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ขอกําหนดและเงื่อนไขในการซื้อ
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จอหนสัน
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แกไขครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

ขอกําหนดนี้มีผลบังคับใชเมื่อถูกอางถึงในคําสั่งซื้อหรือในเอกสารอื่นๆของผูซื้อ
1.
ขอเสนอ, การยอมรับ, ขอกําหนดเฉพาะ, บุคคลที่เปนผูซื้อ ขอกําหนดเพิ่มเติมของแตละประเทศ
คําสั่งซื้อหรือการแกไขคําสั่งซื้อแตละฉบับโดยผูซื้อ (“คําสั่งซื้อ”) เปนขอเสนอใหกับผูขายที่ถูกระบุในคํา
สั่งซื้อ (“ผูขาย”) สําหรับการซื้อผลิตภัณฑและ/หรือการบริการ (เรียกโดยรวมวา “สินคา”) และรวมถึง
และอยูภายใตบังคับแหงขอกําหนดและเงื่อนไขในการซื้อฉบับนี้ รวมถึงขอกําหนดเพิ่มเติมของแตละ
ประเทศ ใดๆที่ใชบังคับ (เรียกโดยรวมวา “ขอกําหนด”) เมื่อผูขายยอมรับแลว คําสั่งซื้อนี้จะมีผลใชบังคับ
เหนือขอตกลงคําสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ขอเสนอและการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดที่มีอยูกอนเกี่ยวกับสินคาที่
อยู ภ ายใต คํ า สั่ ง ซื้ อ ยกเว น ข อ ตกลงที่ มี อ ยู ก อ นซึ่ ง ได ล งนามโดยผู มี อํ า นาจกระทํ า การแทนผู ซื้ อ
(“ขอตกลง” เชน หนังสือตอบรับคําเสนอ ใบแจงงาน หรือขอตกลงในการรักษาความลับ (แตไมรวมถึง
คําสั่งซื้อที่มีอยูกอนสําหรับชิ้นสวน และโครงการผลิตยานพาหนะเดียวกัน)) ซึ่งจะมีผลใชบังคับตอไป
ผูขายยอมรับคําสั่งซื้อรวมถึงขอกําหนดและเงื่อนไขในการซื้อฉบับนี้และไดทําสัญญาโดยกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ (ก) การเริ่มทํางานตามที่ระบุในคําสั่งซื้อ (ข) ยอมรับคําสั่งซื้อเปนลายลักษณ
อักษร หรือ (ค) การกระทําใดๆซึ่งยอมรับการมีอยูของสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องในคําสั่งซื้อ คําสั่งซื้อจะ
ถูกจํากัดและอยูภายใตเงื่อนไขของการยอมรับขอกําหนดนี้โดยผูขายเทานั้น คําสั่งซื้อจะไมถือเปนการ
ยอมรับขอเสนอหรือคําเสนอใดๆจากผูขาย การอางอิงใดๆในคําสั่งซื้อถึงขอเสนอหรือคําเสนอใดๆจาก
ผูข ายใหหมายความรวมถึงรายละเอียดหรือขอกําหนดคุณลัก ษณะของสิน คาในขอเสนอที่มีอยูกอน
ดังกลาวเทานั้นโดยจะมีผลเทาที่รายละเอียดหรือขอกําหนดคุณลักษณะนั้นไมขัดแยงกับรายละเอียดหรือ
ขอกําหนดคุณลักษณะในคําสั่งซื้อเทานั้น ขอกําหนดเพิ่มเติมใดๆหรือขอกําหนดที่แตกตางใดๆซึ่งเสนอ
โดยผูข าย ไมวาในใบเสนอราคา ใบตอบรับ ใบแจงหนี้หรือเอกสารอื่นใดของผูขาย จะไมไดรับการ
ยอมรับจากผูซื้อ จะถูกปฏิเสธจากผูซื้ออยางชัดแจง และจะไมถือเปนสวนหนึ่งของคําสั่งซื้อ แตจะไมถือ
เปนการปฏิเสธคําสั่งซื้อนี้ถาผูขายยอมรับขอเสนอของผูซื้อโดยการเริ่มงาน การสงสินคา หรือการกระทํา
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อื่นใดที่ผูซื้อยอมรับ ซึ่งในกรณีเหลานี้ จะถือวาคําสั่งซื้อนี้ไดรับการยอมรับโดยผูขายโดยไมมีขอกําหนด
เพิ่มเติม ขอกําหนดที่แตกตาง หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงขอกําหนดนี้ตองถูกระบุอยาง
ชัดแจงในคําสั่งซื้อ คําสั่งซื้อแตละฉบับอาจถูกแกไขไดภายใตขอกําหนดในขอ 37 เทานั้น “ผูซื้อ” คือ
บริษัทยอย หรือบริษัทในเครือของบริษัทจอหนสัน คอนโทรล ซึ่งถูกระบุอยูในคําสั่งซื้อ ถาไมมีการระบุ
ถึงบุคคลดังกลาว ใหถือวาผูซื้อคือบริษัท จอหนสัน คอนโทรลส เวนแตจะมีการระบุเปนอยางอื่นใน
ขอกําหนดเพิ่มเติมของแตละประเทศที่ใชบังคับ ขอกําหนดในคําสั่งซื้อแตละฉบับอาจรวมถึง (และเมื่อมี
การระบุไวจะถูกแทนที่โดย) ขอกําหนดเพิ่มเติมของแตละประเทศสําหรับประเทศซึ่งมีการออกคําสั่งซื้อ
และ/หรือ ประเทศที่ผูข ายตั้ งอยูต ามที่ร ะบุใ นคําสั่งซื้อ ขอกําหนดเพิ่มเติมของแตละประเทศมีอยู ที่
www.johnsoncontrols.com/ae-terms ในกรณีที่เกิดความขัดแยงขึ้น ขอตกลงที่ลงนามรวมกันจะมีผลเหนือกวา
ใบแจ งงาน ใบแจงงานจะมีผลเหนื อกว าคํา สั่งซื้อ และคํา สั่งซื้ อนั้น จะมีผ ลเหนือกวาข อกํา หนดนี้
2.
ระยะเวลาของคําสั่งซื้อ ภายใตสิทธิการเลิกสัญญาของผูซื้อ ขอตกลงที่เกิดจากคําสั่งซื้อจะมีผล
บังคับตอฝายตางๆ เทากับระยะเวลาการผลิตของผูผลิตชิ้นสวนตนแบบสําหรับโครงการผลิตยานพาหนะ
(“ผูผลิต ชิ้นสว นตนแบบ”) (รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบสินคาตามที่ก าหนดโดยลูก คาที่เปน ผูผลิต
ชิ้น ส ว นต น แบบที่ เ กี่ ย วข อ ง) และทั้ ง ผู ซื้ อ และผู ข ายรั บ รู ถึ ง ความเสี่ ย งที่ ร ะยะเวลาโครงการผลิ ต
ยานพาหนะถูกยกเลิกหรือขยายโดยผูผลิตชิ้นสวนตนแบบ ถาสินคาไมถูกใชโดยผูซื้อในการผลิตชิ้นสวน
หรือระบบยานยนต ขอตกลงที่เกิดจากคําสั่งซื้อจะมีผลผูกพันเปนระยะเวลาหนึ่งปจากวันที่คําสั่งซื้อถูก
สงไปยังผูขาย ในกรณีดังกลาว ภายใตสิทธิการเลิกสัญญาของผูซื้อ คําสั่งซื้อจะไดรับการตออายุโดย
อัตโนมัติเปนระยะเวลาหนึ่งปหลังจากคําสั่งซื้อเดิมสิ้นผล เวนแตผูขายจะแจงเปนลายลักษณอักษรอยาง
นอย 180 วัน กอนการสิ้นผลของคําสั่งซื้อที่มีผลผูกพันในขณะนั้นใหผูซื้อทราบถึงความตองการของ
ผูขายที่จะไมตออายุคําสั่งซื้อ โดยไมคํานึงถึงขอความขางตน ถาวันสิ้นสุดนั้นถูกระบุไวในคําสั่งซื้อหรือ
ขอตกลง ระยะเวลาของคําสั่งซื้อจะมีผลไปจนถึงวันดังกลาว เวนแตจะมีการยกเวนอยางเจาะจงเปนลาย
ลักษณอักษรโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนผูซื้อ ภาระหนาที่ของผูขายเกี่ยวกับการบริการและชิ้นสวน
ทดแทนจะมีผลตอไปโดยไมไดรับผลกระทบจากการเลิกสัญญาหรือการสิ้นสุดของคําสั่งซื้อตามที่กลาว
ตอไปขางลางนี้
3.
ปริมาณ คําสั่งผลิตวัสดและการสงมอบ (ก) ปริมาณซึ่งถูกระบุในแตละคําสั่งซื้อวาเปนปริมาณ
โดยประมาณคือการประมาณการที่ดีที่สุด ของผูซื้อตอปริมาณสิน คาซึ่งผูซื้ออาจซื้อจากผูข ายภายใน
ระยะเวลาของสัญญาที่ระบุในคําสั่งซื้อ การประมาณการหรือคาดการณใดๆสําหรับปริมาณการผลิตหรือ
ระยะเวลาของโครงการผลิต ไมวาจะมาจากผูซื้อหรือลูกคา (ตามที่จํากัดความในขอ 15 ขางลาง) ก็ตาม
สามารถเปลี่ยนแปลงไดเปนระยะๆ โดยอาจจะมีหรือไมมีก ารแจงลวงหนาตอผูขาย และจะไมมีการ
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ผูกพันตอผูซื้อ เวนแตจะมีการระบุอยางชัดแจงในคําสั่งซื้อ ผูซื้อจะไมรับรอง รับประกัน ประกัน หรือ มี
ความผูกพันในประเภทหรือลักษณะใดๆ ไมวาจะโดยชัด แจงหรือโดยปริยายแกผูข ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
ปริมาณความตองการของผูซื้อสําหรับสินคาหรือระยะเวลาของการจัดหาสินคา (ข) เวนแตจะถูกระบุ
อยางชัดแจงในคําสั่งซื้อหรือขอตกลงเปนอยางอื่น ถาไมมีการระบุปริมาณอื่นอยูบนหนาคําสั่งซื้อ หรือ
เวนวางไว หรือระบุปริมาณเปน ศูนย “คลุม” “ดูจากคําสั่งผลิต” “ตามตารางที่กําหนด” “ตามที่สั่ง”
“ภายใตคําสั่งการผลิตของผูซื้อ” หรือขอความที่คลายกัน ผูขายจะจัดหาสินคาตามความตองการสินคา
ของผูซื้อในปริมาณที่ผูซื้อไดระบุวาเปนคําสั่งที่แนนอนในคสั่งอนุมัติการผลิตวัสดุ รายการสินคา การ
แจงรายการผลิตและจํานวนการผลิต หรือ การสั่งการผลิตที่คลายกัน (“คําสั่งผลิตวัสดุ”) ซึ่งสงใหผูขาย
ในระยะเวลาของคําสั่งซื้อ และผูขายจะจัดหาสินคาเหลานั้นตามวันและเวลาที่กําหนด ในราคาและตาม
ขอกําหนดอื่นที่ระบุในคําสั่งซื้อ ถาคําสั่งซื้อรวมถึงการบริการ ผูซื้อจะถูกบังคับใหซื้อการบริการเหลานั้น
เทาที่ระบุไวอยางชัดแจงในใบแจงงาน ซึ่งลงนามโดยผูซื้อ ถา “ราคา” ถูกระบุเปน 1.000 ในใบสั่งซื้อที่
รวมถึงการชําระหนี้เปนงวดที่มีปริมาณรวมคงที่ ใหปริมาณคือ 1 และเลขที่อยูใต “ปริมาณ” คือราคา ผูซื้อ
อาจขอใหผูขายเขารวมในการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกหรือโปรแกรมการจัดการบริหารสินคาคง
คลังที่คลายกัน เพื่อการแจงคําสั่งผลิตวัสดุ เรื่องการยืนยันการขนสงและขอมูลอื่นๆ โดยผูข ายจะเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจาย คําสั่งผลิตวัสดุเปนสวนหนึ่งของคําสั่งซื้อและอยูภายใตบังคับแหงขอกําหนดนี้และ
ไมเปนสัญญาที่แยกตางหาก ผูขายยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับเวลาในการผลิตวัตถุดิบ และ/หรือ
ชิ้นสวนตางๆ ถาระยะเวลาดังกลาวมากกวาเวลาในการผลิต ที่กําหนดในคําสั่งผลิต วัสดุ (ค) เวลาและ
ปริมาณเปนสาระสําคัญภายใตคําสั่งซื้อ ผูขายตกลงที่จะสงมอบของตรงเวลา รอยละ 100 ของปริมาณ
และตามเวลาที่ กํ า หนดโดยผู ซื้ อ ตามที่ ร ะบุ ใ นคํ า สั่ ง ซื้ อ และคํ า สั่ ง ผลิ ต วั ส ดุ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ผู ซื้ อ อาจ
เปลี่ยนแปลงอัตราของการสงสําหรับการสงที่กําหนดเวลาไวแลว หรือสั่งระงับการสงที่กําหนดเวลาไว
แลวชั่วคราว โดยการกระทําดังกลาวจะไมทใหผูขายมีสิทธิเปลี่ยนราคาสินคาได ผูซื้อไมมีหนาที่ตองรับ
การสงมอบของกอนกําหนด การสงมอบลาชา การสงมอบบางสวน และการสงมอบเกินจํานวน เวนแต
จะมีการตกลงเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษรโดยผูซื้อ ความเสี่ยงตอความสูญเสียจะถูกโอนจากผูขาย
มายังผูซื้อเมื่อสงของถึงผูขนสงของผูซื้อ (หรือถาการขนสงของนั้นทําโดยผูขายหรือผูขนสงทั่วไป ความ
เสี่ยงตอความสูญเสียจะถูกโอนเมื่อการสงนั้นถึงสถานที่ที่ผูซื้อกําหนด) แตกรรมสิทธิ์จะถูกโอนใหผูซื้อ
เมื่อไดมีการรับโดยผูซื้อ ณ สถานที่ของผูซื้อที่สินคานั้นจะถูกใช (ง) เพื่อใหแนใจวาการสงมอบสินคาจะ
เปนไปตามกําหนดเวลา เมื่อมีคําขอจากผูซื้อเปน ลักษณอักษร ผูขายจะตองผลิตสินคาเกินคําสั่งซื้อใน
ขณะนั้นของผูซื้อสําหรับการสํารองเพื่อการสงของตามระดับสิน คาคงคลังสํารองซึ่งผูซื้ออาจเปน ผู
กําหนดใหเปนครั้งคราว เพื่อใหสามารถทําตามขอกําหนดของผูซื้อและเตรียมการสําหรับความลาชาที่ไม
อาจคาดการณไดไมวาจะเกิดจากเหตุผลใดก็ตาม จนกวาสินคาสํารองจะถูกซื้อโดยผูซื้อจากผูขาย สินคา
เหลานี้จะยังคงเปนทรัพยของผูขายและผูขายจะเปนผูแบกรับความเสี่ยงและคาใชจายแตเพียงผูเดียว
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4.
การออกใบแจงหนี้ และ การกําหนดราคา คาระวาง (ก) เวนแตจะมีการระบุอยางชัดแจงในคําสั่ง
ซื้อ ราคาของสิน คาที่ระบุในคําสั่งซื้อนั้นเปนราคาทั้งหมดและรวมถึงคาเก็บรักษา คาจัดการ คาบรรจุ
ภัณฑ และคาใชจายและคาธรรมเนียมอื่น ๆทั้งหมดของผูข าย และจะไมมีเงินเพิ่ม เงินสว นเกิน หรือ
คาธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่นๆไมวาประเภทใดก็ตามถูกรวมในราคาโดยไมไดรับความยินยอมจากผูซื้อเปน
ลักษณอักษรโดยชัดแจง อินโคเทอม 2000 (รวมถึงดีดีพี ณ สถานที่ซึ่งผูซื้อกําหนด) จะถูกนํามาใชบังคับ
กับการขนสงทั้งหมดยกเวนในกรณีที่การขนสงทั้งหมดอยูในสหรัฐอเมริกา เวนแตกําหนดเปนอยางอื่น
ในคําสั่งซื้อหรือขอตกลง สินคาจะถูกสงแบบเอฟซีเอ (บรรทุก) ณ สถานที่ผลิตที่สุดทายของผูขายโดยใช
ผูขนสงของผูซื้อ ราคาไมขึ้นอยูกับการเพิ่มราคา เวนแตจะระบุอยางชัดแจงในคําสั่งซื้อหรือขอตกลง และ
ผูขายจะรับความเสี่ยงจากเหตุการณหรือเหตุใดๆที่กระทบตอราคา รวมถึงแตไมจํากัดที่อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ การขึ้นราคาของวัตถุดิบ เงินเฟอ การเพิ่มขึ้นของคาแรงและคาใชจายในการผลิตและ
จัดหาสินคาอื่นๆ และเหตุการณอื่นใดที่กระทบตอราคาหรือการมีอยูของวัสดุหรือสินคา (ข) ใบแจงหนี้
สําหรับสิน คาทุก ฉบับตองอางอิงถึงหมายเลขคําสั่งซื้อ หมายเลขการเปลี่ย นหรือการผลิต หมายเลข
ชิ้นสวนของผูซื้อ หมายเลขชิ้นสวนของผูขายในกรณีที่เกี่ยวของ จํานวนชิ้นที่ขนสง จํานวนกลองหรือตู
สินคาที่ขนสง หมายเลขใบตราสง สกุลเงินและขอมูลอื่นๆซึ่งกําหนดโดยผูซื้อ ไมมีใบแจงหนี้ใดที่จะอาง
ถึงขอกําหนดที่แยกจากหรือแตกตางจากขอกําหนดนี้หรือขอกําหนดที่ปรากฎบนหนาของคําสั่งซื้อ ผูซื้อ
สงวนสิทธิในการคืนใบแจงหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดซึ่งสงอยางไมถูกตอง (ค) ผูซื้อจะชําระใบ
แจงหนี้ซึ่งทําตามขอกําหนดทั้งหมดของคําสั่งซื้อ โดยขึ้นอยูกับการปรับเปลี่ยน การหักกลบลบหนี้ความ
คลาดเคลื่อน และประเด็นอื่นๆที่ยังหาขอยุติไมได (ง) ราคาทั้งหมดรวมถึงคาอากรและภาษีทั้งหมด ผูซื้อ
จะไมรับผิดชอบในภาษีธุรกิจ ภาษีที่เก็บจากเงินเดือน หรือภาษีที่เก็บจากเงินไดหรือสินทรัพยของผูขาย
ผูข ายจะชําระคาระวางซึ่งสูงกวาคาระวางปกติถาผูข ายตองการใชวิธีก ารขนสงอยางรวดเร็ว เพื่อให
ทันเวลาสงมอบที่ตกลงไว ซึ่งเกิดจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของผูขายเอง ผูขายจะชําระ
คาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผูซื้อ รวมถึงคาใชจายที่ลูกคาเรียกรองจากผูซื้อซึ่งเปนผลมาจากความผิดพลาด
ของผูขายในการปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องการขนสงหรือการสงมอบ (จ) ผูขายรับรองและรับประกันวา
ราคานี้เปนและจะคงเปนราคาที่เปนประโยชนแกผูซื้อไมนอยไปกวาราคาที่ผูขายเสนอแกลูกคารายอื่นทั้ง
ในปจจุบันหรือในอนาคตสําหรับสินคาและ/หรือการบริการเดียวกันหรือใกลเคียงกันในสาระสําคัญใน
ปริมาณที่ใกลเคียงกันในสาระสําคัญ ถาผูขายเสนอราคาต่ํากวาสําหรับสินคาและ/หรือการบริการเดียวกัน
หรือใกลเคียงกันในสาระสําคัญใหกับผูซื้อรายอื่นในระหวางระยะเวลาของคําสั่งซื้อ ผูขายจะตองเสนอ
ราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอใหลูกคารายอื่นของผูขายใหแกผูซื้อทันที (ฉ) ผูขายรับรองและรับประกัน
ตอผูซื้อวาผูขายจะเปดเผยขอมูลทั้งหมดแกผูซื้อและใหประโยชนอยางเต็มที่ตอผูซื้อเพียงผูเดียว (เวนแต
จะตกลงเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษรโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนผูซื้อ) สําหรับการลดราคา การ
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คืนเงิน การลดเงิน เครดิต สวนลดหรือการจูงใจทางการเงินอื่นหรือทางอื่นใดที่เกี่ยวของ หรือการชําระ
เงินประเภทใดก็ตามซึ่งผูขาย (หรือบริษัทในเครือของผูขาย)จะทําใหหรือตกลงจะทําใหแกลูกคา (หรือ
บริษัทในเครือของลูกคา) และเกี่ยวของในทางใดๆกับ และ/หรือขึ้น อยูกับ หรือกําหนดทั้งหมดหรือ
บางสวนโดยอางอิงจากการซื้อสินคาของผูซื้อจากผูขายตามคําสั่งซื้อ
5.
