
 

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักความรับผิดชอบทางสังคม 

 

 

 

 

 

แผนกจัดซื้อ 

บริษัท อินเตอร์เฟส ซิสเทค จ ำกัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ในสังคมปัจจุบัน สิ่งท่ีทุกบริษัทควรให้ควำมส ำคัญและตระหนักถึง คอื บรรษัทบริบำลหรือควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคมขององค์กร (ซีเอสอำร์) ในเชิงปฎิบัติเพื่อตอบสนองต่อควำมรับผดิชอบต่อสังคมผ่ำนกิจกรรมทำงธุรกิจใน

ฐำนะสมำชิกหนึ่งของสังคม กิจกรรมซีเอสอำร์เป็นนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจที่ส ำคญัที่สดุและมีจุดมุ่งหมำยที่จะท ำ

ให้องค์กรขอเรำเป็นที่ยอมรับไม่เพยีงแต่ภำยในประเทศ แตร่วมถึงประเทศและในสังคมท้องถิ่นอีกด้วย  บริษัท

อินเตอร์เฟส ซิสเทค ได้จดัท ำคู่มือ “จรรยำบรรณในกำรปฏิบตัิงำน”  เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฎิบัติงำนส ำหรับ

กรรมกำร พนักงำนและลูกจ้ำง โดยวำงเป็นตัวก ำหนดแนวทำงกำรประพฤติปฏิบตัิตำมหน้ำที่และภำรกิจท่ีพนักงำน

ทุกระดับช้ัน พึงได้รับมอบหมำยดว้ยควำมซื่อสตัย์ สุจริต โปร่งใส มคีุณธรรมและจรยิธรรม ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญทีจ่ะท ำ

ให้บริษัทบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจ อันจะส่งผลให้บริษัทสำมำรถเจรญิเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน และเป็นท่ียอมรับของทุก

ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนำคต   

นอกจำกน้ีเรำได้ส่งมอบจรรยำบรรณของบริษัทฯ ให้แก่คู้ค้ำทำงธุรกจิของด้วย เพื่อกำรมีส่วนร่วมกันใน

ห่วงโซ่อุปทำน ซึ่งเป็นสิ่งที่จ ำเป็นจะต้องตอบสนองควำมต้องกำรทำงสังคม ณ ปัจจุบัน บริษัทอินเตอรเ์ฟส ซิสเทค 

ได้เพิ่ม ซเีอสอำร์  เข้ำไปในนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยมีจดุประสงค์เพื่อควำมร่วมมือบนพ้ืนฐำนของควำม

ไว้วำงใจร่วมกันกับคู่ค้ำทำงธุรกิจ ตำมหลักควำมรบัผิดชอบทำงสังคมบนพื้นฐำนของจรรยำบรรณของบริษัท เรำจึง

ขอให้คู่ค้ำทำงธุรกิจของเรำค ำนึงถึงควำมส ำคัญในควำมรับผิดชอบตอ่สังคมขององค์กร (ซีเอสอำร์) ด้วยเช่นกัน 

การจดัซือ้จดัจ้างเป็นกระบวนการส าคญัที่สนบัสนนุการด าเนินกิจการและธรุกิจของบริษัท ตามแนวทาง

การพฒันาอย่างยัง่ยืนด้วยการสร้างความเชื่อมัน่ตอ่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียผ่านการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างท่ีเป็นเลิศ 

โปร่งใส และเป็นธรรมภายใต้กรอบการบริหารจดัการ ท่ีมีหลกัการและแนวปฏิบตัิเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ตาม

มาตรฐานสากล จงึมีนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างของบริษัทดงันี ้

 

นโยบำยพื้นฐำนในกำรจดัซื้อจัดจ้ำง 

1.กำรปฏิบัตติำมกฎหมำยและกฎระเบียบ 

เรำจะต้องปฏิบัตติำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและกฎระเบยีบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำธุรกิจและกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับ 

 

