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คูม่อืจรรยาบรรณการด าเนนิธุรกจิส าหรบัซพัพลายเออร ์

ภาพรวม 

Harbor Freight Tools มคีวามมุง่มั่นทีจ่ะพัฒนาและขยายธรุกจิของเราอยา่งยั่งยนืดว้ยการจัดหาผลติภัณฑท์ีต่อบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ในลักษณะทีร่ับผดิชอบตอ่สงัคม มาตรฐานทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อืจรรยาบรรณการด าเนนิธรุกจิส าหรับซพัพลายเออร์

ฉบับนี้ (“มาตรฐาน”) ไดร้ับอทิธพิลมาจากหลักการทีอ่งคก์ารระหวา่งประเทศว่าดว้ยการมาตรฐาน (“ISO”) และองคก์ารแรงงาน

ระหวา่งประเทศ (“ILO”) ไดก้ าหนดไว ้ซึง่มาตรฐานเหลา่นี้จะใชก้ ากับความมุง่มั่นของเราเพือ่ใหเ้กดิการปรับปรุงอยา่งต่อเนื่องและ
ความร่วมมอืกับพันธมติรซพัพลายเออรข์องเรา 

 
เป้าหมายทีค่รอบคลมุของ Harbor Freight Tools มไีวเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่เราจะผลติสนิคา้ดว้ยวธิกีารทีโ่ปร่งใสและมจีรยิธรรม ทีม่สีว่น

ชว่ยเรือ่งสขุภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเรา และเพือ่สวัสดกิารของสงัคมของเรา 
 

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ไดร้ักษาและพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศขึน้ โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิ

โอกาสส าหรับผูห้ญงิและผูช้ายเพือ่ใหไ้ดง้านทีด่แีละมปีระสทิธผิล โดยคงไวซ้ึง่ความอสิระ ความเสมอภาค ความมั่นคง และศักดิศ์ร ี
 

มาตรฐานนี้จะใชบั้งคับกับซพัพลายเออรข์องเราทัง้หมด และจะใชเ้ป็นแนวทางในการท าธรุกจิร่วมกับ Harbor Freight Tools 
 

ซึง่ Harbor Freight Tools หรอืตัวแทนของบรษัิทอาจด าเนนิการตรวจสอบความถูกตอ้งโดยไมแ่จง้ลว่งหนา้ไดต้ลอดเวลา เพือ่

ตรวจสอบการปฏบัิตงิานใหเ้ป็นตามมาตรฐาน และเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออรแ์ละโรงงานของพวกเขาไดป้ฏบัิตติามพันธกรณีของ
ตนเอง ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหค้วามร่วมมอือย่างเต็มทีกั่บการตรวจสอบดังกลา่ว และตอ้งมคีวามโปร่งใสและใหค้วามร่วมมอืกับ

ตัวแทนของ Harbor Freight Tools (รวมถงึบรษัิทตรวจสอบตดิตามทีเ่ป็นบุคคลภายนอกทีไ่ดร้ับอนุมัตจิาก Harbor Freight Tools 
ดว้ย)   
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ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (SER) 
 

Harbor Freight Tools คาดหวังใหซ้พัพลายเออรทั์ง้หมดปฏบัิตติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บังคับระหวา่งประเทศทัง้หมดของ
รัฐบาลกลาง รัฐ และทอ้งถิน่ ทีบั่งคับใชใ้นการผลติ การประกอบ การตรวจสอบ การบรรจุ การเก็บรักษา และการจัดการสนิคา้ทีม่อบ

ใหกั้บ Harbor Freight Tools ซึง่อาจรวมถงึแต่ไมจ่ ากัดเพยีงการบ ารุงรักษาอาคาร ความปลอดภัยของชวีติและเรือ่งอัคคภีัย และการ
จัดใหม้ใีบรับรอง ใบอนุญาต ขอ้ตกลง สทิธบัิตร และการลงทะเบยีนทีถู่กตอ้งเหมาะสม เราสนับสนุนเป็นอย่างยิง่ใหซ้พัพลายเออร์

ทัง้หมดปฏบัิตติามใหไ้ดม้าตรฐานทีส่งูกวา่แนวทางของ Harbor Freight Tools และการสง่เสรมิใหเ้กดิการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตลอดการด าเนนิงานของพวกเขา ซพัพลายเออรทั์ง้หมดจะตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบัิตติามขอ้ก าหนดเหล่านี้ได ้
ตลอดเวลาตามค ารอ้งขอของ Harbor Freight Tools หรอืตัวแทนทีไ่ดร้ับมอบหมายของเรา  

 
Harbor Freight Tools อาจใชด้ลุยพนิจิแตเ่พยีงผูเ้ดยีวตลอดเวลา (โดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้) ในการด าเนนิการตรวจสอบความ

รับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (SER) ในโรงงานทีผ่ลติสนิคา้ส าหรับและ/หรอืขายผลติภัณฑใ์หแ้ก ่Harbor Freight Tools  
หากซพัพลายเออรไ์มม่โีครงการ SER หรอืโครงการความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รธรุกจิ Harbor Freight Tools จะท างาน

ร่วมกับซพัพลายเออรร์ายดังกลา่วเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออรดั์งกลา่วจะสรา้งกระบวนการหรอืความสามารถภายในองคก์รขึน้เพือ่

ตรวจสอบการปฏบัิตติามในโรงงานของตนเองได ้แต่ซพัพลายเออรดั์งกล่าวยังคงตอ้งปฏบัิตติามมาตรฐานตา่ง ๆ ตามรายละเอยีดใน
คูม่อืฉบับนี้ Harbor Freight Tools ขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจสอบการด าเนนิงานของซพัพลายเออรใ์นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการผลติ 

การประกอบ การตรวจสอบ การบรรจุ การเก็บรักษา และการจัดการสนิคา้ส าหรับ Harbor Freight Tools หากมกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ 
กับบรษัิท โรงงาน หรอืสถานทีผ่ลติของซพัพลายเออร ์ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ใหแ้ก ่Harbor Freight Tools ทราบเป็นลายลักษณ์

อักษรเพือ่การประเมนิผล นอกจากนี้ จะตอ้งไมม่กีารยา้ยสถานทีผ่ลติสนิคา้ของ Harbor Freight Tools ทีผ่่านการอนุมัตแิลว้ โดย

ไมไ่ดร้ับการอนุมัตจิากเรากอ่น  
 

ความโปรง่ใส 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมคีวามโปรง่ใสในเร ือ่งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของโรงงาน การด าเนินงาน นโยบาย กระบวนการ และบนัทกึต่าง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบั Harbor Freight Tools หรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัมอบหมายของเรา 
 

• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเปิดเผยเงือ่นไขทีอ่าจขัดแยง้กับมาตรฐานของ Harbor Freight Tools 
หรอืขอ้บังคับหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ใดในสถานทีท่ีเ่ป็นสถานทีผ่ลติ ประกอบ ตรวจสอบ บรรจุ จัดเก็บ 

หรอืจัดการกับสนิคา้ของ Harbor Freight Tools ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจัดการให ้Harbor Freight Tools 
หรอืตัวแทนทีไ่ดร้ับมอบหมายสามารถเขา้ถงึเพือ่ด าเนนิการประเมนิสถานทีผ่ลติสนิคา้ของ Harbor Freight Tools ได ้

ซึง่รวมถงึการเขา้สถานที ่การสัมภาษณ์พนักงานทีเ่ป็นความลับ และเอกสารใด ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรับการประเมนิ SER 
และการตรวจสอบความถูกตอ้งของการปฏบัิตติามมาตรฐานเหลา่นี้ 

 

• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเปิดเผยตวัตน ทีต่ ัง้ทางกายภาพ และความเป็นเจา้ของของโรงงานทัง้หมดทีจ่ะผลติ 

หรอืเขา้มาตดิต่อกบัสนิคา้ของ Harbor Freight Tools ซึง่รวมถงึการใช ้การเปลีย่นแปลง หรอืการโยกยา้ยของผูร้บัเหมาชว่ง 

การใชผู้ร้บัเหมาชว่งทีไ่ดร้บัการเสนอขึน้มา การเปลีย่นจากโรงงานหน่ึงไปยงัอกีโรงงานหน่ึง หรอืการโยกยา้ยใด ๆ 

จะตอ้งแจง้ใหแ้ก ่Harbor Freight Tools รบัทราบ 
 

อายุข ัน้ต า่ของพนกังาน/แรงงานเด็ก 
• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมใ่ชแ้รงงานเด็กตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศทีผ่ลติสนิคา้ของ Harbor Freight Tools  เรา

