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เง่ือนไขการจดัซือ้ส าหรบัสญัญาทีท่ าท ัว่โลก  (เง่ือนไขมาตรฐาน) 
GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 

แกไ้ขคร ัง้สุดทา้ยวนัที ่20 มนีาคม พ.ศ. 2558 
Last revised March 20, 2015 

 
เงือ่นไขต่อไปนีจ้ะใชเ้มือ่มีการอา้งองิถงึโดยค าสั่งซ ือ้หรอืเอกสารอืน่ใดของผูซ้ ือ้ 

These Terms apply when referenced by Buyer’s purchase order or other documentation. 

 

1.   การ เสนอ การยอมรบั เงือ่นไขพเิศษเฉพาะราย ขอ้มูลเกีย่วกบัผูซ้ ือ้ ขอ้ตกลงเพิม่เตมิเกีย่วกบัสญัญาทีท่ าในแต่ละประเทศ  
ค าสั่งซ ือ้แต่ละรายการทีผู่ซ้ ือ้ออก (“ค าสั่งซ ือ้”)  เป็นการเสนอซือ้สินคา้หรอืบรกิารหรอืสินคา้และบรกิารต่อผูข้าย (รวมเรยีกว่า 
“สินคา้”) และจะรวมอยู่ในหรอือยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของเงื่อนไขการจดัซือ้ส าหรบัสญัญาที่ท าในต่างประเทศดงัทีอ่าจมีการ
เพิม่เตมิใหเ้หมาะกบัประเทศหรอืการใชง้านเฉพาะ โดยเงือ่นไขการจดัซือ้อืน่ๆ ปรากฏอยู่ใน 
 http://www.johnsoncontrols.com/betandc (รวมเรยีกว่า “เงือ่นไข”) ค าสัง่ซ ือ้ดงักล่าวจะแทนทีข่อ้ตกลง ค าสัง่ซ ือ้ การเสนอ
ราคา ขอ้เสนอ และการสือ่สารอืน่ทีท่ าขึน้กอ่นหนา้ทัง้หมดเกีย่วกบัสนิคา้ภายใตค้ าสัง่ซ ือ้ดงักล่าว ยกเวน้สญัญาทีไ่ดม้กีารลงนาม
กอ่นหนา้ (เชน่ หนังสอืแจง้การชนะการประกวดราคา สญัญาการจดัซือ้จดัหาสนิคา้  รายงานแสดงสถานะของงาน (SOW) หรอื
ขอ้ตกลงว่าดว้ยการไม่เปิดเผยขอ้มูล) จะมผีลและก ากบัดูแลอย่างต่อเน่ืองภายใตข้อบเขตทีว่่าเงือ่นไขดงักล่าวเป็นประโยชนต์่อผูข้าย
มากกว่า ผูซ้ ือ้จะตอ้งระบุการแกไ้ขเงือ่นไขใดๆ อย่างชดัเจนในค าสัง่ซ ือ้ ค าสัง่ซ ือ้จะไม่เป็นการกอ่ตัง้การยอมรบัการเสนอหรอืขอ้เสนอ
ใดๆ โดยผูซ้ ือ้   การอา้งองิใดๆ ถงึการเสนอหรอืขอ้เสนอใดๆ ทีผู่ข้ายท าขึน้ในค าสัง่ซ ือ้จะเป็นเพยีงการผนวกรวมค าอธบิายหรอืคุณ
ลกัษณะเฉพาะของสนิคา้ทีร่ะบุในขอ้เสนอทีท่ าขึน้กอ่นหนา้ ภายใตข้อบเขตทีว่่าค าอธบิายหรอืคุณลกัษณะเฉพาะดงักล่าวไม่ตอ้ง
ขดัแยง้กบัค าอธบิายหรอืคุณลกัษณะเฉพาะในค าสัง่ซ ือ้ ผูข้ายตกลงยอมรบัเงือ่นไขเหล่านีแ้ละถอืว่าสญัญาเกดิขึน้โดยการท าสิง่หน่ึง
สิง่ใดต่อไปนี:้ (ก) เร ิม่งานใดๆ ภายใตค้ าสัง่ซ ือ้ดงักล่าว (ข) ยอมรบัค าสัง่ซ ือ้เป็นลายลกัษณอ์กัษร หรอื (ค) กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการ
ยอมรบัการมอียู่ของสญัญาซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสาระส าคญัของค าสัง่ซ ือ้ดงักล่าว  ค าส ัง่ซ ือ้จะจ ากดัอยู่ภายใตแ้ละเป็นไปตาม
เง่ือนไขเหล่านีห้ลงัจากผูข้ายยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวอย่างเจาะจง  เงือ่นไขเพิม่เตมิหรอืทีแ่ตกต่างไปใดๆ ซึง่ผูข้ายเสนอ ไม่
ว่าในใบเสนอราคา การตอบรบั ใบแจง้ราคา หรอืเอกสารอืน่ใดของผูข้าย ผูซ้ ือ้จะไม่ยอมรบั ขอปฏเิสธอย่างชดัเจน และจะไม่เป็นส่วน
หน่ึงของค าสัง่ซ ือ้ดงักล่าว  การแกไ้ขค าสัง่ซ ือ้แต่ละรายการจะตอ้งท าตามเงือ่นไขในขอ้ 37 เท่าน้ัน   “ผูซ้ ือ้” เป็นบรษิทัย่อยหรอืบรษิทั
สาขาของจอหน์สนั คอนโทรล องิค ์ ทีม่ชี ือ่ระบุในค าสัง่ซ ือ้  หากไม่มกีารระบุชือ่หน่วยงาน  ผูซ้ ือ้คอืหน่วยธรุกจิทีใ่หบ้รกิารเกีย่วกบั
ระบบประสทิธภิาพความเย็นในอาคาร(Building Efficiency) ของจอหน์สนั คอนโทรล องิค ์เวน้แต่ทีร่ะบุในแถลงการณข์องประเทศ
ดงักล่าว เงือ่นไขของค าสัง่ซ ือ้แต่ละรายการ ประกอบดว้ย (และหากมกีารระบุไว ้ จะแทนทีโ่ดย) ขอ้ตกลงเพิม่เตมิส าหรบัสญัญาทีท่ า
ขึน้ในแต่ละประเทศส าหรบัประเทศทีม่กีารออกค าสัง่ซ ือ้และ/หรอืประเทศทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของผูข้าย ดงัทีร่ะบุในค าสัง่ซ ือ้ 

 

1.  Offer; Acceptance; Exclusive Terms; Identity of Buyer; Country Supplement.   

Each purchase order issued by Buyer (“Order”) is an offer to Seller for the purchase of goods, services, or goods and 

services (collectively, the “Supplies”) and includes and is governed by these Global Terms and Conditions of Purchase, 

as supplemented, for a country or specific application, by other applicable terms and conditions of purchase available 

at http://www.johnsoncontrols.com/betandc (collectively, “Terms”). The Order supersedes all prior agreements, orders, 

quotations, proposals and other communications regarding Supplies covered by the Order, except that a signed prior 

agreement (such as an award letter, Supply Agreement, Statement of Work or Non-Disclosure Agreement) will 

continue to apply and govern to the extent the terms therein are more beneficial to Buyer. Any other modification of 

Buyer’s Terms must be expressly stated in the Order.  The Order does not constitute an acceptance of any offer or 

proposal made by Seller.  Any reference in the Order to any offer or proposal made by Seller is solely to incorporate 

the description or specifications of Supplies in the prior proposal, but only to the extent that the description or 

specifications do not conflict with the description and specifications in the Order.  Seller accepts these Terms and 

forms a contract by doing any of the following: (a) commencing any work under the Order; (b) accepting the Order 

in writing; or (c) any other conduct that recognizes the existence of a contract with respect to the subject matter of 

the Order.  The Order is limited to and conditional upon Seller’s acceptance of these Terms exclusively.  Any 

additional or different terms proposed by Seller, whether in Seller’s quotation, acknowledgement, invoice or 

otherwise, are unacceptable to Buyer, are expressly rejected by Buyer, and will not become part of the Order.  Each 

Order can be modified only under Section 37.   “Buyer” is the subsidiary or affiliate of Johnson Controls, Inc. 

identified in the Order; if no such entity is identified, the Buyer is the Building Efficiency business of Johnson 

Controls, Inc. unless otherwise stated in the applicable Country Statement.  The Terms of each Order include (and 

where indicated, are superseded by) the Country Supplement for the country from which the Order is issued and/or 

the country in which Seller is located, as indicated in the Order. 

 

 

http://www.johnsoncontrols.com/betandc
http://www.johnsoncontrols.com/betandc
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2.  