2. ควำมเสมอภำคและควำมยุติธรรม 

เรำจะคัดเลือกคู่ค้ำทำงธุรกิจโดยค ำนึงถึงคุณภำพ  ขีดควำมสำมำรถด้ำนรำคำ  ควำมเชื่อถือในด้ำนกำรจัดส่ง  บริกำรหลังกำร

ขำย  ควำมน่ำเชื่อถือและควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีที่พวกเขำสำมำรถให้ได้  ภำยใต้หลักกำรแข่งขันที่เป็นธรรม 

 

3.นโยบำยเปดิประตูกำรค้ำอย่ำงเสร ี

เรำจะด ำเนินกำรท ำธุรกิจที่ดีทีสุ่ดภำยใต้หลักกำรของกำรแข่งขันเสรีภำยในประเทศและตำ่งประเทศ 



 

 

4.กำรรักษำ ควำมลับ 

เรำจะเก็บรักษำข้อมลูที่เป็นควำมลับทำงกำรค้ำและทำงเทคนิคอย่ำงเคร่งครัดซึ่งเป็นสิ่งท่ีต้องตระหนกัในกำรท ำธุรกิจกำรซื้อ

และจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูดังกลำ่วให้แก่บุคคลภำยนอกโดยไม่ไดร้ับอนุญำตจำกคูค่้ำทำงธุรกิจ 

 

5.กำรจัดซื้อจดัจ้ำงตำมหลักควำมรับผิดชอบทำงสังคม 

เรำขอให้คู่ค้ำทำงธุรกิจของเรำเข้ำใจ  ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมหลักควำมรับผดิชอบต่อสังคมมี

จริยธรรมธุรกิจและจรรยบรรณในกำรด ำเนินธรุกิจ กำรป้องกันสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย เพื่อผลักดัน

กิจกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ไปตำมหลักควำมรับผิดชอบทำงสังคมในส่วนของห่วงโซ่อุปทำน 

 

6.จัดซื้อจัดจ้ำงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ในกำรปรับใช้กิจกรรมทำงธุรกิจทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เรำจะจัดซื้อวัสดุโดยค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของโลกเป็นหลักส ำคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจดัจำ้งตำมหลักควำมรับผิดชอบทำงสงัคม 

เรำจะสรำ้งกิจกรรมซีเอสอำร์ในหว่งโซ่อุปทำนของเรำทั้งหมด โดยกำรขอควำมร่วมมือ ปฎิบัตติำม ตดิตำมผล เกี่ยวกับกำร

ด ำเนินงำนกิจกรรมซีเอสอำร์กับทำงคู่ค้ำทำงธุรกิจของเรำและรำยงำนผลลัพธ์กลับไปสูลู่กค้ำทำงธุรกจิ 

วงจรพีดีซีเอของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมหลักควำมรบัผิดชอบทำงสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1.วำงแผน-แนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมหลักควำมรับผิดชอบทำงสังคม 

*2. ปฏิบัติกิจกรรมซีเอสอำร์โดยคูค่้ำทำงธุรกิจ 

*3. ตรวจสอบ-กำรยืนยันกำรประเมินตัวเองของคู่ค้ำทำงธุรกิจ 

*4. ด ำเนินกำร - รำยงำนแก่คู่ค้ำทำงธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 



 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านแรงงาน,ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและการป้องกันสิ่งแวดล้อม 

1.การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านแรงงาน  

บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จ ำกัด มุ่งมั่นที่จะรักษำสิทธิมนุษยชนของพนักงำนและปฏิบัติต่อพวกเขำอย่ำง

ให้เกียรติและด้วยควำมเคำรพ และจะต้องยึดมั่นในมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรใช้แรงงำนดังต่อไปนี ้

 ไม่บังคับใช้แรงงำน 

บริษัทจะไม่ใช้แรงงำนใดๆ ท่ีเกิดจำกกำรบังคับหรือถูกบังคับให้ใช้แรงงำนตำมสัญญำผูกมัด หรือด้วยควำม

ไม่สมัครใจ กำรท ำงำนต้องเป็นไปด้วยควำมสมัครใจ และพนักงำนสำมำรถลำออกไดต้ำมเหตุจ ำเป็นอันสมควรตำม

