ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกำรซือ้ สินค้ำหรือบริกำร
ของ
บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรซือ้ สินค้ำหรือบริกำร ("ข้อกำหนดฯ หรือ สัญญำ”)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรซือ้ สินค้ำ หรือบริกำรนี ้ จัดทำขึน้ ระหว่ำง “ผู้ขำย หรือ ผู้รับจ้ำง” ซึ่งมีชื่อและที่
อยู่ตำมที่ระบุในใบสั่งซือ้ สินค้ำหรือบริกำร ฝ่ ำยหนึ่ง กับ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด สำนักงำนแห่ง
ใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 127/10 อำคำรปั ญ จธำนีทำวเวอร์ ชั้น 10 ถนนนนทรี แขวงช่อ งนนทรี เขตยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร 10120 และสำนักงำนสำขำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัง้ อยู่เลขที่ 180 หมู่ 4 ถนนหัวหินหนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 ซึ่งต่อไปในสัญญำนีจ้ ะเรียกว่ำ
“โดล หรือ ผู้ซอื้ หรือผู้ว่ำจ้ำง” อีกฝ่ ำยหนึ่ง
คู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ ำยตกลงทำสัญญำ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้อกำหนดฯและเงื่อนไขกำรซือ้ สินค้ำ หรือบริกำร หรือข้อตกลงใดๆที่เกี่ยวข้องนี ้ จะยังไม่มีผลผูกพันผูซ้ ือ้
จนกว่ำผูซ้ อื ้ จะได้รบั ทรำบและตกลงยอมรับโดยทำกำรลงนำมในข้อกำหนดฯและส่งสำเนำข้อกำหนดฯ คืน
ให้กับผูข้ ำย ในกรณีที่มีควำมแตกต่ำงหรือไม่ตรงกันระหว่ำงข้อกำหนดฯ นี ้ และเอกสำรอื่นซึ่งคู่สญ
ั ญำใช้
ในกำรซือ้ สินค้ำและบริกำรตำมข้อกำหนดฯ นี ้ ให้ขอ้ กำหนดฯ มีผลใช้บงั คับ โดยข้อตกลงในเอกสำรอื่น
ทีแ่ ตกต่ำงจำกข้อกำหนดฯ จะไม่มีผลผูกพันผูซ้ อื ้ เว้นแต่ผซู้ อื ้ จะตกลงอย่ำงชัดแจ้งเป็ น ลำยลักษณ์อกั ษร
1.สัญญำทั้งหมด
ให้ถือว่ำข้อกำหนดฯ และใบสั่งซือ้ สินค้ำหรือบริกำร เป็ นข้อตกลงสัญญำทั้งหมดระหว่ำงผูซ้ ือ้ และผู้ขำย
(“สัญญำ”) และไม่มีสัญญำอื่นใดหรือควำมตกลงอื่นใดจะมีผลเป็ นกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำอันจะ
ผูกพันคู่สญ
ั ญำได้ เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญำจะได้บนั ทึกกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นหนังสือและลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจ
ลงนำมของคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ ำย
2. สินค้ำหรือบริกำร
ผูซ้ อื ้ ตกลงซือ้ สินค้ำหรือบริกำรจำกผูข้ ำยรำยละเอียดปรำกฎตำมใบสั่งซือ้ สินค้ำหรือบริกำร
3. รำคำและเงื่อนไขกำรชำระเงิน
รำคำและเงื่อนไขกำรชำระรำคำสินค้ำหรือบริกำรจะเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในใบสั่งซือ้ สินค้ำหรือบริกำร
รำคำที่กำหนดข้ำงต้น เป็ นจำนวนเงิน รวมทัง้ สิน้ ที่ผซู้ อื ้ จะต้องชำระสำหรับสินค้ำ หรือบริกำร ที่จะส่งมอบ
ให้ตำมข้อกำหนดฯนี ้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่ นเป็ นลำยลักษณ์อักษร ผูข้ ำยตกลงว่ำ ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำธรรมเนียม ค่ำอำกรและภำษีซึ่งเกิดมีขนึ ้ จำกสินค้ำหรือบริกำร (ไม่ว่ำจะกำหนดขึน้ โดยหน่วยงำนของ