ระยะเวลาของค าสั่งซ ือ้   จากสิทธิการบอกเลิกส ัญญาของ ผูซ้ ือ้ สญัญาที่เกิดจากค าสั่งซ ือ้มีผลผูกพนัคู่สญัญาเป็น
ระยะเวลาหน่ึงปีนับจากวนัที่ของค าสั่งซ ือ้ซ ึง่ไดส้่งใหแ้ก่ผูข้าย หรอืจนถึงวนัที่หมดอายุหากมีการระบไุวบ้นค าสั่งซ ือ้ดงักล่าว 
จากสิทธิการบอกเลิกสญัญาของผูซ้ ือ้ ค าสั่งซ ือ้จะต่ออายุออกไปโดยอตัโนมตัอิกีหน่ึงปีหลงัจากสิน้สุดอายุเบือ้งตน้ของสญัญา 
เวน้แต่ผูข้ายท าค าบอกกล่าวแจง้ความประสงคท์ีจ่ะไม่ต่ออายุค าสั่งซ ือ้เป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้ 180 วนักอ่นสิน้สุดอายุ 

 

2.  Time Period of Order.  Subject to Buyer’s termination rights, the agreement formed by the Order is binding on 

the parties for one year from the date the Order is transmitted to Seller or, if an expiration date is stated in the Order, 

until that date.  Subject to Buyer’s termination rights, the Order will automatically renew for successive one-year 

periods after the initial term unless Seller provides written notice at least 180 days prior to the end of the current 

term of its desire that the Order not be renewed. 
 

3.  จ านวน การส่งมอบ  การเบิกของ จ านวนทีป่รากฏบนค าสั่งซ ือ้แต่ละรายการเป็นจ านวนโดยประมาณซึง่เป็นจ านวนสินคา้
ภายใตก้ารประมาณการณท์ีด่ทีีสุ่ดซึง่ผูซ้ ือ้อาจซือ้จากผูข้ายภายในอายุของสญัญาทีร่ะบุค าสั่งซ ือ้ หากไม่มีการระบุจ านวนบนค า
สั่งซ ือ้ หรอืมีการระบุจ านวนเป็นศูนย:์ (ก) ผู ้ข า ย มี ห น้ า ที่ จ ัด ห า สิ น ค ้า ต า ม จ า น ว น ที่ ผู ้ซ ื ้อ ร ะ บุใ นใ บ เ บิ ก ข อ ง ต า ม
เ งื ่ อ นไ ข ข อ ง ผู ้ซ ื ้อ (ข) เวน้แต่ที ่ระบไุวอ้ย่างชดัเจนที่ดา้นหนา้ใบสั่งซ ือ้ ผูซ้ ือ้ไม่จ าเป็นตอ้งซือ้สนิคา้จากผูข้ายเพยีงผูเ้ดยีว  
และ (ค) ผูซ้ ือ้จะตอ้งซือ้สนิคา้รายการละไม่ต ่ากว่าหน่ึงชิน้หรอืหน่วยและไม่เก ินจ านวนที ่ระบไุวซ้ ึง่ เป็นค าสั่งซ ือ้ที ่ไดร้บัการ
ยืนยนัในเอกสารการอนุมตัิเบิกของ ใบก ากบัการขนส่ง การส่งข่าวสาร หรอืใบออกสินคา้อื่นๆ (“ใบเบกิของ”) ทีผู่ซ้ ือ้ส่งให ้
ผูข้าย หรอื ในกรณีของบรกิาร ภายใตข้อบเขตทีม่ีการระบไุวอ้ย่างชดัเจนว่าเป็นค าสั่งซ ือ้ที ่ไดร้บัการยืนยนัในรายงานแสดง
สถานะของงานที่ลงนามโดยผูซ้ ือ้   ผูซ้ ือ้อาจก าหนดใหผู้ข้ายเขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่นขอ้มูลอเิล็กทรอนิกสห์รอืการบรหิาร
จดัการคลงัสนิคา้ทีค่ลา้ยคลงึกนั ซึง่มีไวเ้พือ่การแจง้เตอืนการเบกิของ การยนืยนัการขนส่ง และขอ้มูลอืน่ๆ โดยผูข้ายเป็นฝ่าย
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด าเนินการดงักล่าว ผูซ้ ือ้อาจเพิม่จ านวนสนิคา้ในการซือ้สนิคา้ในบญัชไีดโ้ดยใชใ้บเบกิของ เวน้แต่ทีผู่ ้
ซ ือ้ไดต้กลงไวเ้ป็นอย่างอืน่เป็นลายลกัษณอ์กัษร ความเสีย่งในการทีส่ินคา้สูญหายจะส่งต่อจากผูข้ายใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หลงัมีการส่งมอบ
สนิคา้ถงึผูร้บัขนส่งของผูซ้ ือ้ (หรอืหากผูข้ายหรอืผูร้บัขนส่งสาธารณะเป็นผูข้นส่งสนิคา้ หลงัจากส่งถงึสถานทีท่ีผู่ซ้ ือ้ก าหนด)  เวลา
และจ านวนเป็นเงือ่นไขอนัเป็นสาระส าคญัของค าสั่งซ ือ้ ผูข้ายตกลงจะส่งมอบสนิคา้ตามจ านวนทีก่ าหนดครบถว้นเต็มจ านวนโดยไม่
ล่าชา้ ณ เวลาทีผู่ซ้ ือ้ก าหนดตามรายละเอยีดบนค าสั่งซ ือ้หรอืใบเบกิของทีเ่กีย่วขอ้ง ยกเวน้ทีไ่ดม้ีการตกลงไวเ้ป็นอย่างอืน่เป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรโดยคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย  ผูซ้ ือ้อาจเปลีย่นแปลงอตัราของสนิคา้ทีส่่งภายใตก้ าหนดการทีว่างไวห้รอืระงบัการส่งตาม
ก าหนดการช ัว่คราว ซึง่ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผูข้ายจะไม่มีสทิธแิกไ้ขราคาสนิคา้แต่อย่างไร   ผูซ้ ือ้ไม่จ าเป็นตอ้งยอมรบัการส่งสินคา้ก่อน
ก าหนดการ  การส่งสนิคา้ล่าชา้ การส่งสนิคา้บางส่วนหรอืการส่งสนิคา้มากกว่าจ านวนทีร่ะบุไว ้ 
 

3.  Quantities; Delivery; Material Releases. Quantities listed in each Order as estimated are Buyer’s best estimate of 

the quantities of Supplies it might purchase from Seller for the contract term specified in the Order. If no quantity is 

stated or if the quantity is stated as zero: (a) Seller is obligated to supply Buyer’s stated requirements for the 

Supplies in quantities as specified by Buyer in Material Releases;  (b) unless expressly stated on the face of the Order, 

Buyer is not required to purchase Supplies exclusively from Seller; and (c) Buyer is required to purchase no less than 

one piece or unit of each of the Supplies that are goods and no more than those quantities identified as firm orders in 

material authorization releases, manifests, broadcasts, or similar releases (“Material Releases”) transmitted by Buyer 

to Seller or, for services, to the extent expressly stated as a firm order in a Statement of Work signed by Buyer.   

Buyer may require Seller to participate in electronic data interchange or similar inventory management program, 

at Seller’s expense, for notification of Material Releases, shipping confirmation and other information. Buyer may 

purchase additional quantities of the listed Supplies using Material Releases.  Unless otherwise agreed in writing by 

Buyer, the risk of loss passes from Seller to Buyer upon delivery to Buyer’s transportation carrier (or if shipment is 

by Seller or common carrier, then upon delivery to Buyer’s designated facility). Time and quantities are of the essence 

under the Order.  Seller agrees to 100% on-time delivery of the quantities and at the times specified by Buyer, as 

stated in the Order and related Material Releases, except as otherwise agreed in writing by the parties. Buyer may 

change the rate of scheduled shipments or direct temporary suspension of scheduled shipments, neither of which 

entitles Seller to modify the price for Supplies.   Buyer is not obligated to accept early deliveries, late deliveries, 

partial deliveries or excess deliveries. 