บทบัญญัติแห่งกฎหมำย ระเบยีบ และสญัญำข้อตกลง เง่ือนไขของกำรจ้ำงงำนจะไม่ระบุให้พนักงำนตอ้งส่งมอบ

เอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้  

ไม่ใช้แรงงำนเด็ก 

จะไมม่ีกำรใช้แรงงำนเด็กในทุกข้ันตอนของกำรผลติ ค ำว่ำ “เด็ก” ในที่น้ีหมำยถึงบุคคลที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 15 

ปี (หรือต่ ำกว่ำ 14 ปี หำกฎหมำยของประเทศไทยก ำหนด) หรือตำมอำยุในเกณฑ์ทีต่้องเรียนให้จบกำรศึกษำภำค

บังคับหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนดอำยุข้ันต่ ำสดุในกำรรับว่ำจ้ำงกำรท ำงำน  บริษัทสนับสนุนให้มีกำรฝกึงำนอัน

ถูกต้องสอดคล้องตำมกฎหมำย พนักงำนท่ีมีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีจะต้องไม่ปฏิบัติงำนใดๆที่เป็นอันตรำย และอำจจะถูก

จ ำกัดมิให้ท ำงำนในเวลำกลำงคืนเมื่อพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นของกำรศึกษำ 

กำรเลือกปฏิบัต ิ

บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จ ำกัด ต้องไม่มีพฤติกรรมกำรข่มขู่คุกคำมหรือกำรเลือกปฏบิัติในท่ีท ำงำน 

บริษัทต้องไม่น ำกำรกระท ำอันเป็นกำรเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐำนของเชือ้ชำติ สีผิว อำยุ เพศ พฤติกรรมทำงเพศ ชำติ

พันธุม์นุษย์ ควำมพิกำร ศำสนำ แนวคิดทำงกำรเมือง หรือสถำนภำพเกี่ยวกับกำรสมรส ไปใช้ในกำรพจิำรณำจ้ำงงำน

และกำรก ำหนดสภำพกำรท ำงำน เช่น กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรให้รำงวัลและกำรฝึกอบรม นอกจำกนี้พนักงำนหรือผู้มี

โอกำสเป็นพนักงำนไม่ควรจะต้องถูกบังคับให้ตรวจสุขภำพ/กำรตั้งครรภ์อันจะถูกน ำไปใช้ในเชิงเลือกปฏิบัติได ้

ควำมรุนแรงหรือกำรกระท ำทำรณุ 

บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จ ำกัด จะไมย่อมให้เกิดพฤติกรรมอันรุนแรงหรือกำรกระท ำทำรณุใดๆต่อ

พนักงำน รวมทั้งกำรละเมิดทำงเพศ กำรบังคับกดขี่ทำงเพศ กำรลงโทษทำงร่ำงกำย จิตใจหรือกำรบังคับกดขี่ทำง

ร่ำงกำยหรือกำรใช้วำจำท่ีไม่เหมำะสม  

กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน 

กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนจะเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย ซึ่งรวมไปถึงอัตรำค่ำจ้ำงขั้น

ต่ ำ กำรจ่ำยค่ำท ำงำนล่วงเวลำ และผลประโยชน์ท่ีต้องจัดให้ต้องเป็นไปตำมกฎหมำย บทลงโทษด้วยกำรหักค่ำจ้ำง



 

แรงงำนใดๆ ต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำยและระเบียบก ำหนด รวมทั้งต้องมีกำรสื่อสำรกำรค ำนวณกำรจำ่ยเงินโดย

ชัดเจนและถูกต้องตรงเวลำ 

ช่ัวโมงกำรท ำงำน 

วันท ำงำนต่อสัปดำหต์้องไม่เกินอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด และพนักงำนต้องได้รับอนญุำตให้มีวันหยุดอยำ่ง

น้อย 1 วัน ในทุกระยะ 7 วัน 

เสรภีำพในกำรสมำคม 

บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จ ำกัด ตระหนักและเคำรพต่อสิทธิของพนักงำนในกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำยใน

