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ข้อก ำหนดและเง่ือนไขของใบส่ังซ้ือ 

ใบส่ังซ้ือน้ีอยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไขต่อไปน้ี 

1. ข้อเสนอ  กำรตอบรับ  กำรเปลี่ยนแปลง  เวน้แต่จะไดร้ะบุไวเ้ป็นประกำรอ่ืนใดบนหนำ้ใบส่ังซ้ือ 

และอยูภ่ำยใตสิ้ทธิในกำรบอกเลิกของผูซ้ื้อ ใบส่ังซ้ือน้ีเป็นสัญญำซ่ึงมีขอ้ก ำหนดว่ำผูซ้ื้อจะซ้ือ 

และผูข้ำยจะขำยสินคำ้หรือบริกำรทั้งปวงท่ีระบุ (หรือหำกจดัหำมำจำกหลำยแหล่ง 

จะซ้ือและขำยสินคำ้หรือบริกำรในสัดส่วนเฉพำะเจำะจงหรือในขอบเขตของขอ้ก ำหนดของผูซ้ื้อตำมท่ีระบบุนหนำ้ใบส่ังซ้ื

อ) เป็นระยะเวลำตำมอำยกุำรผลิตโครงกำรของผูผ้ลิตท่ีเก่ียวขอ้ง (รวมถึงกำรขยำยระยะเวลำและกำรปรับปรุงรุ่น) 

ตำมท่ีผูผ้ลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เดิมหรือลูกคำ้ของผูซ้ื้อก ำหนดไว ้ 

หนงัสือตอบรับใบส่ังซ้ือน้ีหรือกำรเร่ิมด ำเนินกำรงำนหรือบริกำรใดๆ ตำมใบส่ังซ้ือ จะถือเป็นกำรตอบรับใบส่ังซ้ือน้ี 

กำรตอบรับดงักล่ำวจ ำกดัเพียงแคแ่ละถือเป็นกำรท่ีผูข้ำยยอมรับขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ีโดยเฉพำะ  

ผูซ้ื้อขอปฏิเสธโดยชดัแจง้ซ่ึงขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทั้งปวงท่ีผูข้ำยเสนอซ่ึงแตกต่ำงหรือนอกเหนือไปจำกใบส่ังซ้ือน้ี  

กำรอำ้งควำมตกลงโดยวำจำหรือควำมเขำ้ใจอ่ืนอนัเป็นกำรพยำยำมเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของขอ้ตกลงอนัเป็นผลจำกใบส่ังซ้ื

อน้ีใดๆ จะไม่ผกูพนัผูซ้ื้อ  

กำรอำ้งถึงรำคำเสนอขำยของผูข้ำยหรือกำรส่ือสำรอ่ืนท่ีเกิดขึ้นก่อนหนำ้น้ีบนหนำ้ใบส่ังซ้ือไม่เป็นนยัแสดงถึงกำรยอมรับข้

อก ำหนด เง่ือนไข หรือค ำส่ังใดๆ ท่ีระบใุนใบส่ังซ้ือนั้น 

แต่มีเพียงเพ่ือรวมค ำบรรยำยรำยละเอียดหรือขอ้มูลจ ำเพำะของสินคำ้หรือบริกำรท่ีจะจดัหำให้แก่ผูซ้ื้อเอำไว ้

ตรำบเท่ำท่ีค  ำบรรยำยรำยละเอียดหรือขอ้มูลจ ำเพำะดงักล่ำวไม่ขดัต่อค ำบรรยำยรำยละเอียดหรือขอ้มูลจ ำเพำะท่ีระบุบนหนำ้

ใบส่ังซ้ือเท่ำนั้น 

2. รำคำ  ใบส่ังซ้ือน้ีจะตอ้งไม่กรอกรำคำท่ีสูงกว่ำรำคำท่ีระบุไวบ้นหนำ้ใบส่ังซ้ือ 

เวน้แต่ผูซ้ื้อไดต้กลงไวเ้ป็นประกำรอ่ืนใดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

รำคำท่ีระบุในใบส่ังซ้ือน้ีรวมไปถึงค่ำจำ้งช่วงทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบส่ังซ้ือน้ี  

ผูซ้ื้อจะไม่ตอ้งรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยท่ีเพ่ิมขึ้นใดๆ ท่ีผูข้ำยท ำให้เกิดขึ้นอนัเก่ียวกบัวตัถุดิบหรือผูรั้บจำ้งช่วง 

เวน้แต่ผูซ้ื้อไดเ้จรจำและตกลงค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมเติมดงักล่ำวไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหนำ้ 

▪

 ผูข้ำยรับประกนัว่ำรำคำท่ีระบุในใบส่ังซ้ือน้ีเป็นรำคำท่ีน่ำพอใจไม่นอ้ยกว่ำรำคำท่ีผูข้ำยไดเ้สนอใหลู้กคำ้

อื่นใดส ำหรับสินคำ้หรือบริกำรในลกัษณะเดียวกนั (หลงัจำกพิจำรณำส่วนลด เงินคืน และส่วนยอมให้) 

หำกผูข้ำยแจง้รำคำท่ีต ่ำกว่ำให้กบับุคคลใดหรือรับช ำระเงินในรำคำท่ีต ่ำกว่ำจำกบุคคลใดตลอดระยะเวลำของ

สัญญำน้ี รำคำท่ีต ่ำกว่ำดงักล่ำวจะใชเ้ป็นเกณฑส์ ำหรับปริมำณสินคำ้หรือบริกำรท่ียงัไม่ส่งมอบตำมใบส่ังซ้ือน้ี  

หำก 

ผูซ้ื้อไดรั้บแจง้รำคำท่ีต ่ำกว่ำจำกบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูข้ำย และผูข้ำยไม่ประสงคท่ี์จะยอมตำมรำคำท่ีต ่ำกว่ำนั้น  
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ผูซ้ื้อสำมำรถซ้ือสินคำ้หรือบริกำรในปริมำณท่ียงัไม่ส่งมอบตำมใบส่ังซ้ือน้ีในรำคำท่ีต ่ำกว่ำได ้

โดยจะเป็นกำรยกเลิกใบส่ังซ้ือน้ีอนัปรำศจำกควำมรับผดิต่อผูข้ำยส ำหรับปริมำณท่ียงัไม่ส่งมอบ 

▪ รำคำท่ีระบุในใบส่ังซ้ือน้ี 

เป็นรำคำท่ีรวมภำษีของรัฐบำลและภำษีทอ้งถ่ินทั้งปวงท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ผูข้ำยเก็บจำกผูซ้ื้อ 

และเป็นภำษท่ีีผูข้ำยไม่สำมำรถไดรั้บยกเวน้  ภำษีดงักล่ำวจะแสดงแยกต่ำงหำกในใบเรียกเกบ็เงินของผูข้ำย 

โดยผูซ้ื้อตอ้งเป็นผูช้  ำระภำษีนั้น เวน้แต่จะมีกำรยกเวน้ภำษีให ้

▪ เวน้แต่ผูซ้ื้อไดต้กลงไวเ้ป็นประกำรอ่ืนใดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร รำคำท่ีระบุในใบส่ังซ้ือน้ี 

เป็นรำคำท่ีรวมค่ำใชจ้่ำยในกำรบรรจุหีบห่อ บรรทุกสินคำ้ จดัเกบ็ ลำกตู ้และขนส่งไปยงัจุดส่งมอบตน้ทำง 

(F.O.B. point) 

ผูข้ำยจะช ำระค่ำจดัส่งทั้งหมดท่ีเกินมำจำกจ ำนวนท่ีผูซ้ื้อไดต้กลงว่ำจะช ำระไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

▪ ผูข้ำยรับประกนัว่ำรำคำต่ำงๆ จะเป็นไปตำมกฎหมำย หลกัเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบั 

และค ำส่ังในระดบัรัฐท่ีใชบ้งัคบัทั้งปวง 

3. กำรขนส่งสินค้ำและกำรบรรจุหีบห่อ  กำรขนส่งสินคำ้ทั้งหมดตอ้งขนส่งพร้อมกบัใบส่งของซ่ึงบรรยำยสินคำ้ 

ระบุเลขท่ีใบส่ังซ้ือ และแสดงปลำยทำงกำรขนส่ง  

ผูข้ำยตกลงว่ำจะน ำส่งใบตรำส่งสินคำ้ตน้ฉบบัหรือใบรับสินคำ้อ่ืนส ำหรับกำรขนส่งสินคำ้แต่ละคร้ังตำมค ำส่ังของผูข้ำยโดย

เร็ว  โดยไม่เรียกเก็บค่ำบรรจุหีบห่อ บรรจุลงั และขนส่งใด เวน้แตจ่ะไดร้ะบุไวใ้นใบส่ังซ้ือน้ี  สินคำ้ 

(รวมไปถึงอุปกรณ์ใดๆ) ท่ีขนส่งตำมใบส่ังซ้ือน้ี ตอ้งขนส่งโดยไม่มีน ้ำมนัหรือของเหลวอ่ืนใด 

และตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของผูข้ำยเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐบำลว่ำดว้ยส่ิงแวดลอ้ม 

รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ระเบียบขอ้บงัคบัว่ำดว้ยกำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศ กำรควบคุมน ้ำเสีย กำรใชส้ำรเคมี 

และกำรรับสัมผสัสำรเคมีของพนกังำน  

ผูข้ำยจะรับควำมรับผิดส ำหรับปริมำณท่ีท ำหกหำกกำรขนส่งสินคำ้ไม่เป็นไปตำมระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่ำว 

4. กำรส่งมอบ - ควำมเส่ียงของกำรสูญหำย  

กำรส่งมอบสินคำ้ตอ้งส่งมอบในปริมำณและเวลำท่ีระบุไวบ้นหนำ้ใบส่ังซ้ือน้ีหรือตำมก ำหนดกำรของผูซ้ื้อ 

โดยมีเวลำเป็นสำระส ำคญั  ก ำหนดกำรส่งมอบของผูซ้ื้อเป็นส่วนหน่ึงของใบส่ังซ้ือ 

และอยูภ่ำยใตบ้งัคบัของขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำน้ี แต่ไม่ใช่เป็นสัญญำแยกต่ำงหำกจำกกนั  

ผูซ้ื้อจะไม่ตอ้งช ำระเงินส ำหรับสินคำ้ท่ีส่งมอบให้กบัผูซ้ื้อในปริมำณท่ีเกินกว่ำปริมำณท่ีระบุไวใ้นก ำหนดกำรส่งมอบของผู ้

ซ้ือท่ีระบุในใบส่ังซ้ือน้ีหรือในใบส่ังปล่อยสินคำ้ท่ีผูซ้ื้อออก  ผูซ้ื้ออำจปฏิเสธไม่รับกำรส่งมอบสินคำ้ใดๆ 

ท่ีส่งมอบก่อนหรือหลงัวนัส่งมอบท่ีระบุเกินกว่ำ 2 สัปดำห ์
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▪

 หำกผูข้ำยไม่ด ำเนินกำรส่งมอบตำมขอ้ก ำหนดกำรส่งมอบท่ีไดต้กลงกนัไวด้ว้ยเหตุผลอืน่ใดนอกเหนือจ

ำกท่ีระบุในยอ่หนำ้ท่ี 13 ขำ้งล่ำงน้ี และผูซ้ื้อตอ้งกำรวิธีขนส่งสินคำ้ท่ีรวดเร็วกว่ำวิธีขนส่งท่ีระบุอยูเ่ดิม 

ผูข้ำยจะส่งสินคำ้อยำ่งรวดเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีสำมำรถกระท ำไดโ้ดยค่ำใชจ้่ำยของผูข้ำยเอง 

และเรียกเก็บเงินจำกผูซ้ื้อในจ ำนวนท่ีผูซ้ื้อควรตอ้งช ำระส ำหรับกำรขนส่งสินคำ้ปกติ (หำกมี) 

▪ เวน้แต่จะไดร้ะบุไวเ้ป็นประกำรอ่ืนใดในใบส่ังซ้ือน้ี สินคำ้ทั้งหมดขำยดว้ยกำรส่งมอบปลำยทำง (F.O.B. 

