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ภาพรวม

การปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย

United Technologies Corporation รวมถึงแผนก หน่วยธุรกิจ
และบริษัทสาขาแต่ละส่วนของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “UTC”)

อย่างน้อยที่สุด คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด
ที่มีผลบังคับใช้ในการดาเนินธุรกิจของคุณและความสัมพันธ์
ของคุณกับ UTC อย่างครบถ้วน

ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ
ดังที่กล่าวไว้ในประมวลจริยธรรมของเรา ลูกจ้างของ UTC ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพพันธสัญญา กระทาการโดยสุจริต
ดารงไว้ซึ่งค่านิยมของ UTC แสวงหาการเพิ่มผลประโยชน์ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อสารอย่างเปิดเผยและมีประสิทธิผล และ
รับผิดชอบด้วยตนเอง

คุณภาพ และสุขภาพและความปลอดภัยด้านสิง่ แวดล้อม
ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณต้องได้รับการออกแบบ ผลิต และ
นาส่งโดยพิจารณาถึงความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจ้างและ
ผู้บริโภคของคุณเป็นสิ่งสาคัญสูงสุด คุณต้องมีกระบวนการ
ประกันคุณภาพในสถานประกอบการในการตรวจหา สื่อสารกับ
UTC และแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการนาส่ง
ผลิตภัณฑ์และบริการตรงตามหรือเกินกว่าคุณภาพตามสัญญา
และข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ การดาเนินการ
ตรวจสอบและทดสอบที่กาหนดไว้ทั้งหมดต้องดาเนินการให้แล้ว
เสร็จอย่างเหมาะสมโดยผู้ที่มีอานาจและมีคุณสมบัติเหมาะสม
และการรับรองที่กาหนดใด ๆ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นอย่าง
ถูกต้อง

ผู้จัดหาของเรามีความสาคัญต่อความสาเร็จของเรา และเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าอย่างมีความรับผิดชอบ เรา
ต้องการให้คุณปฏิบัติตามความคาดหมายในด้านจริยธรรมและ
การปฏิบัติตามของเรา
จรรยาบรรณของผู้จัดหาฉบับนี้ (“จรรยาบรรณ”) ชี้แจงความ
คาดหมายที่เรามีต่อผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละรายของ
เรา และสอดคล้องกับความคาดหมายที่เราคงไว้สาหรับ
กรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง และผู้แทนของเราเอง UTC
เข้าใจและคาดหมายว่าผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะมี
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณภายในของตนเอง บริษัท
มิได้มีเจตนาให้จรรยาบรรณฉบับนี้แสดงรายการข้อกาหนด
จรรยาบรรณทางจริยธรรมและธุรกิจทั้งหมดที่ผู้จัดหาต้องปฏิบัติ
ตาม

ไม่เพียงแค่คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และคาสั่งด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด
เท่านั้น คุณยังต้องดาเนินงานของคุณในลักษณะที่ปกป้อง
สิ่งแวดล้อม ลดของเสีย ไอเสีย การใช้พลังงาน และการใช้วัสดุ
ที่น่ากังวลให้ต่าที่สุดคุณยังต้องรับรองสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดีสาหรับลูกจ้างและผู้ได้รับเชิญ
ทางธุรกิจของคุณ

คุณมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการรับรองว่ากรรมการบริษัท
พนักงาน ลูกจ้าง ผู้แทน และหุ้นส่วนธุรกิจของคุณเข้าใจและ
ปฏิบัติตามความคาดหมายที่ชี้แจงในจรรยาบรรณฉบับนี้

การแข่งขันด้วยคุณธรรมและอย่างเป็นธรรม

การไม่ยอมรับสิทธิทวั่ ไป บริษัทมิได้มีเจตนาให้ความคาดหมาย

คุณต้องแข่งขันบนพื้นฐานของคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ
ของคุณอย่างเคร่งครัด