กำรรวมตัวกันได้อยำ่งอิสระ กำรสรรหำผู้แทนของตน หรือกำรเป็นสมำชิกองค์กรด้ำนแรงงำนอย่ำงถูกต้องตำม

กฎหมำย พนักงำนต้องอิสระในกำรติดต่อสื่อสำรกับผูบ้ริหำรในเรื่องของกำรสภำพกำรท ำงำนและกำรด ำรงชีวิตโดย

ไม่ต้องกลัวว่ำจะถูกตอบโต้ ข่มขู่ หรือคุกคำม 

2.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จ ำกัด ตระหนักว่ำคณุภำพของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ควำมถูกต้องในกำรผลิต 

และขวัญก ำลังใจของพนักงำนนั้นขึ้นอยู่กับควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และจะตอ้งยึดมั่นใน

มำตรฐำนว่ำด้วยเรื่องสุขภำพและควำมปลอดภัยดังต่อไปนี ้

อุปกรณ์และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกับเครื่องจักร 

ให้มีกำรจัดเตรยีมตำมสมควรและกำรบ ำรุงรักษำอยำ่งสม่ ำเสมอเพื่อป้องกันบริเวณจดุอันตรำย และมี

เครื่องกั้นเพ่ือควำมปลอดภัย ในเครื่องจักรที่พนักงำนใช้งำน 

สุขศำสตร์อุตสำหกรรม 

พนักงำนท่ีท ำงำนเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้ำนสำรเคมี ชีวภำพ และกำยภำพต้องไดร้ับกำรบ่งช้ี ประเมินและ

ควบคุมและกรณีที่อันตรำยดังกล่ำวท่ีไม่สำมำรถถูกควบคมุได้ในระดบัท่ีเพียงพอโดยวิธีทำงวิศวกรรมและกำรบริหำร

จัดกำรพนักงำนจะต้องไดร้ับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมำะสม 

ควำมปลอดภัย 

พนักงำนท่ีท ำงำนในสถำนท่ีท ำงำนท่ีมีควำมเสี่ยงจะต้องจดัให้มีกำรบ่งช้ี กำรประเมินและควบคมุอย่ำง

เหมำะสมทั้งในด้ำนกำรออกแบบ หลักวิศวกรรมศำสตร์ และกำรบรหิำรจัดกำร ต้องจัดให้มีกำรบ ำรุงรกัษำเชิง

ป้องกัน และมีขั้นตอนกำรท ำงำนอย่ำงปลอดภัย หำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวไมส่ำมำรถถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่

เหมำะสมได้โดยวิธีกำรข้ำงต้นพนักงำนจะต้องไดร้ับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทีเ่หมำะสม 

กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับภำวะฉุกเฉิน 

จะต้องมีกำรบ่งช้ีและประเมินภำวะฉุกเฉิน และกำรลดผลกระทบของมันโดยกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำร

กรณีที่เกดิเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งแผนและขั้นตอนฟ้ืนฟูหลังจำกเกิดเหตฉุุกเฉิน 



 

กำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน 

วิธีกำรและระบบจะถูกน ำมำใช้เพือ่กำรจัดกำร กำรตดิตำม และรำยงำนกำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่วยจำก

กำรท ำงำนรวมไปถึงข้อก ำหนดต่ำงๆดังนี้ 

- ส่งเสริมให้พนักงำนมีกำรรำยงำน 

- จ ำแนกประเภทและบันทึกกำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่วยในแตล่ะกรณ ี

- กำรจัดให้มีกำรรักษำท่ีเหมำะสม 

- มีกำรสอบสวนกำรเกดิอุบัติเหตุ พร้อมท้ังจัดท ำแผนกำรแก้ไขเพื่อก ำจัดสำเหตุของอุบัติเหตุ 

- อ ำนวยควำมสะดวกให้กับพนักงำนในกำรกลับเข้ำท ำงำน 

งำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรยศำสตร ์

พนักงำนท่ีท ำงำนเกี่ยวข้องกับกำรใช้ก ำลังกำย เช่น กำรจัดกำรกับวัสดุด้วยมือและกำรยกของหนัก งำนท่ี