Destination) ผูข้ำยจะรับผิดชอบและรับควำมเส่ียงของกำรสูญหำยหรือควำมเสียหำยต่อสินคำ้ใดๆ 

จนกว่ำผูซ้ื้อจะไดรั้บสินคำ้ 

5. กำรเรียกเก็บเงิน  ภำยหลงักำรส่งมอบสินคำ้หรือใหบ้ริกำร ผูข้ำยจะน ำส่งใบเรียกเก็บเงินท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ให้กบั 

ผูซ้ื้อโดยเร็ว และจะรับกำรช ำระเงินดว้ยเช็คหรือรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดอ่ืน 

(รวมไปถึงบตัรช ำระค่ำสินคำ้หรือกำรโอนเงินทำงอิเลก็ทรอนิกส์) แลว้แต่ดุลยพินิจของผูซ้ื้อ 

กำรช ำระเงินจะถึงก ำหนดช ำระในวนัท่ีสองของเดือนท่ีสองถดัจำกวนัท่ีผูซ้ื้อไดรั้บสินคำ้หรือบริกำรท่ีเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 

เวน้แต่ตำมท่ีคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยอำจไดต้กลงกนัเป็นประกำรอ่ืนใดเป็น 

ลำยลกัษณ์อกัษร  

ผูซ้ื้ออำจยบัย ั้งกำรช ำระเงินในระหว่ำงรอรับหลกัฐำนท่ีแสดงว่ำสินคำ้หรือบริกำรท่ีจดัหำให้ตำมใบส่ังซ้ือน้ีอนัปรำศจำกสิท

ธิยึดหน่วง ภำระติดพนั และสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งน้ี หลกัฐำนดงักล่ำวเป็นไปตำมรูปแบบและรำยละเอียดท่ีผูซ้ื้ออำจส่ัง  

เงินทั้งหมดท่ีตอ้งช ำระให้แก่ผูข้ำยถือเป็นจ ำนวนท่ีไม่รวมหน้ีท่ีผูข้ำยมีต่อผูซ้ื้อ  

ผูซ้ื้ออำจหกักลบลบหน้ีหรือเรียกคืนเงินจ ำนวนใดท่ีถึงก ำหนดช ำระหรือจะถึงก ำหนดช ำระจำกฝ่ำยผูซ้ื้อไม่ว่ำจะเกิดขึ้นอยำ่ง

ไรและเม่ือใด เอำกบัเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระหรือจะถึงก ำหนดช ำระแก่ผูข้ำย  หำกภำระหน้ีของผูข้ำยท่ีมีต่อผูซ้ื้อมีขอ้โตแ้ยง้ 

มีเง่ือนไข หรือไม่ช ำระหน้ี  

ผูซ้ื้ออำจเล่ือนกำรช ำระเงินจ ำนวนท่ีถึงก ำหนดช ำระแก่ผูข้ำยไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนไปจนกว่ำจะยติุปัญหำหน้ีดงักล่ำวไ

ด ้ นอกจำกน้ี ในกรณีท่ีผูซ้ื้อรู้สึกว่ำตนเองไม่มัน่คงหรือมีควำมเส่ียงตำมสมควร 

ผูซ้ื้ออำจยบัย ั้งกำรช ำระเงินและเรียกคืนเงินจ ำนวนดงักล่ำวท่ีถึงก ำหนดช ำระแก่ผูข้ำยเพ่ือป้องกนัตนเองจำกควำมเส่ียงนั้น 

6. ค ำรับประกนัของผู้ขำย  ผูข้ำยขอรับประกนัโดยชดัแจง้ว่ำสินคำ้หรือบริกำรทั้งหมดท่ีครอบคลุมภำยใตใ้บส่ังซ้ือน้ี 

(1) เป็นไปตำมใบส่ังซ้ือ ขอ้มูลจ ำเพำะ แบบวำด ตวัอยำ่ง และค ำบรรยำยรำยละเอียดท่ีจดัหำให้แก่หรือโดยผูซ้ื้อ (2) 

เหมำะสมในกำรใชป้ระโยชน์เชิงพำณิชย ์ประกอบจำกวสัดุและฝีมือช่ำงท่ีดี และปรำศจำกขอ้บกพร่อง และ (3) 

มีควำมเหมำะสมและเพียงพอแก่ประโยชน์อนัมุ่งจะใชโ้ดยเฉพำะตำมเจตนำของผูซ้ื้อ  

หำกผูข้ำยไดเ้ขำ้ร่วมกำรออกแบบสินคำ้หรืออนุมติัแบบ ผูข้ำยยงัรับประกนัอีกว่ำสินคำ้ไม่มีขอ้บกพร่องในกำรออกแบบ  

ผูซ้ื้อเช่ือถือควำมเช่ียวชำญของผูข้ำยในกำรเลือก ผลิต และรวมสินคำ้และบริกำร  หำกผูข้ำยทรำบ ไดรั้บแจง้ 

หรือไดรั้บทรำบว่ำสินคำ้หรือบริกำรไม่เหมำะสมแก่กำรใชง้ำนตำมเจตนำของผูซ้ื้อ 
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หรือขอ้มูลจ ำเพำะท่ีผูซ้ื้อหรือลูกคำ้ของผูซ้ื้อจดัหำให้แก่ผูข้ำยจะส่งผลให้กำรท ำงำนท่ีน่ำพอใจของสินคำ้หรือบริกำรลดทอ

นลง ผูข้ำยจะแจง้ใหผู้ซ้ื้อทรำบทนัที  

ผูข้ำยจะแจง้ใหผู้ซ้ื้อทรำบหำกสถำนท่ีตั้งหรือสภำวะแวดลอ้มของสินคำ้หรือบริกำรภำยในยำนพำหนะหรือผลิตภณัฑจ์ะส่ง

ผลกระทบต่อกำรท ำงำนของสินคำ้หรือบริกำรหรือไม่ หรือหำกมีส่ิงใด 

(ซ่ึงต่ำงจำกท่ีแสดงไวใ้นแบบพิมพห์รือขอ้มูลจ ำเพำะ) ท่ีจ ำเป็นเพื่อให้สินคำ้ใชง้ำนไดต้ำมวตัถุประสงค ์ 

สินคำ้และบริกำรทั้งปวงอยูภ่ำยใตก้ำรตรวจสอบของผูซ้ื้อ  กำรช ำระเงิน กำรตรวจสอบ 

และกำรรับสินคำ้หรือบริกำรจะไม่ถือเป็นกำรยอมรับสินคำ้หรือบริกำร หรือละเวน้กำรผิดค ำรับประกนัใดๆ 

7. กำรปฏิเสธสินค้ำ  สินคำ้ท่ีไม่ตรงตำมขอ้ก ำหนดหรือบกพร่องสำมำรถคืนแก่ผูข้ำย 

โดยผูซ้ื้อสำมำรถเลือกรับเงินคืนเตม็จ ำนวนหรือเปล่ียนแทนดว้ยสินคำ้ใหม่ โดยเป็นควำมเส่ียงและค่ำใชจ้่ำยของผูข้ำย 

ซ่ึงรวมถึงค่ำใชจ้่ำยทั้งหมดส ำหรับแรงงำนและวสัดุในกำรจดักำรหรือน ำส่วนท่ีบกพร่องออกไป คำ่บริกำร คดัสินคำ้ 

บรรจุภณัฑ ์และขนส่งทั้งไปและกลบั  สินคำ้ท่ีไม่ตรงตำมขอ้ก ำหนดจะไม่มีกำรเปล่ียนแทน 

เวน้แต่ตำมท่ีใบส่ังซ้ือสินคำ้เปล่ียนแทนซ่ึงผูซ้ื้อลงนำมไวจ้ะอนุญำต 

8. กำรเปลี่ยนแปลง  ผูซ้ื้อสำมำรถเปล่ียนแปลงแบบวำด แบบ และขอ้มูลจ ำเพำะสินคำ้ 

หรือเปล่ียนแปลงขอบเขตของงำนท่ีครอบคลุมตำมใบส่ังซ้ือน้ี รวมถึงงำนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว เช่น แบบวำด แบบ 

ขอ้มูลจ ำเพำะ กำรตรวจสอบ กำรทดสอบ หรือกำรควบคุมคุณภำพ วิธีบรรจุหีบห่อและขนส่ง สถำนท่ีส่งมอบ 

ค ำแนะน ำกำรขนส่ง และปริมำณหรือก ำหนดกำรส่งมอบ โดยท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเม่ือใดก็ได ้ 

ผูข้ำยตกลงว่ำจะด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยเร็ว  

หำกกำรเปล่ียนแปลงเช่นว่ำส่งผลกระทบต่อตน้ทนุหรือเวลำท่ีตอ้งใชใ้นกำรด ำเนินกำร 

และหำกผูข้ำยเรียกร้องให้มีกำรปรับเพ่ิมเงินเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยในสิบส่ี (14) 

วนันบัจำกวนัท่ีไดรั้บแจง้ถึงกำรเปล่ียนแปลง คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจะท ำกำรปรับเพ่ิมเงินอยำ่งเป็นธรรม 

รวมทั้งปรับปรุงใบส่ังซ้ือน้ีให้สอดคลอ้งกนัดว้ย  มิเช่นนั้น 

กำรเรียกร้องใหป้รับเพ่ิมเงินอยำ่งเป็นธรรมจะถูกละเวน้และใบส่ังซ้ือจะถือว่ำไดป้รับปรุงแลว้  

ผูข้ำยจะปฏิบติัตำมใบส่ังซ้ือตำมท่ีเปล่ียนแปลงต่อไปอยำ่งแขง็ขนัในระหว่ำงรอกำรตกลงเร่ืองจ ำนวนท่ีปรับเพ่ิมอยำ่งเป็นธ

รรม  

ไม่มีขอ้ควำมใดในใบส่ังซ้ือน้ีจะผอ่นผนัหรือปลดเปล้ืองผูข้ำยจำกกำรปฏิบติัตำมใบส่ังซ้ือตำมท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงน้ีต่อไปโดย