ที่ชี้แจงในจรรยาบรรณฉบับนี้ขัดกับหรือดัดแปลงข้อตกลงและ
เงื่อนไขในสัญญาที่คุณทากับ UTC หากข้อกาหนดของสัญญามี
ข้อจากัดมากกว่าจรรยาบรรณฉบับนี้ คุณต้องปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดของสัญญาที่มีข้อจากัดมากกว่า ตัวอย่างเช่น สาหรับ
ผู้จัดหาที่ให้การสนับสนุนในการทาสัญญากับรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา บริษัทยังจะใช้ข้อกาหนดของ FAR 52.203-13,

คุณต้องไม่ให้สินบนในจานวนใด แก่บุคคลใด ในสถานที่ใด ไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ว่าในนามของ UTC ในนามของคุณ
หรือในนามของผู้อื่น ด้วยเหตุนี้ คุณต้องไม่เสนอ ให้สัญญา ให้
อานาจ หรือมอบสิ่งอื่นใดอันมีมูลค่า (รวมถึงของขวัญหรือ
สินน้าใจทางธุรกิจ) ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยมีเจตนา
หรือความตั้งใจที่จะก่อให้เกิดการชักจูงผู้ใด (รวมถึงลูกค้าของ
UTC ลูกจ้างของ UTC หรือผู้จัดหาในระดับที่สูงกว่าหรือระดับ
ย่อย) ให้ละทิ้งหน้าที่ของตนเอง และให้ผลประโยชน์ที่ไม่เป็น
ธรรมทางธุรกิจแก่ UTC ตัวคุณเอง หรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการ
จ่ายเงินอานวยความสะดวก (ตัวอย่างเช่น การจ่ายเพื่อเร่งหรือ

Contractor Code of Business Ethics and Conduct
(ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของผู้รับจ้าง ) ด้วย
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ต่ออีกทอด (ข) การนาเข้าสินค้า (ค) การลงโทษทางเศรษฐกิจ
และการห้ามสินค้า และ (ง) ข้อกาหนดในการต้านการคว่าบาตร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเคร่งครัด

ประกันการดาเนินงานของรัฐที่เป็นหน้าที่ประจา เช่น การได้รับ
วีซ่าหรือการทาพิธีการศุลกากร)
คุณต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความประพฤติต่อต้านการแข่งขัน
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ว่าในนามของ UTC ในนามของ
คุณ หรือในนามของผู้อื่น ด้วยเหตุนี้ คุณต้องไม่สมยอมในการ
เสนอราคา กาหนดราคาตายตัว หรือจัดสรรลูกค้าหรือตลาด
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อ่อนไหวทางการแข่งขัน (ตัวอย่างเช่น
ราคา ต้นทุน ผลผลิต ฯลฯ) ของ UTC หรือของคุณกับคู่แข่งของ
UTC หรือคู่แข่งของคุณ คุณยังต้องงดเว้นการใช้อานาจทาง
การตลาดของคุณโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเพื่อผลประโยชน์ของคุณ
หรือเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น โดยการปฏิเสธการตกลง การมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดราคาเพื่อขจัดคู่แข่งขันหรือโดย
เลือกปฏิบัติทางการค้า การกาหนดเงื่อนไขการขายหรือการ
จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอีก
อย่างหนึ่ง หรือการดาเนินกลวิธีโดยมิชอบที่คล้ายคลึงกัน

การจัดหาของรัฐบาล
คุณต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติตามกฎเฉพาะ
และพิเศษที่ใช้ในการทาสัญญากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หากคุณ
ให้การสนับสนุนในการทาสัญญาของ UTC กับรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา คุณต้องปฏิบัติตามกฎของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
เสมอสาหรับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เคารพข้อจากัดที่ใช้กับ
ลูกจ้างของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (ตัวอย่างเช่น การได้รับ
ของขวัญและการจ้างงาน) นาส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่
สอดคล้องกับข้อกาหนดคุณลักษณะ กฎหมายและข้อบังคับ ยึด
มั่นในข้อกาหนดทางบัญชีและการกาหนดราคาของรัฐบาล
เรียกร้องเงินในมูลค่าที่อนุญาตได้เท่านั้น ยืนยันถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลที่เสนอ และปฏิบัติตามข้อกาหนดของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาที่มีผลบังคับใช้อื่น ๆ ทั้งหมด

