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ข้อกาํหนดและเงือ่นไขของใบส่ังซื้อ 

ใบสัง่ซ้ือน้ีอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขต่อไปน้ี 

1. ข้อเสนอ  การตอบรับ  การเปลีย่นแปลง  เวน้แต่จะไดร้ะบุไวเ้ป็นประการอ่ืนใดบนหนา้ใบสัง่ซ้ือ และอยูภ่ายใตสิ้ทธิ

ในการบอกเลิกของผูซ้ื้อ ใบสัง่ซ้ือน้ีเป็นสญัญาซ่ึงมีขอ้กาํหนดวา่ผูซ้ื้อจะซ้ือ และผูข้ายจะขายสินคา้หรือบริการทั้งปวงท่ีระบุ 

(หรือหากจดัหามาจากหลายแหล่ง จะซ้ือและขายสินคา้หรือบริการในสดัส่วนเฉพาะเจาะจงหรือในขอบเขตของขอ้กาํหนด

ของผูซ้ื้อตามท่ีระบุบนหน้าใบสั่งซ้ือ) เป็นระยะเวลาตามอายุการผลิตโครงการของผูผ้ลิตท่ีเก่ียวขอ้ง (รวมถึงการขยาย

ระยะเวลาและการปรับปรุงรุ่น) ตามท่ีผูผ้ลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เดิมหรือลูกคา้ของผูซ้ื้อกาํหนดไว ้ หนงัสือตอบรับใบสั่ง

ซ้ือน้ีหรือการเร่ิมดาํเนินการงานหรือบริการใดๆ ตามใบสั่งซ้ือ จะถือเป็นการตอบรับใบสั่งซ้ือน้ี การตอบรับดงักล่าวจาํกดั

เพียงแค่และถือเป็นการท่ีผูข้ายยอมรับขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเหล่าน้ีโดยเฉพาะ  ผูซ้ื้อขอปฏิเสธโดยชดัแจง้ซ่ึงขอ้กาํหนด

และเง่ือนไขทั้งปวงท่ีผูข้ายเสนอซ่ึงแตกต่างหรือนอกเหนือไปจากใบสั่งซ้ือน้ี  การอา้งความตกลงโดยวาจาหรือความเขา้ใจ

อ่ืนอนัเป็นการพยายามเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของขอ้ตกลงอนัเป็นผลจากใบสั่งซ้ือน้ีใดๆ จะไม่ผูกพนัผูซ้ื้อ  การอา้งถึงราคา

เสนอขายของผูข้ายหรือการส่ือสารอ่ืนท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้าน้ีบนหน้าใบสั่งซ้ือไม่เป็นนัยแสดงถึงการยอมรับขอ้กาํหนด 

เง่ือนไข หรือคาํสั่งใดๆ ท่ีระบุในใบสั่งซ้ือนั้น แต่มีเพียงเพ่ือรวมคาํบรรยายรายละเอียดหรือขอ้มูลจาํเพาะของสินคา้หรือ

บริการท่ีจะจัดหาให้แก่ผูซ้ื้อเอาไว ้ตราบเท่าท่ีคาํบรรยายรายละเอียดหรือข้อมูลจาํเพาะดังกล่าวไม่ขัดต่อคาํบรรยาย

รายละเอียดหรือขอ้มูลจาํเพาะท่ีระบุบนหนา้ใบสัง่ซ้ือเท่านั้น 

2. ราคา  ใบสัง่ซ้ือน้ีจะตอ้งไม่กรอกราคาท่ีสูงกวา่ราคาท่ีระบุไวบ้นหนา้ใบสั่งซ้ือ เวน้แต่ผูซ้ื้อไดต้กลงไวเ้ป็นประการ

อ่ืนใดเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ราคาท่ีระบุในใบสัง่ซ้ือน้ีรวมไปถึงค่าจา้งช่วงทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบสั่งซ้ือน้ี  ผูซ้ื้อจะไม่ตอ้ง

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนใดๆ ท่ีผูข้ายทาํให้เกิดข้ึนอนัเก่ียวกบัวตัถุดิบหรือผูรั้บจา้งช่วง เวน้แต่ผูซ้ื้อไดเ้จรจาและตกลง

ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมดงักล่าวไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 

 ผูข้ายรับประกนัวา่ราคาท่ีระบุในใบสัง่ซ้ือน้ีเป็นราคาท่ีน่าพอใจไม่นอ้ยกวา่ราคาท่ีผูข้ายไดเ้สนอใหลู้กคา้อ่ืนใด

สาํหรับสินคา้หรือบริการในลกัษณะเดียวกนั (หลงัจากพิจารณาส่วนลด เงินคืน และส่วนยอมให้) หากผูข้าย

แจง้ราคาท่ีตํ่ากวา่ให้กบับุคคลใดหรือรับชาํระเงินในราคาท่ีตํ่ากวา่จากบุคคลใดตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี 

ราคาท่ีตํ่ากว่าดงักล่าวจะใชเ้ป็นเกณฑส์าํหรับปริมาณสินคา้หรือบริการท่ียงัไม่ส่งมอบตามใบสั่งซ้ือน้ี  หาก 

ผูซ้ื้อไดรั้บแจง้ราคาท่ีตํ่ากวา่จากบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูข้าย และผูข้ายไม่ประสงค์ท่ีจะยอมตามราคาท่ีตํ่ากว่านั้น  

ผูซ้ื้อสามารถซ้ือสินคา้หรือบริการในปริมาณท่ียงัไม่ส่งมอบตามใบสัง่ซ้ือน้ีในราคาท่ีตํ่ากวา่ได ้โดยจะเป็นการ

ยกเลิกใบสัง่ซ้ือน้ีอนัปราศจากความรับผิดต่อผูข้ายสาํหรับปริมาณท่ียงัไม่ส่งมอบ 

 ราคาท่ีระบุในใบสั่งซ้ือน้ี เป็นราคาท่ีรวมภาษีของรัฐบาลและภาษีทอ้งถ่ินทั้งปวงท่ีกฎหมายกาํหนดให้ผูข้าย

เก็บจากผูซ้ื้อ และเป็นภาษีท่ีผูข้ายไม่สามารถไดรั้บยกเวน้  ภาษีดงักล่าวจะแสดงแยกต่างหากในใบเรียกเก็บ

เงินของผูข้าย โดยผูซ้ื้อตอ้งเป็นผูช้าํระภาษีนั้น เวน้แต่จะมีการยกเวน้ภาษีให ้
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 เวน้แต่ผูซ้ื้อไดต้กลงไวเ้ป็นประการอ่ืนใดเป็นลายลกัษณ์อกัษร ราคาท่ีระบุในใบสั่งซ้ือน้ี เป็นราคาท่ีรวม

ค่าใชจ่้ายในการบรรจุหีบห่อ บรรทุกสินคา้ จดัเก็บ ลากตู ้และขนส่งไปยงัจุดส่งมอบตน้ทาง (F.O.B. point) 

ผูข้ายจะชาํระค่าจดัส่งทั้งหมดท่ีเกินมาจากจาํนวนท่ีผูซ้ื้อไดต้กลงวา่จะชาํระไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ผูข้ายรับประกนัวา่ราคาต่างๆ จะเป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบั และคาํสั่งในระดบัรัฐท่ีใช้

บงัคบัทั้งปวง 

3. การขนส่งสินค้าและการบรรจุหีบห่อ  การขนส่งสินคา้ทั้งหมดตอ้งขนส่งพร้อมกบัใบส่งของซ่ึงบรรยายสินคา้ ระบุ

เลขท่ีใบสั่งซ้ือ และแสดงปลายทางการขนส่ง  ผูข้ายตกลงวา่จะนาํส่งใบตราส่งสินคา้ตน้ฉบบัหรือใบรับสินคา้อ่ืนสาํหรับ

การขนส่งสินคา้แต่ละคร้ังตามคาํสัง่ของผูข้ายโดยเร็ว  โดยไม่เรียกเก็บค่าบรรจุหีบห่อ บรรจุลงั และขนส่งใด เวน้แต่จะได้

ระบุไวใ้นใบสัง่ซ้ือน้ี  สินคา้ (รวมไปถึงอุปกรณ์ใดๆ) ท่ีขนส่งตามใบสัง่ซ้ือน้ี ตอ้งขนส่งโดยไม่มีนํ้ ามนัหรือของเหลวอ่ืนใด 

และตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของผูข้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐบาลวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงแต่

ไม่จาํกดัเพียง ระเบียบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมนํ้ าเสีย การใชส้ารเคมี และการรับสัมผสั

สารเคมีของพนกังาน  ผูข้ายจะรับความรับผิดสาํหรับปริมาณท่ีทาํหกหากการขนส่งสินคา้ไม่เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั

ดงักล่าว 

4. การส่งมอบ - ความเส่ียงของการสูญหาย  การส่งมอบสินคา้ตอ้งส่งมอบในปริมาณและเวลาท่ีระบุไวบ้นหนา้ใบสั่ง

ซ้ือน้ีหรือตามกาํหนดการของผูซ้ื้อ โดยมีเวลาเป็นสาระสาํคญั  กาํหนดการส่งมอบของผูซ้ื้อเป็นส่วนหน่ึงของใบสั่งซ้ือ และ

อยูภ่ายใตบ้งัคบัของขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเหล่าน้ี แต่ไม่ใช่เป็นสญัญาแยกต่างหากจากกนั  ผูซ้ื้อจะไม่ตอ้งชาํระเงินสาํหรับ

สินคา้ท่ีส่งมอบใหก้บัผูซ้ื้อในปริมาณท่ีเกินกวา่ปริมาณท่ีระบุไวใ้นกาํหนดการส่งมอบของผูซ้ื้อท่ีระบุในใบสั่งซ้ือน้ีหรือใน

ใบสัง่ปล่อยสินคา้ท่ีผูซ้ื้อออก  ผูซ้ื้ออาจปฏิเสธไม่รับการส่งมอบสินคา้ใดๆ ท่ีส่งมอบก่อนหรือหลงัวนัส่งมอบท่ีระบุเกินกวา่ 

2 สปัดาห์ 

 หากผูข้ายไม่ดาํเนินการส่งมอบตามขอ้กาํหนดการส่งมอบท่ีไดต้กลงกนัไวด้ว้ยเหตุผลอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ี

ระบุในยอ่หนา้ท่ี 13 ขา้งล่างน้ี และผูซ้ื้อตอ้งการวธีิขนส่งสินคา้ท่ีรวดเร็วกวา่วธีิขนส่งท่ีระบุอยูเ่ดิม ผูข้ายจะส่ง

สินคา้อยา่งรวดเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยค่าใชจ่้ายของผูข้ายเอง และเรียกเก็บเงินจากผูซ้ื้อในจาํนวน

ท่ีผูซ้ื้อควรตอ้งชาํระสาํหรับการขนส่งสินคา้ปกติ (หากมี) 

 เวน้แต่จะไดร้ะบุไวเ้ป็นประการอ่ืนใดในใบสั่งซ้ือน้ี สินคา้ทั้ งหมดขายด้วยการส่งมอบปลายทาง (F.O.B. 