ไม่ชกัชำ้  ผูข้ำยตอ้งไม่ท ำกำรเปล่ียนแปลงในแบบ กระบวนกำร กำรบรรจหีุบห่อ กำรขนส่ง 

หรือสถำนท่ีส่งมอบโดยไม่ไดรั้บหนงัสืออนุมติัจำกผูซ้ื้อ 

9. กำรเลิกใบส่ังซ้ือเน่ืองจำกล้มละลำย  

ผูซ้ื้ออำจบอกเลิกใบส่ังซ้ือน้ีโดยไม่มีควำมรับผิดเม่ือเกิดเหตใุดต่อไปน้ีหรือเหตุอ่ืนใดท่ีเทียบเคียงได ้(1) 

ควำมมีหน้ีสินลน้พน้ตวัของผูข้ำย (2) กำรยื่นค ำร้องขอลม้ละลำยโดยสมคัรใจหรือไม่สมคัรใจโดยผูข้ำยหรือต่อผูข้ำย (3) 
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กำรแต่งตั้งผูพิ้ทกัษท์รัพยห์รือเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยใ์ห้กบัผูข้ำย (4) 

กำรท่ีผูซ้ื้อใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือประกำรอ่ืนใดท่ีใบส่ังซ้ือน้ีไม่ไดก้ ำหนดไว ้

แต่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือให้ผูข้ำยสำมำรถปฏิบติัตำมภำระผกูพนัของตนภำยใตใ้บส่ังซ้ือน้ี หรือ (5) 

กำรท่ีผูข้ำยท ำสัญญำโอนสิทธิเพ่ือประโยชนข์องเจำ้หน้ี โดยมีเง่ือนไขว่ำค ำร้อง กำรแต่งตั้ง 

หรือกำรโอนสิทธิดงักล่ำวไม่ถูกยกเลิกหรือท ำให้เป็นโมฆะภำยในสิบห้ำ (15) วนัภำยหลงัจำกเกิดเหตุนั้น  

ผูข้ำยจะชดใชใ้หผู้ซ้ื้อส ำหรับค่ำใชจ้่ำยทั้งหมดท่ีผูซ้ื้อมีขึ้นเก่ียวกบัเหตุดงักล่ำวขำ้งตน้ 

ไม่ว่ำจะมีกำรบอกเลิกใบส่ังซ้ือน้ีหรือไม่ รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ค่ำทนำยควำมหรือค่ำวิชำชีพทั้งปวง 

10. กำรเลิกใบส่ังซ้ือตำมควำมสะดวก  นอกเหนือจำกสิทธิอ่ืนใดของผูซ้ื้อในกำรยกเลิกหรือบอกเลิกใบส่ังซ้ือน้ี 

ผูซ้ื้ออำจบอกเลิกใบส่ังซ้ือน้ีทั้งหมดหรือบำงส่วนเม่ือใดก็ไดไ้ม่ว่ำดว้ยเหตุใดโดยมีหนงัสือบอกกล่ำวถึงผูข้ำย  

เม่ือไดรั้บหนงัสือบอกกล่ำวแลว้ ผูข้ำยจะยติุงำนในใบส่ังซ้ือน้ีหรือในส่วนของใบส่ังซ้ือท่ีถูกบอกเลิกทนัที 

และแจง้ผูรั้บจำ้งช่วงให้กระท ำอยำ่งเดียวกนั  

ผูซ้ื้อจะช ำระรำคำตำมใบส่ังซ้ือให้แก่ผูข้ำยส ำหรับสินคำ้และบริกำรท่ีด ำเนินกำรโดยสมบูรณ์ตำมใบส่ังซ้ือน้ีและยงัไม่ไดช้ ำ

ระเงินก่อนหนำ้น้ี  ในกรณีท่ีส่ิงของหรือวสัดุจะตอ้งผลิตเป็นกำรเฉพำะส ำหรับผูซ้ื้อตำมใบส่ังซ้ือน้ี 

และในกรณีท่ีผูข้ำยไม่ไดผ้ิดนดั 

จะมีกำรปรับเพ่ิมรำคำอยำ่งเป็นธรรมเพ่ือใหค้รอบคลุมตน้ทุนจริงท่ียงัไม่รวมก ำไรของผูข้ำย 

ส ำหรับช้ินงำนระหว่ำงกระบวนกำรผลิตและวตัถุดิบ ณ วนัท่ีบอกเลิก 

เพียงเท่ำท่ีตน้ทุนดงักล่ำวมีจ ำนวนตำมสมควรและสำมำรถแบ่งสรรปันส่วนตำมหลกักำรบญัชีท่ียอมรับทัว่ไปไดอ้ยำ่งเหมำะ

สมกบัส่วนท่ีบอกเลิกในใบส่ังซ้ือน้ี  

ผูซ้ื้อจะไม่ตอ้งรับผดิส ำหรับค่ำบริกำรหรือค่ำใชจ้่ำยท่ีผูข้ำยท ำให้มีขึ้นก่อนระยะเวลำส่ังซ้ือจนไดรั้บของ 

ซ่ึงจ ำเป็นในกำรส่งมอบให้ตรงตำมก ำหนดกำร และไม่ตอ้งรับผดิส ำหรับค่ำใชจ้่ำย ค่ำบริกำร หรือควำมรับผิดใดๆ 

ท่ีเกิดขึ้นภำยหลงัจำกไดแ้จง้ยกเลิกใบส่ังซ้ือแลว้  ผูซ้ื้อจะไม่ช ำระเงินส ำหรับสินคำ้ท่ีส ำเร็จแลว้ 

ช้ินงำนระหว่ำงกระบวนกำรผลิต หรือวตัถุดิบในจ ำนวนเกินกว่ำท่ีผูซ้ื้อไดอ้นุมติัไว ้

หรือส ำหรับสินคำ้ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบซ่ึงอยูใ่นคลงัสินคำ้มำตรฐำนของผูข้ำยหรือซ่ึงพร้อมซ้ือขำย  

ผูข้ำยตอ้งย่ืนสิทธิเรียกร้องใดๆ ตอ่ผูซ้ื้อภำยในสำมสิบ (30) วนัหลงัจำกวนัท่ีบอกเลิก มิเช่นนั้น 

จะเป็นอนัสละสิทธิเรียกร้องดงักล่ำวไป  กำรช ำระเงินให้กบัผูข้ำยตำมยอ่หนำ้ 10 

น้ีเป็นควำมรับผิดชอบของผูซ้ื้อแต่ผูเ้ดียวในกรณีท่ีมีกำรยกเลิกใบส่ังซ้ือ 

ผูข้ำยตกลงจะไม่เรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดจำกผูซ้ื้อ และผูซ้ื้อจะไม่ตอ้งรับผิดส ำหรับตน้ทุน ค่ำใชจ้่ำย 

กำรสูญเสีย หรือค่ำธรรมเนียมท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกหรือบอกเลิกใบส่ังซ้ือตำมยอ่หนำ้ 10 น้ี  

ผูซ้ื้อไดอ้ำศยัเอำควำมตกลงของผูข้ำยในกำรผลิตสินคำ้หรือให้บริกำรในรำคำและตำมขอ้ก ำหนดท่ีระบุในใบส่ังซ้ือ 

เพ่ือให้ผูซ้ื้อสำมำรถปฏิบติัตำมสัญญำขำยผลิตภณัฑอ์นัมีสินคำ้และบริกำรดงักล่ำวรวมอยูใ่ห้กบัลูกคำ้ของผูซ้ื้อได ้ ดงันั้น 

ห้ำมผูข้ำยบอกเลิกใบส่ังซ้ือน้ีก่อนครบก ำหนด 
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11. กำรเลิกใบส่ังซ้ือเน่ืองจำกผิดนัด  นอกเหนือจำกวิธีกำรเยียวยำแกไ้ขหรือสิทธิอื่นใดท่ีกฎหมำยอนุญำต 

ผูซ้ื้อสงวนสิทธิในกำรยกเลิกใบส่ังซ้ือน้ีไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน เพรำะเหตผุิดนดัของผูข้ำย หำกผูข้ำย (1) 

ปฏิเสธไม่ยอมรับหรือผิดขอ้ก ำหนดใดของใบส่ังซ้ือน้ี รวมไปถึงค ำรับรองของผูซ้ื้อ (2) 

ไม่ให้บริกำรหรือส่งมอบสินคำ้ตำมท่ีผูซ้ื้อระบุ หรือ (3) 

ไม่มีควำมคืบหนำ้ในกำรปฏิบติังำนจนคุกคำมต่อกำรใหบ้ริกำรหรือส่งมอบสินคำ้โดยครบถว้นอยำ่งเหมำะสมและตรงเวลำ 

และไม่แกไ้ขกำรไม่ปฏิบติัหรือกำรผิดขอ้ก ำหนดดงักล่ำวภำยในสิบ (10) 

วนัหลงัจำกท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จำกผูซ้ื้อถึงกำรไม่ปฏิบติัหรือกำรผดิขอ้ก ำหนดนั้น  

หำกผูซ้ื้อบอกเลิกภำระผกูพนัในกำรซ้ือของตนตำมยอ่หนำ้น้ี 

ผูซ้ื้อจะไม่มีภำระผกูพนัต่อผูข้ำยในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่วนท่ีบอกเลิกของใบส่ังซ้ือน้ี 

และผูซ้ื้อจะมีควำมรับผิดส ำหรับส่วนท่ีไดส่้งมอบแลว้ตำมใบส่ังซ้ือน้ีเท่ำนั้น ทั้งน้ี ในอตัรำท่ีระบุไวบ้นหนำ้ของใบส่ังซ้ือน้ี  

ผูซ้ื้อจะมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยหรือควำมสูญเสียทั้งปวงอนัเน่ืองจำกกำรปฏิเสธไม่ยอมรับขอ้ก ำหนด กำรผิดขอ้ก ำหนด 

หรือกำรไม่ปฏิบติังำนของผูข้ำย 

12. กำรเปลี่ยนแหล่งจัดหำสินค้ำ  ในเร่ืองเก่ียวกบักำรครบก ำหนด ยกเลิก 

หรือบอกเลิกใบส่ังซ้ือไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนโดยผูซ้ื้อหรือผูข้ำย ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดหรือโดยไม่มีเหตุ 

(รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง กำรตดัสินใจเปล่ียนแหล่งผลิตสินคำ้เป็นแหล่งอื่น รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง 

โรงงำนท่ีผูซ้ื้อเป็นเจำ้ของหรือด ำเนินกำรเอง) ผูข้ำยจะให้ควำมร่วมมือในกำรเปล่ียนแหล่งจดัหำ 

ผูข้ำยจะด ำเนินกำรผลิตและส่งมอบสินคำ้และบริกำรทั้งปวงท่ีผูซ้ื้อส่ังต่อไปในอตัรำรำคำและตำมขอ้ก ำหนดของใบส่ังซ้ือ 