คาดหวังใหซ้พัพลายเออรข์องเราจา้งพนักงาน (“พนักงาน” รวมถงึคนงานทกุรูปแบบ ซึง่รวมถงึแรงงานขา้มชาตทิีไ่ดร้ับการว่าจา้ง

ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มผา่นหน่วยงานจัดหางานทีท่ าสัญญากัน หน่วยงานจัดหาแรงงาน บรษัิทจัดหางาน หรอืหน่วยงานอืน่ใด) ที่

ตรงกับขอ้ก าหนดขัน้ต ่าเรือ่งอายุส าหรับการจา้งงานในประเทศนัน้ ๆ ในกรณีทีไ่มม่กีฎหมายทีบ่ัญญัตเิรือ่งขอ้ก าหนดดังกลา่ว 

บรษัิทจะตอ้งไมจ่า้งงานพนักงานทีม่อีายตุ ่ากวา่ 16 ปี  ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเก็บรักษาส าเนาสตูบิัตร หรอืบันทกึทีเ่ชือ่ถอืไดอ้ืน่ ๆ 

เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดน้ี  พนักงานจะตอ้งเก็บรักษาเอกสารทีร่ะบตุัวตนฉบับจรงิไวก้ับตนเองตลอดเวลา ฝ่าย

บรหิาร/จัดการและหน่วยงานดา้นแรงงานจะตอ้งไม่เก็บเอกสารทีร่ะบตุัวตนฉบับจรงิของพนักงานไว ้เน่ืองจากการกระท าดังกลา่ว

อาจถกูใชใ้นการบบีบังคับและน าไปสูก่ารบังคับใชแ้รงงานโดยไม่สมัครใจได ้ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติามกฎระเบยีบในทอ้งถิน่

และสัญญาจา้งแรงงานเมือ่มกีารจา้งพนักงานทีเ่ป็นเยาวชนอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย (ตามทีก่ฎหมายในทอ้งถิน่และกฎหมาย

ระดับชาตกิ าหนดไว)้  

 

• หากมโีครงการฝึกงาน ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายทัง้หมด และจะตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีบ่ังคับใช ้

ทัง้หมดตามทีร่ะบไุวใ้นกฎหมายและขอ้บังคับทอ้งถิน่ ซึง่รวมถงึการจ่ายคา่จา้งดว้ย 
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แรงงานภาคสมคัรใจ 
Harbor Freight Tools จะไมย่อมรับหรอืผอ่นผันใหกั้บการใชแ้รงงานทีเ่ป็นการบังคับหรอืโดยไมส่มัครใจ ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรอื
ทางออ้ม ของซพัพลายเออร ์ผูร้ับเหมา หรอืผูร้ับเหมาชว่งของเรา  

 

• การจา้งงานจะตอ้งเป็นไปโดยสมัครใจ แรงงานบังคับ แรงงานทาส แรงงานทีเ่ป็นประกัน หรอืแรงงานขัดหนี้ จะตอ้งไมถ่กูใช ้

ในการผลติ ประกอบ ตรวจสอบ บรรจุ จัดเก็บ หรอืจัดการกับสนิคา้ของ Harbor Freight Tools ขอ้หา้มนี้รวมถงึการใช ้

แรงงานทีถู่กบังคับใหย้า้ยถิน่ หรอืแรงงานนักโทษโดยไม่สมัครใจดว้ย พนักงานไมจ่ าเป็นตอ้งยอมแสดงเอกสารทีร่ะบตุัวตน
หรอืเอกสารสว่นบุคคลตัวจรงิใด ๆ หรอืจ่ายเงนิมัดจ า ในฐานะเงือ่นไขของการจา้งงาน พนักงานจะตอ้งมอีสิระในการออก

จากสถานทีท่ างานเมือ่สิน้สดุกะของตนเอง และสามารถลาออกไดโ้ดยไมม่ผีลกระทบใด ๆ การท างานลว่งเวลาทัง้หมดควร
เป็นไปโดยสมัครใจ และไม่ควรเกนิกว่าขอ้จ ากัดทางกฎหมายในทอ้งถิน่  

 

• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งว่าจา้งพนักงานอย่างเครง่ครดัตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งระหว่างประเทศตน้ทางและประเทศ

ปลายทางของแรงงาน 
 

ค่าตอบแทน 
 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตอบแทนพนักงานทัง้หมดดว้ยคา่จา้ง ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา ชัว่โมงการท างานสงูสดุ 
อัตราการผลติ และองคป์ระกอบอืน่ ๆ ของการตอบแทน รวมถงึสวัสดกิารทีต่รงตามหรอืสงูกวา่มาตรฐานทางกฎหมาย 

มาตรฐานทางอตุสาหกรรมในทอ้งถิน่ หรอืขอ้ตกลงทีม่รี่วมกัน แลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกว่า 

เราสนับสนุนใหซ้พัพลายเออรจ่์ายค่าจา้งและตอบแทนดว้ยสวัสดกิารทีเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของแตล่ะบคุคล 
และใหร้ายไดท้ีแ่น่นอนแกพ่นักงานและครอบครัวของพวกเขา 

 

• ซพัพลายเออรแ์ละฝ่ายบรหิารของโรงงานจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหแ้กพ่นักงานทุกคนตามระเบยีบขอ้บงัคบัทอ้งถิน่และทีก่ าห

นดในขอ้ตกลงตามสญัญา 
 

• พนักงานจะตอ้งไดร้บัรายละเอยีดทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรและเขา้ใจไดเ้กีย่วกบัการจา้งงานและค่าตอบแทนของพวกเขา 

จะตอ้งไม่มกีารหกัเงนิค่าจา้งโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากพนักงานอย่างชดัแจง้ และจะตอ้งไม่ใชเ้พือ่เป็นการลงโทษทางวนัิย 
 

• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมรีะบบในการตรวจสอบความถูกตอ้งและบนัทกึเงนิเดอืน การหกัเงิน 

และช ัว่โมงการท างานของพนักงานตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่บงัคบัไว ้
 

• พนักงานทุกคน รวมถงึผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จะตอ้งไดร้บัเงินอย่างนอ้ยเทยีบเท่ามูลค่าเงินสดตามค่าจา้งขัน้ต ่าตามกฎหมาย 

พนักงานจะตอ้งไดร้บัเงนิโดยตรงเป็นประจ าตามก าหนดเวลาทีป่ระกาศไว ้

พนักงานทุกคนจะตอ้งไดร้บัสวสัดกิารตามทีก่ฎหมายบงัคบัไวเ้ป็นอย่างนอ้ย ซึง่รวมถงึการประกนัภยั 

โดยไม่มกีารหกัค่าแรงโดยทีเ่ป็นภาระต่อพนักงาน ไม่เป็นธรรม หรอืไม่เหมาะสมจากค่าตอบแทนของพนักงาน 
 

• พนักงานจะตอ้งสามารถเขา้ถงึบันทกึรายไดส้ว่นบคุคลทีถู่กตอ้งและครบถว้น ทีไ่ดร้ับการเก็บไวต้ามหลักการบัญชทีีร่ับรอง

ท่ัวไป หรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ Harbor Freight Tools สนับสนุนใหม้กีารใชร้ะบบบันทกึเวลา
ดว้ยการจดจ าใบหนา้หรอืลายนิว้มอืแบบอเิล็กทรอนกิส ์เพือ่ใหม้ั่นใจไดถ้งึการเก็บบันทกึชั่วโมงการท างานอย่างถกูตอ้ง 

 

ชัว่โมงการท างาน 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจดัใหพ้นักงานมสีภาพและเวลาการท างานอย่างมมีนุษยธรรม 
 

• พนักงานจะตอ้งไม่ท างานเกนิเวลาทีอ่นุญาตไวต้อ่หนึง่สปัดาหต์ามกฎหมายทีม่ผีลบังคับใช ้ 

• โรงงานจะตอ้งอนุญาตใหพ้นักงานสามารถออกจากโรงงานไดภ้ายใตส้ถานการณ์ทีเ่หมาะสม เชน่ กรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ

สว่นตัวหรอืของครอบครัว โดยไมม่กีารลงโทษทางวนัิย โรงงานจะตอ้งไมใ่ชก้ารป้องกันทางกายภาพ หรอืหน่วงเวลา

พนักงานในการออกจากโรงงานหรอืพืน้ทีท่ างาน  

• พนักงานจะตอ้งไดร้ับคา่ชดเชยอยา่งเหมาะสมส าหรับการท างานลว่งเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด และการท างานลว่งเวลา

ควรเป็นไปโดยสมัครใจและอยู่ในขอบเขตของกฎหมายทอ้งถิน่ 

• พนักงานจะตอ้งไดร้ับอนุญาตใหห้ยดุพักเป็นเวลา 24 ชั่วโมงอยา่งตอ่เนื่องอย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หลังจากท างานทกุ ๆ 6 วัน

