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(คําแปล)

จอหนสัน 

คอนโทรล

ขอกําหนดและเง่ือนไขในการซื้อ

(ประสบการณยานยนต)
แกไขคร้ังสุดทายเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2557 

ขอกําหนดนี้มีผลบังคับใชเม่ือถูกอางถึงในคําส่ังซ้ือหรือในเอกสารอ่ืนๆของผูซ้ือ

1. ขอเสนอ, การยอมรับ, ขอกําหนดเฉพาะ, บุคคลท่ีเปนผูซ้ือ ขอกําหนดเพ่ิมเติมของแตละประเทศ 

คําส่ังซ้ือหรือการแกไขคําส่ังซ้ือแตละฉบับโดยผูซ้ือ (“คําส่ังซ้ือ”) เปนขอเสนอใหกับผูขายท่ีถูกระบุในคํา

ส่ังซ้ือ (“ผูขาย”) สําหรับการซ้ือผลิตภัณฑและ/หรือการบริการ (เรียกโดยรวมวา “สินคา”) และรวมถึง

และอยูภายใตบังคับแหงขอกําหนดและเง่ือนไขในการซ้ือฉบับนี้ รวมถึงขอกําหนดเพ่ิมเติมของแตละ

ประเทศ ใดๆท่ีใชบังคับ (เรียกโดยรวมวา “ขอกําหนด”) เม่ือผูขายยอมรับแลว คําส่ังซ้ือนี้จะมีผลใชบังคับ

เหนือขอตกลงคําส่ังซ้ือ ใบเสนอราคา ขอเสนอและการส่ือสารอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีอยูกอนเกี่ยวกับสินคาท่ี

อยูภายใตคําส่ังซ้ือ ยกเวนขอตกลงท่ีมีอยูกอนซ่ึงไดลงนามโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนผูซ้ือ 

(“ขอตกลง” เชน หนังสือตอบรับคําเสนอ ใบแจงงาน หรือขอตกลงในการรักษาความลับ (แตไมรวมถึง

คําส่ังซ้ือท่ีมีอยูกอนสําหรับช้ินสวน และโครงการผลิตยานพาหนะเดียวกัน)) ซ่ึงจะมีผลใชบังคับตอไป 

ผูขายยอมรับคําส่ังซ้ือรวมถึงขอกําหนดและเง่ือนไขในการซ้ือฉบับนี้และไดทําสัญญาโดยกระทําการ

อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ (ก) การเริ่มทํางานตามท่ีระบุในคําส่ังซ้ือ (ข) ยอมรับคําส่ังซ้ือเปนลายลักษณ

อักษร หรือ (ค) การกระทําใดๆซ่ึงยอมรับการมีอยูของสัญญาท่ีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องในคําส่ังซ้ือ คําส่ังซ้ือจะ

ถูกจํากัดและอยูภายใตเงื่อนไขของการยอมรับขอกําหนดนี้โดยผูขายเทานั้น คําส่ังซ้ือจะไมถือเปนการ

ยอมรับขอเสนอหรือคําเสนอใดๆจากผูขาย การอางอิงใดๆในคําส่ังซ้ือถึงขอเสนอหรือคําเสนอใดๆจาก

ผูขายใหหมายความรวมถึงรายละเอียดหรือขอกําหนดคุณลักษณะของสินคาในขอเสนอท่ีมีอยูกอน

ดังกลาวเทานั้นโดยจะมีผลเทาท่ีรายละเอียดหรือขอกําหนดคุณลักษณะนั้นไมขัดแยงกับรายละเอียดหรือ

ขอกําหนดคุณลักษณะในคําส่ังซ้ือเทานั้น ขอกําหนดเพ่ิมเติมใดๆหรือขอกําหนดท่ีแตกตางใดๆซ่ึงเสนอ

โดยผูขาย ไมวาในใบเสนอราคา ใบตอบรับ ใบแจงหนี้หรือเอกสารอ่ืนใดของผูขาย จะไมไดรับการ

ยอมรับจากผูซ้ือ จะถูกปฏิเสธจากผูซ้ืออยางชัดแจง และจะไมถือเปนสวนหนึ่งของคําส่ังซ้ือ แตจะไมถือ

เปนการปฏิเสธคําส่ังซ้ือนี้ถาผูขายยอมรับขอเสนอของผูซ้ือโดยการเริ่มงาน การสงสินคา หรือการกระทํา
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อ่ืนใดท่ีผูซ้ือยอมรับ ซ่ึงในกรณีเหลานี้ จะถือวาคําส่ังซ้ือนี้ไดรับการยอมรับโดยผูขายโดยไมมีขอกําหนด

เพ่ิมเติม ขอกําหนดท่ีแตกตาง หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ การเปล่ียนแปลงขอกําหนดนี้ตองถูกระบุอยาง

ชัดแจงในคําส่ังซ้ือ คําส่ังซ้ือแตละฉบับอาจถูกแกไขไดภายใตขอกําหนดในขอ 37 เทานั้น “ผูซ้ือ” คือ

บริษัทยอย หรือบริษัทในเครือของบริษัทจอหนสัน คอนโทรล ซ่ึงถูกระบุอยูในคําส่ังซ้ือ ถาไมมีการระบุ

ถึงบุคคลดังกลาว ใหถือวาผูซ้ือคือบริษัท จอหนสัน คอนโทรลส เวนแตจะมีการระบุเปนอยางอ่ืนใน

ขอกําหนดเพ่ิมเติมของแตละประเทศท่ีใชบังคับ ขอกําหนดในคําส่ังซ้ือแตละฉบับอาจรวมถึง (และเม่ือมี

การระบุไวจะถูกแทนท่ีโดย) ขอกําหนดเพ่ิมเติมของแตละประเทศสําหรับประเทศซ่ึงมีการออกคําส่ังซ้ือ  

และ/หรือประเทศท่ีผูขายตั้งอยูตามท่ีระบุในคําส่ังซ้ือ ขอกําหนดเพ่ิมเติมของแตละประเทศมีอยู ท่ี 

www.johnsoncontrols.com/ae-terms ในกรณีท่ีเกิดความขัดแยงขึ้น ขอตกลงท่ีลงนามรวมกันจะมีผลเหนือกวา

ใบแจงงาน  ใบแจงงานจะมีผลเหนือกวาคําส่ังซ้ือ และคําส่ังซ้ือนั้นจะมีผลเหนือกวาขอกําหนดนี้

2. ระยะเวลาของคําส่ังซ้ือ ภายใตสิทธิการเลิกสัญญาของผูซ้ือ ขอตกลงท่ีเกิดจากคําส่ังซ้ือจะมีผล

บังคับตอฝายตางๆ เทากับระยะเวลาการผลิตของผูผลิตช้ินสวนตนแบบสําหรับโครงการผลิตยานพาหนะ

(“ผูผลิตช้ินสวนตนแบบ”) (รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบสินคาตามท่ีกาหนดโดยลูกคาท่ีเปนผูผลิต

ช้ินสวนตนแบบท่ีเกี่ยวของ) และท้ังผู ซ้ือและผูขายรับรู ถึงความเส่ียงท่ีระยะเวลาโครงการผลิต

ยานพาหนะถูกยกเลิกหรือขยายโดยผูผลิตช้ินสวนตนแบบ ถาสินคาไมถูกใชโดยผูซ้ือในการผลิตช้ินสวน

หรือระบบยานยนต ขอตกลงท่ีเกิดจากคําส่ังซ้ือจะมีผลผูกพันเปนระยะเวลาหนึ่งปจากวันท่ีคําส่ังซ้ือถูก

สงไปยังผูขาย ในกรณีดังกลาว ภายใตสิทธิการเลิกสัญญาของผูซ้ือ คําส่ังซ้ือจะไดรับการตออายุโดย

อัตโนมัติเปนระยะเวลาหนึ่งปหลังจากคําส่ังซ้ือเดิมส้ินผล เวนแตผูขายจะแจงเปนลายลักษณอักษรอยาง

นอย 180 วันกอนการส้ินผลของคําส่ังซ้ือท่ีมีผลผูกพันในขณะนั้นใหผูซ้ือทราบถึงความตองการของ

ผูขายท่ีจะไมตออายุคําส่ังซ้ือ โดยไมคํานึงถึงขอความขางตน ถาวันส้ินสุดนั้นถูกระบุไวในคําส่ังซ้ือหรือ

ขอตกลง ระยะเวลาของคําส่ังซ้ือจะมีผลไปจนถึงวันดังกลาว เวนแตจะมีการยกเวนอยางเจาะจงเปนลาย

ลักษณอักษรโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนผูซ้ือ ภาระหนาท่ีของผูขายเกี่ยวกับการบริการและช้ินสวน

ทดแทนจะมีผลตอไปโดยไมไดรับผลกระทบจากการเลิกสัญญาหรือการส้ินสุดของคําส่ังซ้ือตามท่ีกลาว

ตอไปขางลางนี้

3. ปริมาณ คําส่ังผลิตวัสดและการสงมอบ (ก) ปริมาณซ่ึงถูกระบุในแตละคําส่ังซ้ือวาเปนปริมาณ

โดยประมาณคือการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของผูซ้ือตอปริมาณสินคาซ่ึงผูซ้ืออาจซ้ือจากผูขายภายใน

ระยะเวลาของสัญญาท่ีระบุในคําส่ังซ้ือ  การประมาณการหรือคาดการณใดๆสําหรับปริมาณการผลิตหรือ

ระยะเวลาของโครงการผลิต ไมวาจะมาจากผูซ้ือหรือลูกคา (ตามท่ีจํากัดความในขอ 15 ขางลาง) ก็ตาม  

สามารถเปล่ียนแปลงไดเปนระยะๆ โดยอาจจะมีหรือไมมีการแจงลวงหนาตอผูขาย และจะไมมีการ
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ผูกพันตอผูซ้ือ เวนแตจะมีการระบุอยางชัดแจงในคําส่ังซ้ือ ผูซ้ือจะไมรับรอง รับประกัน ประกัน หรือ มี

ความผูกพันในประเภทหรือลักษณะใดๆ ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยปริยายแกผูขายท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

ปริมาณความตองการของผูซ้ือสําหรับสินคาหรือระยะเวลาของการจัดหาสินคา (ข) เวนแตจะถูกระบุ

อยางชัดแจงในคําส่ังซ้ือหรือขอตกลงเปนอยางอ่ืน ถาไมมีการระบุปริมาณอ่ืนอยูบนหนาคําส่ังซ้ือ หรือ

เวนวางไว หรือระบุปริมาณเปนศูนย “คลุม” “ดูจากคําส่ังผลิต” “ตามตารางท่ีกําหนด” “ตามท่ีส่ัง”

“ภายใตคําส่ังการผลิตของผูซ้ือ” หรือขอความท่ีคลายกัน ผูขายจะจัดหาสินคาตามความตองการสินคา

ของผูซ้ือในปริมาณท่ีผูซ้ือไดระบุวาเปนคําส่ังท่ีแนนอนในคส่ังอนุมัติการผลิตวัสดุ รายการสินคา การ

แจงรายการผลิตและจํานวนการผลิต หรือ การส่ังการผลิตท่ีคลายกัน (“คําส่ังผลิตวัสดุ”) ซ่ึงสงใหผูขาย

ในระยะเวลาของคําส่ังซ้ือ และผูขายจะจัดหาสินคาเหลานั้นตามวันและเวลาท่ีกําหนด ในราคาและตาม

ขอกําหนดอ่ืนท่ีระบุในคําส่ังซ้ือ ถาคําส่ังซ้ือรวมถึงการบริการ ผูซ้ือจะถูกบังคับใหซ้ือการบริการเหลานั้น

เทาท่ีระบุไวอยางชัดแจงในใบแจงงาน ซ่ึงลงนามโดยผูซ้ือ ถา “ราคา” ถูกระบุเปน 1.000 ในใบส่ังซ้ือท่ี

รวมถึงการชําระหนี้เปนงวดท่ีมีปริมาณรวมคงท่ี ใหปริมาณคือ 1 และเลขท่ีอยูใต “ปริมาณ” คือราคา ผูซ้ือ

อาจขอใหผูขายเขารวมในการแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกหรือโปรแกรมการจัดการบริหารสินคาคง

คลังท่ีคลายกัน เพ่ือการแจงคําส่ังผลิตวัสดุ เรื่องการยืนยันการขนสงและขอมูลอ่ืนๆ โดยผูขายจะเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจาย คําส่ังผลิตวัสดุเปนสวนหนึ่งของคําส่ังซ้ือและอยูภายใตบังคับแหงขอกําหนดนี้และ

ไมเปนสัญญาท่ีแยกตางหาก ผูขายยอมรับความเส่ียงท่ีเกี่ยวเนื่องกับเวลาในการผลิตวัตถุดิบ และ/หรือ

ช้ินสวนตางๆ ถาระยะเวลาดังกลาวมากกวาเวลาในการผลิตท่ีกําหนดในคําส่ังผลิตวัสดุ (ค) เวลาและ

ปริมาณเปนสาระสําคัญภายใตคําส่ังซ้ือ ผูขายตกลงท่ีจะสงมอบของตรงเวลา รอยละ 100 ของปริมาณ

และตามเวลาท่ีกําหนดโดยผู ซ้ือ ตามท่ีระบุในคําส่ังซ้ือและคําส่ังผลิตวัสดุท่ีเกี่ยวของ ผู ซ้ืออาจ

เปล่ียนแปลงอัตราของการสงสําหรับการสงท่ีกําหนดเวลาไวแลว หรือส่ังระงับการสงท่ีกําหนดเวลาไว

แลวช่ัวคราว โดยการกระทําดังกลาวจะไมทใหผูขายมีสิทธิเปล่ียนราคาสินคาได ผูซ้ือไมมีหนาท่ีตองรับ

การสงมอบของกอนกําหนด การสงมอบลาชา การสงมอบบางสวน และการสงมอบเกินจํานวน เวนแต

จะมีการตกลงเปนอยางอ่ืนเปนลายลักษณอักษรโดยผูซ้ือ ความเส่ียงตอความสูญเสียจะถูกโอนจากผูขาย

มายังผูซ้ือเม่ือสงของถึงผูขนสงของผูซ้ือ (หรือถาการขนสงของนั้นทําโดยผูขายหรือผูขนสงท่ัวไป ความ

เส่ียงตอความสูญเสียจะถูกโอนเม่ือการสงนั้นถึงสถานท่ีท่ีผูซ้ือกําหนด) แตกรรมสิทธ์ิจะถูกโอนใหผูซ้ือ

เม่ือไดมีการรับโดยผูซ้ือ ณ สถานท่ีของผูซ้ือท่ีสินคานั้นจะถูกใช (ง) เพ่ือใหแนใจวาการสงมอบสินคาจะ

เปนไปตามกําหนดเวลา เม่ือมีคําขอจากผูซ้ือเปนลักษณอักษร ผูขายจะตองผลิตสินคาเกินคําส่ังซ้ือใน

ขณะนั้นของผูซ้ือสําหรับการสํารองเพ่ือการสงของตามระดับสินคาคงคลังสํารองซ่ึงผูซ้ืออาจเปนผู

กําหนดใหเปนครั้งคราว เพ่ือใหสามารถทําตามขอกําหนดของผูซ้ือและเตรียมการสําหรับความลาชาท่ีไม

อาจคาดการณไดไมวาจะเกิดจากเหตุผลใดก็ตาม จนกวาสินคาสํารองจะถูกซ้ือโดยผูซ้ือจากผูขาย สินคา

เหลานี้จะยังคงเปนทรัพยของผูขายและผูขายจะเปนผูแบกรับความเส่ียงและคาใชจายแตเพียงผูเดียว



4

4. การออกใบแจงหนี้ และ การกําหนดราคา คาระวาง (ก) เวนแตจะมีการระบุอยางชัดแจงในคําส่ัง

ซ้ือ ราคาของสินคาท่ีระบุในคําส่ังซ้ือนั้นเปนราคาท้ังหมดและรวมถึงคาเก็บรักษา คาจัดการ คาบรรจุ

ภัณฑ และคาใชจายและคาธรรมเนียมอ่ืนๆท้ังหมดของผูขาย และจะไมมีเงินเพ่ิม เงินสวนเกิน หรือ

คาธรรมเนียมเพ่ิมเติมอ่ืนๆไมวาประเภทใดก็ตามถูกรวมในราคาโดยไมไดรับความยินยอมจากผูซ้ือเปน

ลักษณอักษรโดยชัดแจง อินโคเทอม 2000 (รวมถึงดีดีพี ณ สถานท่ีซ่ึงผูซ้ือกําหนด) จะถูกนํามาใชบังคับ

กับการขนสงท้ังหมดยกเวนในกรณีท่ีการขนสงท้ังหมดอยูในสหรัฐอเมริกา เวนแตกําหนดเปนอยางอ่ืน

ในคําส่ังซ้ือหรือขอตกลง สินคาจะถูกสงแบบเอฟซีเอ (บรรทุก) ณ สถานท่ีผลิตท่ีสุดทายของผูขายโดยใช

ผูขนสงของผูซ้ือ ราคาไมขึ้นอยูกับการเพ่ิมราคา เวนแตจะระบุอยางชัดแจงในคําส่ังซ้ือหรือขอตกลง และ

ผูขายจะรับความเส่ียงจากเหตุการณหรือเหตุใดๆท่ีกระทบตอราคา รวมถึงแตไมจํากัดท่ีอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ การขึ้นราคาของวัตถุดิบ เงินเฟอ การเพ่ิมขึ้นของคาแรงและคาใชจายในการผลิตและ

จัดหาสินคาอ่ืนๆ และเหตุการณอ่ืนใดท่ีกระทบตอราคาหรือการมีอยูของวัสดุหรือสินคา (ข) ใบแจงหนี้

สําหรับสินคาทุกฉบับตองอางอิงถึงหมายเลขคําส่ังซ้ือ หมายเลขการเปล่ียนหรือการผลิต หมายเลข

ช้ินสวนของผูซ้ือ หมายเลขช้ินสวนของผูขายในกรณีท่ีเกี่ยวของ จํานวนช้ินท่ีขนสง จํานวนกลองหรือตู

สินคาท่ีขนสง หมายเลขใบตราสง สกุลเงินและขอมูลอ่ืนๆซ่ึงกําหนดโดยผูซ้ือ ไมมีใบแจงหนี้ใดท่ีจะอาง

ถึงขอกําหนดท่ีแยกจากหรือแตกตางจากขอกําหนดนี้หรือขอกําหนดท่ีปรากฎบนหนาของคําส่ังซ้ือ ผูซ้ือ

สงวนสิทธิในการคืนใบแจงหนี้หรือเอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังหมดซ่ึงสงอยางไมถูกตอง (ค) ผูซ้ือจะชําระใบ

แจงหนี้ซ่ึงทําตามขอกําหนดท้ังหมดของคําส่ังซ้ือ โดยขึ้นอยูกับการปรับเปล่ียน การหักกลบลบหนี้ความ

คลาดเคล่ือน  และประเด็นอ่ืนๆท่ียังหาขอยุติไมได (ง) ราคาท้ังหมดรวมถึงคาอากรและภาษีท้ังหมด ผูซ้ือ

จะไมรับผิดชอบในภาษีธุรกิจ  ภาษีท่ีเก็บจากเงินเดือน หรือภาษีท่ีเก็บจากเงินไดหรือสินทรัพยของผูขาย 

ผูขายจะชําระคาระวางซ่ึงสูงกวาคาระวางปกติถาผูขายตองการใชวิธีการขนสงอยางรวดเร็วเพ่ือให

ทันเวลาสงมอบท่ีตกลงไว ซ่ึงเกิดจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของผูขายเอง ผูขายจะชําระ

คาใชจายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นกับผูซ้ือ รวมถึงคาใชจายท่ีลูกคาเรียกรองจากผูซ้ือซ่ึงเปนผลมาจากความผิดพลาด

ของผูขายในการปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องการขนสงหรือการสงมอบ (จ) ผูขายรับรองและรับประกันวา

ราคานี้เปนและจะคงเปนราคาท่ีเปนประโยชนแกผูซ้ือไมนอยไปกวาราคาท่ีผูขายเสนอแกลูกคารายอ่ืนท้ัง

ในปจจุบันหรือในอนาคตสําหรับสินคาและ/หรือการบริการเดียวกันหรือใกลเคียงกันในสาระสําคัญใน

ปริมาณท่ีใกลเคียงกันในสาระสําคัญ ถาผูขายเสนอราคาต่ํากวาสําหรับสินคาและ/หรือการบริการเดียวกัน