คุณต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทาตลาดที่หลอกลวงหรือไม่
เป็นธรรมอื่น ๆ ไม่ว่าในนามของ UTC ในนามของคุณ หรือใน
นามของผู้อื่น ด้วยเหตุนี้ คุณต้องไม่ทาการแถลงที่ไม่เป็นจริง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ UTC ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ของคุณ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้อื่น ในทานองเดียวกัน
คุณต้องไม่กล่าวร้ายคู่แข่งของ UTC คู่แข่งของคุณ หรือ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่ง

การปกป้องข้อมูล
คุณต้องเคารพในสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ชอบด้วย
กฎหมายและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ UTC และผู้อื่น
คุณต้องระมัดระวังตามสมควรในการปกป้องข้อมูลที่อ่อนไหว
รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ และส่วนบุคคล คุณ
ไม่ควรใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่มอบหมายให้ เว้นแต่เจ้าของข้อมูลได้
มอบอานาจให้คุณไว้ก่อน

การขัดผลประโยชน์
คุณต้องหลีกเลี่ยงการขัดผลประโยชน์หรือสถานการณ์ที่แสดง
ให้เห็นถึงการขัดผลประโยชน์ในการทาธุรกิจของคุณกับ UTC
ทั้งหมด คุณต้องรายงานกรณีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขัด
ผลประโยชน์อย่างแท้จริงหรือที่ปรากฏระหว่างผลประโยชน์ของ
คุณกับผลประโยชน์ของ UTC เช่น เมื่อลูกจ้างคนหนึ่งของคุณ
(หรือบุคคลบางคนที่ใกล้ชิดกับลูกจ้างคนหนึ่งของคุณ) มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกจ้างของ UTC ผู้ที่สามารถทาการ
ตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ หรือเมื่อลูกจ้างของ
UTC มีผลประโยชน์จากความเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ทาง
การเงินในธุรกิจของคุณให้ UTC ทราบ

ความถูกต้องของบันทึกและเอกสารเสนอให้พจ
ิ ารณา
คุณต้องเก็บรักษาบัญชีและบันทึกที่สะท้อนถึงธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ UTC ทั้งหมดอย่างถูกต้องและครบถ้วน
สมบูรณ์ และเอกสารเสนอให้พิจารณาของคุณแต่ละฉบับต่อ
UTC ลูกค้าของบริษัท และหน่วยงานกากับดูแลต้องถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ คุณต้องไม่บันทึกข้อมูลใด ๆ ในบัญชีและ
บันทึกของคุณหรือเปลี่ยนแปลง ปกปิด หรือทาลายเอกสารใด
เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง สถานการณ์ หรือธุรกรรมใดที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของ UTC

การปฏิบต
ั ิตามการค้าระหว่างประเทศ
คุณต้องทาธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผล
บังคับใช้ทั้งหมดที่กากับดูแล (ก) การส่งออก การส่งออกใหม่
และการถ่ายโอนสินค้า ข้อมูลทางเทคนิค ซอฟต์แวร์ และบริการ
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Ombudsman ได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้
http://www.utc.com/Our-Company/Ethics-AndCompliance/Pages/Ombudsman-DIALOG.aspx)

การไม่เลือกปฏิบต
ั ิ
คุณต้องปฏิบัติกับลูกจ้างและหุ้นส่วนธุรกิจของคุณ ทั้งที่มีอยู่และ
ที่คาดหวังว่าจะเป็นในอนาคตอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของ
คุณธรรมและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่
ชอบด้วยกฎหมายของคุณเท่านั้น และไม่คานึงถึงเชื้อชาติ
ศาสนา สีผิว อายุ เพศ อัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ เพศ
วิถี ชาติกาเนิด สถานะสมรส สถานะทหารผ่านศึก หรือทุพพล
ภาพ

