  
 
8.ใบอนุญำต 
ผู้ขำยจะต้องได้รับหนังสือรบัรองหรือใบอนุญำตเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรส่งมอบสินค้ำหรือ
บริกำรไปยงัผูซ้ือ้ภำยใตข้อ้ก ำหนดฯ นี ้
 
9.กำรโอนสิทธิ 
ผูข้ำยตกลงจะไม่โอนสิทธิและหนำ้ที่ของตนตำมขอ้ก ำหนดฯ นีใ้หก้บับุคคลภำยนอก เวน้แต่จะไดร้บัควำม
ยินยอมล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูซ้ือ้ก่อน 
 
10. กรรมสิทธ์ิและควำมเส่ียง 
เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในใบสั่งซือ้สินคำ้สินคำ้หรือบริกำร กรรมสิทธิ์และควำมเส่ียงในสินคำ้หรือ
บริกำรจะโอนไปยงัผูซ้ือ้หลงัจำกที่      ผูซ้ือ้ไดอ้อกใบรบัสินคำ้หรือบริกำรนัน้แลว้ 
 
11. กำรห้ำมเปิดเผยข้อมูลควำมลับ 
ผู้ขำยตกลงรักษำควำมลับและไม่เปิดเผยข้อมูลควำมลับใดๆที่เกี่ยวกับข้อตกลงสัญญำนีท้ั้งหมดต่อ
บุคคลภำยนอก รวมถึงขอ้มลูเกี่ยวกบัผูซ้ือ้ที่ผูข้ำยอำจจะไดร้บัในระหว่ำงสญัญำนีม้ีผลใชบ้งัคบั 
 
12. ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
ผูข้ำยรบัรองว่ำสินคำ้หรือบริกำรนัน้ไม่ละเมิดหรือฝ่ำฝืนลิขสิทธิ์ สิทธิบตัร เครื่องหมำยกำรคำ้ เครื่องหมำย
บริกำร ควำมลับทำงกำรคำ้ ขอ้ผูกพันหำ้มเปิดเผยขอ้มูล ทรพัยสิ์นทำงปัญญำ หรือกรรมสิทธิ์ของบุคคล
อื่น ผูข้ำยจะไม่ใชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ ชื่อทำงกำรคำ้ ชื่อของบริษัทหรือหน่วยงำน รูปภำพของบรรจุภณัฑ์ 
หัวกระดำษ ใบวำงบิล หรือวัตถุใดๆที่มีชื่อ เครื่องหมำยกำรคำ้หรือสัญลักษณข์องบริษัท โดล ไทยแลนด ์
จ ำกดั รวมถึงของบริษัทในเครือทีป่รำกฎอยู่ เพื่อใชใ้นกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรขำยหรือกำรโฆษณำ หรือ
กระท ำกำรอื่นใด เวน้แต่จะไดร้บัอนญุำตเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกบริษัท โดล ไทยแลนด ์จ ำกดั นอกจำกนี ้
ผู้ขำยตกลงไม่เปิดเผยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ซือ้และผู้ขำยที่เกี่ยวกับสัญญำฉบับนีใ้ห้บุคคลภำยนอก
ทรำบ เวน้แต่จะไดร้บัอนญุำตล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกบริษัท โดล ไทยแลนด ์จ ำกดั 
 
13.กำรชดใช้ควำมเสียหำย 
ผูข้ำยหรือผูร้บัจำ้งตกลงรบัผิดและชดใชค่้ำเสียหำยและปกป้องผูซ้ือ้จำกกำรเรียกรอ้งควำมเสียหำย ค่ำ
สินไหมทดแทน ควำมรบัผิด และค่ำใชจ้่ำย รวมถึง ค่ำธรรมเนียมศำลและค่ำทนำยควำม อันเนื่องมำจำก
กำรละเมิดหรือฝ่ำฝืนในขอ้ก ำหนด หรือค ำรบัรองใดๆตำมสญัญำนี ้หรือกำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำท
เลินเล่อของผูข้ำยหรือผูร้บัจำ้ง รวมถึง กรณีที่เป็นกำรกระท ำของบุคคลที่เป็นตัวแทน ลกูจำ้ง ผูร้บัจำ้งช่วง
ของผูร้บัจำ้งหรือผูข้ำยดว้ย  
 
14. ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงคู่สัญญำ 
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำยภำยใตข้อ้ก ำหนดฯนีเ้ป็นคู่สญัญำที่มีควำมอิสระต่อกนั มิใช่
ควำมสมัพนัธใ์นลกัษณะหุน้ส่วน ผูร้ว่มคำ้ ตวัแทนหรือผูแ้ทนของกนัและกนัแต่อย่ำงใด 
 

15. ระยะเวลำบังคับใช้และกำรสิน้สุดของสัญญำ 
สญัญำนีม้ีผลใชบ้งัคบั และสิน้สดุ ปรำกฏตำมวนัท่ีก ำหนดในใบสั่งซือ้สินคำ้ และเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุ
ในสญัญำนี ้ กำรสิน้สดุของสญัญำนีจ้ะมีผลท ำใหใ้บสั่งซือ้สินคำ้หรือบริกำรใดๆที่ไดเ้กิดขึน้ก่อนหนำ้นี ้
สิน้สดุลง ณ วนัท่ีระบุในใบแจง้กำรยกเลิกสญัญำ 
 

คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีสิทธิบอกเลิกสัญญำก่อนก ำหนดระยะเวลำสิน้สุดของสัญญำได้ โดยแจ้ง
ล่วงหนำ้เป็นลำยลักษณอ์ักษรใหคู้่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วัน ทั้งนี ้ผูซ้ือ้มีสิทธิ

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกำรซือ้สินค้ำหรือบริกำร 
ของ 

บริษัท โดล ไทยแลนด ์จ ำกัด 
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บอกเลิกใบสั่งซือ้สินคำ้หรือบริกำร โดยแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหผู้ข้ำยทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 
กรณีบอกเลิกสญัญำอนัเน่ืองมำจำกกำรละเมิดหรือฝ่ำฝืนขอ้สญัญำใดๆ คู่สญัญำที่ไดร้บัควำมเสียหำยมี
สิทธิบอกเลิกสญัญำและใบสั่งซือ้สินคำ้หรือบริกำรได ้หำกไม่ไดร้บักำรเยียวยำหรือบรรเทำควำมเสียหำยที่
เกิดขึน้ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดม้ีกำรส่งหนงัสือแจง้เตือน  
กำรสิน้สุดของสัญญำไม่ว่ำกรณีใด ย่อมไม่กระทบกับสิทธิและควำมรบัผิดของคู่ สัญญำที่เกิดขึน้ก่อนวนั
สิน้สดุสญัญำนี ้
 

16.เหตุสุดวิสัย 
หำกเกิดเหตุกำรณ์ใดๆที่อยู่เหนืออ ำนำจกำรควบคุมของผู้ซือ้ เช่น สงครำม กำรคว ่ำบำตร กำรจับกุม
พลเมือง กำรก ำหนดจ ำนวนโควต้ำหรือข้อก ำหนดของรฐั ซึ่งส่งผลให้ผู้ซือ้ไม่สำมำรถหรือไม่อำจท ำได้
ในทำงปฏิบัติที่จะท ำตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรซือ้สินค้ำหรือบริกำรนี ้ ฯ ได ้ผูซ้ือ้มีสิทธิยกเลิกกำร
สั่งซือ้สินค้ำหรือบริกำรภำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรซือ้สินค้ำหรือบริกำรฯนี ้โดยไม่มีค่ำปรับหรือ
ค่ำเสียหำย กรณีเหตุกำรณ์ดังกล่ำว หำกผู้ขำยไม่สำมำรถส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรตำมที่ต้องกำรได้
ทัง้หมด ผูข้ำยจะจดัสรรจ ำนวนสินคำ้หรือบริกำรที่มีอยู่ใหก้บัลกูคำ้ของผูข้ำย (รวมถึงผูซ้ือ้) ตำมหลกัควำม
ยติุธรรมและควำมเสมอภำค 
 