โดยไม่มีค่ำบริกำรเพ่ิมเติมหรือเง่ือนไขอ่ืนตลอดระยะเวลำท่ีผูซ้ื้อจ ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรเปล่ียนไปใชบ้ริกำรผูจ้ดัหำสินคำ้อ่ืนใ

ห้ส ำเร็จ  ภำยใตข้อ้จ ำกดัควำมสำมำรถตำมสมควรของผูข้ำย ผูข้ำยจะด ำเนินกำรให้มีกำรผลิตล่วงเวลำพิเศษ 

กำรเก็บและ/หรือกำรจดักำรสินคำ้คงคลงัหรือบริกำรพิเศษ บรรจุภณัฑแ์ละกำรขนส่งพิเศษ และบริกำรพิเศษอืน่ๆ 

(เรียกรวมกนัว่ำ "กำรสนบัสนุนกำรเปล่ียนแหล่งจดัหำ") ตำมท่ีผูซ้ื้อไดข้อเป็นลำยลกัษณ์อกัษรโดยชดัแจง้  

หำกกำรเปล่ียนแหล่งจดัหำสินคำ้หรือบริกำรเกิดขึ้นดว้ยเหตผุลอ่ืนใดนอกเหนือจำกกำรเลิกหรือผิดสัญญำของผูข้ำย 

ผูซ้ื้อจะช ำระค่ำกำรสนบัสนุนกำรเปล่ียนแปลงแหล่งจดัหำตำมท่ีร้องขอและท่ีเกิดขึ้นตำมจริงและตำมสมควรเม่ือระยะเวลำ

กำรเปล่ียนแปลงแหล่งจดัหำส้ินสุดลง โดยมีเง่ือนไขว่ำ 

ผูข้ำยไดแ้จง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวตำมค ำร้องขอของผูซ้ื้อก่อนท่ีจะท ำให้มีค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว  

หำกคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยไม่เห็นพอ้งเร่ืองค่ำกำรสนบัสนุนกำรเปล่ียนแปลงแหล่งจดัหำ ผูซ้ื้อจะช ำระส่วนท่ีตกลงให้แก่ผูข้ำย 

และช ำระส่วนท่ีโตแ้ยง้กนัให้กบับุคคลท่ีสำมเพื่อกำรช ำระเงินหลงัจำกท่ีสำมำรถยติุขอ้โตแ้ยง้ดงักล่ำวไดแ้ลว้ 

13. ควำมล่ำช้ำท่ีไม่ต้องรับผิด  

คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยไม่ตอ้งรับผดิส ำหรับกำรไม่ปฏิบติัท่ีเกิดจำกเหตุหรือกรณีอนันอกเหนือกำรควบคุมตำมสมควรของตนแ

ละโดยท่ีไม่ใช่ควำมผิดหรือควำมประมำทเลินเล่อของตน รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง เหตุสุดวิสัยหรือศตัรูของสำธำรณะ 

กำรกระท ำของหน่วยงำนรัฐของประเทศหรือต่ำงประเทศ (ไม่ว่ำสมบูรณ์หรือไม่) อคัคีภยั กำรจลำจล สงครำม 
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กำรก่อวินำศกรรม กำรก่อกำรร้ำย ปัญหำแรงงำน (รวมถึง กำรปิดงำน กำรนดัหยดุงำนหรือกำรถ่วงงำน) 

หรือกำรไม่สำมำรถไดม้ำซ่ึงวสัดุ คู่สัญญำท่ีไดรั้บผลกระทบจะมีหนงัสือแจง้ควำมล่ำชำ้ดงักล่ำวรวมถึง 

ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะล่ำชำ้ถึงคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงภำยในสิบ (10) วนันบัจำกท่ีเกิดควำมล่ำชำ้  

หำกผูข้ำยเป็นฝ่ำยท่ีไดรั้บผลกระทบ ผูข้ำยจะด ำเนินกำรตำมสมควร รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง 

กำรใชป้ระโยชน์โรงงำนผลิตชัว่ครำวหรือสถำนท่ีท ำงำนชัว่ครำว 

หรือกำรยำ้ยเคร่ืองมือกำรผลิตท่ีมีไปยงัโรงงำนผลิตของบคุคลภำยนอกเพื่อรับรองว่ำกำรจดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรจะตรง

ตำมขอ้ก ำหนดของใบส่ังซ้ือน้ี  ตลอดระยะเวลำท่ีล่ำชำ้หรือกำรไม่ปฏิบติังำนของผูข้ำย 

ผูซ้ื้ออำจซ้ือสินคำ้จำกแหล่งอ่ืนและปรับลดรำยกำรท่ีมีกบัผูข้ำยตำมปริมำณสินคำ้นั้นโดยไม่มีควำมรับผิดใดๆ 

หำกผูซ้ื้อร้องขอ ผูข้ำยจะจดัหำกำรรับประกนัท่ีเพียงพอรับรองว่ำกำรล่ำชำ้นั้นจะไม่ล่ำชำ้เกินกว่ำสำมสิบ (30) วนั 

โดยจดัหำใหผู้ซ้ื้อภำยในสิบ (10) วนันบัจำกวนัท่ีร้องขอ  หำกควำมล่ำชำ้ด ำเนินต่อไปเป็นระยะเวลำนำนกว่ำสำมสิบ (30) 

วนั หรือผูข้ำยไม่จดัหำกำรรับประกนัท่ีเพียงพอรับรองว่ำกำรล่ำชำ้นั้นจะส้ินสุดภำยในสำมสิบ (30) วนั 

ผูซ้ื้ออำจยกเลิกใบส่ังซ้ือน้ีทนัทีโดยปรำศจำกควำมรับผดิ 

14. ข้อพพิำทแรงงำน  ผูข้ำยจะมีหนงัสือบอกกล่ำวถึงผูซ้ื้อล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 4 

เดือนก่อนสัญญำจำ้งแรงงำนฉบบัปัจจบุนัใดๆ จะครบก ำหนด หำกผูซ้ื้อร้องขอ 

ผูข้ำยจะจดัตั้งคลงัสินคำ้คงเหลือส ำหรับสินคำ้ท่ีส ำเร็จแลว้เป็นระยะเวลำ 30 วนั ณ 

สถำนท่ีท่ีไดต้กลงร่วมกบัผูซ้ื้อดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูข้ำยก่อนท่ีสัญญำจำ้งแรงงำนดงักล่ำวจะครบก ำหนด  

ผูข้ำยจะแจง้ใหผู้ซ้ื้อทรำบทนัทีถึงขอ้พิพำทแรงงำนท่ีเกิดขึ้นจริงหรือท่ีอำจเกิดขึ้น 

ซ่ึงส่อหรือท ำให้กำรปฏิบติัตำมใบส่ังซ้ือท่ีเปิดอยูต่ำมก ำหนดเวลำล่ำชำ้ออกไป 

15. ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  ผูข้ำยจะปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งของขอ้ตกลงใดๆ 

ระหว่ำงผูซ้ื้อและลูกคำ้ของผูซ้ื้อ ("ใบส่ังซ้ือของลูกคำ้") 

ตำมท่ีผูซ้ื้อไดต้กลงขำยให้กบัลูกคำ้ของผูซ้ื้อซ่ึงผลิตภณัฑห์รือสินคำ้ประกอบซ่ึงมีสินคำ้ท่ีผูข้ำยจดัหำให้ตำมใบส่ังซ้ือน้ีรวม

อยูด่ว้ย  

บทบญัญติัในขอ้น้ีโดยเฉพำะจะกล่ำวรวมถึงค่ำใชจ้่ำยและภำระผกูพนัท่ีก ำหนดตำมโครงกำรรับประกนัสินคำ้ท่ีผูผ้ลิตช้ินส่

วนและอุปกรณ์เดิมจดัตั้งขึ้น ซ่ึงในทำ้ยท่ีสุดจะเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑข์อง 

ผูซ้ื้อซ่ึงมีสินคำ้ท่ีขำยโดยผูข้ำยรวมอยู ่ตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของใบส่ังซ้ือของลูกคำ้  หำกผูซ้ื้อไม่ไดท้  ำหนำ้ท่ีเป็น 

ผูจ้ดัหำสินคำ้ทอดแรก ค ำว่ำ "ใบส่ังซ้ือของลูกคำ้" 

ท่ีไดนิ้ยำมไวจ้ะหมำยรวมถึงขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของผูผ้ลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เดิมซ่ึงในทำ้ยท่ีสุดจะเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์

ของผูซ้ื้อซ่ึงมีสินคำ้หรือบริกำรท่ีขำยโดยผูข้ำยรวมอยู ่ 

ผูข้ำยจะรับผดิชอบในกำรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำขอ้ก ำหนดท่ีเปิดเผยส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบติัตำมใบส่ังซ้ือของผูข้ำยอยำ่ง

ไร  ผูซ้ื้ออำจมีหนงัสือบอกกล่ำวถึงผูข้ำย 

เพ่ือเลือกเปิดเผยและใชบ้ทบญัญติัในใบส่ังซ้ือของลูกคำ้เป็นเกณฑแ์ทนท่ีจะเป็นขอ้ก ำหนดใดของใบส่ังซ้ือเม่ือใดก็ได ้
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16. แบบรูป เคร่ืองมือ และอปุกรณ์  ผูซ้ื้อจะมีกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองแบบรูป เคร่ืองมือ อุปกรณ์น ำแนว 

แม่พิมพต์อกโลหะ อุปกรณ์ หรือวสัดุท่ีผูซ้ื้อจดัหำหรือช ำระเงิน (เรียกรวมกนัว่ำ "ทรัพยสิ์น") ในทนัที 

และผูข้ำยตอ้งไมใ่ชท้รัพยสิ์นดงักล่ำวเพื่องำนใดนอกเหนือจำกงำนของผูซ้ื้อในระหว่ำงท่ีทรัพยสิ์นอยูใ่นครอบครองของตน  

หำกผูข้ำยซ้ือทรัพยสิ์นดว้ยเงินทนุของผูซ้ื้อหรือชดใชเ้งินคืนให้ 

ผูข้ำยจะจดัท ำใบแสดงกำรขำยและบรรดำเอกสำรทั้งปวงท่ีจ ำเป็นในกำรโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูซ้ื้อโดยปลอดและปรำศจำก

สิทธิยึดหน่วงใดๆ  ในขณะท่ีทรัพยสิ์นอยูใ่นครอบครองของผูข้ำย ผูข้ำยจะถือครองทรัพยสิ์นในฐำนะผูรั้บฝำกทรัพย ์

และตอ้งรักษำทรัพยสิ์นให้อยูใ่นสภำพดีพร้อมใชง้ำน โดยไม่มีค่ำใชจ้่ำยแก่ผูซ้ื้อเพ่ิมเติม  

ผูข้ำยจะดูแลและจดักำรแผนเพื่อบ ำรุง ซ่อมแซม และเก็บรักษำทรัพยสิ์น 

รวมทั้งแสดงกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นอยำ่งเหมำะสมตำมหลกักำรปฏิบติัทำงอุตสำหกรรมท่ีถูกตอ้ง  เม่ือมีค ำร้องขอ 