บรรจุภัณฑ การทําเครื่องหมาย การขนสง การเปดเผยขอมูล การเตือนหรือคําสั่งพิเศษ (ก) ผูขาย
จะ (1) ทําบรรจุภัณฑ ทําเครื่องหมายและขนสงสินคาตามขอกําหนดของผูซื้อ ผูขนสงที่เกี่ยวของ และ
ประเทศปลายทางอยางเหมาะสม (2) กําหนดเสนทางการขนสงตามคําสั่งของผูซื้อ (3) ติดฉลากหรือแถบ
บนแตละบรรจุภัณฑตามคําสั่งของผูซื้อ (4) จัดทําเอกสารสําหรับการขนสงแตละครั้งซึ่งแสดงหมายเลข
คําสั่งซื้อ หมายเลขการเปลี่ยนหรือการผลิต หมายเลขชิ้นสวนของผูซื้อ หมายเลขชิ้นสวนของผูขาย (ใน
กรณีที่เกี่ยวของ) จํานวนชิ้นที่ขนสง จํานวนตูสินคาที่ขนสง ชื่อและหมายเลขของผูขาย และหมายเลขใบ
ตราสง และ (5) สงตอตนฉบับใบตราสงหรือเอกสารแสดงการขนสงอื่นๆสําหรับการขนสงของแตละ
ครั้งตามคําสั่งของผูซื้อและขอกําหนดของผูขนสงโดยทันที (ข) ผูขายจะใหขอมูลตอไปนี้แกผูซื้อตาม
รูปแบบที่ผูซื้อกําหนดโดยทันที (1) รายการสวนประกอบและวัสดุทั้งหมดในสินคา (2) ปริมาณของ
สว นประกอบทั้งหมดและ (3) ขอมูลเกี่ย วกับการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มสว นประกอบ กอนและ
ระหวางที่สินคาจะถูก สง ผูขายจะเตือนผูซื้ออยางเพียงพอเปนลายลักษณอักษร (รวมถึงเรื่องฉลากที่
เหมาะสมบนสินคา ตูสินคา และบรรจุภัณฑ รวมถึงแตไมจํากัดที่คําสั่งเกี่ย วกับการกําจัด และการนํา
กลับมาใชใหม เอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสดุและใบรับรองการวิเคราะห) ของวัสดุใดๆที่เปนพิษ
หรือถูกควบคุมซึ่งเปนสวนประกอบหรือสวนของสินคา พรอมทั้งคําสั่งเกี่ยวกับการดูแลพิเศษใดๆซึ่ง
จําเปนตองแนะนําใหผูขนสง ผูซื้อและพนักงานของบุคคลดังกลาวทราบถึงการใชมาตรการที่เหมาะสม
ในการดูแล ขนยาย ดําเนินการ ใช หรือกําจัดสินคา ตูสินคา และบรรจุภัณฑ ผูขายตกลงที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบในระดับประเทศ รัฐ จังหวัด และทองถิ่นเกี่ยวกับตัวสินคา และฉลากคําเตือน(ค)
ผูขายจะชดใชแกผูซื้อสําหรับความรับผิด คาใชจายและราคาที่เกิดจากบรรจุภณ
ั ฑ การทําเครื่องหมาย การ
กําหนดเสนทาง หรือการสงที่ไมเหมาะสม หรือการไมปฏิบัติตามขอกําหนดใดๆของขอนี้ ไมมีกรณีใดที่
เอกสารการขนสงที่แนบมากับหรืออยูในการขนสงจะแสดงขอมูลราคาหรือขอมูลที่เปนของผูซื้อ ถาผูซื้อ
ไมไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับบรรจุภัณ ฑ ผูข ายจะบรรจุสินคาตามขอกําหนดเรื่องบรรจุภัณ ฑข องกลุม
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานพาหนะที่ใชบังคับได
6.
ศุลกากร เรื่องที่เกี่ยวของ สินเชื่อหรือผลประโยชนที่เปนผลมาจากคําสั่งซื้อ รวมถึงสินเชื่อทาง
การคา สินเชื่อการสงออก หรือการคืนอากร ภาษี หรือคาธรรมเนียมเปนของผูซื้อ ผูขายจะใหขอมูลและ
ใบรับรองทั้งหมด (รวมถึงหนังสือรับรองแหลงกําเนิดจากองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ)ที่จําเปน
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เพื่อใหผูซื้อ (หรือลูกคาในกรณีที่เกี่ยวของ) สามารถรับผลประโยชนหรือสินเชื่อดังกลาว ผูขายตกลงจะ
ปฏิบัติตามหนาที่ใดๆที่เกี่ยวของกับศุลกากรหรือหนาที่ซึ่งกําหนดขึ้นโดยองคการระหวางประเทศที่
เกี่ยวของ และ ขอกําหนดเรื่องการระบุแหลงกําเนิดและการติดฉลาก และขอกําหนดแหลงกําเนิดสินคา
ในทองถิ่น ใบอนุญาตสงออกหรือการอนุมัติใดๆที่จําเปนตอการสงออกสินคาอยูในความรับผิดชอบของ
ผูขาย เวนแตจะระบุเปนอยางอื่นในคําสั่งซื้อหรือขอตกลง ซึ่งในกรณีดังกลาวผูขายจะใหขอมูลที่จําเปน
ตอผูซื้อเพื่อใหผูซื้อไดมาซึ่งใบอนุญาตหรือการอนุมัติดังกลาว ผูขายจะแจงผูซื้อเปนหนังสือโดยทันที ถึง
สวนประกอบและวัสดุใดๆซึ่งผูขายใชในการปฏิบัติตามคําสั่งซื้อซึ่งผูขายซื้อจากประเทศอื่นนอกจาก
ประเทศที่สินคาถูกสงมอบ ผูขายจะมอบเอกสารและขอมูลใดๆที่จําเปนตอการระบุแหลงกําเนิดสินคา
หรือปฏิบัติตามกฎของขอกําหนดเรื่องแหลงกําเนิดสินคาที่ใชบังคับไดของประเทศนั้น ผูขายจะแจงผูซื้อ
โดยทันทีถึงสวนประกอบและวัสดุใดๆซึ่งนําเขามายังประเทศแหลงกําเนิดสินคาและอากรที่รวมอยูใน
ราคาสินคา ถาสินคาถูกผลิตในประเทศอื่นนอกจากประเทศที่สินคาถูกสงมอบ ผูขายจะระบุบนสินคาวา
“ผลิตใน [ประเทศแหลงกําเนิด]” ผูขายจะใหเอกสารที่จําเปนแกผูซื้อและหนวยงานรัฐบาลที่เหมาะสม
เพื่อตัดสิน การอนุญ าตใหนําเขาและผลของการนําสินคาเขามาในประเทศที่สินคาถูกสงมอบ ผูข าย
รับประกันวาขอมูลใดๆที่ใหแกผูซื้อเกี่ยวกับการนําเขาหรือการสงออกสินคานั้นเปนความจริงและการ
ขายทั้งหมดที่ค รอบคลุมโดยคําสั่งซื้อใชราคาไมต่ํากวามูลคายุติธรรมภายใตกฎหมายปองกันการทุม
ตลาดของประเทศซึ่งสินคานั้นถูกสงไป
7.
การตรวจ สินคาและการบริการที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข การตรวจสอบ ผูซื้ออาจเขามาในสถานที่
ของผูขายไดเพื่อตรวจสอบสถานที่ สินคา วัสดุ และทรัพยสินใดๆของผูซื้อซึ่งเกี่ยวของกับคําสั่งซื้อ การ
ตรวจสินคาของผูซื้อไมวาระหวางการผลิต กอนการสงมอบหรือภายในเวลาอันควรหลังจากการสงมอบ
จะไมถือเปนการยอมรับงานที่ยังอยูในการผลิตหรือสินคาที่ผลิตเสร็จแลวใดๆ การยอมรับ การตรวจ หรือ
การที่ไมไดตรวจของผูซื้อจะไมปลดเปลื้องผูขายจากความรับผิดหรือการประกันใดๆของผูขาย ไมมี
อะไรในคําสั่งซื้อจะปลดเปลื้องผูขายจากหนาที่ในการทดสอบ การตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพ
ถาสินคาที่ชํารุดบกพรองถูกสงใหผูซื้อและถูกปฏิเสธโดยผูซื้อ ปริมาณภายใตคําสั่งซื้อจะถูกลดลงเวนแต
ผูซื้อไดแจงผูขายเปนอยางอื่น ผูข ายจะไมแทนที่ปริมาณที่ลดลงโดยไมมีคําสั่งผลิตวัสดุใหมจ ากผูซื้อ
นอกเหนือจากการเยียวยาอื่นๆที่ผูซื้อมีสิทธิไดรับ (1) ผูขายตกลงที่จะรับคืนสินคาโดยผูขายยอมรับความ
เสี่ย งภัย และคาใชจายเต็มราคาตามใบแจงหนี้ รวมถึงคาขนสง และตกลงที่จ ะเปลี่ย นสิน คาที่ชํารุด
บกพรองเมื่อผูซื้อเห็นวาจําเปน (2) ผูซื้ออาจแกไขสินคาที่ไมเปนไปตามขอกําหนดในคําสั่งซื้อในเวลา
ใดๆ กอนที่จ ะสงสิน คาดังกลาวจากโรงงานของผูซื้อ และ/หรือ (3) ผูขายจะชดใชคาใชจายอัน ควร
ทั้งหมดอันเกิดจากการปฏิเสธหรือการแกไขสินคาที่ชํารุดบกพรองแกผูซื้อ ผูขายจะจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ
การดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมทางการคาหลังจากไดตัวอยางสินคาที่ชํารุดบกพรอง
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และจะใชมาตรการทุกอยางที่จําเปนเพื่อการแกไขความชํารุด บกพรองนั้น การชําระราคาสินคาที่ไม
เปนไปตามเงื่อนไขไมเปนการยอมรับ ไมจํากัดหรือกระทบสิทธิของผูซื้อในการขอรับการเยียวยาตาม
กฎหมายและอยางเปนธรรมและจะไมเปนการปลดเปลื้องความรับผิดของผูขายจากความชํารุดบกพรองที่
ยังไมปรากฎ เมื่อไดแจงผูขายตามสมควรแลว ผูซื้อหรือลูกคาโดยตรงหรือโดยออมอาจทําการตรวจสอบ
สถานที่ของผูขายเพื่อจุดประสงคในการตรวจคุณภาพ ตนทุน หรือการสงมอบ ผูขายจะทําใหแนใจวา
ขอกําหนดของสัญญากับคูสัญญาชวงของผูขายจะใหสิทธิทั้งหมดที่ระบุในขอนี้แกผูซื้อและลูกคาของผู
ซื้อ
8.
การชําระเงิน เวนแตจะระบุในขอกําหนดนี้เปนอยางอื่น ผูซื้อจะชําระใบแจงหนี้ที่เหมาะสม
ตามระยะเวลาการชําระเงินที่ระบุในคําสั่งซื้อ ขอตกลงหรือขอกําหนดเพิ่มเติมของแตละประเทศที่ใ ช
บังคับถามี ระยะเวลาการชําระเงินนี้จะใชบังคับในวันที่ไดรับสินคา ณ สถานที่ซึ่งผูซื้อกําหนด หรือใน
กรณีการบริการ ในวันที่ผูซื้อไดรับใบแจงหนี้ของผูขายหลังจากการรับบริการเสร็จสิ้น ถาไมมีระยะเวลา
การชําระเงินปรากฎในคําสั่งซื้อหรือในขอตกลง ผูซื้อจะชําระเงินใหผูขายสําหรับสินคาในวันที่ 2 ของ
เดือนที่ 2 (เชน เอ็มเอ็นเอส 2) หลังจากผูซื้อไดรับสินคาที่สถานที่ซึ่งผูซื้อกําหนด หรือในกรณีการบริการ
หลังจากผูซื้อไดรับใบแจงหนี้ของผูขายหลังจากการใหบริการเสร็จสิ้น ใบแจงหนี้สําหรับเครื่องมือจะ
ออกไดก็ตอเมื่อมีการอนุมัติตามที่ระบุในคําสั่งซื้อ ผูซื้ออาจระงับการชําระเงินในระหวางการรอหลักฐาน
การในรูปแบบและรายละเอีย ดที่ผูซื้อกําหนดเพื่อแสดงวาไมมีสิทธิยึด หนว ง ภาระผูก พัน หรือการ
เรียกรองใดๆเหนือสินคาที่ใหภายใตคําสั่งซื้อ การชําระเงินจะทําในสกุลเงินที่ระบุอยางชัดแจงในคําสั่ง
ซื้อ ถาไมมีการระบุสกุลเงินดังกลาว การชําระเงินจะทําในสกุลเงินบาท การชําระเงินจะทําโดยการสงทาง
ไปรษณียในวันที่กําหนดหรือกอนวันที่กําหนดเวนแตผูซื้อจะตกลงเปนอยางอื่นโดยชัดแจง
9.