หรือใกลเคียงกันในสาระสําคัญใหกับผูซ้ือรายอ่ืนในระหวางระยะเวลาของคําส่ังซ้ือ  ผูขายจะตองเสนอ

ราคาเดียวกันกับราคาท่ีเสนอใหลูกคารายอ่ืนของผูขายใหแกผูซ้ือทันที (ฉ) ผูขายรับรองและรับประกัน

ตอผูซ้ือวาผูขายจะเปดเผยขอมูลท้ังหมดแกผูซ้ือและใหประโยชนอยางเต็มท่ีตอผูซ้ือเพียงผูเดียว (เวนแต

จะตกลงเปนอยางอ่ืนเปนลายลักษณอักษรโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนผูซ้ือ) สําหรับการลดราคา การ
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คืนเงิน การลดเงิน เครดิต สวนลดหรือการจูงใจทางการเงินอ่ืนหรือทางอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ หรือการชําระ

เงินประเภทใดก็ตามซ่ึงผูขาย (หรือบริษัทในเครือของผูขาย)จะทําใหหรือตกลงจะทําใหแกลูกคา (หรือ

บริษัทในเครือของลูกคา) และเกี่ยวของในทางใดๆกับ และ/หรือขึ้นอยูกับ หรือกําหนดท้ังหมดหรือ

บางสวนโดยอางอิงจากการซ้ือสินคาของผูซ้ือจากผูขายตามคําส่ังซ้ือ

5. บรรจุภัณฑ การทําเครื่องหมาย การขนสง การเปดเผยขอมูล การเตือนหรือคําส่ังพิเศษ (ก) ผูขาย

จะ (1) ทําบรรจุภัณฑ ทําเครื่องหมายและขนสงสินคาตามขอกําหนดของผูซ้ือ ผูขนสงท่ีเกี่ยวของ และ

ประเทศปลายทางอยางเหมาะสม (2) กําหนดเสนทางการขนสงตามคําส่ังของผูซ้ือ (3) ติดฉลากหรือแถบ

บนแตละบรรจุภัณฑตามคําส่ังของผูซ้ือ (4) จัดทําเอกสารสําหรับการขนสงแตละครั้งซ่ึงแสดงหมายเลข

คําส่ังซ้ือ หมายเลขการเปล่ียนหรือการผลิต หมายเลขช้ินสวนของผูซ้ือ หมายเลขช้ินสวนของผูขาย (ใน

กรณีท่ีเกี่ยวของ) จํานวนช้ินท่ีขนสง จํานวนตูสินคาท่ีขนสง ช่ือและหมายเลขของผูขาย และหมายเลขใบ

ตราสง และ (5) สงตอตนฉบับใบตราสงหรือเอกสารแสดงการขนสงอ่ืนๆสําหรับการขนสงของแตละ

ครั้งตามคําส่ังของผูซ้ือและขอกําหนดของผูขนสงโดยทันที (ข) ผูขายจะใหขอมูลตอไปนี้แกผูซ้ือตาม

รูปแบบท่ีผูซ้ือกําหนดโดยทันที (1) รายการสวนประกอบและวัสดุท้ังหมดในสินคา (2) ปริมาณของ

สวนประกอบท้ังหมดและ (3) ขอมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงหรือการเพ่ิมสวนประกอบ กอนและ

ระหวางท่ีสินคาจะถูกสง ผูขายจะเตือนผูซ้ืออยางเพียงพอเปนลายลักษณอักษร (รวมถึงเรื่องฉลากท่ี

เหมาะสมบนสินคา ตูสินคา และบรรจุภัณฑ รวมถึงแตไมจํากัดท่ีคําส่ังเกี่ยวกับการกําจัดและการนํา

กลับมาใชใหม เอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสดุและใบรับรองการวิเคราะห) ของวัสดุใดๆท่ีเปนพิษ

หรือถูกควบคุมซ่ึงเปนสวนประกอบหรือสวนของสินคา พรอมท้ังคําส่ังเกี่ยวกับการดูแลพิเศษใดๆซ่ึง

จําเปนตองแนะนําใหผูขนสง ผูซ้ือและพนักงานของบุคคลดังกลาวทราบถึงการใชมาตรการท่ีเหมาะสม

ในการดูแล ขนยาย ดําเนินการ ใช หรือกําจัดสินคา ตูสินคา และบรรจุภัณฑ ผูขายตกลงท่ีจะปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบในระดับประเทศ รัฐ จังหวัด และทองถ่ินเกี่ยวกับตัวสินคา และฉลากคําเตือน(ค) 

ผูขายจะชดใชแกผูซ้ือสําหรับความรับผิด คาใชจายและราคาท่ีเกิดจากบรรจุภณัฑ การทําเครื่องหมาย การ

กําหนดเสนทาง หรือการสงท่ีไมเหมาะสม หรือการไมปฏิบัติตามขอกําหนดใดๆของขอนี้ ไมมีกรณีใดท่ี

เอกสารการขนสงท่ีแนบมากับหรืออยูในการขนสงจะแสดงขอมูลราคาหรือขอมูลท่ีเปนของผูซ้ือ ถาผูซ้ือ

ไมไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ผูขายจะบรรจุสินคาตามขอกําหนดเรื่องบรรจุภัณฑของกลุม

ปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานพาหนะท่ีใชบังคับได

6. ศุลกากร เรื่องท่ีเกี่ยวของ สินเช่ือหรือผลประโยชนท่ีเปนผลมาจากคําส่ังซ้ือ รวมถึงสินเช่ือทาง

การคา สินเช่ือการสงออก หรือการคืนอากร ภาษี หรือคาธรรมเนียมเปนของผูซ้ือ ผูขายจะใหขอมูลและ

ใบรับรองท้ังหมด (รวมถึงหนังสือรับรองแหลงกําเนิดจากองคกรระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ)ท่ีจําเปน
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เพ่ือใหผูซ้ือ (หรือลูกคาในกรณีท่ีเกี่ยวของ) สามารถรับผลประโยชนหรือสินเช่ือดังกลาว ผูขายตกลงจะ

ปฏิบัติตามหนาท่ีใดๆท่ีเกี่ยวของกับศุลกากรหรือหนาท่ีซ่ึงกําหนดขึ้นโดยองคการระหวางประเทศท่ี

เกี่ยวของ และ ขอกําหนดเรื่องการระบุแหลงกําเนิดและการติดฉลาก และขอกําหนดแหลงกําเนิดสินคา

ในทองถ่ิน ใบอนุญาตสงออกหรือการอนุมัติใดๆท่ีจําเปนตอการสงออกสินคาอยูในความรับผิดชอบของ

ผูขาย เวนแตจะระบุเปนอยางอ่ืนในคําส่ังซ้ือหรือขอตกลง ซ่ึงในกรณีดังกลาวผูขายจะใหขอมูลท่ีจําเปน

ตอผูซ้ือเพ่ือใหผูซ้ือไดมาซ่ึงใบอนุญาตหรือการอนุมัติดังกลาว ผูขายจะแจงผูซ้ือเปนหนังสือโดยทันที ถึง

สวนประกอบและวัสดุใดๆซ่ึงผูขายใชในการปฏิบัติตามคําส่ังซ้ือซ่ึงผูขายซ้ือจากประเทศอ่ืนนอกจาก

ประเทศท่ีสินคาถูกสงมอบ ผูขายจะมอบเอกสารและขอมูลใดๆท่ีจําเปนตอการระบุแหลงกําเนิดสินคา

หรือปฏิบัติตามกฎของขอกําหนดเรื่องแหลงกําเนิดสินคาท่ีใชบังคับไดของประเทศนั้น ผูขายจะแจงผูซ้ือ

โดยทันทีถึงสวนประกอบและวัสดุใดๆซ่ึงนําเขามายังประเทศแหลงกําเนิดสินคาและอากรท่ีรวมอยูใน

ราคาสินคา  ถาสินคาถูกผลิตในประเทศอ่ืนนอกจากประเทศท่ีสินคาถูกสงมอบ ผูขายจะระบุบนสินคาวา 

“ผลิตใน [ประเทศแหลงกําเนิด]” ผูขายจะใหเอกสารท่ีจําเปนแกผูซ้ือและหนวยงานรัฐบาลท่ีเหมาะสม 

เพ่ือตัดสินการอนุญาตใหนําเขาและผลของการนําสินคาเขามาในประเทศท่ีสินคาถูกสงมอบ ผูขาย

รับประกันวาขอมูลใดๆท่ีใหแกผูซ้ือเกี่ยวกับการนําเขาหรือการสงออกสินคานั้นเปนความจริงและการ

ขายท้ังหมดท่ีครอบคลุมโดยคําส่ังซ้ือใชราคาไมต่ํากวามูลคายุติธรรมภายใตกฎหมายปองกันการทุม

ตลาดของประเทศซ่ึงสินคานั้นถูกสงไป

7. การตรวจ สินคาและการบริการท่ีไมปฏิบัติตามเง่ือนไข การตรวจสอบ ผูซ้ืออาจเขามาในสถานท่ี

ของผูขายไดเพ่ือตรวจสอบสถานท่ี สินคา วัสดุ และทรัพยสินใดๆของผูซ้ือซ่ึงเกี่ยวของกับคําส่ังซ้ือ การ

ตรวจสินคาของผูซ้ือไมวาระหวางการผลิต กอนการสงมอบหรือภายในเวลาอันควรหลังจากการสงมอบ

จะไมถือเปนการยอมรับงานท่ียังอยูในการผลิตหรือสินคาท่ีผลิตเสร็จแลวใดๆ การยอมรับ การตรวจ หรือ

การท่ีไมไดตรวจของผูซ้ือจะไมปลดเปล้ืองผูขายจากความรับผิดหรือการประกันใดๆของผูขาย ไมมี

อะไรในคําส่ังซ้ือจะปลดเปล้ืองผูขายจากหนาท่ีในการทดสอบ การตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพ 

ถาสินคาท่ีชํารุดบกพรองถูกสงใหผูซ้ือและถูกปฏิเสธโดยผูซ้ือ ปริมาณภายใตคําส่ังซ้ือจะถูกลดลงเวนแต

ผูซ้ือไดแจงผูขายเปนอยางอ่ืน ผูขายจะไมแทนท่ีปริมาณท่ีลดลงโดยไมมีคําส่ังผลิตวัสดุใหมจากผูซ้ือ 

นอกเหนือจากการเยียวยาอ่ืนๆท่ีผูซ้ือมีสิทธิไดรับ (1) ผูขายตกลงท่ีจะรับคืนสินคาโดยผูขายยอมรับความ

เส่ียงภัยและคาใชจายเต็มราคาตามใบแจงหนี้ รวมถึงคาขนสง และตกลงท่ีจะเปล่ียนสินคาท่ีชํารุด

บกพรองเม่ือผูซ้ือเห็นวาจําเปน (2) ผูซ้ืออาจแกไขสินคาท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดในคําส่ังซ้ือในเวลา

ใดๆ กอนท่ีจะสงสินคาดังกลาวจากโรงงานของผูซ้ือ และ/หรือ (3) ผูขายจะชดใชคาใชจายอันควร

ท้ังหมดอันเกิดจากการปฏิเสธหรือการแกไขสินคาท่ีชํารุดบกพรองแกผูซ้ือ ผูขายจะจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ

การดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมทางการคาหลังจากไดตัวอยางสินคาท่ีชํารุดบกพรอง
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และจะใชมาตรการทุกอยางท่ีจําเปนเพ่ือการแกไขความชํารุดบกพรองนั้น  การชําระราคาสินคาท่ีไม

เปนไปตามเง่ือนไขไมเปนการยอมรับ ไมจํากัดหรือกระทบสิทธิของผูซ้ือในการขอรับการเยียวยาตาม

กฎหมายและอยางเปนธรรมและจะไมเปนการปลดเปล้ืองความรับผิดของผูขายจากความชํารุดบกพรองท่ี

ยังไมปรากฎ เม่ือไดแจงผูขายตามสมควรแลว ผูซ้ือหรือลูกคาโดยตรงหรือโดยออมอาจทําการตรวจสอบ

สถานท่ีของผูขายเพ่ือจุดประสงคในการตรวจคุณภาพ ตนทุน หรือการสงมอบ ผูขายจะทําใหแนใจวา

ขอกําหนดของสัญญากับคูสัญญาชวงของผูขายจะใหสิทธิท้ังหมดท่ีระบุในขอนี้แกผูซ้ือและลูกคาของผู

ซ้ือ

8. การชําระเงิน เวนแตจะระบุในขอกําหนดนี้เปนอยางอ่ืน ผูซ้ือจะชําระใบแจงหนี้ท่ีเหมาะสม

ตามระยะเวลาการชําระเงินท่ีระบุในคําส่ังซ้ือ ขอตกลงหรือขอกําหนดเพ่ิมเติมของแตละประเทศท่ีใช

บังคับถามี ระยะเวลาการชําระเงินนี้จะใชบังคับในวันท่ีไดรับสินคา ณ สถานท่ีซ่ึงผูซ้ือกําหนด หรือใน

กรณีการบริการ ในวันท่ีผูซ้ือไดรับใบแจงหนี้ของผูขายหลังจากการรับบริการเสร็จส้ิน ถาไมมีระยะเวลา

การชําระเงินปรากฎในคําส่ังซ้ือหรือในขอตกลง ผูซ้ือจะชําระเงินใหผูขายสําหรับสินคาในวันท่ี 2 ของ

เดือนท่ี 2 (เชน เอ็มเอ็นเอส 2) หลังจากผูซ้ือไดรับสินคาท่ีสถานท่ีซ่ึงผูซ้ือกําหนด หรือในกรณีการบริการ 

หลังจากผูซ้ือไดรับใบแจงหนี้ของผูขายหลังจากการใหบริการเสร็จส้ิน ใบแจงหนี้สําหรับเครื่องมือจะ

ออกไดก็ตอเม่ือมีการอนุมัติตามท่ีระบุในคําส่ังซ้ือ ผูซ้ืออาจระงับการชําระเงินในระหวางการรอหลักฐาน

การในรูปแบบและรายละเอียดท่ีผูซ้ือกําหนดเพ่ือแสดงวาไมมีสิทธิยึดหนวง ภาระผูกพัน หรือการ

เรียกรองใดๆเหนือสินคาท่ีใหภายใตคําส่ังซ้ือ การชําระเงินจะทําในสกุลเงินท่ีระบุอยางชัดแจงในคําส่ัง

ซ้ือ ถาไมมีการระบุสกุลเงินดังกลาว การชําระเงินจะทําในสกุลเงินบาท การชําระเงินจะทําโดยการสงทาง

ไปรษณียในวันท่ีกําหนดหรือกอนวันท่ีกําหนดเวนแตผูซ้ือจะตกลงเปนอยางอ่ืนโดยชัดแจง

9. การเปล่ียนแปลง (ก) ผูซ้ือสงวนสิทธิ ท่ีจะเปล่ียนหรือขอใหผูขายเปล่ียนแผนภาพ ขอกําหนด

คุณลักษณะ ผูจัดหาสินคาชวง ตัวอยางสินคาหรือรายละเอียดของสินคาโดยแจงผูขายเปนหนังสือในเวลา

ใดๆ ผูซ้ือสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนขอบเขตงานซ่ึงอยูในคําส่ังซ้ือ รวมถึงงานท่ีเกี่ยวกับเรื่องตางๆ เชน การ

ตรวจ การทดสอบหรือการควบคุมคุณภาพ ผูซ้ืออาจกําหนดใหมีการจัดหาวัตถุดิบจากผูซ้ือเองหรือจาก

บุคคลท่ีสาม ผูขายจะทําการเปล่ียนแปลงตามท่ีมีการรองขอดังกลาวทันที เพ่ือใหผูขายสามารถเรียกรอง

สวนตางท่ีเหมาะสมของราคา หรือเวลาสําหรับกระทําการเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงดังกลาว ผูขาย

ตองแจงการเรียกรองดังกลาวตอผู ซ้ือเปนลายลักษณอักษรภายใน 10 วันหลังจากไดรับแจงการ

เปล่ียนแปลง ผูซ้ืออาจขอเอกสารเพ่ิมเติมอันเกี่ยวเนื่องจากการเปล่ียนแปลงใดๆในขอกําหนดคุณลักษณะ 

ราคา หรือเวลาสําหรับกระทําการจากผูขาย หลังจากท่ีไดรับเอกสารท่ีขอท้ังหมดแลว ผูซ้ืออาจใชดุลพินิจ

แตเพียงผูเดียวปรับราคาหรือเวลาสําหรับกระทําการอยางเปนธรรม หากผูขายไมแจงผูซ้ือภายในเวลาท่ี
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กําหนดวาการเปล่ียนแปลงท่ีผูซ้ือขออาจสงผลเปล่ียนแปลงราคาหรือเวลาสําหรับการกระทําการ การ

เปล่ียนแปลงท่ีผู ซ้ือรองขอจะไมกระทบราคาและเวลาสําหรับกระทําการ (ข) ผูขายจะไมทําการ

เปล่ียนแปลงใดๆท่ีเกี่ยวกับสินคา รวมถึงแตไมจํากัดท่ีสวนประกอบ การออกแบบ ขอกําหนดคุณลักษณะ 

กระบวนการ บรรจุภัณฑ การทําเครื่องหมาย การขนสง ราคาหรือ วันหรือสถานท่ีท่ีสงมอบสินคา เวนแต

มีคําส่ังหรือคําอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูซ้ือ การเปล่ียนท่ีตองหามรวมถึงแตไมจํากัดท่ีการเปล่ียน 

(1) บุคคลท่ีสามซ่ึงเปนผูจัดหาบริการ วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑใหกับผูขายซ่ึงผูขายไดใชเกี่ยวกับการ

กระทําการภายใตคําส่ังซ้ือ (2) สถานท่ีใดๆท่ีผูขายและ/หรือผูจัดหาสินคาซ่ึงเปนบุคคลท่ีสาม

ประกอบการ และเกี่ยวของในทางใดๆ กับสินคา หรือการบริการ วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑท่ีใชโดยผูขาย 

ซ่ึงเกี่ยวกับการกระทําการภายใตคําส่ังซ้ือ (3) ราคาสินคาใดๆภายใตคําส่ังซ้ือ (4) ลักษณะ ประเภท หรือ

คุณภาพของการบริการ วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑท่ีใชโดยผูขายหรือผูจัดหาสินคาแกผูขายซ่ึงเกี่ยวกับการ

กระทําการภายใตคําส่ังซ้ือ (5) ความเหมาะสมของ รูปแบบ การดําเนินงาน รูปลักษณะ หรือการทํางาน

ของสินคาภายใตคําส่ังซ้ือ หรือ (6) วิธีการผลิต หรือกระบวนการหรือซอฟทแวรหรืออุปกรณการผลิตท่ี

ใชในการผลิตหรือการจัดหา หรือเปนสวนของสินคาใดๆภายใตคําส่ังซ้ือ การเปล่ียนแปลงใดๆโดยผูขาย

ตอคําส่ังซ้ือใดๆหรือสินคาใดๆภายใตคําส่ังซ้ือซ่ึงไมไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากผู

มีอํานาจกระทําการแทนผูซ้ือ จะถือเปนการทําผิดคําส่ังซ้ือ

10. การรับประกัน (ก) ผูขายรับประกันและประกันอยางชัดแจงแกผูซ้ือ ผูสืบสิทธิ ผูรับโอนสิทธิ 

และลูกคาของผูซ้ือ และผูใชผลิตภัณฑของผูซ้ือ วาสินคาท่ีสงมอบหรือจัดหาใหผูซ้ือจะ (1) เปนไปตาม

มาตรฐานโลก มีความสามารถในการแขงขันทางการคาในดานราคา คุณภาพ การสงมอบ และเทคโนโลยี 

และเปนไปตามขอกําหนดคุณลักษณะ มาตรฐาน แผนภาพ ตัวอยางสินคา รายละเอียด และการแกไขซ่ึง

ไดใหแกหรือโดยผูซ้ือ (2) เปนไปตามกฎหมาย คําส่ัง ขอบังคับ และมาตรฐานท้ังหมดท่ีใชบังคับใน

ประเทศท่ีสินคาหรือยานพาหนะหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีประกอบดวยสินคาจะถูกขาย (3) เหมาะสมในเชิง