ผูข้ำยจะจดัหำรำยกำรสินคำ้คงเหลือส ำหรับทรัพยสิ์น หรือคืนทรัพยสิ์นให้กบัผูซ้ื้อในสภำพท่ีไดรั้บมำ 

เวน้แต่จะไดมี้ควำมสึกหรอตำมสมควร และมีกำรใชใ้นกำรปฏิบติังำนตำมปกติของผูซ้ื้อ 

วสัดุท่ีผูข้ำยจดัหำและผูซ้ื้อช ำระเงินหรือถูกเรียกเก็บเงินจะเป็นของผูซ้ื้อ โดยมีผูข้ำยถือครองไวใ้นฐำนะผูรั้บฝำกทรัพย ์

และผูข้ำยจะรับเอำควำมเส่ียงต่อกำรเสียหำยหรือสูญเสียของทรัพยสิ์น  ผูข้ำยจะชดใชแ้ละปกป้องผูซ้ื้อ 

และตวัแทนและพนกังำนของผูซ้ื้อ จำกสิทธิเรียกร้อง กำรทวงถำม ควำมรับผิด และค่ำใชจ้่ำยตำมหรือท่ีเกิดจำกกำรใช ้

กำรเก็บ หรือกำรจดักำรทรัพยสิ์นจนว่ำจะคืนให้อยูใ่นควำมครอบครองของผูซ้ื้อ  

ผูข้ำยจะลงนำมหรือขอให้อ ำนำจผูซ้ื้อลงนำมในนำมของผูข้ำย 

ในเอกสำรใดท่ีผูซ้ื้อเห็นว่ำจ ำเป็นจะตอ้งย่ืนต่อเจำ้พนกังำนระดบัประเทศ ระดบัรัฐ หรือระดบัทอ้งถ่ิน 

เพ่ือบนัทึกกรรมสิทธ์ิและส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในทรัพยสิ์นใดๆ ท่ีผูซ้ื้อไดจ้ดัหำมำหรือช ำระเงินซ้ือ 

17. กำรไม่เปิดเผยสำรสนเทศ แบบ และข้อมูล  ผูข้ำยจะเกบ็ลกัษณะเฉพำะของอุปกรณ์ เคร่ืองมือกำรผลิต แบบรูป แบบ 

แบบวำด กระบวนกำร ขอ้มูลทำงวิศวกรรมและธุรกิจ รวมทั้งขอ้มูลทำงเทคนิคและขอ้มูลกรรมสิทธ์ิอ่ืน (โดยไม่มีขอ้จ ำกดั) 

ท่ีผูซ้ื้อจดัหำให้ และใชส่ิ้งดงักล่ำวในกำรผลิตสินคำ้ตำมใบส่ังซ้ือจำกผูซ้ื้อเท่ำนั้น 

เวน้แต่จะไดรั้บหนงัสือยินยอมจำกผูซ้ื้อก่อน  เม่ือมีกำรเลิกหรือปฏิบติัตำมใบส่ังซ้ือน้ีจนส ำเร็จ 

ผูข้ำยจะคืนส่ิงดงักล่ำวทั้งปวงแก่ผูซ้ื้อ หรือจ ำหน่ำยส่ิงดงักล่ำวโดยประกำรอ่ืนตำมค ำส่ังของผูซ้ื้อ 

18. ทรัพย์สินทำงปัญญำ  ผูข้ำยรับประกนัว่ำวสัดุ ส่ิงท่ีจดัหำให้ 

หรือสินคำ้อ่ืนท่ีผูข้ำยหรือบริษทัในเครือของผูข้ำยจดัหำให้กบัผูซ้ื้อ ไม่ละเมิดสิทธิบตัร เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ลิขสิทธ์ิ 

หรือสิทธิในแบบผงัภูมิวงจรรวมใดๆ ของไทยหรือต่ำงประเทศดว้ยกำรผลิต ใช ้หรือขำยวสัดุ ส่ิงท่ีจดัหำให้ 

หรือสินคำ้อ่ืนดงักล่ำว และจะไมใ่ชค้วำมลบัทำงกำรคำ้ในทำงท่ีผดิหรืออยำ่งไม่เหมำะสม  ผูข้ำยจะ (1) ชดใช ้ต่อสู้ 

และปกป้องผูซ้ื้อ ตวัแทน พนกังำน ผูรั้บช่วงสิทธิ และลูกคำ้ของผูซ้ื้อจำกสิทธิเรียกร้อง กำรทวงถำม ควำมสูญเสีย 

กำรฟ้องร้อง ค่ำเสียหำย ควำมรับผิด และค่ำใชจ้่ำยทั้งปวง (รวมถึง ค่ำทนำยควำมตำมสมควร) ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรฟ้องร้อง 

สิทธิเรียกร้อง 
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หรือกำรด ำเนินคดีเก่ียวกบักำรกระท ำละเมิดไม่ว่ำโดยตรงหรือในฐำนเป็นผูมี้ส่วนร่วมซ่ึงเกิดขึ้นจริงหรือถูกกล่ำวหำ 

หรือกำรชกัน ำให้ละเมิดสิทธิบตัร เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิในแบบผงัภูมิวงจรรวมใดๆ 

ของไทยหรือต่ำงประเทศดว้ยกำรผลิต ใช ้หรือขำยสินคำ้หรือบริกำรตำมใบส่ังซ้ือ 

รวมถึงกำรละเมิดท่ีเกิดจำกกำรปฏิบติัตำมขอ้มูลจ ำเพำะท่ีผูซ้ื้อจดัหำให้ 

หรือกำรใชค้วำมลบัทำงกำรคำ้ในทำงท่ีผดิหรืออยำ่งไม่เหมำะสมซ่ึงเกิดขึ้นจริงหรือถูกกล่ำวหำ 

อนัเป็นผลทำงตรงหรือทำงออ้มจำกกำรกระท ำของผูข้ำย (2) 

สละสิทธิเรียกร้องต่อผูซ้ื้อตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งหรือกฎหมำยอ่ืนใด 

รวมถึงกำรละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิในแบบผงัภูมิวงจรรวม หรือส่ิงท่ีคลำ้ยคลึง 

รวมทั้งสิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจำกกำรปฏิบติัตำมขอ้มูลจ ำเพำะท่ีผูซ้ื้อจดัหำให้ และ (3) อนุญำตใหผู้ซ้ื้อใชสิ้ทธิท่ีไม่ผกูขำด 

ไม่มีค่ำสิทธ์ิ เพิกถอนไม่ได ้และใชไ้ดท้ัว่โลกในกำรซ่อมแซมหรือไดซ่้อมแซม สร้ำงใหม่หรือไดส้ร้ำงใหม่ 

ซ่ึงสินคำ้ท่ีส่ังซ้ือตำมใบส่ังซ้ือน้ี  

ในกรณีท่ีงำนท่ีผูข้ำยด ำเนินกำรตำมใบส่ังซ้ือน้ีมีผลให้เกิดเป็นส่ิงท่ีประดิษฐ์ขึ้นหรืองำนอนัเกิดจำกตวัผูส้ร้ำงสรรคเ์อง 

ไม่ว่ำสำมำรถขอรับสิทธิบตัรหรือรับจดลิขสิทธ์ิไดห้รือไม่ เก่ียวกบัเคร่ืองยนต ์ขบวนส่งก ำลงั 

ส่วนประกอบหรือช้ินส่วนรถยนต ์หรือกำรผลิตหรือใชส่ิ้งดงักล่ำว ผูข้ำยขอโอนและจะโอนให้แก่ผูซ้ื้อ ซ่ึงสิทธิ กรรมสิทธ์ิ 

และประโยชนท์ั้งปวงในส่ิงท่ีประดิษฐ์ขึ้นหรืองำนอนัเกิดจำกตวัผูส้ร้ำงสรรคเ์องนั้น และในสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ 

หรือทรัพยสิ์นทำงปัญญำอื่นท่ีผูข้ำยอำจไดม้ำ  เม่ือผูซ้ื้อร้องขอและโดยเป็นค่ำใชจ้่ำยของผูซ้ื้อ 

ผูข้ำยจะช่วยผูซ้ื้อในกำรจดัท ำเอกสำรท่ีจ ำเป็นทั้งหมดใหค้รบถว้นเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ 

หรือทรัพยสิ์นทำงปัญญำอ่ืนดงักล่ำว และเพ่ือบนัทึกและท ำให้ผูซ้ื้อเป็นเจำ้ของสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ 

หรือทรัพยสิ์นทำงปัญญำอ่ืนนั้นโดยสมบูรณ์  

19. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย และ กำรประกันภัย  ผูข้ำยจะชดใช ้ต่อสู้ และปกป้องผูซ้ื้อ ตวัแทน พนกังำน ผูรั้บช่วงสิทธิ 

ลูกคำ้ และผูใ้ชข้องผูซ้ื้อและผลิตภณัฑข์องบุคคลดงักล่ำว จำกกำรฟ้องร้อง คดีควำม 

หรือกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำยหรือตำมควำมเป็นธรรม และจำกสิทธิเรียกร้อง กำรทวงถำม ควำมสูญเสีย ค ำพิพำกษำ 

ค่ำเสียหำย ค่ำใชจ้่ำย หรือควำมรับผิดทั้งปวง รวมถึง ค่ำทนำยควำมตำมสมควร 

อนัเป็นผลจำกกำรเสียชีวิตหรือกำรบำดเจ็บของบุคคล 

หรือควำมเสียหำยแก่ทรัพยสิ์นท่ีเกิดจำกหรือเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัตำมใบส่ังซ้ือน้ีของผูข้ำย 

หรือสินคำ้และ/หรือบริกำรท่ีจดัหำตำมใบส่ังซ้ือน้ีในทำงใดก็ตำม 

หรือท่ีเก่ียวกบัเร่ืองหรือขอ้กล่ำวหำว่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรมีขอ้บกพร่อง ไม่เหมำะสมหรือไม่ปลอดภยั 

หรือว่ำสินคำ้ไม่เป็นไปตำมกฎหมำยหรือระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

แมว่้ำกำรสูญเสียจะเป็นผลจำกควำมประมำทเลินเล่อร่วมกนั หรือควำมประมำทเลินเล่อของผูซ้ื้อแต่เพียงบำงส่วน  

เม่ือผูซ้ื้อร้องขอ ผูข้ำยจะต่อสู้สิทธิเรียกร้องหรือกำรฟ้องร้องดงักล่ำวโดยทนำยควำมท่ีมีช่ือเสียงท่ีผูซ้ื้อพอใจ 

ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของผูข้ำยเอง  ผูข้ำยจะรักษำสภำพควำมคุม้ครองประกนัภยัในทุนประกนัภยัท่ีผูซ้ื้อพอใจ 
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ส ำหรับกำรประกนัภยัทดแทนแรงงำน กำรประกนัภยัควำมรับผิดของนำยจำ้งต่อลูกจำ้ง 

และกำรประกนัภยัควำมรับผดิท่ีครอบคลุมต่อกำรบำดเจบ็ทำงร่ำงกำยและควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น  

ผูข้ำยจะจดัหำหนงัสือรับรองท่ีระบุจ ำนวนทุนประกนัภยั เลขกรมธรรม์ประกนัภยั 

และวนัครบก ำหนดสัญญำตำมกรมธรรมใ์ห้กบัผูซ้ื้อ 

20. ข้อมูลทำงเทคนิค  ผูข้ำยตกลงว่ำจะไม่อำ้งสิทธิเรียกร้องใดๆ (นอกเหนือจำกสิทธิเรียกร้องกำรละเมิดสิทธิบตัร) 

ในเร่ืองเก่ียวกบัขอ้มูลทำงเทคนิคท่ีผูข้ำยไดเ้ปิดเผยหรืออำจเปิดเผยต่อผูซ้ื้อในภำยหลงั 

เก่ียวกบัสินคำ้หรือบริกำรท่ีครอบคลุมอยูภ่ำยใตใ้บส่ังซ้ือน้ี 

21. กำรปฏบิัติตำมกฎหมำย  ในกำรจดัหำสินคำ้หรือบริกำรตำมใบส่ังซ้ือน้ี ผูข้ำยจะปฏิบติัตำมกฎหมำย 

ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งของรัฐและทอ้งถ่ิน รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง 

พระรำชบญัญติัควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554  พระรำชบญัญติัวตัถุอนัตรำย 

พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 

2541  พระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต พ.ศ. 2542 ("พ.ร.บ. 