 

4.  การท าใบแจง้หนีแ้ละการตัง้ราคา; ค่าขนส่งส่วนเพิม่  ยกเวน้ทีไ่ดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในค าสั่งซ ือ้ภายใตห้วัขอ้ “ค่าขนส่ง” ราคา
ของสนิคา้ ประกอบดว้ย ค่าเก็บรกัษา ค่าขนถ่าย ค่าบรรจุหบีห่อและค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทัง้หมดและค่าบรกิารของผูข้าย  การขนส่ง
ทัง้หมดจะอยู่เป็นไปตามเงือ่นไข Incoterms 2010 ยกเวน้การขนส่งทัง้หมดภายในประเทศสหรฐัอเมรกิา ยกเวน้ทีร่ะบุมีการระบุไว ้
เป็นอย่างอืน่ในค าสั่งซ ือ้ สนิคา้จะตอ้งส่งภายใตเ้งือ่นไข FCA (loaded) ณ โรงงานผลิตแห่งสุดทา้ยของผูข้าย โดยใชบ้ร ิการ
ขนส่งของผูซ้ ือ้ ใบแจง้หนีค้่าสนิคา้ทัง้หมดจะตอ้งอา้งองิหมายเลขค าสั่งซ ือ้ การแกไข หรอืหมายเลขการเบกิของ หมายเลขชิน้ส่วน
ของผูซ้ ือ้ หมายเลขชิน้ส่วนของผูข้าย (ถา้มี) จ านวนชิน้ในการขนส่ง หมายเลขหบีห่อหรอืภาชนะบรรจใุนการขนส่ง หมายเลขใบ
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ตราส่ง ขอ้มูลอืน่ๆ ดงัทีผู่ซ้ ือ้ก าหนด ผูซ้ ือ้จะช าระใบแจง้หนีท้ีจ่ดัท าอย่างถูกตอ้งตามเงือ่นไขทัง้หมดของค าสั่งซ ือ้ ราคารวมจะ
ประกอบดว้ยภาษีและอากรทัง้หมด ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) ทีร่ฐัจดัเก็บ  ซ ึง่จะตอ้งแสดงแยกต่างหากบนใบแจง้หนี้ส าหรบั
การส่งสินคา้แต่ละเที่ยวของผูข้าย ผูซ้ ือ้จะไม่รบัผิดชอบภาษีเกีย่วกบักจิกรรมทางธุรกจิ ภาษีเงนิเดอืน หรอืภาษีทีจ่ดัเก็บจาก
รายไดห้รอืทรพัยส์นิของผูข้าย  ผูข้ายจะจ่ายค่าขนส่งส่วนเพิม่ทัง้หมดทีเ่กนิกว่าค่าขนส่งตามปกติ หากผูข้ายจ าเป็นตอ้งใช ้
วิธกีารขนส่งด่วนเพือ่ใหส้ามารถจดัส่งสนิคา้ไดต้ามวนัทีก่ าหนดเน่ืองจากการกระท าหรือละเวน้ของทางฝ่ายผูข้าย  ผูข้ายจะ
จ่ายค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิกบัผูซ้ ือ้ อาท ิ ค่าใชจ้่ายทีลู่กคา้ของผูซ้ ือ้เรยีกเก็บจากผูซ้ ือ้ เน่ืองจากการไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไข
การขนส่งหรอืส่งมอบของผูข้าย 
 

4.  Invoicing and Pricing; Premium Freight.  Except as expressly stated in the Order under the heading “Freight,” 

the price of Supplies includes storage, handling, packaging and all other expenses and charges of Seller.  Incoterms 

2010 will apply to all shipments except those entirely within the USA.  Except as otherwise stated in the Order, 

Supplies will be shipped FCA (loaded) at Seller’s final production location, using Buyer’s transportation.   All 

invoices for the Supplies must reference the Order number, amendment or release number, Buyer’s part number, 

Seller’s part number where applicable, quantity of pieces in the shipment, number of cartons or containers in the 

shipment, bill  of  lading number, and  other information required by Buyer.   Buyer will pay proper invoices 

complying with all of the terms of the Order.   The total price also includes all duties and taxes except for any 

governmentally imposed value added tax (VAT), which must be shown separately on Seller’s invoice for each 

shipment. Buyer is not responsible for any business activity taxes, payroll taxes or taxes on Seller’s income or 

assets.   Seller will pay all premium freight costs over normal freight costs if Seller needs to use an expedited 

shipping method to meet agreed delivery dates due to its own acts or omissions.  Seller will pay any costs incurred 

by Buyer, including costs charged by Buyer’s customer(s) to Buyer, as a result of Seller’s failure to comply with 

shipping or delivery requirements. 
 

5. การบรรจุ  การท าเครือ่งหมาย การขนส่ง  ผูข้ายจะ: (ก) ท าการบรรจุ ท าเคร ือ่งหมาย และขนส่งสินคา้อย่างถูกตอ้งตาม
ขอ้ก าหนดของผูซ้ ือ้ ผูร้บัขนส่งทีเ่กีย่วขอ้งและประเทศปลายทาง (ข) จดัเสน้ทางการส่งสินคา้ตามค าแนะน าของผูซ้ ือ้ (ค) ตดิ
ป้ายหรอืแท็กบนบรรจุภณัฑแ์ต่ละชิน้ตามค าแนะน าของผูซ้ ือ้ (ง) จดัเตรยีมกระดาษแสดงหมายเลขค าสั่งซ ือ้ รายการแกไ้ขหรอื
หมายเลขการเบกิของ หมายเลขชิน้ส่วนของผูซ้ ือ้ หมายเลขชิน้ส่วนของผูข้าย (ถา้ม)ี จ านวนชิน้ต่อเทีย่วการขนส่ง จ านวนภาชนะ
บรรจุต่อเทีย่วการส่ง ชือ่และเบอรโ์ทรศพัทผู์ข้าย และใบตราส่ง ส าหรบัเทยีวการส่งแต่ละเทีย่ว และ (จ) ส่งตราใบตราส่ง(ตน้ฉบบั) 
หรอืใบรบัสนิคา้อืน่ๆ ส าหรบัเทีย่วการขนส่งแต่ละเทีย่วอย่างถูกตอ้งตามค าแนะน าของผูซ้ ือ้และเงือ่นไขของผูร้บัขนส่ง ผูข้ายจะแจง้
ค าแนะน าพเิศษในการขนยา้ยสนิคา้ทัง้หมดทีจ่ าเป็นตอ้งแนะน าแกผู่ร้บัขนส่ง ผูซ้ ือ้และลูกจา้ของผูข้นส่งและผูซ้ ือ้ใหท้ราบถงึวธิกีาร
ด าเนินการทีเ่หมาะสม ขณะท าการขนยา้ย ขนส่ง การผ่านกระบวนการใชง้านและก าจดัท าลายสนิคา้ ภาชนะบรรจ ุและบรรจภุณัฑ ์
 

5. Packaging; Marking; Shipping. Seller will: (a) properly pack, mark, and ship Supplies according to the 

requirements of Buyer, the involved carriers and the country of destination; (b) route the shipments according to 

Buyer’s instructions; (c) label or tag each package according to Buyer’s instructions; (d) provide papers with each 

shipment showing the Order number, amendment or release number, Buyer’s part number, Seller’s part number 

(where applicable), number of pieces in the shipment, number of containers in the shipment, Seller’s name and 

number, and the bill of lading number; and (e) promptly forward the original bill of lading or other shipment receipt 

for each shipment according to Buyer’s instructions and carrier requirements. Seller will provide all special handling 

instructions that are needed to advise carriers, Buyer, and their employees how to take appropriate measures while 

handling, transporting, processing, using or disposing of the Supplies, containers, and packing. 

 
 