Destination) ผูข้ายจะรับผิดชอบและรับความเส่ียงของการสูญหายหรือความเสียหายต่อสินคา้ใดๆ จนกวา่ผูซ้ื้อ

จะไดรั้บสินคา้ 

5. การเรียกเก็บเงิน  ภายหลงัการส่งมอบสินคา้หรือให้บริการ ผูข้ายจะนาํส่งใบเรียกเก็บเงินท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ให้กบั 

ผูซ้ื้อโดยเร็ว และจะรับการชาํระเงินดว้ยเช็คหรือรายการเทียบเท่าเงินสดอ่ืน (รวมไปถึงบตัรชาํระค่าสินคา้หรือการโอนเงิน
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ทางอิเลก็ทรอนิกส์) แลว้แต่ดุลยพินิจของผูซ้ื้อ การชาํระเงินจะถึงกาํหนดชาํระในวนัท่ีสองของเดือนท่ีสองถดัจากวนัท่ีผูซ้ื้อ

ไดรั้บสินคา้หรือบริการท่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนด เวน้แต่ตามท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจไดต้กลงกนัเป็นประการอ่ืนใดเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร  ผูซ้ื้ออาจยบัย ั้งการชาํระเงินในระหวา่งรอรับหลกัฐานท่ีแสดงวา่สินคา้หรือบริการท่ีจดัหาให้ตามใบสั่งซ้ือ

น้ีอนัปราศจากสิทธิยดึหน่วง ภาระติดพนั และสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งน้ี หลกัฐานดงักล่าวเป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียด

ท่ีผูซ้ื้ออาจสัง่  เงินทั้งหมดท่ีตอ้งชาํระใหแ้ก่ผูข้ายถือเป็นจาํนวนท่ีไม่รวมหน้ีท่ีผูข้ายมีต่อผูซ้ื้อ  ผูซ้ื้ออาจหักกลบลบหน้ีหรือ

เรียกคืนเงินจาํนวนใดท่ีถึงกาํหนดชาํระหรือจะถึงกาํหนดชาํระจากฝ่ายผูซ้ื้อไม่วา่จะเกิดข้ึนอยา่งไรและเม่ือใด เอากบัเงินท่ี

ถึงกาํหนดชาํระหรือจะถึงกาํหนดชาํระแก่ผูข้าย  หากภาระหน้ีของผูข้ายท่ีมีต่อผูซ้ื้อมีขอ้โตแ้ยง้ มีเง่ือนไข หรือไม่ชาํระหน้ี  

ผูซ้ื้ออาจเล่ือนการชาํระเงินจาํนวนท่ีถึงกาํหนดชาํระแก่ผูข้ายไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนไปจนกวา่จะยติุปัญหาหน้ีดงักล่าว

ได ้ นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูซ้ื้อรู้สึกวา่ตนเองไม่มัน่คงหรือมีความเส่ียงตามสมควร ผูซ้ื้ออาจยบัย ั้งการชาํระเงินและเรียกคืน

เงินจาํนวนดงักล่าวท่ีถึงกาํหนดชาํระแก่ผูข้ายเพ่ือป้องกนัตนเองจากความเส่ียงนั้น 

6. คํารับประกันของผู้ขาย  ผูข้ายขอรับประกนัโดยชดัแจง้วา่สินคา้หรือบริการทั้งหมดท่ีครอบคลุมภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี 

(1) เป็นไปตามใบสั่งซ้ือ ข้อมูลจาํเพาะ แบบวาด ตวัอย่าง และคาํบรรยายรายละเอียดท่ีจัดหาให้แก่หรือโดยผูซ้ื้อ (2) 

เหมาะสมในการใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์ประกอบจากวสัดุและฝีมือช่างท่ีดี และปราศจากขอ้บกพร่อง และ (3) มีความ

เหมาะสมและเพียงพอแก่ประโยชน์อนัมุ่งจะใชโ้ดยเฉพาะตามเจตนาของผูซ้ื้อ  หากผูข้ายไดเ้ขา้ร่วมการออกแบบสินคา้หรือ

อนุมติัแบบ ผูข้ายยงัรับประกนัอีกวา่สินคา้ไม่มีขอ้บกพร่องในการออกแบบ  ผูซ้ื้อเช่ือถือความเช่ียวชาญของผูข้ายในการ

เลือก ผลิต และรวมสินคา้และบริการ  หากผูข้ายทราบ ไดรั้บแจง้ หรือไดรั้บทราบวา่สินคา้หรือบริการไม่เหมาะสมแก่การ

ใชง้านตามเจตนาของผูซ้ื้อ หรือขอ้มูลจาํเพาะท่ีผูซ้ื้อหรือลูกคา้ของผูซ้ื้อจดัหาให้แก่ผูข้ายจะส่งผลให้การทาํงานท่ีน่าพอใจ

ของสินคา้หรือบริการลดทอนลง ผูข้ายจะแจง้ให้ผูซ้ื้อทราบทนัที  ผูข้ายจะแจง้ให้ผูซ้ื้อทราบหากสถานท่ีตั้งหรือสภาวะ

แวดลอ้มของสินคา้หรือบริการภายในยานพาหนะหรือผลิตภณัฑ์จะส่งผลกระทบต่อการทาํงานของสินคา้หรือบริการ

หรือไม่ หรือหากมีส่ิงใด (ซ่ึงต่างจากท่ีแสดงไวใ้นแบบพิมพ์หรือขอ้มูลจาํเพาะ) ท่ีจาํเป็นเพ่ือให้สินคา้ใช้งานได้ตาม

วตัถุประสงค ์ สินคา้และบริการทั้งปวงอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบของผูซ้ื้อ  การชาํระเงิน การตรวจสอบ และการรับสินคา้

หรือบริการจะไม่ถือเป็นการยอมรับสินคา้หรือบริการ หรือละเวน้การผิดคาํรับประกนัใดๆ 

7. การปฏิเสธสินค้า  สินคา้ท่ีไม่ตรงตามขอ้กาํหนดหรือบกพร่องสามารถคืนแก่ผูข้าย โดยผูซ้ื้อสามารถเลือกรับเงินคืน

เต็มจาํนวนหรือเปล่ียนแทนดว้ยสินคา้ใหม่ โดยเป็นความเส่ียงและค่าใชจ่้ายของผูข้าย ซ่ึงรวมถึงค่าใชจ่้ายทั้งหมดสาํหรับ

แรงงานและวสัดุในการจดัการหรือนาํส่วนท่ีบกพร่องออกไป ค่าบริการ คดัสินคา้ บรรจุภณัฑ์ และขนส่งทั้งไปและกลบั  

สินคา้ท่ีไม่ตรงตามขอ้กาํหนดจะไม่มีการเปล่ียนแทน เวน้แต่ตามท่ีใบสัง่ซ้ือสินคา้เปล่ียนแทนซ่ึงผูซ้ื้อลงนามไวจ้ะอนุญาต 

8. การเปลีย่นแปลง  ผูซ้ื้อสามารถเปล่ียนแปลงแบบวาด แบบ และขอ้มูลจาํเพาะสินคา้ หรือเปล่ียนแปลงขอบเขตของ

งานท่ีครอบคลุมตามใบสั่งซ้ือน้ี รวมถึงงานท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว เช่น แบบวาด แบบ ขอ้มูลจาํเพาะ การตรวจสอบ การ

ทดสอบ หรือการควบคุมคุณภาพ วิธีบรรจุหีบห่อและขนส่ง สถานท่ีส่งมอบ คาํแนะนําการขนส่ง และปริมาณหรือ

กาํหนดการส่งมอบ โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือใดก็ได ้ ผูข้ายตกลงวา่จะดาํเนินการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยเร็ว  หาก
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การเปล่ียนแปลงเช่นวา่ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนหรือเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินการ และหากผูข้ายเรียกร้องใหมี้การปรับเพ่ิม

เงินเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในสิบส่ี (14) วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ถึงการเปล่ียนแปลง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทาํการปรับ

เพ่ิมเงินอยา่งเป็นธรรม รวมทั้งปรับปรุงใบสั่งซ้ือน้ีให้สอดคลอ้งกนัดว้ย  มิเช่นนั้น การเรียกร้องใหป้รับเพ่ิมเงินอยา่งเป็น

ธรรมจะถูกละเวน้และใบสัง่ซ้ือจะถือวา่ไดป้รับปรุงแลว้  ผูข้ายจะปฏิบติัตามใบสัง่ซ้ือตามท่ีเปล่ียนแปลงต่อไปอยา่งแข็งขนั

ในระหวา่งรอการตกลงเร่ืองจาํนวนท่ีปรับเพ่ิมอย่างเป็นธรรม  ไม่มีขอ้ความใดในใบสั่งซ้ือน้ีจะผ่อนผนัหรือปลดเปล้ือง