ต่อตำ้นกำรทุจริต"), กฎหมำยต่อตำ้นกำรประพฤติมิชอบในต่ำงประเทศของสหรัฐอเมริกำ ("FCPA")  

กฎหมำยต่อตำ้นกำรให้สินบนของสหรำชอำณำจกัร พ.ศ. 2553 ("กฎหมำยต่อตำ้นกำรให้สินบน") 

กฏหมำยว่ำดว้ยกำรตรวจสอบสถำนะกิจกำรของห่วงโซ่อุปทำนทั้งหมดโครงกำรผูป้ระกอบกำรระดบัมำตรฐำนเออีโอ ("AEO") 

และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมของกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบั และนโยบำย ค ำส่ัง ใบอนุญำต กำรอนุญำตให้สิทธิ 

และกำรอนุมติัจำกรัฐบำลท่ีประกำศใชห้รือออกตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบั รวมถึงฉบบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่ำว  

เม่ือผูซ้ื้อร้องขอ ผูข้ำยจะรับรองกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ 

หรือขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งทั้งปวงของตนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและเป็นคร้ังครำว 

▪ ผูข้ำยรับรองว่ำ 

ผูข้ำยปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัทั้งปวงท่ีเก่ียวกบักำรท ำสัญญำกบับริษทัธุรกิจขนำดยอ่ม  

และโอกำสกำรจำ้งงำนท่ีเท่ำเทียมกนัและกำรยืนยนัสิทธิกำรจำ้งงำนชนกลุ่มนอ้ย สตรี ผูพ้ิกำร 

และทหำรผำ่นศึกบำงรำย  กฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่ำวระบุรวมอยูใ่นน้ีดว้ยกำรอำ้งถึง 

และผูข้ำยตกลงว่ำจะไม่แบ่งแยกพนกังำนหรือผูส้มคัรงำนเน่ืองจำกอำย ุเช้ือชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ 

ถ่ินท่ีถือสัญชำติ สถำนภำพทหำรผำ่นศึก หรือควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย/สติปัญญำ 

ท่ีไม่เก่ียวกบักำรปฏิบติังำนในต ำแหน่งงำนใดโดยเฉพำะ 

▪ ผูข้ำยจะชดใช ้ต่อสู้ และปกป้องผูซ้ื้อ ตวัแทน พนกังำน ลูกคำ้ 

และผูใ้ชข้องผูซ้ื้อและผลิตภณัฑข์องบุคคลดงักล่ำว จำกกำรฟ้องร้อง คดีควำม 

หรือกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำยหรือตำมควำมเป็นธรรม และจำกสิทธิเรียกร้อง กำรทวงถำม ควำมสูญเสีย 
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ค ำพิพำกษำ ค่ำเสียหำย ค่ำใชจ้่ำย หรือควำมรับผิดทั้งปวง รวมถึง คำ่ทนำยควำมตำมสมควร 

อนัเป็นผลจำกหรือเกิดจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของผูข้ำย พนกังำน 

ตวัแทน และผูรั้บจำ้งช่วงของผูข้ำย 

▪

 ผูข้ำยตกลงจะจดัหำขอ้มูลทั้งปวงท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหผู้ซ้ื้อปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวข้

องทั้งปวงในประเทศปลำยทำง รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง หนำ้ท่ีในกำรรำยงำนตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผูข้ำยตกลงจะจดัหำเอกสำรประกอบและ/หรือบนัทึกธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมดเพ่ือใหผู้ซ้ื้อสำมำรถป

ฏิบติัตำมหนำ้ท่ีท่ีเก่ียวกบัศุลกำกร ขอ้ก ำหนดทอ้งถ่ินว่ำดว้ยสินคำ้และถ่ินก ำเนิดสินคำ้ 

และเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงผลประโยชนต์ำมโครงกำรดำ้นภำษศีุลกำกรและกำรคำ้ กำรหลบเล่ียงภำษีอำกร และ/หรือ 

กำรคืนภำษีท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูข้ำยตกลงรับเอำ 

และชดใชแ้ก่ผูซ้ื้อส ำหรับควำมรับผิดชอบทำงกำรเงินท่ีเกิดขึ้นจำกกำรท่ีผูข้ำยไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี 

และ/หรือ ไม่จดัหำให้กบัผูซ้ื้อซ่ึงขอ้มูลท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีกำรรำยงำนตำมกฎหมำย 

รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ค่ำปรับ เบ้ียปรับ กำรริบทรัพย ์

หรือค่ำท่ีปรึกษำท่ีเกิดขึ้นหรือบงัคบัให้มีเน่ืองจำกกำรด ำเนินกำรของรัฐบำลของประเทศผูน้ ำเขำ้  

สิทธิในและผลประโยชน์ของกำรขอคนือำกร รวมถึงสิทธิท่ีเกิดขึ้นโดยกำรเขำ้แทนท่ีกนั  

และสิทธิท่ีอำจไดม้ำจำกผูจ้ดัหำสินคำ้และกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินเพื่อกำรส่งออกของผูข้ำย 

เป็นทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อเพียงเท่ำท่ีสำมำรถโอนให้แก่ผูซ้ื้อได ้ ผูข้ำยจะจดัหำเอกสำรประกอบและขอ้มูลทั้งปวง 

รวมทั้งด ำเนินกำรตำมขั้นตอนท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงกำรคนืภำษี อำกร หรือค่ำธรรมเนียมใดท่ีไดช้ ำระไป 

และเพื่อให้ไดรั้บกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินเพื่อกำรส่งออกจำกรัฐบำลของประเทศถ่ินก ำเนิดสินคำ้หรือประเท

ศผูส่้งออก  

ผูข้ำยจะจดัหำเอกสำรประกอบและขอ้มูลท่ีกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้กบัผูซ้ื้อเพ่ือก ำหนดกำรรับสินคำ้  

กำรปล่อยสินคำ้ในเวลำท่ีเหมำะสม พิธีกำรศุลกำกร และกำรน ำสินคำ้เขำ้ประเทศปลำยทำง   

ผูข้ำยจะแจง้ผูซ้ื้อหำกกำรน ำเขำ้หรือกำรส่งออกสินคำ้จ ำเป็นตอ้งใชใ้บอนุญำตกำรน ำเขำ้หรือส่งออก 

และจะช่วยผูซ้ื้อในกำรท ำให้ไดม้ำซ่ึงใบอนุญำตดงักล่ำว แต่ไม่ตอ้งรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยหำกผูซ้ื้อไม่ชดใชค้ืน  

ผูข้ำยรับประกนัว่ำขอ้มูลกำรน ำเขำ้หรือกำรส่งออกสินคำ้ท่ีจดัหำให้ผูซ้ื้อถูกตอ้งเป็นจริง 

และกำรขำยทั้งหมดภำยใตใ้บส่ังซ้ือจะขำยในรำคำท่ีไม่ต ่ำกว่ำรำคำยติุธรรมตำมกฎหมำยดว้ยกำรตอบโตก้ำรทุ่

มตลำดของประเทศซ่ึงส่งออกสินคำ้ไปยงัประเทศนั้น 

▪ ผูข้ำยจะใชค้วำมพยำยำมตำมสมควรในทำงกำรคำ้เพ่ือรับรองให้สินคำ้ท่ีจดัหำให้กบัผูซ้ื้อ 

และกระบวนกำรท่ีใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ดงักล่ำวจะลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชีวิตสินคำ้ให้เหลือน้

อยท่ีสุด รวมถึงกำรลดกำรก่อให้เกิดขยะ กำรใชพ้ลงังำนและทรัพยำกรท่ีใชแ้ลว้หมดไป 
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และกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และจะเพ่ิมกำรใชว้สัดุท่ีน ำกลบัมำใช ้สำมำรถน ำกลบัมำใชไ้ด ้

สำมำรถยอ่ยสลำยทำงชีวภำพได ้และปลอดสำรพิษให้สูงสุด 

▪ ผูข้ำยรับรองว่ำผูข้ำยไม่และจะไม่ใชท้ำส นกัโทษ เด็ก 

หรือแรงงำนบงัคบัหรือโดยไม่สมคัรใจในรูปแบบอื่นใด ตำมท่ีกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งนิยำมไว ้

ในเร่ืองเก่ียวกบักำรจดัหำสินคำ้หรือบริกำรให้กบัผูซ้ื้อตำมขอ้ก ำหนดของใบส่ังซ้ือน้ี 

▪ ผูข้ำยจะรับรองเป็นลำยลกัษณ์อกัษรว่ำผูข้ำยเป็นสมำชิกผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร AEO 

ตำมท่ีองคก์ำรศุลกำกรโลกประกำศ 

หรือว่ำผูข้ำยปฏิบติัตำมขอ้แนะน ำหรือขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในโซ่อุปทำนของโครงกำร AEO  

ผูข้ำยจะชดใชแ้ละปกป้องผูซ้ื้อจำกควำมรับผิด สิทธิเรียกร้อง กำรทวงถำม หรือค่ำใชจ้่ำย (รวมถึง 

คำ่ทนำยควำมหรือค่ำวิชำชีพอ่ืน) ท่ีเกิดจำกหรือเก่ียวกบักำรไม่ปฏิบติัตำมของผูข้ำย 

▪ ผูข้ำยจะไม่กระท ำและรับรองว่ำผูรั้บจำ้งช่วงของตนจะไม่กระท ำกำรในลกัษณะหรือด ำเนินกำรใดๆ 

ท่ีจะหรืออำจคำดหมำยไดว่้ำจะท ำให้ผูซ้ื้อตอ้งรับผิดส ำหรับกำรละเมิดพ.ร.บ. ต่อตำ้นกำรทุจริต  FCPA  