พาณิชย และไมมีความชํารุดบกพรองในการออกแบบ (เทาท่ีออกแบบโดยผูขาย หรือคูสัญญาชวง 

ตัวแทน หรือผูจัดหาสินคาใดๆ ของผูขาย แมวาการออกแบบนั้นไดรับการอนุมัติจากผูซ้ือ) ความชํารุด

บกพรองในวัสดุ และความชํารุดบกพรองในฝมือ (4) ถูกเลือก ถูกออกแบบ (เทาท่ีออกแบบโดยผูขาย 

หรือคูสัญญาชวง ตัวแทน หรือผูจัดหาสินคาใดๆของผูขาย แมวาการออกแบบนั้นไดรับการอนุมัติจากผู

ซ้ือ) ถูกผลิต และถูกประกอบโดยผูขายโดยบนพ้ืนฐานของการใชท่ีผูซ้ือระบุไว และตองเหมาะสมและ

เพียงพอกับจุดประสงคท่ีผูซ้ือตั้งใจ และ (5) ตองไมมีสิทธิยึดหนวง การเรียกรอง หรือภาระผูกพันใดๆ 

ผูขายรับประกันอยางชัดแจงตอไปวา เวนแตจะระบุอยางชัดแจงเปนอยางอ่ืนในคําส่ังซ้ือ สินคาถูกผลิต

ดวยวัสดุใหมท้ังหมด ไมมีสินคาใดท่ีท้ังหมดหรือบางสวน เปนส่ิงของเหลือใชจากภาครัฐหรือภาค

พาณิชย หรือถูกใชแลว ถูกผลิตซํ้า ถูกปรับสภาพใหม หรือเปนของมีอายุหรือมีสภาพอันกระทบตอความ
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เหมาะสม ความมีประโยชน หรือความปลอดภัยของสินคานั้น สินคาไมมีความชํารุดบกพรองท่ีไม

ปรากฎหรืออยูในสภาพท่ีจะเกิดความบกพรองไดไมวาความบกพรองหรือสภาพนั้นไดถูกพบแลว หรือ

อาจถูกพบไดในระหวางระยะเวลาประกันหรือไม การประกันเหลานี้มีจุดประสงคเพ่ือการคุมครองผูซ้ือ

จากการเรียกรองเกี่ยวกับการรับประกันใดๆ ท้ังหมดท่ีลูกคาเรียกรองตอผูซ้ือ รวมถึงการรับประกันท่ี

ลูกคากําหนดซ่ึงเกี่ยวของกับสินคาหรือผลิตภัณฑใดๆซ่ึงมีสินคานั้นเปนสวนประกอบ การรับประกันท่ี

ลูกคากําหนดขึ้นดังกลาวท้ังหมดถูกรวมอยูในเง่ือนไขนี้โดยการอางอิงถึงการรับประกันดังกลาว  การ

รับประกันดังกลาวขางตนเปนการเพ่ิมเติมจากการรับประกันท่ีผูซ้ือมีสิทธิอยูแลวตามกฎหมาย (ข) 

ระยะเวลาประกันคือระยะเวลาดังตอไปนี้ท่ียาวท่ีสุด 3 ปจากวันท่ีผูซ้ือยอมรับสินคา ระยะเวลาการ

รับประกันตามกฎหมายท่ีใชบังคับ หรือระยะเวลาการรับประกันท่ีลูกคาของผูซ้ือเสนอใหผูใชสินคา

ปลายทางสําหรับสินคาซ่ึงติดตั้งบนหรือเปนสวนของยานพาหนะ และมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมวาถาผูซ้ือหรือ

ลูกคาใดๆ เสนอโดยสมัครใจหรือเสนอตามถูกกําหนดโดยราชการตอเจาของยานพาหนะ (หรือ

ผลิตภัณฑสําเร็จรูปอยางอ่ืน) ซ่ึงมีการติดตั้งสินคาหรือสวน สวนประกอบ หรือระบบใดๆของสินคาวาจะ

กระทําการเยียวยาหรือแกไขความชํารุดบกพรองหรือสภาพซ่ึงเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานยนต หรือ

การท่ียานพาหนะไมเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐานความปลอดภัยท่ีใชบังคับไดหรือการบริการแกไขท่ี

เกี่ยวของ (“กระทําการแกไขเยียวยา”) การรับประกันจะมีผลตอไปสําหรับระยะเวลาท่ีอาจถูกกําหนดโดย

ลูกคาหรือรัฐบาลกลาง รัฐบาลแหงรัฐ รัฐบาลทองถ่ิน หรือรัฐบาลตางประเทศซ่ึงสินคาถูกใชหรือจัดหา 

และผูขายจะปฏิบัติตามตาม ขอกําหนดภายใต ขอ 15 ขางลางนี้ (รวมถึงขอกําหนดอ่ืนๆ) อยางครบถวน  

(ค) สําหรับการบริการท้ังหมด ผูขายรับประกันเพ่ิมเติมวาจะทํางานอยางมืออาชีพและอยางมีทักษะ

สอดคลองกับมาตรฐานและขอกําหนดคุณลักษณะท่ีตกลงกับผูซ้ือท้ังหมด และสอดคลองกับมาตรฐาน

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ (ง) ผูขายจะแจงผู ซ้ือเปนลายลักษณอักษรโดยทันทีเม่ือทราบถึงสวนประกอบ 

องคประกอบ การออกแบบ หรือความชํารุดบกพรองในสินคาซ่ึงเปนหรืออาจเปนอันตรายตอบุคคลหรือ

ทรัพยสิน (จ) การอนุมัติโดยผูซ้ือในการออกแบบ แผนภาพ วัสดุ กระบวนการ หรือขอกําหนด

คุณลักษณะจะไมปลดเปล้ืองผูขายออกจากการรับประกันเหลานี้ (ฉ) การส่ือสารอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้ถือเปนการแจงการผิดการรับประกันภายใตคําส่ังซ้ือ (1) การส่ือสารใดๆซ่ึงระบุความชํารุด

บกพรอง การผิดนัด การเรียกรองวามีความชํารุดบกพรอง หรือปญหาหรือประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพอ่ืนๆ

ของสินคาภายใตคําส่ังซ้ือ (2) การส่ือสารใดๆถึงผูขายซ่ึงอางวาสินคาไมเปนไปตามการรับประกันหรือ

ผูขายผิดนัดภายใตคําส่ังซ้ือ และ (3) คําบอกเลิกสัญญาจากผูซ้ือภายใต ขอ 19 การเรียกรองใดๆโดยผูซ้ือ

ในกรณีผิดสัญญาอาจถูกเพิกถอนโดยทําเปนลายลักษณอักษรโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนผูซ้ือเทานั้น 

(ช) เพ่ือบรรเทาความเสียหาย ผูซ้ืออาจปกปองตนเองจากการเรียกรองจากลูกคาใดๆ วาสินคาท่ีจัดหาโดย

ผูขายนั้นชํารุดบกพรอง ไมเปนไปตามการรับประกัน หรือไมเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายหรือ

สัญญาในประการอ่ืนใด เพราะลูกคาดังกลาวอาจพยายามใหผูซ้ือรับผิดชอบตอปญหาซ่ึงมีเหตุมาจาก
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ผูขายท้ังหมดหรือบางสวน ผูซ้ือและผูขายตกลงวา การตอสูคดีดังกลาวเปนไปเพ่ือประโยชนของท้ังผูซ้ือ

และผูขาย ผูขายขอสละสิทธิในการยกขอตอสูวา กระทําการของผูซ้ือจํากัดสิทธิในทางหนึ่งทางใดของผู

ซ้ือในการเรียกรองจากผูขาย สําหรับการไมเปนไปตามการรับประกัน การรวมกระทําความผิด การให

ชดใชคาเสียหาย หรือการเรียกรองอ่ืนๆซ่ึงอาจมาจากหรือเกี่ยวของกับประเด็นใดๆท่ีกลาวขางตน

11. มาตรฐานผูจัดหาสินคา คุณภาพและการพัฒนา พีพีเอพี โครงการท่ีตองปฏิบัติตาม (ก) ผูขายจะ

ปฏิบัติตามการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและระบบการตรวจสอบอ่ืนๆของผูซ้ือ และของลูกคา(ใน

กรณีท่ีเกี่ยวของ) รวมถึงแตไมจํากัดท่ีนโยบายควบคุมคุณภาพ  ไอเอสโอ 9001: 2000 หรือการรับรอง

คุณภาพไอเอสโอ/ทีเอส 16949: 2002 และการรับรองทางส่ิงแวดลอมไอเอสโอ 14001 รวมถึงการจด

ทะเบียนเพ่ือรับการรับรองดังกลาว ผูขายจะเขารวมในโครงการคุณภาพและการพัฒนาผูจัดหาสินคาของ

ผูซ้ือ และของลูกคา (ในกรณีท่ีเกี่ยวของ) ผูขายตกลงจะปฏิบัติตามขอกําหนดท้ังหมดของกระบวนการ

รับรองสวนการผลิต (พีพีเอพี) ทางอุตสาหกรรมท่ีระบุโดยผูซ้ือ และลูกคา (ในกรณีท่ีเกี่ยวของ) และตก

ลงวาจะแสดงขอมูลนี้ตอผูซ้ือเม่ือถูกรองขอในระดับท่ีรองขอ เม่ือผูซ้ือขอในเวลาใดก็ตาม  เวนแตจะระบุ

ในขอกําหนดเพ่ิมเติมของแตละประเทศท่ีเกี่ยวของเปนอยางอ่ืน ผูขายจะเขารวมในและปฏิบัติตาม

โครงการและมาตรฐานตอไปนี้ของผูซ้ือ (1)  คูมือมาตรฐานผูจัดหาสินคาของผูซ้ือ (รวมถึงขอยอยและ

แบบท้ังหมด) ซ่ึงสามารถดูไดท่ี http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/suppliers/automotive_experience.html

(2) แผนการควบคุมคุณภาพขั้นสูง (เอคิวพี) และแผนการพัฒนาผูจัดหาสินคาเฉพาะราย (เอสไอดีพี) (3) 

การประเมินการปฏิบัติงานของผูจัดหาสินคาและ (4) การคาดหวังทางธุรกิจสวนนอย โครงการและ

มาตรฐานเหลานี้สามารถดูไดท่ี http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/suppliers/automotive_experience.html

หรือติดตอตัวแทนซ้ือท่ีไดรับการมอบหมายจากผูซ้ือ ในกรณีท่ีมีความแตกตางระหวางสวนใดๆของ

โครงการหรือมาตรฐานขางตนนี้และบทบัญญัติท่ีชัดแจงของขอกําหนดนี้ ขอกําหนดนี้จะมีผลใชบังคับ 

(ข) ผูจัดหาสินคาจะรับผิดชอบสําหรับผูจัดหาสินคาหรือบริการอ่ืนท่ีอยูในระดับต่ํากวา ผูขายตองคงไว

ซ่ึงการพัฒนา การมีผล การเริ่มและความตอเนื่องในการควบคุมดูแลท่ีเพียงพอเพ่ือใหแนใจวาสินคาท่ี

จัดหาใหผูซ้ือท้ังหมดเปนไปตามการรับประกันท่ีเกี่ยวของและสวนอ่ืนท้ังหมดของคําส่ังซ้ือ

12. การบริการและช้ินสวนทดแทน ตลอดระยะเวลาโครงการผลิตยานพาหนะแตละรุนท่ีเกี่ยวของ

และเวลา 5 ป หลังจากแบบยานพาหนะหรือช้ินสวนท่ีเฉพาะเจาะจงถูกยุติการผลิต (เวนแตจะมีระยะเวลา

ท่ีแตกตางท่ีคูสัญญาตกลงเปนลายลักษณอักษรหรือระบุในเอกสารใบแจงงาน คูมือมาตรฐานผูจัดหา

สินคา หรือขอกําหนดเพ่ิมเติมของแตละประเทศท่ีเกี่ยวของของผูซ้ือ) ผูขายจะจัดหาสินคา สวนประกอบ 

และวัสดุอยางเดียวกันตามคําส่ัง “ช้ินสวนทดแทน” และ “ช้ินสวนสําหรับบริการ” ท่ีเปนลายลักษณอักษร

ของผูซ้ือแกผูซ้ือในราคาท่ีระบุในคําส่ังซ้ือบวกกบัสวนตางราคาท่ีแทจริงใดๆสําหรับบรรจุภณัฑพิเศษ ถา
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สินคาเปนระบบ หรือช้ินสวนจําเพาะ ผูขายจะขายแตละสวนประกอบ หรือช้ินสวนในราคาท่ีรวมแลวไม

เกินราคาของระบบ หรือช้ินสวนจําเพาะท่ีระบุในคําส่ังซ้ือ ลบราคาในการประกอบ บวกสวนตางราคาท่ี

แทจริงใดๆสําหรับบรรจุภัณฑ ในอีก 10 ปขางหนา หรือตลอดระยะเวลาท่ีลูกคาท่ีเกี่ยวของขอช้ินสวน

สําหรับการบริการ แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา  (หรือระยะเวลาท่ีแตกตางท่ีตกลงเปนลายลักษณ

อักษรโดยคูสัญญาหรือระบุในเอกสารใบแจงงาน คูมือมาตรฐานผูจัดหาสินคาหรือขอกําหนดเพ่ิมเติม

ของแตละประเทศท่ีมีผลใชบังคับของผูซ้ือ) ผูขายจะขายสินคาใหผูซ้ือเพ่ือใหเปนไปตามการบริการ

สําหรับแบบสินคาในอดีตของผูซ้ือและขอกําหนดเรื่องช้ินสวนทดแทนในราคาท่ีอางอิงจากราคาลาสุด

ภายใตคําส่ังซ้ือ โดยพิจารณาถึงสวนตางราคาท่ีแทจริงและมีเอกสารสนับสนุนของวัสดุ บรรจุภัณฑและ

ราคาในการผลิตหลังจากการซ้ือแบบสินคาของผูซ้ือในปจจุบันเสร็จส้ินแลวตามท่ีคูสัญญาตกลงรวมกัน

อยางมีเหตุผล ตามคําขอของผูซ้ือ ผูขายจะใหเอกสารการบริการและเอกสารอ่ืนท่ีมีอยูโดยไมคิดคาใชจาย

เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการขายช้ินสวนสําหรับบริการของผูซ้ือ เวนแตจะมีการตกลงเปนอยางอ่ืน

โดยชัดแจงเปนลายลักษณอักษรโดยผูมีอํานาจทํากระการแทนผูซ้ือ หรือผูซ้ือเอาเครื่องมือซ่ึงจําเปน

สําหรับการผลิตช้ินสวนเพ่ือการบริการมาจากผูขาย หนาท่ีของผูขายภายใตขอ 12 จะมีผลตอไปโดยไม

ถูกกระทบจากการบอกเลิกหรือการส้ินสุดของคําส่ังซ้ือไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม

13. การเยียวยาความเสียหาย สิทธิและการเยียวยาความเสียหายท่ีสงวนไวสําหรับผูซ้ือในแตละคํา

ส่ังซ้ือ จะสะสมกับและเพ่ิมจากการเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายและตามหลักความเปนธรรมอ่ืน

ท้ังหมด ผูขายจะชดใช คาเสียหายใหแกผูซ้ือสําหรับความเสียหายใดๆท่ีแมมีสวนเกี่ยวของเพียงเล็กนอย

หรือเปนผลโดยออมหรือคาเสียหายอ่ืนๆท้ังหมด(รวมถึงการขาดทุนกําไร) ซ่ึงเกิดจากหรือจําเปนตอง

เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผิดของผูขายหรือสินคาท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไข รวมถึงแตไมจํากัดท่ี ตนทุน 

คาใชจาย และความสูญเสียซ่ึงเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยออมแกผูซ้ือหรือลูกคา (1) จากการตรวจ แยก เก็บ

รักษา ทํางานซํ้า ซอมแซม หรือเปล่ียนสินคาท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไข (2) จากการหยุดชะงักของการผลิต 

(3) จากการดําเนินการการเรียกคืน การปฏิบัติการเพ่ือบริการลูกคาภาคสนามหรือการบริการแกไขอ่ืนๆ 

หรือ (4) จากการบาดเจ็บเสียหายสวนบุคคล (รวมถึงการเสียชีวิต) หรือความเสียหายตอทรัพยสินจาก

สินคาท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไข ความเสียหายของผูซ้ือรวมถึงคาทนายความท่ีเหมาะสม และคาบริการ

วิชาชีพอ่ืนๆ คาใชจายในการระงับขอพิพาทและเงินท่ีชําระตามคําพิพากษาท่ีผูซ้ือตองชําระและคาใชจาย

อ่ืนๆท่ีเกี่ยวกับเวลา แรงงาน และวัสดุในการจัดการของผูซ้ือ ถาผูซ้ือขอ ผูขายจะทําขอตกลงแยกสําหรับ

การจัดการหรือกระบวนการของการคืนยอดเงินท่ีชําระเพ่ือการรับประกัน สําหรับสินคาท่ีไมเปนไปตาม

เง่ือนไข และผูขายจะเขารวมและทําตามโครงการลดเงินท่ีชําระเพ่ือการรับประกันหรือโครงการท่ี

เกี่ยวของของผูซ้ือหรือ ลูกคาซ่ึงเกี่ยวของกับสินคา(เทาท่ีผูซ้ือกําหนด) ในการเรียกรองใดๆโดยผูซ้ือ เพ่ือ

บังคับการชําระหนี้ของผูขายท่ีเกี่ยวของกับการผลิต หรือการสงมอบสินคา หรือการสนับสนุนการถาย
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โอน หรือเพ่ือการครอบครองทรัพยสิน ผูขายรับทราบและตกลงวา คาเสียหายอันเปนตัวเงิน จะไมถือเปน

การเยียวยาความเสียหายซ่ึงเพียงพอตอการไมปฏิบัติตามคําส่ังซ้ือใดๆท่ีเกิดขึ้นจริง ท่ีคาดการณวาจะ

เกิดขึ้นหรือท่ีเกรงวาจะเกิดขึ้น และเพ่ิมเติมจากสิทธิและการเยียวยาความเสียหายอ่ืนท้ังหมดซ่ึงผูซ้ือ

อาจจะมี ผูซ้ือมีสิทธิไดรับการชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง และไดรับคําส่ังคุมครองตามหลักความเปน

ธรรมจากศาล เพ่ือเยียวยาความเสียหายจากการผิดสัญญาใดๆและคาทนายความท่ีเหมาะสมของผูซ้ือ

14. การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักจริยธรรม (ก) ผูขายและสินคาใดๆ ท่ีจัดหาโดยผูขายจะตอง

เปนไปตามกฎหมายท่ีใชบังคับ รวมถึงกฎ ขอบังคับ คําส่ัง สนธิสัญญา กฤษฎีกา และมาตรฐานรวมถึงแต

ไมจํากัดท่ี (1) เกี่ยวของกับการผลิต การติดฉลาก การขนสง การนําเขา การสงออก ใบอนุญาต การอนุมัติ 

หรือการรับรองสินคา และ (2) กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการแขงขันทางการคา การกํากับดูแลกิจการ ภาษี 

การเปดเผยขอมูลทางการเงิน ส่ิงแวดลอม การจางงาน คาจาง ช่ัวโมงทํางานและสภาพการจาง การเลือก

คูสัญญาชวง การเลือกปฏิบัติ สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน และความปลอดภัยของยานยนต 

ในขณะเดียวกันระหวางท่ีมีการจัดหาสินคาหรือการใหบริการภายใตสัญญาฉบับนี้ ผูจัดหาสินคาตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการคอรัปช่ันในตางประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายตอตานการ

ตอตานคอรรัปช่ันสวนทองถ่ิน และกฎหมายท้ังปวงท่ีหามกระทําการในรูปแบบใดๆของการติดสินบน

ทางการคาหรือการติดสินบนในภาคเอกชน (ข) วัสดุทุกอยางท่ีผูขายใชในสินคาหรือในการผลิตสินคา

ดังกลาวจะตองเปนไปตามขอจํากัดของราชการและขอจํากัดดานความปลอดภัยวัสดุควบคุม วัสดุมีพิษ 

และวัสดุอันตรายท่ีใชบังคับในขณะนั้น รวมถึงขอพิจารณาเรื่องส่ิงแวดลอม ไฟฟา และกระแส

แมเหล็กไฟฟาท่ีใชบังคับในประเทศท่ีผลิต ประเทศท่ีขายหรือประเทศปลายทาง (ค) ผูขายและพนักงาน

และคูสัญญาของผูขายจะตองทําตามนโยบายหลักจริยธรรมของผูซ้ือซ่ึงดูไดท่ี

http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/about/governance/corporate_governance0/ethics_policy.html หรือตาม