การเปลี่ยนแปลง (ก) ผูซื้อสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนหรือขอใหผูขายเปลี่ยนแผนภาพ ขอกําหนด
คุณลักษณะ ผูจัดหาสินคาชวง ตัวอยางสินคาหรือรายละเอียดของสินคาโดยแจงผูขายเปนหนังสือในเวลา
ใดๆ ผูซื้อสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนขอบเขตงานซึ่งอยูในคําสั่งซื้อ รวมถึงงานที่เกี่ยวกับเรื่องตางๆ เชน การ
ตรวจ การทดสอบหรือการควบคุมคุณภาพ ผูซื้ออาจกําหนดใหมีการจัดหาวัตถุดิบจากผูซื้อเองหรือจาก
บุคคลที่สาม ผูขายจะทําการเปลี่ยนแปลงตามที่มีการรองขอดังกลาวทันที เพื่อใหผูขายสามารถเรียกรอง
สวนตางที่เหมาะสมของราคา หรือเวลาสําหรับกระทําการเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ผูขาย
ตอ งแจ ง การเรีย กรอ งดัง กล าวต อผู ซื้ อเป น ลายลัก ษณอั ก ษรภายใน 10 วัน หลัง จากได รับ แจง การ
เปลี่ยนแปลง ผูซื้ออาจขอเอกสารเพิ่มเติมอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆในขอกําหนดคุณลักษณะ
ราคา หรือเวลาสําหรับกระทําการจากผูขาย หลังจากที่ไดรับเอกสารที่ขอทั้งหมดแลว ผูซื้ออาจใชดุลพินิจ
แตเพียงผูเดียวปรับราคาหรือเวลาสําหรับกระทําการอยางเปนธรรม หากผูขายไมแจงผูซื้อภายในเวลาที่
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กําหนดวาการเปลี่ยนแปลงที่ผูซื้อขออาจสงผลเปลี่ย นแปลงราคาหรือเวลาสําหรับการกระทําการ การ
เปลี่ย นแปลงที่ผู ซื้ อร องขอจะไมก ระทบราคาและเวลาสํา หรับ กระทํา การ (ข) ผู ข ายจะไมทํ าการ
เปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวกับสินคา รวมถึงแตไมจํากัดที่สวนประกอบ การออกแบบ ขอกําหนดคุณลักษณะ
กระบวนการ บรรจุภัณฑ การทําเครื่องหมาย การขนสง ราคาหรือ วันหรือสถานที่ที่สงมอบสินคา เวนแต
มีคําสั่งหรือคําอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อ การเปลี่ยนที่ตองหามรวมถึงแตไมจํากัดที่การเปลี่ยน
(1) บุคคลที่สามซึ่งเปน ผูจัดหาบริการ วัต ถุดิบ หรือผลิต ภัณ ฑใ หกับผูข ายซึ่งผูข ายไดใชเกี่ยวกับการ
กระทํ า การภายใต คํ า สั่ง ซื้ อ (2) สถานที่ ใ ดๆที่ ผู ข ายและ/หรือ ผู จั ด หาสิ น ค า ซึ่ ง เป น บุ ค คลที่ ส าม
ประกอบการ และเกี่ยวของในทางใดๆ กับสินคา หรือการบริการ วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑที่ใชโดยผูขาย
ซึ่งเกี่ยวกับการกระทําการภายใตคําสั่งซื้อ (3) ราคาสินคาใดๆภายใตคําสั่งซื้อ (4) ลักษณะ ประเภท หรือ
คุณภาพของการบริการ วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑที่ใชโดยผูขายหรือผูจัดหาสินคาแกผูขายซึ่งเกี่ยวกับการ
กระทําการภายใตคําสั่งซื้อ (5) ความเหมาะสมของ รูปแบบ การดําเนินงาน รูปลักษณะ หรือการทํางาน
ของสินคาภายใตคําสั่งซื้อ หรือ (6) วิธีการผลิต หรือกระบวนการหรือซอฟทแวรหรืออุปกรณการผลิตที่
ใชในการผลิตหรือการจัดหา หรือเปนสวนของสินคาใดๆภายใตคําสั่งซื้อ การเปลี่ยนแปลงใดๆโดยผูขาย
ตอคําสั่งซื้อใดๆหรือสินคาใดๆภายใตคําสั่งซื้อซึ่งไมไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากผู
มีอํานาจกระทําการแทนผูซื้อ จะถือเปนการทําผิดคําสั่งซื้อ
10. การรับประกัน (ก) ผูขายรับประกันและประกันอยางชัดแจงแกผูซื้อ ผูสืบสิทธิ ผูรับโอนสิทธิ
และลูกคาของผูซื้อ และผูใชผลิตภัณฑของผูซื้อ วาสินคาที่สงมอบหรือจัดหาใหผูซื้อจะ (1) เปนไปตาม
มาตรฐานโลก มีความสามารถในการแขงขันทางการคาในดานราคา คุณภาพ การสงมอบ และเทคโนโลยี
และเปนไปตามขอกําหนดคุณลักษณะ มาตรฐาน แผนภาพ ตัวอยางสินคา รายละเอียด และการแกไขซึ่ง
ไดใ หแกหรือโดยผูซื้อ (2) เปน ไปตามกฎหมาย คําสั่ง ขอบังคับ และมาตรฐานทั้งหมดที่ใชบังคับใน
ประเทศที่สินคาหรือยานพาหนะหรือผลิตภัณฑอื่นๆที่ประกอบดวยสินคาจะถูกขาย (3) เหมาะสมในเชิง
พาณิชย และไมมีค วามชํารุด บกพรองในการออกแบบ (เทาที่ออกแบบโดยผูข าย หรือคูสัญ ญาชว ง
ตัวแทน หรือผูจัดหาสินคาใดๆ ของผูขาย แมวาการออกแบบนั้นไดรับการอนุมัติจากผูซื้อ) ความชํารุด
บกพรองในวัสดุ และความชํารุดบกพรองในฝมือ (4) ถูกเลือก ถูกออกแบบ (เทาที่ออกแบบโดยผูขาย
หรือคูสัญญาชวง ตัวแทน หรือผูจัดหาสินคาใดๆของผูขาย แมวาการออกแบบนั้นไดรับการอนุมัติจากผู
ซื้อ) ถูกผลิต และถูกประกอบโดยผูขายโดยบนพื้นฐานของการใชที่ผูซื้อระบุไว และตองเหมาะสมและ
เพียงพอกับจุดประสงคที่ผูซื้อตั้งใจ และ (5) ตองไมมีสิทธิยึดหนวง การเรียกรอง หรือภาระผูกพันใดๆ
ผูขายรับประกันอยางชัดแจงตอไปวา เวนแตจะระบุอยางชัดแจงเปนอยางอื่นในคําสั่งซื้อ สินคาถูกผลิต
ดว ยวัสดุใหมทั้งหมด ไมมีสินคาใดที่ทั้งหมดหรือบางสว น เปน สิ่งของเหลือใชจากภาครัฐหรือภาค
พาณิชย หรือถูกใชแลว ถูกผลิตซ้ํา ถูกปรับสภาพใหม หรือเปนของมีอายุหรือมีสภาพอันกระทบตอความ
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เหมาะสม ความมีประโยชน หรือความปลอดภัยของสิน คานั้น สิน คาไมมีค วามชํารุด บกพรองที่ไม
ปรากฎหรืออยูในสภาพที่จะเกิดความบกพรองไดไมวาความบกพรองหรือสภาพนั้นไดถูกพบแลว หรือ
อาจถูกพบไดในระหวางระยะเวลาประกันหรือไม การประกันเหลานี้มีจุดประสงคเพื่อการคุมครองผูซื้อ
จากการเรียกรองเกี่ยวกับการรับประกันใดๆ ทั้งหมดที่ลูกคาเรียกรองตอผูซื้อ รวมถึงการรับประกันที่
ลูกคากําหนดซึ่งเกี่ยวของกับสินคาหรือผลิตภัณฑใดๆซึ่งมีสินคานั้นเปนสวนประกอบ การรับประกันที่
ลูกคากําหนดขึ้นดังกลาวทั้งหมดถูกรวมอยูในเงื่อนไขนี้โดยการอางอิงถึงการรับประกันดังกลาว การ
รับประกัน ดังกลาวขางตน เปน การเพิ่มเติมจากการรับประกัน ที่ผูซื้อมีสิทธิอยูแลว ตามกฎหมาย (ข)
ระยะเวลาประกัน คือระยะเวลาดังตอไปนี้ที่ย าวที่สุด 3 ปจ ากวัน ที่ผูซื้อยอมรับสิน คา ระยะเวลาการ
รับประกันตามกฎหมายที่ใชบังคับ หรือระยะเวลาการรับประกันที่ลูก คาของผูซื้อเสนอใหผูใ ชสินคา
ปลายทางสําหรับสินคาซึ่งติดตั้งบนหรือเปนสวนของยานพาหนะ และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมวาถาผูซื้อหรือ
ลูก คา ใดๆ เสนอโดยสมั ค รใจหรื อเสนอตามถู ก กํ าหนดโดยราชการตอ เจ าของยานพาหนะ (หรื อ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปอยางอื่น) ซึ่งมีการติดตั้งสินคาหรือสวน สวนประกอบ หรือระบบใดๆของสินคาวาจะ
กระทําการเยียวยาหรือแกไขความชํารุดบกพรองหรือสภาพซึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานยนต หรือ
การที่ยานพาหนะไมเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐานความปลอดภัยที่ใชบังคับไดหรือการบริการแกไขที่
เกี่ยวของ (“กระทําการแกไขเยียวยา”) การรับประกันจะมีผลตอไปสําหรับระยะเวลาที่อาจถูกกําหนดโดย
ลูกคาหรือรัฐบาลกลาง รัฐบาลแหงรัฐ รัฐบาลทองถิ่น หรือรัฐบาลตางประเทศซึ่งสินคาถูกใชหรือจัดหา
และผูขายจะปฏิบัติตามตาม ขอกําหนดภายใต ขอ 15 ขางลางนี้ (รวมถึงขอกําหนดอื่นๆ) อยางครบถวน
(ค) สําหรับการบริการทั้งหมด ผูขายรับประกัน เพิ่มเติมวาจะทํางานอยางมืออาชีพและอยางมีทัก ษะ
สอดคลองกับมาตรฐานและขอกําหนดคุณลักษณะที่ตกลงกับผูซื้อทั้งหมด และสอดคลองกับมาตรฐาน
อุต สาหกรรมอื่ น ๆ (ง) ผูข ายจะแจงผู ซื้อเปน ลายลัก ษณอั ก ษรโดยทั น ทีเ มื่อทราบถึ งสว นประกอบ
องคประกอบ การออกแบบ หรือความชํารุดบกพรองในสินคาซึ่งเปนหรืออาจเปนอันตรายตอบุคคลหรือ
ทรัพ ยสิน (จ) การอนุ มัติโ ดยผูซื้อ ในการออกแบบ แผนภาพ วัสดุ กระบวนการ หรื อข อกํา หนด
คุณลักษณะจะไมปลดเปลื้องผูข ายออกจากการรับประกัน เหลานี้ (ฉ) การสื่อสารอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ถือเปนการแจงการผิดการรับประกันภายใตคําสั่งซื้อ (1) การสื่อสารใดๆซึ่งระบุความชํารุด
บกพรอง การผิดนัด การเรียกรองวามีความชํารุดบกพรอง หรือปญหาหรือประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพอื่นๆ
ของสินคาภายใตคําสั่งซื้อ (2) การสื่อสารใดๆถึงผูขายซึ่งอางวาสินคาไมเปนไปตามการรับประกันหรือ
ผูขายผิดนัดภายใตคําสั่งซื้อ และ (3) คําบอกเลิกสัญญาจากผูซื้อภายใต ขอ 19 การเรียกรองใดๆโดยผูซื้อ
ในกรณีผิดสัญญาอาจถูกเพิกถอนโดยทําเปนลายลักษณอักษรโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนผูซื้อเทานั้น
(ช) เพื่อบรรเทาความเสียหาย ผูซื้ออาจปกปองตนเองจากการเรียกรองจากลูกคาใดๆ วาสินคาที่จัดหาโดย
ผูขายนั้นชํารุดบกพรอง ไมเปนไปตามการรับประกัน หรือไมเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือ
สัญญาในประการอื่นใด เพราะลูกคาดังกลาวอาจพยายามใหผูซื้อรับผิดชอบตอปญหาซึ่งมีเหตุมาจาก
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ผูขายทั้งหมดหรือบางสวน ผูซื้อและผูขายตกลงวา การตอสูคดีดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนของทั้งผูซื้อ
และผูขาย ผูขายขอสละสิทธิในการยกขอตอสูวา กระทําการของผูซื้อจํากัดสิทธิในทางหนึ่งทางใดของผู
ซื้อในการเรียกรองจากผูขาย สําหรับการไมเปนไปตามการรับประกัน การรวมกระทําความผิด การให
ชดใชคาเสียหาย หรือการเรียกรองอื่นๆซึ่งอาจมาจากหรือเกี่ยวของกับประเด็นใดๆที่กลาวขางตน
11. มาตรฐานผูจัดหาสินคา คุณภาพและการพัฒนา พีพีเอพี โครงการที่ตองปฏิบัติตาม (ก) ผูขายจะ
ปฏิบัติตามการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและระบบการตรวจสอบอื่นๆของผูซื้อ และของลูกคา(ใน
กรณีที่เกี่ยวของ) รวมถึงแตไมจํากัดที่นโยบายควบคุมคุณภาพ ไอเอสโอ 9001: 2000 หรือการรับรอง
คุณภาพไอเอสโอ/ทีเอส 16949: 2002 และการรับรองทางสิ่งแวดลอมไอเอสโอ 14001 รวมถึงการจด
ทะเบียนเพื่อรับการรับรองดังกลาว ผูขายจะเขารวมในโครงการคุณภาพและการพัฒนาผูจัดหาสินคาของ
ผูซื้อ และของลูกคา (ในกรณีที่เกี่ยวของ) ผูขายตกลงจะปฏิบัติตามขอกําหนดทั้งหมดของกระบวนการ
รับรองสวนการผลิต (พีพีเอพี) ทางอุตสาหกรรมที่ระบุโดยผูซื้อ และลูกคา (ในกรณีที่เกี่ยวของ) และตก
ลงวาจะแสดงขอมูลนี้ตอผูซื้อเมื่อถูกรองขอในระดับที่รองขอ เมื่อผูซื้อขอในเวลาใดก็ตาม เวนแตจะระบุ
ในขอกําหนดเพิ่มเติมของแตละประเทศที่เกี่ย วของเปนอยางอื่น ผูข ายจะเขารวมในและปฏิบัติต าม
โครงการและมาตรฐานตอไปนี้ของผูซื้อ (1) คูมือมาตรฐานผูจัดหาสินคาของผูซื้อ (รวมถึงขอยอยและ
แบบทั้งหมด) ซึ่งสามารถดูไดที่ http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/suppliers/automotive_experience.html
(2) แผนการควบคุมคุณภาพขั้นสูง (เอคิวพี) และแผนการพัฒนาผูจัดหาสินคาเฉพาะราย (เอสไอดีพี) (3)
การประเมินการปฏิบัติงานของผูจัดหาสินคาและ (4) การคาดหวังทางธุรกิจสวนนอย โครงการและ
มาตรฐานเหลานี้สามารถดูไดที่ http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/suppliers/automotive_experience.html
หรือติดตอตัวแทนซื้อที่ไดรับการมอบหมายจากผูซื้อ ในกรณีที่มีความแตกตางระหวางสวนใดๆของ
โครงการหรือมาตรฐานขางตนนี้และบทบัญญัติที่ชัดแจงของขอกําหนดนี้ ขอกําหนดนี้จะมีผลใชบังคับ
(ข) ผูจัดหาสินคาจะรับผิดชอบสําหรับผูจัดหาสินคาหรือบริการอื่นที่อยูในระดับต่ํากวา ผูขายตองคงไว
ซึ่งการพัฒนา การมีผล การเริ่มและความตอเนื่องในการควบคุมดูแลที่เพียงพอเพื่อใหแนใจวาสินคาที่
จัดหาใหผูซื้อทั้งหมดเปนไปตามการรับประกันที่เกี่ยวของและสวนอื่นทั้งหมดของคําสั่งซื้อ
12. การบริการและชิ้นสวนทดแทน ตลอดระยะเวลาโครงการผลิตยานพาหนะแตละรุนที่เกี่ยวของ
และเวลา 5 ป หลังจากแบบยานพาหนะหรือชิ้นสวนที่เฉพาะเจาะจงถูกยุติการผลิต (เวนแตจะมีระยะเวลา
ที่แตกตางที่คูสัญญาตกลงเปนลายลักษณอัก ษรหรือระบุในเอกสารใบแจงงาน คูมือมาตรฐานผูจัดหา
สินคา หรือขอกําหนดเพิ่มเติมของแตละประเทศที่เกี่ยวของของผูซื้อ) ผูขายจะจัดหาสินคา สวนประกอบ
และวัสดุอยางเดียวกันตามคําสั่ง “ชิ้นสวนทดแทน” และ “ชิ้นสวนสําหรับบริการ” ที่เปนลายลักษณอักษร
ของผูซื้อแกผูซื้อในราคาที่ระบุในคําสั่งซื้อบวกกับสวนตางราคาที่แทจริงใดๆสําหรับบรรจุภณ
ั ฑพิเศษ ถา
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สินคาเปนระบบ หรือชิ้นสวนจําเพาะ ผูขายจะขายแตละสวนประกอบ หรือชิ้นสวนในราคาที่รวมแลวไม
เกินราคาของระบบ หรือชิ้นสวนจําเพาะที่ระบุในคําสั่งซื้อ ลบราคาในการประกอบ บวกสวนตางราคาที่
แทจริงใดๆสําหรับบรรจุภัณฑ ในอีก 10 ปขางหนา หรือตลอดระยะเวลาที่ลูกคาที่เกี่ยวของขอชิ้นสวน
สําหรับการบริการ แลว แตระยะเวลาใดจะนานกวา (หรือระยะเวลาที่แตกตางที่ตกลงเปนลายลักษณ
อักษรโดยคูสัญญาหรือระบุในเอกสารใบแจงงาน คูมือมาตรฐานผูจัดหาสินคาหรือขอกําหนดเพิ่มเติม
ของแตละประเทศที่มีผลใชบังคับของผูซื้อ) ผูขายจะขายสินคาใหผูซื้อเพื่อใหเปน ไปตามการบริการ
สําหรับแบบสินคาในอดีตของผูซื้อและขอกําหนดเรื่องชิ้นสวนทดแทนในราคาที่อางอิงจากราคาลาสุด
ภายใตคําสั่งซื้อ โดยพิจารณาถึงสวนตางราคาที่แทจริงและมีเอกสารสนับสนุนของวัสดุ บรรจุภัณฑและ
ราคาในการผลิตหลังจากการซื้อแบบสินคาของผูซื้อในปจจุบันเสร็จสิ้นแลวตามที่คูสัญญาตกลงรวมกัน
อยางมีเหตุผล ตามคําขอของผูซื้อ ผูขายจะใหเอกสารการบริการและเอกสารอื่นที่มีอยูโดยไมคิดคาใชจาย
เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขายชิ้นสวนสําหรับบริการของผูซื้อ เวนแตจะมีการตกลงเปนอยางอื่น
โดยชัด แจงเปน ลายลักษณอักษรโดยผูมีอํานาจทํากระการแทนผูซื้อ หรือผูซื้อเอาเครื่องมือซึ่งจําเปน
สําหรับการผลิตชิ้นสวนเพื่อการบริการมาจากผูขาย หนาที่ของผูขายภายใตขอ 12 จะมีผลตอไปโดยไม
ถูกกระทบจากการบอกเลิกหรือการสิ้นสุดของคําสั่งซื้อไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม
13. การเยียวยาความเสียหาย สิทธิและการเยียวยาความเสียหายที่สงวนไวสําหรับผูซื้อในแตละคํา
สั่งซื้อ จะสะสมกับและเพิ่มจากการเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายและตามหลักความเปนธรรมอื่น
ทั้งหมด ผูขายจะชดใช คาเสียหายใหแกผูซื้อสําหรับความเสียหายใดๆที่แมมีสวนเกี่ยวของเพียงเล็กนอย
หรือเปนผลโดยออมหรือคาเสียหายอื่นๆทั้งหมด(รวมถึงการขาดทุนกําไร) ซึ่งเกิดจากหรือจําเปนตอง