กฎหมำยต่อตำ้นกำรให้สินบน และพระรำชบญัญติั กฎหมำย ระเบียบ หลกัเกณฑ ์

หรือขอ้บงัคบัอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ซ่ึงห้ำมกำรเสนอ ให้ หรือสัญญำจะเสนอหรือใหเ้งิน หรือส่ิงมีค่ำใดๆ 

โดยตรงหรือโดยออ้ม แก่พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐบำล องคก์รหรือหน่วยงำนรัฐ พรรคกำรเมือง 

หรือหน่วยงำนยอ่ย เพ่ือช่วยให้ผูข้ำยหรือผูซ้ื้อไดม้ำหรือรักษำธุรกิจไว ้

หรือไดรั้บควำมไดเ้ปรียบทำงธุรกิจอนัไม่เป็นธรรม 

▪ ตลอดระยะเวลำของใบส่ังซ้ือ ลูกคำ้ของผูซ้ื้อ (หรือในทำ้ยท่ีสุดแลว้เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เดิม) 

อำจขอหรือก ำหนดใหผู้ซ้ื้อเปิดเผยประเทศถ่ินก ำเนิดของวตัถุดิบหรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑห์รือสินคำ้ป

ระกอบของผูซ้ื้อ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง สถำนท่ีตั้งเหมืองท่ีท ำกำรสกดัแร่ซ่ึงใชส้ร้ำงเป็นวตัถุดิบดงักล่ำว  

เม่ือผูซ้ื้อร้องขอ ผูข้ำยจะจดัหำขอ้มูลและรำยงำนทั้งปวงตำมท่ีอำจร้องขอ (รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผูจ้ดัหำสินคำ้ของผูข้ำย) เพ่ือให้ผูซ้ื้อสำมำรถเปิดเผยขอ้มูลของตนไดอ้ยำ่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 

และจะด ำเนินกำรอ่ืนท่ีผูซ้ื้อก ำหนดตำมสมควรเพ่ือปฏิบติัตำมขอ้น้ี รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง 

กำรซ้ือหรือกำรไดม้ำโดยประกำรอ่ืนใดซ่ึงกำรเขำ้ถึง 

(และกำรก ำหนดให้ผูจ้ดัหำสินคำ้ของผูข้ำยซ้ือหรือไดม้ำโดยประกำรอ่ืนใดซ่ึงกำรเขำ้ถึง) ซอฟตแ์วร์ "ติดตำม" 

วตัถุดิบ หรือผลิตภณัฑห์รือกิจกรรมอ่ืนตำมท่ีผูซ้ื้อตอ้งกำร  เพ่ือเป็นกำรยกตวัอยำ่ง (แต่ไม่เป็นกำรจ ำกดั) 

ขอ้ก ำหนดของขอ้น้ีจะหมำยรวมถึงกำรเปิดเผยให้ผูซ้ื้อทรำบถึงขอ้มูลท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้ลูกคำ้ของผูซ้ื้อ 

(หรือในทำ้ยท่ีสุดแลว้เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เดิม) 

สำมำรถปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัให้เปิดเผยเก่ียวกบัแร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ตำมมำตรำ 1502 

ของกฎหมำยปฏิรูปภำคกำรธนำคำรและกำรปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคดอดด์-แฟรงค ์(U.S. Dodd Frank Wall 
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Street Reform and Consumer Protection Act) (กฎหมำยมหำชน 111-203) 

และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีประกำศตำมกฎหมำยดงักล่ำว 

ขอ้บญัญติัหรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ีอำจมีซ่ึงประเทศหรือรัฐอื่นบญัญติัไวเ้ก่ียวกบัแร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ 

รวมทั้งนโยบำยของสังคมท่ีผูซ้ื้อ ลูกคำ้ของผูซ้ื้อ หรือผูผ้ลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เดิมประสงคจ์ะปฏิบติัตำม 

หำกหน่วยงำนของรัฐบำลหรือหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลก ำหนดแนวทำงปฏิบติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมมำ

ตรำ 1502 นบัจำกวนัท่ีท ำใบส่ังซ้ือน้ีเป็นตน้ไป 

ผูข้ำยตกลงรับว่ำจะเปล่ียนแปลงขอ้น้ีเพ่ือบงัคบักำรปฏิบติัตำมแนวทำงปฏิบติัเพ่ิมเติมดงักล่ำวโดยอตัโนมติัแล

ะโดยท่ีผูซ้ื้อไม่ตอ้งด ำเนินกำรใดๆ 

22. สิทธิในกำรตรวจสอบ  

ผูซ้ื้อมีสิทธิในกำรส่งผูแ้ทนโดยชอบของตนไปตรวจสอบเอกสำรและส่ือวสัดุทั้งปวงของผูข้ำยท่ีเก่ียวกบัภำระผกูพนัของผูข้

ำยตำมใบส่ังซ้ือน้ีหรือท่ีเก่ียวกบัคำ่บริกำรท่ีผูข้ำยเรียกเก็บจำกผูซ้ื้อเม่ือใดก็ไดต้ำมสมควร หำกผูซ้ื้อร้องขอ 

ผูข้ำยจะจดัหำรำยกำรทำงกำรเงินในอดีต ปัจจุบนั และล่วงหนำ้ใหก้บัผูซ้ื้อ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง งบก ำไรขำดทนุ 

งบดุล งบกระแสเงินสด และขอ้มลูประกอบของผูข้ำย บริษทัในเครือและบริษทัยอ่ยของผูข้ำยท่ีเก่ียวขอ้งในกำรผลิต จดัหำ 

หรือจดัหำเงินทนุส ำหรับสินคำ้หรือส่วนประกอบใดๆ ของสินคำ้  ผูซ้ื้ออำจใชร้ำยงำนทำงกำรเงินท่ีไดจ้ดัหำให้ตำมขอ้ 22 

น้ีเพ่ือประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำมภำระผกูพนัตำมใบส่ังซ้ือของผูข้ำยเท่ำนั้น โดยไม่มีวตัถุประสงคอ่ื์น 

เวน้แต่ผูข้ำยตกลงเป็นประกำรอื่นใดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

ผูข้ำยจะเก็บรักษำสมุดและบญัชีทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบส่ังซ้ือน้ีเป็นระยะเวลำส่ี (4) 

ปีหลงัจำกส่งมอบผลิตภณัฑต์ำมใบส่ังซ้ือน้ีแลว้เสร็จ 

23. ควำมประพฤติตำมหลักธรรมจรรยำ  พนกังำนของผูข้ำยจะปฏิบติัตำมจรรยำบรรณผูผ้ลิตช้ินส่วนยำนยนต ์

บอร์กวอร์เนอร์ (BorgWarner Supplier Code of Conduct) 

ซ่ึงช้ีแจงอยำ่งชดัเจนในคู่มือผูผ้ลิตช้ินส่วนยำนยนตบ์อร์กวอร์เนอร์ BorgWarner Supplier Manual) 

กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนน้ีเป็นองคป์ระกอบบงัคบัในสัญญำซ้ือขำยทัว่โลกของผูซ้ื้อ 

และตอ้งใชบ้งัคบักบัผูรั้บจำ้งช่วงของผูข้ำยเช่นกนั  

ทั้งจรรยำบรรณผูผ้ลิตช้ินส่วนยำนยนตบ์อร์กวอร์เนอร์และคู่มือผูผ้ลิตช้ินส่วนยำนยนตบ์อร์กวอร์เนอร์รวมอยูใ่นใบส่ังซ้ือน้ี

โดยกำรอำ้งถึง และผกูพนัผูข้ำย 

24. กำรควบคุมคุณภำพ  ผูข้ำยจะรักษำกำรตรวจสอบและทดสอบเก่ียวกบักำรควบคุมคุณภำพอยำ่งเพียงพออยูเ่สมอ 

เพ่ือรับรองสินคำ้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดท่ีระบุอยำ่งเสมอตน้เสมอปลำย และเม่ือผูซ้ื้อร้องขอ 

จะจดัหำผลกำรตรวจสอบและทดสอบเก่ียวกบักำรควบคุมคุณภำพท่ีมีหลกัฐำนยืนยนัตำมคู่มือผูผ้ลิตช้ินส่วนยำนยนตบ์อร์ก

วอร์เนอร์  

ผูข้ำยจะแจง้ใหผู้ซ้ื้อทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อนเปล่ียนแปลงกระบวนกำรท่ีใชใ้นกำรผลิตหรือขอ้ก ำหนดของสินคำ้ท่ีผู ้
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ซ้ือระบุและส่ังซ้ือตำมใบส่ังซ้ือน้ี  

แต่จะตอ้งไม่เปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดท่ีผูซ้ื้อระบุซ่ึงใชใ้นกำรผลิตโดยไม่ไดรั้บหนงัสือยินยอมจำกผูซ้ื้อก่อน 

และจะตอ้งเป็นไปตำมคู่มือผูผ้ลิตช้ินส่วนยำนยนตบ์อร์กวอร์เนอร์ 

25. บริกำร ณ สถำนท่ีอ่ืนของผู้ซ้ือ  หำกมีกำรใชแ้รงงำนหรือใหบ้ริกำรเก่ียวกบัใบส่ังซ้ือน้ี ณ 

สถำนท่ีอ่ืนใดท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรถือครองหรือกำรควบคุมของผูซ้ื้อหรือบุคคลอ่ืน ผูข้ำยตกลงจะชดใชแ้ละปกป้องผูซ้ื้อ ตวัแทน 

พนกังำน ลูกคำ้ และผูใ้ชข้องผูซ้ื้อและผลิตภณัฑข์องบคุคลดงักล่ำว จำกกำรฟ้องร้อง คดีควำม 

หรือกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำยหรือตำมควำมเป็นธรรม และจำกสิทธิเรียกร้อง กำรทวงถำม ควำมสูญเสีย ค ำพิพำกษำ 

ค่ำเสียหำย ค่ำใชจ้่ำย หรือควำมรับผิดทั้งปวง รวมถึง ค่ำทนำยควำมตำมสมควร 

ท่ีเกิดจำกหรือเก่ียวขอ้งกบัแรงงำนและบริกำรท่ีจะจดัให้ ไม่ว่ำจะเก่ียวขอ้งกบัควำมประพฤติของผูซ้ื้อ พนกังำน 

หรือตวัแทนของผูซ้ื้อหรือไม่ 

26. อะไหล่  ในกรณีท่ีสินคำ้จ ำเป็นตอ้งไดรั้บบริกำร 

ผูข้ำยจะมีคลงัสินคำ้อะไหล่ท่ีเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของผูซ้ื้อเป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำสิบห้ำ (15) 

ปีหลงัจำกกำรขนส่งสินคำ้คร้ังสุดทำ้ย  ผูข้ำยจะจดัให้มีอะไหล่แก่ผูซ้ื้อในรำคำท่ีดีพอๆ กบัผูข้ำยรำยอ่ืน 

ซ่ึงไม่เกินกว่ำรำคำท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้ท่ีเทียบเคียงกนัไดร้ำยอื่นของผูข้ำย 