นโยบายหลักจริยธรรมท่ีเทาเทียมกันของผูขาย

15. ขอกําหนดของลูกคา (ก) ผูขายตกลงจะปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีมีผลใชบังคับของ

ขอตกลงใดๆ (“คําส่ังซ้ือของลูกคา”) ซ่ึงไดรับโดยผูซ้ือจากบุคคลท่ีสาม (“ลูกคา”) หรือท่ีใชบังคับตอผูซ้ือ

ไดโดยตรงหรือโดยออม ซ่ึงผูซ้ือตกลงจะจัดหาสินคาใหแกลูกคา หรือจะประกอบสินคาท่ีผูซ้ือซ้ือจาก

ผูขายเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑท่ีจะจัดหาใหลูกคาตามขอตกลงดังกลาว  เม่ือสามารถใชบังคับได คําวา

“ลูกคา” และ “คําส่ังซ้ือของลูกคา” รวมถึง ผูผลิตอุปกรณขั้นสุดทายของผลิตภัณฑหรือการบริการซ่ึง

สินคานั้นถูกหรือจะถูกรวมเขาดวยกัน และบุคคลกลางใดๆในสายการผลิตระหวางลูกคาโดยตรงของผู

ซ้ือ และผูผลิตอุปกรณขั้นสุดทายดังกลาว และขอกําหนดและเง่ือนไขของลูกคานั้นๆ ผูซ้ืออาจใชดุลพินิจ

ในการใหขอมูลท่ีเกี่ยวกบัคําส่ังซ้ือของลูกคาแกผูขาย ผูขายจะรับภาระในการทําใหแนใจวา คําส่ังซ้ือของ
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ลูกคาท่ีไดรับการเปดเผยดังกลาวจะกระทบตอหนาท่ีของผูขายภายใตคําส่ังซ้ืออยางไร  และผูขายจะ

ปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขของคําส่ังซ้ือของลูกคาท่ีไดรับการเปดเผยเทาท่ีอยูภายใตการควบคุม

ของผูขาย ในกรณีท่ีมีความขัดแยงระหวางคําส่ังซ้ือหรือขอกําหนดนี้และขอกําหนดของคําส่ังซ้ือของ

ลูกคา ผูซ้ือจะตัดสินโดยใชดุลพินิจเด็ดขาดเพียงผูเดียว วาขอกําหนดใดจะมีผลเหนือกวาและจะใชบังคับ

กับผูขาย ผูขายจะกระทําการทุกประการภายใตการควบคุมของตนเพ่ือใหผูซ้ือสามารถปฏิบัติตาม

ขอกําหนดและเง่ือนไขของคําส่ังซ้ือของลูกคาได รวมถึงแตไมจํากัดท่ี ขอกําหนดเรื่องตนทุนและกําลัง

การผลิต และการลดราคา โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังผูขาย ผูซ้ืออาจเลือกท่ีจะใหขอกําหนด

ขอนี้มีผลเหนือกวาขอกําหนดใดๆท่ีขัดแยงระหวางผูซ้ือและผูขาย (ข) ในกรณีท่ีลูกคายื่นหรือไดยื่นคํา

รองขอใหตนลมละลายหรือเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และผูซ้ือยินยอมใหมีการลดราคาท่ีชําระแกผูซ้ือ

สําหรับผลิตภัณฑท่ีมีสินคาเปนสวนประกอบในระหวางการดําเนินคดีนั้นและโดยเปนผลเกี่ยวของกับ

การเลิกสัญญาระหวางลูกคาและผูซ้ือท่ีเกิดจริงหรืออาจเกิดขึ้น (โดยการปฏิเสธหรือกระทําการอ่ืนใด) 

ราคาซ่ึงชําระใหแกผูขายสําหรับสินคาจากและหลังวันท่ีมีการลดราคาจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเปน

สัดสวนในอัตรารอยละเทากับราคาซ่ึงชําระใหแกผูซ้ือ และคําส่ังซ้ือสวนอ่ืนๆจะยังคงมีผลตอไปโดยไมมี

การเปล่ียนแปลง (ค) ถาลูกคาส่ัง แนะนํา ขอ เสนอ หรือระบุโดยประการอ่ืนใหผูขายเปนแหลงซ่ึงผูซ้ือจะ

ไดมาซ่ึงสินคา (“ความสัมพันธการจัดหาสินคาโดยตรง”)  โดยไมคํานึงถึงระยะเวลาในการชําระเงินท่ีใช

บังคับกับคําส่ังซ้ือ หรือขอความอ่ืนใดท่ีกําหนดเปนอยางอ่ืนในคําส่ังซ้ือ (1) ไมวาในกรณีใดๆ ผูขายไมมี

สิทธิรับชําระเงินจากผูซ้ือสําหรับสินคาเวนแตหลังจากและตามสัดสวนของการรับชําระเงินของผูซ้ือ

สําหรับผลิตภัณฑซ่ึงมีสินคาโดยเฉพาะเจาะจงดังกลาวเปนสวนประกอบและ (2) การขยายระยะเวลาการ

ชําระเงินท่ีเกี่ยวของใดๆท่ีชําระใหผูซ้ือจะเปนการขยายระยะเวลาการชําระเงินระหวางผูซ้ือและผูขายตาม

ระยะเวลาเดียวกันโดยอัตโนมัติ และผูซ้ืออาจ มีทางเลือกโดยการแจงผูขายเพ่ือแกไขระยะเวลาการชําระ

ราคาสําหรับสินคาโดยพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการชําระเงินของลูกคาของผูซ้ือสําหรับ

สินคาภายใตคําส่ังซ้ือ (3) ภายใน 3 วันทําการจากการเปล่ียนแปลงราคา ขอกําหนดคุณลักษณะ หรือ

ขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีไดเจรจาหรือไดเสนอระหวางผูขายและลูกคา ผูขายจะแจงผูซ้ือเปนลายลักษณอักษร

และจะปรับใบแจงหนี้โดยทันทีใหแสดงการลดราคาใดๆโดยมีเง่ือนไขวาการเปล่ียนแปลงใดๆจะไมมีผล

ผูกพันผูซ้ือเวนแตจะไดรับการยอมรับโดยเฉพาะเจาะจงจากผูซ้ือเปนลายลักษณอักษร และ (4) (โดยไม

จํากัดสิทธิและการไดรับการเยียวยาความเสียหายใดๆของผูซ้ือ) ผูขายจะปองกันและปกปองผูซ้ือจาก

ความรับผิด การเรียกรอง การทวงถาม ความสูญเสีย ความเสียหาย ราคาและคาใชจาย (รวมถึงแตไมจํากัด

เฉพาะคาทนายความและคาบริการวิชาชีพอ่ืนๆ) ซ่ึงเกิดขึ้นกับผูซ้ือจากหรือเกี่ยวกับสินคาท่ีจัดหาโดย

ผูขาย และรวมถึงแตไมจํากัดท่ีคาธรรมเนียมหรือการหักกลบลบหนี้ (รวมถึงแตไมจํากัดท่ีการหักบัญชี

ช่ัวคราวสําหรับคาบริการภาคสนาม) ซ่ึงลูกคาเรียกรองจากผูซ้ือเพราะวามีสินคาท่ีอางวามีความบกพรอง 

แมวาการหักกลบลบหนี้โดยลูกคาจะเกิดขึ้นกอนการตัดสินอันถึงท่ีสุดใน (และอาจเปล่ียนแปลงได) ตาม
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ขอเท็จจริงวาความชํารุดบกพรองของสินคาเปนเหตุของการฟองรองใหเยียวยาความเสียหายท่ีเกี่ยวของ

และคาใชจาย/คาเสียหายท่ีเกี่ยวของซ่ึงเกิดกับลูกคาหรือไม เพียงใด (ง) ถาความตองการใดๆท่ีกําหนด

โดยคําส่ังซ้ือตอผูขายไมสามารถบังคับใชไดหรือมีชองวางประการอ่ืนใดหรือเกิดชองวางประการใดขึ้น

ในขอกําหนดท่ีใชบังคับไดกับคาํส่ังซ้ือซ่ึงเกิดจากขอกฎหมาย การขัดแยงของขอกําหนดหรือขอความอ่ืน

ใด ขอบังคับในเรื่องเดียวกันของลูกคาจะตองบังคับใชไดและผูกพันผูขายเพ่ือประโยชนของผูซ้ือ ผูขาย

ยอบรับวาผูขายมีความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมยานยนตและขอกาํหนดท่ีเกีย่วของของลูกคาจะใชบังคับ

ในกรณีดังกลาว

16. การชดใชคาเสียหาย (ก) ในระดับสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาต (1) ผูขายจะเปนผูรับผิดชอบเพียงผู

เดียวท้ังหมดสําหรับความบาดเจ็บใดๆตอบุคคล รวมถึงการเสียชีวิต หรือความเสียหายตอทรัพยสินชนิด

หรือลักษณะใดๆซ่ึงกอโดย เปนผลมาจากหรือเกี่ยวกับการจัดหาสินคาโดยผูขาย คูสัญญาชวงเจา

พนักงาน ตัวแทน หรือพนักงานของผูขาย (2) ผูซ้ือจะไมเปนผูรับผิดชอบในความบาดเจ็บใดๆตอบุคคล 

(รวมถึงการเสียชีวิต) หรือความเสียหายตอทรัพยสินใดๆซ่ึงเปนผลของการครอบครอง ใช ใชผิดวิธี หรือ

ความผิดพลาดของผูขายในการใชทรพัยสินของผูซ้ือหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีจัดหาใหแกผูขายโดยผูซ้ือ เวนแต

ในกรณีท่ีความเสียหายคอบุคคลดังกลาวเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูซ้ือและ

การท่ีผูขายใชทรัพยสินใดๆดังกลาวถือเปนการยอมรับผิดชอบของผูขายตอการเรียกรองใดๆสําหรับ

ความบาดเจ็บหรือความเสียหายดังกลาวและ (3) ผูขายจะปองกัน ชดใช และปกปองผูซ้ือ ลูกคา และ

ตัวแทนจําหนาย และผูใชสินคาท่ีผูซ้ือไดขาย (หรือยานพาหนะท่ีประกอบจากสินคานั้น) และตัวแทน 

ลูกคา ผูท่ีไดรับอนุญาต บริษัทยอย บริษัทในเครือ ผูสืบสิทธิ ผูรับโอน ตอความเสียหาย ความสูญเสีย 

การเรียกรอง ความรับผิด  และคาใชจาย (รวมถึงคาทนายความและคาบริการวิชาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

คาใชจายในการระงับขอพิพาทและเงินท่ีชําระตามคําพิพากษา) ซ่ึงเกิดจากหรือเปนเหตุมาจากสินคาท่ี

ชํารุดบกพรองใดๆ หรือจากความประมาทหรือการกระทําโดยมิชอบหรือการละเวนการกระทําการใดๆ

ของผูขายหรือตัวแทน พนักงานหรือคูสัญญาชวงของผูขาย หรือการทําผิดสัญญาหรือความผิดพลาดของ

ผูขายในการปฎิบัติตามคํารับรองของผูขายหรือขอกําหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆของคําส่ังซ้ือ (รวมถึงสวน

ใดๆก็ตามของขอกําหนดนี้) รวมถึงแตไมจํากัดท่ีการดําเนินการเรียกคืน การปฏิบัติการเพ่ือบริการลูกคา

ภาคสนาม หรือการบริการแกไขอ่ืนๆ ซ่ึงผูซ้ือหรือลูกคาพิจารณาอยางมีเหตุผลแลวเห็นวาจะมีความจํา

เปนเพราะสินคาบางสวนหรือท้ังหมดซ่ึงใหโดยผูขายตามขอบังคับนี้ไมเปนไปตามเง่ือนไข  และรวมถึง

แตไมจํากัดท่ีคาหักกลบลบหนี้ช่ัวคราวหรือคาใหบริการ (เชน การหักบัญชีช่ัวคราวสําหรับคาบริการ

ภาคสนาม) จากลูกคาซ่ึงเปนผลมาจากสินคาท่ีชํารุดบกพรอง แตอาจเปล่ียนแปลงไดตามการตัดสินท่ีถึง

ท่ีสุดวาความเสียหาย ความสูญเสีย การเรียกรอง ความรับผิดและคาใชจายเปนผลมาจากความชํารุด

บกพรองหรือการท่ีสินคาไมเปนไปตามหรือผูขายไมปฏิบัติตามความผูกพันตามคําส่ังซ้ือหนึ่งฉบับหรือ
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มากกวาหรือไมเพียงใด หนาท่ีของผูขายในการปกปองและเยียวยาความเสียหายภายใตขอนี้จะใชบังคับ

ไมวาการเรียกรองจะมาจากการละเมิด ความประมาท สัญญา การรับประกัน ความรับผิดโดยเครงครัด 

หรืออ่ืนใด เวนแตการเรียกรองซ่ึงเกิดขึ้นจากความประมาทของผูซ้ือแตเพียงผูเดียว ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะ

แตงตั้งทนายความของตนเองและเขารวมในการตอสูและยุติขอพิพาทท่ีเกี่ยวกับการชดใชคาเสียหายโดย

ผานทนายความของตนเองอยางเต็มท่ีดวยคาใชจายของผูขาย หนาท่ีในการชดใชคาเสียหายของผูขายท่ี

ระบุในขอตกลงนี้รวมถึงขอนี้จะเปนอิสระจากและเพ่ิมเติมจากหนาท่ีตามการประกันภัยและการ

รับประกันใดๆของผูขาย (ข) ถาผูขายทํางานใดๆในสถานท่ีของผูซ้ือหรือลูกคาหรือใชทรัพยสินของผูซ้ือ

หรือของลูกคาไมวาภายในหรือภายนอกสถานท่ีของผูซ้ือหรือของลูกคา (1) ผูขายจะตองตรวจสถานท่ี

เพ่ือพิจารณาวาสถานท่ีดังกลาวปลอดภัยสําหรับงานท่ีตองทําหรือไมและจะแนะนําผูซ้ือโดยทันทีเม่ือมี

สถานการณใดๆท่ีผูขายเห็นวาไมปลอดภัย (2) พนักงาน คูสัญญา และตัวแทนของผูขายจะปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคับท้ังหมดซ่ึงบังคับใชในสถานท่ีดังกลาวและอาจถูกยายออกจากสถานท่ีของผูซ้ือ

ดวยดุลพินิจของผูซ้ือ (3) พนักงาน คูสัญญาและตัวแทนของผูขายจะไมครอบครอง ใช ขาย โอน หรืออยู

ภายใตฤทธ์ิแอลกอฮอล หรือยาหรือสารอ่ืนๆท่ีไมไดรับอนุญาต ผิดกฎหมาย หรือถูกควบคุม และ (4)  

ตามขอบเขตสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาต ผูขายจะเยียวยาความเสียหายและทําใหผูซ้ือ และลูกคา และตัวแทน 

ผูสืบสิทธิ ผูรับโอนปลอดจากความรับผิด การเรียกรอง การทวงถาม หรือคาใชจาย (รวมถึงแตไมจํากัด

เฉพาะคาทนายความและคาบริการวิชาชีพอ่ืนท่ีเหมาะสม คาใชจายในการระงับขอพิพาทและเงินท่ีชําระ

ตามคําพิพากษา) สําหรับความเสียหายตอทรัพยสินหรือการบาดเจ็บตอบุคคล (รวมถึงการเสียชีวิต)ท่ีเกิด

ขึ้นกับผูซ้ือ ลูกคา พนักงาน หรือตัวแทน หรือบุคคลอ่ืนใดเทาท่ีมาจากหรือเกี่ยวของกับการทํางานของ

ผูขายในสถานท่ีของผูซ้ือหรือลูกคาหรือ การใชทรัพยของผูซ้ือหรือลูกคาโดยผูขายเวนแตความรับผิด 

การเรียกรอง หรือการขอรองใดๆท่ีมาจากความประมาทของผูซ้ือแตเพียงผูเดียว

17. การประกันภัย ผูขายจะขอรับและคงไวซ่ึงขอบเขตความคุมครองของการประกันภัยตามท่ีระบุ

ไวขางลางหรือในวงเงินประกันและขอบเขตความคุมครองท่ีเพ่ิมขึ้นตามท่ีผูซ้ือหรือลูกคา (เทาท่ีผูซ้ือ

กําหนด)รองขอตามสมควร กับบริษัทประกันภัยท่ีผูซ้ือยอมรับตามสมควร โดยในแตละกรณีใหระบุช่ือผู

ซ้ือและบริษัทในเครือ (ท่ีเกี่ยวของ)เปนผูรับประโยชนหรือ “ผูเอาประกันภัยเพ่ิมเติม”  ขอบเขตความ

คุมครองนั้นจะรวมถึงแตไมจํากัดท่ีการคุมครองของประกันอัคคีภัยเต็มจํานวนและการประกันเพ่ิมเติม

สําหรับมูลคาของการทดแทน (1) ทรัพยสินท้ังหมดของผูขายและ (2) ทรัพยท่ีฝากไวของผูซ้ือโดยเต็ม

จํานวนสําหรับมูลคาทดแทนทรัพยท้ังสองกรณี ผูขายจะออกใบรับรองแกผูซ้ือแสดงการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดนี้หรือสําเนาท่ีรับรองความถูกตองของกรมธรรมประกันภัยท้ังหมดภายใน 10 วันหลังจาก

ไดรับการขอจากผูซ้ือเปนลายลักษณอักษร ใบรับรองจะกําหนดวาผูซ้ือ (และ ลูกคาในกรณีท่ีเกี่ยวของ) 

จะไดรับการแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 30 วัน จากผูรับประกันภัยกอนการเลิกสัญญาหรือการลด
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วงเงินประกันหรือขอบเขตความคุมครอง การมีการประกันภัยไมปลดเปล้ืองผูขายจากหนาท่ีหรือความ

รับผิดภายใตคําส่ังซ้ือ เวนแตจะระบุในขอกําหนดเพ่ิมเติมของแตละประเทศท่ีใชบังคับได ขอบเขตความ

คุมครองขั้นต่ํามีดังนี้

ความคุมครอง ขอบเขตของความรับผดิชอบ

การชดใชตอคนงาน ตามกฎหมาย

ความรับผิดของนายจาง 3,000,000 บาท ตอหนึ่งอุบัติเหตุ โรครายแรงตามท่ี

กําหนดในกรมธรรม การเปนโรครายรายแรงของ

พนักงานแตละคน

ประกันความรับผิดท่ัวไปอยางครอบคลุม รวมถึง

การคุมครองความรับผิดตามสัญญา

150,000,000 บาท ตอหนึ่งกรณี  ผลรวมท่ัวไป 

ผลิตภัณฑและการปฏิบัตกิารท่ีสําเร็จโดยรวม

ประกันความรับผิดทางยานยนตอยางครอบคลุม 30,000,000 บาท ตอกรณี รวมกนัภายใตขอบเขต

เดียว

ประกันการหยุดชะงักของการประกอบการ ตามท่ีผูซ้ือระบุ

18. การตรวจสอบการเงิน ความมีหนี้สินลนพนตัว(ก) ผูซ้ือหรือบุคคลท่ีสามท่ีกําหนดโดยผูซ้ืออาจ

ตรวจสอบฐานะทางการเงินของผูขายและบริษัทในเครือของผูขาย และผูขายจะรวมมืออยางเต็มท่ีในการ

ตรวจสอบการเงินดังกลาว  และจะใหสําเนาของเอกสารท่ีขอหรือยอมใหเขาถึงเอกสารท่ีขอ รวมถึงแตไม

จํากัดท่ีบันทึกทางการเงินและงบการเงิน การคาดการณ แผนธุรกิจ ขอมูลการติดตอของธนาคาร และ

เอกสารการกู และจัดใหผูจัดการการเงินอยูเพ่ือหารือในเวลาทําการท่ีเหมาะสม ผูซ้ือและบุคคลท่ีสามท่ี

ถูกกําหนดจะตองเก็บขอมูลท่ียังไมไดเปดเผยสูสาธารณะเกี่ยวกับผูขายซ่ึงไดรับมาจากการตรวจสอบ

การเงินเปนความลับและใชขอมูลนั้นเพ่ือจุดประสงคในการตรวจสอบการเงินเทานั้น เวนแตกรณีท่ี

จําเปนตอการบังคับตามคําส่ังซ้ือ (ข) คําส่ังซ้ืออาจถูกบอกเลิกโดยผูซ้ือโดยทันทีโดยไมมีความรับผิดตอ