ผูข้ายจากการปฏิบติัตามใบสั่งซ้ือตามท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงน้ีต่อไปโดยไม่ชักช้า  ผูข้ายตอ้งไม่ทาํการเปล่ียนแปลงในแบบ 

กระบวนการ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง หรือสถานท่ีส่งมอบโดยไม่ไดรั้บหนงัสืออนุมติัจากผูซ้ื้อ 

9. การเลกิใบส่ังซื้อเนื่องจากล้มละลาย  ผูซ้ื้ออาจบอกเลิกใบสัง่ซ้ือน้ีโดยไม่มีความรับผิดเม่ือเกิดเหตุใดต่อไปน้ีหรือเหตุ

อ่ืนใดท่ีเทียบเคียงได ้(1) ความมีหน้ีสินลน้พน้ตวัของผูข้าย (2) การยืน่คาํร้องขอลม้ละลายโดยสมคัรใจหรือไม่สมคัรใจโดย

ผูข้ายหรือต่อผูข้าย (3) การแต่งตั้งผูพิ้ทกัษท์รัพยห์รือเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์ห้กบัผูข้าย (4) การท่ีผูซ้ื้อให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงินหรือประการอ่ืนใดท่ีใบสั่งซ้ือน้ีไม่ไดก้าํหนดไว ้แต่มีความจาํเป็นเพ่ือให้ผูข้ายสามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนั

ของตนภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี หรือ (5) การท่ีผูข้ายทาํสัญญาโอนสิทธิเพ่ือประโยชน์ของเจา้หน้ี โดยมีเง่ือนไขว่าคาํร้อง การ

แต่งตั้ง หรือการโอนสิทธิดงักล่าวไม่ถูกยกเลิกหรือทาํใหเ้ป็นโมฆะภายในสิบห้า (15) วนัภายหลงัจากเกิดเหตุนั้น  ผูข้ายจะ

ชดใชใ้ห้ผูซ้ื้อสําหรับค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีผูซ้ื้อมีข้ึนเก่ียวกบัเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ว่าจะมีการบอกเลิกใบสั่งซ้ือน้ีหรือไม่ 

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ค่าทนายความหรือค่าวชิาชีพทั้งปวง 

10. การเลกิใบส่ังซื้อตามความสะดวก  นอกเหนือจากสิทธิอ่ืนใดของผูซ้ื้อในการยกเลิกหรือบอกเลิกใบสัง่ซ้ือน้ี ผูซ้ื้ออาจ

บอกเลิกใบสัง่ซ้ือน้ีทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือใดก็ไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใดโดยมีหนงัสือบอกกล่าวถึงผูข้าย  เม่ือไดรั้บหนงัสือบอก

กล่าวแลว้ ผูข้ายจะยุติงานในใบสั่งซ้ือน้ีหรือในส่วนของใบสั่งซ้ือท่ีถูกบอกเลิกทนัที และแจง้ผูรั้บจา้งช่วงให้กระทาํอยา่ง

เดียวกนั  ผูซ้ื้อจะชาํระราคาตามใบสัง่ซ้ือใหแ้ก่ผูข้ายสาํหรับสินคา้และบริการท่ีดาํเนินการโดยสมบูรณ์ตามใบสัง่ซ้ือน้ีและยงั

ไม่ไดช้าํระเงินก่อนหนา้น้ี  ในกรณีท่ีส่ิงของหรือวสัดุจะตอ้งผลิตเป็นการเฉพาะสาํหรับผูซ้ื้อตามใบสั่งซ้ือน้ี และในกรณีท่ี

ผูข้ายไม่ไดผ้ิดนัด จะมีการปรับเพ่ิมราคาอยา่งเป็นธรรมเพ่ือให้ครอบคลุมตน้ทุนจริงท่ียงัไม่รวมกาํไรของผูข้าย สําหรับ

ช้ินงานระหวา่งกระบวนการผลิตและวตัถุดิบ ณ วนัท่ีบอกเลิก เพียงเท่าท่ีตน้ทุนดงักล่าวมีจาํนวนตามสมควรและสามารถ

แบ่งสรรปันส่วนตามหลกัการบญัชีท่ียอมรับทัว่ไปไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัส่วนท่ีบอกเลิกในใบสั่งซ้ือน้ี  ผูซ้ื้อจะไม่ตอ้งรับผิด

สาํหรับค่าบริการหรือค่าใชจ่้ายท่ีผูข้ายทาํให้มีข้ึนก่อนระยะเวลาสั่งซ้ือจนไดรั้บของ ซ่ึงจาํเป็นในการส่งมอบให้ตรงตาม

กาํหนดการ และไม่ตอ้งรับผิดสาํหรับค่าใชจ่้าย ค่าบริการ หรือความรับผิดใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากไดแ้จง้ยกเลิกใบสั่งซ้ือ

แลว้  ผูซ้ื้อจะไม่ชาํระเงินสาํหรับสินคา้ท่ีสาํเร็จแลว้ ช้ินงานระหวา่งกระบวนการผลิต หรือวตัถุดิบในจาํนวนเกินกวา่ท่ีผูซ้ื้อ

ไดอ้นุมติัไว ้หรือสาํหรับสินคา้ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบซ่ึงอยูใ่นคลงัสินคา้มาตรฐานของผูข้ายหรือซ่ึงพร้อมซ้ือขาย  ผูข้ายตอ้งยื่น

สิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อผูซ้ื้อภายในสามสิบ (30) วนัหลงัจากวนัท่ีบอกเลิก มิเช่นนั้น จะเป็นอนัสละสิทธิเรียกร้องดงักล่าวไป  

การชาํระเงินใหก้บัผูข้ายตามยอ่หนา้ 10 น้ีเป็นความรับผิดชอบของผูซ้ื้อแต่ผูเ้ดียวในกรณีท่ีมีการยกเลิกใบสัง่ซ้ือ ผูข้ายตกลง

จะไม่เรียกเก็บค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดจากผูซ้ื้อ และผูซ้ื้อจะไม่ตอ้งรับผิดสาํหรับตน้ทุน ค่าใชจ่้าย การสูญเสีย หรือ

ค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือบอกเลิกใบสัง่ซ้ือตามยอ่หนา้ 10 น้ี  ผูซ้ื้อไดอ้าศยัเอาความตกลงของผูข้ายในการผลิต
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สินคา้หรือใหบ้ริการในราคาและตามขอ้กาํหนดท่ีระบุในใบสัง่ซ้ือ เพ่ือใหผู้ซ้ื้อสามารถปฏิบติัตามสญัญาขายผลิตภณัฑอ์นัมี

สินคา้และบริการดงักล่าวรวมอยูใ่หก้บัลูกคา้ของผูซ้ื้อได ้ ดงันั้น หา้มผูข้ายบอกเลิกใบสัง่ซ้ือน้ีก่อนครบกาํหนด 

11. การเลิกใบส่ังซื้อเนื่องจากผิดนัด  นอกเหนือจากวิธีการเยียวยาแกไ้ขหรือสิทธิอ่ืนใดท่ีกฎหมายอนุญาต ผูซ้ื้อสงวน

สิทธิในการยกเลิกใบสัง่ซ้ือน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน เพราะเหตุผิดนดัของผูข้าย หากผูข้าย (1) ปฏิเสธไม่ยอมรับหรือผิด

ขอ้กาํหนดใดของใบสัง่ซ้ือน้ี รวมไปถึงคาํรับรองของผูซ้ื้อ (2) ไม่ใหบ้ริการหรือส่งมอบสินคา้ตามท่ีผูซ้ื้อระบุ หรือ (3) ไม่มี

ความคืบหนา้ในการปฏิบติังานจนคุกคามต่อการใหบ้ริการหรือส่งมอบสินคา้โดยครบถว้นอยา่งเหมาะสมและตรงเวลา และ

ไม่แกไ้ขการไม่ปฏิบติัหรือการผิดขอ้กาํหนดดงักล่าวภายในสิบ (10) วนัหลงัจากท่ีไดรั้บหนังสือแจง้จากผูซ้ื้อถึงการไม่

ปฏิบติัหรือการผิดขอ้กาํหนดนั้น  หากผูซ้ื้อบอกเลิกภาระผูกพนัในการซ้ือของตนตามยอ่หนา้น้ี ผูซ้ื้อจะไม่มีภาระผูกพนัต่อ

ผูข้ายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่วนท่ีบอกเลิกของใบสัง่ซ้ือน้ี และผูซ้ื้อจะมีความรับผิดสาํหรับส่วนท่ีไดส่้งมอบแลว้ตามใบสั่งซ้ือน้ี

เท่านั้น ทั้งน้ี ในอตัราท่ีระบุไวบ้นหนา้ของใบสั่งซ้ือน้ี  ผูซ้ื้อจะมีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือความสูญเสียทั้งปวงอนัเน่ืองจาก

การปฏิเสธไม่ยอมรับขอ้กาํหนด การผิดขอ้กาํหนด หรือการไม่ปฏิบติังานของผูข้าย 

12. การเปลี่ยนแหล่งจัดหาสินค้า  ในเร่ืองเก่ียวกับการครบกาํหนด ยกเลิก หรือบอกเลิกใบสั่งซ้ือไม่ว่าทั้ งหมดหรือ

บางส่วนโดยผูซ้ื้อหรือผูข้าย ไม่ว่าดว้ยเหตุใดหรือโดยไม่มีเหตุ (รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การตดัสินใจเปล่ียนแหล่งผลิต

สินคา้เป็นแหล่งอ่ืน รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง โรงงานท่ีผูซ้ื้อเป็นเจา้ของหรือดาํเนินการเอง) ผูข้ายจะให้ความร่วมมือในการ

เปล่ียนแหล่งจัดหา ผูข้ายจะดาํเนินการผลิตและส่งมอบสินคา้และบริการทั้งปวงท่ีผูซ้ื้อสั่งต่อไปในอตัราราคาและตาม

