(คําแปล)
ข้ อกําหนดและเงือ่ นไขของใบสั่งซื้อ
ใบสัง่ ซื้อนี้อยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้
1.

ข้ อเสนอ การตอบรับ การเปลีย่ นแปลง เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็ นประการอื่นใดบนหน้าใบสัง่ ซื้อ และอยูภ่ ายใต้สิทธิ

ในการบอกเลิกของผูซ้ ้ือ ใบสัง่ ซื้อนี้เป็ นสัญญาซึ่งมีขอ้ กําหนดว่าผูซ้ ้ือจะซื้อ และผูข้ ายจะขายสิ นค้าหรื อบริ การทั้งปวงที่ระบุ
(หรื อหากจัดหามาจากหลายแหล่ง จะซื้อและขายสิ นค้าหรื อบริ การในสัดส่ วนเฉพาะเจาะจงหรื อในขอบเขตของข้อกําหนด
ของผูซ้ ้ื อตามที่ ระบุ บนหน้าใบสั่งซื้ อ) เป็ นระยะเวลาตามอายุการผลิตโครงการของผูผ้ ลิ ตที่ เกี่ ยวข้อง (รวมถึ งการขยาย
ระยะเวลาและการปรับปรุ งรุ่ น) ตามที่ผผู ้ ลิตชิ้นส่ วนและอุปกรณ์เดิมหรื อลูกค้าของผูซ้ ้ื อกําหนดไว้ หนังสื อตอบรับใบสั่ง
ซื้อนี้หรื อการเริ่ มดําเนิ นการงานหรื อบริ การใดๆ ตามใบสั่งซื้ อ จะถือเป็ นการตอบรับใบสั่งซื้ อนี้ การตอบรับดังกล่าวจํากัด
เพียงแค่และถือเป็ นการที่ ผูข้ ายยอมรับข้อกําหนดและเงื่ อนไขเหล่านี้ โดยเฉพาะ ผูซ้ ้ื อขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งซึ่ งข้อกําหนด
และเงื่อนไขทั้งปวงที่ผขู ้ ายเสนอซึ่งแตกต่างหรื อนอกเหนือไปจากใบสั่งซื้ อนี้ การอ้างความตกลงโดยวาจาหรื อความเข้าใจ
อื่นอันเป็ นการพยายามเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้อตกลงอันเป็ นผลจากใบสัง่ ซื้ อนี้ ใดๆ จะไม่ผูกพันผูซ้ ้ื อ การอ้างถึงราคา
เสนอขายของผูข้ ายหรื อการสื่ อสารอื่ นที่ เกิ ดขึ้นก่ อนหน้านี้ บนหน้าใบสั่งซื้ อไม่เป็ นนัยแสดงถึงการยอมรับข้อกําหนด
เงื่ อนไข หรื อคําสั่งใดๆ ที่ระบุในใบสั่งซื้ อนั้น แต่มีเพียงเพื่อรวมคําบรรยายรายละเอียดหรื อข้อมูลจําเพาะของสิ นค้าหรื อ
บริ การที่ จ ะจัดหาให้แก่ ผูซ้ ้ื อ เอาไว้ ตราบเท่ า ที่ ค าํ บรรยายรายละเอี ย ดหรื อข้อมู ล จํา เพาะดังกล่ าวไม่ ข ัดต่ อคํา บรรยาย
รายละเอียดหรื อข้อมูลจําเพาะที่ระบุบนหน้าใบสัง่ ซื้อเท่านั้น
2.

ราคา ใบสัง่ ซื้ อนี้ จะต้องไม่กรอกราคาที่สูงกว่าราคาที่ระบุไว้บนหน้าใบสั่งซื้ อ เว้นแต่ผูซ้ ้ื อได้ตกลงไว้เป็ นประการ

อื่นใดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ราคาที่ระบุในใบสัง่ ซื้อนี้รวมไปถึงค่าจ้างช่วงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้ อนี้ ผูซ้ ้ื อจะไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นใดๆ ที่ผขู ้ ายทําให้เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับวัตถุดิบหรื อผูร้ ับจ้างช่วง เว้นแต่ผซู ้ ้ื อได้เจรจาและตกลง
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า


ผูข้ ายรับประกันว่าราคาที่ระบุในใบสัง่ ซื้อนี้เป็ นราคาที่น่าพอใจไม่นอ้ ยกว่าราคาที่ผขู ้ ายได้เสนอให้ลูกค้าอื่นใด
สําหรับสิ นค้าหรื อบริ การในลักษณะเดียวกัน (หลังจากพิจารณาส่ วนลด เงินคืน และส่ วนยอมให้) หากผูข้ าย
แจ้งราคาที่ต่าํ กว่าให้กบั บุคคลใดหรื อรับชําระเงินในราคาที่ต่าํ กว่าจากบุคคลใดตลอดระยะเวลาของสัญญานี้
ราคาที่ ต่าํ กว่าดังกล่าวจะใช้เป็ นเกณฑ์สาํ หรับปริ มาณสิ นค้าหรื อบริ การที่ ยงั ไม่ส่งมอบตามใบสั่งซื้ อนี้ หาก
ผูซ้ ้ื อได้รับแจ้งราคาที่ ต่าํ กว่าจากบุคคลอื่นที่ ไม่ใช่ผูข้ าย และผูข้ ายไม่ประสงค์ที่จะยอมตามราคาที่ต่ าํ กว่านั้น
ผูซ้ ้ือสามารถซื้อสิ นค้าหรื อบริ การในปริ มาณที่ยงั ไม่ส่งมอบตามใบสัง่ ซื้อนี้ในราคาที่ต่าํ กว่าได้ โดยจะเป็ นการ
ยกเลิกใบสัง่ ซื้อนี้อนั ปราศจากความรับผิดต่อผูข้ ายสําหรับปริ มาณที่ยงั ไม่ส่งมอบ



ราคาที่ ระบุในใบสั่งซื้ อนี้ เป็ นราคาที่รวมภาษีของรัฐบาลและภาษีทอ้ งถิ่นทั้งปวงที่กฎหมายกําหนดให้ผขู ้ าย
เก็บจากผูซ้ ้ื อ และเป็ นภาษีที่ผูข้ ายไม่สามารถได้รับยกเว้น ภาษีดงั กล่าวจะแสดงแยกต่างหากในใบเรี ยกเก็บ
เงินของผูข้ าย โดยผูซ้ ้ือต้องเป็ นผูช้ าํ ระภาษีน้ นั เว้นแต่จะมีการยกเว้นภาษีให้
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เว้นแต่ผูซ้ ้ื อได้ตกลงไว้เป็ นประการอื่ นใดเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ราคาที่ ระบุ ในใบสั่งซื้ อนี้ เป็ นราคาที่ รวม
ค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่ อ บรรทุกสิ นค้า จัดเก็บ ลากตู ้ และขนส่ งไปยังจุดส่ งมอบต้นทาง (F.O.B. point)
ผูข้ ายจะชําระค่าจัดส่งทั้งหมดที่เกินมาจากจํานวนที่ผซู ้ ้ือได้ตกลงว่าจะชําระไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร



ผูข้ ายรับประกันว่าราคาต่างๆ จะเป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ และคําสั่งในระดับรัฐที่ใช้
บังคับทั้งปวง

3.

การขนส่ งสินค้ าและการบรรจุหีบห่ อ การขนส่งสิ นค้าทั้งหมดต้องขนส่ งพร้อมกับใบส่ งของซึ่ งบรรยายสิ นค้า ระบุ

เลขที่ใบสั่งซื้ อ และแสดงปลายทางการขนส่ ง ผูข้ ายตกลงว่าจะนําส่ งใบตราส่ งสิ นค้าต้นฉบับหรื อใบรับสิ นค้าอื่นสําหรับ
การขนส่งสิ นค้าแต่ละครั้งตามคําสัง่ ของผูข้ ายโดยเร็ ว โดยไม่เรี ยกเก็บค่าบรรจุหีบห่ อ บรรจุลงั และขนส่ งใด เว้นแต่จะได้
ระบุไว้ในใบสัง่ ซื้อนี้ สิ นค้า (รวมไปถึงอุปกรณ์ใดๆ) ที่ขนส่งตามใบสัง่ ซื้อนี้ ต้องขนส่งโดยไม่มีน้ าํ มันหรื อของเหลวอื่นใด
และต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของผูข้ ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลว่าด้วยสิ่ งแวดล้อม รวมถึงแต่
ไม่จาํ กัดเพียง ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมนํ้าเสี ย การใช้สารเคมี และการรับสัมผัส
สารเคมีของพนักงาน ผูข้ ายจะรับความรับผิดสําหรับปริ มาณที่ทาํ หกหากการขนส่ งสิ นค้าไม่เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ดังกล่าว
4.

การส่ งมอบ - ความเสี่ยงของการสู ญหาย การส่ งมอบสิ นค้าต้องส่ งมอบในปริ มาณและเวลาที่ระบุไว้บนหน้าใบสั่ง

ซื้อนี้หรื อตามกําหนดการของผูซ้ ้ือ โดยมีเวลาเป็ นสาระสําคัญ กําหนดการส่งมอบของผูซ้ ้ือเป็ นส่วนหนึ่ งของใบสั่งซื้ อ และ
อยูภ่ ายใต้บงั คับของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ แต่ไม่ใช่เป็ นสัญญาแยกต่างหากจากกัน ผูซ้ ้ื อจะไม่ตอ้ งชําระเงินสําหรับ
สิ นค้าที่ส่งมอบให้กบั ผูซ้ ้ือในปริ มาณที่เกินกว่าปริ มาณที่ระบุไว้ในกําหนดการส่ งมอบของผูซ้ ้ื อที่ระบุในใบสั่งซื้ อนี้ หรื อใน
ใบสัง่ ปล่อยสิ นค้าที่ผซู ้ ้ือออก ผูซ้ ้ืออาจปฏิเสธไม่รับการส่งมอบสิ นค้าใดๆ ที่ส่งมอบก่อนหรื อหลังวันส่งมอบที่ระบุเกินกว่า
2 สัปดาห์


หากผูข้ ายไม่ดาํ เนิ นการส่ งมอบตามข้อกําหนดการส่ งมอบที่ได้ตกลงกันไว้ดว้ ยเหตุผลอื่นใดนอกเหนื อจากที่
ระบุในย่อหน้าที่ 13 ข้างล่างนี้ และผูซ้ ้ือต้องการวิธีขนส่งสิ นค้าที่รวดเร็ วกว่าวิธีขนส่งที่ระบุอยูเ่ ดิม ผูข้ ายจะส่ ง
สิ นค้าอย่างรวดเร็ วที่สุดเท่าที่สามารถกระทําได้โดยค่าใช้จ่ายของผูข้ ายเอง และเรี ยกเก็บเงินจากผูซ้ ้ือในจํานวน
ที่ผซู ้ ้ือควรต้องชําระสําหรับการขนส่งสิ นค้าปกติ (หากมี)



เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็ นประการอื่ นใดในใบสั่งซื้ อนี้ สิ นค้าทั้งหมดขายด้วยการส่ งมอบปลายทาง (F.O.B.
Destination) ผูข้ ายจะรับผิดชอบและรับความเสี่ ยงของการสูญหายหรื อความเสี ยหายต่อสิ นค้าใดๆ จนกว่าผูซ้ ้ือ
จะได้รับสิ นค้า

5.