ต้องยืนนำนๆ งำนประกอบช้ินงำนท่ีต้องท ำซ้ ำๆ หรืองำนท่ีต้องใช้แรงงำนในกำรประกอบ จะต้องมีกำรบ่งช้ีและ

ประเมินควำมเสี่ยงพร้อมทั้งมีกำรควบคุม พนักงำนต้องได้รับอุปกรณ์ที่เหมำะสมในกำรปฏิบตัิงำนน้ันๆ 

สุขลักษณะ 

ต้องจัดให้มีห้องน้ ำท่ีสะอำด รวมถงึน้ ำดื่มที่สะอำด ปลอดภัย มีทำงออกฉุกเฉิน มีระบบระบำยควำมร้อน

และอำกำศที่เหมำะสม  

 

3.สิ่งแวดล้อม 

บริษัทอินเตอร์เฟส ซิสเทค จ ำกัด ตระหนักว่ำควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมคือสิ่งส ำคญัในกำรผลิตสนิค้ำ

ระดับโลก ในกำรด ำเนินกำรของเรำ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำตติ้องมีผลกระทบน้อยที่สุด

พร้อมพร้อมกันกับกำรรักษำอนำมยัและควำมปลอดภัยต่อสำธำรณะ จะยึดมั่นในนโยบำยว่ำด้วยกำรรกัษำ

สิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี ้

 สำรเคมีและสำรอันตรำย 

สำรเคมีและสำรอันตรำยอื่นๆ ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมต้องมีกำรบ่งช้ีและจัดกำรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำมีกำร

ด ำเนินกำรอยำ่งปลอดภัยและเหมำะสม ท้ังกำรเคลื่อนย้ำย กำรจดัเก็บ กำรแปรรูปน ำกลับมำใช้ใหม่หรือกำรน ำมำใช้

ซ้ ำ และกำรก ำจัด 

กำรบ ำบัดน้ ำเสียและของเสีย 

น้ ำเสียและของเสยีที่เกิดจำกกำรผลิต จำกขั้นตอนทำงอุตสำหกรรม จะต้องไดร้ับกำรเฝ้ำระวังควบคุม และ

บ ำบัดตำมกฎหมำยและข้อบังคับ 



 

มลภำวะทำงอำกำศ 

มลภำวะทำงอำกำศจำกสำรอินทรยี์ระเหย ละออง สำรกัดกร่อน อำนุภำค สำรเคมีท ำลำยโอโซนในช้ัน

บรรยำกำศและผลข้ำงเคียงจำกกำรเผำไหม้ อันเป็นผลจำกกำรผลติจะต้องมีกำรจ ำแนก ตรวจติดตำม ควบคุมและ

บ ำบัดตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด 

  กำรป้องกันมลภำวะและลดกำรใช้ทรัพยำกร 

กำรสญูเสยีทุกชนิด รวมทั้งน้ ำและพลังงำน ต้องถูกลดหรือก ำจดัเท่ำที่เป็นไปได้ โดยลดหรือก ำจดั

แหล่งก ำเนิดหรือโดยวิธีกำรอื่น เช่น กำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต กำรบ ำรุงรักษำ และขั้นตอนในโรงงำน หรือกำรใช้วัสดุ

ทดแทน กำรสงวนรักษำทรัพยำกร กำรแปรรูปน ำกลับมำใช้ใหม่ และกำรใช้ซ้ ำ 

 

การด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์  

กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนควรมีควำมซื่อสัตยส์ุจริตต่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้องและไม่ท ำให้เกิดควำมเขำ้ใจผิด

โดยเจตนำหรือหลอกลวงผู้อื่นโดยกำรบิดเบือนสำรสนเทศ พูดเกินควำมจริง พูดควำมจริงบำงส่วน เลอืกปฏิบัติหรือ

ละเว้นกำรปฏิบตัิ หรือโดยวิธีกำรอื่นๆ 

1.  ก่อนด ำเนินควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับผู้อื่น บริษัทฯ ต้องประเมินควำมชอบธรรม ควำมซื่อสัตย์และนโยบำยกำร