ตดิตอ่กัน 
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การไม่เลอืกปฏบิตั ิ

 
การจา้งงานควรขึน้อยูก่ับความสามารถและความเต็มใจของแตล่ะบคุคลในการปฏบิัตงิานตามขอ้ก าหนด และไม่ขึน้อยูก่ับลักษณะของ
บคุคล มาตรฐานน้ีใชบ้ังคับกับการจา้งงานทกุดา้น ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงการจา้งงาน เงนิเดอืน สวัสดกิาร การฝึกอบรม การเลือ่น

ต าแหน่ง ความกา้วหนา้ การลงโทษทางวนัิย การเลกิจา้ง หรอืเกษียณออาย ุ 
 

• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใชว้ธิกีารจา้งงานทีส่ามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของอายุของพนักงาน และสทิธิใ์นการท างานตามกฎหมาย

ในทอ้งถิน่และประเทศนัน้ ๆ กอ่นการจา้งงาน  

 
• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไม่เลอืกปฏบิัตบินพืน้ฐานของเชือ้ชาต ิสผีวิ ถิน่ก าเนดิ เอกลักษณ์ทางเพศ รสนยิมทางเพศ ศาสนา ความ

พกิาร อาย ุสถานภาพทางบดิามารดา การตัง้ครรภ ์หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกันในการจา้งงาน หรอืขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขอืน่

ใด ซึง่รวมถงึการมอบหมายงาน การฝึกอบรมอาชพี ความกา้วหนา้ การเลือ่นต าแหน่ง คา่จา้งและคา่ตอบแทนอืน่ ๆ การให ้
ผลประโยชนท์างสังคม การลงโทษทางวนัิย หรอืการเลกิจา้ง  

 

• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งยดึม่ันในหลักการพืน้ฐานดา้นสทิธมินุษยชน ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติอ่พนักงานทกุคนดว้ยความเคารพ
และใหเ้กยีรต ิซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมใ่ชห้รอือนุญาตใหม้กีารลงโทษทางร่างกาย หรอืการข่มขู่ทางร่างกายหรอืทางจติใจใน

รูปแบบอืน่ใด ซึง่รวมถงึการใชว้าจาทีไ่มเ่หมาะสม และการลว่งละเมดิทางเพศ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนที่
เหมาะสมในเรือ่งการลงโทษทางวนัิยและ/หรอืการเลกิจา้งพนักงานส าหรับการละเมดิมาตรฐานเหลา่น้ี ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเก็บ

รักษาเอกสารของการด าเนนิการเหลา่น้ีอยา่งเหมาะสม  
 

• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมใ่ชค้า่ปรับทางการเงนิเพือ่เป็นการลงโทษทางวนัิย  
 
 

เสรภีาพในการสมาคมและการต่อรองรว่ม 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรบัทราบและเคารพสทิธขิองพนักงานในการเขา้สมาคมและต่อรองรว่มไดอ้ย่างอสิระตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 

สุขภาพและความปลอดภยั 

 
Harbor Freight Tools ก าหนดใหซ้พัพลายเออรข์องเราจัดหาสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภัยและมบีรรยากาศทีด่ใีนการท างาน

ตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ทีบ่ังคับใชก้ าหนดไว ้ และจะตอ้งมกีารสือ่สารนโยบายรวมถงึขัน้ตอนการจา้งงาน/บคุลากรใหก้ับพนักงานอยา่ง

ครบถว้น  
 

• ความปลอดภัยของตัวอาคารและเรือ่งอัคคภีัยเป็นสิง่ที ่Harbor Freight Tools ค านงึถงึเป็นอันดับแรก เพราะเรือ่งความปลอดภัยนี้

เป็นเรือ่งทีเ่ราสามารถควบคมุไดโ้ดยตรงเมือ่เราไดล้งทนุในทรัพยากรทีเ่หมาะสม ในเรือ่งสขุภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

ทีเ่ราสามารถท าการปรับปรุงทีส่ามารถวัดผลไดจ้รงิ 

• อาคารและสถานทีท่ัง้หมดทีใ่ชใ้นการผลติ การประกอบ การตรวจสอบ การบรรจุ การเก็บรักษา และการจัดการสนิคา้จะตอ้งเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์า้นอาคารและขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภัยจากอัคคภีัยในระดับทอ้งถิน่และในระดับประเทศ  

• หากกฎหมายก าหนดใหม้กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งอาคาร แตก่ารเปลีย่นแปลงนัน้จะตอ้งใชเ้วลาพอสมควรในการด าเนนิการ ซัพ

พลายเออรจ์ะตอ้งใชม้าตรการควบคมุตา่ง ๆ เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัยแกพ่นักงานทกุคน  

• อาคารและสถานทีท่ัง้หมดจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึความเขา้ใจและการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภัยจากอัคคภีัยในระดับ

ทอ้งถิน่และระดับชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึการควบคมุการจัดการตา่ง ๆ เพือ่ใหแ้น่ใจว่าพนักงานจะมคีวามเขา้ใจร่วมกันและมกีาร

ซอ้มหนีไฟเป็นประจ า เพือ่ฝึกฝนและผลักดันใหม้กีารพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง 

• อาคารและสถานทีท่ัง้หมดควรมแีผนการอพยพทีม่องเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  ควรจัดใหม้กีารฝึกซอ้มอพยพอยา่งนอ้ยปีละสองครัง้ 

เพือ่ใหพ้นักงานไดร้ับการฝึกอบรมเกีย่วกับเสน้ทางและทางออกจากอาคาร 

• อาคารและสถานทีท่ัง้หมดควรมชีดุปฐมพยาบาลทีพ่รอ้มใชง้าน และมพีนักงานทีไ่ดร้ับการฝึกอบรมเกีย่วกับการปฐมพยาบาลขัน้

พืน้ฐานอย่างนอ้ยหนึง่ (1) คนประจ าอยูใ่นอาคารและสถานทีนั่น้ ๆ ในระหวา่งชว่งเวลาท าการ และมปีระจ าไวต้ลอดเวลาหากมี

หอพักพนักงานอยูใ่นสถานทีนั่น้ 
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• นายจา้งทีใ่หบ้รกิารทีพ่ักอาศัยและมสีถานทีจ่ัดเตรยีมอาหารจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สิง่อ านวยความสะดวกเหลา่น้ีอยูใ่นสภาพ

ทีป่ลอดภัยและมบีรรยากาศทีด่สี าหรับผูอ้ยูอ่าศัย ตามกฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

• นายจา้งจะตอ้งจัดเตรยีมอปุกรณ์นริภัยสว่นบคุคล (PPE) ทีเ่หมาะสมส าหรับสภาพการท างานทีเ่ป็นอันตรายส าหรับพนักงานทกุคน

ทีต่อ้งเผชญิกับเงือ่นไขดังกลา่ว  ตอ้งจัดเตรยีมอปุกรณ์นริภัยสว่นบคุคลใหแ้กพ่นักงานโดยไมม่คีา่ใชจ้่าย  นายจา้งจะตอ้ง

ด าเนนิการใหม่ั้นใจวา่พนักงานมกีารใชอ้ปุกรณ์นริภัยสว่นบคุคลอยา่งเหมาะสม ดว้ยการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 

 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โรงงานผลติทกุแหง่ปฏบิัตติามกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้ในระดับประเทศและทอ้งถิน่ ซึง่รวมถงึ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการก าจัดขยะ มลพษิทางอากาศ การปลอ่ยของเสยี การปลอ่ยสารพษิ และการก าจัดของเสยีอันตราย ซัพพลาย

เออรจ์ะตอ้งตรวจสอบว่าวัตถดุบิทัง้หมด ซึง่รวมถงึไมแ้ละ “วัสดุทีม่ขีอ้ขัดแยง้” นัน้มาจากแหลง่ทีไ่ดร้ับอนุญาตและสอดคลอ้งกับสนธสัิญญา

ระหวา่งประเทศและโปรโตคอลตา่ง ๆ นอกเหนือไปจากกฎหมายและขอ้บังคับทอ้งถิน่ 

 

• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมแีละรักษาไวซ้ึง่ใบอนุญาตดา้นสิง่แวดลอ้ม (เชน่ ใบอนุญาตปลอ่ยน ้าและมลพษิทางอากาศ) และการ

ลงทะเบยีนทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายทัง้หมด รวมถงึจะตอ้งเก็บรักษาเอกสารไวใ้หเ้ป็นฉบับปัจจุบันและจะตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนด
ดา้นการด าเนนิการและการรายงานดว้ย 