การเรี ยกเก็บเงิน ภายหลังการส่ งมอบสิ นค้าหรื อให้บริ การ ผูข้ ายจะนําส่ งใบเรี ยกเก็บเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์ให้กบั

ผูซ้ ้ือโดยเร็ ว และจะรับการชําระเงินด้วยเช็คหรื อรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น (รวมไปถึงบัตรชําระค่าสิ นค้าหรื อการโอนเงิน
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ทางอิเล็กทรอนิกส์) แล้วแต่ดุลยพินิจของผูซ้ ้ือ การชําระเงินจะถึงกําหนดชําระในวันที่สองของเดือนที่สองถัดจากวันที่ผูซ้ ้ื อ
ได้รับสิ นค้าหรื อบริ การที่ เป็ นไปตามข้อกําหนด เว้นแต่ตามที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายอาจได้ตกลงกันเป็ นประการอื่นใดเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ผูซ้ ้ืออาจยับยั้งการชําระเงินในระหว่างรอรับหลักฐานที่แสดงว่าสิ นค้าหรื อบริ การที่จดั หาให้ตามใบสั่งซื้ อ
นี้อนั ปราศจากสิ ทธิยดึ หน่วง ภาระติดพัน และสิ ทธิเรี ยกร้องใดๆ ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวเป็ นไปตามรู ปแบบและรายละเอียด
ที่ผซู ้ ้ืออาจสัง่ เงินทั้งหมดที่ตอ้ งชําระให้แก่ผขู ้ ายถือเป็ นจํานวนที่ไม่รวมหนี้ ที่ผูข้ ายมีต่อผูซ้ ้ื อ ผูซ้ ้ื ออาจหักกลบลบหนี้ หรื อ
เรี ยกคืนเงินจํานวนใดที่ถึงกําหนดชําระหรื อจะถึงกําหนดชําระจากฝ่ ายผูซ้ ้ื อไม่วา่ จะเกิดขึ้นอย่างไรและเมื่อใด เอากับเงินที่
ถึงกําหนดชําระหรื อจะถึงกําหนดชําระแก่ผขู ้ าย หากภาระหนี้ ของผูข้ ายที่มีต่อผูซ้ ้ื อมีขอ้ โต้แย้ง มีเงื่อนไข หรื อไม่ชาํ ระหนี้
ผูซ้ ้ืออาจเลื่อนการชําระเงินจํานวนที่ถึงกําหนดชําระแก่ผขู ้ ายไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนไปจนกว่าจะยุติปัญหาหนี้ ดงั กล่าว
ได้ นอกจากนี้ ในกรณี ที่ผซู ้ ้ื อรู ้สึกว่าตนเองไม่มนั่ คงหรื อมีความเสี่ ยงตามสมควร ผูซ้ ้ื ออาจยับยั้งการชําระเงินและเรี ยกคืน
เงินจํานวนดังกล่าวที่ถึงกําหนดชําระแก่ผขู ้ ายเพื่อป้ องกันตนเองจากความเสี่ ยงนั้น
6.

คํารับประกันของผู้ขาย ผูข้ ายขอรับประกันโดยชัดแจ้งว่าสิ นค้าหรื อบริ การทั้งหมดที่ครอบคลุมภายใต้ใบสั่งซื้ อนี้

(1) เป็ นไปตามใบสั่งซื้ อ ข้อมูล จําเพาะ แบบวาด ตัวอย่าง และคําบรรยายรายละเอี ย ดที่ จัดหาให้แ ก่ หรื อ โดยผูซ้ ้ื อ (2)
เหมาะสมในการใช้ประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์ ประกอบจากวัสดุและฝี มือช่างที่ ดี และปราศจากข้อบกพร่ อง และ (3) มีความ
เหมาะสมและเพียงพอแก่ประโยชน์อนั มุ่งจะใช้โดยเฉพาะตามเจตนาของผูซ้ ้ือ หากผูข้ ายได้เข้าร่ วมการออกแบบสิ นค้าหรื อ
อนุมตั ิแบบ ผูข้ ายยังรับประกันอีกว่าสิ นค้าไม่มีขอ้ บกพร่ องในการออกแบบ ผูซ้ ้ื อเชื่อถือความเชี่ยวชาญของผูข้ ายในการ
เลือก ผลิต และรวมสิ นค้าและบริ การ หากผูข้ ายทราบ ได้รับแจ้ง หรื อได้รับทราบว่าสิ นค้าหรื อบริ การไม่เหมาะสมแก่การ
ใช้งานตามเจตนาของผูซ้ ้ื อ หรื อข้อมูลจําเพาะที่ผซู ้ ้ื อหรื อลูกค้าของผูซ้ ้ื อจัดหาให้แก่ผูข้ ายจะส่ งผลให้การทํางานที่น่าพอใจ
ของสิ นค้าหรื อบริ การลดทอนลง ผูข้ ายจะแจ้งให้ผูซ้ ้ื อทราบทันที ผูข้ ายจะแจ้งให้ผูซ้ ้ื อทราบหากสถานที่ ต้ งั หรื อสภาวะ
แวดล้อมของสิ นค้าหรื อบริ การภายในยานพาหนะหรื อผลิ ตภัณฑ์จะส่ งผลกระทบต่อการทํางานของสิ นค้าหรื อบริ การ
หรื อไม่ หรื อหากมี ส่ิ งใด (ซึ่ งต่างจากที่ แสดงไว้ใ นแบบพิมพ์ห รื อข้อ มูลจํา เพาะ) ที่ จาํ เป็ นเพื่อ ให้สิน ค้าใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ สิ นค้าและบริ การทั้งปวงอยูภ่ ายใต้การตรวจสอบของผูซ้ ้ื อ การชําระเงิ น การตรวจสอบ และการรับสิ นค้า
หรื อบริ การจะไม่ถือเป็ นการยอมรับสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อละเว้นการผิดคํารับประกันใดๆ
7.

การปฏิเสธสินค้ า สิ นค้าที่ไม่ตรงตามข้อกําหนดหรื อบกพร่ องสามารถคืนแก่ผขู ้ าย โดยผูซ้ ้ื อสามารถเลือกรับเงินคืน

เต็มจํานวนหรื อเปลี่ยนแทนด้วยสิ นค้าใหม่ โดยเป็ นความเสี่ ยงและค่าใช้จ่ายของผูข้ าย ซึ่ งรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดสําหรับ
แรงงานและวัสดุในการจัดการหรื อนําส่ วนที่ บกพร่ องออกไป ค่าบริ การ คัดสิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ และขนส่ งทั้งไปและกลับ
สิ นค้าที่ไม่ตรงตามข้อกําหนดจะไม่มีการเปลี่ยนแทน เว้นแต่ตามที่ใบสัง่ ซื้อสิ นค้าเปลี่ยนแทนซึ่งผูซ้ ้ือลงนามไว้จะอนุญาต
8.

การเปลีย่ นแปลง ผูซ้ ้ือสามารถเปลี่ยนแปลงแบบวาด แบบ และข้อมูลจําเพาะสิ นค้า หรื อเปลี่ยนแปลงขอบเขตของ

งานที่ครอบคลุมตามใบสั่งซื้ อนี้ รวมถึงงานที่เกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว เช่น แบบวาด แบบ ข้อมูลจําเพาะ การตรวจสอบ การ
ทดสอบ หรื อ การควบคุ ม คุ ณภาพ วิธี บรรจุ หีบ ห่ อ และขนส่ ง สถานที่ ส่ งมอบ คํา แนะนําการขนส่ ง และปริ ม าณหรื อ
กําหนดการส่งมอบ โดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อใดก็ได้ ผูข้ ายตกลงว่าจะดําเนิ นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเร็ ว หาก
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การเปลี่ยนแปลงเช่นว่าส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรื อเวลาที่ตอ้ งใช้ในการดําเนินการ และหากผูข้ ายเรี ยกร้องให้มีการปรับเพิ่ม
เงินเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในสิ บสี่ (14) วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะทําการปรับ
เพิ่มเงินอย่างเป็ นธรรม รวมทั้งปรับปรุ งใบสั่งซื้ อนี้ ให้สอดคล้องกันด้วย มิเช่นนั้น การเรี ยกร้องให้ปรับเพิ่มเงินอย่างเป็ น
ธรรมจะถูกละเว้นและใบสัง่ ซื้อจะถือว่าได้ปรับปรุ งแล้ว ผูข้ ายจะปฏิบตั ิตามใบสัง่ ซื้อตามที่เปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างแข็งขัน
ในระหว่างรอการตกลงเรื่ องจํานวนที่ปรับเพิ่มอย่างเป็ นธรรม ไม่มีขอ้ ความใดในใบสั่งซื้ อนี้ จะผ่อนผันหรื อปลดเปลื้อง
ผูข้ ายจากการปฏิ บตั ิ ตามใบสั่งซื้ อตามที่ ได้เปลี่ยนแปลงนี้ ต่อไปโดยไม่ชักช้า ผูข้ ายต้องไม่ทาํ การเปลี่ยนแปลงในแบบ
กระบวนการ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง หรื อสถานที่ส่งมอบโดยไม่ได้รับหนังสื ออนุมตั ิจากผูซ้ ้ือ
9.