ขอ้กาํหนดของใบสัง่ซ้ือ โดยไม่มีค่าบริการเพ่ิมเติมหรือเง่ือนไขอ่ืนตลอดระยะเวลาท่ีผูซ้ื้อจาํเป็นตอ้งใชใ้นการเปล่ียนไปใช้

บริการผูจ้ ัดหาสินคา้อ่ืนให้สําเร็จ  ภายใตข้อ้จาํกัดความสามารถตามสมควรของผูข้าย ผูข้ายจะดาํเนินการให้มีการผลิต

ล่วงเวลาพิเศษ การเก็บและ/หรือการจดัการสินคา้คงคลงัหรือบริการพิเศษ บรรจุภณัฑแ์ละการขนส่งพิเศษ และบริการพิเศษ

อ่ืนๆ (เรียกรวมกนัวา่ "การสนบัสนุนการเปล่ียนแหล่งจดัหา") ตามท่ีผูซ้ื้อไดข้อเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยชดัแจง้  หากการ

เปล่ียนแหล่งจดัหาสินคา้หรือบริการเกิดข้ึนดว้ยเหตุผลอ่ืนใดนอกเหนือจากการเลิกหรือผิดสญัญาของผูข้าย ผูซ้ื้อจะชาํระค่า

การสนับสนุนการเปล่ียนแปลงแหล่งจัดหาตามท่ีร้องขอและท่ีเกิดข้ึนตามจริงและตามสมควรเม่ือระยะเวลาการ

เปล่ียนแปลงแหล่งจดัหาส้ินสุดลง โดยมีเง่ือนไขวา่ ผูข้ายไดแ้จง้ประมาณการค่าใชจ่้ายดงักล่าวตามคาํร้องขอของผูซ้ื้อก่อนท่ี

จะทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายดงักล่าว  หากคู่สญัญาทั้งสองฝ่ายไม่เห็นพอ้งเร่ืองค่าการสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงแหล่งจดัหา ผูซ้ื้อจะ

ชาํระส่วนท่ีตกลงใหแ้ก่ผูข้าย และชาํระส่วนท่ีโตแ้ยง้กนัใหก้บับุคคลท่ีสามเพ่ือการชาํระเงินหลงัจากท่ีสามารถยติุขอ้โตแ้ยง้

ดงักล่าวไดแ้ลว้ 

13. ความล่าช้าที่ไม่ต้องรับผิด  คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดสําหรับการไม่ปฏิบัติท่ีเกิดจากเหตุหรือกรณีอัน

นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของตนและโดยท่ีไม่ใช่ความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของตน รวมถึงแต่ไม่จาํกดั

เพียง เหตุสุดวสิยัหรือศตัรูของสาธารณะ การกระทาํของหน่วยงานรัฐของประเทศหรือต่างประเทศ (ไม่วา่สมบูรณ์หรือไม่) 

อคัคีภยั การจลาจล สงคราม การก่อวนิาศกรรม การก่อการร้าย ปัญหาแรงงาน (รวมถึง การปิดงาน การนดัหยดุงานหรือการ

ถ่วงงาน) หรือการไม่สามารถไดม้าซ่ึงวสัดุ คู่สญัญาท่ีไดรั้บผลกระทบจะมีหนงัสือแจง้ความล่าชา้ดงักล่าวรวมถึง ระยะเวลา
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ท่ีคาดว่าจะล่าชา้ถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงภายในสิบ (10) วนันับจากท่ีเกิดความล่าชา้  หากผูข้ายเป็นฝ่ายท่ีไดรั้บผลกระทบ 

ผูข้ายจะดาํเนินการตามสมควร รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การใชป้ระโยชน์โรงงานผลิตชัว่คราวหรือสถานท่ีทาํงานชัว่คราว 

หรือการยา้ยเคร่ืองมือการผลิตท่ีมีไปยงัโรงงานผลิตของบุคคลภายนอกเพ่ือรับรองวา่การจดัหาสินคา้และ/หรือบริการจะตรง

ตามขอ้กาํหนดของใบสัง่ซ้ือน้ี  ตลอดระยะเวลาท่ีล่าชา้หรือการไม่ปฏิบติังานของผูข้าย ผูซ้ื้ออาจซ้ือสินคา้จากแหล่งอ่ืนและ

ปรับลดรายการท่ีมีกบัผูข้ายตามปริมาณสินคา้นั้นโดยไม่มีความรับผิดใดๆ หากผูซ้ื้อร้องขอ ผูข้ายจะจดัหาการรับประกนัท่ี

เพียงพอรับรองวา่การล่าชา้นั้นจะไม่ล่าชา้เกินกวา่สามสิบ (30) วนั โดยจดัหาให้ผูซ้ื้อภายในสิบ (10) วนันบัจากวนัท่ีร้องขอ  

หากความล่าชา้ดาํเนินต่อไปเป็นระยะเวลานานกวา่สามสิบ (30) วนั หรือผูข้ายไม่จดัหาการรับประกนัท่ีเพียงพอรับรองวา่

การล่าชา้นั้นจะส้ินสุดภายในสามสิบ (30) วนั ผูซ้ื้ออาจยกเลิกใบสัง่ซ้ือน้ีทนัทีโดยปราศจากความรับผิด 

14. ข้อพิพาทแรงงาน  ผูข้ายจะมีหนังสือบอกกล่าวถึงผูซ้ื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดือนก่อนสัญญาจ้างแรงงานฉบับ

ปัจจุบนัใดๆ จะครบกาํหนด หากผูซ้ื้อร้องขอ ผูข้ายจะจดัตั้งคลงัสินคา้คงเหลือสาํหรับสินคา้ท่ีสาํเร็จแลว้เป็นระยะเวลา 30 

วนั ณ สถานท่ีท่ีไดต้กลงร่วมกบัผูซ้ื้อดว้ยค่าใชจ่้ายของผูข้ายก่อนท่ีสัญญาจา้งแรงงานดงักล่าวจะครบกาํหนด  ผูข้ายจะแจง้

ใหผู้ซ้ื้อทราบทนัทีถึงขอ้พิพาทแรงงานท่ีเกิดข้ึนจริงหรือท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงส่อหรือทาํใหก้ารปฏิบติัตามใบสั่งซ้ือท่ีเปิดอยูต่าม

กาํหนดเวลาล่าชา้ออกไป 

15. ความต้องการของลูกค้า  ผูข้ายจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งของขอ้ตกลงใดๆ ระหวา่งผูซ้ื้อและ

ลูกคา้ของผูซ้ื้อ ("ใบสั่งซ้ือของลูกคา้") ตามท่ีผูซ้ื้อไดต้กลงขายให้กบัลูกคา้ของผูซ้ื้อซ่ึงผลิตภณัฑห์รือสินคา้ประกอบซ่ึงมี

สินคา้ท่ีผูข้ายจดัหาให้ตามใบสั่งซ้ือน้ีรวมอยูด่ว้ย  บทบญัญติัในขอ้น้ีโดยเฉพาะจะกล่าวรวมถึงค่าใชจ่้ายและภาระผูกพนัท่ี

กาํหนดตามโครงการรับประกนัสินคา้ท่ีผูผ้ลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เดิมจดัตั้งข้ึน ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดจะเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑข์อง 

ผูซ้ื้อซ่ึงมีสินคา้ท่ีขายโดยผูข้ายรวมอยู่ ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของใบสั่งซ้ือของลูกคา้  หากผูซ้ื้อไม่ไดท้าํหน้าท่ีเป็น 

ผูจ้ดัหาสินคา้ทอดแรก คาํวา่ "ใบสั่งซ้ือของลูกคา้" ท่ีไดนิ้ยามไวจ้ะหมายรวมถึงขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของผูผ้ลิตช้ินส่วน

และอุปกรณ์เดิมซ่ึงในท้ายท่ีสุดจะเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ของผูซ้ื้อซ่ึงมีสินคา้หรือบริการท่ีขายโดยผูข้ายรวมอยู่  ผูข้ายจะ

รับผิดชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้กาํหนดท่ีเปิดเผยส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัตามใบสัง่ซ้ือของผูข้ายอยา่งไร  ผูซ้ื้อ

อาจมีหนงัสือบอกกล่าวถึงผูข้าย เพ่ือเลือกเปิดเผยและใชบ้ทบญัญติัในใบสัง่ซ้ือของลูกคา้เป็นเกณฑแ์ทนท่ีจะเป็นขอ้กาํหนด

ใดของใบสัง่ซ้ือเม่ือใดก็ได ้

16. แบบรูป เคร่ืองมอื และอุปกรณ์  ผูซ้ื้อจะมีกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองแบบรูป เคร่ืองมือ อุปกรณ์นาํแนว แม่พิมพ์

ตอกโลหะ อุปกรณ์ หรือวสัดุท่ีผูซ้ื้อจดัหาหรือชาํระเงิน (เรียกรวมกนัวา่ "ทรัพยสิ์น") ในทนัที และผูข้ายตอ้งไม่ใชท้รัพยสิ์น

ดงักล่าวเพ่ืองานใดนอกเหนือจากงานของผูซ้ื้อในระหวา่งท่ีทรัพยสิ์นอยูใ่นครอบครองของตน  หากผูข้ายซ้ือทรัพยสิ์นดว้ย

เงินทุนของผูซ้ื้อหรือชดใช้เงินคืนให้ ผูข้ายจะจัดทาํใบแสดงการขายและบรรดาเอกสารทั้ งปวงท่ีจาํเป็นในการโอน

กรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผูซ้ื้อโดยปลอดและปราศจากสิทธิยดึหน่วงใดๆ  ในขณะท่ีทรัพยสิ์นอยูใ่นครอบครองของผูข้าย ผูข้ายจะถือ

ครองทรัพยสิ์นในฐานะผูรั้บฝากทรัพย ์และตอ้งรักษาทรัพยสิ์นให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใชง้าน โดยไม่มีค่าใชจ่้ายแก่ผูซ้ื้อ