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผิดของผูขายหรือสินคาที่ไมเปนไปตามเงื่อนไข รวมถึงแตไมจํากัดที่ ตนทุน
คาใชจาย และความสูญเสียซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยออมแกผูซื้อหรือลูกคา (1) จากการตรวจ แยก เก็บ
รักษา ทํางานซ้ํา ซอมแซม หรือเปลี่ยนสินคาที่ไมเปนไปตามเงื่อนไข (2) จากการหยุดชะงักของการผลิต
(3) จากการดําเนินการการเรียกคืน การปฏิบัติการเพื่อบริการลูกคาภาคสนามหรือการบริการแกไขอื่นๆ
หรือ (4) จากการบาดเจ็บเสียหายสวนบุคคล (รวมถึงการเสียชีวิต) หรือความเสียหายตอทรัพยสินจาก
สินคาที่ไมเปนไปตามเงื่อนไข ความเสีย หายของผูซื้อรวมถึงคาทนายความที่เหมาะสม และคาบริการ
วิชาชีพอื่นๆ คาใชจายในการระงับขอพิพาทและเงินที่ชําระตามคําพิพากษาที่ผูซื้อตองชําระและคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวกับเวลา แรงงาน และวัสดุในการจัดการของผูซื้อ ถาผูซื้อขอ ผูขายจะทําขอตกลงแยกสําหรับ
การจัดการหรือกระบวนการของการคืนยอดเงินที่ชําระเพื่อการรับประกัน สําหรับสินคาที่ไมเปนไปตาม
เงื่อนไข และผูข ายจะเขารวมและทําตามโครงการลดเงิน ที่ชําระเพื่อการรับประกัน หรือโครงการที่
เกี่ยวของของผูซื้อหรือ ลูกคาซึ่งเกี่ยวของกับสินคา(เทาที่ผูซื้อกําหนด) ในการเรียกรองใดๆโดยผูซื้อ เพื่อ
บังคับการชําระหนี้ของผูขายที่เกี่ยวของกับการผลิต หรือการสงมอบสินคา หรือการสนับสนุนการถาย
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โอน หรือเพื่อการครอบครองทรัพยสิน ผูขายรับทราบและตกลงวา คาเสียหายอันเปนตัวเงิน จะไมถือเปน
การเยีย วยาความเสีย หายซึ่งเพียงพอตอการไมปฏิบัติตามคําสั่งซื้อใดๆที่เกิดขึ้น จริง ที่คาดการณวาจะ
เกิดขึ้นหรือที่เกรงวาจะเกิด ขึ้น และเพิ่มเติมจากสิทธิและการเยียวยาความเสียหายอื่น ทั้งหมดซึ่งผูซื้อ
อาจจะมี ผูซื้อมีสิทธิไดรับการชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง และไดรับคําสั่งคุมครองตามหลักความเปน
ธรรมจากศาล เพื่อเยียวยาความเสียหายจากการผิดสัญญาใดๆและคาทนายความที่เหมาะสมของผูซื้อ
14. การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักจริยธรรม (ก) ผูข ายและสิน คาใดๆ ที่จัด หาโดยผูข ายจะตอ ง
เปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับ รวมถึงกฎ ขอบังคับ คําสั่ง สนธิสัญญา กฤษฎีกา และมาตรฐานรวมถึงแต
ไมจํากัดที่ (1) เกี่ยวของกับการผลิต การติดฉลาก การขนสง การนําเขา การสงออก ใบอนุญาต การอนุมัติ
หรือการรับรองสินคา และ (2) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการแขงขันทางการคา การกํากับดูแลกิจการ ภาษี
การเปดเผยขอมูลทางการเงิน สิ่งแวดลอม การจางงาน คาจาง ชั่วโมงทํางานและสภาพการจาง การเลือก
คูสัญญาชวง การเลือกปฏิบัติ สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน และความปลอดภัยของยานยนต
ในขณะเดียวกันระหวางที่มีการจัดหาสินคาหรือการใหบริการภายใตสัญญาฉบับนี้ ผูจัดหาสินคาตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการคอรัปชั่นในตางประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายตอตานการ
ตอตานคอรรัปชั่นสวนทองถิ่น และกฎหมายทั้งปวงที่หามกระทําการในรูปแบบใดๆของการติดสินบน
ทางการคาหรือการติดสินบนในภาคเอกชน (ข) วัสดุทุกอยางที่ผูขายใชในสินคาหรือในการผลิตสินคา
ดังกลาวจะตองเปนไปตามขอจํากัดของราชการและขอจํากัดดานความปลอดภัยวัสดุควบคุม วัสดุมีพิษ
และวั สดุ อั น ตรายที่ใ ช บั งคั บ ในขณะนั้น รวมถึ ง ขอ พิ จ ารณาเรื่ อ งสิ่ง แวดล อ ม ไฟฟ า และกระแส
แมเหล็กไฟฟาที่ใชบังคับในประเทศที่ผลิต ประเทศที่ขายหรือประเทศปลายทาง (ค) ผูขายและพนักงาน
และคูสัญญาของผูขายจะตองทําตามนโยบายหลักจริยธรรมของผูซื้อซึ่งดูไดที่
http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/about/governance/corporate_governance0/ethics_policy.html หรือตาม
นโยบายหลักจริยธรรมที่เทาเทียมกันของผูขาย
15. ขอกําหนดของลูกคา (ก) ผูขายตกลงจะปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่มีผลใชบังคับของ
ขอตกลงใดๆ (“คําสั่งซื้อของลูกคา”) ซึ่งไดรับโดยผูซื้อจากบุคคลที่สาม (“ลูกคา”) หรือที่ใชบังคับตอผูซื้อ
ไดโดยตรงหรือโดยออม ซึ่งผูซื้อตกลงจะจัดหาสินคาใหแกลูกคา หรือจะประกอบสินคาที่ผูซื้อซื้อจาก
ผูขายเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑที่จะจัดหาใหลูกคาตามขอตกลงดังกลาว เมื่อสามารถใชบังคับได คําวา
“ลูกคา” และ “คําสั่งซื้อของลูกคา” รวมถึง ผูผลิตอุปกรณขั้นสุดทายของผลิตภัณฑหรือการบริการซึ่ง
สินคานั้นถูกหรือจะถูกรวมเขาดวยกัน และบุคคลกลางใดๆในสายการผลิตระหวางลูกคาโดยตรงของผู
ซื้อ และผูผลิตอุปกรณขั้นสุดทายดังกลาว และขอกําหนดและเงื่อนไขของลูกคานั้นๆ ผูซื้ออาจใชดุลพินิจ
ในการใหขอมูลที่เกี่ยวกับคําสั่งซื้อของลูกคาแกผูขาย ผูขายจะรับภาระในการทําใหแนใจวา คําสั่งซื้อของ
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ลูกคาที่ไดรับการเปดเผยดังกลาวจะกระทบตอหนาที่ข องผูขายภายใตคําสั่งซื้ออยางไร และผูข ายจะ
ปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของคําสั่งซื้อของลูกคาที่ไดรับการเปดเผยเทาที่อยูภายใตการควบคุม
ของผูขาย ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางคําสั่งซื้อหรือขอกําหนดนี้และขอกําหนดของคําสั่งซื้อของ
ลูกคา ผูซื้อจะตัดสินโดยใชดุลพินิจเด็ดขาดเพียงผูเดียว วาขอกําหนดใดจะมีผลเหนือกวาและจะใชบังคับ
กับผูข าย ผูข ายจะกระทําการทุก ประการภายใตก ารควบคุมของตนเพื่อใหผูซื้อสามารถปฏิบัติต าม
ขอกําหนดและเงื่อนไขของคําสั่งซื้อของลูกคาได รวมถึงแตไมจํากัดที่ ขอกําหนดเรื่องตนทุนและกําลัง
การผลิต และการลดราคา โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังผูขาย ผูซื้ออาจเลือกที่จะใหขอกําหนด
ขอนี้มีผลเหนือกวาขอกําหนดใดๆที่ขัดแยงระหวางผูซื้อและผูขาย (ข) ในกรณีที่ลูกคายื่นหรือไดยื่นคํา
รองขอใหตนลมละลายหรือเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และผูซื้อยินยอมใหมีการลดราคาที่ชําระแกผูซื้อ
สําหรับผลิตภัณฑที่มีสินคาเปนสวนประกอบในระหวางการดําเนินคดีนั้นและโดยเปนผลเกี่ยวของกับ
การเลิกสัญญาระหวางลูกคาและผูซื้อที่เกิดจริงหรืออาจเกิดขึ้น (โดยการปฏิเสธหรือกระทําการอื่นใด)
ราคาซึ่งชําระใหแกผูข ายสําหรับสิน คาจากและหลังวัน ที่มีการลดราคาจะถูก ปรับโดยอัต โนมัติเปน
สัดสวนในอัตรารอยละเทากับราคาซึ่งชําระใหแกผูซื้อ และคําสั่งซื้อสวนอื่นๆจะยังคงมีผลตอไปโดยไมมี
การเปลี่ยนแปลง (ค) ถาลูกคาสั่ง แนะนํา ขอ เสนอ หรือระบุโดยประการอื่นใหผูขายเปนแหลงซึ่งผูซื้อจะ
ไดมาซึ่งสินคา (“ความสัมพันธการจัดหาสินคาโดยตรง”) โดยไมคํานึงถึงระยะเวลาในการชําระเงินที่ใช
บังคับกับคําสั่งซื้อ หรือขอความอื่นใดที่กําหนดเปนอยางอื่นในคําสั่งซื้อ (1) ไมวาในกรณีใดๆ ผูขายไมมี
สิทธิรับชําระเงินจากผูซื้อสําหรับสินคาเวนแตหลังจากและตามสัดสวนของการรับชําระเงินของผูซื้อ
สําหรับผลิตภัณฑซึ่งมีสินคาโดยเฉพาะเจาะจงดังกลาวเปนสวนประกอบและ (2) การขยายระยะเวลาการ
ชําระเงินที่เกี่ยวของใดๆที่ชําระใหผูซื้อจะเปนการขยายระยะเวลาการชําระเงินระหวางผูซื้อและผูขายตาม
ระยะเวลาเดียวกันโดยอัตโนมัติ และผูซื้ออาจ มีทางเลือกโดยการแจงผูขายเพื่อแกไขระยะเวลาการชําระ
ราคาสําหรับสินคาโดยพิจ ารณาถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชําระเงิน ของลูกคาของผูซื้อสําหรับ
สินคาภายใตคําสั่งซื้อ (3) ภายใน 3 วันทําการจากการเปลี่ยนแปลงราคา ขอกําหนดคุณ ลักษณะ หรือ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่ไดเจรจาหรือไดเสนอระหวางผูขายและลูกคา ผูขายจะแจงผูซื้อเปนลายลักษณอักษร
และจะปรับใบแจงหนี้โดยทันทีใหแสดงการลดราคาใดๆโดยมีเงื่อนไขวาการเปลี่ยนแปลงใดๆจะไมมีผล
ผูกพันผูซื้อเวนแตจะไดรับการยอมรับโดยเฉพาะเจาะจงจากผูซื้อเปนลายลักษณอักษร และ (4) (โดยไม
จํากัดสิทธิและการไดรับการเยียวยาความเสียหายใดๆของผูซื้อ) ผูขายจะปองกันและปกปองผูซื้อจาก
ความรับผิด การเรียกรอง การทวงถาม ความสูญเสีย ความเสียหาย ราคาและคาใชจาย (รวมถึงแตไมจํากัด
เฉพาะคาทนายความและคาบริการวิชาชีพอื่นๆ) ซึ่งเกิดขึ้นกับผูซื้อจากหรือเกี่ยวกับสินคาที่จัดหาโดย
ผูขาย และรวมถึงแตไมจํากัดที่คาธรรมเนียมหรือการหักกลบลบหนี้ (รวมถึงแตไมจํากัดที่การหักบัญชี
ชั่วคราวสําหรับคาบริการภาคสนาม) ซึ่งลูกคาเรียกรองจากผูซื้อเพราะวามีสินคาที่อางวามีความบกพรอง
แมวาการหักกลบลบหนี้โดยลูกคาจะเกิดขึ้นกอนการตัดสินอันถึงที่สุดใน (และอาจเปลี่ยนแปลงได) ตาม
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ขอเท็จจริงวาความชํารุดบกพรองของสินคาเปนเหตุของการฟองรองใหเยียวยาความเสียหายที่เกี่ยวของ
และคาใชจาย/คาเสียหายที่เกี่ยวของซึ่งเกิดกับลูกคาหรือไม เพียงใด (ง) ถาความตองการใดๆที่กําหนด
โดยคําสั่งซื้อตอผูขายไมสามารถบังคับใชไดหรือมีชองวางประการอื่นใดหรือเกิดชองวางประการใดขึ้น
ในขอกําหนดที่ใชบังคับไดกับคําสั่งซื้อซึ่งเกิดจากขอกฎหมาย การขัดแยงของขอกําหนดหรือขอความอื่น
ใด ขอบังคับในเรื่องเดียวกันของลูกคาจะตองบังคับใชไดและผูกพันผูขายเพื่อประโยชนของผูซื้อ ผูขาย
ยอบรับวาผูขายมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนตและขอกําหนดที่เกีย่ วของของลูกคาจะใชบังคับ
ในกรณีดังกลาว
16. การชดใชคาเสียหาย (ก) ในระดับสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต (1) ผูขายจะเปนผูรับผิดชอบเพียงผู
เดียวทั้งหมดสําหรับความบาดเจ็บใดๆตอบุคคล รวมถึงการเสียชีวิต หรือความเสียหายตอทรัพยสินชนิด
หรือลัก ษณะใดๆซึ่งก อโดย เปน ผลมาจากหรือ เกี่ย วกับการจัด หาสิน คาโดยผูข าย คูสั ญ ญาช ว งเจ า
พนักงาน ตัวแทน หรือพนักงานของผูขาย (2) ผูซื้อจะไมเปนผูรับผิดชอบในความบาดเจ็บใดๆตอบุคคล
(รวมถึงการเสียชีวิต) หรือความเสียหายตอทรัพยสินใดๆซึ่งเปนผลของการครอบครอง ใช ใชผิดวิธี หรือ
ความผิดพลาดของผูขายในการใชทรัพยสินของผูซื้อหรือทรัพยสินอื่นที่จัดหาใหแกผูขายโดยผูซื้อ เวนแต
ในกรณีที่ความเสียหายคอบุคคลดังกลาวเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูซื้อและ
การที่ผูขายใชทรัพยสินใดๆดังกลาวถือเปน การยอมรับผิด ชอบของผูขายตอการเรียกรองใดๆสําหรับ
ความบาดเจ็บหรือความเสียหายดังกลาวและ (3) ผูขายจะปองกัน ชดใช และปกปองผูซื้อ ลูกคา และ
ตัวแทนจําหนาย และผูใชสินคาที่ผูซื้อไดขาย (หรือยานพาหนะที่ประกอบจากสินคานั้น) และตัวแทน
ลูกคา ผูที่ไดรับอนุญาต บริษัทยอย บริษัทในเครือ ผูสืบสิทธิ ผูรับโอน ตอความเสียหาย ความสูญเสีย
การเรียกรอง ความรับผิด และคาใชจาย (รวมถึงคาทนายความและคาบริการวิชาชีพอื่น ๆ ที่เหมาะสม
คาใชจายในการระงับขอพิพาทและเงินที่ชําระตามคําพิพากษา) ซึ่งเกิดจากหรือเปนเหตุมาจากสินคาที่
ชํารุดบกพรองใดๆ หรือจากความประมาทหรือการกระทําโดยมิชอบหรือการละเวนการกระทําการใดๆ
ของผูขายหรือตัวแทน พนักงานหรือคูสัญญาชวงของผูขาย หรือการทําผิดสัญญาหรือความผิดพลาดของ
ผูขายในการปฎิบัติตามคํารับรองของผูขายหรือขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆของคําสั่งซื้อ (รวมถึงสวน
ใดๆก็ตามของขอกําหนดนี้) รวมถึงแตไมจํากัดที่การดําเนินการเรียกคืน การปฏิบัติการเพื่อบริการลูกคา
ภาคสนาม หรือการบริการแกไขอื่นๆ ซึ่งผูซื้อหรือลูกคาพิจารณาอยางมีเหตุผลแลวเห็นวาจะมีความจํา
เปนเพราะสินคาบางสวนหรือทั้งหมดซึ่งใหโดยผูขายตามขอบังคับนี้ไมเปนไปตามเงื่อนไข และรวมถึง
แตไมจํากัดที่คาหักกลบลบหนี้ชั่วคราวหรือคาใหบริการ (เชน การหักบัญชีชั่วคราวสําหรับคาบริการ
ภาคสนาม) จากลูกคาซึ่งเปนผลมาจากสินคาที่ชํารุดบกพรอง แตอาจเปลี่ยนแปลงไดตามการตัดสินที่ถึง
ที่สุด วาความเสียหาย ความสูญ เสีย การเรีย กรอง ความรับผิด และคาใชจายเปน ผลมาจากความชํารุด
บกพรองหรือการที่สินคาไมเปนไปตามหรือผูขายไมปฏิบัติตามความผูกพันตามคําสั่งซื้อหนึ่งฉบับหรือ
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มากกวาหรือไมเพียงใด หนาที่ของผูขายในการปกปองและเยียวยาความเสียหายภายใตขอนี้จะใชบังคับ
ไมวาการเรียกรองจะมาจากการละเมิด ความประมาท สัญญา การรับประกัน ความรับผิดโดยเครงครัด
หรืออื่นใด เวนแตการเรีย กรองซึ่งเกิด ขึ้นจากความประมาทของผูซื้อแตเพียงผูเดีย ว ผูซื้อมีสิทธิที่จ ะ
แตงตั้งทนายความของตนเองและเขารวมในการตอสูและยุติขอพิพาทที่เกี่ยวกับการชดใชคาเสียหายโดย
ผานทนายความของตนเองอยางเต็มที่ดวยคาใชจายของผูขาย หนาที่ในการชดใชคาเสียหายของผูขายที่
ระบุใ นขอตกลงนี้ร วมถึงข อนี้จ ะเปน อิส ระจากและเพิ่มเติ มจากหนาที่ต ามการประกั น ภัย และการ
รับประกันใดๆของผูขาย (ข) ถาผูขายทํางานใดๆในสถานที่ของผูซื้อหรือลูกคาหรือใชทรัพยสินของผูซื้อ
หรือของลูกคาไมวาภายในหรือภายนอกสถานที่ของผูซื้อหรือของลูกคา (1) ผูขายจะตองตรวจสถานที่
เพื่อพิจารณาวาสถานที่ดังกลาวปลอดภัยสําหรับงานที่ตองทําหรือไมและจะแนะนําผูซื้อโดยทันทีเมื่อมี
สถานการณใดๆที่ผูขายเห็นวาไมปลอดภัย (2) พนักงาน คูสัญญา และตัวแทนของผูขายจะปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับทั้งหมดซึ่งบังคับใชในสถานที่ดังกลาวและอาจถูกยายออกจากสถานที่ของผูซื้อ
ดวยดุลพินิจของผูซื้อ (3) พนักงาน คูสัญญาและตัวแทนของผูขายจะไมครอบครอง ใช ขาย โอน หรืออยู
ภายใตฤทธิ์แอลกอฮอล หรือยาหรือสารอื่นๆที่ไมไดรับอนุญาต ผิดกฎหมาย หรือถูกควบคุม และ (4)
ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ผูขายจะเยียวยาความเสียหายและทําใหผูซื้อ และลูกคา และตัวแทน
ผูสืบสิทธิ ผูรับโอนปลอดจากความรับผิด การเรียกรอง การทวงถาม หรือคาใชจาย (รวมถึงแตไมจํากัด
เฉพาะคาทนายความและคาบริการวิชาชีพอื่นที่เหมาะสม คาใชจายในการระงับขอพิพาทและเงินที่ชําระ