การเลิกใบสั่งซื้อเนื่องจากล้ มละลาย ผูซ้ ้ืออาจบอกเลิกใบสัง่ ซื้อนี้โดยไม่มีความรับผิดเมื่อเกิดเหตุใดต่อไปนี้หรื อเหตุ

อื่นใดที่เทียบเคียงได้ (1) ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของผูข้ าย (2) การยืน่ คําร้องขอล้มละลายโดยสมัครใจหรื อไม่สมัครใจโดย
ผูข้ ายหรื อต่อผูข้ าย (3) การแต่งตั้งผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์หรื อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ให้กบั ผูข้ าย (4) การที่ผูซ้ ้ื อให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินหรื อประการอื่นใดที่ใบสั่งซื้ อนี้ ไม่ได้กาํ หนดไว้ แต่มีความจําเป็ นเพื่อให้ผขู ้ ายสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ของตนภายใต้ใบสั่งซื้ อนี้ หรื อ (5) การที่ ผูข้ ายทําสัญญาโอนสิ ทธิ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ โดยมีเงื่ อนไขว่าคําร้อง การ
แต่งตั้ง หรื อการโอนสิ ทธิดงั กล่าวไม่ถูกยกเลิกหรื อทําให้เป็ นโมฆะภายในสิ บห้า (15) วันภายหลังจากเกิดเหตุน้ นั ผูข้ ายจะ
ชดใช้ให้ผูซ้ ้ื อสําหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ ผูซ้ ้ื อมีข้ ึนเกี่ ยวกับเหตุดงั กล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะมีการบอกเลิกใบสั่งซื้ อนี้ หรื อไม่
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ค่าทนายความหรื อค่าวิชาชีพทั้งปวง
10.

การเลิกใบสั่งซื้อตามความสะดวก นอกเหนือจากสิ ทธิอื่นใดของผูซ้ ้ือในการยกเลิกหรื อบอกเลิกใบสัง่ ซื้อนี้ ผูซ้ ้ืออาจ

บอกเลิกใบสัง่ ซื้อนี้ท้ งั หมดหรื อบางส่วนเมื่อใดก็ได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใดโดยมีหนังสื อบอกกล่าวถึงผูข้ าย เมื่อได้รับหนังสื อบอก
กล่าวแล้ว ผูข้ ายจะยุติงานในใบสัง่ ซื้ อนี้ หรื อในส่ วนของใบสัง่ ซื้ อที่ ถูกบอกเลิกทันที และแจ้งผูร้ ับจ้างช่วงให้กระทําอย่าง
เดียวกัน ผูซ้ ้ือจะชําระราคาตามใบสัง่ ซื้อให้แก่ผขู ้ ายสําหรับสิ นค้าและบริ การที่ดาํ เนินการโดยสมบูรณ์ตามใบสัง่ ซื้อนี้และยัง
ไม่ได้ชาํ ระเงินก่อนหน้านี้ ในกรณี ที่ส่ิ งของหรื อวัสดุจะต้องผลิตเป็ นการเฉพาะสําหรับผูซ้ ้ื อตามใบสัง่ ซื้ อนี้ และในกรณี ที่
ผูข้ ายไม่ได้ผิดนัด จะมีการปรับเพิ่มราคาอย่างเป็ นธรรมเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนจริ งที่ ยงั ไม่รวมกําไรของผูข้ าย สําหรับ
ชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตและวัตถุดิบ ณ วันที่บอกเลิก เพียงเท่าที่ตน้ ทุนดังกล่าวมีจาํ นวนตามสมควรและสามารถ
แบ่งสรรปั นส่วนตามหลักการบัญชีที่ยอมรับทัว่ ไปได้อย่างเหมาะสมกับส่วนที่บอกเลิกในใบสั่งซื้ อนี้ ผูซ้ ้ื อจะไม่ตอ้ งรับผิด
สําหรับค่าบริ การหรื อค่าใช้จ่ายที่ผูข้ ายทําให้มีข้ ึนก่อนระยะเวลาสั่งซื้ อจนได้รับของ ซึ่ งจําเป็ นในการส่ งมอบให้ตรงตาม
กําหนดการ และไม่ตอ้ งรับผิดสําหรับค่าใช้จ่าย ค่าบริ การ หรื อความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากได้แจ้งยกเลิกใบสั่งซื้ อ
แล้ว ผูซ้ ้ือจะไม่ชาํ ระเงินสําหรับสิ นค้าที่สาํ เร็ จแล้ว ชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต หรื อวัตถุดิบในจํานวนเกินกว่าที่ผูซ้ ้ื อ
ได้อนุมตั ิไว้ หรื อสําหรับสิ นค้าที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบซึ่งอยูใ่ นคลังสิ นค้ามาตรฐานของผูข้ ายหรื อซึ่ งพร้อมซื้ อขาย ผูข้ ายต้องยื่น
สิ ทธิเรี ยกร้องใดๆ ต่อผูซ้ ้ือภายในสามสิ บ (30) วันหลังจากวันที่บอกเลิก มิเช่นนั้น จะเป็ นอันสละสิ ทธิ เรี ยกร้องดังกล่าวไป
การชําระเงินให้กบั ผูข้ ายตามย่อหน้า 10 นี้เป็ นความรับผิดชอบของผูซ้ ้ือแต่ผเู ้ ดียวในกรณี ที่มีการยกเลิกใบสัง่ ซื้อ ผูข้ ายตกลง
จะไม่เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดจากผูซ้ ้ือ และผูซ้ ้ือจะไม่ตอ้ งรับผิดสําหรับต้นทุน ค่าใช้จ่าย การสูญเสี ย หรื อ
ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการยกเลิกหรื อบอกเลิกใบสัง่ ซื้อตามย่อหน้า 10 นี้ ผูซ้ ้ือได้อาศัยเอาความตกลงของผูข้ ายในการผลิต
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(คําแปล)
สิ นค้าหรื อให้บริ การในราคาและตามข้อกําหนดที่ระบุในใบสัง่ ซื้อ เพื่อให้ผซู ้ ้ือสามารถปฏิบตั ิตามสัญญาขายผลิตภัณฑ์อนั มี
สิ นค้าและบริ การดังกล่าวรวมอยูใ่ ห้กบั ลูกค้าของผูซ้ ้ือได้ ดังนั้น ห้ามผูข้ ายบอกเลิกใบสัง่ ซื้อนี้ก่อนครบกําหนด
11.

การเลิกใบสั่ งซื้อเนื่องจากผิดนัด นอกเหนื อจากวิธีการเยียวยาแก้ไขหรื อสิ ทธิ อื่นใดที่กฎหมายอนุญาต ผูซ้ ้ื อสงวน

สิ ทธิในการยกเลิกใบสัง่ ซื้อนี้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน เพราะเหตุผิดนัดของผูข้ าย หากผูข้ าย (1) ปฏิเสธไม่ยอมรับหรื อผิด
ข้อกําหนดใดของใบสัง่ ซื้อนี้ รวมไปถึงคํารับรองของผูซ้ ้ือ (2) ไม่ให้บริ การหรื อส่งมอบสิ นค้าตามที่ผซู ้ ้ื อระบุ หรื อ (3) ไม่มี
ความคืบหน้าในการปฏิบตั ิงานจนคุกคามต่อการให้บริ การหรื อส่งมอบสิ นค้าโดยครบถ้วนอย่างเหมาะสมและตรงเวลา และ
ไม่แก้ไขการไม่ปฏิ บตั ิหรื อการผิดข้อกําหนดดังกล่าวภายในสิ บ (10) วันหลังจากที่ ได้รับหนังสื อแจ้งจากผูซ้ ้ื อถึงการไม่
ปฏิบตั ิหรื อการผิดข้อกําหนดนั้น หากผูซ้ ้ือบอกเลิกภาระผูกพันในการซื้ อของตนตามย่อหน้านี้ ผูซ้ ้ื อจะไม่มีภาระผูกพันต่อ
ผูข้ ายในเรื่ องที่เกี่ยวกับส่วนที่บอกเลิกของใบสัง่ ซื้อนี้ และผูซ้ ้ือจะมีความรับผิดสําหรับส่ วนที่ได้ส่งมอบแล้วตามใบสัง่ ซื้ อนี้
เท่านั้น ทั้งนี้ ในอัตราที่ระบุไว้บนหน้าของใบสั่งซื้ อนี้ ผูซ้ ้ื อจะมีสิทธิ เรี ยกค่าเสี ยหายหรื อความสู ญเสี ยทั้งปวงอันเนื่ องจาก
การปฏิเสธไม่ยอมรับข้อกําหนด การผิดข้อกําหนด หรื อการไม่ปฏิบตั ิงานของผูข้ าย
12.