 

• การปลอ่ยมลพษิอากาศทีเ่ป็นสารเคมอีนิทรยีท์ีร่ะเหยได ้เป็นละออง มคีณุสมบัตกิัดกร่อน เป็นอนุภาคเล็ก ๆ รวมถงึสารเคมทีี่
ท าลายโอโซน และเป็นผลจากการเผาไหมท้ีเ่กดิจากการปฏบิัตงิานนัน้จะตอ้งผา่นการจ าแนก ตรวจสอบ ควบคมุ และด าเนนิการ

ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกอ่นทีจ่ะปลอ่ยออกมา 
 

• การก าจัดของเสยีจะตอ้งไดร้ับการจัดการตามทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้ังคับก าหนดกอ่นทีจ่ะปลอ่ยออกมา  

 

• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเกีย่วกับการจ ากัดสว่นผสมของผลติภัณฑ ์การหา้มหรอื
ขอ้จ ากัดของสารเฉพาะ ซึง่รวมถงึกฎหมายการตดิฉลาก (ส าหรับทัง้ประเทศตน้ทางและปลายทาง) และกฎระเบยีบตา่ง ๆ ส าหรับ

การรไีซเคลิและก าจัดขยะ เอกสารขอ้มลูความปลอดภัยฉบับสมบูรณ์ (SDS) ส าหรับผลติภัณฑห์รอืสว่นประกอบใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมถงึสว่นผสมทางเคมทีัง้หมด หมายเลขของหน่วยงาน Chemical Abstract Service (CAS)# ทีเ่กีย่วขอ้ง และเปอรเ์ซ็นตข์อง
สว่นผสมแตล่ะรายการ จะตอ้งไดร้ับการแจง้ใหแ้ก่ Harbor Freight Tools ไดท้กุเมือ่หากรอ้งขอ 

 

• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตดิประกาศขอ้มลูความปลอดภัย (SDS) ส าหรับสารเคมทีัง้หมดทีใ่ชใ้นสถานทีผ่ลติเป็นภาษาทอ้งถิน่ ใกลก้ับ
พืน้ทีจ่ัดเก็บและการใชส้ารเคม ี นอกจากน้ี สารเคมทีัง้หมดควรไดร้ับการจัดเก็บไวใ้นภาชนะบรรจุสองชัน้ เพือ่ป้องกันการรั่วไหล   

 
 

กระบวนการรอ้งทุกข ์
 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งสง่เสรมิใหม้เีงือ่นไขทีพ่นักงานโรงงานสามารถแจง้เรือ่งรอ้งทกุขแ์ละสง่ขอ้รอ้งเรยีนไดอ้ยา่งอสิระ และคาดหวังใหม้ี

การด าเนนิการอย่างรวดเร็วและสมเหตสุมผล พนักงานจะตอ้งสามารถเขา้ถงึกระบวนการรอ้งทกุขไ์ดอ้ยา่งเป็นทางการ และมกีารประกาศ

ใหแ้กพ่นักงานทัง้หมดในโรงงานไดร้ับทราบ  

 

ส าหรับกระบวนการรอ้งทกุข ์พนักงานจะตอ้งสามารถรายงานขอ้รอ้งเรยีนโดยไมต่อ้งระบชุือ่ตนเองไดอ้ยา่งง่ายดาย และตอ้งท าใหม่ั้นใจได ้

วา่พนักงานทีแ่จง้ขอ้กังวลตอ้งจะไม่ไดร้ับผลกระทบในเชงิลบและ/หรอืการลงโทษใด ๆ
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มาตรฐานทางจรยิธรรมและการปฏบิตัติามระเบยีบองคก์ร 
 
Harbor Freight Tools มคีวามมุง่มั่นในเรือ่งจรรยาบรรณและความซือ่สตัย ์และเราด าเนนิธรุกจิดว้ยความรับผดิชอบ  Harbor Freight 

Tools คาดหวังใหซ้พัพลายเออรป์ฏบัิตติามกฎหมาย รวมถงึกฎและขอ้บังคับทีบั่งคับใชทั้ง้หมดในการผลติ การประกอบ การ

ตรวจสอบ การบรรจุ การเก็บรักษา และการจัดการสนิคา้ส าหรับ Harbor Freight Tools จรยิธรรมและความซือ่สตัยเ์ป็นรากฐานของ
ความสมัพันธกั์บซพัพลายเออรข์องเรา และซพัพลายเออรทั์ง้หมดจะตอ้งปฏบัิตติามหรอืเกนิกวา่มาตรฐานทางจรยิธรรมและการ

ปฏบัิตติามระเบยีบองคก์รของ Harbor Freight Tools แนวทางดา้นลา่งนี้แสดงรายละเอยีดของมาตรฐานเหลา่นี้ และเป็นสว่นหนึง่
ของขอ้ตกลงทางการคา้ทีต่่ออายใุหมแ่ละ/หรอืฉบับใหมกั่บ Harbor Freight Tools 
 

ผลประโยชนท์บัซอ้น 

พนักงานของซัพพลายเออรแ์ละพนักงานของ Harbor Freight Tools จะตอ้งไม่มสีว่นในธรุกรรมหรอืความสัมพันธอ์ืน่ใด 

ทีท่ าใหเ้กดิผลประโยชนท์ับซอ้นหรอืมลีักษณะทีเ่ป็นผลประโยชน์ทับซอ้น 

 

• ผลประโยชนท์ับซอ้นเกดิขึน้เมือ่ผลประโยชนส์ว่นตัวของแตล่ะบคุคลเขา้มาแทรกแซง (หรอืดเูหมอืนว่าจะแทรกแซง) ไม่วา่จะเป็น

ทางใดก็ตามกับผลประโยชนข์อง Harbor Freight Tools เน่ืองจากความภักดทีีขั่ดแยง้กันเองน้ีอาจท าใหก้ารตัดสนิใจอยา่งมี
วัตถปุระสงคข์องพนักงานบกพร่องได ้ดังนัน้พนักงานควรหลกีเลีย่งผลประโยชนท์ับซอ้น 

 

• ผลประโยชนท์ับซอ้นอาจเกดิขึน้ไดจ้ากความสัมพันธท์างตรง หรอืแมแ้ตท่างออ้ม (เชน่ ผา่นสมาชกิในครอบครัว เพือ่น ผูต้ดิตอ่

ทางธรุกจิอืน่และในทางอืน่ ๆ) ระหวา่งพนักงานกับซพัพลายเออรห์รอืคูแ่ขง่ 

 

• ผลประโยชนท์ับซอ้นเกดิขึน้เมือ่ฝ่ายตา่ง ๆ ในความสัมพันธนั์น้ใหห้รอืรับ (หรอืดเูหมอืนวา่จะใหห้รอืรับ) ผลประโยชนท์ีไ่มเ่ป็น

ธรรมหรอืไดร้ับการปฏบิัตเิป็นพเิศษ นอกจากน้ี ผลประโยชนท์ับซอ้นอาจเกดิขึน้ไดเ้มือ่พนักงานหรอืสมาชกิในครอบครัวของ
พนักงานไดร้ับผลประโยชนส์ว่นตัวทีไ่มเ่หมาะสม อันเป็นผลมาจากต าแหน่งงานของพนักงานทีม่ใีน Harbour Freight Tools และ

พันธมติรของบรษัิท ซึง่กอ่ใหเ้กดิขอ้สงสัยเกีย่วกับความซือ่สัตยข์องพนักงาน และอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ชือ่เสยีงของ 

Harbor Freight Tools ได ้

 

• Harbor Freight Tools คาดหวังใหซ้พัพลายเออรท์ัง้หมดตระหนักถงึนโยบายน้ี และหลกีเลีย่งการมผีลประโยชนท์ับซอ้น หรอืทีม่ี

ลักษณะเป็นผลประโยชนท์ับซอ้น  การมสีว่นร่วมของซพัพลายเออรใ์นผลประโยชนท์ับซอ้นใด ๆ อาจเป็นเหตผุลส าหรับการสิน้สดุ

ของการด าเนนิธรุกจิร่วมกันได ้

 

ของก านลัและความบนัเทงิ 

 
Harbor Freight Tools มนีโยบายทีจ่ะไมย่อมรับการรับของก านัลหรอืความบันเทงิ หากการกระท าดังกลา่วมวัีตถุประสงคเ์พือ่ 

หรอือาจมลีักษณะทีจ่ะสรา้งอทิธพิลตอ่ผูร้ับ หรอืเป็นการละเมดินโยบายของ Harbor Freight Tools หรอืละเมดิกฎหมาย 
นโยบายนี้ใชกั้บชว่งฤดกูาลมอบของขวัญตามประเพณี หรอืในชว่งกจิกรรมทีไ่ดร้ับการสนับสนุนโดย Harbor Freight Tools ดว้ย 