ตามคําพิพากษา) สําหรับความเสียหายตอทรัพยสินหรือการบาดเจ็บตอบุคคล (รวมถึงการเสียชีวิต)ที่เกิด
ขึ้นกับผูซื้อ ลูกคา พนักงาน หรือตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดเทาที่มาจากหรือเกี่ยวของกับการทํางานของ
ผูขายในสถานที่ของผูซื้อหรือลูกคาหรือ การใชทรัพยของผูซื้อหรือลูกคาโดยผูขายเวนแตความรับผิด
การเรียกรอง หรือการขอรองใดๆที่มาจากความประมาทของผูซื้อแตเพียงผูเดียว
17. การประกันภัย ผูขายจะขอรับและคงไวซึ่งขอบเขตความคุมครองของการประกันภัยตามที่ระบุ
ไวขางลางหรือในวงเงินประกันและขอบเขตความคุมครองที่เพิ่มขึ้นตามที่ผูซื้อหรือลูก คา (เทาที่ผูซื้อ
กําหนด)รองขอตามสมควร กับบริษัทประกันภัยที่ผูซื้อยอมรับตามสมควร โดยในแตละกรณีใหระบุชื่อผู
ซื้อและบริษัทในเครือ (ที่เกี่ยวของ)เปนผูรับประโยชนหรือ “ผูเอาประกันภัยเพิ่มเติม” ขอบเขตความ
คุมครองนั้นจะรวมถึงแตไมจํากัดที่การคุมครองของประกันอัคคีภัยเต็มจํานวนและการประกันเพิ่มเติม
สําหรับมูลคาของการทดแทน (1) ทรัพยสินทั้งหมดของผูขายและ (2) ทรัพยที่ฝากไวของผูซื้อโดยเต็ม
จํานวนสําหรับมูลคาทดแทนทรัพยทั้งสองกรณี ผูขายจะออกใบรับรองแกผูซื้อแสดงการปฏิบัติต าม
ขอกําหนดนี้หรือสําเนาที่รับรองความถูกตองของกรมธรรมประกันภัยทั้งหมดภายใน 10 วันหลังจาก
ไดรับการขอจากผูซื้อเปนลายลักษณอักษร ใบรับรองจะกําหนดวาผูซื้อ (และ ลูกคาในกรณีที่เกี่ยวของ)
จะไดรับการแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 30 วัน จากผูรับประกันภัยกอนการเลิกสัญญาหรือการลด
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วงเงินประกันหรือขอบเขตความคุมครอง การมีการประกันภัยไมปลดเปลื้องผูขายจากหนาที่หรือความ
รับผิดภายใตคําสั่งซื้อ เวนแตจะระบุในขอกําหนดเพิ่มเติมของแตละประเทศที่ใชบังคับได ขอบเขตความ
คุมครองขั้นต่ํามีดังนี้
ความคุมครอง
การชดใชตอคนงาน
ความรับผิดของนายจาง

ประกันความรับผิดทั่วไปอยางครอบคลุม รวมถึง
การคุมครองความรับผิดตามสัญญา
ประกันความรับผิดทางยานยนตอยางครอบคลุม
ประกันการหยุดชะงักของการประกอบการ

ขอบเขตของความรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย
3,000,000 บาท ตอหนึ่งอุบัติเหตุ โรครายแรงตามที่
กําหนดในกรมธรรม การเปนโรครายรายแรงของ
พนักงานแตละคน
150,000,000 บาท ตอหนึ่งกรณี ผลรวมทั่วไป
ผลิตภัณฑและการปฏิบัตกิ ารที่สําเร็จโดยรวม
30,000,000 บาท ตอกรณี รวมกันภายใตขอบเขต
เดียว
ตามที่ผูซื้อระบุ

18. การตรวจสอบการเงิน ความมีหนี้สินลนพนตัว(ก) ผูซื้อหรือบุคคลที่สามที่กําหนดโดยผูซื้ออาจ
ตรวจสอบฐานะทางการเงินของผูขายและบริษัทในเครือของผูขาย และผูขายจะรวมมืออยางเต็มที่ในการ
ตรวจสอบการเงินดังกลาว และจะใหสําเนาของเอกสารที่ขอหรือยอมใหเขาถึงเอกสารที่ขอ รวมถึงแตไม
จํากัดที่บันทึกทางการเงินและงบการเงิน การคาดการณ แผนธุรกิจ ขอมูลการติดตอของธนาคาร และ
เอกสารการกู และจัดใหผูจัดการการเงินอยูเพื่อหารือในเวลาทําการที่เหมาะสม ผูซื้อและบุคคลที่สามที่
ถูกกําหนดจะตองเก็บขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะเกี่ยวกับผูขายซึ่งไดรับมาจากการตรวจสอบ
การเงินเปน ความลับและใชขอมูลนั้นเพื่อจุดประสงคใ นการตรวจสอบการเงิน เทานั้น เวนแตกรณีที่
จําเปนตอการบังคับตามคําสั่งซื้อ (ข) คําสั่งซื้ออาจถูกบอกเลิกโดยผูซื้อโดยทันทีโดยไมมีความรับผิดตอ
ผูข าย และผูข ายจะชดใชใ หผูซื้ อสําหรับความรั บผิด ทั้ งหมดที่เกิ ด กับผู ซื้อ รวมถึ งแตไ มจํากั ด ที่ค า
ทนายความและคาบริการวิชาชีพอื่นๆที่เหมาะสม ถาเหตุการณตอไปนี้หรือเหตุการณที่ใกลเคียงเกิดขึ้น
(1) ผูขายมีหนี้สินลนพนตัว (2) ผูขายยื่นคํารองเปนบุคคลลมละลายโดยสมัครใจ (3) มีการยื่นคํารองให
ผูขายเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวโดยไมสมัครใจตอศาลลมละลาย (4) มีการแตงตั้งผูรักษาทรัพยหรือทรัสต
สําหรับผูขาย (5) ผูขายตองการใหผูซื้ออํานวยความสะดวกในดานการเงินหรือประการอื่น เพื่อปฏิบัติ
ตามหนาที่ภายใตคําสั่งซื้อ (6) ผูขายทําการโอนสิทธิเพื่อประโยชนของเจาหนี้ (7) ผูขายไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรับประกันสินเชื่อภายใตโครงการประกันสินเชื่อของผูซื้อได หรือ (8) ผูขายไมสามารถ
ใหการรับรองที่เพียงพอและมีเหตุผลแกผูซื้อในทันทีถึงความสามารถทางการเงินของผูขายในการปฏิบัติ
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ตามหนาที่ใดๆของผูขายภายใตคําสั่งซื้อตามกําหนดเวลา ในกรณีที่คําสั่งซื้อไมถูกบอกเลิกตามความใน
ประโยคกอนหนานี้ เมื่อเกิดเหตุการณที่อธิบายไวในประโยคกอนหนานี้ ผูซื้ออาจปรับราคา ระยะเวลา
ชําระเงิน และ/หรือขอกําหนดการสงมอบภายใตคําสั่งซื้ออยางยุติธรรม ตามที่ผูซื้อเห็นสมควรเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนของพฤติการณของผูขาย รวมถึงความสามารถของผูขายในการปฏิบัติหนาที่ตอไปไดในเรื่อง
การรับประกัน สินคาที่ไมเปนไปตามเงื่อนไข หรือขอกําหนดอื่นๆ ภายใตคําสั่งซื้อ (ค) ผูขายตกลงวาถา
ผูขายประสบปญหาการสงมอบหรือการปฏิบัติการใดๆ ผูซื้ออาจ แตไมจําเปนตอง กําหนดตัวแทนหนึ่ง
คนหรือมากกวาใหอยูที่สถานที่ที่เกี่ยวของของผูขายเพื่อสังเกตการณการปฏิบัติการของผูขาย ผูขายตกลง
วาถาผูซื้ออํานวยความสะดวกใดๆ (ดานการเงินหรืออยางอื่น)แกผูขาย ซึ่งจําเปนตอผูขายในการปฏิบัติ
ตามหนาที่ภายใตคําสั่งซื้อ ผูขายจะชดใชคาใชจายทั้งหมดใหผูซื้อรวมถึงคาทนายความและคาบริการ
วิชาชีพอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นกับผูซื้อเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกนั้น และจะใหผูซื้อเขาถึงสถานที่และ
เครื่องจักร อุปกรณและทรัพยสินอื่นๆของผูขายที่จําเปนสําหรับการผลิตสินคาซึ่งอยูภายใตคําสั่งซื้อ โดย
ไม คํ า นึ ง ถึ ง ข อ 18 ที่ กํ า หนดไว ใ นทางตรงกั น ข า ม ข อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ผู ข ายให ผู ซื้ อ ในที่ นี้ ต าม
ความสัมพันธการจัดหาสินคาโดยตรงอาจถูกเปดเผยแกลูกคาถาผูขายไมสามารถใหการรับรองที่เพียงพอ
และมีเหตุผลแกผูซื้อในทันทีถึงความสามารถการเงินของผูขายในการปฏิบัติตามหนาที่ใดๆของผูขาย
ภายใตคําสั่งซื้อตามกําหนดเวลา
19. การบอกเลิกจากการผิดสัญญาหรือการไมชําระหนี้ (ก) ผูซื้ออาจบอกเลิกคําสั่งซื้อทั้งหมดหรือ
สวนใดๆของคําสั่งซื้อโดยไมมีความรับผิดตอผูขาย ถาผูขาย (1)ปฏิเสธความรับผิด ไมปฏิบัติตาม หรือขู
วาจะไมปฏิบัติตามขอกําหนดใดๆภายใตคําสั่งซื้อ (รวมถึงแตไมจํากัดที่การรับประกันของผูขายและ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการเปนผูจัดหาสินคาที่เปนไปตามมาตรฐานโลก) (2) ไมสามารถหรือขูวาจะไมสง
มอบสินคาหรือใหบริการซึ่งเกี่ยวกับคําสั่งซื้อ (3) ไมสามารถพัฒนาหรือปฏิบัติตามขอกําหนดคุณภาพที่
เหมาะสม ซึ่งสงผลรายตอความสําเร็จในการทํางานหรือการสงมอบสินคาที่ตรงเวลาและเหมาะสม และ
ไม แก ไขความผิด นั้ น ภายใน 10 วั น (หรือ ในเวลาที่ สั้น กว าถ ามี ค วามเหมาะสมทางการค าภายใต
สถานการณนั้น) หลังจากไดรับการแจงเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อ ซึ่งระบุถึงความผิดพลาดหรือการ
ไมปฏิบัติตาม หรือผูซื้อบอกเลิกคําสั่งซื้อเพราะผูขายไมปฏิบัติต ามคําสั่งซื้ออื่นใดซึ่งออกโดยผูซื้อถึง
ผูขายตามขอกําหนดของคําสั่งซื้ออื่นดังกลาว (ไมวาคําสั่งซื้ออื่นนั้นจะเกี่ยวของกับคําสั่งซื้อนี้หรือไม) (4)
เขาทําหรือเสนอวาจะเขาทําธุรกรรมที่รวมถึงการขายสินทรัพยสวนสําคัญซึ่งใชในการผลิตสินคาสําหรับ
ผูซื้อ หรือการควบรวม การขาย หรือการเปลี่ยนหุนหรือผลประโยชนดานทุนอื่นๆซึ่งจะสงผลเปนการ
เปลี่ยนการควบคุมของผูขายหรือ (5) ไมสามารถคงไวซึ่งความสามารถในการแขงขันทางการคาในดาน
คุณภาพ เทคโนโลยี การสงการมอบ การใหบริการ หรือราคาของสินคา ผูขายจะแจงผูซื้อภายใน10 วัน
หลังจากที่ไดเขารวมการเจรจาใดๆซึ่งอาจนําไปสูเหตุการณที่ระบุในขอยอย (4) ขางตน โดยมีเงื่อนไขวา
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เมื่อมีคําขอจากผูขาย ผูซื้อถึงจะเขาทําขอตกลงรักษาความลับที่เหมาะสมเกี่ยวของกับขอมูลซึ่งเปดเผยแก
ผูซื้อที่เกี่ยวกับธุรกรรมนั้น (ข) ผูซื้ออาจบอกเลิกคําสั่งซื้อได เฉพาะกรณีที่ไมชําระราคาสําหรับสินคาที่
พนกําหนดชําระมาแลวสามสิบ (30) วันหรือนานกวานั้นและเปนจํานวนเงินที่มากพอถา (1) ผูขายแจงผู
ซื้อเปนลายลักษณอักษรกอน โดยระบุจํานวนเงินที่พนกําหนดชําระ (รวมถึงคําสั่งซื้อและหมายเลขใบ
แจงหนี้ที่เกี่ยวของและวันที่) และเจตนาของผูขายในการเลิกคําสั่งซื้อถาไมมีการชําระจํานวนเงินที่พน
กําหนดชําระและ (2) ภายในหกสิบ (60) วันนับแตวันที่ไดแจง ผูซื้อไมทําการตอไปนี้ (ก) ชําระจํานวน
เงินที่พนกําหนดชําระ หรือ (ข) แจงผูขายวาผูซื้อโตแยงจํานวนเงินซึ่งอางวายังไมไดรับชําระ ผูขายตอง
บอกเลิกคําสั่งซื้อตามขอนี้โดยสงหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังผูซื้อ ผูขายอาจไมบอกเลิกหรือยกเลิกคํา
สั่งซื้อดวยเหตุผลใดนอกจากที่อนุญาตภายใตขอนี้ ผูขายไมอาจระงับการดําเนินงานตามคําสั่งซื้อดวย
เหตุผลใด
20. การยกเลิกคําสั่งซื้อ เพิ่มเติมจากสิทธิอื่นใดที่ผูซื้ออาจยกเลิกหรือบอกเลิกคําสั่งซื้อ ผูซื้ออาจเลือก
และใชดุลพินิจแตเพียงผูเดียวที่จะเลิกคําสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางสวน (นอกเหนือจากจํานวนขั้นต่ําที่ระบุ
ไวในขอ 3) ในเวลาใด ๆ และดวยเหตุผลใด ๆ และโดยไมคํานึงถึงความคงอยูของเหตุสุดวิสัย ใด ๆ
ภายใต ขอ 22 โดยแจงตอผูขายเปนลายลักษณอักษรอยางนอยสิบสี่ (14) วัน เมื่อไดรับแจงการบอกเลิกคํา
สั่งซื้อและผูซื้อไมไดสั่งเปนอยางอื่น ผูขายจะ (ก) ยุติการทํางานทั้งหมดภายใตคําสั่งซื้อในวันที่การบอก
เลิกมีผลในทันที (ข) โอนกรรมสิทธิ์และสงมอบ สินคาที่เสร็จแลว งานที่ยังอยูในการผลิต และชิ้นสวน
และวัสดุซึ่งผูขายไดผลิตหรือไดมาอยางเหมาะสมตามปริมาณที่สั่งโดยผูซื้อและผูขายไมสามารถใชใน
การผลิตผลิตภัณฑสําหรับตนเองหรือผูอื่นใหแกผูซื้อ (ค) ตรวจทานและชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองใดๆ
ของคูสัญญาชวง สําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลโดยตรงจากการบอกเลิกคําสั่งซื้อ และทําให
แนใจวามีการนําวัสดุในความครอบครองของคูสัญญาชวงกลับมา (ง) ดําเนินการที่จําเปนตามสมควรเพื่อ
ปกปองทรัพยสินซึ่งผูซื้อมีผลประโยชนและอยูในความครอบครองของผูขายจนกวาจะไดรับคําสั่งจากผู
ซื้อใหจําหนายและ (จ) ตามคําขอของผูซื้อ รวมกับผูซื้อในการโอนการผลิตสินคาใหผูจัดหาสินคาอื่น
รวมถึงกระทําการตามที่อธิบายใน ขอ 21 เมื่อมีการเลิกคําสั่งซื้อตามขอนี้โดยผูซื้อ ผูซื้อจะมีหนาที่ที่จะ
ชําระเงินตอไปนี้เทานั้น (1) ราคาตามคําสั่งซื้อสําหรับสินคาที่เสร็จแลวทั้งหมดในปริมาณที่ผูซื้อสั่งซึ่ง
เปนไปตามคําสั่งที่ผูขายยังไมไดรับชําระ (2) คาใชจายแทจริงที่เหมาะสมของผูขายสําหรับงานที่ยังอยูใน
การผลิตซึ่งเหมาะสมในเชิงพาณิชยและสามารถนํามาใชประโยชนได และ ชิ้นสวนหรือวัสดุที่โอนใหผู
ซื้อตามสวน (ข) ที่ก ลาวขางตน (3) คาใชจายแทจ ริงที่เหมาะสมของผูข ายในการชําระเงินตามสิทธิ
เรียกรองเกี่ยวกับหนี้ของผูขายที่มีตอ คูสัญญาชวงของผูขายที่กําหนดในคําสั่งซื้อ เทาที่เปนผลโดยตรงจาก
การเลิกคําสั่งซื้อแตจํากัดที่จํานวนที่แนนอนของสินคาและวัตถุดิบ/ชิ้นสวนซึ่งระบุในคําสั่งการผลิตวัสดุ
โดยผูซื้อและที่ยังมียอดคงเหลือในขณะนั้น (4) คาใชจายแทจริงที่เหมาะสมของผูขายที่เกิดขึ้นจากการ
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ปฏิบัติหนาที่ที่มีตามขอยอย (ง) และ (5) ถาใชบังคับได จํานวนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการถายโอน
ภายใต ขอ 21(ข) โดยไมคํานึงถึงขออื่นใด ผูซื้อจะไมมีภาระตอและไมตองชําระเงินใหผูขาย โดยตรง
หรือโดยการเรีย กรองจากคูสัญญาชวงของผูขาย สําหรับการเสียกําไรที่คาดการณไว คาใชจายในการ
ประกอบธุร กิจ ที่ไมมีผูรับภาระ ดอกเบี้ย จากสิทธิเรียกรอง การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ และคาใชจายดาน
วิศวกรรม เครื่องมือ สถานที่และคาใชจายในการเตรียมอุปกรณใหมหรือการเชา ทุนที่ยังไมไดหักกลบ
หรือคาเสื่อมราคา สินคาที่เสร็จแลว งานที่ยังอยูในการผลิต หรือวัตถุดิบซึ่งผูขายไดผลิตหรือจัดหาใน
จํานวนที่มากกวาที่ไดรับอนุมัติในคําสั่งผลิตวัสดุหรือภาระคาธุรการทั่วไปของการเลิกคําสั่งซื้อ เวนแต
จะตกลงเปนอยางอื่นอยางชัดเจนในคําสั่งซื้อแตละใบซึ่งออกโดยผูซื้อ หนี้ของผูซื้อเมื่อมีการเลิกคําสั่งซื้อ
ภายใตขอนี้จะไมเกินหนี้ของผูซื้อที่มีตอผูขายในกรณีที่ไมมีการเลิกคําสั่งซื้อ ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน
หลังจากวัน ที่มีก ารเลิกคําสั่งซื้อ (หรือระยะเวลาที่สั้น กวาตามที่ลูก คาอาจกําหนด) ผูขายจะจัดทําคํา
เรียกรองจากการเลิกคําสั่งซื้อใหแกผูซื้อ ซึ่งจะประกอบดวยรายการหนี้ของผูซื้อตอผูขายซึ่งไดรับการ
อนุญาตอยางชัดแจงภายใตขอนี้เทานั้น ผูซื้ออาจตรวจสอบบันทึกของผูขายกอนหรือหลังการชําระเงิน
เพื่อพิสูจ นจํานวนเงินที่เรียกรองในคําเรียกรองจากการเลิกคําสั่งซื้อ ผูซื้อจะไมมีหนี้ตองชําระเงินแก
ผูขายตามขอนี้ถาผูซื้อบอกเลิกคําสั่งซื้อหรือสวนหนึ่งสวนใดของคําสั่งซื้อเพราะการผิดนัดหรือความผิด
ของผูขาย และการบอกเลิกคําสั่งซื้อใดๆจะตองไมกระทบตอการเรียกรองซึ่งผูซื้ออาจมีตอผูขาย ในกรณี
ที่มีการบอกเลิกคําสั่งซื้อโดยผูซื้อซึ่งเปนผลมาจากการที่ผูซื้อไมไดเปนผูจัดหาสินคาใหลูกคาอีกตอไป
สําหรับโครงการผลิตยานพาหนะตามที่ผูซื้อไดออกคําสั่งซื้อ ผูซื้อจะชดใชคาเสียหายแกผูขายสําหรับ
คาใชจายใดๆในขอนี้ถา เมื่อ และเทาที่ลูกคาไดชดใชแกผูซื้อสําหรับคาใชจายนั้นแลวเทานั้น
21. การถายโอนการจัดหาสินคา (ก) เกี่ยวกับการสิ้นสุดหรือบอกเลิกคําสั่งซื้อโดยคูสัญญาฝายใดฝาย
หนึ่ง ทั้งหมดหรือในบางสว น หรือการตัด สิน ใจอื่น ของผู ซื้อที่จ ะเปลี่ย นไปยั งแหลงผลิต สิน คาอื่ น