รัฐ หรื อ หน่ ว ยงำนอื่ น) ซึ่ ง ก ำหนดโดยประเทศต้น ก ำเนิ ด หรื อ ประเทศที่ สิ น ค้ำผ่ ำ นแดน ผู้ข ำยจะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว รวมถึง ค่ำธรรมเนียม ค่ำอำกรและภำษีซึ่งเกิดมีขึน้ จำกสินค้ำ หรือบริกำร
(ไม่ว่ำจะกำหนดขึน้ โดยหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนอื่น) ซึ่งกำหนดโดยประเทศปลำยทำง
4. เอกสำรเพิ่มเติม
ผู้ขำยตกลงปฏิบัติตำมคำสั่งหรือ คำแนะนำของผู้ซือ้ ในแต่ละครำวตำมที่ร ะบุไ ว้ในเอกสำรที่เกี่ยวข้อ ง
สำหรับกำรขนส่งสินค้ำหรือบริกำรในแต่ละครัง้ ถ้ำผูข้ ำยไม่ปฏิบัติตำมคำสั่ง หรือคำแนะนำดังกล่ำว ผู้
ซือ้ มีสิทธิปฏิเสธไม่รบั มอบกำรขนส่งสินค้ำหรือบริกำรนัน้ ได้
5. กำรส่งมอบ
ผูข้ ำยตกลงมอบสินค้ำหรือบริกำรไปยังสถำนที่ที่กำหนดโดยผูซ้ ือ้ โดยผูซ้ ือ้ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบรรจุหีบห่อ กำรจัดกำร กำรขนส่ง
กำรบรรทุก หรือค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรบรรจุโดยกำรพับม้วน
บรรจุถงั หรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใดๆ ในกำรขนส่งสินค้ำหรือบริกำรนี ้ เว้นแต่จะได้มีกำรระบุเป็ นอย่ำงอื่นไว้
ในใบสั่งซือ้ สินค้ำ ทัง้ นี ้ ผูข้ ำยจะต้องแจ้งให้ผซู้ อื ้ ทรำบโดยทันที หำกมีกรณีกำรส่งมอบล่ำช้ำหรือกรณีสินค้ำ
หรือบริกำรขำดตลำดเกิดขึน้ และผูซ้ อื ้ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปฏิเสธไม่รบั มอบสินค้ำหรือบริกำรที่ส่งมอบเกิน
กำหนดเวลำได้ อย่ำงไรก็ดี ผูซ้ ือ้ อำจเลือกยอมรับสินค้ำหรือบริกำรซึ่งส่งมอบล่ำช้ำจำกผูข้ ำยได้ แต่กำร
ยอมรับดังกล่ำวไม่ถือเป็ นกำรสละสิทธิในกำรที่จะเรียกร้องให้มีกำรส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรที่เหลือทัง้ หมด
ให้ตรงตำมกำหนดเวลำที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัดต่อไป
ผู้ขำยจะไม่ ส่งมอบสินค้ำ หรือบริกำรอื่นเพื่อ ทดแทนสินค้ำ หรือบริกำรที่ตกลงกัน เว้นแต่จะได้ร ับควำม
ยินยอมล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผูซ้ อื ้
6. กำรส่งมอบล่ำช้ำ
เวลำเป็ นสำระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรซือ้ สินค้ำหรือบริกำรฯนี ้ วันส่งมอบที่กำหนดขึน้ โดยผู้
ซือ้ ที่ระบุไว้ในแต่ละใบสั่งซือ้ สินค้ำหรือบริกำรนั้น ผูข้ ำยตกลงปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ผูข้ ำยตกลงรับผิด
ต่อควำมเสียหำยหรือควำมสูญหำยทัง้ หมดที่เกิดกับผูซ้ อื ้ อันเนื่องมำจำกควำมผิดพลำดของผูข้ ำยที่จะต้อง
ปฏิบตั ิตำมกำหนดเวลำกำรส่งมอบในแต่ละใบสั่งซือ้ สินค้ำหรือบริกำรนัน้
7. คำรับรอง
(ก) ผูข้ ำยรับรองว่ำผูข้ ำยสำมำรถโอนกรรมสิทธิใ์ นสินค้ำหรือบริกำรให้แก่ ผูซ้ อื ้ โดยปรำศจำกภำระผูกพัน
ใดๆ และรับรองว่ำ สินค้ำหรือ บริ กำรจะเป็ นไปตำมรำยละเอียดที่ต กลงกัน ไว้ รวมทั้ง คุณ ภำพ ควำม
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ปลอดภัย ปริมำณและเป็ นไปตำมข้อกำหนดอื่นใดที่กำหนดในใบสั่งซือ้ สินค้ำหรือบริกำร ผูข้ ำยรับรองว่ำ