5.1 การเปิดเผยขอ้มูล ค าเตอืนหรอืค าแนะน าพเิศษ ผูข้ายจะจดัเตรยีมขอ้มูลต่อไปนีซ้ ึง่เกีย่วกบัสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ใน
รูปแบบทีต่รงตามขอ้ก าหนดของค าสั่งว่าดว้ยการพฒันาอย่างยั่งยนืดงัรายละเอยีดทีจ่ะกล่าวต่อไป หรอืขอ้มูลใดๆ 
ตามทีผู่ซ้ ือ้ขอ: (i) รายชือ่ส่วนประกอบ แรธ่าตุ สารประกอบ หรอืส่วนผสมอืน่ทัง้หมดทีม่ีในสินคา้ (“แรท่ีต่อ้ง
รายงาน”) และอยู่ภายใตห้รอืถูกระบุในค าสั่งว่าดว้ยการพฒันาอย่างยั่งยนื ดงัทีจ่ะกล่าวถงึต่อไป หรอื ขอ้มูลอืน่ใด
ตามทีผู่ซ้ ือ้ขอ (ii) สถานทีผ่ลติสนิคา้ (iii) จ านวนและรอ้ยละของแรท่ีต่อ้งรายงานแต่ละชนิด (ถา้เป็นไปได)้ ทีม่ี
ในสินคา้ดงักล่าว และ (iv) เพื่อเป็นขอ้มูลเพิ่มเติมและเพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขในขอ้ 9 ขอ้มูลเกีย่วกบัการ
เปลีย่นแปลงใดๆ ในหรอืเพิม่เตมิจากแรท่ีต่อ้งรายงานทีม่ใีนสนิคา้นี ้ ผูข้ายจะจดัเตรยีมขอ้มูลทีก่ล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่
ผูซ้ ือ้โดยเร็วทีสุ่ดก่อนทีผู่ข้ายจะท าการส่งสินคา้โดยใหเ้วลาเพียงพอทีจ่ะท าใหผู้ซ้ ือ้มีเวลาพอทีจ่ะ  ก) ก าหนด
เงือ่นไขในการไม่เปิดเผยขอ้มูลของผูซ้ ือ้ และ ข) ปฏเิสธสนิคา้ใดๆ ยกเลกิค าสัง่ซ ือ้ใดๆ หรอืขอรบัการเยยีวยาอืน่ๆ 
ทัง้หมด อาท ิการเยยีวยาตามกฎหมายและการเยยีวยาโดยธรรม หากผูข้ายไม่สามารถปฏบิตัติามค าสั่งว่าดว้ย
การพฒันาอย่างยั่งยืนหรอืเงือ่นไขเกีย่วกบัการไม่เปิดเผยขอ้มูลของผูซ้ ือ้ทีร่ะบุในขอ้ 5.1 และ 5.2  นอกจากนี ้
กอ่นและ ณ เวลาทีส่่งสนิคา้ ผูข้ายจะแจง้ท าค าเตอืนเป็นลายลกัษณอ์กัษร (รวมถงึตดิป้ายบนสนิคา้ ภาชนะบรรจุ 
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และบรรจุภณัฑ ์อาทิค าแนะน าเกีย่วกบัการก าจดัท าลาย และน ากลบัมารไีซเคิล เอกสารคู่มือความปลอดภยั
เคมีภณัฑ ์และหนังสือรบัรองผลการวเิคราะห)์ เกีย่วกบัอนัตรายหรอืสารตอ้งหา้มใดๆ ทีเ่ป็นส่วนผสมหรอืส่วน
หน่ึงของสนิคา้ซึง่ใหเ้วลาล่วงหนา้เพยีงพอแก่ผูซ้ ือ้ ผูข้ายตกลงจะปฏบิตัติาม 1) นโยบายว่าดว้ยการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนืทัง้หมดทีผู่ซ้ ือ้เผยแพรเ่ป็นคราวๆ ไปและ 2) พรบ.และระเบยีบขอ้บงัคบัระดบัประเทศ รฐั จงัหวดัและทอ้งถิน่
ทีป่ระกาศในปัจจุบนัหรอืภายหลงัทัง้หมด ทีบ่งัคบัใชแ้ก่ผูซ้ ือ้ ลูกคา้ของผูซ้ ือ้ ผูข้าย หรอืทัง้ขอ้ (1) และ (2) ที่
เกีย่วกบัส่วนประกอบของสนิคา้และป้ายเตอืน (ค าสั่งว่าดว้ยการพฒันาอย่างยั่งยนื)  อาท ิ พรบ.ควบคุมสารพษิ
แห่งสหรฐัอเมรกิา และค าสัง่สหภาพยุโรป เลขที ่2002/96/EC และ 2002/95/EC ว่าดว้ยการจ ากดัสารอนัตราย
บางชนิด พรบ. Dodd-Frank ว่าดว้ยแรภ่ายใตข้อ้ขดัแยง้ และระเบยีบสหภาพยุโรปเลขที ่1907/2007/EC ว่า
ดว้ยการขึน้ทะเบียน ประเมิน การอนุญาตและการจ ากดัสารเคมี  ลิงคส์ าหรบัระเบียบว่าดว้ย การขึน้ทะเบียน 
ป ร ะ เ มิ น  ก า ร อ นุ ญ า ต แ ล ะ ก า ร จ า ก ั ด ส า ร เ ค มี   (REACH): 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm. ลิงคส์ าหรบัค าสั่ ง  RoHS : 
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm. ผูข้ายจะชดใชค้่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่ป็นผล
จากการเปิดเผยขอ้มูล การบรรจุหีบห่อ การท าเครือ่งหมาย การก าหนดเสน้ทางหรอืการขนส่งสินคา้ที่ไม่
เหมาะสมหรอืไม่สมบูรณใ์หแ้กผู่ซ้ ือ้ 

 

5.1 Disclosure; Special Warnings or Instructions. Seller will provide Buyer with the following 

information, with respect to such Supplies, in a form that would satisfy the requirements of the 

Sustainability Directives, as defined below, or as otherwise requested by Buyer: (i) a list of all 

elements, minerals, compounds, and other ingredients that comprise the Supplies (“Required 

Minerals”) and are the subject of, or addressed by, the Sustainability Directives, defined below,  or 

as otherwise requested by Buyer; (ii) the manufacturing location of Supplies; (iii) the amount and, as 

applicable, the percentage of each Required Mineral in Supplies, and (iv) in addition and pursuant to 

Section 9, information concerning any changes in or additions to Required Minerals in these Supplies. 

Seller will provide the aforementioned information to Buyer as expeditiously as possible prior to the 

shipment of these Supplies by Seller, but in any event, in sufficient time to afford Buyer reasonable 

time to a) determine Buyer’s disclosure requirements and b) reject any Supplies, cancel any Order, 

or pursue all other remedies, including, but not limited to, legal and equitable remedies, in the event 

Seller either fails to meet applicable Sustainability Directives or Buyer’s disclosure requirements as 

provided in Sections 5.1 and 5.2. Additionally, before and at the time Supplies are shipped, Seller 

will give Buyer sufficient warning in writing (including all required labels on all Supplies, containers, 

and packing, including without limitation disposal and recycling instructions, material safety data 

sheets and certificates of analysis) of any hazardous or restricted material that is an ingredient or part 

of the Supplies. Seller agrees to comply with 1) all of Buyer’s published policies on sustainability as 

they exist from time to time as well as 2) all current, and subsequently enacted, national, state, 

provincial, and local laws and regulations applicable to Buyer, Buyer’s customers, Seller, or any 

combination of (1) and (2), pertaining to content of Supplies and warning labels (“Sustainability 

Directives”), including without limitation the U.S. Toxic Substances Control Act and European 

Union Directive 2002/96/EC and 2002/95/EC regarding restrictions of certain hazardous substances, 

Dodd-Frank Act regarding conflict minerals and European Union Regulation 1907/2007/EC 

regarding Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Link to Registration, 

Evaluation, and Authorization of Chemicals (REACH) Regulation: 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm. Link to RoHS Directive: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm. Seller will reimburse Buyer for any 

expenses incurred as a result of improper or incomplete disclosure, packing, marking, routing, or 

shipping of Supplies. 

 

5.2 การพฒันาอย่างยั่งยนื  นอกจากการปฏบิตัติามค าสั่งว่าดว้ยการพฒันาอย่างยั่งยนืทีบ่งัคบัใชท้ ัง้หมดซึง่เกีย่วกบั
สนิคา้แลว้ ผูข้ายจะ i) ตอบค าถามและการขอขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัค าสัง่ว่าดว้ยการพฒันาอย่างยั่งยนืและแรต่อ้งหา้ม
ของผูซ้ ือ้อย่างครบถว้น ถูกตอ้งและทนัเวลาและ ii) ใหค้วามรว่มมอืกบัผูซ้ ือ้อย่างเต็มทีใ่นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เกีย่วกบัแหล่งก าเนิดผ่านโซอุ่ปทานของผูข้าย (รวมถงึการระบุแหล่งวสัดุทีถู่กน ากลบัรไีซเคลิหรอืวสัดุทีท่ิง้เป็น
ซาก สถานทีต่ ัง้เหมอืง  โรงหลอม และจดุแรกของการเขา้สู่โซอุ่ปทาน) และการใชแ้รต่อ้งหา้มในสนิคา้  

 

5.2 Sustainability.  In addition to complying with all applicable Sustainability Directives, with respect to 

Supplies, Seller will i) completely, accurately, and timely respond to Buyer’s surveys and requests 

for information related to the Sustainability Directives and Required Minerals and ii) fully cooperate 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
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with Buyer in Buyer’s efforts to collect information throughout Seller’s supply chain on the origin 

(including determination of a recycled or scrapped source, location of the mine, smelter, and initial 

entry into the supply chain) and use of Required Minerals in the Supplies.  
 

