
 
ขอ้ตกลงเพิม่เตมิส ำหรบัสญัญำทีท่ ำในแตล่ะประเทศ-ประเทศไทย 

COUNTRY SUPPLEMENT – THAILAND 
โปรดอ่ำนขอ้ตกลงนีพ้รอ้มกบัเงือ่นไขกำรจดัซือ้ส ำหรบัสญัญำทีท่ ำในตำ่งประเทศ 

TO BE READ IN CONJUNCTION WITH GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 
 
ขอ้ตกลงเพิ่มเติมส ำหรบัสญัญำที่ท ำในประเทศไทยนีจ้ะใชค้วบคู่ไปกบัเงือ่นไขกำรจดัซือ้ส ำหรบัสญัญำทีท่ ำใน
ต่ำงประเทศ (เงือ่นไขมำตรฐำน) หำกเงือ่นไขของขอ้ตกลงเพิม่เตมิส ำหรบัสญัญำทีท่ ำในประเทศไทยนีไ้ม่สอดคลอ้ง
กบัเงือ่นไขมำตรฐำน  ใหย้ึดตำมขอ้ตกลงเพิม่เติมส ำหรบัสญัญำทีท่ ำในประเทศไทยนีเ้ป็นหลกั และมีสิทธเิหนือ
เงือ่นไขมำตรฐำน กำรอำ้งองิถงึทีด่ำ้นล่ำงนีจ้ะตรงกบัเลขขอ้ทีร่ะบุในเงือ่นไขมำตรฐำน 
 
This Country Supplement is to be read with the Johnson Controls’ Global Terms and 
Conditions of Purchase (“Global Terms”).  Where the terms of the Country Supplement is not 
consistent with the Global Terms, the terms set out in this Country Supplement shall prevail 
and have priority above the Global Terms. Reference below expressed in numerals correlate 
to the Global Terms.  
 
 

1. แกไ้ขเนือ้หาในเง่ือนไขขอ้ 18.1.1 ใหเ้ป็นดงัตอ่ไปนี:้ 
Clause 18.1.1 to be amended as follows: 

 
บรษิทัใดๆ และทัง้หมดซึง่รบัประกนัภยัตำมเงือ่นไขของสญัญำนีจ้ะตอ้งมคีุณสมบตัติรงตำมตำมขอ้ก ำหนด
เกีย่วกบัควำมมั่นคงทำงกำรเงนิขัน้ต ่ำ กรมธรรมป์ระกนัภยัทัง้หมดจะตอ้งจดัท ำโดยบรษิทัซึง่ไดร้บักำรจดั
อนัดบัที ่โดยบรษิทั A.M. Best (ดงัทีก่ ำหนดในคู่มอืกำรจดัอนัดบัฉบบัล่ำสดุของ Best ที ่A.M. และบรษิทั
เผยแพร)่  ระดบั A-V หรอืสูงกว่ำ หรอืในอนัดบัทีเ่ทยีบเท่ำหำกจดัอนัดบัโดยบรษิทัจดัอนัดบัรำยอืน่ 
 
Any and all companies providing insurance required by this contract must meet certain 
minimum financial security requirements. All insurance policies must be written by 
companies with a current A.M. Best’s rating (as set forth in the most current edition of 
Best’s Key Rating Guide, published by A.M. Best and Company) of A-V or better or 
equivalent of another Rating agency. 
 

2. แกไ้ขเนือ้หาในเง่ือนไขขอ้ 18.1.5 ใหเ้ป็นดงัตอ่ไปนี:้ 
Clause 18.1.5 to be amended as follows: 
 
ผูเ้อำประกนัภยัรว่ม  - ผูซ้ ือ้ เจำ้ของ และบุคคลอืน่ใด ดงัทีอ่ำจไดร้บัค ำขอตำมสมควร อำจถูกระบุช ือ่เป็นผู ้
เอำประกนัภยัเพิม่เตมิภำยใตค้วำมรบัผดิทัว่ไปในเชงิพำณิชยแ์ละควำมรบัผดิต่อสำธำรณะส ำหรบังำนทีท่ ำ
ภำยใตค้ ำสัง่ซ ือ้ 
 
Additional Insured’s - Buyer, the Owner and any other entities as may be reasonably 
requested shall be named as additional insured’s under the Commercial General 
Liability and Public Liability with respect to work performed under the Order. 
 