17. กฎหมำยท่ีใช้บังคับและเขตอ ำนำจศำล 
ขอ้ก ำหนดฯ นี ้รวมถึงใบสั่งซือ้ใหใ้ชบ้งัคบัและตีควำมหมำยตำมกฎหมำยของประเทศไทยและคู่สญัญำตก
ลงใหศ้ำลไทยเป็นศำลที่ใชต้ัดสิน                ขอ้เรียกรอ้ง ขอ้พิพำท กำรฟ้องรอ้งคดีใดๆที่เกิดขึน้จำกหรือ
เกี่ยวขอ้งกบัขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรสั่งซือ้ฯ รวมถึง ใบสั่งซือ้ที่เกี่ยวขอ้ง 
 
18. กำรไม่สละสิทธิ 
กำรละเลยหรือควำมล่ำชำ้ของผูซ้ือ้ในกำรใชสิ้ทธิของตนตำมขอ้ก ำหนดฯหรือในกำรรอ้งเรียนกำรกระท ำ 
กำรละเลยไม่ด ำเนินกำรหรือควำมผิดของผูข้ำย ไม่ว่ำจะเป็นระยะเวลำที่ควำมผิดพลำดยังอยู่หรือไม่  หรือ
ในกำรเรียกรอ้งใหป้ฎิบัติตำมขอ้ก ำหนดฯอย่ำงเครง่ครดั จะไม่ถือว่ำผูซ้ือ้ไดส้ละสิทธิเรียกรอ้งของตนตำม
ขอ้ก ำหนดฯนีห้รือเป็นกำรสละสิทธิจำกกำรผิดสญัญำหรือควำมผิดพลำดในครัง้ต่อไปตำมขอ้ก ำหนดฯ นี ้ 
 

19. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนทำงธุรกิจ 
ผู้ขำยหรือผู้ร ับจ้ำงตกลงปฏิบัติตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณของผู้ซือ้หรือ  ผู้ว่ำจ้ำงซึ่งอำจมีกำรแก้ไข
เปล่ียนแปลงเป็นครัง้ครำว และผูข้ำยหรือผูร้ ับจำ้งตกลงด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบ โดยมีควำม
ซื่อสัตย์ ควำมจริงใจ และควำมโปร่งใสรวมทั้งยึดมั่นตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณกำรด ำเนินธุรกิจ 
ดงัต่อไปนี ้
19.1 ปฏิบัติตำมกฎหมำยทุกประกำรที่บังคับใช้ในประเทศไทยและกฎหมำยของประเทศที่ เป็น
แหล่งก ำเนิดของสินคำ้หรือบริกำร 
19.2 แข่งขนัในกำรด ำเนินธุรกิจกนัอย่ำงยุติธรรม ไม่มีกำรใหสิ้นบน       เงินทจุริต หรือใหส่ิ้งของที่มีมูลค่ำ
อันใดแก่หน่วยงำนของรฐัหรือเจำ้พนักงำนรฐั หรือพนักงำนของผูซ้ือ้เพื่อใหไ้ดร้บัผลประโยชนห์รือควำม
ไดเ้ปรียบอย่ำงไม่ถกูตอ้งเหมำะสม 
19.3 เคำรพในสิทธิมนษุยชน และหำ้มไม่ใหม้ีกำรบงัคบัใชแ้รงงำนเด็ก 
19.4 ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมระมัดระวังต่อสภำพแวดลอ้ม และปฏิบัติตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ 
เกี่ยวกบัสภำพแวดลอ้ม 

-------------------------------------------------------- 