ผูขาย และผูขายจะชดใชใหผูซ้ือสําหรับความรับผิดท้ังหมดท่ีเกิดกับผู ซ้ือ รวมถึงแตไมจํากัดท่ีคา

ทนายความและคาบริการวิชาชีพอ่ืนๆท่ีเหมาะสม ถาเหตุการณตอไปนี้หรือเหตุการณท่ีใกลเคียงเกิดขึ้น 

(1) ผูขายมีหนี้สินลนพนตัว (2) ผูขายยื่นคํารองเปนบุคคลลมละลายโดยสมัครใจ (3) มีการยื่นคํารองให

ผูขายเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวโดยไมสมัครใจตอศาลลมละลาย (4) มีการแตงตั้งผูรักษาทรัพยหรือทรัสต

สําหรับผูขาย (5) ผูขายตองการใหผูซ้ืออํานวยความสะดวกในดานการเงินหรือประการอ่ืน เพ่ือปฏิบัติ

ตามหนาท่ีภายใตคําส่ังซ้ือ (6) ผูขายทําการโอนสิทธิเพ่ือประโยชนของเจาหนี้ (7) ผูขายไมสามารถปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรับประกันสินเช่ือภายใตโครงการประกันสินเช่ือของผูซ้ือได หรือ (8) ผูขายไมสามารถ

ใหการรับรองท่ีเพียงพอและมีเหตุผลแกผูซ้ือในทันทีถึงความสามารถทางการเงินของผูขายในการปฏิบัติ
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ตามหนาท่ีใดๆของผูขายภายใตคําส่ังซ้ือตามกําหนดเวลา ในกรณีท่ีคําส่ังซ้ือไมถูกบอกเลิกตามความใน

ประโยคกอนหนานี้ เม่ือเกิดเหตุการณท่ีอธิบายไวในประโยคกอนหนานี้ ผูซ้ืออาจปรับราคา ระยะเวลา

ชําระเงิน และ/หรือขอกําหนดการสงมอบภายใตคําส่ังซ้ืออยางยุติธรรม ตามท่ีผูซ้ือเห็นสมควรเพ่ือรองรับ

การเปล่ียนของพฤติการณของผูขาย รวมถึงความสามารถของผูขายในการปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดในเรื่อง

การรับประกัน สินคาท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไข หรือขอกําหนดอ่ืนๆ ภายใตคําส่ังซ้ือ (ค) ผูขายตกลงวาถา

ผูขายประสบปญหาการสงมอบหรือการปฏิบัติการใดๆ ผูซ้ืออาจ แตไมจําเปนตอง กําหนดตัวแทนหนึ่ง

คนหรือมากกวาใหอยูท่ีสถานท่ีท่ีเกี่ยวของของผูขายเพ่ือสังเกตการณการปฏิบัติการของผูขาย ผูขายตกลง

วาถาผูซ้ืออํานวยความสะดวกใดๆ (ดานการเงินหรืออยางอ่ืน)แกผูขาย ซ่ึงจําเปนตอผูขายในการปฏิบัติ

ตามหนาท่ีภายใตคําส่ังซ้ือ ผูขายจะชดใชคาใชจายท้ังหมดใหผูซ้ือรวมถึงคาทนายความและคาบริการ

วิชาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงเกิดขึ้นกับผูซ้ือเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกนั้น และจะใหผูซ้ือเขาถึงสถานท่ีและ

เครื่องจักร อุปกรณและทรัพยสินอ่ืนๆของผูขายท่ีจําเปนสําหรับการผลิตสินคาซ่ึงอยูภายใตคําส่ังซ้ือ โดย

ไมคํานึงถึงขอ 18 ท่ีกําหนดไวในทางตรงกันขาม ขอมูลทางการเงินท่ีผูขายใหผู ซ้ือในท่ีนี้ตาม

ความสัมพันธการจัดหาสินคาโดยตรงอาจถูกเปดเผยแกลูกคาถาผูขายไมสามารถใหการรับรองท่ีเพียงพอ

และมีเหตุผลแกผูซ้ือในทันทีถึงความสามารถการเงินของผูขายในการปฏิบัติตามหนาท่ีใดๆของผูขาย

ภายใตคําส่ังซ้ือตามกําหนดเวลา 

19. การบอกเลิกจากการผิดสัญญาหรือการไมชําระหนี้ (ก) ผูซ้ืออาจบอกเลิกคําส่ังซ้ือท้ังหมดหรือ

สวนใดๆของคําส่ังซ้ือโดยไมมีความรับผิดตอผูขาย ถาผูขาย (1)ปฏิเสธความรับผิด ไมปฏิบัติตาม หรือขู

วาจะไมปฏิบัติตามขอกําหนดใดๆภายใตคําส่ังซ้ือ (รวมถึงแตไมจํากัดท่ีการรับประกันของผูขายและ

บทบัญญัติเกี่ยวกับการเปนผูจัดหาสินคาท่ีเปนไปตามมาตรฐานโลก) (2) ไมสามารถหรือขูวาจะไมสง

มอบสินคาหรือใหบริการซ่ึงเกี่ยวกับคําส่ังซ้ือ (3) ไมสามารถพัฒนาหรือปฏิบัติตามขอกําหนดคุณภาพท่ี

เหมาะสม ซ่ึงสงผลรายตอความสําเร็จในการทํางานหรือการสงมอบสินคาท่ีตรงเวลาและเหมาะสม และ

ไมแกไขความผิดนั้นภายใน 10 วัน (หรือในเวลาท่ีส้ันกวาถามีความเหมาะสมทางการคาภายใต

สถานการณนั้น) หลังจากไดรับการแจงเปนลายลักษณอักษรจากผูซ้ือ ซ่ึงระบุถึงความผิดพลาดหรือการ

ไมปฏิบัติตาม หรือผูซ้ือบอกเลิกคําส่ังซ้ือเพราะผูขายไมปฏิบัติตามคําส่ังซ้ืออ่ืนใดซ่ึงออกโดยผูซ้ือถึง

ผูขายตามขอกําหนดของคําส่ังซ้ืออ่ืนดังกลาว (ไมวาคําส่ังซ้ืออ่ืนนั้นจะเกี่ยวของกับคาํส่ังซ้ือนี้หรือไม) (4) 

เขาทําหรือเสนอวาจะเขาทําธุรกรรมท่ีรวมถึงการขายสินทรัพยสวนสําคัญซ่ึงใชในการผลิตสินคาสําหรับ

ผูซ้ือ หรือการควบรวม การขาย หรือการเปล่ียนหุนหรือผลประโยชนดานทุนอ่ืนๆซ่ึงจะสงผลเปนการ

เปล่ียนการควบคุมของผูขายหรือ (5) ไมสามารถคงไวซ่ึงความสามารถในการแขงขันทางการคาในดาน

คุณภาพ เทคโนโลยี การสงการมอบ การใหบริการ หรือราคาของสินคา ผูขายจะแจงผูซ้ือภายใน10 วัน

หลังจากท่ีไดเขารวมการเจรจาใดๆซ่ึงอาจนําไปสูเหตุการณท่ีระบุในขอยอย  (4) ขางตน โดยมีเง่ือนไขวา
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เม่ือมีคําขอจากผูขาย ผูซ้ือถึงจะเขาทําขอตกลงรักษาความลับท่ีเหมาะสมเกี่ยวของกับขอมูลซ่ึงเปดเผยแก

ผูซ้ือท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมนั้น (ข) ผูซ้ืออาจบอกเลิกคําส่ังซ้ือได เฉพาะกรณีท่ีไมชําระราคาสําหรับสินคาท่ี

พนกําหนดชําระมาแลวสามสิบ (30) วันหรือนานกวานั้นและเปนจํานวนเงินท่ีมากพอถา (1) ผูขายแจงผู

ซ้ือเปนลายลักษณอักษรกอน โดยระบุจํานวนเงินท่ีพนกําหนดชําระ (รวมถึงคําส่ังซ้ือและหมายเลขใบ

แจงหนี้ท่ีเกี่ยวของและวันท่ี) และเจตนาของผูขายในการเลิกคําส่ังซ้ือถาไมมีการชําระจํานวนเงินท่ีพน

กําหนดชําระและ (2) ภายในหกสิบ (60) วันนับแตวันท่ีไดแจง ผูซ้ือไมทําการตอไปนี้ (ก) ชําระจํานวน

เงินท่ีพนกําหนดชําระ หรือ (ข) แจงผูขายวาผูซ้ือโตแยงจํานวนเงินซ่ึงอางวายังไมไดรับชําระ ผูขายตอง

บอกเลิกคําส่ังซ้ือตามขอนี้โดยสงหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังผูซ้ือ ผูขายอาจไมบอกเลิกหรือยกเลิกคํา

ส่ังซ้ือดวยเหตุผลใดนอกจากท่ีอนุญาตภายใตขอนี้ ผูขายไมอาจระงับการดําเนินงานตามคําส่ังซ้ือดวย

เหตุผลใด

20. การยกเลิกคําส่ังซ้ือ เพ่ิมเติมจากสิทธิอ่ืนใดท่ีผูซ้ืออาจยกเลิกหรือบอกเลิกคําส่ังซ้ือ ผูซ้ืออาจเลือก

และใชดุลพินิจแตเพียงผูเดียวท่ีจะเลิกคําส่ังซ้ือท้ังหมดหรือบางสวน (นอกเหนือจากจํานวนขั้นต่ําท่ีระบุ

ไวในขอ 3) ในเวลาใด ๆ และดวยเหตุผลใด ๆ และโดยไมคํานึงถึงความคงอยูของเหตุสุดวิสัยใด ๆ  

ภายใต ขอ 22 โดยแจงตอผูขายเปนลายลักษณอักษรอยางนอยสิบส่ี (14) วัน เม่ือไดรับแจงการบอกเลิกคํา

ส่ังซ้ือและผูซ้ือไมไดส่ังเปนอยางอ่ืน ผูขายจะ (ก) ยุติการทํางานท้ังหมดภายใตคําส่ังซ้ือในวันท่ีการบอก

เลิกมีผลในทันที (ข) โอนกรรมสิทธ์ิและสงมอบ สินคาท่ีเสร็จแลว งานท่ียังอยูในการผลิต และช้ินสวน

และวัสดุซ่ึงผูขายไดผลิตหรือไดมาอยางเหมาะสมตามปริมาณท่ีส่ังโดยผูซ้ือและผูขายไมสามารถใชใน

การผลิตผลิตภัณฑสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนใหแกผูซ้ือ (ค) ตรวจทานและชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองใดๆ

ของคูสัญญาชวง สําหรับคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงซ่ึงเปนผลโดยตรงจากการบอกเลิกคําส่ังซ้ือ  และทําให

แนใจวามีการนําวัสดุในความครอบครองของคูสัญญาชวงกลับมา (ง) ดําเนินการท่ีจําเปนตามสมควรเพ่ือ

ปกปองทรัพยสินซ่ึงผูซ้ือมีผลประโยชนและอยูในความครอบครองของผูขายจนกวาจะไดรับคําส่ังจากผู

ซ้ือใหจําหนายและ (จ) ตามคําขอของผูซ้ือ รวมกับผูซ้ือในการโอนการผลิตสินคาใหผูจัดหาสินคาอ่ืน

รวมถึงกระทําการตามท่ีอธิบายใน ขอ 21 เม่ือมีการเลิกคําส่ังซ้ือตามขอนี้โดยผูซ้ือ ผูซ้ือจะมีหนาท่ีท่ีจะ

ชําระเงินตอไปนี้เทานั้น (1) ราคาตามคําส่ังซ้ือสําหรับสินคาท่ีเสร็จแลวท้ังหมดในปริมาณท่ีผูซ้ือส่ังซ่ึง

เปนไปตามคําส่ังท่ีผูขายยังไมไดรับชําระ (2) คาใชจายแทจริงท่ีเหมาะสมของผูขายสําหรับงานท่ียังอยูใน

การผลิตซ่ึงเหมาะสมในเชิงพาณิชยและสามารถนํามาใชประโยชนได และ ช้ินสวนหรือวัสดุท่ีโอนใหผู

ซ้ือตามสวน (ข) ท่ีกลาวขางตน (3) คาใชจายแทจริงท่ีเหมาะสมของผูขายในการชําระเงินตามสิทธิ

เรียกรองเกี่ยวกับหนี้ของผูขายท่ีมีตอคูสัญญาชวงของผูขายท่ีกําหนดในคําส่ังซ้ือ เทาท่ีเปนผลโดยตรงจาก

การเลิกคําส่ังซ้ือแตจํากัดท่ีจํานวนท่ีแนนอนของสินคาและวัตถุดิบ/ช้ินสวนซ่ึงระบุในคําส่ังการผลิตวัสดุ

โดยผูซ้ือและท่ียังมียอดคงเหลือในขณะนั้น (4) คาใชจายแทจริงท่ีเหมาะสมของผูขายท่ีเกิดขึ้นจากการ
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ปฏิบัติหนาท่ีท่ีมีตามขอยอย (ง) และ (5) ถาใชบังคับได จํานวนท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุนการถายโอน

ภายใต ขอ 21(ข) โดยไมคํานึงถึงขออ่ืนใด  ผูซ้ือจะไมมีภาระตอและไมตองชําระเงินใหผูขาย โดยตรง

หรือโดยการเรียกรองจากคูสัญญาชวงของผูขาย สําหรับการเสียกําไรท่ีคาดการณไว คาใชจายในการ

ประกอบธุรกิจท่ีไมมีผูรับภาระ ดอกเบ้ียจากสิทธิเรียกรอง การพัฒนาผลิตภัณฑ และคาใชจายดาน

วิศวกรรม เครื่องมือ สถานท่ีและคาใชจายในการเตรียมอุปกรณใหมหรือการเชา ทุนท่ียังไมไดหักกลบ

หรือคาเส่ือมราคา สินคาท่ีเสร็จแลว งานท่ียังอยูในการผลิต หรือวัตถุดิบซ่ึงผูขายไดผลิตหรือจัดหาใน

จํานวนท่ีมากกวาท่ีไดรับอนุมัติในคําส่ังผลิตวัสดุหรือภาระคาธุรการท่ัวไปของการเลิกคําส่ังซ้ือ เวนแต

จะตกลงเปนอยางอ่ืนอยางชัดเจนในคําส่ังซ้ือแตละใบซ่ึงออกโดยผูซ้ือ หนี้ของผูซ้ือเม่ือมีการเลิกคําส่ังซ้ือ

ภายใตขอนี้จะไมเกินหนี้ของผูซ้ือท่ีมีตอผูขายในกรณีท่ีไมมีการเลิกคําส่ังซ้ือ ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน

หลังจากวันท่ีมีการเลิกคําส่ังซ้ือ (หรือระยะเวลาท่ีส้ันกวาตามท่ีลูกคาอาจกําหนด) ผูขายจะจัดทําคํา

เรียกรองจากการเลิกคําส่ังซ้ือใหแกผูซ้ือ ซ่ึงจะประกอบดวยรายการหนี้ของผูซ้ือตอผูขายซ่ึงไดรับการ

อนุญาตอยางชัดแจงภายใตขอนี้เทานั้น ผูซ้ืออาจตรวจสอบบันทึกของผูขายกอนหรือหลังการชําระเงิน

เพ่ือพิสูจนจํานวนเงินท่ีเรียกรองในคําเรียกรองจากการเลิกคําส่ังซ้ือ  ผูซ้ือจะไมมีหนี้ตองชําระเงินแก

ผูขายตามขอนี้ถาผูซ้ือบอกเลิกคําส่ังซ้ือหรือสวนหนึ่งสวนใดของคําส่ังซ้ือเพราะการผิดนัดหรือความผิด

ของผูขาย และการบอกเลิกคําส่ังซ้ือใดๆจะตองไมกระทบตอการเรียกรองซ่ึงผูซ้ืออาจมีตอผูขาย ในกรณี

ท่ีมีการบอกเลิกคําส่ังซ้ือโดยผูซ้ือซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีผูซ้ือไมไดเปนผูจัดหาสินคาใหลูกคาอีกตอไป

สําหรับโครงการผลิตยานพาหนะตามท่ีผูซ้ือไดออกคําส่ังซ้ือ ผูซ้ือจะชดใชคาเสียหายแกผูขายสําหรับ

คาใชจายใดๆในขอนี้ถา เม่ือ และเทาท่ีลูกคาไดชดใชแกผูซ้ือสําหรับคาใชจายนั้นแลวเทานั้น

21. การถายโอนการจัดหาสินคา (ก) เกี่ยวกับการส้ินสุดหรือบอกเลิกคําส่ังซ้ือโดยคูสัญญาฝายใดฝาย

หนึ่ง ท้ังหมดหรือในบางสวน หรือการตัดสินใจอ่ืนของผู ซ้ือท่ีจะเปล่ียนไปยังแหลงผลิตสินคาอ่ืน 

(รวมถึงแตไมจํากัดท่ีสถานท่ีซ่ึงผูซ้ือเปนเจาของหรือประกอบกิจการ) (“ผูจัดหาสินคาทางเลือก”) ผูขาย

จะใหความรวมมือในการถายโอนการจัดหาสินคารวมถึงเรื่องตอไปนี้ (1) ผูขายจะยังคงผลิตและสงมอบ

สินคาตามคําส่ังซ้ือท้ังหมด ตามราคาและขอกําหนดอ่ืนตามท่ีระบุไวในคําส่ังซ้ือ โดยไมมีเงินเพ่ิมหรือ

เง่ือนไขอ่ืน ในระหวางระยะเวลาท้ังหมดซ่ึงผูซ้ือมีความจําเปนตามสมควรในการดําเนินการถายโอนการ

จัดหาสินคาไปยังผูจัดหาสินคาทางเลือกใหเสร็จสมบูรณ รวมถึง เม่ือผูซ้ือรองขอ จัดหาสถานท่ีจัดเก็บ

สินคาอยางเพียงพอสําหรับสินคาตามคําส่ังซ้ือ โดยการกระทําหรือไมกระทําการของผูขายไมเปนเหตุให

ความสามารถของผูซ้ือท่ีจะไดรับสินคาตามท่ีตองการหยุดชะงักลง (2)โดยผูซ้ือไมเสียคาใชจาย ผูขาย (ก) 

จะจัดหาขอมูลและเอกสารท่ีตองการท่ีเกี่ยวของใหแกผูซ้ือและยอมใหผูซ้ือเขาถึงกระบวนการผลิตของ

ผูขายตลอดจนการตรวจดู ณ สถานท่ีทําการ ขอมูลคาวัสดุ เครื่องมือ รายละเอียดของกระบวนการ และ

ตัวอยางสินคาและสวนประกอบโดยทันที (ข) จะทําการแจงใหแกผูซ้ือทุกครั้งท่ีจําเปนหรือเปนท่ีตองการ
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ของผูซ้ือเพ่ือสงคําส่ังซ้ือไปใหผูจัดหาสินคาทางเลือก (ค) จะคืนทรัพยสินของผูซ้ือท้ังหมดแกผูซ้ือใน

สภาพท่ีดี เชนเดียวกับในขณะท่ีไดรับ เม่ือผูซ้ือรองขอ (เวนแตการสึกหรอตามสมควรท่ีคาดหมายได) 

และ (ง) จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของผูขายท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินของผูขายในขอ 25 และท่ีเกี่ยวกับ

คูสัญญาชวง และ (3) ภายใตขอจํากัดทางความสามารถของผูขายตามสมควรผูขายจะจัดใหมีการผลิต

ลวงเวลาเปนพิเศษ การเก็บและ/หรือการจัดการสินคาคงคลังของสินคาเพ่ิมเติม การบรรจุและการขนสง

พิเศษ และการบริการพิเศษอ่ืน ๆ (รวมกันแลวเรียกวา “การสนับสนุนการถายโอน”) ตามท่ีผูซ้ือรองขอ

อยางชัดแจงเปนลายลักษณอักษร (ข) ถาการถายโอนเกิดขึ้นดวยเหตุผลอ่ืนท่ีไมใชการบอกเลิกหรือการ

ผิดสัญญาของผูขาย เม่ือส้ินสุดระยะเวลาถายโอนผูซ้ือจะจายคาใชจายท่ีแทจริงตามสมควรสําหรับการ

สนับสนุนการถายโอนตามท่ีรองขอหรือตามท่ีเกิดขึ้น  โดยมีเง่ือนไขวาผูขายตองแจงการประมาณการ