การเปลี่ยนแหล่ งจัดหาสิ นค้ า ในเรื่ องเกี่ ยวกับการครบกําหนด ยกเลิก หรื อบอกเลิกใบสั่งซื้ อไม่ว่าทั้งหมดหรื อ

บางส่ วนโดยผูซ้ ้ื อหรื อผูข้ าย ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรื อโดยไม่มีเหตุ (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การตัดสิ นใจเปลี่ยนแหล่งผลิต
สิ นค้าเป็ นแหล่งอื่น รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง โรงงานที่ผซู ้ ้ื อเป็ นเจ้าของหรื อดําเนิ นการเอง) ผูข้ ายจะให้ความร่ วมมือในการ
เปลี่ ยนแหล่งจัดหา ผูข้ ายจะดําเนิ นการผลิตและส่ งมอบสิ นค้าและบริ การทั้งปวงที่ ผูซ้ ้ื อสั่งต่อไปในอัตราราคาและตาม
ข้อกําหนดของใบสัง่ ซื้อ โดยไม่มีค่าบริ การเพิ่มเติมหรื อเงื่อนไขอื่นตลอดระยะเวลาที่ผซู ้ ้ื อจําเป็ นต้องใช้ในการเปลี่ยนไปใช้
บริ การผูจ้ ัดหาสิ นค้าอื่นให้สําเร็ จ ภายใต้ขอ้ จํากัดความสามารถตามสมควรของผูข้ าย ผูข้ ายจะดําเนิ นการให้มีการผลิ ต
ล่วงเวลาพิเศษ การเก็บและ/หรื อการจัดการสิ นค้าคงคลังหรื อบริ การพิเศษ บรรจุภณั ฑ์และการขนส่งพิเศษ และบริ การพิเศษ
อื่นๆ (เรี ยกรวมกันว่า "การสนับสนุนการเปลี่ยนแหล่งจัดหา") ตามที่ผูซ้ ้ื อได้ขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยชัดแจ้ง หากการ
เปลี่ยนแหล่งจัดหาสิ นค้าหรื อบริ การเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากการเลิกหรื อผิดสัญญาของผูข้ าย ผูซ้ ้ื อจะชําระค่า
การสนับ สนุ น การเปลี่ ย นแปลงแหล่ ง จัด หาตามที่ ร้ อ งขอและที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามจริ ง และตามสมควรเมื่ อ ระยะเวลาการ
เปลี่ยนแปลงแหล่งจัดหาสิ้นสุดลง โดยมีเงื่อนไขว่า ผูข้ ายได้แจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามคําร้องขอของผูซ้ ้ือก่อนที่
จะทําให้มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากคู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายไม่เห็นพ้องเรื่ องค่าการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดหา ผูซ้ ้ื อจะ
ชําระส่วนที่ตกลงให้แก่ผขู ้ าย และชําระส่วนที่โต้แย้งกันให้กบั บุคคลที่สามเพื่อการชําระเงินหลังจากที่สามารถยุติขอ้ โต้แย้ง
ดังกล่าวได้แล้ว
13.

ความล่ า ช้ า ที่ไ ม่ ต้ องรั บ ผิด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายไม่ต ้องรั บ ผิด สํา หรั บการไม่ ปฏิ บัติ ที่เ กิ ด จากเหตุ หรื อกรณี อ ัน

นอกเหนื อการควบคุมตามสมควรของตนและโดยที่ ไม่ใช่ความผิดหรื อความประมาทเลินเล่อของตน รวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เพียง เหตุสุดวิสยั หรื อศัตรู ของสาธารณะ การกระทําของหน่วยงานรัฐของประเทศหรื อต่างประเทศ (ไม่วา่ สมบูรณ์หรื อไม่)
อัคคีภยั การจลาจล สงคราม การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย ปั ญหาแรงงาน (รวมถึง การปิ ดงาน การนัดหยุดงานหรื อการ
ถ่วงงาน) หรื อการไม่สามารถได้มาซึ่งวัสดุ คู่สญ
ั ญาที่ได้รับผลกระทบจะมีหนังสื อแจ้งความล่าช้าดังกล่าวรวมถึง ระยะเวลา
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ที่คาดว่าจะล่าช้าถึงคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งภายในสิ บ (10) วันนับจากที่เกิดความล่าช้า หากผูข้ ายเป็ นฝ่ ายที่ ได้รับผลกระทบ
ผูข้ ายจะดําเนิ นการตามสมควร รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การใช้ประโยชน์โรงงานผลิตชัว่ คราวหรื อสถานที่ทาํ งานชัว่ คราว
หรื อการย้ายเครื่ องมือการผลิตที่มีไปยังโรงงานผลิตของบุคคลภายนอกเพื่อรับรองว่าการจัดหาสิ นค้าและ/หรื อบริ การจะตรง
ตามข้อกําหนดของใบสัง่ ซื้อนี้ ตลอดระยะเวลาที่ล่าช้าหรื อการไม่ปฏิบตั ิงานของผูข้ าย ผูซ้ ้ื ออาจซื้ อสิ นค้าจากแหล่งอื่นและ
ปรับลดรายการที่มีกบั ผูข้ ายตามปริ มาณสิ นค้านั้นโดยไม่มีความรับผิดใดๆ หากผูซ้ ้ื อร้องขอ ผูข้ ายจะจัดหาการรับประกันที่
เพียงพอรับรองว่าการล่าช้านั้นจะไม่ล่าช้าเกินกว่าสามสิ บ (30) วัน โดยจัดหาให้ผซู ้ ้ื อภายในสิ บ (10) วันนับจากวันที่ร้องขอ
หากความล่าช้าดําเนิ นต่อไปเป็ นระยะเวลานานกว่าสามสิ บ (30) วัน หรื อผูข้ ายไม่จดั หาการรับประกันที่เพียงพอรับรองว่า
การล่าช้านั้นจะสิ้นสุดภายในสามสิ บ (30) วัน ผูซ้ ้ืออาจยกเลิกใบสัง่ ซื้อนี้ทนั ทีโดยปราศจากความรับผิด
14.

ข้ อพิพาทแรงงาน ผูข้ ายจะมี หนังสื อบอกกล่าวถึงผูซ้ ้ื อล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดื อนก่ อนสัญญาจ้างแรงงานฉบับ

ปั จจุบนั ใดๆ จะครบกําหนด หากผูซ้ ้ื อร้องขอ ผูข้ ายจะจัดตั้งคลังสิ นค้าคงเหลือสําหรับสิ นค้าที่สาํ เร็ จแล้วเป็ นระยะเวลา 30
วัน ณ สถานที่ที่ได้ตกลงร่ วมกับผูซ้ ้ือด้วยค่าใช้จ่ายของผูข้ ายก่อนที่สัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวจะครบกําหนด ผูข้ ายจะแจ้ง
ให้ผซู ้ ้ือทราบทันทีถึงข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นจริ งหรื อที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่อหรื อทําให้การปฏิบตั ิตามใบสั่งซื้ อที่เปิ ดอยูต่ าม
กําหนดเวลาล่าช้าออกไป
15.

ความต้ องการของลูกค้ า ผูข้ ายจะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของข้อตกลงใดๆ ระหว่างผูซ้ ้ื อและ

ลูกค้าของผูซ้ ้ื อ ("ใบสั่งซื้ อของลูกค้า") ตามที่ ผซู ้ ้ื อได้ตกลงขายให้กบั ลูกค้าของผูซ้ ้ื อซึ่ งผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าประกอบซึ่ งมี
สิ นค้าที่ผขู ้ ายจัดหาให้ตามใบสั่งซื้ อนี้ รวมอยูด่ ว้ ย บทบัญญัติในข้อนี้ โดยเฉพาะจะกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันที่
กําหนดตามโครงการรับประกันสิ นค้าที่ผผู ้ ลิตชิ้นส่ วนและอุปกรณ์เดิมจัดตั้งขึ้น ซึ่ งในท้ายที่สุดจะเป็ นผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์ของ
ผูซ้ ้ื อซึ่ งมีสินค้าที่ ขายโดยผูข้ ายรวมอยู่ ตามข้อกําหนดและเงื่ อนไขของใบสั่งซื้ อของลูกค้า หากผูซ้ ้ื อไม่ได้ทาํ หน้าที่ เป็ น
ผูจ้ ดั หาสิ นค้าทอดแรก คําว่า "ใบสั่งซื้ อของลูกค้า" ที่ได้นิยามไว้จะหมายรวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขของผูผ้ ลิตชิ้นส่ วน
และอุปกรณ์ เดิ มซึ่ งในท้ายที่ สุดจะเป็ นผูซ้ ้ื อผลิ ตภัณฑ์ของผูซ้ ้ื อซึ่ งมี สินค้าหรื อบริ การที่ ขายโดยผูข้ ายรวมอยู่ ผูข้ ายจะ
รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกําหนดที่เปิ ดเผยส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามใบสัง่ ซื้อของผูข้ ายอย่างไร ผูซ้ ้ื อ
อาจมีหนังสื อบอกกล่าวถึงผูข้ าย เพื่อเลือกเปิ ดเผยและใช้บทบัญญัติในใบสัง่ ซื้อของลูกค้าเป็ นเกณฑ์แทนที่จะเป็ นข้อกําหนด
ใดของใบสัง่ ซื้อเมื่อใดก็ได้
16.

แบบรู ป เครื่องมือ และอุปกรณ์ ผูซ้ ้ือจะมีกรรมสิ ทธิ์และสิ ทธิครอบครองแบบรู ป เครื่ องมือ อุปกรณ์นาํ แนว แม่พิมพ์