ของก านัลและความบันเทงิ หมายถงึ ทุกสิง่ทีไ่ดร้ับซึง่เป็นผลมาจากความสมัพันธท์างธรุกจิทีเ่กดิขึน้จรงิ หรอืทีอ่าจจะเกดิขึน้ และ

ผูร้ับไมไ่ดช้ าระเงนิตามมูลคา่จรงิ ตัวอย่างของของก านัลและความบันเทงิไดแ้ก ่อาหาร การเดนิทางและทีพ่ักในการเดนิทางเพือ่
วัตถปุระสงคท์างธรุกจิหรอืในวันหยดุพักรอ้น เงนิสด (ซึง่รวมถงึแต๊ะเอยีทีใ่หต้ามประเพณีดว้ย) ต๋ัวส าหรับเขา้ชมการแขง่ขันกฬีา

หรอืกจิกรรมทางวัฒนธรรม สว่นลดทีไ่มไ่ดม้ใีหแ้กบ่คุคลท่ัวไป บัตรของขวัญ ตัวอย่างผลติภัณฑข์องซพัพลายเออรส์ าหรับใชง้าน

สว่นตัว ไวนห์รอืแอลกอฮอล ์และสนิคา้หรอืบรกิารอืน่ ๆ 
 

การหลอกลวง 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไม่จงใจสมรูร้่วมคดิในการหลอกลวงผูใ้ดในขณะทีท่ าธรุกจิร่วมกับ Harbor Freight Tools 

 
• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บัตรลงเวลา เงนิเดอืน การรับรองความปลอดภัย และบันทกึอืน่ ๆ 

ทัง้หมดในสถานทีท่ างานนัน้ตรงกับสภาพการผลติในโรงงานอยา่งถกูตอ้ง 
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• ซพัพลายเออรท์ีส่ง่เอกสารทีเ่ป็นเท็จ หรอืมขีอ้ความทีม่เีจตนาหลอกลวงโดยเจตนา ถอืเป็นการละเมดิต่อมาตรฐานฉบับนี้

โดยตรง 

 

• ซพัพลายเออรต์กลงทีจ่ะเก็บรักษาเอกสารตัวจรงิทีถู่กตอ้งและเป็นจรงิของบันทกึทัง้หมดในสถานทีท่ างานของตนเอง และ

จะไม่แกไ้ขเอกสารใด ๆ ไมว่่าจะเป็นดว้ยเหตผุลใดก็ตาม การเก็บรักษาเอกสารจะตอ้งสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดในระดับ

ทอ้งถิน่และระดับชาต ิ
 

ซพัพลายเออรต์กลงทีจ่ะไม่กดดันบคุคลทีส่ามหรอืตัวแทนเพือ่สรา้งอทิธพิลใหเ้กดิผลลัพธเ์ชงิบวกในการทดสอบในหอ้งปฏบัิติ
การ ในดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม CTPAT (ความร่วมมอืทางการคา้กับศุลกากรในการตอ่ตา้นภัยกอ่การรา้ย) 

หรอืในการตรวจสอบโรงงานอืน่ใด ซึง่รวมถงึการเสนอเงนิสดหรอืสิง่อืน่ ๆ ทีม่มีลูค่าแกพ่นักงานของ Harbor Freight Tools 

บคุคลภายนอก หรอืตัวแทน 
 
 

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการทุจรติในต่างประเทศ 

พระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการทุจรติในตา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา ("FCPA” - U.S. Foreign Corrupt Practices Act) 
เป็นกฎหมายอาญาทีห่า้มมใิหม้กีารจ่ายเงนิหรอืมอบสิง่ของทีม่คีา่ เชน่ “สนิบน” 

แกเ่จา้หนา้ทีท่ีป่ฏบัิตงิานในต่างประเทศเพือ่ใหไ้ดม้าหรอืรักษาไวซ้ึง่ธรุกจิ Harbour Freight Tools 
มุง่มั่นอยา่งยิง่ทีจ่ะด าเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมและด าเนนิธรุกจิอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมท่ัวโลกตามกฎหมายของสหรัฐอเมริ

กาและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึง่รวมถงึ FCPA ดว้ย พนักงานและตัวแทนของ Harbour Freight Tools 

จะตอ้งเขา้ใจว่าการปฏบัิตงิานใด ๆ ทีต่นเองไดด้ าเนนิการในนามของ Harbor Freight Tools ในทางทีเ่ป็นการละเมดิต่อ FCPA 
นัน้จะกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งทางอาญาต่อตนเอง ตอ่บรษัิท และในบางสถานการณ์อาจสง่ผลต่อบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศดว้ย 

Harbor Freight Tools คาดหวังใหพ้นักงานแต่ละทา่นปฏบัิตติาม FCPA และนโยบายนี้อย่างเต็มใจและครบถว้นสมบรูณ์ 

 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมเ่สนอหรอืมอบสิง่ทีม่มีลูคา่ใด ๆ ทีอ่าจถอืเป็นสนิบนแกเ่จา้หนา้ทีต่า่งประเทศ 
เจา้หนา้ทีข่องพรรคการเมอืงตา่งประเทศ พรรคการเมอืงตา่งประเทศ 
หรอืผูส้มคัรรบัต าแหน่งทางการเมอืงตา่งประเทศ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งบนัทกึขอ้มลูทีถู่กตอ้งและครบถว้นในบนัทกึของตนเอง 
และจะตอ้งปฏบิตัติามข ัน้ตอนทางบญัชทีีย่อมรบัโดยท ัว่ไปตามทีก่ าหนดไวโ้ดยกฎหมายทอ้งถิน่ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมใ่สร่ายการทีเ่ป็นเท็จ หรอืท าใหเ้ขา้ใจผดิ ในบญัชแีละบนัทกึขอ้มลูของตนเอง 

 
 

การรายงานการละเมดิ 

Harbor Freight Tools สนับสนุนใหซ้พัพลายเออรต์ดิต่อเรา หากพนักงานของเราขอใหซ้พัพลายเออรด์ าเนนิการใด ๆ 
ทีเ่ป็นการละเมดิมาตรฐานเหล่านี้ Harbor Freight Tools 

จะแจง้ทีอ่ยู่อเีมลทีซ่พัพลายเออรส์ามารถใชเ้พือ่รายงานการละเมดินโยบายของบรษัิท 
ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการรับหรอืการขอรับของก านัล สนิบนหรอืเงนิใตโ้ต๊ะ การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลับ 

หรอืผลประโยชน์ทับซอ้น 

 
หากซพัพลายเออรร์ายใดไดร้ับทราบสถานการณ์ทีอ่าจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบรษัิทในเรือ่งของการรับหรอืการขอรับของ

ก านัล สนิบนหรอืเงนิใตโ้ต๊ะ การเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลับ หรอืผลประโยชน์ทับซอ้น 

หรอืการละเมดิอืน่ใดตอ่มาตรฐานทางจรยิธรรมและการปฏบัิตติามระเบยีบองคก์รเหลา่นี้ จะตอ้งแจง้ให ้Harbor Freight Tools 
รับทราบทันททีี ่codeofconduct@harborfreight.com 

 

 

การแจง้เตอืน 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใชข้ัน้ตอนทีเ่หมาะสมเพือ่ใหแ้น่ใจว่า 
พนักงานของตนเองจะไดร้ับแจง้ถงึขอ้ก าหนดของคูม่อืจรรยาบรรณการด าเนนิธรุกจิส าหรับซัพพลายเออรฉ์บับนี้ 

mailto:xxx@harborfreight.com
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ความหลากหลายของซพัพลายเออรแ์ละโอกาสในการจา้งงานอยา่งเทา่เทยีม 

 
Harbor Freight Tools มคีวามมุง่มั่นทีจ่ะสง่เสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิผ่านความหลากหลายดว้ยการน าเสนอผลติภัณฑท์ีม่ี
คณุภาพสงูและมรีาคาทีแ่ขง่ขันไดแ้กลู่กคา้ของเรา หนึง่ในวธิทีี ่Harbor Freight Tools จะประสบความส าเร็จในการสง่เสรมิการ

เตบิโตนี้ก็คอืการใชก้ลยุทธท์างธรุกจิทีใ่ชค้วามหลากหลายของซพัพลายเออร ์ซึง่รวมถงึการด าเนนิธรุกจิร่วมกับธรุกจิที่
หลากหลาย  

 
 

 

ค าแถลงการยนืยนัเรือ่งโอกาสในการจา้งงานอยา่งเทา่เทยีม 
Harbor Freight Tools ใหก้ารสนับสนุนและปฏบัิตติามทัง้ความหมายทีแ่ทจ้รงิและเจตนารมณ์ของค าสัง่ประธานาธบิดทีี ่11246, 