5.3 ในกรณีทีผู่ข้ายไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้5.1, 5.2 หรอืเงือ่นไขทัง้สองขอ้ไดอ้ย่างครบถว้นและทนัเวลา ผู ้
ซ ือ้อาจเพกิถอนการยอมรบั ปฏเิสธ หรอื สละ ส่งคนื หรอืเก็บรกัษาสนิคา้ไว ้ โดยผูข้ายเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย
และความเสยีงโดยดุลพนิิจฝ่ายเดยีวของผูซ้ ือ้ (“ผลติภณัฑท์ีถู่กปฏเิสธ”) และผูซ้ ือ้อาจยกเลกิ i) ค าสัง่ซ ือ้ใดๆ ii) 
หนังสอืแจง้การชนะการประกวดราคา iii) สญัญาอืน่ใด iv) ภาระผูกพนัอืน่ใดทีผู่ซ้ ือ้มใีนการซือ้สนิคา้ใดๆ และ
ทัง้หมดจากผูข้าย หรอื v) ขอ้ (i), (ii), (iii), และ (iv) รวมกนั (รวมเรยีกว่า “ผลติภณัฑท์ีถู่กยกเลกิ”)  
นอกเหนือไปจากการเยยีวยาอืน่ทีใ่หแ้กผู่ซ้ ือ้ภายใตเ้งือ่นไขของสญัญานี ้UCC หรอือืน่ๆ  นอกจากนี,้ ผูซ้ ือ้ยงัมี
สทิธเิปลีย่นแหล่งทีม่าของผลติภณัฑท์ีถู่กปฏเิสธ ผลติภณัฑท์ีถู่กยกเลกิ หรอืผลติภณัฑท์ัง้สองประเภท และ
ผูข้ายจะชดใชส้่วนต่างของค่าใชจ้่ายในการเปลีย่นแทนผลติภณัฑบ์วกดว้ยค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด รวมถงึ
การขาดทุนทีเ่กดิจากหรอืเป็นผลจากผลกระทบดา้นลบทีม่ตี่อธรุกจิของผูซ้ ือ้อนัเป็นผลจากความจ าเป็นในการ
จดัหาแหล่งสนิคา้อืน่ใหแ้กผู่ซ้ ือ้ 

 

5.3 In the event Seller fails to fully and timely comply with Sections 5.1, 5.2, or both, in addition to all 

other remedies available to Buyer under these Terms, the UCC, or otherwise, Buyer may, in its sole 

and absolute discretion, with respect to any Supplies, revoke the acceptance, reject, abandon, return 

or hold such Supplies at Seller’s expense and risk (“Refused Product”) and Buyer may cancel in 

whole or in part, i) any Order, ii) award letter, iii) any other agreement, iv) any other obligation Buyer 

may have to purchase any or all Supplies from Seller, or v) any combination of (i), (ii), (iii), and (iv) 

(collectively “Canceled Products”). Additionally, Buyer has the right to source replacements for any 

Refused Products, Canceled Products, or any combination thereof and Seller will reimburse Buyer 

for any difference in cost of such replacements plus all associated expenses, including charges for 

expediting and quality validation, and losses arising out of or related to adverse effects on Buyer’s 

business as a result of the need to pursue such alternative sourcing.  

 

6.  ศุลกากร และประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง  สินเชือ่หรอืสิทธปิระโยชนท์ีเ่ป็นผลจากค าสั่งซ ือ้ เชน่ สินเชือ่การคา้ หรอืการคืนภาษี อากร 
หรอืค่าธรรมเนียม จะตกเป็นของผูซ้ ือ้ ผูข้ายจะจดัเตรยีมขอ้มูลและหนังสอืรบัรองทัง้หมด (เชน่ หนังสอืรบัรองแหล่งก าเนิด  
NAFTA) ทีจ่ าเป็นเพือ่อนุญาตใหผู้ซ้ ือ้ (หรอืลูกคา้ของผูซ้ ือ้) ไดร้บัสทิธปิระโยชนห์รอืสนิเชือ่เหล่านี ้  ผูข้ายตกลงว่าจะปฏบิตัภิาระ
ผูกพนัทีเ่กีย่วกบัศุลกากรหรอื NAFTA  ขอ้ก าหนดว่าดว้ยการท าเครือ่งหมายหรอืตดิฉลากระบุประเทศแหล่งก าเนิด และขอ้ก าหนด
ว่าดว้ยสดัส่วนของการใชผ้ลผลติในประเทศในสนิคา้น้ันๆ  ผูข้ายมีหนา้ทีร่บัผิดชอบเกีย่วกบัใบอนุญาตส่งออกหรอืการขออนุญาต
ทีจ่ าเป็นส าหรบัการส่งออกสนิคา้ เวน้แต่ทีร่ะบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ในค าสัง่ซ ือ้ ไม่ว่ากรณีใดผูข้ายจะจดัเตรยีมขอ้มูลทีจ่ าเป็นเพือ่ใหผู้ซ้ ือ้
น าไปขอใบอนุญาตหรอืการขออนุญาตดงักล่าว ผูข้ายจะแจง้ใหผู้ซ้ ือ้ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัทเีกีย่วกบัวสัดุหรอืส่วนประกอบ
ทีผู่ข้ายใชใ้นการผลติสนิคา้ตามค าสัง่ซ ือ้ซ ึง่ผูข้ายจดัซือ้จากประเทศอืน่ทีม่ใิชป่ระเทศทีม่กีารส่งมอบสนิคา้ ผูข้ายจะยืน่เอกสารและ
ขอ้มูลทีจ่ าเป็นในการระบุประเทศแหล่งก าเนิดหรอืตามระเบยีนว่าดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้ของประเทศน้ันๆ ผูข้ายจะแจง้ใหผู้ซ้ ือ้ทราบ
ทนัทเีกีย่วกบัวสัดุหรอืส่วนประกอบใดๆ ทีน่ าเขา้มาในประเทศแหล่งก าเนิดและภาษีอากรใดๆ ทีร่วมอยู่ในราคาซือ้ของสนิคา้ดงักล่าว 
หากสนิคา้ผลติในประเทศทีม่ิใชป่ระเทศทีส่่งมอบสนิคา้  ผูข้ายจะท าเครือ่งหมายบนสนิคา้ว่า “ผลติใน [ประเทศแหล่งก าเนิด]” ผูข้าย
จะจดัเตรยีมเอกสารทีจ่ าเป็นใหแ้ก่ผูซ้ ือ้และหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่แจง้ถงึการสามารถน าเขา้ไดแ้ละผลของการน าสนิคา้เขา้
สู่ประเทศทีม่กีารส่งมอบสนิคา้ ผูข้ายขอรบัรองว่าขอ้มูลใดๆ เกีย่วกบัการส่งออกหรอืน าเขา้สนิคา้ทีส่่งใหแ้กผู่ซ้ ือ้ถูกตอ้งและการขาย
ทัง้หมดทีอ่ยู่ภายใตค้ าสัง่ซ ือ้จะมรีาคาไม่ต ่ากว่ามูลค่ายุตธิรรมภายใตก้ฎหมายต่อตา้นการทุ่มตลาดของประเทศทีม่กีารส่งออกสนิคา้
ดงักล่าว   
 

6.  Customs; Related Matters.  Credits or benefits resulting from the Order, including trade credits, export credits or 

the refund of duties, taxes, or fees, belong to Buyer.  Seller will provide all information and certificates (including 

NAFTA Certificates of Origin) necessary to permit Buyer (or Buyer’s customers) to receive these benefits or credits. 

Seller agrees to fulfill any customs- or NAFTA-related obligations, origin marking or labeling requirements, and 

local content origin requirements. Export licenses or authorizations necessary for the export of Supplies are Seller’s 

responsibility unless otherwise stated in the Order, in which case Seller will provide the information necessary to 

enable Buyer to obtain the licenses or authorizations. Seller will promptly notify Buyer in writing of any material or 

components used by Seller in filling the Order that Seller purchases in a country other than the country in which the 

Supplies are delivered.  Seller will furnish any documentation and information necessary to establish the country of 

origin or to comply with the applicable country’s rules of origin requirements.  Seller will promptly advise Buyer of 

any material or components imported into the country of origin and any duty included in the Supplies’ purchase 
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price. If Supplies are manufactured in a country other than the country in which Supplies are delivered, Seller will 

mark Supplies “Made in [country of origin].” Seller will provide to Buyer and the appropriate governmental agency 

the documentation necessary to determine the admissibility and the effect of entry of Supplies into the country in 

which Supplies are delivered.  Seller warrants that any information that is supplied to Buyer about the import or 

export of Supplies is true and that all sales covered by the Order will be made at not less than fair value under the 

anti-dumping laws of the countries to which the Supplies are exported. 