สินค้ำหรือบริกำรทั้งหมดมีคุณ ภำพในเชิงพำณิชย์ มีควำมปลอดภัยและปรำศจำกควำมชำรุ ดบกพร่อ ง
ในทำงวัตถุดิบและทำงฝี มือ กำรผลิต และมีควำมทนทำนต่อ กำรเสื่อ มสภำพตำมปกติ และสินค้ำ หรือ
บริกำรจะมีควำมเหมำะสมตรงตำมวัตถุประสงค์ของผูซ้ อื ้
(ข) เมื่อสินค้ำหรือบริกำรมำถึงสถำนที่ส่งมอบตำมทีผ่ ซู้ อื ้ กำหนด ผูซ้ อื ้ จะทำกำรตรวจสอบสินค้ำหรือบริกำร
ภำยในเวลำอันเหมำะสม และหำกตรวจพบว่ำ สินค้ำ หรือ บริกำรไม่เป็ นไปที่ตกลงกันตำมข้อ กำหนด
เงื่อนไขหรือคำรับรองฯ (ไม่ว่ำโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยำย) หรือไม่เป็ นไปตำมปริมำณหรือคุณภำพสินค้ำที่
กำหนดไว้ในแต่ละใบสั่งซือ้ สินค้ำหรือบริกำร ผูซ้ อื ้ มีสิทธิปฏิเสธไม่รบั มอบสินค้ำหรือบริกำรดังกล่ำว หรือ
มีสิทธิ เรียกร้องให้ผขู้ ำยซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้ำ หรือบริกำรที่ไม่เป็ นไปตำมคำรับรองของผูข้ ำยที่ให้ไว้
ข้ำงต้น โดยผูข้ ำยเป็ นผูร้ บั ผิดชอบรำคำและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ แต่เพียงผูเ้ ดียว ทัง้ นี ้ ผูซ้ อื ้ มีสิทธิปฏิเสธไม่รบั
มอบสินค้ำหรือบริกำรที่มีควำมชำรุดบกพร่องและส่งคืนสินค้ำ หรือ บริกำรดังกล่ำวกลับไปให้ผขู้ ำย และ
ผูข้ ำยตกลงคืนจำนวนเงินทัง้ หมดที่ผซู้ ือ้ ได้ชำระไว้หรือจ่ำยไว้ล่วงหน้ำ (หำกมี) ให้กับผูซ้ ือ้ หรือผูซ้ ือ้ มีสิทธิ
จะระงับกำรชำระค่ำสินค้ำหรือบริกำรที่มีควำมชำรุดบกพร่องนัน้ รวมถึง ผูซ้ ือ้ อำจจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้ สำหรับกำรขนส่ง กำรจัดกำรหรือกำรจัดเก็บสินค้ำหรือบริกำร (หำกมี)
8.ใบอนุญำต
ผู้ขำยจะต้อ งได้ร ับหนังสือ รับรองหรือใบอนุญำตเป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับ กำรส่งมอบสินค้ำหรือ
บริกำรไปยังผูซ้ อื ้ ภำยใต้ขอ้ กำหนดฯ นี ้
9.กำรโอนสิทธิ
ผูข้ ำยตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้ำที่ของตนตำมข้อกำหนดฯ นีใ้ ห้กบั บุคคลภำยนอก เว้นแต่จะได้รบั ควำม
ยินยอมล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผูซ้ อื ้ ก่อน
10. กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยง
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในใบสั่งซือ้ สินค้ำสินค้ำหรือบริกำร กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงในสินค้ำหรือ
บริกำรจะโอนไปยังผูซ้ อื ้ หลังจำกที่ ผูซ้ อื ้ ได้ออกใบรับสินค้ำหรือบริกำรนัน้ แล้ว
11. กำรห้ำมเปิ ดเผยข้อมูลควำมลับ
ผู้ขำยตกลงรักษำควำมลับและไม่เปิ ดเผยข้อ มูล ควำมลับใดๆที่เ กี่ยวกับ ข้อ ตกลงสัญ ญำนีท้ ั้งหมดต่ อ
บุคคลภำยนอก รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผูซ้ อื ้ ที่ผขู้ ำยอำจจะได้รบั ในระหว่ำงสัญญำนีม้ ีผลใช้บงั คับ
12. ทรัพย์สินทำงปั ญญำ
ผูข้ ำยรับรองว่ำสินค้ำหรือบริกำรนัน้ ไม่ละเมิดหรือฝ่ ำฝื นลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำย
บริกำร ควำมลับทำงกำรค้ำ ข้อผูกพันห้ำมเปิ ดเผยข้อมูล ทรัพย์สินทำงปั ญญำ หรือกรรมสิทธิ์ของบุคคล
อื่น ผูข้ ำยจะไม่ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ ชื่อทำงกำรค้ำ ชื่อของบริษัทหรือหน่วยงำน รูปภำพของบรรจุภณ
ั ฑ์
หัวกระดำษ ใบวำงบิล หรือวัตถุใดๆที่มีชื่อ เครื่องหมำยกำรค้ำหรือสัญลักษณ์ของบริษัท โดล ไทยแลนด์
จำกัด รวมถึงของบริษัทในเครือทีป่ รำกฎอยู่ เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยหรือกำรโฆษณำ หรือ
กระทำกำรอื่นใด เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด นอกจำกนี ้
ผู้ขำยตกลงไม่เปิ ดเผยควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงผู้ซือ้ และผู้ขำยที่เกี่ยวกับสัญ ญำฉบับนีใ้ ห้บุคคลภำยนอก
ทรำบ เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด
13.กำรชดใช้ควำมเสียหำย
ผูข้ ำยหรือผูร้ บั จ้ำงตกลงรับผิดและชดใช้ค่ำเสียหำยและปกป้องผูซ้ ือ้ จำกกำรเรียกร้องควำมเสียหำย ค่ำ
สินไหมทดแทน ควำมรับผิด และค่ำใช้จ่ำย รวมถึง ค่ำธรรมเนียมศำลและค่ำทนำยควำม อันเนื่องมำจำก
กำรละเมิดหรือฝ่ ำฝื นในข้อกำหนด หรือคำรับรองใดๆตำมสัญญำนี ้ หรือกำรกระทำโดยจงใจหรือประมำท
เลินเล่อของผูข้ ำยหรือผูร้ บั จ้ำง รวมถึง กรณีที่เป็ นกำรกระทำของบุคคลที่เป็ นตัวแทน ลูกจ้ำง ผูร้ บั จ้ำงช่วง
ของผูร้ บั จ้ำงหรือผูข้ ำยด้วย
14. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคู่สัญญำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูซ้ อื ้ และผูข้ ำยภำยใต้ขอ้ กำหนดฯนีเ้ ป็ นคู่สญ
ั ญำที่มีควำมอิสระต่อกัน
ควำมสัมพันธ์ในลักษณะหุน้ ส่วน ผูร้ ว่ มค้ำ ตัวแทนหรือผูแ้ ทนของกันและกันแต่อย่ำงใด

มิใช่

15. ระยะเวลำบังคับใช้และกำรสิน้ สุดของสัญญำ
สัญญำนีม้ ีผลใช้บงั คับ และสิน้ สุด ปรำกฏตำมวันที่กำหนดในใบสั่งซือ้ สินค้ำ และเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญำนี ้
กำรสิน้ สุดของสัญญำนีจ้ ะมีผลทำให้ใบสั่งซือ้ สินค้ำหรือบริกำรใดๆที่ได้เกิดขึน้ ก่อนหน้ำนี ้
สิน้ สุดลง ณ วันที่ระบุในใบแจ้งกำรยกเลิกสัญญำ
คู่สัญ ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง มีสิทธิ บอกเลิก สัญ ญำก่อ นกำหนดระยะเวลำสิน้ สุดของสัญ ญำได้ โดยแจ้ง
ล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อักษรให้ค่สู ัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน ทั้งนี ้ ผูซ้ ือ้ มีสิทธิ

บอกเลิกใบสั่งซือ้ สินค้ำหรือบริกำร โดยแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ผขู้ ำยทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน
กรณีบอกเลิกสัญญำอันเนื่องมำจำกกำรละเมิดหรือฝ่ ำฝื น ข้อสัญญำใดๆ คู่สญ
ั ญำที่ได้รบั ควำมเสียหำยมี
สิทธิบอกเลิกสัญญำและใบสั่งซือ้ สินค้ำหรือบริกำรได้ หำกไม่ได้รบั กำรเยียวยำหรือบรรเทำควำมเสียหำยที่
เกิดขึน้ ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้มีกำรส่งหนังสือแจ้งเตือน
กำรสิน้ สุดของสัญญำไม่ว่ำกรณีใด ย่อมไม่กระทบกับสิทธิและควำมรับผิดของคู่ สัญญำที่เกิดขึน้ ก่อนวัน
สิน้ สุดสัญญำนี ้
16.เหตุสุดวิสัย