เพ่ิมเติม  ผูข้ายจะดูแลและจดัการแผนเพ่ือบาํรุง ซ่อมแซม และเก็บรักษาทรัพยสิ์น รวมทั้งแสดงกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นอยา่ง
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เหมาะสมตามหลกัการปฏิบติัทางอุตสาหกรรมท่ีถูกตอ้ง  เม่ือมีคาํร้องขอ ผูข้ายจะจดัหารายการสินคา้คงเหลือสําหรับ

ทรัพยสิ์น หรือคืนทรัพยสิ์นให้กบัผูซ้ื้อในสภาพท่ีไดรั้บมา เวน้แต่จะไดมี้ความสึกหรอตามสมควร และมีการใชใ้นการ

ปฏิบติังานตามปกติของผูซ้ื้อ 

วสัดุท่ีผูข้ายจดัหาและผูซ้ื้อชาํระเงินหรือถูกเรียกเก็บเงินจะเป็นของผูซ้ื้อ โดยมีผูข้ายถือครองไวใ้นฐานะผูรั้บฝากทรัพย ์และ

ผูข้ายจะรับเอาความเส่ียงต่อการเสียหายหรือสูญเสียของทรัพยสิ์น  ผูข้ายจะชดใช้และปกป้องผูซ้ื้อ และตัวแทนและ

พนักงานของผูซ้ื้อ จากสิทธิเรียกร้อง การทวงถาม ความรับผิด และค่าใชจ่้ายตามหรือท่ีเกิดจากการใช ้การเก็บ หรือการ

จดัการทรัพยสิ์นจนวา่จะคืนให้อยูใ่นความครอบครองของผูซ้ื้อ  ผูข้ายจะลงนามหรือขอให้อาํนาจผูซ้ื้อลงนามในนามของ

ผูข้าย ในเอกสารใดท่ีผูซ้ื้อเห็นว่าจาํเป็นจะตอ้งยื่นต่อเจา้พนกังานระดบัประเทศ ระดบัรัฐ หรือระดบัทอ้งถ่ิน เพ่ือบนัทึก

กรรมสิทธ์ิและส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในทรัพยสิ์นใดๆ ท่ีผูซ้ื้อไดจ้ดัหามาหรือชาํระเงินซ้ือ 

17. การไม่เปิดเผยสารสนเทศ แบบ และข้อมูล  ผูข้ายจะเก็บลกัษณะเฉพาะของอุปกรณ์ เคร่ืองมือการผลิต แบบรูป แบบ 

แบบวาด กระบวนการ ขอ้มูลทางวศิวกรรมและธุรกิจ รวมทั้งขอ้มูลทางเทคนิคและขอ้มูลกรรมสิทธ์ิอ่ืน (โดยไม่มีขอ้จาํกดั) 

ท่ีผูซ้ื้อจดัหาให้ และใชส่ิ้งดงักล่าวในการผลิตสินคา้ตามใบสั่งซ้ือจากผูซ้ื้อเท่านั้น เวน้แต่จะไดรั้บหนงัสือยินยอมจากผูซ้ื้อ

ก่อน  เม่ือมีการเลิกหรือปฏิบติัตามใบสัง่ซ้ือน้ีจนสาํเร็จ ผูข้ายจะคืนส่ิงดงักล่าวทั้งปวงแก่ผูซ้ื้อ หรือจาํหน่ายส่ิงดงักล่าวโดย

ประการอ่ืนตามคาํสัง่ของผูซ้ื้อ 

18. ทรัพย์สินทางปัญญา  ผูข้ายรับประกนัวา่วสัดุ ส่ิงท่ีจดัหาให ้หรือสินคา้อ่ืนท่ีผูข้ายหรือบริษทัในเครือของผูข้ายจดัหา

ใหก้บัผูซ้ื้อ ไม่ละเมิดสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิในแบบผงัภูมิวงจรรวมใดๆ ของไทยหรือต่างประเทศ

ดว้ยการผลิต ใช ้หรือขายวสัดุ ส่ิงท่ีจดัหาให้ หรือสินคา้อ่ืนดงักล่าว และจะไม่ใชค้วามลบัทางการคา้ในทางท่ีผิดหรืออยา่ง

ไม่เหมาะสม  ผูข้ายจะ (1) ชดใช้ ต่อสู้ และปกป้องผูซ้ื้อ ตวัแทน พนักงาน ผูรั้บช่วงสิทธิ และลูกคา้ของผูซ้ื้อจากสิทธิ

เรียกร้อง การทวงถาม ความสูญเสีย การฟ้องร้อง ค่าเสียหาย ความรับผิด และค่าใชจ่้ายทั้งปวง (รวมถึง ค่าทนายความตาม

สมควร) ท่ีเกิดข้ึนจากการฟ้องร้อง สิทธิเรียกร้อง หรือการดาํเนินคดีเก่ียวกบัการกระทาํละเมิดไม่วา่โดยตรงหรือในฐานเป็น

ผูมี้ส่วนร่วมซ่ึงเกิดข้ึนจริงหรือถูกกล่าวหา หรือการชกันาํให้ละเมิดสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิในแบบ

ผงัภูมิวงจรรวมใดๆ ของไทยหรือต่างประเทศดว้ยการผลิต ใช ้หรือขายสินคา้หรือบริการตามใบสั่งซ้ือ รวมถึงการละเมิดท่ี

เกิดจากการปฏิบติัตามขอ้มูลจาํเพาะท่ีผูซ้ื้อจดัหาให้ หรือการใชค้วามลบัทางการคา้ในทางท่ีผิดหรืออยา่งไม่เหมาะสมซ่ึง

เกิดข้ึนจริงหรือถูกกล่าวหา อนัเป็นผลทางตรงหรือทางออ้มจากการกระทาํของผูข้าย (2) สละสิทธิเรียกร้องต่อผูซ้ื้อตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือกฎหมายอ่ืนใด รวมถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิในแบบผงัภูมิวงจรรวม หรือส่ิงท่ีคลา้ยคลึง 

รวมทั้งสิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจากการปฏิบติัตามขอ้มูลจาํเพาะท่ีผูซ้ื้อจดัหาให ้และ (3) อนุญาตใหผู้ซ้ื้อใชสิ้ทธิท่ีไม่ผกูขาด ไม่มี

ค่าสิทธ์ิ เพิกถอนไม่ได ้และใชไ้ดท้ัว่โลกในการซ่อมแซมหรือไดซ่้อมแซม สร้างใหม่หรือไดส้ร้างใหม่ ซ่ึงสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือตาม

ใบสั่งซ้ือน้ี  ในกรณีท่ีงานท่ีผูข้ายดาํเนินการตามใบสั่งซ้ือน้ีมีผลให้เกิดเป็นส่ิงท่ีประดิษฐ์ข้ึนหรืองานอนัเกิดจากตวัผู ้

สร้างสรรคเ์อง ไม่วา่สามารถขอรับสิทธิบตัรหรือรับจดลิขสิทธ์ิไดห้รือไม่ เก่ียวกบัเคร่ืองยนต ์ขบวนส่งกาํลงั ส่วนประกอบ

หรือช้ินส่วนรถยนต ์หรือการผลิตหรือใชส่ิ้งดงักล่าว ผูข้ายขอโอนและจะโอนใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ซ่ึงสิทธิ กรรมสิทธ์ิ และประโยชน์
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ทั้งปวงในส่ิงท่ีประดิษฐ์ข้ึนหรืองานอนัเกิดจากตวัผูส้ร้างสรรคเ์องนั้น และในสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา

อ่ืนท่ีผูข้ายอาจไดม้า  เม่ือผูซ้ื้อร้องขอและโดยเป็นค่าใชจ่้ายของผูซ้ื้อ ผูข้ายจะช่วยผูซ้ื้อในการจดัทาํเอกสารท่ีจาํเป็นทั้งหมด

ให้ครบถว้นเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนดงักล่าว และเพ่ือบันทึกและทาํให้ผูซ้ื้อเป็น

เจา้ของสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนนั้นโดยสมบูรณ์  

19. การชดใช้ค่าเสียหาย และ การประกันภัย  ผูข้ายจะชดใช ้ต่อสู้ และปกป้องผูซ้ื้อ ตวัแทน พนักงาน ผูรั้บช่วงสิทธิ 

ลูกคา้ และผูใ้ชข้องผูซ้ื้อและผลิตภณัฑข์องบุคคลดงักล่าว จากการฟ้องร้อง คดีความ หรือการดาํเนินคดีตามกฎหมายหรือ

ตามความเป็นธรรม และจากสิทธิเรียกร้อง การทวงถาม ความสูญเสีย คาํพิพากษา ค่าเสียหาย ค่าใชจ่้าย หรือความรับผิดทั้ง

ปวง รวมถึง ค่าทนายความตามสมควร อนัเป็นผลจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคล หรือความเสียหายแก่

ทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากหรือเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามใบสั่งซ้ือน้ีของผูข้าย หรือสินคา้และ/หรือบริการท่ีจดัหาตามใบสั่งซ้ือน้ี

ในทางใดก็ตาม หรือท่ีเก่ียวกบัเร่ืองหรือขอ้กล่าวหาวา่สินคา้และ/หรือบริการมีขอ้บกพร่อง ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภยั 

หรือวา่สินคา้ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง แมว้า่การสูญเสียจะเป็นผลจากความประมาทเลินเล่อ

ร่วมกนั หรือความประมาทเลินเล่อของผูซ้ื้อแต่เพียงบางส่วน  เม่ือผูซ้ื้อร้องขอ ผูข้ายจะต่อสู้สิทธิเรียกร้องหรือการฟ้องร้อง

ดงักล่าวโดยทนายความท่ีมีช่ือเสียงท่ีผูซ้ื้อพอใจ ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูข้ายเอง  ผูข้ายจะรักษาสภาพความคุม้ครองประกนัภยัใน