คาใชจายแกผูซ้ือกอนท่ีจะเกิดคาใชจายดังกลาว ถาคูสัญญาเห็นไมตรงกันเกี่ยวกับคาใชจายของการ

สนับสนุนการถายโอน ผูซ้ือจะชําระสวนท่ีเห็นตรงกันใหกับผูขายและชําระสองในสามของสวนท่ีเห็น

ไมตรงกันใหแกบุคคลภายนอกเพ่ือยึดถือไวสําหรับการชําระเงินโดยอนุญาโตตุลาการ

22. เหตุสุดวิสัย  การชําระหนี้ลาชาหรือการไมชําระหนี้ของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะไดรับการ

ยกเวนถา และเทาท่ีคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้เนื่องจากเหตุหรือเหตุการณนอกเหนือการควบคุมตาม

สมควรและไมใชความผิดหรือความประมาทของผูนั้น เชน ปรากฎการณธรรมชาติขอจํากัด ขอหาม การ

จัดหาเรงดวน การจัดสรรท่ีกําหนด หรือการกระทําโดยอํานาจรัฐ (ไมวาถูกตองหรือไมถูกตอง) การหาม

สงสินคา อัคคีภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย การระเบิด ภัยธรรมชาติ การจลาจล สงคราม การกอวินาศกรรม 

การไรความสามารถในการไดรับอํานาจ คําส่ังหามหรือคําส่ังศาล การไมมีความสามารถในการชําระหนี้

ของผ หรือความลาชาของผูขายท่ีเกิดจากการมีหนี้สินลนพนตัว หรือการขาดแหลงเงินทุนของผูขายให

ถือวาอยูในความควบคุมของผูขาย การเปล่ียนแปลงราคา การมีอยูของวัสดุหรือสวนประกอบซ่ึงขึ้นจาก

สภาวะทางการตลาด การกระทําของผูจัดหาสินคา ขอขัดแยงในสัญญา การนัดหยุดงาน การชะงักทาง

แรงงานอ่ืน ๆ ท่ีเกิดกับผูขายหรือคูสัญญาชวงหรือผูผลิตของผูขายจะไมเปนขอยกเวนสําหรับการชําระ

หนี้ของผูขาย (ตามหลักเหตุสุดวิสัย การไมสามารถปฏิบัติไดในเชิงพาณิชยหรืออยางอ่ืน) และผูขายตอง

รับความเส่ียงเหลานี้ ผูขายจะมีหนังสือแจงอธิบายถึงความลาชาและทําใหผูซ้ือแนใจถึงระยะเวลาของ

ความลาชาโดยประมาณและเวลาท่ีความลาชานั้นจะไดรับการแกไขโดยเร็วท่ีสุดหลังเกิดเหตุการณ

ดังกลาว (แตไมเกินหนึ่งวันทําการเต็มวัน) ในระหวางเวลาท่ีมีการลาชาหรือการไมชําระหนี้ของผูขาย ผู

ซ้ืออาจมีสิทธิในการเลือก (ก) ซ้ือสินคาจากแหลงสินคาอ่ืนและลดรายการของสินคาตอผูขายโดยไมตอง

รับผิดตอผูขาย (ข) เรียกใหผูซ้ือสงมอบผลิตภัณฑท่ีเสร็จแลว ท่ีอยูระหวางการดําเนินการหรือช้ินสวน

และวัสดุท่ีผลิตหรือท่ีไดรับเพ่ือการทํางานท้ังหมดใหแกผูซ้ือโดยคาใชจายของผูซ้ือ หรือ (ค) ใหผูขาย

จัดหาสินคาจากแหลงสินคาอ่ืนตามปริมาณและในเวลาท่ีรองขอโดยผูซ้ือและตามราคาท่ีกําหนดไวในคํา
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ส่ังซ้ือ นอกจากนี้ดวยคาใชจายของผูขาย ผูขายจะดําเนินการท้ังหมดเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหแนใจวาจะมีการ

จัดหาสินคาใหแกผูซ้ือเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน ตลอดชวงเวลาท่ีท่ีคาดวาจะมีการหยุดงาน หรือเหตุท่ี

เกิดจากการส้ินสุดของสัญญาจางแรงงานของผูขาย เม่ือมีการรองขอจากผูซ้ือ ถาผูขายไมสามารถทําใหผู

ซ้ือม่ันใจไดอยางเพียงพอภายในสิบ (10) วัน (หรือระยะเวลาส้ันกวานั้นตามคํารองขอของผูซ้ือ) วาความ

ลาชาใดๆจะไมนานเกินกวาสามสิบ (30) วัน หรือถาความลาชาใดๆนานกวาสามสิบ (30) วัน ผูซ้ืออาจ

เลิกคําส่ังซ้ือโดยไมมีความรับผิดและผูขายจะตองชําระเงินสําหรับคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการเลิกสัญญาคืนผู

ซ้ือ

23. เทคโนโลยี (ก) สินคา เครื่องมือ (รวมถึง อุปกรณติดตั้ง เครื่องวัด อุปกรณจับยึด แบบ แมพิมพ

แมพิมพตัวเมีย เบาหลอ ท้ังหมดพรอมท้ังสวนประกอบ สวนประกอบเสริม และอุปกรณท่ีเกี่ยวของ

ท้ังหมด) และอยางอ่ืนท่ีสงมอบได ขอมูล ส่ิงประดิษฐ (ไมวาขอรับสิทธิบัตรไดหรือไม) การออกแบบ

อุตสาหกรรม ขอมูลทางเทคนิค ความรูเชิงปฏิบัติการ กระบวนการผลิตและทรัพยสินทางปญญาอ่ืน และ

ขอมูลท่ีสราง พัฒนา คิดขึ้นหรือถูกนํามาปฏิบัติครั้งแรกโดยหรือในนามของผูขาย (รวมถึงแตไมจํากัดท่ี 

บุคคลใดหรือนิติบุคคลท่ีจางโดยหรือทํางานตามคําส่ังของผูขาย) หรือไดรับโดยผูขายภายใตคําส่ังซ้ือ

และท่ีผูซ้ือตกลงใหมีการชําระเงินคืนแกผูขาย รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท้ังหมดท่ีเกี่ยวของเปน

ทรัพยสินของผูซ้ือแตเพียงผูเดียวท้ังหมด ผูขายจะเปดเผยในแบบฟอรมซ่ึงเปนท่ียอมรับและโอนส่ิงท่ีสง

มอบได ขอมูล ส่ิงประดิษฐ (ไมวาขอรับสิทธิบัตรไดหรือไม)  การออกแบบอุตสาหกรรม ขอมูลทาง

เทคนิค ความรูเชิงปฏิบัติการ กระบวนการผลิตและทรัพยสินทางปญญาอ่ืน และขอมูลดังกลาวท้ังหมด

ใหแกผูซ้ือโดยทันที ผูขายจะทําใหลูกจางของผูขายลงนามในเอกสารท่ีจําเปนเพ่ือใหผูซ้ือสามารถยื่นคํา

ขอรับสิทธิบัตรท่ัวโลกและเพ่ือบันทึกสิทธิในและของทรัพยสินทางปญญาดังกลาว เทาท่ีทรัพยสินทาง

ปญญาดังกลาวรวมถึงงานสรางสรรคใดๆ (รวมถึง แตไมจํากัดจํากัดท่ี ซอฟตแวร) ซ่ึงสรางโดย หรือใน

นามของผูขาย งานดังกลาวถือวาเปน “งานท่ีทําตามสัญญาจางทําของ” และ เทาท่ีงานดังกลาวไมมี

คุณสมบัติเปน “งานท่ีทําตามสัญญาจางทําของ” ผูขายโอนสิทธิ กรรมสิทธ์ิและผลประโยชนในลิขสิทธ์ิ

และสิทธิของผูสรางสรรคงานดังกลาวท้ังหมดใหแกผูซ้ือ ณ ท่ีนี้ ในกรณีท่ีสิทธิดังกลาวไมอาจโอนได

ตามกฎหมาย ผูทรงสิทธิดังกลาวตกลงท่ีจะยกเวนการใชสิทธิดังกลาวตอผูซ้ือ

(ข) ผูขายตกลงและยอมรับวาผูซ้ือ คูสัญญาชวงของผูซ้ือ และลูกคา (รวมถึงบริษัทในเครือและ

คูสัญญาชวง) มีสิทธิอันมีผลท่ัวโลกและไมอาจเพิกถอนไดในการซอม ประกอบใหม สรางใหม ใหซอม 

ใหประกอบใหม ใหสรางใหมสําหรับสินคาท่ีสงมอบตามคําส่ังซ้ือโดยไมตองชําระคาสิทธิหรือ

คาตอบแทนอ่ืนแกผูขาย
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(ค) ผูขายอนุญาตใหผูซ้ือ บริษัทยอย บริษัทในเครือ ผูสืบสิทธิโดยลําดับและผูรับโอนของบุคคล

ดังกลาว และผูซ้ือรับการอนุญาตใหใชสิทธิท่ีไมใชการใชสิทธิแตเพียงผูเดียว ซ่ึงไมอาจเพิกถอนได ท่ัว

โลก รวมถึงสิทธิท่ีจะอนุญาตใหบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการจัดหาสินคาใหแกผูซ้ือหรือลูกคาใชสิทธิ ภายใต  

(1) สิทธิบัตร การออกแบบอุตสาหกรรม ขอมูลทางเทคนิค ความรูเชิงปฏิบัติการ กระบวนการผลิตและ

ทรัพยสินทางปญญาอ่ืน ซ่ึงเปนของหรือควบคุมโดยผูขายหรือบริษัทในเครือของผูขาย และท่ีเกี่ยวกับ

สินคา ท่ีผลิต ใหผลิต ซอม ประกอบใหม สรางใหม ขนยาย ใช ขาย เสนอขาย และนําเขาสินคา และ (2) 

งานสรางสรรคซ่ึงไดทําและแสดงใหปรากฎดวยส่ือท่ีไดแสดงออกเปนรูปธรรม ( รวมถึงแตไมจํากัดท่ี 

แผนภาพ ภาพพิมพ คูมือการใชงาน และขอมูลจําเพาะ) ซ่ึงจัดทําโดยผูขายในการดําเนินการของผูขาย

ตามคําส่ังซ้ือ เพ่ือทําซํ้าเผยแพร แสดงงานดังกลาว และเพ่ือตระเตรียมงานอ่ืนโดยดัดแปลงงานดังกลาว 

ภายใตขอกําหนดอ่ืนตามคําส่ังซ้ือ (รายการในขอนี้ท้ังหมด (ค)(1) และ (2) ดังท่ีกลาวขางตนรวมแลว

เรียกวา “ทรัพยสินทางปญญาของผูขาย” และการอนุญาตใหใชสิทธิท่ีเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวเรียกวา “การ

อนุญาต” ผูขายรูและยอมรับวาการอนุญาตจะมีผลนับตั้งแตวันแรกท่ีมีการสงมอบสินคาตามคําส่ังซ้ือ 

(หรือเร็วกวานั้นตามท่ีกําหนดไวดานลาง) และขยายเวลาไปตราบเทาท่ีผูซ้ือ บริษัทยอยและบริษัทใน

เครือของผูซ้ือมีภาระผูกพันท่ีเกี่ยวกับสินคาตามสัญญาตอลูกคา เวนแตท่ีระบุไวตอไปนี้ ผูซ้ือตกลงท่ีจะ

ชําระคาสิทธิสําหรับการอนุญาตใหแกผูขายตามสมควร และผูขายยอมรับวา (ก) ในชวงเวลา 2 ปตนแบบ 

นับจากการสงสินคาตามคําส่ังซ้ือครั้งแรกสําหรับสินคาท่ีใชประกอบเปนยานพาหนะ ( “ปตนแบบ” คือ 

เต็มหรือปตนแบบบางสวนตามท่ีกําหนดโดยผูผลิตยานพาหนะซ่ึงไดใชสินคานั้นในการประกอบ) (หรือ

ถาสินคามีเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน เปนเวลา 2 ป นับแตวันท่ีมีการสงสินคาตามคําส่ังครั้งแรก) คาสิทธิตาม

สมควรดังกลาวใหถือวารวมในราคาท่ีผูซ้ือชําระสําหรับสินคาดังกลาว และหลังจากนั้นใหถือวาการ

อนุญาตไมมีคาสิทธิและชําระเต็มมูลคาแลว และ (ข) ถาผูซ้ือตองการหาสินคาจากบุคคลอ่ืนนอกจาก

ผูขายกอนท่ีระยะเวลาซ่ึงกําหนดตามขอยอย (ค) (ก) ขางตนจะเสร็จส้ิน (คือ 2 ปตนแบบ หรือ 2  ปปฏิทิน 

นับแตวันท่ีสงสินคาโดยผูขายตามคําส่ังซ้ือเปนครั้งแรกตามแตกรณี) ผูซ้ือจะชําระคาสิทธิตามสมควร

เพ่ิมเติมตามชวงเวลาท่ีคงอยูตามขอยอย (ค) (ก) ขางตน และหลังจากนั้น การอนุญาตของผูซ้ือถือวาไดรับ

การชําระคาสิทธิครบถวนและไมเสียคาสิทธิ ผูซ้ือและผูขายจะตกลงจํานวนคาสิทธิตามสมควรเพ่ิมเติม

โดยสุจริต ผูซ้ือและผูขายตกลงและยอมรับวาการอนุญาตท่ีใหและรับตามขอยอย 23 (ค) จะมีผลบังคับใช

ทันที (ถาไมไดมีผลอยูกอนแลว) และไมเสียคาสิทธิและชําระเต็มจํานวน ขึ้นอยูกับผูซ้ือในกรณีท่ี (ก) ผู

ซ้ือยกเลิกคําส่ังซ้ือสินคาตาม ขอ 18 หรือ 19 และ/หรือ (ข) ในกรณีท่ีผูขายไมสามารถท่ีจะตอบสนอง

ความตองการเรื่องคุณภาพ จํานวน การสงมอบ หรือความตองการอ่ืนท่ีเกี่ยวของของผูซ้ือเกี่ยวกับสินคา

ตามคําส่ังซ้ือ และ/หรือคําส่ังซ้ือเพ่ิมเติมไมวาดวยเหตุใด เพ่ือวัตถุประสงคตามขอยอย 23 (ค) ใหถือวา 

“สินคา” หมายความรวมถึงแตไมจํากัดท่ีสินคาท่ีมีการแกไขหรือเปล่ียนแปลงตามท่ีไดรับการรองขอหรือ

กําหนดไมวาในเวลาใดโดยลูกคา และการแกไขหรือเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบหรือ
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ยอมรับโดยลูกคาไมวาในเวลาใด - ไมวาหมายเลขช้ินสวนดังกลาวจะเปล่ียนแปลงหรือไม-- และ

เกี่ยวของกับแพลตฟอรมหรือโปรแกรมของลูกคาซ่ึงผูซ้ือมีหรือจะมีหนาท่ีขายสินคา

(ง) สิทธิตามขอ 23 นี้ รวมถึงการอนุญาตใหใชสิทธิซ่ึงผูซ้ือมีสิทธิใชทรัพยสินทางปญญา

ของผูขายเปนสิทธิท่ีเพ่ิมเติมจากสิทธิอ่ืนใดของผูซ้ือภายใตคําส่ังซ้ือท่ีมีอยู และสัญญาอ่ืนๆกับผูขาย

(จ) สินคาท้ังปวงหรือส่ิงท่ีจะตองสงมอบอ่ืนๆ ตามคําส่ังซ้ือ (รวมถึง ยกตัวอยางเชน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ขอกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิค เอกสารหลักฐาน และคูมือ) จะตองเปน

ตนฉบับ และจะตองไมประกอบดวยหรือละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ (รวมถึงแตไมจํากัดท่ี

สิทธิในลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร ความลับทางการคา แบบผังภูมิ หรือเครื่องหมายการคา) ของบุคคลภายนอก 

เวนแตจะไดตกลงกันไวโดยชัดแจงเปนอยางอ่ืนเปนหนังสือในนามผูซ้ือโดยผูไดรับมอบอํานาจกระทํา

แทนของผูซ้ือ

(ฉ) ผูขายตกลง (1) ท่ีจะตอสู ปองกัน และชดใชคาเสียหายใหแกผูซ้ือ ผูสืบสิทธิของผูซ้ือ 

และลูกคาในการฟองคดี การเรียกรอง หรือการดําเนินคดีสําหรับการละเมิดโดยตรงหรือการมีสวนรวม

ในการละเมิด หรือการจูงใจใหกระทําละเมิดท้ังท่ีเกิดขึ้นจริงหรือถูกอางวาเกิดขึ้นตอสิทธิในการเปน

เจาของทรัพยสินใดๆ (รวมถึงสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธ์ิ สิทธิของผูสรางสรรค 

สิทธิในแบบอุตสาหกรรม หรือสิทธิในการเปนเจาของทรัพยสินอ่ืนๆ หรือการใชความลับทางการคาโดย

ไมชอบ หรือการละเมิดความลับทางการคา) และในคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆท่ีเกิดขึ้น (รวมถึงคา

ทนายความ และคาบริการวิชาชีพอ่ืนๆ คาใชจายในการระงับขอพิพาทและเงินท่ีชําระตามคําพิพากษา) 

อันเกิดไมวาในทางใดท่ีเกีย่วของกับสินคาภายใตคําส่ังซ้ือนี้ (รวมถึงแตไมจํากัดท่ีการผลิต การซ้ือ การใช 

และ/หรือการขายสินคา) รวมถึงการเรียกรองตางๆ ในกรณีท่ีผูขายจัดหาเพียงบางสวนของสินคา และ

ผูขายไดสละอยางชัดแจงซ่ึงสิทธิเรียกรองใดๆ ตอผูซ้ือ วาการละเมิดดังกลาวเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดคุณลักษณะของผูซ้ือ (2) สละสิทธิเรียกรองตอผูซ้ือหรือลูกคา รวมถึงสิทธิเรียกรองใหปกปอง

หรือสิทธิเรียกรองท่ีคลายคลึงกันไมวาในทางใดท่ีเกี่ยวของกับการเรียกรองจากบุคคลภายนอกท่ีเรียกรอง

ตอผูซ้ือ หรือลูกคาสําหรับการละเมิดตอสิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน (รวมถึงสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตร 

เครื่องหมายการคา ลิขสิทธ์ิ  สิทธิของผูสรางสรรค สิทธิในแบบอุตสาหกรรม หรือสิทธิในการเปน

เจาของทรัพยสินอ่ืนๆ หรือการใชความลับทางการคาโดยไมชอบ หรือการละเมิดความลับทางการคา) 

รวมถึงสิทธิเรียกรองท่ีเกิดขึ้นจากขอกาํหนดคณุลักษณะของผูซ้ือ และ (3) ถาการขายหรือการใชสินคาถูก

หาม หรืออาจถูกหามตามความเห็นของผูซ้ือฝายเดียว โดยการเลือกของผูซ้ือและการออกคาใชจายของ

ผูขายฝายเดียว ผูขายจะจัดหาใหแกผูซ้ือซ่ึงสิทธิในการใชสินคาตอไป การเปล่ียนสินคาดังกลาวดวย

สินคาไมละเมิดท่ีเทียบเทาของเดิม หรือดัดแปลงสินคาดังกลาวใหไมละเมิดสิทธิ
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24. ทรัพยสินของผูซ้ือ การรักษาความลับ   (ก) ขอมูลและวัตถุดิบท้ังปวง รวมถึง ยกตัวอยางเชน 

เครื่องมือ (เชน เครื่องติดตั้ง เครื่องวัด อุปกรณจับยึด แบบ แมพิมพ แมพิมพตัวเมีย เบาหลอ พรอมกับ

สวนประกอบ สวนประกอบเสริมและอุปกรณท่ีเกี่ยวของท้ังหมด) การบรรจุหีบหอ เอกสาร มาตรฐาน 

ขอกําหนดคุณลักษณะ ตัวอยาง ความลับทางการคา ขอมูลท่ีมีเจาของ และวัตถุดิบและส่ิงอ่ืนๆ (รวมถึง

วัตถุดิบดังกลาวไมวาจะมีการดัดแปลง เปล่ียนแปลง หรือดําเนินการหรือไม) โดยผูซ้ือเปนผูใหท้ัง

โดยตรงและโดยออมแกผูขายเพ่ือดําเนินการตามคําส่ังซ้ือพรอมกันกับสินคา เครื่องมือ ส่ิงท่ีจะตองสง