(รวมถึงแตไมจํากัดที่สถานที่ซึ่งผูซื้อเปนเจาของหรือประกอบกิจการ) (“ผูจัดหาสินคาทางเลือก”) ผูขาย
จะใหความรวมมือในการถายโอนการจัดหาสินคารวมถึงเรื่องตอไปนี้ (1) ผูขายจะยังคงผลิตและสงมอบ
สินคาตามคําสั่งซื้อทั้งหมด ตามราคาและขอกําหนดอื่นตามที่ระบุไวในคําสั่งซื้อ โดยไมมีเงินเพิ่มหรือ
เงื่อนไขอื่น ในระหวางระยะเวลาทั้งหมดซึ่งผูซื้อมีความจําเปนตามสมควรในการดําเนินการถายโอนการ
จัดหาสินคาไปยังผูจัดหาสินคาทางเลือกใหเสร็จสมบูรณ รวมถึง เมื่อผูซื้อรองขอ จัดหาสถานที่จัดเก็บ
สินคาอยางเพียงพอสําหรับสินคาตามคําสั่งซื้อ โดยการกระทําหรือไมกระทําการของผูขายไมเปนเหตุให
ความสามารถของผูซื้อที่จะไดรับสินคาตามที่ตองการหยุดชะงักลง (2)โดยผูซื้อไมเสียคาใชจาย ผูขาย (ก)
จะจัดหาขอมูลและเอกสารที่ตองการที่เกี่ยวของใหแกผูซื้อและยอมใหผูซื้อเขาถึงกระบวนการผลิตของ
ผูขายตลอดจนการตรวจดู ณ สถานที่ทําการ ขอมูลคาวัสดุ เครื่องมือ รายละเอียดของกระบวนการ และ
ตัวอยางสินคาและสวนประกอบโดยทันที (ข) จะทําการแจงใหแกผูซื้อทุกครั้งที่จําเปนหรือเปนที่ตองการ
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ของผูซื้อเพื่อสงคําสั่งซื้อไปใหผูจัดหาสินคาทางเลือก (ค) จะคืนทรัพยสิน ของผูซื้อทั้งหมดแกผูซื้อใน
สภาพที่ดี เชนเดียวกับในขณะที่ไดรับ เมื่อผูซื้อรองขอ (เวนแตการสึกหรอตามสมควรที่คาดหมายได)
และ (ง) จะปฏิบัติต ามภาระผูก พัน ของผูข ายที่เกี่ย วกับทรัพยสิน ของผูข ายในขอ 25 และที่เกี่ย วกับ
คูสัญญาชวง และ (3) ภายใตขอจํากัดทางความสามารถของผูขายตามสมควรผูขายจะจัดใหมีการผลิต
ลวงเวลาเปนพิเศษ การเก็บและ/หรือการจัดการสินคาคงคลังของสินคาเพิ่มเติม การบรรจุและการขนสง
พิเศษ และการบริการพิเศษอื่น ๆ (รวมกันแลวเรียกวา “การสนับสนุนการถายโอน”) ตามที่ผูซื้อรองขอ
อยางชัดแจงเปนลายลักษณอักษร (ข) ถาการถายโอนเกิดขึ้นดวยเหตุผลอื่นที่ไมใชการบอกเลิกหรือการ
ผิดสัญญาของผูขาย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาถายโอนผูซื้อจะจายคาใชจายที่แทจริงตามสมควรสําหรับการ
สนับสนุนการถายโอนตามที่รองขอหรือตามที่เกิดขึ้น โดยมีเงื่อนไขวาผูขายตองแจงการประมาณการ
คาใชจายแกผูซื้อกอนที่จะเกิด คาใชจายดังกลาว ถาคูสัญญาเห็นไมต รงกัน เกี่ย วกับคาใชจายของการ
สนับสนุนการถายโอน ผูซื้อจะชําระสวนที่เห็นตรงกันใหกับผูขายและชําระสองในสามของสวนที่เห็น
ไมตรงกันใหแกบุคคลภายนอกเพื่อยึดถือไวสําหรับการชําระเงินโดยอนุญาโตตุลาการ
22. เหตุสุดวิสัย การชําระหนี้ลาชาหรือการไมชําระหนี้ของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะไดรับการ
ยกเวนถา และเทาที่คูสัญญาไมสามารถชําระหนี้เนื่องจากเหตุหรือเหตุการณนอกเหนือการควบคุมตาม
สมควรและไมใชความผิดหรือความประมาทของผูนั้น เชน ปรากฎการณธรรมชาติขอจํากัด ขอหาม การ
จัดหาเรงดวน การจัดสรรที่กําหนด หรือการกระทําโดยอํานาจรัฐ (ไมวาถูกตองหรือไมถูกตอง) การหาม
สงสินคา อัคคีภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย การระเบิด ภัยธรรมชาติ การจลาจล สงคราม การกอวินาศกรรม
การไรความสามารถในการไดรับอํานาจ คําสั่งหามหรือคําสั่งศาล การไมมีความสามารถในการชําระหนี้
ของผ หรือความลาชาของผูขายที่เกิดจากการมีหนี้สินลนพนตัว หรือการขาดแหลงเงินทุนของผูขายให
ถือวาอยูในความควบคุมของผูขาย การเปลี่ยนแปลงราคา การมีอยูของวัสดุหรือสวนประกอบซึ่งขึ้นจาก
สภาวะทางการตลาด การกระทําของผูจัดหาสินคา ขอขัดแยงในสัญญา การนัดหยุดงาน การชะงักทาง
แรงงานอื่น ๆ ที่เกิดกับผูขายหรือคูสัญญาชวงหรือผูผลิตของผูขายจะไมเปนขอยกเวนสําหรับการชําระ
หนี้ของผูขาย (ตามหลักเหตุสุดวิสัย การไมสามารถปฏิบัติไดในเชิงพาณิชยหรืออยางอื่น) และผูขายตอง
รับความเสี่ยงเหลานี้ ผูขายจะมีหนังสือแจงอธิบายถึงความลาชาและทําใหผูซื้อแนใจถึงระยะเวลาของ
ความลาชาโดยประมาณและเวลาที่ค วามลาชานั้นจะไดรับการแกไขโดยเร็ว ที่สุดหลังเกิด เหตุการณ
ดังกลาว (แตไมเกินหนึ่งวันทําการเต็มวัน) ในระหวางเวลาที่มีการลาชาหรือการไมชําระหนี้ของผูขาย ผู
ซื้ออาจมีสิทธิในการเลือก (ก) ซื้อสินคาจากแหลงสินคาอื่นและลดรายการของสินคาตอผูขายโดยไมตอง
รับผิดตอผูขาย (ข) เรียกใหผูซื้อสงมอบผลิตภัณฑที่เสร็จแลว ที่อยูระหวางการดําเนินการหรือชิ้นสวน
และวัสดุที่ผลิตหรือที่ไดรับเพื่อการทํางานทั้งหมดใหแกผูซื้อโดยคาใชจายของผูซื้อ หรือ (ค) ใหผูขาย
จัดหาสินคาจากแหลงสินคาอื่นตามปริมาณและในเวลาที่รองขอโดยผูซื้อและตามราคาที่กําหนดไวในคํา
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สั่งซื้อ นอกจากนี้ดวยคาใชจายของผูขาย ผูขายจะดําเนินการทั้งหมดเทาที่จําเปนเพื่อใหแนใจวาจะมีการ
จัดหาสินคาใหแกผูซื้อเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน ตลอดชวงเวลาที่ที่คาดวาจะมีการหยุดงาน หรือเหตุที่
เกิดจากการสิ้นสุดของสัญญาจางแรงงานของผูขาย เมื่อมีการรองขอจากผูซื้อ ถาผูขายไมสามารถทําใหผู
ซื้อมั่นใจไดอยางเพียงพอภายในสิบ (10) วัน (หรือระยะเวลาสั้นกวานั้นตามคํารองขอของผูซื้อ) วาความ
ลาชาใดๆจะไมนานเกินกวาสามสิบ (30) วัน หรือถาความลาชาใดๆนานกวาสามสิบ (30) วัน ผูซื้ออาจ
เลิกคําสั่งซื้อโดยไมมีความรับผิดและผูขายจะตองชําระเงินสําหรับคาใชจายที่เกี่ยวกับการเลิกสัญญาคืนผู
ซื้อ
23. เทคโนโลยี (ก) สินคา เครื่องมือ (รวมถึง อุปกรณติดตั้ง เครื่องวัด อุปกรณจับยึด แบบ แมพิมพ
แมพิมพตัว เมีย เบาหลอ ทั้งหมดพรอมทั้งสวนประกอบ สว นประกอบเสริม และอุปกรณที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด) และอยางอื่นที่สงมอบได ขอมูล สิ่งประดิษฐ (ไมวาขอรับสิทธิบัตรไดหรือไม) การออกแบบ
อุตสาหกรรม ขอมูลทางเทคนิค ความรูเชิงปฏิบัติการ กระบวนการผลิตและทรัพยสินทางปญญาอื่น และ
ขอมูลที่สราง พัฒนา คิดขึ้นหรือถูกนํามาปฏิบัติครั้งแรกโดยหรือในนามของผูขาย (รวมถึงแตไมจํากัดที่
บุคคลใดหรือนิติบุคคลที่จางโดยหรือทํางานตามคําสั่งของผูขาย) หรือไดรับโดยผูขายภายใตคําสั่งซื้อ
และที่ผูซื้อตกลงใหมีการชําระเงินคืนแกผูขาย รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทั้งหมดที่เกี่ยวของเปน
ทรัพยสินของผูซื้อแตเพียงผูเดียวทั้งหมด ผูขายจะเปดเผยในแบบฟอรมซึ่งเปนที่ยอมรับและโอนสิ่งที่สง
มอบได ขอมูล สิ่งประดิษ ฐ (ไมวาขอรับสิทธิบัตรไดหรือไม) การออกแบบอุต สาหกรรม ขอมูลทาง
เทคนิค ความรูเชิงปฏิบัติการ กระบวนการผลิตและทรัพยสินทางปญญาอื่น และขอมูลดังกลาวทั้งหมด
ใหแกผูซื้อโดยทันที ผูขายจะทําใหลูกจางของผูขายลงนามในเอกสารที่จําเปนเพื่อใหผูซื้อสามารถยื่นคํา
ขอรับสิทธิบัตรทั่วโลกและเพื่อบันทึกสิทธิในและของทรัพยสินทางปญญาดังกลาว เทาที่ทรัพยสินทาง
ปญญาดังกลาวรวมถึงงานสรางสรรคใดๆ (รวมถึง แตไมจํากัดจํากัดที่ ซอฟตแวร) ซึ่งสรางโดย หรือใน
นามของผูข าย งานดังกลาวถือวาเปน “งานที่ทําตามสัญ ญาจางทําของ” และ เทาที่งานดังกลาวไมมี
คุณสมบัติเปน “งานที่ทําตามสัญญาจางทําของ” ผูขายโอนสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชนในลิขสิทธิ์
และสิทธิของผูสรางสรรคงานดังกลาวทั้งหมดใหแกผูซื้อ ณ ที่นี้ ในกรณีที่สิทธิดังกลาวไมอาจโอนได
ตามกฎหมาย ผูทรงสิทธิดังกลาวตกลงที่จะยกเวนการใชสิทธิดังกลาวตอผูซื้อ
(ข) ผูขายตกลงและยอมรับวาผูซื้อ คูสัญญาชวงของผูซื้อ และลูกคา (รวมถึงบริษัทในเครือและ
คูสัญญาชวง) มีสิทธิอันมีผลทั่วโลกและไมอาจเพิกถอนไดในการซอม ประกอบใหม สรางใหม ใหซอม
ให ประกอบใหม ใหส ร างใหม สํ าหรั บสิ น ค า ที่ส ง มอบตามคํ า สั่ง ซื้ อโดยไม ตอ งชํ า ระค าสิ ท ธิห รื อ
คาตอบแทนอื่นแกผูขาย
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(ค) ผูขายอนุญาตใหผูซื้อ บริษัทยอย บริษัทในเครือ ผูสืบสิทธิโดยลําดับและผูรับโอนของบุคคล
ดังกลาว และผูซื้อรับการอนุญาตใหใชสิทธิที่ไมใชการใชสิทธิแตเพียงผูเดียว ซึ่งไมอาจเพิกถอนได ทั่ว
โลก รวมถึงสิทธิที่จะอนุญาตใหบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับการจัดหาสินคาใหแกผูซื้อหรือลูกคาใชสิทธิ ภายใต
(1) สิทธิบัตร การออกแบบอุตสาหกรรม ขอมูลทางเทคนิค ความรูเชิงปฏิบัติการ กระบวนการผลิตและ
ทรัพยสินทางปญญาอื่น ซึ่งเปนของหรือควบคุมโดยผูขายหรือบริษัทในเครือของผูขาย และที่เกี่ยวกับ
สินคา ที่ผลิต ใหผลิต ซอม ประกอบใหม สรางใหม ขนยาย ใช ขาย เสนอขาย และนําเขาสินคา และ (2)
งานสรางสรรคซึ่งไดทําและแสดงใหปรากฎดวยสื่อที่ไดแสดงออกเปนรูปธรรม ( รวมถึงแตไมจํากัดที่
แผนภาพ ภาพพิมพ คูมือการใชงาน และขอมูลจําเพาะ) ซึ่งจัดทําโดยผูขายในการดําเนินการของผูขาย
ตามคําสั่งซื้อ เพื่อทําซ้ําเผยแพร แสดงงานดังกลาว และเพื่อตระเตรียมงานอื่นโดยดัดแปลงงานดังกลาว
ภายใตขอกําหนดอื่นตามคําสั่งซื้อ (รายการในขอนี้ทั้งหมด (ค)(1) และ (2) ดังที่กลาวขางตนรวมแลว
เรียกวา “ทรัพยสินทางปญญาของผูขาย” และการอนุญาตใหใชสิทธิที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวเรียกวา “การ
อนุญาต” ผูขายรูและยอมรับวาการอนุญาตจะมีผลนับตั้งแตวันแรกที่มีการสงมอบสินคาตามคําสั่งซื้อ
(หรือเร็วกวานั้นตามที่กําหนดไวดานลาง) และขยายเวลาไปตราบเทาที่ผูซื้อ บริษัทยอยและบริษัทใน
เครือของผูซื้อมีภาระผูกพันที่เกี่ยวกับสินคาตามสัญญาตอลูกคา เวนแตที่ระบุไวตอไปนี้ ผูซื้อตกลงที่จะ
ชําระคาสิทธิสําหรับการอนุญาตใหแกผูขายตามสมควร และผูขายยอมรับวา (ก) ในชวงเวลา 2 ปตนแบบ
นับจากการสงสินคาตามคําสั่งซื้อครั้งแรกสําหรับสินคาที่ใชประกอบเปนยานพาหนะ ( “ปตนแบบ” คือ
เต็มหรือปตนแบบบางสวนตามที่กําหนดโดยผูผลิตยานพาหนะซึ่งไดใชสินคานั้นในการประกอบ) (หรือ
ถาสินคามีเพื่อวัตถุประสงคอื่น เปนเวลา 2 ป นับแตวันที่มีการสงสินคาตามคําสั่งครั้งแรก) คาสิทธิตาม
สมควรดังกลาวใหถือวารวมในราคาที่ผูซื้อชําระสําหรับสินคาดังกลาว และหลังจากนั้นใหถือวาการ
อนุญาตไมมีคาสิทธิและชําระเต็มมูลคาแลว และ (ข) ถาผูซื้อตองการหาสิน คาจากบุคคลอื่นนอกจาก
ผูขายกอนที่ระยะเวลาซึ่งกําหนดตามขอยอย (ค) (ก) ขางตนจะเสร็จสิ้น (คือ 2 ปตนแบบ หรือ 2 ปปฏิทิน
นับแตวันที่สงสินคาโดยผูขายตามคําสั่งซื้อเปนครั้งแรกตามแตกรณี) ผูซื้อจะชําระคาสิทธิตามสมควร
เพิ่มเติมตามชวงเวลาที่คงอยูตามขอยอย (ค) (ก) ขางตน และหลังจากนั้น การอนุญาตของผูซื้อถือวาไดรับ
การชําระคาสิทธิครบถวนและไมเสียคาสิทธิ ผูซื้อและผูขายจะตกลงจํานวนคาสิทธิตามสมควรเพิ่มเติม
โดยสุจริต ผูซื้อและผูขายตกลงและยอมรับวาการอนุญาตที่ใหและรับตามขอยอย 23 (ค) จะมีผลบังคับใช
ทันที (ถาไมไดมีผลอยูกอนแลว) และไมเสียคาสิทธิและชําระเต็มจํานวน ขึ้นอยูกับผูซื้อในกรณีที่ (ก) ผู
ซื้อยกเลิกคําสั่งซื้อสินคาตาม ขอ 18 หรือ 19 และ/หรือ (ข) ในกรณีที่ผูขายไมสามารถที่จะตอบสนอง
ความตองการเรื่องคุณภาพ จํานวน การสงมอบ หรือความตองการอื่นที่เกี่ยวของของผูซื้อเกี่ยวกับสินคา
ตามคําสั่งซื้อ และ/หรือคําสั่งซื้อเพิ่มเติมไมวาดวยเหตุใด เพื่อวัตถุประสงคตามขอยอย 23 (ค) ใหถือวา
“สินคา” หมายความรวมถึงแตไมจํากัดที่สินคาที่มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงตามที่ไดรับการรองขอหรือ
กําหนดไมวาในเวลาใดโดยลูกคา และการแกไขหรือเปลี่ย นแปลงอื่น ๆ ที่ไดรับความเห็น ชอบหรือ
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ยอมรับ โดยลูก คาไมว าในเวลาใด - ไมว าหมายเลขชิ้น สว นดัง กลาวจะเปลี่ ย นแปลงหรือไม-- และ
เกี่ยวของกับแพลตฟอรมหรือโปรแกรมของลูกคาซึ่งผูซื้อมีหรือจะมีหนาที่ขายสินคา
(ง) สิทธิตามขอ 23 นี้ รวมถึงการอนุญาตใหใชสิทธิซึ่งผูซื้อมีสิทธิใชทรัพยสินทางปญญา
ของผูขายเปนสิทธิที่เพิ่มเติมจากสิทธิอื่นใดของผูซื้อภายใตคําสั่งซื้อที่มีอยู และสัญญาอื่นๆกับผูขาย
(จ) สิน ค าทั้ งปวงหรือ สิ่ง ที่จ ะต องส งมอบอื่น ๆ ตามคํา สั่ง ซื้อ (รวมถึง ยกตัว อย างเช น
โปรแกรมคอมพิวเตอร ขอกําหนดคุณ ลัก ษณะทางเทคนิค เอกสารหลัก ฐาน และคูมือ) จะตองเปน
ตนฉบับ และจะตองไมประกอบดวยหรือละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ (รวมถึงแตไมจํากัดที่
สิทธิในลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการคา แบบผังภูมิ หรือเครื่องหมายการคา) ของบุคคลภายนอก
เวนแตจะไดตกลงกันไวโดยชัดแจงเปนอยางอื่นเปนหนังสือในนามผูซื้อโดยผูไดรับมอบอํานาจกระทํา
แทนของผูซื้อ
(ฉ) ผูขายตกลง (1) ที่จะตอสู ปองกัน และชดใชคาเสียหายใหแกผูซื้อ ผูสืบสิทธิของผูซื้อ
และลูกคาในการฟองคดี การเรียกรอง หรือการดําเนินคดีสําหรับการละเมิดโดยตรงหรือการมีสวนรวม
ในการละเมิด หรือการจูงใจใหกระทําละเมิดทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือถูกอางวาเกิดขึ้นตอสิทธิในการเปน
เจาของทรัพยสินใดๆ (รวมถึงสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ สิทธิของผูสรางสรรค
สิทธิในแบบอุตสาหกรรม หรือสิทธิในการเปนเจาของทรัพยสินอื่นๆ หรือการใชความลับทางการคาโดย
ไมชอบ หรือการละเมิดความลับทางการคา) และในคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆที่เกิดขึ้น (รวมถึงคา
ทนายความ และคาบริการวิชาชีพอื่นๆ คาใชจายในการระงับขอพิพาทและเงินที่ชําระตามคําพิพากษา)
อันเกิดไมวาในทางใดที่เกีย่ วของกับสินคาภายใตคําสั่งซื้อนี้ (รวมถึงแตไมจํากัดที่การผลิต การซื้อ การใช
และ/หรือการขายสินคา) รวมถึงการเรียกรองตางๆ ในกรณีที่ผูขายจัดหาเพียงบางสวนของสินคา และ
ผูขายไดสละอยางชัดแจงซึ่งสิทธิเรียกรองใดๆ ตอผูซื้อ วาการละเมิดดังกลาวเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดคุณลักษณะของผูซื้อ (2) สละสิทธิเรียกรองตอผูซื้อหรือลูกคา รวมถึงสิทธิเรียกรองใหปกปอง
หรือสิทธิเรียกรองที่คลายคลึงกันไมวาในทางใดที่เกี่ยวของกับการเรียกรองจากบุคคลภายนอกที่เรียกรอง
ตอผูซื้อ หรือลูกคาสําหรับการละเมิดตอสิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน (รวมถึงสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตร
เครื่องหมายการคา ลิข สิทธิ์ สิทธิของผูสรางสรรค สิทธิใ นแบบอุตสาหกรรม หรือสิทธิใ นการเปน
เจาของทรัพยสินอื่นๆ หรือการใชความลับทางการคาโดยไมชอบ หรือการละเมิดความลับทางการคา)
รวมถึงสิทธิเรียกรองที่เกิดขึ้นจากขอกําหนดคุณลักษณะของผูซื้อ และ (3) ถาการขายหรือการใชสินคาถูก
หาม หรืออาจถูกหามตามความเห็นของผูซื้อฝายเดียว โดยการเลือกของผูซื้อและการออกคาใชจายของ
ผูขายฝายเดียว ผูข ายจะจัดหาใหแกผูซื้อซึ่งสิทธิใ นการใชสินคาตอไป การเปลี่ย นสิน คาดังกลาวดว ย
สินคาไมละเมิดที่เทียบเทาของเดิม หรือดัดแปลงสินคาดังกลาวใหไมละเมิดสิทธิ
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24. ทรัพยสินของผูซื้อ การรักษาความลับ (ก) ขอมูลและวัตถุดิบทั้งปวง รวมถึง ยกตัวอยางเชน
เครื่องมือ (เชน เครื่องติดตั้ง เครื่องวัด อุปกรณจับยึด แบบ แมพิมพ แมพิมพตัวเมีย เบาหลอ พรอมกับ
สวนประกอบ สวนประกอบเสริมและอุปกรณที่เกี่ยวของทั้งหมด) การบรรจุหีบหอ เอกสาร มาตรฐาน
ขอกําหนดคุณลักษณะ ตัวอยาง ความลับทางการคา ขอมูลที่มีเจาของ และวัตถุดิบและสิ่งอื่นๆ (รวมถึง
วัต ถุดิบดังกลาวไมวาจะมีก ารดัด แปลง เปลี่ย นแปลง หรือดําเนิน การหรือไม) โดยผูซื้อเปน ผูใ หทั้ง
โดยตรงและโดยออมแกผูขายเพื่อดําเนินการตามคําสั่งซื้อพรอมกันกับสินคา เครื่องมือ สิ่งที่จะตองสง
มอบ ขอมูล และสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตาม ขอ 23 (ก) ซึ่งผูซื้อไดตกลงที่จะชําระเงินใหผูขาย จะ
เปน (หรือ ตามที่ปฏิบัติได จะกลายเปนตามที่ไดมีการทํา หรือคิด หรือนํามาปฏิบัติครั้งแรก หรือไดมา
โดยไมคํานึงถึงการชําระเงิน) และคงเปนทรัพยสินของผูซื้อหรือลูกคาของผูซื้อแตเพียงฝายเดียวทั้งหมด
(รวมกันเรียกวา “ทรัพยสินของผูซื้อ”) สินคาใดๆ ทั้งหมดที่ผลิตโดยผูขายโดยการใชทรัพยสินของผูซื้อ
ไมอาจถูกใชเพื่อประโยชนของผูขายเอง หรือถูกผลิตหรือถูกจัดหา (หรือเสนอที่จะผลิตหรือจัดหา) แก
บุคคลภายนอกโดยไมมีการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรโดยชัดแจงจากผูซื้อ (ข) ผูซื้อไมรับประกันความ
ถูกตองของ หรือความพรอมสําหรับใชงาน หรือความเหมาะสมของทรัพยสินของผูซื้อที่ผูซื้อจัดให ผูขาย
ตกลงที่จะตรวจสอบและอนุมัติดวยความระมัดระวัง ยกตัวอยางเชน เครื่องมือ แมพิมพ หรือวัตถุดิบทั้ง
ปวงที่ผูซื้อจัดใหกอนการใชงาน ผูขายจะรับความเสี่ยงทั้งปวงของการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บตอบุคคล
หรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เกิดจากการใชทรัพยสินของผูซื้อ เทาที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ผูซื้อ
จะไมมีความรับผิดตอผูขายหรือบุคคลใดที่เรียกรองโดยหรือผานผูขายสําหรับความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง
เพียงเล็กนอยหรือเปนผลโดยออม หรือความเสียหายอื่นๆ ไมวาจะอยูในประเภทใดเกี่ยวของกับทรัพยสิน
ของผูซื้อที่ผูซื้อจัดใหเวนแตความเสียหายตอบุคคลซึ่งเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
ของผูซื้อ ผูซื้อ ปฏิเ สธการรับ ประกัน โดยชัด แจง หรือโดยปริย ายทั้ง ปวงเกี่ย วกับ ทรัพยสิน ของผูซื้อ
ดั ง กล า ว รวมถึ ง การรั บ ประกั น เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมในเชิ ง พาณิ ช ย ห รื อ ความเหมาะสมเพื่ อ
วัตถุประสงคโดยเฉพาะอยางหนึง่ อยางใด และผูขายสละเพื่อตนเองและผูสืบสิทธิและผูรับโอนของผูขาย
ซึ่งสิทธิเรียกรองความรับผิดจากความประมาทและความรับผิดโดยเครงครัด (ค) ทรัพยสินของผูซื้อจะ
ถูกครอบครองโดยผูขายหรือบุคคลภายนอกเพียงเทาที่ผูขายไดโอนการครอบครองทรัพยสินของผูซื้อ
ใหแกบุคคลภายนอกดังกลาวในลัก ษณะของการฝากทรัพยใ นฐานะของผูรับฝากทรัพยโดยสมัครใจ
ผูขายจะรับความเสี่ยงจากการสูญหายหรือเสียหายตอทรัพยสินของผูซื้อ ผูขายเพียงผูเดียวตองรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบ การทดสอบ และการใหความเห็นชอบแกทรัพยสินของผูซื้อทั้งปวงกอนการใชใดๆ
และผูขายรับความเสี่ย งของการบาดเจ็บตอบุค คลหรือความเสีย หายตอทรัพยสินทั้งปวงอัน เกิด จาก
ทรัพยสินของผูซื้อเวนแตความเสียหายตอบุคคลที่เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผู
ซื้อ ทรัพยสินของผูซื้อจะถูกเก็บไว รักษา ซอมแซม และเปลี่ยนโดยผูขายซึ่งผูขายเปนผูออกคาใชจายให
อยูในสภาพใชงานที่ดี ซึ่งสามารถที่จะผลิตสินคาที่สอดคลองกับขอกําหนดคุณลักษณะที่มีผลใชบังคับ
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ทั้งหมด จะไมถูกใชโดยผูขายเพื่อประโยชนอยางหนึ่งอยางใดนอกจากการดําเนินการตามคําสั่งซื้อ จะถือ
วาเปนสังหาริมทรัพย จะถูกทําเครื่องหมายอยางชัดเจนโดยผูขายวาเปนทรัพยสินของผูซื้อ จะไมปะปน
กับทรัพยสินของผูขายหรือบุคคลภายนอก และจะไมถูกเคลื่อนยายออกจากบริเวณสถานที่ของผูขายโดย
ไมมีความเห็นชอบของผูซื้อ ผูขายจะทําประกันภัยสําหรับทรัพยสินของผูซื้อโดยมีความคุมครองอัคคีภัย
แบบเต็มจํานวนและความคุมครองเพิ่มสําหรับมูลคาการทดแทนทรัพยสินของผูซื้อ ทรัพยสินใดๆที่ถูก
นํามาทดแทนทรัพยสิน ของผูซื้อ จะกลายเปนทรัพยสินของผูซื้อ ผูข ายไมอาจจะปลอยหรือจําหนาย
ทรัพยสินของผูซื้อใหแกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรโดยชัดแจงจากผูซื้อ
กอน ผูซื้อจะมีสิทธิที่จะเขาไปในบริเวณสถานที่ของผูขายเพื่อตรวจสอบทรัพยสินของผูซื้อและบันทึก
ของผูขายเกี่ยวกับทรัพยสินของผูซื้อ ผูซื้อ (หรือบริษัทในเครือผูซื้อ) เทานั้นที่มีสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ประโยชนในทรัพยสินของผูซื้อ เวนแตสิทธิที่จํากัดของผูขายภายใตดุลพินิจของผูซื้อฝายเดียว ที่จะใช
ทรัพยสินของผูซื้อในการผลิตสินคา ผูซื้อและบริษัทในเครือผูซื้อมีสิทธิที่จะเขาครอบครองทรัพยสินของ
ผูซื้อโดยทันทีในเวลาใดๆโดยไมตองชําระเงินไมวาประเภทใด ผูขายตกลงที่จะรวมมือกับผูซื้อถาผูซื้อ
เลือกที่จะเขาครอบครองทรัพยสินของผูซื้อ โดยมีผลทันทีเมื่อมีการสงหนังสือแจงใหแกผูขายโดยไมตอง
มีหนังสือแจงหรือการดําเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก ผูซื้อมีสิทธิที่จะเขาไปในบริเวณสถานที่ของ
ผูขายและเขาครอบครองทรัพยสินทั้งปวงของผูซื้อ ผูขายขอสละสิทธิอยางชัดแจงตอการไดรับหนังสือ
แจงหรือการดําเนินการเพิ่มเติม และตกลงที่จ ะใหผูซื้อหรือผูไดรับแตงตั้งใหทําการแทนผูซื้อเขาถึง
ทรัพยสินของผูซื้อโดยทันที ผูข ายออกหนังสือมอบอํานาจที่ใ หอํานาจอยางจํากัดและเพิก ถอนไมได
พรอมกับสิทธิประโยชนแกผูซื้อเพื่อจัดทําและบันทึกแทนผูขายซึ่งการแจงสิทธิเหนือทรัพยสินของผูซื้อ
ซึ่งผูซื้อตัดสินวามีความจําเปนตามสมควรตอการสะทอนถึงสิทธิประโยชนของผูซื้อในทรัพยสินของผู
ซื้อ เมื่อไดรับการรองของจากผูซื้อ ทรัพยสินของผูซื้อจะถูกปลอยใหแกผูซื้อหรือสงมอบใหแกผูซื้อโดย
ผูข ายโดยทัน ทีดว ยการสง (1) เอฟซีเอ (บรรทุก ) อุปกรณขนสงที่โ รงงานของผูข าย บรรจุและทํา
เครื่องหมายอยางเหมาะสมตามขอกําหนดของผูรับขนที่ผูซื้อเลือก หรือ (2) สถานที่ใดที่กําหนดโดยผูซื้อ
ซึ่งในกรณีดังกลาวผูซื้อจะชําระเงินใหแกผูขายเปนคาใชจายที่เหมาะสมในการสงมอบ ผูขายสละสิทธิยึด
หนวงใดๆ หรือสิทธิอื่นๆ เทาที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายซึ่งผูขายอาจจะมีเหนือทรัพยสินใดๆของผูซื้อ
รวมถึงแตไมจํากัดที่สิทธิยึดหนวงของผูพิมพและผูกอสราง หรือสิทธิยึดหนวงใดๆ หรือสิทธิอื่นๆ ซึ่ง
ผูขายอาจจะมีเหนือทรัพยสินของผูซื้อสําหรับงานที่กระทําบนทรัพยสินนั้นสําหรับราคาซื้อของสินคา
หรืออยางอื่น (ง) ผูขายยอมรับวาทรัพยสินของผูซื้อรวมถึงขอมูลที่มีเจาของและความลับโดยไมคํานึงวา
ขอมูลดังกลาวจะมีการทําเครื่องหมายหรือกําหนดวาเปนความลับหรือไม และถูกสงมอบใหแกผูขายใน
ลักษณะที่เปนความลับและไมเปดเผยตอสาธารณชนหรือไมเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามคําสั่งซื้อ
เทานั้น เงื่อนไขทั้งปวงของคําสั่งซื้อถือวาเปนขอมูลที่มีเจาของและความลับของผูซื้อหรือลูกคา ผูขายตก
ลงที่จะเก็บขอมูลของลูกคาที่เปนขอมูลที่มีเจาของและความลับไวเปนความลับอยางเด็ดขาด และตกลง
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ตอไปที่จะไมเปดเผยหรืออนุญาตใหมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวแกบุคคลอื่นหรือใชเพื่อการอยางอื่น
นอกจากการดําเนินการตามคําสั่งซื้อ ผูขายจะ (1) เปดเผยทรัพยสินของผูซื้อและ/หรือขอมูลของลูกคา
ภายในองคก ารของผูข ายเฉพาะแกลูก จางซึ่งจําเปน ตองรูเพื่อการปฏิบัติการชําระหนี้ข องผูข ายตาม
ขอกําหนดนี้ และไดตกลงที่จะเก็บทรัพยสินของผูซื้อและขอมูลของลูกคาเปนความลับ และ (2) ปองกัน
ทรัพยสินของผูซื้อและขอมูลของลูกคาจากการถูกเปดเผยตอบุค คลภายนอกที่ไมไดรับการวาจางโดย
ผูขายโดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อกอน รวมถึงการใหผูรับยอมรับสถานภาพ
การเปนความลับของทรัพยสินของผูซื้อและขอมูลของลูกคาและตกลงรับขอจํากัดที่คลายคลึงกัน หนาที่
รักษาความลับจะมีผลตอไปโดยไมถูกกระทบโดยการเลิกสัญญานี้และจะมีผลอยูตอไปเทากับระยะเวลา
ดังตอไปนี้ (1) ระยะเวลา 5 ป นับจากวัน ที่มีการเปด เผยขอมูลภายใตขอนี้ หรือ (2) ระยะเวลาสามป
หลังจากการบอกเลิก หรือการสิ้นอายุของคําสั่งซื้อที่เกี่ยวของ หรือ (3) ตราบเทาที่ทรัพยสินของผูซื้อและ
ขอมูลของลูกคายังคงเปนความลับทางการคา แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา เวนแตระยะเวลาที่นานกวา
จะถูกระบุไวเปนลายลักษณอักษรโดยผูซื้อ ขอจํากัดและหนี้ ตามขอนี้จะไมใชบังคับกับขอมูลซึ่ง (ก) เปน
ที่ลวงรูตอสาธารณชนแลวในเวลาที่มีการเปดเผยโดยผูซื้อ (ข) หลังจากการเปดเผยโดยผูซื้อไดกลายเปนที่
ลวงรูตอสาธารณชนโดยมิใชความผิดของผูขาย (ค) ผูขายสามารถจัดทําโดยเอกสารหลักฐานลายลักษณ
อักษรวาขอมูลดังกลาวอยูในความครอบครองของผูขายกอนการเปดเผยโดยผูซื้อ หรือถูกพัฒนาขึ้นอยาง
อิสระโดยผูขายโดยไมไดใชหรืออางอิงถึงขอมูลของผูซื้อหรือลูกคา หรือ (ง) ถูกเปดเผยตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือคําสั่ง หรือกระบวนการที่ชอบดวยกฎหมาย ในกรณีดังกลาว ผูขายจะแจงใหผูซื้อทราบโดย
ทันทีถึงการถูกบังคับใหเปดเผยเพื่อที่จะใหผูซื้อคัดคานหรือจํากัดการเปดเผยนั้น โดยไมคํานึงถึงสิ่งใด ๆ
ที่กําหนดไวแตกตางจาก คําสั่งซื้อนี้ ขอตกลงการรักษาและไมเปดเผยความลับระหวางคูสัญญาซึ่งมีอยู
กอนคําสั่งซื้อนี้จะยังคงมีผลตอไปเวนแตจะถูกแกไขอยางชัดแจงโดยคําสั่งซื้อนี้ และเทาที่มีความขัดแยง
ระหวางขอกําหนดที่ชัดแจงของขอตกลงดังกลาวซึ่งเกี่ยวกับขอมูลลับของผูซื้อหรือลูกคาและขอ 24 นี้
ขอกําหนดของขอตกลงนั้นจะมีผลใชบังคับกับขอมูลลับของผูซื้อหรือลูกคา
25. ทรัพยสินของผูขาย ผูขายตองจัดหา รักษาใหอยูในสภาพใชงานไดดีโดยสามารถที่จะใชในการ
ผลิตสินคาไดตามขอกําหนดคุณลักษณะที่เกี่ยวของทั้งหมด และทดแทนในกรณีที่จําเปนสําหรับ วัตถุดิบ
เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ อุปกรณจับยึด แมพิมพ เครื่องวัด อุปกรณติดตั้ง เบาหลอ แบบ แบบพิมพ
เขียว แบบผลิตภัณฑ ขอกําหนดคุณลักษณะ แผนภาพ ภาพถายเชิงลบและบวก ผังงานศิลปะ และสิ่งของ
อื่นๆซึ่งไมใชของผูซื้อ และจําเปนสําหรับการผลิตสินคาตามคําสั่ง (“ทรัพยสินของผูขาย”) โดยผูขายเปน
ผูออกคาใชจาย ผูขายจะทําประกันภัยทรัพยสินของผูขายโดยมีความคุมครองอัคคีภัยเต็มจํานวน และ
คุมครองเพิ่มสําหรับคามูลคาการทดแทนในทรัพยสินดังกลาว ถาผูขายใชทรัพยสินของผูขายดังกลาวใน
การผลิตผลิตภัณฑหรือการใหบริการที่คลายสินคาเพื่อลูกคารายอื่น รวมถึงลูกคาหลังการขาย ผลิตภัณฑ
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และการบริ ก ารดั งกล าวจะต องไม ร วมถึง ทรั พยสิ น โลโก เครื่องหมายการคา ชื่อ ทางการค า หรื อ
หมายเลขประจําชิ้นสวนของผูซื้อ ผูขายจะไมเปดเผยหรือแสดงใหเห็นโดยปริยายในการทําการตลาดวา
ผลิตภัณ ฑหรือการบริการขางตนเทียบเทากับสินคาหรือการบริการที่ซื้อโดยหรือดัดแปลงใหแกผูซื้อ
ผูขายยอมใหผูซื้อมีสิทธิเลือกโดยไมสามารถยกเลิกไดใ นการเขาครอบครองหรือถือเอากรรมสิทธิ์ใ น
ทรัพยสินของผูขายซึ่งใชโดยเฉพาะสําหรับการผลิตสินคาตามคําสั่ง (รวมถึง ตัวอยางเชนและโดยไมมี
ขอจํากัดที่ทรัพยสินของผูขายที่ไดรับการออกแบบ หรือการปรับแตงเปนพิเศษสําหรับการผลิตหรือการ
ประกอบชิ้นสวนหรือกระบวนการอื่นๆสําหรับสินคา) เมื่อชําระเงินใหแกผูขายตามราคาบัญชีสุทธิหัก
ดวยราคาที่ผูซื้อจายใหผูขายไปกอนแลวสําหรับราคาของสิ่งของดังกลาว หรือ (ถาปรับใชได) จํานวนเงิน
อื่นใดก็ตามที่กําหนดโดยกฎหมายซึ่งใชบังคับ การเลือกดังกลาวจะไมมีผลถาทรัพยสินของผูขายถูกใชใน
การผลิตภัณฑที่เปนสินคาคงคลังพื้นฐานของผูขายหรือสินคาจํานวนมากที่คลายกันไดขายจากผูขายไป
ยังผูอื่น สิทธิในการเลือกของผูซื้อตามขอนี้ในสวนที่เกี่ยวกับทรัพยสินของผูขายอยูเปนไปตามสิทธิและ
การเลือกของผูซื้อเทาที่ทรัพยสินของผูขายเปนสวนของทรัพยสินทางปญญา รวมถึงทรัพยสินทางปญญา
ที่ผูขายอนุญาตใหผูซื้อใชภายใตขอ 23 (ค) ขางตน
26. เครื่องมือ อุปกรณสําคัญ ขอนี้ใชเฉพาะคําสั่งซื้อเครื่องมือ สําหรับอุปกรณสําคัญเปนขอกําหนด
และเงื่อนไขทางเลือกตาม http://www.johnsoncontrols.com/ae-terms จะมีผลใชบังคับ (ก) ผูขายจะใหผู
ซื้อเขาไปในสถานที่ของผูขาย และเขาถึงเอกสารของผูขายที่เกี่ยวของกับเครื่องมือของผูขายทุกชิ้นตามที่
ผูซื้อขอ ทั้งกอนและหลังการชําระเงิน เพื่อตรวจสอบการดําเนิน งานและการตรวจคาใชจายที่ผูข าย
เรียกรองตามคําสั่งซื้อ สําหรับเครื่องมือหรือชิ้นสวนใดๆที่ผูขายรับมาจากบุคคลภายนอก ผูขายจะใหผูซื้อ
มีการเขาถึงและจัดใหมีเอกสารขางตนไปจนถึงแหลงผลิตสุดทาย ผูขายมีเวลาเกาสิบ (90) วัน นับแตวันที่
ผูซื้อแจงผูขายถึงเจตนาของผูซื้อที่จะตรวจสอบผูขายในการจัดใหมีการเขาถึง หรือสําเนาเอกสารตามคํา
ขอเพื่อใชงานและในการบันทึกของผูซื้อเทานั้น ขอมูลใดๆที่ไดยื่นภายหลังระยะเวลาเกาสิบ (90) วัน