ทุนประกนัภยัท่ีผูซ้ื้อพอใจ สาํหรับการประกนัภยัทดแทนแรงงาน การประกนัภยัความรับผิดของนายจา้งต่อลูกจา้ง และการ

ประกนัภยัความรับผิดท่ีครอบคลุมต่อการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพยสิ์น  ผูข้ายจะจดัหาหนงัสือรับรอง

ท่ีระบุจาํนวนทุนประกนัภยั เลขกรมธรรมป์ระกนัภยั และวนัครบกาํหนดสญัญาตามกรมธรรมใ์หก้บัผูซ้ื้อ 

20. ข้อมูลทางเทคนิค  ผูข้ายตกลงวา่จะไม่อา้งสิทธิเรียกร้องใดๆ (นอกเหนือจากสิทธิเรียกร้องการละเมิดสิทธิบตัร) ใน

เร่ืองเก่ียวกบัขอ้มูลทางเทคนิคท่ีผูข้ายไดเ้ปิดเผยหรืออาจเปิดเผยต่อผูซ้ื้อในภายหลงั เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีครอบคลุม

อยูภ่ายใตใ้บสัง่ซ้ือน้ี 

21. การปฏิบัติตามกฎหมาย  ในการจัดหาสินค้าหรือบริการตามใบสั่งซ้ือน้ี ผูข้ายจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งของรัฐและทอ้งถ่ิน รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง พระราชบญัญติัความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.  2554  พระราชบัญญัติว ัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ("พ.ร.บ. ต่อตา้นการทุจริต"), 

กฎหมายต่อตา้นการประพฤติมิชอบในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ("FCPA")  กฎหมายต่อตา้นการใหสิ้นบนของสหราช

อาณาจกัร พ.ศ. 2553 ("กฎหมายต่อตา้นการใหสิ้นบน") โครงการผูป้ระกอบการระดบัมาตรฐานเออีโอ ("AEO") และฉบบั

แกไ้ขเพ่ิมเติมของกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั และนโยบาย คาํสั่ง ใบอนุญาต การอนุญาตให้สิทธิ และการอนุมติัจาก

รัฐบาลท่ีประกาศใชห้รือออกตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั รวมถึงฉบบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าว  เม่ือผูซ้ื้อร้องขอ ผูข้าย

จะรับรองการปฏิบติัตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ หรือขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งปวงของตนเป็นลายลกัษณ์

อกัษรและเป็นคร้ังคราว 
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 ผูข้ายรับรองวา่ ผูข้ายปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัทั้งปวงท่ีเก่ียวกบัการทาํสัญญากบับริษทัธุรกิจ

ขนาดยอ่ม  และโอกาสการจา้งงานท่ีเท่าเทียมกนัและการยนืยนัสิทธิการจา้งงานชนกลุ่มนอ้ย สตรี ผูพิ้การ และ

ทหารผา่นศึกบางราย  กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวระบุรวมอยูใ่นน้ีดว้ยการอา้งถึง และผูข้ายตกลง

วา่จะไม่แบ่งแยกพนกังานหรือผูส้มคัรงานเน่ืองจากอาย ุเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ถ่ินท่ีถือสัญชาติ สถานภาพ

ทหารผ่านศึก หรือความบกพร่องทางร่างกาย/สติปัญญา ท่ีไม่เก่ียวกับการปฏิบัติงานในตาํแหน่งงานใด

โดยเฉพาะ 

 ผูข้ายจะชดใช ้ต่อสู้ และปกป้องผูซ้ื้อ ตวัแทน พนักงาน ลูกคา้ และผูใ้ช้ของผูซ้ื้อและผลิตภณัฑ์ของบุคคล

ดงักล่าว จากการฟ้องร้อง คดีความ หรือการดาํเนินคดีตามกฎหมายหรือตามความเป็นธรรม และจากสิทธิ

เรียกร้อง การทวงถาม ความสูญเสีย คาํพิพากษา ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดทั้ งปวง รวมถึง ค่า

ทนายความตามสมควร อนัเป็นผลจากหรือเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง

ของผูข้าย พนกังาน ตวัแทน และผูรั้บจา้งช่วงของผูข้าย 

 ผูข้ายตกลงจะจดัหาขอ้มูลทั้งปวงท่ีจาํเป็นเพ่ือใหผู้ซ้ื้อปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง

ปวงในประเทศปลายทาง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง หนา้ท่ีในการรายงานตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูข้ายตกลง

จะจดัหาเอกสารประกอบและ/หรือบนัทึกธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพ่ือให้ผูซ้ื้อสามารถปฏิบติัตาม

หน้าท่ี ท่ี เ ก่ียวกับศุลกากร ข้อกําหนดท้องถ่ินว่าด้วยสินค้าและถ่ินกําเนิดสินค้า และเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

ผลประโยชน์ตามโครงการด้านภาษีศุลกากรและการคา้ การหลบเล่ียงภาษีอากร และ/หรือ การคืนภาษีท่ี

เก่ียวขอ้ง  ผูข้ายตกลงรับเอา และชดใชแ้ก่ผูซ้ื้อสาํหรับความรับผิดชอบทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูข้ายไม่

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี และ/หรือ ไม่จดัหาให้กบัผูซ้ื้อซ่ึงขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการปฏิบัติตามหน้าท่ีการ

รายงานตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ค่าปรับ เบ้ียปรับ การริบทรัพย ์หรือค่าท่ีปรึกษาท่ีเกิดข้ึนหรือ

บงัคบัใหมี้เน่ืองจากการดาํเนินการของรัฐบาลของประเทศผูน้าํเขา้  สิทธิในและผลประโยชน์ของการขอคืน

อากร รวมถึงสิทธิท่ีเกิดข้ึนโดยการเขา้แทนท่ีกนั  และสิทธิท่ีอาจไดม้าจากผูจ้ดัหาสินคา้และการสนบัสนุนทาง

การเงินเพ่ือการส่งออกของผูข้าย เป็นทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อเพียงเท่าท่ีสามารถโอนให้แก่ผูซ้ื้อได ้ ผูข้ายจะจดัหา

เอกสารประกอบและขอ้มูลทั้งปวง รวมทั้งดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีจาํเป็นเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงการคืนภาษี อากร 

หรือค่าธรรมเนียมใดท่ีไดช้าํระไป และเพ่ือให้ไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินเพ่ือการส่งออกจากรัฐบาลของ

ประเทศถ่ินกําเนิดสินคา้หรือประเทศผูส่้งออก  ผูข้ายจะจัดหาเอกสารประกอบและข้อมูลท่ีกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกาํหนดใหก้บัผูซ้ื้อเพ่ือกาํหนดการรับสินคา้  การปล่อยสินคา้ในเวลาท่ีเหมาะสม พิธีการศุลกากร และ

การนําสินคา้เขา้ประเทศปลายทาง   ผูข้ายจะแจง้ผูซ้ื้อหากการนําเขา้หรือการส่งออกสินคา้จาํเป็นตอ้งใช้

ใบอนุญาตการนําเข้าหรือส่งออก และจะช่วยผูซ้ื้อในการทําให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาตดังกล่าว แต่ไม่ต้อง

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายหากผูซ้ื้อไม่ชดใชคื้น  ผูข้ายรับประกนัวา่ขอ้มูลการนาํเขา้หรือการส่งออกสินคา้ท่ีจดัหาให้

ผูซ้ื้อถูกตอ้งเป็นจริง และการขายทั้งหมดภายใตใ้บสัง่ซ้ือจะขายในราคาท่ีไม่ตํ่ากวา่ราคายติุธรรมตามกฎหมาย

ดว้ยการตอบโตก้ารทุ่มตลาดของประเทศซ่ึงส่งออกสินคา้ไปยงัประเทศนั้น 
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 ผูข้ายจะใชค้วามพยายามตามสมควรในทางการคา้เพ่ือรับรองให้สินคา้ท่ีจดัหาให้กบัผูซ้ื้อ และกระบวนการท่ี

ใชใ้นการผลิตสินคา้ดงักล่าวจะลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชีวิตสินคา้ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด รวมถึง

การลดการก่อใหเ้กิดขยะ การใชพ้ลงังานและทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ

จะเพ่ิมการใชว้สัดุท่ีนาํกลบัมาใช ้สามารถนาํกลบัมาใชไ้ด ้สามารถยอ่ยสลายทางชีวภาพได ้และปลอดสารพิษ

ใหสู้งสุด 

 ผูข้ายรับรองวา่ผูข้ายไม่และจะไม่ใชท้าส นกัโทษ เด็ก หรือแรงงานบงัคบัหรือโดยไม่สมคัรใจในรูปแบบอ่ืน

ใด ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งนิยามไว ้ในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัหาสินคา้หรือบริการให้กบัผูซ้ื้อตามขอ้กาํหนด

ของใบสัง่ซ้ือน้ี 

 ผูข้ายจะรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ผูข้ายเป็นสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมโครงการ AEO ตามท่ีองคก์ารศุลกากรโลก

ประกาศ หรือวา่ผูข้ายปฏิบติัตามขอ้แนะนาํหรือขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความปลอดภยัในโซ่อุปทานของโครงการ 

AEO  ผูข้ายจะชดใชแ้ละปกป้องผูซ้ื้อจากความรับผิด สิทธิเรียกร้อง การทวงถาม หรือค่าใชจ่้าย (รวมถึง ค่า

ทนายความหรือค่าวชิาชีพอ่ืน) ท่ีเกิดจากหรือเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามของผูข้าย 

 ผูข้ายจะไม่กระทาํและรับรองวา่ผูรั้บจา้งช่วงของตนจะไม่กระทาํการในลกัษณะหรือดาํเนินการใดๆ ท่ีจะหรือ

อาจคาดหมายไดว้่าจะทาํให้ผูซ้ื้อตอ้งรับผิดสําหรับการละเมิดพ.ร.บ. ต่อตา้นการทุจริต  FCPA  กฎหมาย