27. เบ็ดเตล็ด  ใบส่ังซ้ือน้ี พร้อมทั้งเอกสำรแนบทำ้ย บญัชีแนบทำ้ย คู่มือ 

หรือขอ้ตกลงเพ่ิมเติมท่ีอำ้งถึงในใบส่ังซ้ือน้ีเป็นกำรเฉพำะ และ "ขอ้ตกลงกำรรักษำควำมลบัของผูจ้ดัหำสินคำ้" 

ใดท่ีมีอยูเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร (หรือเรียกว่ำ "สัญญำผูจ้ดัหำสินคำ้" หรือ "สัญญำหลกัประกนัของผูจ้ดัหำสินคำ้") 

หรือขอ้ตกลงในลกัษณะเดียวกนัท่ีเขำ้ท ำระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย 

ถือเป็นขอ้ตกลงท่ีสมบูรณ์ระหว่ำงผูข้ำยและผูซ้ื้อเก่ียวกบัเร่ืองท่ีระบุในขอ้ตกลงดงักล่ำว 

และมีผลเหนือกำรรับรองและขอ้ตกลงโดยวำจำหรือเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทั้งปวงซ่ึงมีขึ้นก่อนหนำ้น้ี 

▪ ห้ำมผูข้ำยโอนสิทธิหรือมอบหมำยภำระผกูพนัของตนไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนตำมใบส่ังซ้ือน้ี 

โดยไม่ไดรั้บหนงัสือยินยอมจำกผูซ้ื้อก่อน 

กำรขำยส่วนไดเ้สียท่ีมีอ ำนำจควบคุมในหลกัทรัพยท่ี์มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซ่ึงอยูใ่นมือของผูข้ำย 

กำรควบกิจกำร หรือกำรรวมธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูข้ำย 

ซ่ึงเปล่ียนแปลงอ ำนำจควบคุมสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูข้ำย 

หรือผูข้ำยไม่ใช่บริษทัที่คงอยูภ่ำยหลงักำรควบกิจกำร 

จะถือเป็นกำรโอนสิทธิในใบส่ังซ้ือท่ีจ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมยินยอมของผูซ้ื้อ 

▪ ผูซ้ื้อมีควำมรับผิดแต่ผูเ้ดียวต่อผูข้ำยตำมใบส่ังซ้ือ (รวมถึงกำรเลิก ครบก ำหนด หรือยกเลิกใบส่ังซ้ือ) 

ในกำรช ำระเงินส ำหรับสินคำ้และบริกำร และช ำระเงินท่ีเก่ียวกบักำรเลิกใบส่ังซ้ือตำมท่ีบรรยำยไวข้ำ้งตน้  
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ผูซ้ื้อจะไม่มีควำมรับผิดใดทั้งส้ินต่อผูข้ำย ส ำหรับกำรสูญเสียผลก ำไรหรือประโยชน์ 

หรือผลก ำไรหรือประโยชนท่ี์คำดหมำย เบ้ียปรับ หรือค่ำเสียหำยสืบเน่ือง ค่ำเสียหำยต่อเน่ือง 

ค่ำเสียหำยเชิงลงโทษ ค่ำเสียหำยเป็นทวีคูณ หรือค่ำเสียหำยเพื่อเป็นเยี่ยงอยำ่ง 

หรือควำมรับผิดท่ีเก่ียวกบัค ำส่ังซ้ือน้ี ไม่ว่ำส ำหรับกำรผิดสัญญำ ควำมรับผิดทำงละเมิด กำรช ำระเงินล่ำชำ้ 

ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น กำรบำดเจบ็เสียหำยส่วนบคุคล ควำมเจบ็ป่วย หรือกำรเสียชีวิต หรือประกำรอื่นใด 

▪ ใบส่ังซ้ือน้ีระบุรวมสิทธิท่ีเก่ียวกบักำรคืนอำกรศุลกำกรและอำกรขำเขำ้ หำกมี 

รวมถึงสิทธิท่ีเกิดขึ้นโดยกำรเขำ้แทนท่ีกนั และสิทธิท่ีอำจไดม้ำจำกผูจ้ดัหำสินคำ้ของผูข้ำย 

ซ่ึงผูข้ำยสำมำรถโอนให้กบัผูซ้ื้อได ้ ผูข้ำยจะแจง้ให้ผูซ้ื้อทรำบถึงกำรมีอยูข่องสิทธิดงักล่ำว 

และเม่ือมีกำรร้องขอใหจ้ดัหำเอกสำรตำมท่ีอำจจ ำเป็นเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงกำรคืนอำกรดงักล่ำว 

▪ กำรท่ีคู่สัญญำฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดไม่เรียกร้องใหคู้่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงปฏิบติัตำมใบส่ังซ้ือน้ี 

จะไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิในกำรเรียกร้องกำรปฏิบติัตำมใบส่ังซ้ือน้ีในภำยหลงั 

และกำรยกเวน้กำรผิดบทบญัญติัใดของใบส่ังซ้ือน้ีโดยคู่สัญญำฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดก็ไม่ถือเป็นกำรยกเวน้กำรผิดบ

ทบญัญติัเดิมหรือบทบญัญติัอ่ืนใดในคร้ังถดัมำ 

▪ ผูข้ำยและผูซ้ื้อเป็นคู่สัญญำท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

ไม่มีขอ้ควำมใดในใบส่ังซ้ือน้ีจะท ำใหคู้่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงเป็นตวัแทนหรือผูแ้ทนตำมกฎหมำยของคู่สัญญ

ำอีกฝ่ำยหน่ึงเพื่อวตัถุประสงคใ์ดๆ 

และไม่เป็นกำรให้อ ำนำจแก่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงในกำรรับเอำหรือก่อให้เกิดภำระผกูพนัแทนหรือในนำมข

องคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึง 

▪ ใบส่ังซ้ือน้ีจะตีควำมตำมกฎหมำยของประเทศไทย โดยไม่ค ำนึงถึงกำรขดักนัแห่งหลกักฎหมำย ทั้งน้ี 

จะไม่ใชบ้งัคบัอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำดว้ยสัญญำซ้ือขำยระหว่ำงประเทศ (United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods)  

ผูข้ำยตกลงว่ำเขตอ ำนำจและสถำนท่ีส ำหรับกำรฟ้องร้องหรือด ำเนินคดีหรือเก่ียวกบัใบส่ังซ้ือน้ี 

คือศำลท่ีเหมำะสมในประเทศไทย 

และสละสิทธ์ิในกำรโตแ้ยง้เขตอ ำนำจและสถำนท่ีดงักล่ำวไวเ้ป็นกำรเฉพำะ 

▪ หำกขอ้ก ำหนดใดในใบส่ังซ้ือน้ีไม่สมบูรณ์หรือใชบ้งัคบัไม่ไดต้ำมบทกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บญัญติั 

ใบส่ังซ้ือท่ีด ำเนินกำร หรือหลกันิติธรรมอื่น 

ให้ถือว่ำขอ้ก ำหนดนั้นถูกปรับปรุงใหม่หรือตดัออกตำมท่ีผูซ้ื้อก ำหนดตำมสมควร 

แต่เพียงเท่ำท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบติัตำมบทกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บญัญติั ใบส่ังซ้ือ หรือหลกันิติธรรมอ่ืนดงักล่ำว 

และบทบญัญติัอ่ืนใดของใบส่ังซ้ือน้ีจะยงัมีผลบงัคบัอยำ่งสมบูรณ์  
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หำกใบส่ังซ้ือน้ีครอบคลุมสินคำ้หรือบริกำรท่ีจะส่งออกหรือน ำเขำ้จำกประเทศอ่ืนนอกเหนือจำกประเทศไทย 

ซ่ึงมีกฎหมำย หลกัเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัซ่ึงกระทบต่อกำรประกอบหรือคุณภำพของสินคำ้หรือบริกำร 

หรือขอ้ก ำหนดอ่ืนใดท่ีเป็นสำระส ำคญัของใบส่ังซ้ือน้ี ผูข้ำยจะแจง้ให้ผูซ้ื้อทรำบ 

และผูซ้ื้ออำจเลือกท่ีจะจดัท ำขอ้ตกลงเพ่ิมเติมแนบทำ้ยใบส่ังซ้ือน้ี โดยกล่ำวถึงกฎหมำย หลกัเกณฑ ์

หรือระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่ำว 

หรืออำจส่ังให้ช้ีแนะผูข้ำยเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในกำรขำยท่ีใชบ้งัคบักำรซ้ือของผูซ้ื้อในประเทศอ่ืนเ

ช่นว่ำนั้น และเม่ือผูซ้ื้อมีค ำช้ีแนะดงักล่ำว ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขท่ีเป็นทำงเลือกนั้นจะบงัคบัใบส่ังซ้ือ 

▪ สิทธิและวิธีกำรเยียวยำแกไ้ขท่ีสงวนไวส้ ำหรับผูซ้ื้อในใบส่ังซ้ือน้ี 

จะเป็นสิทธิและวิธีกำรเยียวยำแกไ้ขท่ีสะสมรวมและเพ่ิมขึ้นจำกวิธีกำรเยียวยำแกไ้ขอ่ืนทั้งปวงท่ีมีให้แก่ผูซ้ื้อต

ำมกฎหมำยหรือตำมควำมเป็นธรรม 

▪ กำรส่งมอบ กำรตรวจสอบ กำรช ำระเงิน หรือกำรรับสินคำ้ และกำรปฏิบติัตำมใบส่ังซ้ือแลว้เสร็จ กำรเลิก 

หรือกำรยกเลิกใบส่ังซ้ือน้ีจะไม่กระทบกระเทือนต่อขอ้สัญญำ ค ำรับรอง 

และค ำรับประกนัของผูข้ำยตำมใบส่ังซ้ือน้ี 

▪ หำกใบส่ังซ้ือน้ีระบุครอบคลุมถึงสินคำ้หรือบริกำรเพ่ือใหผู้ซ้ื้อใชใ้นกำรปฏิบติัตำมสัญญำ สัญญำช่วง 

หรือใบส่ังซ้ือท่ีมีรัฐบำลไทย หรือหน่วยงำนหรือกรมของรัฐบำลไทยเป็นผูรั้บจำ้งหลกั 

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขเพ่ิมเติมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดเพ่ิมเติม ก แนบทำ้ยใบส่ังซ้ือน้ีจะใชบ้งัคบั 

▪ หำกใบส่ังซ้ือน้ีระบุครอบคลุมถึงสินคำ้หรือบริกำรท่ีผูข้ำยจะส่งมอบให้กบั 

หรือเพ่ือผลประโยชนข์องสถำนท่ีของผูซ้ื้อท่ีอยูน่อกประเทศไทย 

ใบส่ังซ้ือน้ีจะอยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไขเฉพำะท่ีผูซ้ื้อไดแ้ถลงไวส้ ำหรับประเทศซ่ึงสถำนท่ีดงักล่ำวตั้งอ

ยู ่

แกไ้ขเม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2560 
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