3. แกไ้ขเนือ้หาในเง่ือนไขขอ้ 18.2.1 ใหเ้ป็นดงัตอ่ไปนี:้ 
Clause 18.2.1 to be amended as follows: 
 
วงเงนิควำมคุม้ครอง – ประเทศไทย 
Coverage Limits – Thailand 
 



 
 

ประเภทของประกนัภยั  
Type of Insurance 

วงเงนิควำมคุม้ครองขัน้ต ่ำ 
Minimum Limits 

ควำมรบัผดิทัว่ไปในเชงิพำณิชย*์  ประกนัภยัควำมรบัผดิ
ต่อกำรบำดเจ็บต่อร่ำงกำยหรือควำมเสียหำยต่อ
ทรพัยส์นิทีเ่กดิจำกสถำนที ่กำรด ำเนินกำร กำรบำดเจ็บ
ของบุคคล ผลิตภณัฑ/์ กำรท ำงำนเสร็จสมบูรณ ์และ
ควำมรบัผิดตำมสญัญำที่คุม้ครองเงื่อนไขเกีย่วกบักำร
ชดใชค้่ำเสียหำยดังที่ระบุในสญัญำขอ้ที่เกี่ยวกบักำร
ชดใชค้่ำเสยีหำย  
 
Commercial General Liability * , insurance for 
bodily injury and property damage arising 
from premises, operations, personal injury, 
products/ completed operations, and 
contractual liability covering the indemnity 
provision as set forth in the indemnification 
section 

1,000,000  ดอลลำรส์หรฐั (หรอืจ ำนวนเงินทีเ่ทียบเท่ำ
ในสกุลเงินอื่น) ต่อคร ัง้ และต่อหน่ึงชว่งระยะเวลำเอำ
ประกนัภยั ต่อหน่ึงผลงำนและกำรท ำงำนทีเ่สรจ็สมบูรณ ์
กำรบำดเจ็บต่อบุคคลและควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำร
โฆษณำผลติภณัฑห์รอืบรกิำร  
 
 
 
USD $1,000,000 (or equivalent amount in 
other currency) per occurrence and general 
aggregate, product and completed operation 
aggregate, personal & advertising injury. 

* หรอื จะเลือกประกนัทีม่ีควำมรบัผิดต่อสำธำรณะและ
ควำมรบัผดิต่อผลติภณัฑ ์

 ควำมคุ ้มครองทร ัพยส์ินที่อ ยู่ภำยใต ้กำร
ควบคุมดูแลของผูเ้อำประกนัภยั 

 กำรท ำงำนนอกสถำนที ่
 เงือ่นไขว่ำดว้ยกำรท ำงำนทีส่มบูรณ ์

จะตอ้งมีกำรรวมเงือ่นไขทัง้สำมขอ้นีใ้นกรมธรรม ์และลบ
ขอ้ยกเวน้เกีย่วกบัควำมรบัผดิตำมสญัญำ 
 
* Alternatively, Public Liability and Products 
Liability is acceptable. 

 Care, Custody & Control coverage 
 Working Away From the Premises 
 Complete Operation Clause 

All three clauses above shall be included in the 
policy, Contractual Liability exclusion to be 
deleted 

1,000,000  ดอลลำรส์หรฐั (หรอืจ ำนวนเงินทีเ่ทียบเท่ำ
ในสกุลเงินอื่น) ต่อคร ัง้ และต่อหน่ึงชว่งระยะเวลำเอำ
ประกนัภยั 
 
 
 
 
 
 
USD $1,000,000 (or equivalent amount in 
other currency) per occurrence and general 
aggregate. 

ประกันภัยรถยนตซ์ ึ่งคุ ้มครองพำหนะ ทุกคันที่มี
ใบอนุญำตใชถ้นนสำธำรณะซึง่เกี่ยวขอ้งกบังำนที่ท ำ 
(ในกรณีทีผู่ท้ ำสญัญำใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสเ์ท่ำน้ัน) 
 
Automobile Liability covering all autos with 
license for public road using in connection 
with the work performed (only if contractor 
provides logistics services) 

วงเงนิตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 
 
 
 
Statutory Limits 

เงนิทดแทนแรงงำน (ไม่ใชห้ำกผูท้ ำสญัญำไม่มสี่วนรว่ม
ในงำนที่ท ำในสถำนที่บร ิกำร/ปฏิบัติงำน (on-site 
work) 
 

วงเงนิตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 
 
 
 



 

Workers’ Compensation (not applicable, if 
contractor does not participate on-site work) 

Statutory Limits 

ควำมรบัผิดทำงวิชำชพี (เฉพำะกรณีที่ผูท้ ำสัญญำ
ใหบ้รกิำรทำงวิชำชพี เชน่ กำรออกแบบ กำรบรหิำร
จดักำรกำรกอ่สรำ้ง) 
 