คุณต้องตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับประเด็นหรือข้อกังวลทาง
กฎหมายหรือจริยธรรมทันที
โปรแกรมจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
คุณต้องมีระบบการจัดการ เครื่องมือ และกระบวนการในสถานที่
ทางานที่ได้สัดส่วนกับขนาดและลักษณะธรรมชาติของธุรกิจ
ของคุณ ซึ่ง (ก) ทาให้แน่ใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ที่มีผลบังคับใช้ และข้อกาหนดที่ชี้แจงในจรรยาบรรณฉบับนี้
(ข) ส่งเสริมความตระหนักถึงและการยึดมั่นต่อแนวปฏิบัติทาง
จริยธรรมธุรกิจ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง ความคาดหมายที่
ชี้แจงในจรรยาบรรณฉบับนี้ (ค) อานวยความสะดวกในการ
ค้นหา การสืบสวน การเปิดเผยได้ทันเวลา (ต่อ UTC และผู้อื่น
ตามที่เหมาะสม) และการดาเนินการแก้ไขความประพฤติที่ฝ่าฝืน
กฎหมาย ข้อบังคับ หรือความคาดหมายที่ชี้แจงในจรรยาบรรณ
ฉบับนี้ และ (ง) ให้การอบรมลูกจ้างของคุณเกี่ยวกับข้อ
กาหนดการปฏิบัติตาม ซึ่งรวมถึงความคาดหมายที่ชี้แจงใน
จรรยาบรรณฉบับนี้

แรงงานเด็ก
คุณต้องรับรองว่าไม่ได้ใช้แรงงานเด็กในการทางานของคุณ ไม่
ว่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ UTC หรือไม่ก็ตาม คาว่า “เด็ก”
หมายถึง บุคคลใดที่มีอายุต่ากว่าอายุตามกฎหมายขั้นต่าสาหรับ
การว่าจ้างให้ทางาน
การค้ามนุษย์
คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ห้ามการค้ามนุษย์
คุณต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับ แรงงาน
ผูกมัด แรงงานตามสัญญา แรงงานจากคุกที่ไม่สมัครใจ ทาส
หรือการค้ามนุษย์

หุ้นส่วนธุรกิจของคุณ

การรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนและการรายงานการประพฤติมิ
ชอบ

หากสัญญาที่คุณทากับ UTC ห้ามไม่ให้คุณมอบหมาย มอบให้
เป็นตัวแทน หรือทาสัญญารับช่วงข้อผูกพันของคุณ เรา
คาดหมายให้คุณปฏิบัติตามข้อห้ามนี้อย่างเคร่งครัด

เราคาดหมายให้คุณเปิดให้ลูกจ้างและหุ้นส่วนธุรกิจของคุณ
เข้าถึงช่องทางการรายงานเพื่อแจ้งประเด็นหรือข้อกังวลทาง
กฎหมายหรือจริยธรรมอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัด
เพียง การที่คุณหรือหุ้นส่วนธุรกิจของคุณรายงานการฝ่าฝืน
จรรยาบรรณฉบับนี้โดยไม่ต้องกลัวการทาตอบโต้ รวมถึงโอกาส
ในการรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตน

หากสัญญาที่คุณทากับ UTC อนุญาตให้คุณมอบหมาย มอบให้
เป็นตัวแทน หรือทาสัญญารับช่วงข้อผูกพันของคุณ หรือจัดหา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้อื่นที่จะร่วมในผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่ UTC ได้รับจากคุณ เราคาดหมายให้คุณคัดเลือกหุ้นส่วนธุรกิจ
ของคุณอย่างระมัดระวัง และดาเนินการสอบทานธุรกิจ
ตรวจสอบบัญชี และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและตรวจหาการ
ประพฤติมิชอบ คุณต้องให้หลักการที่ชี้แจงในจรรยาบรรณฉบับ
นี้แก่หุ้นส่วนธุรกิจเหล่านี้ และเราจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบ
ของคุณในการรับรองการปฏิบัติตามของหุ้นส่วนธุรกิจของคุณ