29 CFR ตอนที ่471 ภาคผนวก A ถงึสว่นยอ่ย A, กฎหมายสทิธพิลเมอืงปี 1964, กฎหมายคนพกิารอเมรกัิน, กฎหมายจัดรูปทหาร
ผา่นศกึยคุเวยีดนาม, กฎหมายฟ้ืนฟสูมรรถภาพปี 1973, กฎหมายการจา้งงานวา่ดว้ยการเลอืกปฏบัิตดิา้นอายุ และกฎหมายและ

ขอ้บังคับอืน่ ๆ ของรัฐบาลกลางและรัฐ ซึง่ออกแบบมาเพือ่สง่เสรมิโอกาสการจา้งงานทีเ่ท่าเทยีมกัน ภายใตก้ฎหมายและขอ้บังคับ
เหลา่นี้ รวมถงึเงือ่นไขตามสัญญาบางประการ เราขอแนะน าใหซ้พัพลายเออรภ์ายในประเทศ ผูร้ับเหมา และผูร้ับเหมาชว่งของ

ตนเอง ตอ้งด าเนนิการยนืยันเพือ่ใหโ้อกาสในการจา้งงานอย่างเทา่เทยีมโดยไม่ค านงึถงึเชือ้ชาต ิสผีวิ ศาสนา ถิน่ก าเนดิ อาย ุเพศ 

ความพกิารทางร่างกายหรอืจติใจ หรอืสถานะการเป็นทหารผา่นศกึทีพ่กิาร ทหารผา่นศกึทีผ่่านการคัดแยกในชว่งเวลาไมน่านมานี้ 
ทหารผ่านศกึทีไ่ดร้ับการคุม้ครองอืน่ ๆ หรอืทหารผ่านศกึทีไ่ดร้ับเหรยีญ Armed Forces 
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ความปลอดภยัของผลติภัณฑแ์ละทรัพยส์นิทางปัญญา 
 

ความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์
ความปลอดภัยของผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับการจ าหน่ายโดย Harbor Freight Tools เป็นสิง่ทีเ่ราใหค้วามส าคัญอย่างยิง่ Harbor Freight 

Tools ก าหนดใหซ้พัพลายเออรแ์ละผูผ้ลติตอ้งปฏบัิตติามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภัยทีเ่ป็นขอ้บังคับและกฎหมายทีบั่งคับใช ้

ทัง้หมด พรอ้มทัง้ด าเนนิการทดสอบความปลอดภัยดว้ยตนเองและดว้ยองคก์รอสิระภายนอกเป็นประจ า และจะตอ้งจัดใหม้ี
หอ้งปฏบัิตกิารทดสอบโดยบคุคลภายนอกทีไ่ดร้ับการรับรองเมือ่จ าเป็น หรอืใชข้ัน้ตอนทีเ่ทยีบเทา่เมือ่ไมจ่ าเป็นตอ้งใช ้

หอ้งปฏบัิตกิารทีไ่ดร้ับการรับรองโดยเฉพาะ  
 

• ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งระบุอย่างชดัเจนถงึการปฏบัิตติามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภัยและการรับรองส าหรับผลติภัณฑ์

ทัง้หมดกอ่นทีจ่ะเริม่การผลติ   ตัวอยา่งของการรับรองดังกล่าวรวมถงึแตไ่ม่จ ากัดเพยีง: UL, ETL, CSA, ANSI, EPA, 

CARB, ASME, FMVSS, UN 38.3 รวมถงึการขนสง่ทีป่ลอดภัย เนื้อผา้และอืน่ ๆ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งสง่มอบใบรับรองและ
เอกสารการปฏบัิตติามทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดใหแ้ก่ Harbor Freight Tools กอ่นทีจ่ะสง่ตัวอยา่งการทดสอบใหแ้กแ่ผนก

รับประกันคณุภาพของ Harbor Freight Tools (Harbor Freight Tools Quality Assurance Department  หรอื “HFT 
QA”)  ผลติภัณฑท์กุชิน้จะตอ้งผา่นการรับรองทีถู่กตอ้งกอ่นทีจ่ะด าเนนิการผลติ เวน้เสยีแต่ว่า Harbor Freight Tools จะให ้

การอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรเพือ่ใหด้ าเนนิการดังกลา่วไดใ้นแต่ละกรณี  ซพัพลายเออรจ์ะถอืเป็นความรับผดิชอบของ
ตนเองในการด าเนนิการใหไ้ดม้าซึง่ใบรับรองทีถู่กตอ้ง โดยซัพพลายเออรจ์ะถอืเป็นภาระค่าใชจ่้ายของตนเอง และจะ

ด าเนนิการใหไ้ดม้าภายในเวลาทีเ่หมาะสม โดยไมเ่ป็นอุปสรรคตอ่เวลาในการท าตลาดและ/หรอืวันทีส่ัง่ซือ้ทีว่างแผนไว ้

 

• ผลติภัณฑทั์ง้หมดทีจ่ะสง่มอบใหแ้ก ่Harbor Freight Tools จะตอ้งมกีารปฏบัิตติามและ/หรอืฉลากความปลอดภัยที่
เหมาะสม และจะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑข์องอตุสาหกรรม ซึง่รวมถงึการใชก้าวทีเ่หมาะสมดว้ย   

 

• ในสว่นทีเ่กีย่วกับผลติภัณฑใ์หมห่รอืผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับการปรับปรุง หรอืซพัพลายเออรร์ายใหม ่Harbor Freight Tools อาจ
ด าเนนิการทดสอบตัวอย่างผลติภัณฑจ์ านวนจ ากัดกอ่นทีจ่ะประเมนิและรับรองความปลอดภัย ประสทิธภิาพ และบรรจุภัณฑ์

ของโรงงานของผลติภัณฑนั์น้ ๆ  โดยผลติภัณฑอ์าจไดร้ับการประเมนิทีห่อ้งปฏบัิตกิาร HFT QA ใด ๆ ซึง่เป็น

หอ้งปฏบัิตกิารของบุคคลภายนอกและ/หรอืภายในโรงงานซึง่ไดร้ับแตง่ตัง้ใหด้ าเนนิการจาก Harbor Freight Tools ตามที ่
Harbor Freight Tools ก าหนดไว ้ ชิน้ผลติภัณฑตั์วอยา่งจะถกูเก็บรักษาเอาไวเ้พือ่เป็นประวัตขิอ้มูลอา้งองิส าหรับการผลติ

ในอนาคตทัง้หมด  ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบัิตติามขัน้ตอนและวธิกีารทดสอบของ HFT QA ทัง้หมด  นอกจากนี้ Harbor 
Freight Tools ยังขอสงวนสทิธิใ์นการด าเนนิการทดสอบผลติภัณฑอ์ย่างต่อเนื่องทีห่อ้งปฏบัิตกิาร HFT QA ใด ๆ ซึง่เป็น

หอ้งปฏบัิตกิารของบุคคลภายนอกและ/หรอืภายในโรงงานซึง่ไดร้ับแตง่ตัง้ใหด้ าเนนิการจาก Harbor Freight Tools ตามที ่

Harbor Freight Tools ก าหนดไว ้
 

• ซพัพลายเออรจ์ะถอืเป็นความรับผดิชอบของตนเองในการด าเนนิการขออนุมัตจิากหอ้งปฏบัิตกิาร HFT QA ส าหรับการ

เปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดทีต่กลงกันไวส้ าหรับแต่ละตัวอยา่ง การไมป่ฏบัิตติามขอ้ก าหนดดา้นรายละเอยีดของ Harbor 
Freight Tools อาจสง่ผลใหเ้กดิการลงโทษทางการเงนิและ/หรอืการยกเลกิค าสัง่ซือ้ 

 
หากผลติภัณฑท์ีข่ายโดย Harbor Freight Tools ตอ้งถกูเรยีกคนื ซพัพลายเออรต์กลงทีจ่ะท างานร่วมกันกับ HFT QA ทนายความ 

และ/หรอืบคุคลทีไ่ดร้ับมอบหมายอืน่ ๆ ทีม่สีว่นร่วมโดยตรงหรอืโดยออ้มกับ Harbor Freight Tools เพือ่ใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็น และ

เพือ่ชว่ยในการด าเนนิการส าหรับการเรยีกคนืนัน้  ซพัพลายเออรต์กลงทีจ่ะท างานอย่างใกลช้ดิกับ Harbor Freight Tools และ
หน่วยงานก ากับดูแลทีเ่หมาะสมใด ๆ เพือ่น าผลติภัณฑอ์อกจากตลาดใหไ้ดโ้ดยเร็วทีส่ดุ ในบางกรณี เมือ่มปัีญหาเชงิกฎหมาย