ตอกโลหะ อุปกรณ์ หรื อวัสดุที่ผซู ้ ้ือจัดหาหรื อชําระเงิน (เรี ยกรวมกันว่า "ทรัพย์สิน") ในทันที และผูข้ ายต้องไม่ใช้ทรัพย์สิน
ดังกล่าวเพื่องานใดนอกเหนือจากงานของผูซ้ ้ือในระหว่างที่ทรัพย์สินอยูใ่ นครอบครองของตน หากผูข้ ายซื้ อทรัพย์สินด้วย
เงิ นทุ น ของผูซ้ ้ื อ หรื อ ชดใช้เ งิ นคื นให้ ผูข้ ายจะจัด ทํา ใบแสดงการขายและบรรดาเอกสารทั้ง ปวงที่ จาํ เป็ นในการโอน
กรรมสิ ทธิ์ให้แก่ผซู ้ ้ือโดยปลอดและปราศจากสิ ทธิยดึ หน่วงใดๆ ในขณะที่ทรัพย์สินอยูใ่ นครอบครองของผูข้ าย ผูข้ ายจะถือ
ครองทรัพย์สินในฐานะผูร้ ับฝากทรัพย์ และต้องรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ผูซ้ ้ื อ
เพิ่มเติม ผูข้ ายจะดูแลและจัดการแผนเพื่อบํารุ ง ซ่อมแซม และเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งแสดงกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินอย่าง
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เหมาะสมตามหลักการปฏิ บตั ิ ทางอุตสาหกรรมที่ ถูกต้อง เมื่ อมี คาํ ร้ องขอ ผูข้ ายจะจัดหารายการสิ นค้าคงเหลือสําหรั บ
ทรัพย์สิน หรื อคืนทรัพย์สินให้กบั ผูซ้ ้ื อในสภาพที่ ได้รับมา เว้นแต่จะได้มีความสึ กหรอตามสมควร และมีการใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานตามปกติของผูซ้ ้ือ
วัสดุที่ผขู ้ ายจัดหาและผูซ้ ้ือชําระเงินหรื อถูกเรี ยกเก็บเงินจะเป็ นของผูซ้ ้ือ โดยมีผขู ้ ายถือครองไว้ในฐานะผูร้ ับฝากทรัพย์ และ
ผูข้ ายจะรั บเอาความเสี่ ยงต่อ การเสี ย หายหรื อสู ญเสี ย ของทรั พ ย์สิน ผูข้ ายจะชดใช้และปกป้ องผูซ้ ้ื อ และตัวแทนและ
พนักงานของผูซ้ ้ื อ จากสิ ทธิ เรี ยกร้อง การทวงถาม ความรับผิด และค่าใช้จ่ายตามหรื อที่ เกิ ดจากการใช้ การเก็บ หรื อการ
จัดการทรัพย์สินจนว่าจะคืนให้อยูใ่ นความครอบครองของผูซ้ ้ื อ ผูข้ ายจะลงนามหรื อขอให้อาํ นาจผูซ้ ้ื อลงนามในนามของ
ผูข้ าย ในเอกสารใดที่ ผซู ้ ้ื อเห็ นว่าจําเป็ นจะต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานระดับประเทศ ระดับรัฐ หรื อระดับท้องถิ่น เพื่อบันทึ ก
กรรมสิ ทธิ์และส่วนได้เสี ยของผูซ้ ้ือในทรัพย์สินใดๆ ที่ผซู ้ ้ือได้จดั หามาหรื อชําระเงินซื้อ
17.

การไม่ เปิ ดเผยสารสนเทศ แบบ และข้ อมูล ผูข้ ายจะเก็บลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ เครื่ องมือการผลิต แบบรู ป แบบ

แบบวาด กระบวนการ ข้อมูลทางวิศวกรรมและธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลกรรมสิ ทธิ์ อื่น (โดยไม่มีขอ้ จํากัด)
ที่ผซู ้ ้ื อจัดหาให้ และใช้ส่ิ งดังกล่าวในการผลิตสิ นค้าตามใบสั่งซื้ อจากผูซ้ ้ื อเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับหนังสื อยินยอมจากผูซ้ ้ื อ
ก่อน เมื่อมีการเลิกหรื อปฏิบตั ิตามใบสัง่ ซื้อนี้จนสําเร็ จ ผูข้ ายจะคืนสิ่ งดังกล่าวทั้งปวงแก่ผูซ้ ้ื อ หรื อจําหน่ายสิ่ งดังกล่าวโดย
ประการอื่นตามคําสัง่ ของผูซ้ ้ือ
18.

ทรัพย์ สินทางปัญญา ผูข้ ายรับประกันว่าวัสดุ สิ่ งที่จดั หาให้ หรื อสิ นค้าอื่นที่ผขู ้ ายหรื อบริ ษทั ในเครื อของผูข้ ายจัดหา

ให้กบั ผูซ้ ้ือ ไม่ละเมิดสิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิในแบบผังภูมิวงจรรวมใดๆ ของไทยหรื อต่างประเทศ
ด้วยการผลิต ใช้ หรื อขายวัสดุ สิ่ งที่จดั หาให้ หรื อสิ นค้าอื่นดังกล่าว และจะไม่ใช้ความลับทางการค้าในทางที่ผิดหรื ออย่าง
ไม่เหมาะสม ผูข้ ายจะ (1) ชดใช้ ต่อสู ้ และปกป้ องผูซ้ ้ื อ ตัวแทน พนักงาน ผูร้ ับช่ วงสิ ทธิ และลูกค้าของผูซ้ ้ื อจากสิ ทธิ
เรี ยกร้อง การทวงถาม ความสู ญเสี ย การฟ้ องร้อง ค่าเสี ยหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายทั้งปวง (รวมถึง ค่าทนายความตาม
สมควร) ที่เกิดขึ้นจากการฟ้ องร้อง สิ ทธิเรี ยกร้อง หรื อการดําเนินคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดไม่วา่ โดยตรงหรื อในฐานเป็ น
ผูม้ ีส่วนร่ วมซึ่งเกิดขึ้นจริ งหรื อถูกกล่าวหา หรื อการชักนําให้ละเมิดสิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ในแบบ
ผังภูมิวงจรรวมใดๆ ของไทยหรื อต่างประเทศด้วยการผลิต ใช้ หรื อขายสิ นค้าหรื อบริ การตามใบสั่งซื้ อ รวมถึงการละเมิดที่
เกิดจากการปฏิ บตั ิตามข้อมูลจําเพาะที่ผูซ้ ้ื อจัดหาให้ หรื อการใช้ความลับทางการค้าในทางที่ผิดหรื ออย่างไม่เหมาะสมซึ่ ง
เกิ ดขึ้นจริ งหรื อถูกกล่าวหา อันเป็ นผลทางตรงหรื อทางอ้อมจากการกระทําของผูข้ าย (2) สละสิ ทธิ เรี ยกร้องต่อผูซ้ ้ื อตาม
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องหรื อกฎหมายอื่นใด รวมถึงการละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ในแบบผังภูมิวงจรรวม หรื อสิ่ งที่ คล้ายคลึ ง
รวมทั้งสิ ทธิเรี ยกร้องที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามข้อมูลจําเพาะที่ผซู ้ ้ือจัดหาให้ และ (3) อนุญาตให้ผซู ้ ้ือใช้สิทธิที่ไม่ผกู ขาด ไม่มี
ค่าสิ ทธิ์ เพิกถอนไม่ได้ และใช้ได้ทวั่ โลกในการซ่อมแซมหรื อได้ซ่อมแซม สร้างใหม่หรื อได้สร้างใหม่ ซึ่งสิ นค้าที่สง่ั ซื้อตาม
ใบสั่งซื้ อ นี้ ในกรณี ที่ง านที่ ผูข้ ายดําเนิ นการตามใบสั่งซื้ อนี้ มีผ ลให้เกิ ดเป็ นสิ่ งที่ ประดิ ษฐ์ข้ ึ นหรื องานอันเกิ ด จากตัว ผู ้
สร้างสรรค์เอง ไม่วา่ สามารถขอรับสิ ทธิบตั รหรื อรับจดลิขสิ ทธิ์ได้หรื อไม่ เกี่ยวกับเครื่ องยนต์ ขบวนส่ งกําลัง ส่ วนประกอบ
หรื อชิ้นส่วนรถยนต์ หรื อการผลิตหรื อใช้ส่ิ งดังกล่าว ผูข้ ายขอโอนและจะโอนให้แก่ผซู ้ ้ือ ซึ่งสิ ทธิ กรรมสิ ทธิ์ และประโยชน์
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ทั้งปวงในสิ่ งที่ประดิษฐ์ข้ ึนหรื องานอันเกิดจากตัวผูส้ ร้างสรรค์เองนั้น และในสิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญา
อื่นที่ผขู ้ ายอาจได้มา เมื่อผูซ้ ้ือร้องขอและโดยเป็ นค่าใช้จ่ายของผูซ้ ้ื อ ผูข้ ายจะช่วยผูซ้ ้ื อในการจัดทําเอกสารที่จาํ เป็ นทั้งหมด
ให้ครบถ้วนเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ หรื อทรั พย์สินทางปั ญญาอื่ นดังกล่าว และเพื่อบันทึ กและทําให้ผูซ้ ้ื อเป็ น
เจ้าของสิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นนั้นโดยสมบูรณ์
19.

การชดใช้ ค่าเสี ยหาย และ การประกันภัย ผูข้ ายจะชดใช้ ต่อสู ้ และปกป้ องผูซ้ ้ื อ ตัวแทน พนักงาน ผูร้ ับช่วงสิ ทธิ

ลูกค้า และผูใ้ ช้ของผูซ้ ้ื อและผลิตภัณฑ์ของบุคคลดังกล่าว จากการฟ้ องร้อง คดีความ หรื อการดําเนิ นคดีตามกฎหมายหรื อ
ตามความเป็ นธรรม และจากสิ ทธิเรี ยกร้อง การทวงถาม ความสู ญเสี ย คําพิพากษา ค่าเสี ยหาย ค่าใช้จ่าย หรื อความรับผิดทั้ง
ปวง รวมถึ ง ค่ าทนายความตามสมควร อัน เป็ นผลจากการเสี ยชี วิตหรื อการบาดเจ็ บของบุ ค คล หรื อความเสี ยหายแก่
ทรัพย์สินที่เกิดจากหรื อเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามใบสัง่ ซื้ อนี้ ของผูข้ าย หรื อสิ นค้าและ/หรื อบริ การที่จดั หาตามใบสัง่ ซื้ อนี้
ในทางใดก็ตาม หรื อที่ เกี่ยวกับเรื่ องหรื อข้อกล่าวหาว่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การมีขอ้ บกพร่ อง ไม่เหมาะสมหรื อไม่ปลอดภัย
หรื อว่าสิ นค้าไม่เป็ นไปตามกฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แม้วา่ การสูญเสี ยจะเป็ นผลจากความประมาทเลินเล่อ
ร่ วมกัน หรื อความประมาทเลินเล่อของผูซ้ ้ือแต่เพียงบางส่ วน เมื่อผูซ้ ้ื อร้องขอ ผูข้ ายจะต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องหรื อการฟ้ องร้อง
ดังกล่าวโดยทนายความที่มีชื่อเสี ยงที่ผซู ้ ้ือพอใจ ด้วยค่าใช้จ่ายของผูข้ ายเอง ผูข้ ายจะรักษาสภาพความคุม้ ครองประกันภัยใน
ทุนประกันภัยที่ผซู ้ ้ือพอใจ สําหรับการประกันภัยทดแทนแรงงาน การประกันภัยความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง และการ
ประกันภัยความรับผิดที่ครอบคลุมต่อการบาดเจ็บทางร่ างกายและความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน ผูข้ ายจะจัดหาหนังสื อรับรอง
ที่ระบุจาํ นวนทุนประกันภัย เลขกรมธรรม์ประกันภัย และวันครบกําหนดสัญญาตามกรมธรรม์ให้กบั ผูซ้ ้ือ
20.