ด ำเนินงำนของตัวแทน ผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ ลูกค้ำหรือองค์กรที่ด ำเนินธุรกิจอื่นๆ โดยประเมินว่ำมีประวัติด้ำนควำมไม่

ซื่อสัตย์หรือไม่เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรนั้นๆ มีควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่เรียกร้อง เสนอหรือ

รับสินบนแต่อย่ำงใด ในกำรประเมินข้ำงต้น  

2. ระหว่ำงที่ด ำเนินกำรติดต่อธุรกิจ พนักงำนต้องอธิบำยให้องค์กรที่ด ำเนินธุรกิจด้วยทรำบถึงนโยบำยของบริษัท

เกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์ในกำรด ำเนินธุรกิจและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และต้องปฏิเสธกำรเสนอ สัญญำ กำร

เรียกร้องหรือรับทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมอย่ำงชัดแจ้ง ไม่ว่ำในรูปแบบใดหรือในนำมใครก็ตำม ซึ่งผลประโยชน์อันมิ

ชอบนี้รวมถึงส่วนแบ่ง ค่ำนำยหน้ำ เงินอ ำนวยควำมสะดวก รวมทั้งไม่เสนอหรือรับผลประโยชน์อันมิชอบใดๆ ผ่ำน

วิธีกำรอื่นๆ ด้วย   

3. พนักงำนต้องละเว้นไม่ด ำเนินกำรธุรกรรมใดๆ กับตัวแทน ผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ ลูกค้ำหรือองค์กรที่ด ำเนินธุรกิจโดยไม่มี

ควำมซื่อสัตย์ เมื่อพบว่ำองค์กรที่ด ำเนินธุรกิจมีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ พนักงำนต้องหยุดธุรกรรมต่ำงๆ ทันทีกับองค์กร

เช่นว่ำนั้น  

4.  ในกำรเข้ำท ำสัญญำต่ำงๆ บริษัทฯ ต้องเข้ำใจนโยบำยเกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ 

คู่สัญญำอย่ำงครบถ้วนและต้องจัดให้กำรปฏิบัติตำมด้ำนด้ำนควำมซื่อสัตย์ในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของข้อ

สัญญำซึ่งอย่ำงน้อยท่ีสุดต้องแสดงข้อสัญญำดังต่อไปนี้โดยชัดแจ้ง คือ  



 

4.1    คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยต้องแจ้งให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบในทันทีเมื่อทรำบว่ำพนักงำนลูกจ้ำง

ของคู่สัญญำของอีกฝ่ำยหนึ่งละเมิดข้อสัญญำที่ห้ำมไม่ให้เรียกส่วนแบ่ง ค่ำนำยหน้ำหรือผลประโยชน์อื่นๆ และ

ต้องเปิดเผยชื่อของพนักงำนลูกจ้ำงรำยนั้น วิธีกำรจัดเตรียม สัญญำ เรียกร้องหรือรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 

และจ ำนวนเงินด้วย ทั้งต้องจัดเตรียมหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยและร่วมมือกับอีกฝ่ำยหนึ่งในกำร

สอบสวนหำข้อเท็จจริง คู่สัญญำฝ่ำยนั้นจะมีสิทธิได้รับชดใช้ค่ำเสียหำยในกรณีที่เกิดควำมเสียหำยหรือสูญหำย

ใดๆ ขึน้ 

4.2    คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยอำจบอกเลิกหรือยกเลิกสัญญำได้ทันทีถ้ำคู่สัญญำอีกฝ่ำยมีพฤติกรรมไม่

ซื่อสัตย์ในกำรด ำนินธุรกิจ  

4.3 ต้องจัดให้มีเง่ือนไขและระยะเวลำกำรช ำระเงินท่ีแน่นนอนและสมเหตุสมผล รวมถึงสถำนท่ีช ำระ

เงิน และวิธีกำรช ำระเงิน และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบด้ำนภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องด้วย  

 