ในกรณีที่คุณเกิดรับรู้การประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของ UTC ที่ทาโดยลูกจ้างของ UTC รายใด ลูกจ้างของคุณราย
ใด หรือลูกจ้างของหุ้นส่วนธุรกิจของคุณรายใด เราคาดหมาย
ให้คุณแจ้งต่อ UTC ทันที คุณอาจติดต่อ
Global Ethics & Compliance Office (สานักงานจริยธรรมและ
การปฏิบัติตามทั่วโลก) ของ UTC ที่
bpo@corphq.utc.com หรือหากคุณประสงค์ที่จะติดต่อกับ
UTC โดยไม่เปิดเผยตัวตน คุณอาจใช้โปรแกรม Ombudsman
ของเรา (สามารถเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม
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คุณจะอนุญาตให้ UTC และ/หรือผู้แทนของบริษัทประเมินการ
ปฏิบัติตามของคุณตามความคาดหมายที่ชี้แจงในจรรยาบรรณ
ฉบับนี้ในการทางานสาหรับ UTC รวมถึงการตรวจสอบใน
สถานที่ทางานและการตรวจทานบัญชี บันทึก และเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง คุณยังต้องให้ข้อมูลและการรับรองเพิ่มเติมที่แสดง
หลักฐานการปฏิบัติตามแก่ UTC เมื่อร้องขอ

ข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับจรรยาบรรณฉบับนี้
Global Ethics & Compliance Office (สานักงานจริยธรรมและ
การปฏิบัติตามทั่วโลก) ของ UTC ที่ eco@corphq.utc.com หรือ
ติดต่อ UTC โดยไม่เปิดเผยตัวตนผ่านโปรแกรม Ombudsman
ของเรา

คุณต้องรับรองว่า UTC มีสิทธิในการประเมินการปฏิบัติตามของ
หุ้นส่วนธุรกิจของคุณตามความคาดหมายในการทางานให้กับ
UTC ที่ชี้แจงในจรรยาบรรณฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ
สถานที่ทางานและการตรวจทานบัญชี บันทึก และเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง คุณต้องรับรองว่าหุ้นส่วนธุรกิจของคุณจะให้ข้อมูล
และการรับรองเพิ่มเติมที่แสดงหลักฐานการปฏิบัติตามแก่ UTC
เมื่อร้องขอ
ในกรณีที่มีการทาผิดใด ๆ คุณจะให้ความร่วมมือในการสืบสวน
ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ UTC ดาเนินการอย่างเต็มที่ คุณจะรับรองว่า
หุ้นส่วนธุรกิจของคุณจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เช่นกัน หาก
การสืบสวนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทางานของเขา
คุณ (และหุ้นส่วนธุรกิจของคุณ) ต้องแก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน
ใด ๆ ที่ระบุในระหว่างการประเมิน UTC ไม่ได้รับหน้าที่ในการ
เฝ้าสังเกตหรือรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้ และคุณ
รับทราบและยอมรับว่าคุณต้องรับผิดชอบแต่ผู้เดียวสาหรับการ
ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามจรรยาบรรณฉบับนี้โดย
กรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง ผู้แทน และหุ้นส่วนธุรกิจของ
คุณ

สาหรับข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับจรรยาบรรณฉบับนี้ รวมถึง
การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จาเพาะที่เชื่อมโยงกับการ
ดาเนินการขององค์กรของคุณในการทางานสาหรับ UTC หรือ
ความขัดข้องที่องค์กรของคุณสงสัยในการตอบสนองความ
คาดหมายเหล่านี้ในการทางานสาหรับ UTC โปรดติดต่อ
Global Ethics & Compliance Office (สานักงานจริยธรรมและ
การปฏิบัติตามทั่วโลก) ของ UTC ที่
eco@corphq.utc.com หรือหากคุณประสงค์ที่จะติดต่อ UTC
โดยไม่เปิดเผยตัวตน คุณอาจใช้โปรแกรม Ombudsman ของ
เรา (สามารถเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม Ombudsman
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