ต่อตา้นการให้สินบน และพระราชบัญญติั กฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์ หรือขอ้บังคบัอ่ืนใดในลกัษณะ

เดียวกัน ซ่ึงห้ามการเสนอ ให้ หรือสัญญาจะเสนอหรือให้เงิน หรือส่ิงมีค่าใดๆ โดยตรงหรือโดยออ้ม แก่

พนกังานเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาล องคก์รหรือหน่วยงานรัฐ พรรคการเมือง หรือหน่วยงานยอ่ย เพ่ือช่วยให้ผูข้าย

หรือผูซ้ื้อไดม้าหรือรักษาธุรกิจไว ้หรือไดรั้บความไดเ้ปรียบทางธุรกิจอนัไม่เป็นธรรม 

 ตลอดระยะเวลาของใบสัง่ซ้ือ ลูกคา้ของผูซ้ื้อ (หรือในทา้ยท่ีสุดแลว้เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เดิม) อาจขอ

หรือกําหนดให้ผูซ้ื้อเปิดเผยประเทศถ่ินกําเนิดของวตัถุดิบหรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์หรือสินค้า

ประกอบของผูซ้ื้อ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง สถานท่ีตั้งเหมืองท่ีทาํการสกดัแร่ซ่ึงใชส้ร้างเป็นวตัถุดิบดงักล่าว  

เม่ือผูซ้ื้อร้องขอ ผูข้ายจะจดัหาขอ้มูลและรายงานทั้งปวงตามท่ีอาจร้องขอ (รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบัผูจ้ดัหาสินคา้ของผูข้าย) เพ่ือให้ผูซ้ื้อสามารถเปิดเผยขอ้มูลของตนไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ และจะ

ดาํเนินการอ่ืนท่ีผูซ้ื้อกาํหนดตามสมควรเพ่ือปฏิบติัตามขอ้น้ี รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การซ้ือหรือการไดม้าโดย

ประการอ่ืนใดซ่ึงการเขา้ถึง (และการกาํหนดใหผู้จ้ดัหาสินคา้ของผูข้ายซ้ือหรือไดม้าโดยประการอ่ืนใดซ่ึงการ

เข้าถึง) ซอฟต์แวร์ "ติดตาม" วตัถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมอ่ืนตามท่ีผูซ้ื้อต้องการ  เพ่ือเป็นการ

ยกตวัอย่าง (แต่ไม่เป็นการจาํกดั) ขอ้กาํหนดของขอ้น้ีจะหมายรวมถึงการเปิดเผยให้ผูซ้ื้อทราบถึงขอ้มูลท่ี

จาํเป็นเพ่ือให้ลูกคา้ของผูซ้ื้อ (หรือในทา้ยท่ีสุดแลว้เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เดิม) สามารถปฏิบติัตาม

ขอ้บงัคบัให้เปิดเผยเก่ียวกบัแร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ตามมาตรา 1502 ของกฎหมายปฏิรูปภาคการธนาคารและการ

ปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคดอดด์-แฟรงค ์(U.S. Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) 
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(กฎหมายมหาชน 111-203) และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีประกาศตามกฎหมายดงักล่าว ขอ้บญัญติัหรือระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีอาจมีซ่ึงประเทศหรือรัฐอ่ืนบญัญติัไวเ้ก่ียวกบัแร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ รวมทั้งนโยบายของสังคมท่ีผูซ้ื้อ 

ลูกคา้ของผูซ้ื้อ หรือผูผ้ลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เดิมประสงค์จะปฏิบติัตาม หากหน่วยงานของรัฐบาลหรือ

หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลกาํหนดแนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรา 1502 นบัจากวนัท่ีทาํใบสัง่

ซ้ือน้ีเป็นตน้ไป ผูข้ายตกลงรับวา่จะเปล่ียนแปลงขอ้น้ีเพ่ือบงัคบัการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมดงักล่าว

โดยอตัโนมติัและโดยท่ีผูซ้ื้อไม่ตอ้งดาํเนินการใดๆ 

22. สิทธิในการตรวจสอบ  ผูซ้ื้อมีสิทธิในการส่งผูแ้ทนโดยชอบของตนไปตรวจสอบเอกสารและส่ือวสัดุทั้งปวงของ

ผูข้ายท่ีเก่ียวกบัภาระผกูพนัของผูข้ายตามใบสัง่ซ้ือน้ีหรือท่ีเก่ียวกบัค่าบริการท่ีผูข้ายเรียกเก็บจากผูซ้ื้อเม่ือใดก็ไดต้ามสมควร 

หากผูซ้ื้อร้องขอ ผูข้ายจะจดัหารายการทางการเงินในอดีต ปัจจุบนั และล่วงหนา้ให้กบัผูซ้ื้อ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง งบ

กาํไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด และขอ้มูลประกอบของผูข้าย บริษทัในเครือและบริษทัยอ่ยของผูข้ายท่ีเก่ียวขอ้งใน

การผลิต จดัหา หรือจดัหาเงินทุนสาํหรับสินคา้หรือส่วนประกอบใดๆ ของสินคา้  ผูซ้ื้ออาจใชร้ายงานทางการเงินท่ีไดจ้ดัหา

ให้ตามข้อ 22 น้ีเพ่ือประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามใบสั่งซ้ือของผู ้ขายเท่านั้ น โดยไม่มี

วตัถุประสงค์อ่ืน เวน้แต่ผูข้ายตกลงเป็นประการอ่ืนใดเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ผูข้ายจะเก็บรักษาสมุดและบญัชีทั้งหมดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัใบสัง่ซ้ือน้ีเป็นระยะเวลาส่ี (4) ปีหลงัจากส่งมอบผลิตภณัฑต์ามใบสัง่ซ้ือน้ีแลว้เสร็จ 

23. ความประพฤติตามหลักธรรมจรรยา  พนักงานของผูข้ายจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์

บอร์กวอร์เนอร์ (BorgWarner Supplier Code of Conduct) ซ่ึงช้ีแจงอยา่งชดัเจนในคู่มือผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตบ์อร์กวอร์

เนอร์ BorgWarner Supplier Manual) การปฏิบติัตามมาตรฐานน้ีเป็นองคป์ระกอบบงัคบัในสัญญาซ้ือขายทัว่โลกของผูซ้ื้อ 

และตอ้งใชบ้งัคบักบัผูรั้บจา้งช่วงของผูข้ายเช่นกนั  ทั้งจรรยาบรรณผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตบ์อร์กวอร์เนอร์และคู่มือผูผ้ลิต

ช้ินส่วนยานยนตบ์อร์กวอร์เนอร์รวมอยูใ่นใบสัง่ซ้ือน้ีโดยการอา้งถึง และผกูพนัผูข้าย 

24. การควบคุมคุณภาพ  ผูข้ายจะรักษาการตรวจสอบและทดสอบเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพอย่างเพียงพออยูเ่สมอ 

เพ่ือรับรองสินคา้เป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีระบุอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย และเม่ือผูซ้ื้อร้องขอ จะจดัหาผลการตรวจสอบและ

ทดสอบเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพท่ีมีหลกัฐานยนืยนัตามคู่มือผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตบ์อร์กวอร์เนอร์  ผูข้ายจะแจง้ให้ผูซ้ื้อ

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนเปล่ียนแปลงกระบวนการท่ีใชใ้นการผลิตหรือขอ้กาํหนดของสินคา้ท่ีผูซ้ื้อระบุและสั่งซ้ือ

ตามใบสัง่ซ้ือน้ี  แต่จะตอ้งไม่เปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดท่ีผูซ้ื้อระบุซ่ึงใชใ้นการผลิตโดยไม่ไดรั้บหนงัสือยินยอมจากผูซ้ื้อก่อน 

และจะตอ้งเป็นไปตามคู่มือผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตบ์อร์กวอร์เนอร์ 

25. บริการ ณ สถานทีอ่ืน่ของผู้ซื้อ  หากมีการใชแ้รงงานหรือให้บริการเก่ียวกบัใบสั่งซ้ือน้ี ณ สถานท่ีอ่ืนใดท่ีอยูภ่ายใต้

การถือครองหรือการควบคุมของผูซ้ื้อหรือบุคคลอ่ืน ผูข้ายตกลงจะชดใชแ้ละปกป้องผูซ้ื้อ ตวัแทน พนกังาน ลูกคา้ และผูใ้ช้

ของผูซ้ื้อและผลิตภณัฑ์ของบุคคลดงักล่าว จากการฟ้องร้อง คดีความ หรือการดาํเนินคดีตามกฎหมายหรือตามความเป็น

ธรรม และจากสิทธิเรียกร้อง การทวงถาม ความสูญเสีย คาํพิพากษา ค่าเสียหาย ค่าใชจ่้าย หรือความรับผิดทั้งปวง รวมถึง ค่า
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ทนายความตามสมควร ท่ีเกิดจากหรือเก่ียวขอ้งกบัแรงงานและบริการท่ีจะจดัให้ ไม่วา่จะเก่ียวขอ้งกบัความประพฤติของผู ้

ซ้ือ พนกังาน หรือตวัแทนของผูซ้ื้อหรือไม่ 

26. อะไหล่  ในกรณีท่ีสินคา้จาํเป็นตอ้งไดรั้บบริการ ผูข้ายจะมีคลงัสินคา้อะไหล่ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อเป็น

ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบหา้ (15) ปีหลงัจากการขนส่งสินคา้คร้ังสุดทา้ย  ผูข้ายจะจดัใหมี้อะไหล่แก่ผูซ้ื้อในราคาท่ีดีพอๆ กบั

ผูข้ายรายอ่ืน ซ่ึงไม่เกินกวา่ราคาท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ท่ีเทียบเคียงกนัไดร้ายอ่ืนของผูข้าย 

27. เบ็ดเตล็ด  ใบสั่งซ้ือน้ี พร้อมทั้งเอกสารแนบทา้ย บญัชีแนบทา้ย คู่มือ หรือขอ้ตกลงเพ่ิมเติมท่ีอา้งถึงในใบสั่งซ้ือน้ี