ข้ อมูลทางเทคนิค ผูข้ ายตกลงว่าจะไม่อา้ งสิ ทธิเรี ยกร้องใดๆ (นอกเหนื อจากสิ ทธิ เรี ยกร้องการละเมิดสิ ทธิ บตั ร) ใน

เรื่ องเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคที่ผขู ้ ายได้เปิ ดเผยหรื ออาจเปิ ดเผยต่อผูซ้ ้ื อในภายหลัง เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่ครอบคลุม
อยูภ่ ายใต้ใบสัง่ ซื้อนี้
21.

การปฏิบัติตามกฎหมาย ในการจัดหาสิ นค้าหรื อบริ การตามใบสั่งซื้ อนี้ ผูข้ ายจะปฏิ บัติ ตามกฎหมาย ระเบี ย บ

ข้อบังคับ และข้อกําหนดทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งของรัฐและท้องถิ่น รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทํา งาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญ ญัติ ว ัต ถุ อ ัน ตราย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 ("พ.ร.บ. ต่อต้านการทุจริ ต"),
กฎหมายต่อต้านการประพฤติมิชอบในต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา ("FCPA") กฎหมายต่อต้านการให้สินบนของสหราช
อาณาจักร พ.ศ. 2553 ("กฎหมายต่อต้านการให้สินบน") โครงการผูป้ ระกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ("AEO") และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และนโยบาย คําสั่ง ใบอนุ ญาต การอนุ ญาตให้สิทธิ และการอนุมตั ิจาก
รัฐบาลที่ประกาศใช้หรื อออกตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว เมื่อผูซ้ ้ือร้องขอ ผูข้ าย
จะรับรองการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรื อข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งปวงของตนเป็ นลายลักษณ์
อักษรและเป็ นครั้งคราว
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ผูข้ ายรับรองว่า ผูข้ ายปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งปวงที่เกี่ยวกับการทําสัญญากับบริ ษทั ธุรกิจ
ขนาดย่อม และโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันและการยืนยันสิ ทธิการจ้างงานชนกลุ่มน้อย สตรี ผูพ้ ิการ และ
ทหารผ่านศึกบางราย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับดังกล่าวระบุรวมอยูใ่ นนี้ ดว้ ยการอ้างถึง และผูข้ ายตกลง
ว่าจะไม่แบ่งแยกพนักงานหรื อผูส้ มัครงานเนื่องจากอายุ เชื้อชาติ สี ผิว ศาสนา เพศ ถิ่นที่ถือสัญชาติ สถานภาพ
ทหารผ่านศึ ก หรื อ ความบกพร่ อ งทางร่ า งกาย/สติ ปัญญา ที่ ไม่เ กี่ ยวกับการปฏิ บัติ งานในตําแหน่ งงานใด
โดยเฉพาะ



ผูข้ ายจะชดใช้ ต่อสู ้ และปกป้ องผูซ้ ้ื อ ตัวแทน พนักงาน ลูกค้า และผูใ้ ช้ของผูซ้ ้ื อและผลิ ตภัณฑ์ของบุคคล
ดังกล่าว จากการฟ้ องร้อง คดี ความ หรื อการดําเนิ นคดี ตามกฎหมายหรื อตามความเป็ นธรรม และจากสิ ทธิ
เรี ยกร้อง การทวงถาม ความสู ญเสี ย คําพิพากษา ค่าเสี ยหาย ค่าใช้จ่าย หรื อความรั บผิดทั้งปวง รวมถึง ค่า
ทนายความตามสมควร อันเป็ นผลจากหรื อเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ของผูข้ าย พนักงาน ตัวแทน และผูร้ ับจ้างช่วงของผูข้ าย



ผูข้ ายตกลงจะจัดหาข้อมูลทั้งปวงที่จาํ เป็ นเพื่อให้ผซู ้ ้ือปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้ง
ปวงในประเทศปลายทาง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง หน้าที่ในการรายงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผูข้ ายตกลง
จะจัดหาเอกสารประกอบและ/หรื อบันทึกธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ท้ งั หมดเพื่อให้ผซู ้ ้ื อสามารถปฏิบตั ิตาม
หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วกับ ศุ ล กากร ข้อ กํา หนดท้อ งถิ่ น ว่ า ด้ว ยสิ น ค้า และถิ่ น กํา เนิ ด สิ น ค้า และเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ ง
ผลประโยชน์ตามโครงการด้านภาษีศุลกากรและการค้า การหลบเลี่ ยงภาษีอากร และ/หรื อ การคื นภาษี ที่
เกี่ยวข้อง ผูข้ ายตกลงรับเอา และชดใช้แก่ผซู ้ ้ือสําหรับความรับผิดชอบทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการที่ผูข้ ายไม่
ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดเหล่านี้ และ/หรื อ ไม่จดั หาให้กบั ผูซ้ ้ื อซึ่ งข้อมูลที่ จาํ เป็ นในการปฏิ บัติตามหน้าที่ การ
รายงานตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ค่าปรับ เบี้ยปรับ การริ บทรัพย์ หรื อค่าที่ปรึ กษาที่เกิดขึ้นหรื อ
บังคับให้มีเนื่ องจากการดําเนิ นการของรัฐบาลของประเทศผูน้ าํ เข้า สิ ทธิ ในและผลประโยชน์ของการขอคืน
อากร รวมถึงสิ ทธิที่เกิดขึ้นโดยการเข้าแทนที่กนั และสิ ทธิที่อาจได้มาจากผูจ้ ดั หาสิ นค้าและการสนับสนุนทาง
การเงินเพื่อการส่ งออกของผูข้ าย เป็ นทรัพย์สินของผูซ้ ้ื อเพียงเท่าที่สามารถโอนให้แก่ผูซ้ ้ื อได้ ผูข้ ายจะจัดหา
เอกสารประกอบและข้อมูลทั้งปวง รวมทั้งดําเนิ นการตามขั้นตอนที่จาํ เป็ นเพื่อให้ได้มาซึ่ งการคืนภาษี อากร
หรื อค่าธรรมเนียมใดที่ได้ชาํ ระไป และเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการส่ งออกจากรัฐบาลของ
ประเทศถิ่ นกํา เนิ ด สิ น ค้า หรื อประเทศผูส้ ่ ง ออก ผูข้ ายจะจัด หาเอกสารประกอบและข้อ มู ลที่ ก ฎหมายที่
เกี่ยวข้องกําหนดให้กบั ผูซ้ ้ือเพื่อกําหนดการรับสิ นค้า การปล่อยสิ นค้าในเวลาที่เหมาะสม พิธีการศุลกากร และ
การนําสิ นค้าเข้าประเทศปลายทาง ผูข้ ายจะแจ้งผูซ้ ้ื อหากการนําเข้าหรื อการส่ งออกสิ นค้าจําเป็ นต้องใช้
ใบอนุ ญ าตการนํา เข้า หรื อ ส่ ง ออก และจะช่ ว ยผูซ้ ้ื อ ในการทํา ให้ไ ด้ม าซึ่ ง ใบอนุ ญ าตดัง กล่ า ว แต่ ไ ม่ ต ้อ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากผูซ้ ้ือไม่ชดใช้คืน ผูข้ ายรับประกันว่าข้อมูลการนําเข้าหรื อการส่งออกสิ นค้าที่จดั หาให้
ผูซ้ ้ือถูกต้องเป็ นจริ ง และการขายทั้งหมดภายใต้ใบสัง่ ซื้อจะขายในราคาที่ไม่ต่าํ กว่าราคายุติธรรมตามกฎหมาย
ด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศซึ่งส่งออกสิ นค้าไปยังประเทศนั้น
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ผูข้ ายจะใช้ความพยายามตามสมควรในทางการค้าเพื่อรับรองให้สินค้าที่จดั หาให้กบั ผูซ้ ้ื อ และกระบวนการที่
ใช้ในการผลิตสิ นค้าดังกล่าวจะลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตสิ นค้าให้เหลือน้อยที่ สุด รวมถึง
การลดการก่อให้เกิดขยะ การใช้พลังงานและทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป และการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก และ
จะเพิ่มการใช้วสั ดุที่นาํ กลับมาใช้ สามารถนํากลับมาใช้ได้ สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ และปลอดสารพิษ
ให้สูงสุด



ผูข้ ายรับรองว่าผูข้ ายไม่และจะไม่ใช้ทาส นักโทษ เด็ก หรื อแรงงานบังคับหรื อโดยไม่สมัครใจในรู ปแบบอื่น
ใด ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องนิ ยามไว้ ในเรื่ องเกี่ยวกับการจัดหาสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ผูซ้ ้ื อตามข้อกําหนด
ของใบสัง่ ซื้อนี้



ผูข้ ายจะรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าผูข้ ายเป็ นสมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ AEO ตามที่องค์การศุลกากรโลก
ประกาศ หรื อว่าผูข้ ายปฏิบตั ิตามข้อแนะนําหรื อข้อกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในโซ่อุปทานของโครงการ
AEO ผูข้ ายจะชดใช้และปกป้ องผูซ้ ้ื อจากความรับผิด สิ ทธิ เรี ยกร้อง การทวงถาม หรื อค่าใช้จ่าย (รวมถึง ค่า
ทนายความหรื อค่าวิชาชีพอื่น) ที่เกิดจากหรื อเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิตามของผูข้ าย