 
6.1.       การตรวจสอบสนิคา้น าเขา้  ผูจ้ดัหา/ผูข้ายสนิคา้ยอมรบัภาระผูกพนัเกีย่วกบัสินคา้ใดๆ ทีม่ีความตัง้ใจจะส่งไป

ประเทศสหรฐัอเมรกิาเกีย่วกบัการใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็นเพือ่สนับสนุนภาระผูกพนัของจอหน์สนั คอนโทรลสภ์ายใต ้
กฎหมายของสหรฐัอเมรกิาในการตรวจสอบสินคา้น าเขา้ ("ISF") กบัศุลกากรและด่านตรวจชายแดนสหรฐั
(“CBP”) ไดท้นัภายในเวลาทีก่ าหนด (เชน่มากกว่า 24 ชม.กอ่นเรอืจะเขา้ท่า ขอ้มูลดงักล่าวไดแ้ก:่   (1) ชือ่และ
ที่อยู่ของผูจ้ดัหา/ผูข้ายสินคา้ (2) ชือ่และที่อยู่ของผูผ้ลิตหรอืผูจ้ดัหาสินคา้อืน่ (หากแตกต่างจากผูจ้ดัหา/
ผูข้ายสินคา้) (3) ประเทศแหล่งก าเนิด และ (4) หมายเลข HTSUS (ถา้จอหน์สนั คอนโทรลส่งใหแ้ก่ผูข้าย/ผู ้
จดัหาสนิคา้เพือ่ใหน้ าไปรวมในเอกสารการขาย/ขนส่ง) ผูจ้ดัหา/ผูข้ายสินคา้ตกลงว่าจะรว่มมือกบัเฟรดเฟอร ์
เวิรด์เดอรใ์นประเทศทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ในการใหข้อ้มูลทีข่อและพิกดัการส่งออกสนิคา้ภายในกรอบเวลาทีก่ าหนด 
เบีย้ปรบั โทษปรบั ผูจ้ดัหา/ผูข้ายสินคา้จะตอ้งรบัผิดชอบค่าเสียหายที่ก าหนดเป็นล่วงหนา้ในสญัญาหรอื
ค่าใชจ้่ายอืน่ทีเ่ป็นผลจากความล่าชา้ในการออกของหรอืการไม่สามารถขนถ่ายสนิคา้เพือ่ส่งออกไปยงัประเทศ
สหรฐัอเมรกิาไดซ้ ึง่เป็นผลจากการทีผู่จ้ดัหา/ผูข้ายสินคา้ไม่ไดจ้ดัเตรยีมขอ้มูลเหล่านี ้เพียงฝ่ายเดียว และผู ้
จดัหา/ผูข้ายสนิคา้ ณ ทีนี่ต้กลงว่าจะชดใชเ้งนิจ านวนใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเป็นผลจากความล่าชา้ดงักล่าวใหแ้ก่
จอหน์สนั คอนโทรลส ์ 

 

6.1.        Importer Security Filing.  Supplier/Seller acknowledges its obligation with respect to any goods 

intended for shipment to the United States to provide all required information in support of 

Johnson Controls' obligation under U.S. law to timely submit (i.e., more than 24 hours prior to 

ocean  lading)  its  Importer  Security  Filing  ("ISF")  with  U.S.  Customs & Border Protection 

(“CBP”).   That information shall include but not be limited to:   (1) Supplier/Seller name and 

address; (2) Manufacturer or other Supplier name and address (if different from Supplier/Seller); 

(3) Country of origin; and (4) Commodity HTSUS number (if provided by Johnson Controls for 

inclusion by Seller/Supplier in its sales/shipping documentation).  Supplier/Seller agrees to work 

with the designated local freight forwarder to provide the requested data and coordinate the export 

of goods by the required timeframes.   Any fines, penalties, liquidated damages or other costs 

resulting from a delay in the release of merchandise or inability to load merchandise for export 

shipment to the United States resulting from Supplier/Seller's failure to provide this requested 

information shall be at the sole expense of Supplier/Seller and Supplier/Seller hereby agrees to 

reimburse Johnson Controls for any amounts it may incur as a result of said failure. 

 
 

7.  การตรวจสอบ สินคา้/บรกิารทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด การตรวจสอบ  ผูซ้ ือ้อาจเขา้ไปยงัสถานประกอบการของผูข้ายเพือ่
ตรวจสอบโรงงาน วสัดุ ของผูข้ายและทรพัยส์นิใดๆ ของผูซ้ ือ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าสั่งซ ือ้  การตรวจสอบสนิคา้ของผูซ้ ือ้ไม่ว่าระหว่างการ
ผลติ กอ่นการส่งมอบ หรอืภายในเวลาอนัสมควรภายหลงัการส่งมอบ จะไม่ถอืเป็นการยอมรบังานระหว่างท าหรอืสนิคา้ส าเรจ็รูปใดๆ 
การยอมรบั การตรวจสอบหรอืการไม่สามารถท าการตรวจสอบสนิคา้ของผูซ้ ือ้จะไม่ท าใหผู้ข้ายพน้ไปจากความรบัผดิชอบหรอืการ
รบัประกนัของผูข้ายแต่อย่างไร  ไม่มีค่วามใดในค าสั่งซ ือ้ทีจ่ะท าใหผู้ข้ายพน้จากภาระผูกพนัในการทดสอบ ตรวจสอบ และควบคุม
คุณภาพ   หากมกีารส่งสนิคา้ทีบ่กพรอ่งใหแ้กผู่ซ้ ือ้และผูซ้ ือ้ปฏเิสธไม่รบั จะมกีารจ านวนสนิคา้ดงักล่าวออกจากค าสั่งซ ือ้โดยผูซ้ ือ้จะ
ไม่ออกใบเบิกของฉบบัใหม่ นอกเหนือจากการเยียวยาอื่นทีผู่ซ้ ือ้จะไดร้บั: (i) ผู ้ข า ยต กล ง จ ะ ย อ ม ร ับ สิน ค ้า ส่ ง คืน  โ ด ย
ผู ้ขาย เ ป็น ผู ้รบัความเสีย่งและค่าใชจ้า่ยเต็มราคาของใบแจง้หนี ้บวกดว้ยค่าขนส่ง และเปลีย่นแทนสนิคา้ทีบ่กพรอ่งตามทีผู่ซ้ ือ้เห็น
ควร (ii) ผูซ้ ือ้อาจขอใหม้ีการแกไ้ขสนิคา้ซึง่ไม่ผ่านขอ้ก าหนดของค าสั่งซ ือ้ไดต้ลอดเวลาก่อนทีจ่ะส่งจากโรงงานของผูซ้ ือ้ และ/หรอื 
(iii) ผูข้ายจะชดิใชค้่าใชจ้่ายทัง้หมดที่เป็นผลจากการปฏิเสธหรอืการแกไ้ขสินคา้ที่บกพร่องใดๆ ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ ผูข้ายจะจดัท า
เอกสารการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีส่มควรในเชงิพาณิชยห์ลงัจากไดร้บัตวัอย่างทีบ่กพรอ่งและจะด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นเพือ่แกไ้ข
ความบกพรอ่งดงักล่าว การช าระเงนิค่าสนิคา้ทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดไม่ใชก่ารยอมรบัสนิคา้ จะไม่จ ากดัหรอืท าใหผู้ซ้ ือ้เสยีสทิธิ
การขอรบัการเยยีวยามในทางกฎหมายหรอืโดยธรรม และจะไม่ท าใหผู้ข้ายพน้จากความรบัผดิในความบกพรอ่งทีแ่ฝงอยู่ หลงัจากได ้
ท าค าบอกกล่าวตามสมควรแก่ผูข้าย ผูซ้ ือ้หรอืลูกคา้โดยตรงหรอืโดยออ้มของผูซ้ ือ้อาจท าการตรวจสอบประจ า ณ โรงงานผลติ
ของผูข้ายเพือ่การตรวจสอบคุณภาพ ตน้ทุนและการส่งมอบสนิคา้ ผูข้ายรบัรองว่าเงือ่นไขทีผู่ข้ายท าสญัญากบัผูร้บัเหมาชว่งของ
ผูข้ายน้ันยนิยอมใหผู้ซ้ ือ้และลูกคา้ของผูซ้ ือ้ไดร้บัสทิธทิ ัง้หมดทีร่ะบุในเงือ่นไขขอ้นี ้
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7.  

Inspection; Non-Conforming Goods/Services; Audit.  Buyer may enter Seller’s facility to inspect the facility, 

Supplies, materials, and any of Buyer’s property related to the Order.   Buyer’s inspection of Supplies whether 

during manufacture, prior to delivery, or within a reasonable time after delivery, does not constitute acceptance of  

any work-in-process or finished goods.  Buyer’s acceptance, inspection, or failure to inspect does not relieve Seller 

of any of its responsibilities or warranties.   Nothing in the Order releases Seller from the obligation of testing, 

inspection and quality control.  If defective Supplies are shipped to and rejected by Buyer, the quantities under the 

Order will be reduced unless Buyer otherwise notifies Seller.  Seller will not replace reduced quantities without a 

new Material Release from Buyer.   In addition to other remedies available to Buyer: (i) Seller agrees to accept 

return, at Seller’s risk and expense at full invoice price, plus transportation charges, and to replace defective 

Supplies as Buyer deems necessary; (ii) Buyer may have corrected at any time prior to shipment from Buyer’s plant 

Supplies that fail to meet the requirements of the Order; and/or (iii) Seller will reimburse Buyer for all reasonable 

expenses that result from any rejection or correction of defective Supplies.  Seller will document corrective actions 

within a commercially reasonable period after receipt of a defective sample and will take whatever measures 

necessary to correct the defect.  Payment for nonconforming Supplies is not an acceptance, does not limit or impair 

Buyer’s right to assert any legal or equitable remedy, and does not relieve Seller’s responsibility for latent defects. 