Professional Liability (only applicable if 
contractor provide professional services, e.g. 
design, construction management) 

500,000 ดอลลำรส์หรฐั (หรอืจ ำนวนเงนิทีเ่ทียบเท่ำใน
สกุลเงนิอืน่) ต่อกำรเรยีกรอ้งค่ำสนิไหมแต่ละคร ัง้  
 
 
USD $500,000 (or equivalent amount in other 
currency) each claim 

4. แกไ้ขเนือ้หาในเง่ือนไขขอ้ 36. ใหเ้ป็นดงัตอ่ไปนี:้ 
Clause 36. To be amended as follows: 
 
ลบเงือ่นไขขอ้นีอ้อกและแทนทีด่ว้ยเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปนี ้โปรดสงัเกตว่ำขอ้สนันิษฐำนเกีย่วกบักำร
ผิดสญัญำจะตอ้งยื่นขออนุญำโตตุลำกำกบัศูนยอ์นุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศ สิงคโปร ์ เวน้แต่มี
เหตุผลเป็นอย่ำงอืน่. 
 
Clause to be deleted and replaced with one of the following options. Please note that 
the default position should be submission to arbitration with the Singapore 
International Arbitration Centre unless there are reasons otherwise. 
 
ตวัเลอืก (1) ศูนยอ์นุญาโตตลุาการระหว่างประเทศ สงิคโปร:์ 
Either (1)  The Singapore International Arbitration Centre: 
 
ค ำสั่งซ ือ้จะอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของกฎหมำยแห่งรำชอำณำจกัรไทย ขอ้พิพำทใดๆ ทีเ่กดิจำกหรอื
เกีย่วกบัสญัญำนี ้รวมถงึขอ้สงสยัใดๆเกีย่วกบักำรมีอยู่ ควำมสมบูรณ ์หรอืกำรบอกเลกิสญัญำนี ้จะตอ้ง
น ำเสนอและไดร้บักำรตดัสนิถงึทีสุ่ดโดยกำรอนุญำโตตุลำกำรของศูนยอ์นุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศ 
สงิคโปร ์(“SIAC”) ตำมระเบยีบกำรอนุญำโตตุลำกำรของศูนยอ์นุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศ สงิคโปร ์ 
("ระเบียบ SIAC ") ณ เวลำที่มีกำรบงัคบั โดยระเบียบดงักล่ำวจะถือว่ำรวมอยู่ในขอ้สญัญำนี้โดยกำร
อำ้งองิถงึ สถำนทีส่ ำหรบักำรอนุญำโตตุลำกำร คอื ประเทศสงิคโปร ์คณะอนุญำโตตุลำกำรจะประกอบดว้ย
อนุญำโตตุลำกำรจ ำนวน [*JC  พิจำรณำว่ำจะใชอ้นุญำโตตุลำกำรหน่ึงหรอืสำมท่ำน ขึน้อยู่กบัขนำด
ของสญัญำและควำมซบัซอ้นของธรุกรรม] ท่ำน ภำษำทีใ่ชใ้นกำรอนุญำโตตุลำกำรคอืภำษำองักฤษ 
 
The Order will be governed by the laws of Thailand. Any dispute arising out of or in 
connection with this contract, including any question regarding its existence, validity 
or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by 
the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) in accordance with the 
Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") for 
the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this 
clause. The seat of the arbitration shall be Singapore. The Tribunal shall consist of [*JC 
to consider either one or three arbitrators depending on the quantum of the contract 
and the complexity of the transaction] arbitrator(s). The language of the arbitration 
shall be English. 
 
หรอื  
OR 
 
 
(2) การยืน่ตอ่ศาลในประเทศ 



 
Submission to local courts. 
 
สญัญำนีอ้ยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลและจะตีควำมตำมกฎหมำยของรำชอำณำจกัรไทย และคู่สญัญำแต่ละ
ฝ่ำย ณ ทีนี่ต้กลงจะน ำขึน้ยืน่ต่อเขตอ ำนำจทีไ่ม่ผูกขำดของศำลแห่งรำชอำณำจกัรไทยเพือ่ขอระงบัขอ้
พพิำทใดๆ ซึง่อำจเกดิจำกหรอืเกีย่วกบัสญัญำนี ้
 
This agreement is governed by, and shall be construed in accordance with, the laws of 
the Kingdom of Thailand, and each of the parties hereto agree to submit to the non-
exclusive jurisdiction of the courts of Thailand for the resolution of any disputes, which 
may arise out of or in connection with this Agreement. 
 
 

- จบ – 
-End - 