มอบ ขอมูล และสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตาม ขอ 23 (ก) ซ่ึงผูซ้ือไดตกลงท่ีจะชําระเงินใหผูขาย จะ

เปน (หรือ ตามท่ีปฏิบัติได จะกลายเปนตามท่ีไดมีการทํา หรือคิด หรือนํามาปฏิบัติครั้งแรก หรือไดมา

โดยไมคํานึงถึงการชําระเงิน) และคงเปนทรัพยสินของผูซ้ือหรือลูกคาของผูซ้ือแตเพียงฝายเดียวท้ังหมด 

(รวมกันเรียกวา “ทรัพยสินของผูซ้ือ”) สินคาใดๆ ท้ังหมดท่ีผลิตโดยผูขายโดยการใชทรัพยสินของผูซ้ือ

ไมอาจถูกใชเพ่ือประโยชนของผูขายเอง หรือถูกผลิตหรือถูกจัดหา (หรือเสนอท่ีจะผลิตหรือจัดหา) แก

บุคคลภายนอกโดยไมมีการอนญุาตเปนลายลักษณอักษรโดยชัดแจงจากผูซ้ือ (ข) ผูซ้ือไมรับประกันความ

ถูกตองของ หรือความพรอมสําหรับใชงาน หรือความเหมาะสมของทรัพยสินของผูซ้ือท่ีผูซ้ือจัดให ผูขาย

ตกลงท่ีจะตรวจสอบและอนุมัติดวยความระมัดระวัง ยกตัวอยางเชน เครื่องมือ แมพิมพ หรือวัตถุดิบท้ัง

ปวงท่ีผูซ้ือจัดใหกอนการใชงาน ผูขายจะรับความเส่ียงท้ังปวงของการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บตอบุคคล

หรือความเสียหายตอทรัพยสินท่ีเกิดจากการใชทรัพยสินของผูซ้ือ เทาที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ผูซ้ือ

จะไมมีความรับผิดตอผูขายหรือบุคคลใดที่เรียกรองโดยหรือผานผูขายสําหรับความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง

เพียงเล็กนอยหรือเปนผลโดยออม หรือความเสียหายอื่นๆ ไมวาจะอยูในประเภทใดเกี่ยวของกับทรัพยสิน

ของผูซ้ือที่ผูซ้ือจัดใหเวนแตความเสียหายตอบุคคลซ่ึงเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ

ของผูซ้ือ ผูซ้ือปฏิเสธการรับประกันโดยชัดแจงหรือโดยปริยายทั้งปวงเกี่ยวกับทรัพยสินของผูซ้ือ

ดังกลาว รวมถึงการรับประกันเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชยหรือความเหมาะสมเพ่ือ

วัตถุประสงคโดยเฉพาะอยางหนึง่อยางใด และผูขายสละเพ่ือตนเองและผูสืบสิทธิและผูรับโอนของผูขาย

ซ่ึงสิทธิเรียกรองความรับผิดจากความประมาทและความรับผิดโดยเครงครัด (ค) ทรัพยสินของผูซ้ือจะ

ถูกครอบครองโดยผูขายหรือบุคคลภายนอกเพียงเทาท่ีผูขายไดโอนการครอบครองทรัพยสินของผูซ้ือ

ใหแกบุคคลภายนอกดังกลาวในลักษณะของการฝากทรัพยในฐานะของผูรับฝากทรัพยโดยสมัครใจ 

ผูขายจะรับความเส่ียงจากการสูญหายหรือเสียหายตอทรัพยสินของผูซ้ือ ผูขายเพียงผูเดียวตองรับผิดชอบ

ในการตรวจสอบ การทดสอบ และการใหความเห็นชอบแกทรัพยสินของผูซ้ือท้ังปวงกอนการใชใดๆ 

และผูขายรับความเส่ียงของการบาดเจ็บตอบุคคลหรือความเสียหายตอทรัพยสินท้ังปวงอันเกิดจาก

ทรัพยสินของผูซ้ือเวนแตความเสียหายตอบุคคลท่ีเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผู

ซ้ือ ทรัพยสินของผูซ้ือจะถูกเก็บไว รักษา ซอมแซม และเปล่ียนโดยผูขายซ่ึงผูขายเปนผูออกคาใชจายให

อยูในสภาพใชงานท่ีดี ซ่ึงสามารถท่ีจะผลิตสินคาท่ีสอดคลองกับขอกําหนดคุณลักษณะท่ีมีผลใชบังคับ
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ท้ังหมด จะไมถูกใชโดยผูขายเพ่ือประโยชนอยางหนึ่งอยางใดนอกจากการดําเนินการตามคําส่ังซ้ือ จะถือ

วาเปนสังหาริมทรัพย จะถูกทําเครื่องหมายอยางชัดเจนโดยผูขายวาเปนทรัพยสินของผูซ้ือ จะไมปะปน

กับทรัพยสินของผูขายหรือบุคคลภายนอก และจะไมถูกเคล่ือนยายออกจากบริเวณสถานท่ีของผูขายโดย

ไมมีความเห็นชอบของผูซ้ือ ผูขายจะทําประกันภัยสําหรับทรัพยสินของผูซ้ือโดยมีความคุมครองอัคคีภัย

แบบเต็มจํานวนและความคุมครองเพ่ิมสําหรับมูลคาการทดแทนทรัพยสินของผูซ้ือ ทรัพยสินใดๆท่ีถูก

นํามาทดแทนทรัพยสินของผูซ้ือ จะกลายเปนทรัพยสินของผูซ้ือ ผูขายไมอาจจะปลอยหรือจําหนาย

ทรัพยสินของผูซ้ือใหแกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรโดยชัดแจงจากผูซ้ือ

กอน ผูซ้ือจะมีสิทธิท่ีจะเขาไปในบริเวณสถานท่ีของผูขายเพ่ือตรวจสอบทรัพยสินของผูซ้ือและบันทึก

ของผูขายเกี่ยวกับทรัพยสินของผูซ้ือ ผูซ้ือ (หรือบริษัทในเครือผูซ้ือ) เทานั้นท่ีมีสิทธิ กรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิ

ประโยชนในทรัพยสินของผูซ้ือ เวนแตสิทธิท่ีจํากัดของผูขายภายใตดุลพินิจของผูซ้ือฝายเดียว ท่ีจะใช

ทรัพยสินของผูซ้ือในการผลิตสินคา ผูซ้ือและบริษัทในเครือผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะเขาครอบครองทรัพยสินของ

ผูซ้ือโดยทันทีในเวลาใดๆโดยไมตองชําระเงินไมวาประเภทใด ผูขายตกลงท่ีจะรวมมือกับผูซ้ือถาผูซ้ือ

เลือกท่ีจะเขาครอบครองทรัพยสินของผูซ้ือ โดยมีผลทันทีเม่ือมีการสงหนังสือแจงใหแกผูขายโดยไมตอง

มีหนังสือแจงหรือการดําเนินการตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะเขาไปในบริเวณสถานท่ีของ

ผูขายและเขาครอบครองทรัพยสินท้ังปวงของผูซ้ือ ผูขายขอสละสิทธิอยางชัดแจงตอการไดรับหนังสือ

แจงหรือการดําเนินการเพ่ิมเติม และตกลงท่ีจะใหผูซ้ือหรือผูไดรับแตงตั้งใหทําการแทนผูซ้ือเขาถึง

ทรัพยสินของผูซ้ือโดยทันที ผูขายออกหนังสือมอบอํานาจท่ีใหอํานาจอยางจํากัดและเพิกถอนไมได

พรอมกับสิทธิประโยชนแกผูซ้ือเพ่ือจัดทําและบันทึกแทนผูขายซ่ึงการแจงสิทธิเหนือทรัพยสินของผูซ้ือ

ซ่ึงผูซ้ือตัดสินวามีความจําเปนตามสมควรตอการสะทอนถึงสิทธิประโยชนของผูซ้ือในทรัพยสินของผู

ซ้ือ เม่ือไดรับการรองของจากผูซ้ือ ทรัพยสินของผูซ้ือจะถูกปลอยใหแกผูซ้ือหรือสงมอบใหแกผูซ้ือโดย

ผูขายโดยทันทีดวยการสง (1) เอฟซีเอ (บรรทุก) อุปกรณขนสงท่ีโรงงานของผูขาย บรรจุและทํา

เครื่องหมายอยางเหมาะสมตามขอกําหนดของผูรับขนท่ีผูซ้ือเลือก หรือ (2) สถานท่ีใดท่ีกําหนดโดยผูซ้ือ

ซ่ึงในกรณีดังกลาวผูซ้ือจะชําระเงินใหแกผูขายเปนคาใชจายท่ีเหมาะสมในการสงมอบ ผูขายสละสิทธิยึด

หนวงใดๆ หรือสิทธิอ่ืนๆ เทาท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายซ่ึงผูขายอาจจะมีเหนือทรัพยสินใดๆของผูซ้ือ 

รวมถึงแตไมจํากัดท่ีสิทธิยึดหนวงของผูพิมพและผูกอสราง หรือสิทธิยึดหนวงใดๆ หรือสิทธิอ่ืนๆ ซ่ึง

ผูขายอาจจะมีเหนือทรัพยสินของผูซ้ือสําหรับงานท่ีกระทําบนทรัพยสินนั้นสําหรับราคาซ้ือของสินคา 

หรืออยางอ่ืน (ง) ผูขายยอมรับวาทรัพยสินของผูซ้ือรวมถึงขอมูลท่ีมีเจาของและความลับโดยไมคํานึงวา

ขอมูลดังกลาวจะมีการทําเครื่องหมายหรือกําหนดวาเปนความลับหรือไม และถูกสงมอบใหแกผูขายใน

ลักษณะท่ีเปนความลับและไมเปดเผยตอสาธารณชนหรือไมเพ่ือประโยชนในการดาํเนินการตามคาํส่ังซ้ือ

เทานั้น เง่ือนไขท้ังปวงของคําส่ังซ้ือถือวาเปนขอมูลท่ีมีเจาของและความลับของผูซ้ือหรือลูกคา ผูขายตก

ลงท่ีจะเก็บขอมูลของลูกคาท่ีเปนขอมูลท่ีมีเจาของและความลับไวเปนความลับอยางเด็ดขาด และตกลง
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ตอไปท่ีจะไมเปดเผยหรืออนุญาตใหมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวแกบุคคลอ่ืนหรือใชเพ่ือการอยางอ่ืน

นอกจากการดําเนินการตามคําส่ังซ้ือ ผูขายจะ (1) เปดเผยทรัพยสินของผูซ้ือและ/หรือขอมูลของลูกคา

ภายในองคการของผูขายเฉพาะแกลูกจางซ่ึงจําเปนตองรูเพ่ือการปฏิบัติการชําระหนี้ของผูขายตาม

ขอกําหนดนี้ และไดตกลงท่ีจะเก็บทรัพยสินของผูซ้ือและขอมูลของลูกคาเปนความลับ และ (2) ปองกัน

ทรัพยสินของผูซ้ือและขอมูลของลูกคาจากการถูกเปดเผยตอบุคคลภายนอกท่ีไมไดรับการวาจางโดย

ผูขายโดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูซ้ือกอน รวมถึงการใหผูรับยอมรับสถานภาพ

การเปนความลับของทรัพยสินของผูซ้ือและขอมูลของลูกคาและตกลงรับขอจํากัดท่ีคลายคลึงกัน หนาท่ี

รักษาความลับจะมีผลตอไปโดยไมถูกกระทบโดยการเลิกสัญญานี้และจะมีผลอยูตอไปเทากับระยะเวลา

ดังตอไปนี้ (1) ระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีมีการเปดเผยขอมูลภายใตขอนี้ หรือ (2) ระยะเวลาสามป

หลังจากการบอกเลิก หรือการส้ินอายุของคําส่ังซ้ือท่ีเกี่ยวของ หรือ (3) ตราบเทาท่ีทรัพยสินของผูซ้ือและ

ขอมูลของลูกคายังคงเปนความลับทางการคา แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา เวนแตระยะเวลาท่ีนานกวา

จะถูกระบุไวเปนลายลักษณอักษรโดยผูซ้ือ ขอจํากัดและหนี้ ตามขอนี้จะไมใชบังคับกับขอมูลซ่ึง (ก) เปน

ท่ีลวงรูตอสาธารณชนแลวในเวลาท่ีมีการเปดเผยโดยผูซ้ือ (ข) หลังจากการเปดเผยโดยผูซ้ือไดกลายเปนท่ี

ลวงรูตอสาธารณชนโดยมิใชความผิดของผูขาย (ค) ผูขายสามารถจัดทําโดยเอกสารหลักฐานลายลักษณ

อักษรวาขอมูลดังกลาวอยูในความครอบครองของผูขายกอนการเปดเผยโดยผูซ้ือ หรือถูกพัฒนาขึ้นอยาง

อิสระโดยผูขายโดยไมไดใชหรืออางอิงถึงขอมูลของผูซ้ือหรือลูกคา หรือ (ง) ถูกเปดเผยตามกฎหมาย 

ระเบียบ หรือคําส่ัง หรือกระบวนการท่ีชอบดวยกฎหมาย ในกรณีดังกลาว ผูขายจะแจงใหผูซ้ือทราบโดย

ทันทีถึงการถูกบังคับใหเปดเผยเพ่ือท่ีจะใหผูซ้ือคัดคานหรือจํากัดการเปดเผยนั้น โดยไมคํานึงถึงส่ิงใด ๆ 

ท่ีกําหนดไวแตกตางจาก คําส่ังซ้ือนี้ ขอตกลงการรักษาและไมเปดเผยความลับระหวางคูสัญญาซ่ึงมีอยู

กอนคําส่ังซ้ือนี้จะยังคงมีผลตอไปเวนแตจะถูกแกไขอยางชัดแจงโดยคําส่ังซ้ือนี้ และเทาท่ีมีความขัดแยง

ระหวางขอกําหนดท่ีชัดแจงของขอตกลงดังกลาวซ่ึงเกี่ยวกับขอมูลลับของผูซ้ือหรือลูกคาและขอ 24 นี้ 

ขอกําหนดของขอตกลงนั้นจะมีผลใชบังคับกับขอมูลลับของผูซ้ือหรือลูกคา

25. ทรัพยสินของผูขาย  ผูขายตองจัดหา รักษาใหอยูในสภาพใชงานไดดีโดยสามารถท่ีจะใชในการ

ผลิตสินคาไดตามขอกําหนดคุณลักษณะท่ีเกี่ยวของท้ังหมด และทดแทนในกรณีท่ีจําเปนสําหรับ วัตถุดิบ 

เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ อุปกรณจับยึด แมพิมพ เครื่องวัด อุปกรณติดตั้ง เบาหลอ แบบ แบบพิมพ

เขียว แบบผลิตภัณฑ ขอกําหนดคุณลักษณะ แผนภาพ  ภาพถายเชิงลบและบวก ผังงานศิลปะ และส่ิงของ

อ่ืนๆซ่ึงไมใชของผูซ้ือ และจําเปนสําหรับการผลิตสินคาตามคําส่ัง (“ทรัพยสินของผูขาย”) โดยผูขายเปน

ผูออกคาใชจาย ผูขายจะทําประกันภัยทรัพยสินของผูขายโดยมีความคุมครองอัคคีภัยเต็มจํานวน และ

คุมครองเพ่ิมสําหรับคามูลคาการทดแทนในทรัพยสินดังกลาว ถาผูขายใชทรัพยสินของผูขายดังกลาวใน

การผลิตผลิตภัณฑหรือการใหบริการท่ีคลายสินคาเพ่ือลูกคารายอ่ืน รวมถึงลูกคาหลังการขาย ผลิตภัณฑ
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และการบริการดังกลาวจะตองไมรวมถึงทรัพยสิน โลโก เครื่องหมายการคา ช่ือทางการคา หรือ 

หมายเลขประจําช้ินสวนของผูซ้ือ ผูขายจะไมเปดเผยหรือแสดงใหเห็นโดยปริยายในการทําการตลาดวา

ผลิตภัณฑหรือการบริการขางตนเทียบเทากับสินคาหรือการบริการท่ีซ้ือโดยหรือดัดแปลงใหแกผูซ้ือ 

ผูขายยอมใหผูซ้ือมีสิทธิเลือกโดยไมสามารถยกเลิกไดในการเขาครอบครองหรือถือเอากรรมสิทธ์ิใน

ทรัพยสินของผูขายซ่ึงใชโดยเฉพาะสําหรับการผลิตสินคาตามคําส่ัง (รวมถึง ตัวอยางเชนและโดยไมมี

ขอจํากัดท่ีทรัพยสินของผูขายท่ีไดรับการออกแบบ หรือการปรับแตงเปนพิเศษสําหรับการผลิตหรือการ

ประกอบช้ินสวนหรือกระบวนการอ่ืนๆสําหรับสินคา) เม่ือชําระเงินใหแกผูขายตามราคาบัญชีสุทธิหัก

ดวยราคาท่ีผูซ้ือจายใหผูขายไปกอนแลวสําหรับราคาของส่ิงของดังกลาว หรือ (ถาปรับใชได) จํานวนเงิน

อ่ืนใดก็ตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายซ่ึงใชบังคับ การเลือกดังกลาวจะไมมีผลถาทรัพยสินของผูขายถูกใชใน

การผลิตภัณฑท่ีเปนสินคาคงคลังพ้ืนฐานของผูขายหรือสินคาจํานวนมากท่ีคลายกันไดขายจากผูขายไป

ยังผูอ่ืน  สิทธิในการเลือกของผูซ้ือตามขอนี้ในสวนท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินของผูขายอยูเปนไปตามสิทธิและ

การเลือกของผูซ้ือเทาท่ีทรัพยสินของผูขายเปนสวนของทรัพยสินทางปญญา รวมถึงทรัพยสินทางปญญา

ท่ีผูขายอนุญาตใหผูซ้ือใชภายใตขอ 23 (ค) ขางตน

26. เครื่องมือ อุปกรณสําคัญ ขอนี้ใชเฉพาะคําส่ังซ้ือเครื่องมือ สําหรับอุปกรณสําคัญเปนขอกําหนด

และเง่ือนไขทางเลือกตาม http://www.johnsoncontrols.com/ae-terms จะมีผลใชบังคับ (ก) ผูขายจะใหผู

ซ้ือเขาไปในสถานท่ีของผูขาย และเขาถึงเอกสารของผูขายท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือของผูขายทุกช้ินตามท่ี

ผูซ้ือขอ ท้ังกอนและหลังการชําระเงิน เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานและการตรวจคาใชจายท่ีผูขาย

เรียกรองตามคําส่ังซ้ือ สําหรับเครื่องมือหรือช้ินสวนใดๆท่ีผูขายรับมาจากบุคคลภายนอก ผูขายจะใหผูซ้ือ

มีการเขาถึงและจัดใหมีเอกสารขางตนไปจนถึงแหลงผลิตสุดทาย ผูขายมีเวลาเกาสิบ (90) วัน นับแตวันท่ี

ผูซ้ือแจงผูขายถึงเจตนาของผูซ้ือท่ีจะตรวจสอบผูขายในการจัดใหมีการเขาถึง หรือสําเนาเอกสารตามคํา

ขอเพ่ือใชงานและในการบันทึกของผูซ้ือเทานั้น ขอมูลใดๆท่ีไดยื่นภายหลังระยะเวลาเกาสิบ (90) วัน

ดังกลาวจะไมไดรับการพิจารณาจากผูซ้ือ ราคาท่ีไดกําหนดไวในคําส่ังซ้ือจะถูกเปล่ียนเปนสิทธิของผูซ้ือ 

ตามจํานวนราคาท่ีเกินจากราคาแทจริงของผูขายตามท่ีไดตรวจสอบถามี ถากิจการหลักของผูขายคือการ

ผลิตเครื่องมือ ผูขายจะไดสัดสวนกําไรท่ีเหมาะสมตามท่ีระบุไวในคําส่ังซ้ือ ในกรณีท่ีไมมีการตกลง

สัดสวนกําไรรวมกัน ผูซ้ือจะกําหนดสัดสวนกําไรท่ีเหมาะสมภายหลังการตรวจสอบบัญชีเสร็จส้ิน ผูขาย

จะออกใบแจงหนี้ใหแกผูซ้ือสําหรับ (และผูซ้ือมีหนาท่ีจะตองชําระเฉพาะ) จํานวนท่ีต่ํากวาของตนทุนท่ี

แทจริงของผูขายรวมกับสัดสวนกําไรดังกลาว หรือจํานวนท่ีกําหนดไวในคําส่ังซ้ือ การตรวจสอบของผู