เกีย่วกับวัสดหุรอืกระบวนการต่าง ๆ เกดิขึน้โดยไมม่มีาตรฐานดา้นกฎระเบยีบก ากับไว ้ซพัพลายเออรจ์ะใหค้วามชว่ยเหลอืแก ่
Harbor Freight Tools เพือ่แยกหรอืน าผลติภัณฑอ์อกจากการจัดสง่หรอืการคา้ปลกี เพือ่รอการศกึษาทีช่ดัเจนมากขึน้  ซัพพลาย

เออรจ์ะตอ้งจัดล าดับส าคัญใหเ้รือ่งคณุภาพและความปลอดภัยของผลติภัณฑข์องตนเองมาเป็นอันดับหนึง่ และด าเนนิการในเรือ่ง

ดังกล่าว ซึง่เป็นไปเพือ่ผลประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของลูกคา้ของ Harbor Freight Tools ในทุกสถานการณ์  
 

หากซพัพลายเออรจ์ าหน่ายผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยกับผลติภัณฑท์ีม่กีารเรยีกคนืใหแ้ก่ Harbor Freight Tools (มคีวามผดิพลาดหรอืมี
สาเหตุทีแ่ทจ้รงิเดยีวกัน) ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ให ้Harbor Freight Tools ทราบโดยทันท ี 

 

ทรพัยส์นิทางปญัญา 
Harbor Freight Tools เคารพในสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่  ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรับรองกับ Harbor Freight Tools ว่า

ตนเองมสีทิธทัิง้หมดตามทีอ่า้งวา่เป็นเจา้ของ ในผลติภัณฑท์ีต่นเองจัดหาใหแ้ก ่Harbor Freight Tools และสนิคา้ของตนเอง

ไมไ่ดจ้งใจละเมดิสทิธหิรอืเป็นการละเมดิในสทิธทิรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่  การรับรองนี้อาจรวมถงึแตไ่ม่จ ากัดเพยีงการมอบ
ความคดิเห็นของทีป่รกึษาดา้นทรัพยส์นิทางปัญญาในสหรัฐอเมรกิา และ/หรอืใบอนุญาต ขอ้ตกลง สทิธบัิตร และ/หรอืการ

ลงทะเบยีนทีเ่หมาะสมใหแ้ก ่Harbor Freight Tools   
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นวัตกรรมใด ๆ หรอืการปรับปรุงผลติภัณฑท์ีส่รา้งขึน้ทัง้หมดหรอืบางสว่นโดย Harbor Freight Tools จะถอืว่าเป็นทรัพยส์นิทาง
ปัญญาของ Harbor Freight Tools และจะยังคงเป็นทรัพยส์นิเฉพาะของ Harbor Freight Tools ตลอดเวลา Harbor Freight 

Tools อาจขอใหซ้พัพลายเออรร์ับทราบความเป็นเจา้ของนี้เมือ่เริม่โครงการเฉพาะ และอาจตอ้งลงนามในขอ้ตกลงเรือ่งการ
อนุญาตใหใ้ชท้รัพยส์นิทางปัญญาหรอืขอ้ตกลงทีค่ลา้ยกันเมือ่การพัฒนาเสร็จสิน้ 
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ประเทศทีเ่ป็นแหล่งก าเนิดสนิคา้ 

 
ประเทศทีเ่ป็นแหลง่ก าเนดิสนิคา้คอืประเทศทีท่ าการผลติดว้ยเครือ่งจักร สรา้งผลติภัณฑข์ึน้ หรอืท าใหเ้กดิผลติภัณฑข์ึน้มา การ
ก าหนดประเทศทีเ่ป็นแหลง่ก าเนดิสนิคา้ทีเ่หมาะสมสามารถสง่ผลต่ออัตราภาษี การมสีทิธิไ์ดร้ับขอ้ตกลงการคา้เสร ีอัตราภาษี

ศลุกากร มาตรการตอบโตก้ารทุม่ตลาดและมาตรการตอบโตก้ารอุดหนุน หรอืการกดีกันขอบเขตตา่ง ๆ การยอมรับผลติภัณฑใ์น
สหรัฐอเมรกิา และอกีมากมาย ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเปิดเผยรายการวัสดหุรอืชิน้สว่นประกอบทีไ่ดม้าจากประเทศอืน่ ๆ และ

กระบวนการผลติทีด่ าเนนิการในประเทศอืน่ ๆ แก ่Harbor Freight Tools 
 

ผูต้รวจสอบและวศิวกรของ Harbor Freight Tools จะท าการตรวจสอบโรงงาน เพือ่ใหแ้น่ใจวา่สว่นประกอบทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ

และกระบวนการผลติไดร้ับการตรวจสอบความถกูตอ้งแลว้ นอกจากนี้ ผลติภัณฑจ์ะตอ้งถูกสง่ออกโดยตรงจากโรงงานไปยังประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 

 

การท าเครือ่งหมายและฉลากส าหรบัประเทศทีเ่ป็นแหลง่ก าเนดิสนิคา้  

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สนิคา้ทัง้หมด (หรอืภาชนะบรรจุส าหรับการคา้ปลกีชัน้นอกสดุ) มกีารท าเครือ่งหมายอย่าง

ถกูตอ้งและชดัเจนโดยระบถุงึประเทศทีเ่ป็นแหลง่ก าเนดิสนิคา้ และขอ้มลูการตดิฉลากอืน่ ๆ เป็นไปตามกฎหมายของประเทศทีผ่ลติ

สนิคา้และประเทศทีส่นิคา้นัน้ ๆ มจี าหน่าย 
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ความมุ่งม ัน่ในการปฏบิตัติามมาตรฐานทางสงัคม 

ที ่Harbor Freight Tools เรามองวา่บคุลากรแตล่ะท่านในซพัพลายเชนของเราเป็นสว่นขยายของชมุชนของเรา ดว้ยเหตนุี้ เราจงึ

เชือ่วา่การจัดหาสภาพการท างานทีม่สีขุลักษณะด ีปลอดภัย และเป็นธรรมใหแ้กบ่คุคลทีจ่ะท าการผลติสนิคา้ของเรา เป็นเรือ่งที่

ส าคัญ  

เนื่องจากขนาดในปัจจุบันของบรษัิท รวมถงึแผนการพัฒนาในอนาคตของบรษัิท เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ Harbor Freight Tools และซพั

พลายเออรข์องเราจะปฏบัิตติามสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ รวมถงึมาตรฐานการปฏบัิตติามทางการคา้และดา้นสิง่แวดลอ้ม เรา

จงึก าลังเผชญิกับแรงกดดันทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ในแง่ของการปฏบัิตติามขอ้ก าหนดเหลา่นี้ เราจ าเป็นตอ้งปรับตัวใหทั้น

ตอ่การเปลีย่นแปลงของกฎหมายดว้ยการปรับปรุงโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคมและโครงการ CTPAT (ความร่วมมอืทางการคา้

กับศุลกากรในการต่อตา้นภัยกอ่การรา้ย) ของเราอย่างตอ่เนื่อง 

เพือ่ใหส้ามารถประเมนิสภาพของโรงงานได ้เราไดเ้ลอืกบรษัิทตรวจสอบภายนอกทีม่ชี ือ่เสยีง เพือ่ด าเนนิการตรวจสอบการปฏบัิติ

ตามดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมและ CTPAT  

Harbor Freight Tools จะเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบเบือ้งตน้และการตรวจสอบประจ าปีครัง้ต่อไป 

โดยปกตแิลว้ การตรวจสอบจะเริม่ขึน้ภายในชว่งเวลา 2 สัปดาห ์ผา่นทางอเีมลหรอืโทรศัพทโ์ดยตัวแทนของบรษัิทตรวจสอบ

ภายนอก และผ่านทางอเีมลโดยผูจั้ดการฝ่ายความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รของ Harbor Freight Tools คณุจะตอ้งยอมรับ

การตรวจสอบในชว่งเวลาดังกลา่วนี้ หากคณุยอมรับการตรวจสอบในชว่งเวลา 2 สัปดาหน์ี้ จากนัน้พบวา่คณุไม่สามารถใหส้ทิธิก์าร

เขา้ถงึแกผู่ต้รวจสอบได ้คณุมหีนา้ทีต่อ้งแจง้ใหบ้รษัิททีเ่ป็นบคุคลภายนอกนี้รับทราบทันท ีเพือ่ใหพ้วกเขาสามารถจัดตารางเวลา