หำกเกิดเหตุกำรณ์ใดๆที่อ ยู่เหนือ อำนำจกำรควบคุมของผู้ซือ้ เช่น สงครำม กำรคว่ำบำตร กำรจับกุม
พลเมือ ง กำรกำหนดจำนวนโควต้ำหรือข้อกำหนดของรัฐ ซึ่งส่งผลให้ผู้ซือ้ ไม่สำมำรถหรือไม่อำจทำได้
ในทำงปฏิบัติที่จะทำตำมข้อ กำหนดและเงื่อนไขกำรซือ้ สินค้ำ หรือ บริกำรนี ้ ฯ ได้ ผูซ้ ือ้ มีสิทธิยกเลิก กำร
สั่งซือ้ สินค้ำ หรือ บริกำรภำยใต้ข้อ กำหนดและเงื่อนไขกำรซือ้ สินค้ำหรือบริกำรฯนี ้ โดยไม่มีค่ำปรับหรือ
ค่ำเสียหำย กรณีเหตุกำรณ์ดังกล่ำว หำกผู้ขำยไม่สำมำรถส่งมอบสินค้ำ หรือ บริกำรตำมที่ต้อ งกำรได้
ทัง้ หมด ผูข้ ำยจะจัดสรรจำนวนสินค้ำหรือบริกำรที่มีอยู่ให้กบั ลูกค้ำของผูข้ ำย (รวมถึงผูซ้ อื ้ ) ตำมหลักควำม
ยุติธรรมและควำมเสมอภำค
17. กฎหมำยที่ใช้บังคับและเขตอำนำจศำล
ข้อกำหนดฯ นี ้ รวมถึงใบสั่งซือ้ ให้ใช้บงั คับและตีควำมหมำยตำมกฎหมำยของประเทศไทยและคู่สญ
ั ญำตก
ลงให้ศำลไทยเป็ นศำลที่ใช้ตัดสิน
ข้อเรียกร้อง ข้อพิพำท กำรฟ้องร้องคดีใดๆที่เกิดขึน้ จำกหรือ
เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรสั่งซือ้ ฯ รวมถึง ใบสั่งซือ้ ที่เกี่ยวข้อง
18. กำรไม่สละสิทธิ
กำรละเลยหรือควำมล่ำช้ำของผูซ้ ือ้ ในกำรใช้สิทธิของตนตำมข้อกำหนดฯหรือในกำรร้องเรียนกำรกระทำ
กำรละเลยไม่ดำเนินกำรหรือควำมผิดของผูข้ ำย ไม่ว่ำจะเป็ นระยะเวลำที่ควำมผิดพลำดยังอยู่หรือไม่ หรือ
ในกำรเรียกร้องให้ปฎิบัติตำมข้อกำหนดฯอย่ำงเคร่งครัด จะไม่ถือว่ำผูซ้ อื ้ ได้สละสิทธิเรียกร้องของตนตำม
ข้อกำหนดฯนีห้ รือเป็ นกำรสละสิทธิจำกกำรผิดสัญญำหรือควำมผิดพลำดในครัง้ ต่อไปตำมข้อกำหนดฯ นี ้
19. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนทำงธุรกิจ
ผู้ขำยหรือ ผู้ร ับจ้ำงตกลงปฏิ บัติ ตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณของผู้ซือ้ หรือ ผู้ว่ำจ้ำงซึ่งอำจมีกำรแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงเป็ นครัง้ ครำว และผูข้ ำยหรือ ผูร้ ับจ้ำงตกลงดำเนินธุรกิจ ด้วยควำมรับผิดชอบ โดยมีควำม
ซื่ อ สัต ย์ ควำมจริ ง ใจ และควำมโปร่ง ใสรวมทั้ง ยึ ด มั่น ตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณกำรด ำเนิ น ธุร กิจ
ดังต่อไปนี ้
19.1 ปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยทุ ก ประกำรที่ บั ง คั บ ใช้ใ นประเทศไทยและกฎหมำยของประเทศที่ เ ป็ น
แหล่งกำเนิดของสินค้ำหรือบริกำร
19.2 แข่งขันในกำรดำเนินธุรกิจกันอย่ำงยุติธรรม ไม่มีกำรให้สินบน เงินทุจริต หรือให้สิ่งของที่มีมูลค่ำ
อันใดแก่หน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำพนักงำนรัฐ หรือพนักงำนของผูซ้ ือ้ เพื่อให้ได้รบั ผลประโยชน์หรือควำม
ได้เปรียบอย่ำงไม่ถกู ต้องเหมำะสม
19.3 เคำรพในสิทธิมนุษยชน และห้ำมไม่ให้มีกำรบังคับใช้แรงงำนเด็ก
19.4 ดำเนินธุรกิจด้วยควำมระมัดระวังต่อสภำพแวดล้อม และปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อกำหนดต่ำงๆ
เกี่ยวกับสภำพแวดล้อม
--------------------------------------------------------
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