ซ้ือเพ่ือยืนยันตนทุนแทจริงรวมถึงแตไมจํากัดท่ี  สําเนาเช็ค รายการบัญชีธนาคารของผูขายท่ีถูกยกเลิก 

และขอมูลอ่ืนๆท่ีจําเปนเพ่ือท่ีผูซ้ือจะยืนยันการมีอยูหรือไมมีอยูของการคืนเงิน สินเช่ือ หรือสวนลดซ่ึง

ผูขายไดรับจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเครื่องมือดังกลาว ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการเลือกของผูซ้ือ ถาผูขายไมให
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มีการเขาถึงและไมจัดหาเอกสารดังกลาว ผูซ้ือจะกําหนดการปรับราคาท่ีเหมาะสมโดยใชดุลยพินิจตาม

สมควรโดยอิงจากขอมูลท่ีผูซ้ือมี รวมถึงราคาประมาณ  และผูขายตองรับผิดชอบในตนทุนของผูซ้ือใน

การกําหนดราคาประมาณดังกลาว ผูขายจะไมเปดเผยผลของการตรวจสอบเครื่องมือ หรือการ

ปรับเปล่ียนใดๆโดยผูซ้ือตอราคาและจํานวนท่ีชําระใหผูขายอันเปนผลของการตรวจสอบดังกลาว ตอ

บุคคลภายนอก เวนแตเปนทนายความหรือท่ีปรึกษาวิชาชีพท่ีจะตองเก็บรักษาความลับ ผูขายจะตองเก็บ

รักษา (และดําเนินการใหผูจัดหาเครื่องมือชวงเก็บรักษา) ขอมูลราคาท้ังหมดเปนเวลา 3 ปหลังจากไดรับ

ชําระราคาครั้งสุดทาย เครื่องมือท้ังหมดท่ีจะถูกผลิตตามขอกําหนดคุณลักษณะของผูซ้ือ (หรือ ในกรณีท่ี

ไดรับการกํากับโดยผูซ้ือ ตามขอกําหนดของคุณลักษณะของลูกคาเหลานั้น) การยกเวนขอกําหนด

ดังกลาวตองระบุเปนลายลักษณอักษรในคําส่ังซ้ือหรือลงนามเปนลายลักษณอักษรโดยผูซ้ือ ในขอบเขต

ของคําส่ังซ้ือซ่ึงระบุโดยชัดแจงกําหนดวาเปนคําส่ังซ้ือสําหรับ “เครื่องมือ” และ เวนแตระบุไวในคํา

ส่ังซ้ือเปนอยางอ่ืน ขอกําหนดการขนสงสินคาคือ ดีดีพี ท่ีสถานท่ีของผูซ้ือ การเก็บเงินคาขนสงสินคา

ปลายทาง ผูขายจะไมชําระเงินลวงหนาหรือเพ่ิมคาขนสง (ข) โดยไมคํานึงถึงวามีขอความอ่ืนใดของ

ขอกําหนดเหลานี้ และเวนแตมีการตกลงเปนลายลักษณอักษรเปนอยางอ่ืน ในกรณีท่ีผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะ

ไดรับการชําระเงินคืน หรือการชําระเงินอยางอ่ืนจากลูกคาสําหรับสินคาท่ีผูขายจัดใหผูซ้ือตามคําส่ังซ้ือ

โดยสินคาดังกลาวเปนเครื่องมือ ผูขายมีสิทธิท่ีจะรับการชําระเงินตามคําส่ังซ้ือสําหรับเครื่องมือดังกลาว

ภายหลังและเทาท่ี และในสัดสวนตามท่ีผูซ้ือไดรับการชําระเงินคืนหรือการชําระเงินอ่ืนจริงจากลูกคา

เทานั้น (ค) ตามขอบเขตท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายท่ีใชบังคับ การชําระเงินใดๆโดยผูซ้ือสําหรับ

เครื่องมือท่ีผูซ้ือเปนเจาของเปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจงของผูซ้ือใหยึดถือไวในฐานะทรัสตเพ่ือ

ผลประโยชนของคูสัญญาชวงท่ีวาจางโดยผูขายเพ่ือผลิตเครื่องมือของผูซ้ือซ่ึงอยูภายใตการชําระเงิน

ดังกลาว  และผูขายตกลงยึดถือเงินดังกลาวในฐานะทรัสตีตามท่ีกําหนดในทรัสตอยางชัดแจงเพ่ือ

คูสัญญาชวงดังกลาว จนกระท่ังผูขายชําระเงินดังกลาวท้ังหมดแกคูสัญญาชวงสําหรับเครื่องมือของผูซ้ือ 

ผูขายตกลงและยอมรับวาคูสัญญาชวงดังกลาวเปนบุคคลภายนอกผูรับประโยชนตามขอกําหนดในขอ 26 

(ค) ท่ีเกี่ยวกับทรัสตโดยชัดแจงและคูสัญญาชวงสําหรับเครื่องมือดังกลาวมีสิทธิท่ีบังคับตามขอตกลงใน

ขอ 26 (ค) โดยตรงตอผูขายในนามของคูสัญญาชวงเอง ผูขายตกลงวาผูซ้ือไมมีภาระผูกพันตอผูขายหรือ

คูสัญญาชวงสําหรับการผลิตเครื่องมือของผูขายตามขอนี้นอกเหนือจากการตองชําระใหแกผูขายตาม

คําส่ังซ้ือเครื่องมือ ในกรณีท่ีคูสัญญาชวงสําหรับการผลิตเครื่องมือดําเนินคดีกับผูขายตามขอนี้ ผูขายตก

ลงวา ผูขายจะไมเรียกผูซ้ือเขามาในคดีดังกลาว

27. การหักกลบลบหนี้ การชดเชย นอกเหนือไปจากสิทธิใดๆในการหักกลบลบหนี้ หรือการ

ชดเชยท่ีกฏหมายกําหนด จํานวนเงินท้ังหมดท่ีถึงกําหนดชําระใหแกผูขายถือเปนยอดหนี้สุทธิของผูขาย 

บริษัทในเครือและบริษัทยอย ของผูขายตอผูซ้ือ บริษัทในเครือและบริษัทยอยของผูซ้ือ ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะ
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หักกลบลบหนี้ หรือไดรับการชดเชยจากการชําระเงินหรือหนี้อ่ืนใดท่ีมีตอผูขาย ท้ังหมดหรือบางสวน

ตามจํานวนท่ีถึงกําหนดชําระแกผูซ้ือ บริษัทในเครือและบริษัทยอยของผูซ้ือจากผูขาย บริษัทในเครือและ

บริษัทยอยของผูขาย ผูซ้ือจะจัดทําบัญชีแสดงการหักกลบลบหนี้หรือการชดเชยท่ีดําเนินการโดยผูซ้ือ

ใหแกผูขาย

28. ขอมูลท่ีเปดเผยใหกับผูซ้ือ ผูขายตกลงท่ีจะไมอางสิทธิใดๆตอผูซ้ือ ลูกคา หรือผูจัดหา

สินคาของบุคคลดังกลาว เกี่ยวกับขอมูลทางเทคนคิซ่ึงผูขายไดเปดเผยหรืออาจเปดเผยตอผูซ้ือในเรื่องท่ี

เกี่ยวของกับสินคาตามคําส่ังซ้ือ เวนแตเทาท่ีครอบคลุมโดยชัดแจงในสัญญารักษาความลับและ/หรือ

สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิท่ีเปนลายลักษณอักษรแยกตางหาก ท่ีลงนามโดยผูซ้ือ หรือครอบคลุมในการ

เปดเผยสิทธิบัตรท่ีมีผลใชบังคับไดอยางชัดแจงตอผูซ้ือกอนหรือในเวลาท่ีทําการมีคําส่ังซ้ือ

29. การไมเปดเผยขอมูล ผูขายจะไมโฆษณา ตีพิมพหรือเปดเผยขอเท็จจริงในเรื่องท่ีผูขายไดทํา

สัญญากับผูซ้ือเพ่ือจัดหาสินคาตามคําส่ังซ้ือหรือขอกําหนดตางๆ ในคําส่ังซ้ือ (รวมถึงราคา)ไมวาในทาง

ใด ตอบุคคลภายนอก (นอกจากท่ีปรึกษาวิชาชีพของผูขาย โดยเปนความลับและเฉพาะขอมูลสําคัญท่ี

จําเปนตองรู) หรือใชเครื่องหมายการคา ช่ือทางการคาใดๆของผูซ้ือในการแถลงขาว  การโฆษณาหรือ

การสงเสริมการขาย โดยไมไดรับความยินยอมของผูซ้ือเปนลายลักษณอักษรกอน

30. ความสัมพันธของคูสัญญา ผูขายและผูซ้ือเปนคูสัญญาอิสระตอกัน และจะไมมีส่ิงใดในคําส่ังซ้ือ

ท่ีจะทําใหคูสัญญาแตละฝายเปนลูกจาง ตัวแทนหรือผูแทนตามกฎหมายของอีกฝายหนึ่งไมวาเพ่ือ

วัตถุประสงคใดๆ คําส่ังซ้ือไมใหอํานาจใดๆแกคูสัญญาแตละฝายท่ีจะใหมีอํานาจในการยอมรับ หรือ

กอใหเกิดภาระผูกพันใดๆในนามของหรือในช่ือของอีกฝาย ผูขายจะรับผิดชอบในการวาจาง ภาษีเงินได 

เบ้ียประกัน รายจายหรือคาใชจายอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับการชําระหนี้ตามคําส่ังซ้ือแตเพียงผูเดียวเวนแตกําหนด

ไวในขอตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษรอยางชัดแจงและลงนามโดยผูซ้ือ ลูกจางและตัวแทนท้ังหมดของ

ผูขายหรือของคูสัญญาชวงของผูขายท่ีเกี่ยวของของผูขายเปนลูกจางหรือ ตัวแทนของผูขายหรือของ

คูสัญญาชวงของผูขายเทานั้น และไมใชของผูซ้ือ และไมมีสิทธิไดรับผลประโยชนสําหรับลูกจางหรือ

สิทธิอ่ืนใดท่ีใหแกลูกจางของผูซ้ือ ผูซ้ือไมตองรับผิดชอบในหนี้ใดๆท่ีเกี่ยวกับลูกจางหรือตัวแทนของ

ผูขายหรือคูสัญญาชวงของผูขาย

31. ผลประโยชนขัดกัน  ผูขายรับรองและรับประกันวาการชําระหนี้ตามคําส่ังซ้ือจะไมมีความ

ขัดแยงทางหนึ่งทางใดกับผลประโยชนหรือภาระผูกพันท่ีตอเนื่องของผูขาย ลูกจาง หรือผูรับเหมาของ

ผูขาย ผูขายรับรองตอไปวาในขณะท่ีคําส่ังซ้ือมีผลบังคับ ผูขายและลูกจางและผูรับเหมาของผูขายท้ังหมด
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ท่ีเขารวมในการชําระหนี้ตามคําส่ังซ้ือจะละเวนการกระทําใดๆท่ีคาดการณไดอยางมีเหตุผลวาจะ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในความสัมพันธของผูขายกับผูซ้ือ หรือการชําระหนี้ตามคําส่ัง 

ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดท่ีการจัดหา (ความพยายามท่ีจะจัดหา) สินคาใหแกลูกคาโดยตรงโดยไมไดรับความ

ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูซ้ือ

32. การโอนสิทธิ (ก) หากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากผูซ้ือ (ในหนาคํา

ส่ังซ้ือหรือหนังสือท่ีลงนามโดยตัวแทนท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูซ้ือ)  ผูขายจะไมดําเนินการ (1) โอน

สิทธิหรือโอน  (รวมถึงแตไมจํากัดท่ีการทําสัญญาชวง) ภาระผูกพันของผูขายตามคําส่ังซ้ือ หรือ (2) เขา

หรือเสนอท่ีจะเขาทําธุรกรรมซ่ึงรวมถึงการขายสินทรัพยสวนใหญของผูขายท่ีใชในการผลิตสินคา

สําหรับผูซ้ือ หรือการควบรวม การขาย หรือการแลกเปล่ียนหุน หรือประโยชนสวนทุนท่ีจะสงผลใหมี

การเปล่ียนของการควบคุมของผูขาย สําหรับการโอนท่ีไดรับอนุญาต (รวมถึงแตไมจํากัดท่ีการทําสัญญา

ชวง) การขายหรือการมอบหมายโดยผูซ้ือ ผูขายยังคงตองรับผิดชอบในสินคา รวมถึงการรับประกันหรือ

ขอเรียกรองท่ีเกี่ยวของ เวนแตไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากผูซ้ือเปนลายลักษณอักษร (ข) เม่ือไดรับ

ความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรของผูซ้ือผูขายอาจโอนหนี้เงินท่ีถึงหรือจะถึงกําหนดชําระไป

ยังสถาบันการเงินรายเดียว โดยมีเง่ือนไขวา อยางไรก็ตามการโอนดังกลาวยังอยูภายใตการหักกลบลบ

หนี้ (ตามขอ 27 ขางตน) หรือวิธีบังคับขอเรียกรองอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามท่ีผูซ้ือมีตามคําส่ังซ้ือ (ค) ผูซ้ือมี

สิทธิท่ีจะโอนผลประโยชนหรือหนาท่ีตามคําส่ังซ้ือไปยังบุคคลภายนอกใดๆโดยการแจงไปยังผูขายไมวา

จะไดรับความยินยอมจากผูขายหรือไม

33. การยกเวนภาษขีาย สินคาท่ีซ้ือตามคําส่ังซ้ือถูกระบุเปนกระบวนการในอุตสาหกรรม และอาจ

ไดรับการยกเวนภาษีขาย ในกรณีดังกลาว หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี และ/หรือขอมูลการไดรับการ

ยกเวนอ่ืนๆจะมีระบุไวในคําส่ังซ้ือ ขอกําหนดเพ่ิมเติมของแตละประเทศ หรือจัดหาไวทางอ่ืนโดยผูซ้ือ

34. กฎหมายท่ีใชบังคับ เขตอํานาจศาล ขอกําหนดและเง่ือนไขในการส่ังซ้ือนี้และคําส่ังซ้ือใหอยู

ภายใตบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ในกรณีท่ีมีขอพิพาทท่ีไมสามารถตกลงไดตามสัญญานี้ 

ใหเสนอขอพิพาทดังกลาวตอศาลท่ีมีเขตอํานาจในประเทศไทย 

35. ภาษา การแยกออกจากกัน การไรซ่ึงการสละสิทธิโดยปริยาย  คูสัญญายอมรับวาเปนเจตจํานง

ของคูสัญญาท่ีจะใหขอกําหนดและเอกสารท้ังหมดท่ีเกี่ยวของเปนภาษาอังกฤษ โดยมีคําแปลเปน

ภาษาไทย เวนแตจะตกลงรวมกันเปนอยางอ่ืน  ถาขอกําหนดใดในคําส่ังซ้ือไมมีผลบังคับหรือใชบังคับ

ไมไดภายใต บทบัญญัติ ระเบียบ ขอบัญญัติ คําส่ังของฝายบริหารหรือหลักกฎหมายอ่ืนใด ใหถือวา
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ขอกําหนดดังกลาวถูกปรับหรือลบตามแตกรณี แตเพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายท่ีใช

บังคับ ขอกําหนดท่ียังคงอยูในคําส่ังซ้ือยังมีผลและบังคับใชไดอยางสมบูรณ  การไมใชสิทธิของคูสัญญา

ฝายใดฝายหนึ่งในการเรียกฝายอ่ืนชําระหนี้ตามขอกําหนดใดๆในคําส่ังซ้ือในเวลาใดๆจะไมสงผล

กระทบตอสิทธิในการเรียกใหชําระหนี้ในภายหลัง หรือการสละสิทธิของคูสัญญาฝายใดเกี่ยวกับการฝา

ฝนขอกําหนดใดๆของคําส่ังซ้ือไมถือเปนการสละสิทธิเกี่ยวกับการฝาฝนขอกําหนดเดิมหรือขอกําหนด

อ่ืนตามคําส่ังซ้ือใดๆภายหลัง

36. การดํารงอยู หนาท่ีของผูขายท่ีมีตอผูซ้ือยังคงมีผลบังคับใชโดยไมถูกกระทบโดยการบอกเลิกคํา

ส่ังซ้ือ เวนแตคําส่ังซ้ือจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน

37. ขอตกลงเบ็ดเสร็จ การแกไขเพ่ิมเติม เวปไซตของผูซ้ือ (ก) เวนแตท่ีไดกําหนดไวในขอ 1 คําส่ัง

ซ้ือพรอมกับ เอกสารแนบทาย หลักฐาน ใบเสริม ขอตกลงอ่ืนๆของผูซ้ือท่ีถูกระบุไวโดยเฉพาะเจาะจงใน

เอกสารดังกลาวเปนขอตกลงระหวางผูซ้ือและผูขายท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับประเด็นตางๆท่ีอยูในคําส่ังซ้ือ 

คําส่ังซ้ืออาจไดรับการแกไขเฉพาะแต (1) การแกไขท่ีเปนลายลักษณอักษรท่ีลงนามโดยผูท่ีมีอํานาจ

กระทําการแทนของแตละฝาย หรือ (2) เพ่ือการเปล่ียนภายในขอบเขตของ ขอ 9 โดยการเปล่ียนแปลง

คําส่ังซ้ือท่ีออกโดยผูซ้ือ (ข) ผูซ้ืออาจแกไขขอกําหนดและเง่ือนไขคําส่ังซ้ือเปนครั้งคราวโดยการประกาศ

ขอกําหนดและเง่ือนไขคําส่ังซ้ือฉบับแกไขแลวในเวปไซตของผูซ้ือ (หรือเวปไซตอ่ืนท่ีเช่ือมโยงได

โดยตรงบนเว็ปไ ซตดั งกล าว )  ตา มท่ีระบุบนหนาขอ งคํ า ส่ัง ซ้ือนี้  (“เว ปไซตของผู ซ้ือ”)  ท่ี 

http://www.johnsoncontrols.com/ae-terms กอนวันท่ีมีการแกไขขอกําหนดและเง่ือนไขใดๆจะมีผล

บังคับใช ขอกําหนดและเง่ือนไขคําส่ังซ้ือฉบับแกไขดังกลาวจะมีผลใชบังคับถึงการแกไข/เปล่ียนแปลง

คําส่ังซ้ือ และคําส่ังซ้ือใหมท้ังหมดท่ีออกในวันท่ีหรือหลังจากวันท่ีการแกไขดังกลาวมีผลบังคับใช ผูขาย

มีหนาท่ีในการตรวจสอบเวปไซตของผูซ้ือเปนระยะๆ (ค) เวปไซตของผูซ้ืออาจประกอบดวยขอกําหนด

เพ่ิมเติมเฉพาะสําหรับบางรายการท่ีอยูในคําส่ังซ้ือรวมถึงการติดฉลาก การบรรจุภัณฑ การขนสง การสง

มอบ และขอกําหนดคุณภาพ กระบวนการ คําส่ัง และ/หรือขอปฏิบัติ รายการดังกลาวถือเปนสวนหนื่ง

ของขอกําหนดและคําส่ังซ้ือดวย ผูซ้ืออาจมีการปรับปรุงขอกําหนดดังกลาวเปนครั้งคราวโดยการ

ประกาศการปรับปรุงดังกลาวบนเวปไซตของผู ซ้ือ ในกรณีใดท่ีคําส่ังซ้ือและเวปไซตของผูซ้ือไม

สอดคลองกันใหเง่ือนไขตามคําส่ังซ้ือมีผลบังคับเหนือกวา เวนแตขอกําหนดในเวปไซตของผูซ้ือระบุไว

เปนอยางอ่ืนโดยชัดแจง

38. การใชสิทธิเรียกรองโดยผูขาย การดําเนินคดีใดๆตามกฎหมายหรือการดําเนินการทาง

อนุญาโตตุลาการโดยผูขายภายใตคําส่ังซ้ือจะตองเริ่มตนภายในหนึ่ง (1) ป หลังจากไดมีการฝาฝนหรือ
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เหตุการณอ่ืนท่ีกอใหเกิดสิทธิเรียกรองแกผูขายหรือวันท่ีผูขายทราบถึงการมีอยู  (ขอเท็จจริงหรือ

พฤติการณท่ีกอใหเกิดการมีอยู) ของสิทธิเรียกรองดังกลาวแลวแตส่ิงใดจะเกิดขึ้นกอน