ดังกลาวจะไมไดรับการพิจารณาจากผูซื้อ ราคาที่ไดกําหนดไวในคําสั่งซื้อจะถูกเปลี่ยนเปนสิทธิของผูซื้อ
ตามจํานวนราคาที่เกินจากราคาแทจริงของผูขายตามที่ไดตรวจสอบถามี ถากิจการหลักของผูขายคือการ
ผลิตเครื่องมือ ผูขายจะไดสัดสวนกําไรที่เหมาะสมตามที่ระบุไวในคําสั่งซื้อ ในกรณีที่ไมมีการตกลง
สัดสวนกําไรรวมกัน ผูซื้อจะกําหนดสัดสวนกําไรที่เหมาะสมภายหลังการตรวจสอบบัญชีเสร็จสิ้น ผูขาย
จะออกใบแจงหนี้ใหแกผูซื้อสําหรับ (และผูซื้อมีหนาที่จะตองชําระเฉพาะ) จํานวนที่ต่ํากวาของตนทุนที่
แทจริงของผูขายรวมกับสัดสวนกําไรดังกลาว หรือจํานวนที่กําหนดไวในคําสั่งซื้อ การตรวจสอบของผู
ซื้อเพื่อยืนยันตนทุนแทจริงรวมถึงแตไมจํากัดที่ สําเนาเช็ค รายการบัญชีธนาคารของผูขายที่ถูกยกเลิก
และขอมูลอื่นๆที่จําเปนเพื่อที่ผูซื้อจะยืนยันการมีอยูหรือไมมีอยูของการคืนเงิน สินเชื่อ หรือสวนลดซึ่ง
ผูขายไดรับจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเครื่องมือดังกลาว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเลือกของผูซื้อ ถาผูขายไมให
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มีการเขาถึงและไมจัดหาเอกสารดังกลาว ผูซื้อจะกําหนดการปรับราคาที่เหมาะสมโดยใชดุลยพินิจตาม
สมควรโดยอิงจากขอมูลที่ผูซื้อมี รวมถึงราคาประมาณ และผูขายตองรับผิดชอบในตนทุนของผูซื้อใน
การกํ า หนดราคาประมาณดั ง กล าว ผู ข ายจะไม เป ด เผยผลของการตรวจสอบเครื่ อ งมื อ หรื อ การ
ปรับเปลี่ยนใดๆโดยผูซื้อตอราคาและจํานวนที่ชําระใหผูขายอันเปนผลของการตรวจสอบดังกลาว ตอ
บุคคลภายนอก เวนแตเปนทนายความหรือที่ปรึกษาวิชาชีพที่จะตองเก็บรักษาความลับ ผูขายจะตองเก็บ
รักษา (และดําเนินการใหผูจัดหาเครื่องมือชวงเก็บรักษา) ขอมูลราคาทั้งหมดเปนเวลา 3 ปหลังจากไดรับ
ชําระราคาครั้งสุดทาย เครื่องมือทั้งหมดที่จะถูกผลิตตามขอกําหนดคุณลักษณะของผูซื้อ (หรือ ในกรณีที่
ไดรับการกํากับโดยผูซื้อ ตามขอกําหนดของคุณ ลัก ษณะของลูก คาเหลานั้น ) การยกเวน ขอกําหนด
ดังกลาวตองระบุเปนลายลักษณอักษรในคําสั่งซื้อหรือลงนามเปนลายลักษณอักษรโดยผูซื้อ ในขอบเขต
ของคําสั่งซื้อซึ่งระบุโ ดยชัดแจงกําหนดวาเปนคําสั่งซื้อสําหรับ “เครื่องมือ” และ เวนแตระบุไวในคํา
สั่งซื้อเปนอยางอื่น ขอกําหนดการขนสงสินคาคือ ดีดีพี ที่สถานที่ของผูซื้อ การเก็บเงินคาขนสงสินคา
ปลายทาง ผูขายจะไมชําระเงินลวงหนาหรือเพิ่มคาขนสง (ข) โดยไมคํานึงถึงวามีขอความอื่น ใดของ
ขอกําหนดเหลานี้ และเวน แตมีก ารตกลงเปน ลายลัก ษณอัก ษรเปน อยางอื่น ในกรณีที่ผูซื้อมีสิทธิที่จ ะ
ไดรับการชําระเงินคืน หรือการชําระเงินอยางอื่นจากลูกคาสําหรับสินคาที่ผูขายจัดใหผูซื้อตามคําสั่งซื้อ
โดยสินคาดังกลาวเปนเครื่องมือ ผูขายมีสิทธิที่จะรับการชําระเงินตามคําสั่งซื้อสําหรับเครื่องมือดังกลาว
ภายหลังและเทาที่ และในสัดสวนตามที่ผูซื้อไดรับการชําระเงินคืนหรือการชําระเงินอื่นจริงจากลูกคา
เทานั้น (ค) ตามขอบเขตที่ไดรับอนุญ าตตามกฎหมายที่ใ ชบังคับ การชําระเงิน ใดๆโดยผูซื้อสําหรับ
เครื่องมือที่ผูซื้อเปน เจาของเปน การแสดงเจตนาโดยชัดแจงของผูซื้อใหยึด ถือไวในฐานะทรัสตเพื่อ
ผลประโยชนของคูสัญ ญาชว งที่วาจางโดยผูขายเพื่อผลิตเครื่องมือของผูซื้อซึ่งอยูภายใตการชําระเงิน
ดังกลาว และผูข ายตกลงยึด ถือเงิน ดังกลาวในฐานะทรัสตีต ามที่กําหนดในทรัสตอยางชัด แจงเพื่ อ
คูสัญญาชวงดังกลาว จนกระทั่งผูขายชําระเงินดังกลาวทั้งหมดแกคูสัญญาชวงสําหรับเครื่องมือของผูซื้อ
ผูขายตกลงและยอมรับวาคูสัญญาชวงดังกลาวเปนบุคคลภายนอกผูรับประโยชนตามขอกําหนดในขอ 26
(ค) ที่เกี่ยวกับทรัสตโดยชัดแจงและคูสัญญาชวงสําหรับเครื่องมือดังกลาวมีสิทธิที่บังคับตามขอตกลงใน
ขอ 26 (ค) โดยตรงตอผูขายในนามของคูสัญญาชวงเอง ผูขายตกลงวาผูซื้อไมมีภาระผูกพันตอผูขายหรือ
คูสัญญาชวงสําหรับการผลิตเครื่องมือของผูขายตามขอนี้น อกเหนือจากการตองชําระใหแกผูขายตาม
คําสั่งซื้อเครื่องมือ ในกรณีที่คูสัญญาชวงสําหรับการผลิตเครื่องมือดําเนินคดีกับผูขายตามขอนี้ ผูขายตก
ลงวา ผูขายจะไมเรียกผูซื้อเขามาในคดีดังกลาว
27. การหักกลบลบหนี้ การชดเชย นอกเหนือไปจากสิทธิใ ดๆในการหัก กลบลบหนี้ หรือการ
ชดเชยที่กฏหมายกําหนด จํานวนเงินทั้งหมดที่ถึงกําหนดชําระใหแกผูขายถือเปนยอดหนี้สุทธิของผูขาย
บริษัทในเครือและบริษัทยอย ของผูขายตอผูซื้อ บริษัทในเครือและบริษัทยอยของผูซื้อ ผูซื้อมีสิทธิที่จะ
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หักกลบลบหนี้ หรือไดรับการชดเชยจากการชําระเงินหรือหนี้อื่นใดที่มีตอผูขาย ทั้งหมดหรือบางสวน
ตามจํานวนที่ถึงกําหนดชําระแกผูซื้อ บริษัทในเครือและบริษัทยอยของผูซื้อจากผูขาย บริษัทในเครือและ
บริษัทยอยของผูขาย ผูซื้อจะจัดทําบัญชีแสดงการหักกลบลบหนี้หรือการชดเชยที่ดําเนินการโดยผูซื้อ
ใหแกผูขาย
28. ขอมูลที่เปดเผยใหกับผูซื้อ
ผูขายตกลงที่จะไมอางสิทธิใดๆตอผูซื้อ ลูกคา หรือผูจัดหา
สินคาของบุคคลดังกลาว เกี่ยวกับขอมูลทางเทคนิคซึ่งผูขายไดเปดเผยหรืออาจเปดเผยตอผูซื้อในเรื่องที่
เกี่ยวของกับสินคาตามคําสั่งซื้อ
เวนแตเทาที่ครอบคลุมโดยชัดแจงในสัญญารักษาความลับและ/หรือ
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิที่เปนลายลักษณอกั ษรแยกตางหาก ที่ลงนามโดยผูซื้อ หรือครอบคลุมในการ
เปดเผยสิทธิบัตรที่มีผลใชบังคับไดอยางชัดแจงตอผูซื้อกอนหรือในเวลาที่ทําการมีคําสั่งซื้อ
29. การไมเปดเผยขอมูล ผูข ายจะไมโฆษณา ตีพิมพหรือเปดเผยขอเท็จ จริงในเรื่องที่ผูขายไดทํา
สัญญากับผูซื้อเพื่อจัดหาสินคาตามคําสั่งซื้อหรือขอกําหนดตางๆ ในคําสั่งซื้อ (รวมถึงราคา)ไมวาในทาง
ใด ตอบุคคลภายนอก (นอกจากที่ปรึกษาวิชาชีพของผูขาย โดยเปนความลับและเฉพาะขอมูลสําคัญที่
จําเปนตองรู) หรือใชเครื่องหมายการคา ชื่อทางการคาใดๆของผูซื้อในการแถลงขาว การโฆษณาหรือ
การสงเสริมการขาย โดยไมไดรับความยินยอมของผูซื้อเปนลายลักษณอักษรกอน
30. ความสัมพันธของคูสัญญา ผูขายและผูซื้อเปนคูสัญญาอิสระตอกัน และจะไมมีสิ่งใดในคําสั่งซื้อ
ที่จ ะทําใหคูสัญ ญาแตละฝายเปน ลูก จาง ตัว แทนหรือผูแทนตามกฎหมายของอีก ฝายหนึ่งไมวาเพื่อ
วัตถุประสงคใดๆ คําสั่งซื้อไมใหอํานาจใดๆแกคูสัญญาแตละฝายที่จะใหมีอํานาจในการยอมรับ หรือ
กอใหเกิดภาระผูกพันใดๆในนามของหรือในชื่อของอีกฝาย ผูขายจะรับผิดชอบในการวาจาง ภาษีเงินได
เบี้ยประกัน รายจายหรือคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการชําระหนี้ตามคําสั่งซื้อแตเพียงผูเดียวเวนแตกําหนด
ไวในขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษรอยางชัดแจงและลงนามโดยผูซื้อ ลูกจางและตัวแทนทั้งหมดของ
ผูขายหรือของคูสัญ ญาชวงของผูขายที่เกี่ย วของของผูข ายเปนลูกจางหรือ ตัว แทนของผูขายหรือของ
คูสัญญาชวงของผูขายเทานั้น และไมใชของผูซื้อ และไมมีสิทธิไดรับผลประโยชนสําหรับลูกจางหรือ
สิทธิอื่นใดที่ใหแกลูกจางของผูซื้อ ผูซื้อไมตองรับผิดชอบในหนี้ใดๆที่เกี่ยวกับลูกจางหรือตัวแทนของ
ผูขายหรือคูสัญญาชวงของผูขาย
31. ผลประโยชนขัดกัน
ผูขายรับรองและรับประกันวาการชําระหนี้ตามคําสั่งซื้อจะไมมีความ
ขัดแยงทางหนึ่งทางใดกับผลประโยชนหรือภาระผูกพันที่ตอเนื่องของผูขาย ลูกจาง หรือผูรับเหมาของ
ผูขาย ผูขายรับรองตอไปวาในขณะที่คําสั่งซื้อมีผลบังคับ ผูขายและลูกจางและผูรับเหมาของผูขายทั้งหมด
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ที่เขารว มในการชําระหนี้ต ามคํา สั่งซื้อจะละเวน การกระทําใดๆที่ ค าดการณไดอย างมีเหตุผลวาจะ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในความสัมพันธของผูขายกับผูซื้อ หรือการชําระหนี้ตามคําสั่ง
ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดที่การจัดหา (ความพยายามที่จะจัดหา) สินคาใหแกลูกคาโดยตรงโดยไมไดรับความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อ
32. การโอนสิทธิ (ก) หากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากผูซื้อ (ในหนาคํา
สั่งซื้อหรือหนังสือที่ลงนามโดยตัวแทนที่มีอํานาจกระทําการแทนผูซื้อ) ผูขายจะไมดําเนินการ (1) โอน
สิทธิหรือโอน (รวมถึงแตไมจํากัดที่การทําสัญญาชวง) ภาระผูกพันของผูขายตามคําสั่งซื้อ หรือ (2) เขา
หรือเสนอที่จ ะเขาทําธุร กรรมซึ่งรวมถึงการขายสินทรัพยสวนใหญข องผูข ายที่ใชใ นการผลิตสิน คา
สําหรับผูซื้อ หรือการควบรวม การขาย หรือการแลกเปลี่ยนหุน หรือประโยชนสวนทุนที่จะสงผลใหมี
การเปลี่ยนของการควบคุมของผูขาย สําหรับการโอนที่ไดรับอนุญาต (รวมถึงแตไมจํากัดที่การทําสัญญา
ชวง) การขายหรือการมอบหมายโดยผูซื้อ ผูขายยังคงตองรับผิดชอบในสินคา รวมถึงการรับประกันหรือ
ขอเรียกรองที่เกี่ยวของ เวนแตไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากผูซื้อเปนลายลักษณอักษร (ข) เมื่อไดรับ
ความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรของผูซื้อผูขายอาจโอนหนี้เงินที่ถึงหรือจะถึงกําหนดชําระไป
ยังสถาบันการเงินรายเดียว โดยมีเงื่อนไขวา อยางไรก็ตามการโอนดังกลาวยังอยูภายใตการหักกลบลบ
หนี้ (ตามขอ 27 ขางตน) หรือวิธีบังคับขอเรียกรองอื่นใดที่เหมาะสมตามที่ผูซื้อมีตามคําสั่งซื้อ (ค) ผูซื้อมี
สิทธิที่จะโอนผลประโยชนหรือหนาที่ตามคําสั่งซื้อไปยังบุคคลภายนอกใดๆโดยการแจงไปยังผูขายไมวา
จะไดรับความยินยอมจากผูขายหรือไม
33. การยกเวนภาษีขาย สินคาที่ซื้อตามคําสั่งซื้อถูกระบุเปนกระบวนการในอุตสาหกรรม และอาจ
ไดรับการยกเวนภาษีขาย ในกรณีดังกลาว หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี และ/หรือขอมูลการไดรับการ
ยกเวนอื่นๆจะมีระบุไวในคําสั่งซื้อ ขอกําหนดเพิ่มเติมของแตละประเทศ หรือจัดหาไวทางอื่นโดยผูซื้อ
34. กฎหมายที่ใชบังคับ เขตอํานาจศาล ขอกําหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อนี้และคําสั่งซื้อใหอยู
ภายใตบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ในกรณีที่มีขอพิพาทที่ไมสามารถตกลงไดตามสัญญานี้
ใหเสนอขอพิพาทดังกลาวตอศาลที่มีเขตอํานาจในประเทศไทย
35. ภาษา การแยกออกจากกัน การไรซึ่งการสละสิทธิโดยปริยาย คูสัญญายอมรับวาเปนเจตจํานง
ของคูสัญ ญาที่จ ะใหข อกําหนดและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ย วข องเปน ภาษาอังกฤษ โดยมีคํ าแปลเป น
ภาษาไทย เวนแตจะตกลงรวมกันเปนอยางอื่น ถาขอกําหนดใดในคําสั่งซื้อไมมีผลบังคับหรือใชบังคับ
ไมไดภายใต บทบัญญัติ ระเบีย บ ขอบัญญัติ คําสั่งของฝายบริหารหรือหลัก กฎหมายอื่น ใด ใหถือวา
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ขอกําหนดดังกลาวถูกปรับหรือลบตามแตกรณี แตเพียงเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายที่ใช
บังคับ ขอกําหนดที่ยังคงอยูในคําสั่งซื้อยังมีผลและบังคับใชไดอยางสมบูรณ การไมใชสิทธิของคูสัญญา
ฝายใดฝายหนึ่งในการเรีย กฝายอื่นชําระหนี้ต ามขอกําหนดใดๆในคําสั่งซื้อในเวลาใดๆจะไมสงผล
กระทบตอสิทธิในการเรียกใหชําระหนี้ในภายหลัง หรือการสละสิทธิของคูสัญญาฝายใดเกี่ยวกับการฝา
ฝนขอกําหนดใดๆของคําสั่งซื้อไมถือเปนการสละสิทธิเกี่ยวกับการฝาฝนขอกําหนดเดิมหรือขอกําหนด
อื่นตามคําสั่งซื้อใดๆภายหลัง
36. การดํารงอยู หนาทีข่ องผูขายที่มีตอผูซื้อยังคงมีผลบังคับใชโดยไมถูกกระทบโดยการบอกเลิกคํา
สั่งซื้อ เวนแตคําสั่งซื้อจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
37. ขอตกลงเบ็ดเสร็จ การแกไขเพิ่มเติม เวปไซตของผูซื้อ (ก) เวนแตที่ไดกําหนดไวในขอ 1 คําสั่ง
ซื้อพรอมกับ เอกสารแนบทาย หลักฐาน ใบเสริม ขอตกลงอื่นๆของผูซื้อที่ถูกระบุไวโดยเฉพาะเจาะจงใน
เอกสารดังกลาวเปนขอตกลงระหวางผูซื้อและผูขายทั้งหมดที่เกี่ยวกับประเด็นตางๆที่อยูในคําสั่งซื้อ
คําสั่งซื้ออาจไดรับการแกไขเฉพาะแต (1) การแกไขที่เปน ลายลักษณอัก ษรที่ลงนามโดยผูที่มีอํานาจ
กระทําการแทนของแตละฝาย หรือ (2) เพื่อการเปลี่ยนภายในขอบเขตของ ขอ 9 โดยการเปลี่ยนแปลง
คําสั่งซื้อที่ออกโดยผูซื้อ (ข) ผูซื้ออาจแกไขขอกําหนดและเงื่อนไขคําสั่งซื้อเปนครั้งคราวโดยการประกาศ
ขอกําหนดและเงื่อนไขคําสั่งซื้อฉบับแกไขแลวในเวปไซตข องผูซื้อ (หรือเวปไซตอื่นที่เชื่อมโยงได
โดยตรงบนเว็ ป ไซต ดั ง กล า ว) ตามที่ ร ะบุ บ นหน า ของคํ า สั่ ง ซื้ อ นี้ (“เวปไซต ข องผู ซื้ อ ”) ที่
http://www.johnsoncontrols.com/ae-terms ก อนวัน ที่มี ก ารแกไ ขข อกํ าหนดและเงื่อ นไขใดๆจะมีผ ล
บังคับใช ขอกําหนดและเงื่อนไขคําสั่งซื้อฉบับแกไขดังกลาวจะมีผลใชบังคับถึงการแกไข/เปลี่ยนแปลง
คําสั่งซื้อ และคําสั่งซื้อใหมทั้งหมดที่ออกในวันที่หรือหลังจากวันที่การแกไขดังกลาวมีผลบังคับใช ผูขาย
มีหนาที่ในการตรวจสอบเวปไซตของผูซื้อเปนระยะๆ (ค) เวปไซตของผูซื้ออาจประกอบดวยขอกําหนด
เพิ่มเติมเฉพาะสําหรับบางรายการที่อยูในคําสั่งซื้อรวมถึงการติดฉลาก การบรรจุภัณฑ การขนสง การสง
มอบ และขอกําหนดคุณภาพ กระบวนการ คําสั่ง และ/หรือขอปฏิบัติ รายการดังกลาวถือเปนสวนหนื่ง
ของขอกําหนดและคําสั่งซื้อดว ย ผูซื้ออาจมีก ารปรับปรุงขอกําหนดดังกลาวเปน ครั้งคราวโดยการ
ประกาศการปรับปรุ งดังกลา วบนเวปไซตข องผู ซื้อ ในกรณีใ ดที่คําสั่ งซื้อและเวปไซตข องผูซื้อไม
สอดคลองกันใหเงื่อนไขตามคําสั่งซื้อมีผลบังคับเหนือกวา เวนแตขอกําหนดในเวปไซตของผูซื้อระบุไว
เปนอยางอื่นโดยชัดแจง
38. การใช สิ ท ธิ เ รี ย กร อ งโดยผู ข าย การดํ า เนิ น คดี ใ ดๆตามกฎหมายหรื อ การดํ า เนิ น การทาง
อนุญาโตตุลาการโดยผูขายภายใตคําสั่งซื้อจะตองเริ่มตนภายในหนึ่ง (1) ป หลังจากไดมีการฝาฝนหรือ
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เหตุ ก ารณอื่ น ที่ กอใหเ กิด สิ ทธิ เรีย กร องแกผู ข ายหรื อวัน ที่ผู ข ายทราบถึ งการมี อยู (ข อเท็จ จริง หรื อ
พฤติการณที่กอใหเกิดการมีอยู) ของสิทธิเรียกรองดังกลาวแลวแตสิ่งใดจะเกิดขึ้นกอน
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