Upon reasonable notice to Seller, either Buyer or its direct or indirect customers may conduct a routine audit at 

Seller’s production facility for the purpose of quality, cost or delivery verification.  Seller will ensure that the terms 

of its contracts with its subcontractors provide Buyer and its customers with all of the rights specified in this 

Section. 

 
8.  การช าระเงนิ  ยกเวน้มีการระบุ เงื่อนไขการช าระเงินในค าสั่ งซ ือ้  ผูซ้ ือ้จะช าระใบแจง้หนีต้ามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุในขอ้ตกลง
เพิม่เตมิส าหรบัสญัญาทีท่ าในแต่ละประเทศ (ถา้ม)ี การออกใบแจ ง้ห นี้ส าหร ับการท า เครื่อ งมือและ/หรือ เครื่อ งมือ
เครื่อ งจ ักร เพื่อการลงทุนจะท าได ้ต่อ เมื่อได ้ร ับการอ นุมัติ เท่ า น้ันตามเ งื่อนไขที่ร ะ บุในค าสั่ งซ ือ้   ผูซ้ ือ้อาจระงบัการ
จ่ายเงินเพือ่รอรบัหลกัฐานของการไม่ปรากฏว่ามีอยู่ของสิทธิยึดหน่วง ภาระติดพนัหรอืการเรยีกรอ้งใดๆ ในสินคา้ที่จดัหา
ภายใตค้ าสั่งซ ือ้ซ ึง่ท าขึน้ในรูปแบบและรายละเอียดที่ผูซ้ ือ้ขอ  จะมีการช าระเงนิในสกุลเงนิทีร่ะบุในค าสั่งซ ือ้ หากไม่มีการะบุสกุล
เงนิ จะมีการช าระเงนิในสกุลดอลลารส์หรฐั  การช าระเงนิจะท าขึน้ผ่านไปรษณีย ์ณ หรอืก่อนวนัทีค่รบก าหนดเวน้แต่ผูซ้ ือ้ตกลงไว ้
เป็นอย่างอืน่ 

 

8.  Payment.  Unless different payment terms are stated in the Order, Buyer will pay proper invoices on the basis 

stated in the applicable Country Supplement, if any.  Invoices for tooling and/or capital equipment must be issued 

only as approved, as provided in the Order.  Buyer may withhold payment pending receipt of evidence, in the form 

and detail requested by Buyer, of the absence of any liens, encumbrances, or claims on Supplies provided under the 

Order.  Payment will be made in the currency expressly stated in the Order; if no such currency is noted, payment 

will be made in U.S. Dollars. Payment will be made by mailing on or before the due date unless otherwise expressly 

agreed by Buyer. 
 

9.  การเปลีย่นแปลง    ผูซ้ ือ้ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโดยตรงหรอืใหผู้ข้ายเป็นผูด้ าเนินการเปลีย่นแปลงแบบ คุณลกัษณะ
เฉพาะ ตวัอย่างหรอืค าอธบิายสินคา้  และยงัขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลงใดๆ ในขอบเขตของงานภายใตค้ าสั่งซ ือ้ รวมถงึงานที่
เกีย่วกบัประเด็นอาทิ การตรวจสอบ การทดสอบ หรอืการควบคุมคุณภาพ  ผูซ้ ือ้อาจเป็นฝ่ายจดัหาวตัถุดบิจากตนเองหรอืจาก
บุคคลภายนอก ผูข้ายจะท าการเปลีย่นแปลงทีข่อทนัท ีเพือ่ใหผู้ข้ายสามารถขอส่วนต่างของราคาหรอืเวลาในการด าเนินการอนัเป็น
ผลจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว ผูข้ายจะตอ้งท าหนังสอืแจง้ผูซ้ ือ้ภายในสบิวนัหลงัจากไดร้บัค าบอกกล่าวแจง้การเปลีย่นแปลง ผูซ้ ือ้
สามารถขอเอกสารเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงคุณลกัษณะเฉพาะ ราคาและเวลาในการด าเนินการใดๆ จากผูข้าย ผูข้ายจะ
ไม่ท าการเปลีย่นแปลงคุณลกัษณะเฉพาะ สถานทีผ่ลติ กระบวนการ การบรรจุหบีห่อ การท าเครือ่งหมาย การขนส่ง ราคาหรอืวนัที่
หรอืสถานทีส่่งมอบสนิคา้ ยกเวน้มคี าสัง่เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูซ้ ือ้หรอืมคี าอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูซ้ ือ้ 

 

9.  Changes.    Buyer  reserves  the  right  to  direct  changes,  or  to  cause  Seller  to  make  changes, to  drawings, 

specifications, samples or descriptions of Supplies.  Buyer also reserves the right to otherwise change the scope of 

the work covered by the Order, including work with respect to such matters as inspection, testing or quality control. 

Buyer may also direct the supply of raw materials from itself or from third parties.  Seller will promptly make any 

such requested change.  In order for Seller to request a reasonable difference in price or time for performance as a 

result of such a change, Seller must notify Buyer of its request in writing within ten days after receiving notice of the 

change.  Buyer can request additional documentation from Seller relating to any change in specifications, price or 

time for performance.    Seller  will  not  make  any  change  in  the  Supplies’ design,  specifications, location  of 

manufacturing, processing, packing, marking, shipping, price or date or place of delivery except at Buyer’s written 
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instruction or with Buyer’s written approval. 

 

10. การรบัประกนั ผูข้ายขอรบัรองและรบัประกนัอย่างชดัเจนต่อผูซ้ ือ้ ผูร้บัชว่ง ผูร้บัโอนสทิธแิละลูกคา้ของผูซ้ ือ้ว่าสนิคา้ทัง้หมดทีส่่ง
ใหแ้กผู่ซ้ ือ้จะ:  (ก) เป็นไปตามรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ มาตรฐาน แบบ ตวัอย่าง ค าอธบิาย และการแกไ้ขทีเ่สนอต่อหรอืโดยผู ้
ซ ือ้ (ข) เป็นไปตามกฎหมาย ค าสั่ง ระเบยีบขอ้บงัคบัและมาตรฐานทีบ่งัคบัทัง้หมดในประเทศทีข่ายสนิคา้หรอืผลติภณัฑอ์ืน่ทีผ่นวก
รวมอยู่ในสนิคา้ (ค)  สามารถขายไดแ้ละปราศจากความบกพร่องในการออกแบบ (ภายใตข้อบเขตทีอ่อกแบบโดยผูข้าย) วสัดุ
และฝีมือแรงงาน และ (ง) คดัเลือก ออกแบบ (ภายใตข้อบเขตทีอ่อกแบบโดยผูข้าย) ผลติและประกอบโดยผูข้ายอา้งองิกบัการใช ้
งานทีผู่ซ้ ือ้ระบุ และเหมาะสมและเพยีงพอตามวตัถุประสงคท์ีผู่ซ้ ือ้ต ัง้ใจไว ้ ระยะเวลารบัประกนัจะเท่ากบัสามปีนับจากวนัทีผู่ข้ายยอมรบั
สนิคา้ ระยะเวลารบัประกนัทีก่ฎหมายก าหนด หรอืระยะเวลารบัประกนัทีผู่ซ้ ือ้หรอืลูกคา้ของผูซ้ ือ้เสนอใหแ้ก่ผูใ้ชร้ายสุดทา้ยส าหรบั
ผลติภณัฑท์ีต่ดิต ัง้ในหรอืเป็นส่วนหน่ึงของผลติภณัฑ ์แลว้แต่อย่างใดจะนานกว่า ส่วนบร ิการทั้งหมด ผูข้ายยังขอรบัประกนัว่า
จะปฏิบัติงานของตนดว้ยความฝีมือและเป็นมืออาชีพ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะทัง้หมดทีต่กลงไวก้บัผูซ้ ือ้ 
และทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานอุตสาหกรรม  ผูข้ายจะแจง้ใหผู้ซ้ ือ้ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัทเีมอืทราบว่าส่วนผสม ส่วนประกอบ 
การออกแบบหรอืความบกพรอ่งใดๆ ในสนิคา้เป็นหรอือาจเป็นอนัตรายต่อบุคคลหรอืทรพัยส์ิน การอนุมตัแิบบ การออกแบบ วสัดุ 
กระบวนการหรอืคุณลกัษณะเฉพาะของผูซ้ ือ้จะไม่ท าใหผู้ข้ายพน้ไปจากความรบัผิดภายใตก้ารรบัประกนัเหล่านี ้