ใหมไ่ด ้หากคณุไม่แจง้ใหผู้ต้รวจสอบทราบถงึความผดิพลาดนี้ลว่งหนา้ หรอืปฏเิสธการเขา้ถงึโรงงานของพวกเขา ซพัพลายเออร์

จะตอ้งรับผดิชอบต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเต็มจ านวน รวมถงึอาจมบีทลงโทษอืน่ ๆ หรอืการยกเลกิความสมัพันธท์างธรุกจิ

ของซพัพลายเออรท์ีม่กัีบ Harbor Freight Tools ได ้

 
Harbor Freight Tools ขอใหค้ณุใหส้ทิธิแ์กผู่ต้รวจสอบในการเขา้ถงึโรงงานของคณุอย่างเต็มรูปแบบ เพือ่วา่ผูต้รวจสอบจะ

สามารถด าเนนิการตรวจสอบอยา่งละเอยีดได ้

 
หากคณุตอ้งการค าอธบิายเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อที ่codeofconduct@harborfreight.com 

mailto:codeofconduct@harborfreight.com
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ค าแถลงเร ือ่งการปฏบิตัติาม 
 

 
ผม/ดฉัิน (ชือ่ตวัแทนของซพัพลายเออรท์ีไ่ดร้บัอนุญาต) 

  (ต าแหน่งตวัแทนของซพัพลายเออรท์ีไ่ดร้บัอนุญาต) 

ของ     _ (ชือ่บรษิทัซพัพลายเออร)์ 

(“ซพัพลายเออร”์) ขอประกาศว่า ในฐานะทีเ่ป็นซพัพลายเออรข์องผลติภณัฑใ์หแ้ก่บรษิทั Harbor Freight Tools USA, Inc 

และบรษิทัแม่และบรษิทัย่อยของบรษิทันี ้ขอรบัรองว่า: 

 

• ซพัพลายเออรจ์ะปฏบิตัติามมาตรฐานทีก่ าหนดไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณการด าเนินธรุกจิส าหรบัซพัพลายเออรข์อง Harbor 

Freight Tools ฉบบันี ้(“มาตรฐาน”) ซึง่อาจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิเป็นคร ัง้คราว 

 
• ซพัพลายเออรจ์ะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด รวมถงึเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงงาน 

สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ และความปลอดภยัของโรงงานและพนักงานของตนเอง 

 
• ซพัพลายเออรจ์ะไม่ผลติหรอืสรา้งผลติภณัฑใ์ด ๆ ในซนิเจยีง หรอืเขตปกครองตนเองซนิเจยีงอุยกูร ์(XUAR) 

 
• ซพัพลายเออรร์ายย่อยและซพัพลายเออรช์ ิน้ส่วนของซพัพลายเออรร์ายหลกัจะไม่ผลติหรอืสรา้งผลติภณัฑใ์ด ๆ ในซนิเจยีงหรอื 

XUAR และไม่มชี ิน้ส่วนหรอืวตัถุดบิใดทีม่าจากซนิเจยีงหรอื XUAR 

 
• ซพัพลายเออรจ์ะไม่สนับสนุนหรอือ านวยความสะดวกโดยเจตนาในการบงัคบัใชแ้รงงานชาวอุยกูร  ์คาซคั ครีก์ซี 

หรอืสมาชกิของมุสลมิอืน่ ๆ หรอืกลุ่มอืน่ ๆ ในซนิเจยีง XUAR หรอืทีอ่ืน่ ๆ 

 
• ซพัพลายเออรจ์ะไม่ใชแ้รงงานทีไ่ม่สมคัรใจในส่วนใด ๆ ของห่วงโซอุ่ปทาน 

โดยใครก็ตามทีอ่ยู่ในเขตปกครองตนเองซนิเจยีงอุยกูร ์

 
• ซพัพลายเออรจ์ะตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรฐานฉบบันี ้และจะเปิดเผยขอ้มูลในเวลาทีเ่หมาะสมแก ่Harbor Freight 

Tools หากมคีวามลม้เหลวในการปฏบิตัติามเกดิขึน้ 

 
• ซพัพลายเออรไ์ดเ้ปิดเผยการผลติสนิคา้ส าหรบั Harbor Freight Tools 

ดว้ยเคร ือ่งจกัรหรอืการสรา้งผลติภณัฑข์ึน้ของโรงงานของตนเอง (ไม่ว่าจะเป็นโรงงานทีเ่ป็นเจา้ของเองหรอืไดร้บัมอบหมาย) 

และของผูร้บัเหมาชว่ง 

 
• ซพัพลายเออรจ์ะเก็บรกัษาบนัทกึของการประเมนิหรอืการตรวจสอบทีด่ าเนินการในโรงงานโรงงานของตนเอง 

(ไม่ว่าจะเป็นโรงงานทีเ่ป็นเจา้ของเองหรอืไดร้บัมอบหมาย) และการด าเนินการแกไ้ขใด ๆ 

ทีด่ าเนินการเพือ่ตอบสนองต่อการประเมนิหรอืการตรวจสอบ 

ซพัพลายเออรจ์ะจดัท าบนัทกึดงักล่าวใหพ้รอ้มส าหรบัการทบทวนและการตรวจสอบโดย Harbor Freight Tools 

หรอืเจา้หนา้ทีห่รอืตวัแทนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้อย่างถูกตอ้ง เมือ่มกีารรอ้งขอ 

บนัทกึจะตอ้งถูกเก็บรกัษาไวต้ลอดระยะเวลาของความสมัพนัธ ์และควรรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการทดสอบการปฏบิตัติาม 

การทดสอบการประกนัคุณภาพ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม การรบัรองมาตรฐานต่าง ๆ และอืน่ ๆ 

 
• ซพัพลายเออรจ์ะรกัษาบนัทกึการผลติและบนัทกึทางธรุกจิตามวธิกีารท าบญัชแีบบมาตรฐาน เชน่ หลกัการบญัชทีีร่บัรองทั่วไป 

หรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 

และจะจดัท าบนัทกึดงักล่าวใหพ้รอ้มส าหรบัการทบทวนและการตรวจสอบโดย Harbor Freight Tools 

หรอืเจา้หนา้ทีห่รอืตวัแทนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้อย่างถูกตอ้ง เมือ่มกีารรอ้งขอ 
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• ซพัพลายเออรย์อมรบักรอบเวลาการตรวจสอบ 2 สปัดาหต์ามทีป่ระกาศโดยบรษิทัตรวจสอบภายนอกทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจาก 

Harbor Freight Tools และเขา้ใจว่าหากมกีารปฏเิสธมใิหม้กีารเขา้ถงึโรงงาน 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเต็มจ านวน เชน่เดยีวกบับทลงโทษอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 

และ/หรอืการยกเลกิความสมัพนัธท์างธรุกจิของซพัพลายเออรก์บั Harbor Freight Tools และ 

 
• ซพัพลายเออรจ์ะส่งมอบขอ้มูลการปรบัปรุงเกีย่วกบัความพยายามในการแกไ้ขทีจ่ าเป็นอนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากขอ้บกพรอ่งทีร่ะ

บุไวใ้นการตรวจสอบใด ๆ ทีด่ าเนินการโดย Harbor Freight Tools หรอืเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้อย่างถูกตอ้ง ใหแ้ก ่

Harbor Freight Tools หรอืเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้อย่างถูกตอ้งจาก Harbor Freight Tools 

 

ดว้ยการลงนามในค าประกาศนี ้ซพัพลายเออรต์กลงทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทัง้หมดทีม่อียู่ในค าแถลงเร ือ่งการปฏบิตัติามฉบบันี ้

นอกจากนี ้ซพัพลายเออรย์อมรบัว่า (1) หากซพัพลายเออรไ์ม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขใด ๆ 

ของมาตรฐานหรอืค าแถลงเร ือ่งการปฏบิตัติามฉบบันี ้หรอื (2) หากหน่วยงานของสหรฐัอเมรกิา (หรอืหน่วยงานในประเทศทีน่ าเขา้) 

กล่าวหาว่าสนิคา้ของซพัพลายเออรท์ าขึน้ดว้ยการบงัคบัใชแ้รงงาน Harbor Freight Tools 

อาจยุตคิวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบัซพัพลายเออร ์ยกเลกิค าสั่งซือ้ทีก่ าลงัรอด าเนินการกบัซพัพลายเออร ์

และปฏเิสธการส่งมอบสนิคา้ของซพัพลายเออรไ์ด ้

 
 

 

โดย:    ลงวนัที:่ , 20_   

 

(ลายมอืชือ่) 
 
 
 
 

 

 

(ชือ่และต าแหน่งของผูล้งนาม) 
 
 
 
 

 

 

(ตราหรอืตราประทบั) 