ผูข้ ายจะไม่กระทําและรับรองว่าผูร้ ับจ้างช่วงของตนจะไม่กระทําการในลักษณะหรื อดําเนิ นการใดๆ ที่จะหรื อ
อาจคาดหมายได้ว่าจะทําให้ผูซ้ ้ื อต้องรั บผิดสําหรั บการละเมิ ดพ.ร.บ. ต่อต้านการทุ จริ ต FCPA กฎหมาย
ต่อต้านการให้สินบน และพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบี ยบ หลักเกณฑ์ หรื อข้อบังคับอื่ นใดในลักษณะ
เดี ยวกัน ซึ่ งห้ามการเสนอ ให้ หรื อสัญญาจะเสนอหรื อให้เงิ น หรื อสิ่ งมี ค่าใดๆ โดยตรงหรื อโดยอ้อม แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล องค์กรหรื อหน่วยงานรัฐ พรรคการเมือง หรื อหน่วยงานย่อย เพื่อช่วยให้ผูข้ าย
หรื อผูซ้ ้ือได้มาหรื อรักษาธุรกิจไว้ หรื อได้รับความได้เปรี ยบทางธุรกิจอันไม่เป็ นธรรม



ตลอดระยะเวลาของใบสัง่ ซื้อ ลูกค้าของผูซ้ ้ือ (หรื อในท้ายที่สุดแล้วเป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เดิม) อาจขอ
หรื อ กํา หนดให้ผูซ้ ้ื อ เปิ ดเผยประเทศถิ่ น กํา เนิ ด ของวัต ถุ ดิ บ หรื อ ส่ ว นประกอบของผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ สิ น ค้า
ประกอบของผูซ้ ้ือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง สถานที่ต้ งั เหมืองที่ทาํ การสกัดแร่ ซ่ ึงใช้สร้างเป็ นวัตถุดิบดังกล่าว
เมื่อผูซ้ ้ื อร้องขอ ผูข้ ายจะจัดหาข้อมูลและรายงานทั้งปวงตามที่ อาจร้องขอ (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ข้อมูลที่
เกี่ ยวกับผูจ้ ดั หาสิ นค้าของผูข้ าย) เพื่อให้ผูซ้ ้ื อสามารถเปิ ดเผยข้อมูลของตนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และจะ
ดําเนินการอื่นที่ผซู ้ ้ือกําหนดตามสมควรเพื่อปฏิบตั ิตามข้อนี้ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การซื้อหรื อการได้มาโดย
ประการอื่นใดซึ่งการเข้าถึง (และการกําหนดให้ผจู ้ ดั หาสิ นค้าของผูข้ ายซื้อหรื อได้มาโดยประการอื่นใดซึ่ งการ
เข้า ถึ ง ) ซอฟต์แ วร์ "ติ ด ตาม" วัตถุ ดิ บ หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ กิ จ กรรมอื่ นตามที่ ผูซ้ ้ื อ ต้อ งการ เพื่ อ เป็ นการ
ยกตัวอย่าง (แต่ไม่เป็ นการจํากัด) ข้อกําหนดของข้อนี้ จะหมายรวมถึงการเปิ ดเผยให้ผูซ้ ้ื อทราบถึงข้อมูลที่
จําเป็ นเพื่อให้ลูกค้าของผูซ้ ้ื อ (หรื อในท้ายที่สุดแล้วเป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนและอุปกรณ์เดิม) สามารถปฏิ บตั ิตาม
ข้อบังคับให้เปิ ดเผยเกี่ยวกับแร่ ที่มีขอ้ ขัดแย้งตามมาตรา 1502 ของกฎหมายปฏิรูปภาคการธนาคารและการ
ปกป้ องสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภคดอดด์-แฟรงค์ (U.S. Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)
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(กฎหมายมหาชน 111-203) และระเบี ยบข้อบังคับที่ ประกาศตามกฎหมายดังกล่าว ข้อบัญญัติหรื อระเบี ยบ
ข้อบังคับที่ อาจมีซ่ ึ งประเทศหรื อรัฐอื่นบัญญัติไว้เกี่ ยวกับแร่ ที่มีขอ้ ขัดแย้ง รวมทั้งนโยบายของสังคมที่ ผูซ้ ้ื อ
ลูกค้าของผูซ้ ้ื อ หรื อผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนและอุปกรณ์เดิ มประสงค์จะปฏิ บตั ิ ตาม หากหน่ วยงานของรั ฐบาลหรื อ
หน่วยงานที่กาํ กับดูแลกําหนดแนวทางปฏิบตั ิเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามมาตรา 1502 นับจากวันที่ทาํ ใบสัง่
ซื้อนี้เป็ นต้นไป ผูข้ ายตกลงรับว่าจะเปลี่ยนแปลงข้อนี้เพื่อบังคับการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิเพิ่มเติมดังกล่าว
โดยอัตโนมัติและโดยที่ผซู ้ ้ือไม่ตอ้ งดําเนินการใดๆ
22.

สิ ทธิในการตรวจสอบ ผูซ้ ้ื อมีสิทธิ ในการส่ งผูแ้ ทนโดยชอบของตนไปตรวจสอบเอกสารและสื่ อวัสดุท้ งั ปวงของ

ผูข้ ายที่เกี่ยวกับภาระผูกพันของผูข้ ายตามใบสัง่ ซื้อนี้หรื อที่เกี่ยวกับค่าบริ การที่ผขู ้ ายเรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ือเมื่อใดก็ได้ตามสมควร
หากผูซ้ ้ือร้องขอ ผูข้ ายจะจัดหารายการทางการเงินในอดีต ปั จจุบนั และล่วงหน้าให้กบั ผูซ้ ้ื อ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง งบ
กําไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด และข้อมูลประกอบของผูข้ าย บริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั ย่อยของผูข้ ายที่เกี่ยวข้องใน
การผลิต จัดหา หรื อจัดหาเงินทุนสําหรับสิ นค้าหรื อส่วนประกอบใดๆ ของสิ นค้า ผูซ้ ้ืออาจใช้รายงานทางการเงินที่ได้จดั หา
ให้ ต ามข้อ 22 นี้ เพื่ อ ประเมิ น ความสามารถในการปฏิ บัติ ต ามภาระผู ก พัน ตามใบสั่ ง ซื้ อ ของผู ้ข ายเท่ า นั้น โดยไม่ มี
วัตถุประสงค์อื่น เว้นแต่ผูข้ ายตกลงเป็ นประการอื่นใดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผูข้ ายจะเก็บรักษาสมุดและบัญชี ท้ งั หมดที่
เกี่ยวข้องกับใบสัง่ ซื้อนี้เป็ นระยะเวลาสี่ (4) ปี หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามใบสัง่ ซื้อนี้แล้วเสร็ จ
23.

ความประพฤติต ามหลัก ธรรมจรรยา พนัก งานของผูข้ ายจะปฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณผูผ้ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์

บอร์ กวอร์ เนอร์ (BorgWarner Supplier Code of Conduct) ซึ่ งชี้แจงอย่างชัดเจนในคู่มือผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์บอร์ กวอร์
เนอร์ BorgWarner Supplier Manual) การปฏิบตั ิตามมาตรฐานนี้ เป็ นองค์ประกอบบังคับในสัญญาซื้ อขายทัว่ โลกของผูซ้ ้ื อ
และต้องใช้บงั คับกับผูร้ ับจ้างช่วงของผูข้ ายเช่นกัน ทั้งจรรยาบรรณผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์บอร์ กวอร์ เนอร์ และคู่มือผูผ้ ลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์บอร์กวอร์เนอร์รวมอยูใ่ นใบสัง่ ซื้อนี้โดยการอ้างถึง และผูกพันผูข้ าย
24.

การควบคุมคุณภาพ ผูข้ ายจะรักษาการตรวจสอบและทดสอบเกี่ ยวกับการควบคุมคุณภาพอย่างเพียงพออยูเ่ สมอ

เพื่อรับรองสิ นค้าเป็ นไปตามข้อกําหนดที่ระบุอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และเมื่อผูซ้ ้ื อร้องขอ จะจัดหาผลการตรวจสอบและ
ทดสอบเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพที่มีหลักฐานยืนยันตามคู่มือผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์บอร์กวอร์เนอร์ ผูข้ ายจะแจ้งให้ผซู ้ ้ื อ
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ ใช้ในการผลิตหรื อข้อกําหนดของสิ นค้าที่ผซู ้ ้ื อระบุและสั่งซื้ อ
ตามใบสัง่ ซื้อนี้ แต่จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงข้อกําหนดที่ผซู ้ ้ือระบุซ่ ึงใช้ในการผลิตโดยไม่ได้รับหนังสื อยินยอมจากผูซ้ ้ื อก่อน
และจะต้องเป็ นไปตามคูม่ ือผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์บอร์กวอร์เนอร์
25.

บริการ ณ สถานทีอ่ นื่ ของผู้ซื้อ หากมีการใช้แรงงานหรื อให้บริ การเกี่ยวกับใบสั่งซื้ อนี้ ณ สถานที่อื่นใดที่อยูภ่ ายใต้

การถือครองหรื อการควบคุมของผูซ้ ้ือหรื อบุคคลอื่น ผูข้ ายตกลงจะชดใช้และปกป้ องผูซ้ ้ือ ตัวแทน พนักงาน ลูกค้า และผูใ้ ช้
ของผูซ้ ้ื อและผลิตภัณฑ์ของบุคคลดังกล่าว จากการฟ้ องร้อง คดีความ หรื อการดําเนิ นคดี ตามกฎหมายหรื อตามความเป็ น
ธรรม และจากสิ ทธิเรี ยกร้อง การทวงถาม ความสูญเสี ย คําพิพากษา ค่าเสี ยหาย ค่าใช้จ่าย หรื อความรับผิดทั้งปวง รวมถึง ค่า
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ทนายความตามสมควร ที่เกิดจากหรื อเกี่ยวข้องกับแรงงานและบริ การที่จะจัดให้ ไม่วา่ จะเกี่ยวข้องกับความประพฤติของผู ้
ซื้อ พนักงาน หรื อตัวแทนของผูซ้ ้ือหรื อไม่
26.

อะไหล่ ในกรณี ที่สินค้าจําเป็ นต้องได้รับบริ การ ผูข้ ายจะมีคลังสิ นค้าอะไหล่ที่เพียงพอต่อความต้องการของผูซ้ ้ือเป็ น

ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้า (15) ปี หลังจากการขนส่งสิ นค้าครั้งสุดท้าย ผูข้ ายจะจัดให้มีอะไหล่แก่ผซู ้ ้ือในราคาที่ดีพอๆ กับ
ผูข้ ายรายอื่น ซึ่งไม่เกินกว่าราคาที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าที่เทียบเคียงกันได้รายอื่นของผูข้ าย
27.