เป็นการเฉพาะ และ "ขอ้ตกลงการรักษาความลบัของผูจ้ดัหาสินคา้" ใดท่ีมีอยูเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร (หรือเรียกวา่ "สัญญาผู ้

จดัหาสินคา้" หรือ "สญัญาหลกัประกนัของผูจ้ดัหาสินคา้") หรือขอ้ตกลงในลกัษณะเดียวกนัท่ีเขา้ทาํระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 

ถือเป็นขอ้ตกลงท่ีสมบูรณ์ระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อเก่ียวกบัเร่ืองท่ีระบุในขอ้ตกลงดงักล่าว และมีผลเหนือการรับรองและ

ขอ้ตกลงโดยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรทั้งปวงซ่ึงมีข้ึนก่อนหนา้น้ี 

 หา้มผูข้ายโอนสิทธิหรือมอบหมายภาระผกูพนัของตนไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนตามใบสัง่ซ้ือน้ี โดยไม่ไดรั้บ

หนงัสือยนิยอมจากผูซ้ื้อก่อน การขายส่วนไดเ้สียท่ีมีอาํนาจควบคุมในหลกัทรัพยท่ี์มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ซ่ึงอยูใ่นมือของผูข้าย การควบกิจการ หรือการรวมธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูข้าย ซ่ึงเปล่ียนแปลงอาํนาจควบคุม

สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูข้าย หรือผูข้ายไม่ใช่บริษทัท่ีคงอยูภ่ายหลงัการควบกิจการ จะถือเป็นการโอน

สิทธิในใบสัง่ซ้ือท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมของผูซ้ื้อ 

 ผูซ้ื้อมีความรับผิดแต่ผูเ้ดียวต่อผูข้ายตามใบสั่งซ้ือ (รวมถึงการเลิก ครบกาํหนด หรือยกเลิกใบสั่งซ้ือ) ในการ

ชาํระเงินสาํหรับสินคา้และบริการ และชาํระเงินท่ีเก่ียวกบัการเลิกใบสัง่ซ้ือตามท่ีบรรยายไวข้า้งตน้  ผูซ้ื้อจะไม่

มีความรับผิดใดทั้งส้ินต่อผูข้าย สําหรับการสูญเสียผลกาํไรหรือประโยชน์ หรือผลกาํไรหรือประโยชน์ท่ี

คาดหมาย เบ้ียปรับ หรือค่าเสียหายสืบเน่ือง ค่าเสียหายต่อเน่ือง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเป็นทวีคูณ 

หรือค่าเสียหายเพ่ือเป็นเยีย่งอยา่ง หรือความรับผิดท่ีเก่ียวกบัคาํสัง่ซ้ือน้ี ไม่วา่สาํหรับการผิดสญัญา ความรับผิด

ทางละเมิด การชาํระเงินล่าชา้ ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น การบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล ความเจ็บป่วย หรือ

การเสียชีวติ หรือประการอ่ืนใด 

 ใบสั่งซ้ือน้ีระบุรวมสิทธิท่ีเก่ียวกบัการคืนอากรศุลกากรและอากรขาเขา้ หากมี รวมถึงสิทธิท่ีเกิดข้ึนโดยการ

เขา้แทนท่ีกัน และสิทธิท่ีอาจได้มาจากผูจ้ ัดหาสินคา้ของผูข้าย ซ่ึงผูข้ายสามารถโอนให้กบัผูซ้ื้อได้  ผูข้าย

จะแจง้ใหผู้ซ้ื้อทราบถึงการมีอยูข่องสิทธิดงักล่าว และเม่ือมีการร้องขอใหจ้ดัหาเอกสารตามท่ีอาจจาํเป็นเพ่ือให้

ไดม้าซ่ึงการคืนอากรดงักล่าว 
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 การท่ีคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่เรียกร้องใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงปฏิบติัตามใบสัง่ซ้ือน้ี จะไม่กระทบกระเทือน

ต่อสิทธิในการเรียกร้องการปฏิบติัตามใบสัง่ซ้ือน้ีในภายหลงั และการยกเวน้การผิดบทบญัญติัใดของใบสัง่ซ้ือ

น้ีโดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดก็ไม่ถือเป็นการยกเวน้การผิดบทบญัญติัเดิมหรือบทบญัญติัอ่ืนใดในคร้ังถดัมา 

 ผูข้ายและผูซ้ื้อเป็นคู่สัญญาท่ีเป็นอิสระต่อกนั ไม่มีขอ้ความใดในใบสั่งซ้ือน้ีจะทาํให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง

เป็นตวัแทนหรือผูแ้ทนตามกฎหมายของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเพ่ือวตัถุประสงคใ์ดๆ และไม่เป็นการให้อาํนาจ

แก่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในการรับเอาหรือก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัแทนหรือในนามของคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง 

 ใบสัง่ซ้ือน้ีจะตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คาํนึงถึงการขดักนัแห่งหลกักฎหมาย ทั้งน้ี จะไม่ใช้

บงัคบัอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซ้ือขายระหว่างประเทศ (United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods)  ผูข้ายตกลงวา่เขตอาํนาจและสถานท่ีสาํหรับการฟ้องร้องหรือ

ดาํเนินคดีหรือเก่ียวกบัใบสั่งซ้ือน้ี คือศาลท่ีเหมาะสมในประเทศไทย และสละสิทธ์ิในการโตแ้ยง้เขตอาํนาจ

และสถานท่ีดงักล่าวไวเ้ป็นการเฉพาะ 

 หากขอ้กาํหนดใดในใบสัง่ซ้ือน้ีไม่สมบูรณ์หรือใชบ้งัคบัไม่ไดต้ามบทกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บญัญติั ใบสัง่ซ้ือท่ี

ดาํเนินการ หรือหลกันิติธรรมอ่ืน ให้ถือวา่ขอ้กาํหนดนั้นถูกปรับปรุงใหม่หรือตดัออกตามท่ีผูซ้ื้อกาํหนดตาม

สมควร แต่เพียงเท่าท่ีจาํเป็นในการปฏิบติัตามบทกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บญัญติั ใบสัง่ซ้ือ หรือหลกันิติธรรมอ่ืน

ดงักล่าว และบทบญัญติัอ่ืนใดของใบสั่งซ้ือน้ีจะยงัมีผลบงัคบัอยา่งสมบูรณ์  หากใบสั่งซ้ือน้ีครอบคลุมสินคา้

หรือบริการท่ีจะส่งออกหรือนาํเขา้จากประเทศอ่ืนนอกเหนือจากประเทศไทย ซ่ึงมีกฎหมาย หลกัเกณฑ ์หรือ

ระเบียบขอ้บงัคบัซ่ึงกระทบต่อการประกอบหรือคุณภาพของสินคา้หรือบริการ หรือขอ้กาํหนดอ่ืนใดท่ีเป็น

สาระสาํคญัของใบสัง่ซ้ือน้ี ผูข้ายจะแจง้ให้ผูซ้ื้อทราบ และผูซ้ื้ออาจเลือกท่ีจะจดัทาํขอ้ตกลงเพ่ิมเติมแนบทา้ย

ใบสัง่ซ้ือน้ี โดยกล่าวถึงกฎหมาย หลกัเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าว หรืออาจสัง่ใหช้ี้แนะผูข้ายเก่ียวกบั

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในการขายท่ีใชบ้งัคบัการซ้ือของผูซ้ื้อในประเทศอ่ืนเช่นวา่นั้น และเม่ือผูซ้ื้อมีคาํช้ีแนะ

ดงักล่าว ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีเป็นทางเลือกนั้นจะบงัคบัใบสัง่ซ้ือ 

 สิทธิและวธีิการเยยีวยาแกไ้ขท่ีสงวนไวส้าํหรับผูซ้ื้อในใบสัง่ซ้ือน้ี จะเป็นสิทธิและวธีิการเยยีวยาแกไ้ขท่ีสะสม

รวมและเพ่ิมข้ึนจากวธีิการเยยีวยาแกไ้ขอ่ืนทั้งปวงท่ีมีใหแ้ก่ผูซ้ื้อตามกฎหมายหรือตามความเป็นธรรม 

 การส่งมอบ การตรวจสอบ การชาํระเงิน หรือการรับสินคา้ และการปฏิบติัตามใบสั่งซ้ือแลว้เสร็จ การเลิก 

หรือการยกเลิกใบสั่งซ้ือน้ีจะไม่กระทบกระเทือนต่อขอ้สัญญา คาํรับรอง และคาํรับประกนัของผูข้ายตาม

ใบสัง่ซ้ือน้ี 
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 หากใบสั่งซ้ือน้ีระบุครอบคลุมถึงสินคา้หรือบริการเพ่ือให้ผูซ้ื้อใชใ้นการปฏิบติัตามสัญญา สัญญาช่วง หรือ

ใบสั่งซ้ือท่ีมีรัฐบาลไทย หรือหน่วยงานหรือกรมของรัฐบาลไทยเป็นผูรั้บจา้งหลกั ขอ้กาํหนดและเง่ือนไข

เพ่ิมเติมท่ีระบุในขอ้กาํหนดเพ่ิมเติม ก แนบทา้ยใบสัง่ซ้ือน้ีจะใชบ้งัคบั 

 หากใบสัง่ซ้ือน้ีระบุครอบคลุมถึงสินคา้หรือบริการท่ีผูข้ายจะส่งมอบใหก้บั หรือเพ่ือผลประโยชน์ของสถานท่ี

ของผูซ้ื้อท่ีอยูน่อกประเทศไทย ใบสัง่ซ้ือน้ีจะอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขเฉพาะท่ีผูซ้ื้อไดแ้ถลงไวส้าํหรับ

ประเทศซ่ึงสถานท่ีดงักล่าวตั้งอยู ่

แกไ้ขเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 

  