เบ็ดเตล็ด ใบสั่งซื้ อนี้ พร้อมทั้งเอกสารแนบท้าย บัญชี แนบท้าย คู่มือ หรื อข้อตกลงเพิ่มเติมที่อา้ งถึงในใบสั่งซื้ อนี้

เป็ นการเฉพาะ และ "ข้อตกลงการรักษาความลับของผูจ้ ดั หาสิ นค้า" ใดที่มีอยูเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร (หรื อเรี ยกว่า "สัญญาผู ้
จัดหาสิ นค้า" หรื อ "สัญญาหลักประกันของผูจ้ ดั หาสิ นค้า") หรื อข้อตกลงในลักษณะเดียวกันที่เข้าทําระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
ถือเป็ นข้อตกลงที่ สมบูรณ์ระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อเกี่ ยวกับเรื่ องที่ ระบุในข้อตกลงดังกล่าว และมีผลเหนื อการรับรองและ
ข้อตกลงโดยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทั้งปวงซึ่งมีข้ ึนก่อนหน้านี้


ห้ามผูข้ ายโอนสิ ทธิหรื อมอบหมายภาระผูกพันของตนไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนตามใบสัง่ ซื้อนี้ โดยไม่ได้รับ
หนังสื อยินยอมจากผูซ้ ้ือก่อน การขายส่วนได้เสี ยที่มีอาํ นาจควบคุมในหลักทรัพย์ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ซึ่ งอยูใ่ นมือของผูข้ าย การควบกิจการ หรื อการรวมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผูข้ าย ซึ่ งเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุม
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนของผูข้ าย หรื อผูข้ ายไม่ใช่บริ ษทั ที่คงอยูภ่ ายหลังการควบกิจการ จะถือเป็ นการโอน
สิ ทธิในใบสัง่ ซื้อที่จาํ เป็ นต้องได้รับความยินยอมของผูซ้ ้ือ



ผูซ้ ้ื อมีความรับผิดแต่ผเู ้ ดียวต่อผูข้ ายตามใบสั่งซื้ อ (รวมถึงการเลิก ครบกําหนด หรื อยกเลิกใบสั่งซื้ อ) ในการ
ชําระเงินสําหรับสิ นค้าและบริ การ และชําระเงินที่เกี่ยวกับการเลิกใบสัง่ ซื้อตามที่บรรยายไว้ขา้ งต้น ผูซ้ ้ือจะไม่
มีความรั บผิดใดทั้งสิ้ นต่อผูข้ าย สําหรั บการสู ญเสี ยผลกําไรหรื อประโยชน์ หรื อผลกําไรหรื อประโยชน์ที่
คาดหมาย เบี้ยปรับ หรื อค่าเสี ยหายสื บเนื่ อง ค่าเสี ยหายต่อเนื่ อง ค่าเสี ยหายเชิงลงโทษ ค่าเสี ยหายเป็ นทวีคูณ
หรื อค่าเสี ยหายเพื่อเป็ นเยีย่ งอย่าง หรื อความรับผิดที่เกี่ยวกับคําสัง่ ซื้อนี้ ไม่วา่ สําหรับการผิดสัญญา ความรับผิด
ทางละเมิด การชําระเงินล่าช้า ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บเสี ยหายส่ วนบุคคล ความเจ็บป่ วย หรื อ
การเสี ยชีวติ หรื อประการอื่นใด



ใบสั่งซื้ อนี้ ระบุรวมสิ ทธิ ที่เกี่ยวกับการคืนอากรศุลกากรและอากรขาเข้า หากมี รวมถึงสิ ทธิ ที่เกิ ดขึ้นโดยการ
เข้าแทนที่ กัน และสิ ทธิ ที่อาจได้มาจากผูจ้ ัดหาสิ นค้าของผูข้ าย ซึ่ งผูข้ ายสามารถโอนให้กบั ผูซ้ ้ื อได้ ผูข้ าย
จะแจ้งให้ผซู ้ ้ือทราบถึงการมีอยูข่ องสิ ทธิดงั กล่าว และเมื่อมีการร้องขอให้จดั หาเอกสารตามที่อาจจําเป็ นเพื่อให้
ได้มาซึ่งการคืนอากรดังกล่าว
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การที่คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่เรี ยกร้องให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งปฏิบตั ิตามใบสัง่ ซื้อนี้ จะไม่กระทบกระเทือน
ต่อสิ ทธิในการเรี ยกร้องการปฏิบตั ิตามใบสัง่ ซื้อนี้ในภายหลัง และการยกเว้นการผิดบทบัญญัติใดของใบสัง่ ซื้ อ
นี้โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดก็ไม่ถือเป็ นการยกเว้นการผิดบทบัญญัติเดิมหรื อบทบัญญัติอื่นใดในครั้งถัดมา



ผูข้ ายและผูซ้ ้ื อเป็ นคู่สัญญาที่เป็ นอิสระต่อกัน ไม่มีขอ้ ความใดในใบสั่งซื้ อนี้ จะทําให้คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
เป็ นตัวแทนหรื อผูแ้ ทนตามกฎหมายของคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และไม่เป็ นการให้อาํ นาจ
แก่คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งในการรับเอาหรื อก่อให้เกิดภาระผูกพันแทนหรื อในนามของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง



ใบสัง่ ซื้อนี้จะตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คาํ นึงถึงการขัดกันแห่งหลักกฎหมาย ทั้งนี้ จะไม่ใช้
บังคับอนุ สัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยสัญญาซื้ อขายระหว่างประเทศ (United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods) ผูข้ ายตกลงว่าเขตอํานาจและสถานที่สาํ หรับการฟ้ องร้องหรื อ
ดําเนิ นคดี หรื อเกี่ยวกับใบสั่งซื้ อนี้ คือศาลที่เหมาะสมในประเทศไทย และสละสิ ทธิ์ ในการโต้แย้งเขตอํานาจ
และสถานที่ดงั กล่าวไว้เป็ นการเฉพาะ



หากข้อกําหนดใดในใบสัง่ ซื้อนี้ไม่สมบูรณ์หรื อใช้บงั คับไม่ได้ตามบทกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ ใบสัง่ ซื้อที่
ดําเนินการ หรื อหลักนิติธรรมอื่น ให้ถือว่าข้อกําหนดนั้นถูกปรับปรุ งใหม่หรื อตัดออกตามที่ผซู ้ ้ื อกําหนดตาม
สมควร แต่เพียงเท่าที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิตามบทกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ ใบสัง่ ซื้อ หรื อหลักนิติธรรมอื่น
ดังกล่าว และบทบัญญัติอื่นใดของใบสั่งซื้ อนี้ จะยังมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ หากใบสั่งซื้ อนี้ ครอบคลุมสิ นค้า
หรื อบริ การที่จะส่งออกหรื อนําเข้าจากประเทศอื่นนอกเหนื อจากประเทศไทย ซึ่ งมีกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรื อ
ระเบียบข้อบังคับซึ่ งกระทบต่อการประกอบหรื อคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อข้อกําหนดอื่นใดที่ เป็ น
สาระสําคัญของใบสัง่ ซื้อนี้ ผูข้ ายจะแจ้งให้ผซู ้ ้ื อทราบ และผูซ้ ้ื ออาจเลือกที่จะจัดทําข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้าย
ใบสัง่ ซื้อนี้ โดยกล่าวถึงกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรื อระเบียบข้อบังคับดังกล่าว หรื ออาจสัง่ ให้ช้ ีแนะผูข้ ายเกี่ยวกับ
ข้อกําหนดและเงื่อนไขในการขายที่ใช้บงั คับการซื้อของผูซ้ ้ือในประเทศอื่นเช่นว่านั้น และเมื่อผูซ้ ้ื อมีคาํ ชี้แนะ
ดังกล่าว ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เป็ นทางเลือกนั้นจะบังคับใบสัง่ ซื้อ



สิ ทธิและวิธีการเยียวยาแก้ไขที่สงวนไว้สาํ หรับผูซ้ ้ือในใบสัง่ ซื้อนี้ จะเป็ นสิ ทธิและวิธีการเยียวยาแก้ไขที่สะสม
รวมและเพิม่ ขึ้นจากวิธีการเยียวยาแก้ไขอื่นทั้งปวงที่มีให้แก่ผซู ้ ้ือตามกฎหมายหรื อตามความเป็ นธรรม



การส่ งมอบ การตรวจสอบ การชําระเงิ น หรื อการรั บสิ นค้า และการปฏิ บตั ิตามใบสั่งซื้ อแล้วเสร็ จ การเลิ ก
หรื อการยกเลิกใบสั่งซื้ อนี้ จะไม่กระทบกระเทื อนต่อข้อสัญญา คํารับรอง และคํารับประกันของผูข้ ายตาม
ใบสัง่ ซื้อนี้
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หากใบสั่งซื้ อนี้ ระบุครอบคลุมถึงสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อให้ผูซ้ ้ื อใช้ในการปฏิบตั ิตามสัญญา สัญญาช่วง หรื อ
ใบสั่งซื้ อที่ มีรัฐบาลไทย หรื อหน่ วยงานหรื อกรมของรัฐบาลไทยเป็ นผูร้ ับจ้างหลัก ข้อกําหนดและเงื่ อนไข
เพิ่มเติมที่ระบุในข้อกําหนดเพิ่มเติม ก แนบท้ายใบสัง่ ซื้อนี้จะใช้บงั คับ



หากใบสัง่ ซื้อนี้ระบุครอบคลุมถึงสิ นค้าหรื อบริ การที่ผขู ้ ายจะส่งมอบให้กบั หรื อเพื่อผลประโยชน์ของสถานที่
ของผูซ้ ้ือที่อยูน่ อกประเทศไทย ใบสัง่ ซื้อนี้จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่ผซู ้ ้ือได้แถลงไว้สาํ หรับ
ประเทศซึ่งสถานที่ดงั กล่าวตั้งอยู่

แก้ไขเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
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