 

10. Warranties.  Seller expressly warrants and guarantees to Buyer, to Buyer’s successors, assigns and customers, 

that  all  Supplies  delivered  to  Buyer  will:  (a)  conform  to  the  specifications,  standards,  drawings,  samples, 

descriptions and revisions as furnished to or by Buyer; (b) conform to all applicable laws, orders, regulations and 

standards in countries where Supplies or other products incorporating Supplies are to be sold; (c) be merchantable 

and free of defects in design (to the extent designed by Seller), materials and workmanship; and (d) be selected, 

designed (to the extent designed by Seller), manufactured and assembled by Seller based upon Buyer’s stated use 

and be fit and sufficient for the purposes intended by Buyer.  The warranty period is the longest of: three years from 

the date Buyer accepts the Supplies; the warranty period provided by applicable law; or the warranty period offered 

by Buyer or Buyer’s customer to end-users for Supplies installed on or as part of products.  For all services, Seller 

further warrants that its work will be performed in a professional and workmanlike manner, consistent with all 

standards and specifications agreed on with Buyer and otherwise consistent with industry standards.   Seller will 

immediately notify Buyer in writing when it becomes aware of any ingredient, component, design or defect in 

Supplies that is or may become harmful to persons or property.  Buyer’s approval of any design, drawing, material, 

process or specifications will not relieve Seller of these warranties. 
 

11. คุณภาพและพฒันาการของผูจ้ดัหาสนิคา้ โครงการทีต่อ้งเขา้รว่ม ผูข้ายจะปฏบิตัติามมาตรฐานควบคุมคุณภาพและระบบการ
ตรวจสอบ ตลอดจนมาตรฐานและระบบทีเ่กีย่วขอ้ง (อาท ินโยบายการควบคุมคุณภาพ QS 9000 และ ISO 9000) ซึง่ผูซ้ ือ้ก าหนด
หรอืแจง้ ผูข้ายจะเขา้รว่มโครงการคุณภาพและการพฒันาผูจ้ดัหาสินคา้ของผูซ้ ือ้ตามทีผู่ซ้ ือ้แจง้ ผูข้ายจะเขา้รว่มและปฏิบตัิตาม
โครงการและมาตรฐานต่อไปนีข้องผูซ้ ือ้ เมือ่ผูซ้ ือ้ขอ ตลอดเวลายกเวน้ระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ในขอ้ตกลงเพิม่เตมิส าหรบัสญัญาทีท่ าใน
แต่ละประเทศ: (ก) คู่มือมาตรฐานส าหรบัผูจ้ดัหาสนิคา้ทัง้หมดทีผู่ซ้ ือ้จดัเตรยีมให ้(รวมถงึขอ้ย่อยและแบบฟอรม์ต่างๆ ทัง้หมด) (ข) 
การประเมนิผลงานของผูข้าย  (ค) ความคาดหวงัส าหรบัธรุกจิทีม่ีชนกลุ่มนอ้ย/สตรเีป็นเจา้ของดงัทีจ่ะสามารถหาอ่านไดใ้นเว็บไซต ์
ของจอหน์สนั คอนโทรล องิค ์ในกรณีทีม่ีความแตกต่างระหว่างส่วนใดๆ ของโครงการหรอืมาตรฐานขา้งตน้และเนือ้หาทีร่ะบุอย่าง
ชดัเจนของเงือ่นไขเหล่านี ้ใหย้ดึเอาเงือ่นไขเหล่านีเ้ป็นหลกั 
 

11. Supplier Quality and Development; Required Programs.  Seller will conform to the quality control standards and 

inspection system, as well as related standards and systems (including without limitation, quality control policies, 

QS 9000 and ISO 9000), that are established or directed by Buyer. Seller will also participate in supplier quality and 

development programs of Buyer as directed by Buyer.   As requested by Buyer at any time, unless otherwise specified 

in an applicable Country Supplement, Seller will participate in and comply with the following Buyer programs and 

standards: (a) all Supplier Standards Manuals as provided by Buyer (including all subsections and forms), (b) supplier 

performance evaluations, (c) minority/women owned business expectations, as described and accessible on the 

Johnson Controls, Inc. website at  the  event  of  any discrepancy between any part of the above programs or standards 

and an express provision of these Terms, these Terms will control. 

 
12. ธุรกจิทีม่ีชนกลุ่มนอ้ย สตรเีป็นเจา้ของ เป้าหมายของ MWBE ผูข้ายทราบดกีว่าสทิธปิระโยชนใ์นการซือ้สินคา้และบรกิารซึง่
ไดร้บัการรบัรองในฐานะของธุรกจิของชนกลุ่มนอ้ย (MBE) โดยสภาพฒันาผูจ้ดัหาสนิคา้ชนกลุ่มนอ้ยแห่งชาตหิรอืสภาธุรกจิสตร ี
(WBENC) และจะก าหนดเป้าหมายในการใชแ้ละผลกัดนัใหม้ีการเขา้ร่วมโครงการสนับสนุนผูจ้ดัหาสินคา้ซึง่เป็นธุรกิจในกลุ่ม 
MWBE  (diverse supplier) ของผูข้ายภายใตค้วามพยายามของผูซ้ ือ้ 
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12. Minority, Women Business Enterprise MWBE Goals.  Seller recognizes the benefits of purchasing goods and 

services from Minority /Women Business enterprises certified as MBE Minority Business Enterprise by the 

National Minority Supplier Development Council or WBENC Women Business Enterprise Council and shall 

establish goals for utilization and drive coordination of Seller’s supplier Diversity Program with Buyer’s efforts. 
 

12.1. การใชธ้รุกจิทีม่ชีนกลุ่มนอ้ย/สตรเีป็นเจา้ของ (“MWBE”) 
12.1. Utilization of Minority/Women-Owned Business Enterprises (“MWBE”). 

 
12.2.    ค าว่า “MWBE” น้ันเป็นตัวย่อของธุรกิจที่มุ่งหาก าไร โดยไม่ค านึงถึงขนาด สถานที่ต ั้งทางกายภาพใน

สหรฐัอเมรกิาหรอืดินแดนในพิทกัษข์องอเมรกิา ซึง่เป็นของ ด าเนินการ หรอืควบคุมโดยสมาชกิกลุ่มชนกลุ่ม
นอ้ย (พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาซึง่เป็นชาวแอฟรกินัอเมรกินั  ฮสีแปนิกอเมรกินั ชนพืน้เมอืงอเมรกินั เอเชยีแปซฟิิก
อเมรกินั  และเอเชยีอินเดียอเมรกินั) การเป็นเจา้ของโดยบุคคลทีเ่ป็นชนกลุ่มนอ้ย หมายถึง ธุรกจิทีม่ีบุคคล
ดงักล่าวเป็นเจา้ของไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 51(หรอืในอตัราทีน่อ้ยกว่าตามทีส่ภาพฒันาผูจ้ดัหาสนิคา้ชนกลุ่มนอ้ย
แหงชาต ิ(“NMSDC”) หรอืสภาธรุกจิทีป่ระกอบการโดยสตรแีห่งชาต ิ(WBENC) ระบุว่าเพยีงพอทีจ่ะรบัรองว่า
เป็นหรอืลงความเห็นไดว้่าเป็นธุรกจิทีม่ีชนกลุ่มนอ้ยเป็นเจา้ของ) หรอืในกรณีของบรษิทัมหาชน ถือหุน้โดย
บุคคลดงักล่าวตัง้แต่หนึ่งคนขึน้ไปไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 51 (หรอืในอตัราทีน่อ้ยกว่าตามที  ่NMSDC หรอื 
WBENC  ระบุว่าเพยีงพอทีจ่ะรบัรองว่าเป็นหรอืลงความเห็นไดว้่าเป็นธุรกจิทีม่ีชนกลุ่มนอ้ยเป็นเจา้ของ) และ
ยงัรวมถงึการบรหิารและการด าเนินการประจ าวนัทีค่วบคุมโดยสมาชกิของกลุ่มชนกลุ่มนอ้ยเหล่านี ้  

 

12.2.      An “MWBE” is a for-profit enterprise, regardless of size, physically located in the United States or 

its trust territories, which is owned, operated and controlled by minority group members (United 

States citizens who are African-American, Hispanic-American, Native American, Asian-Pacific 

American and Asian-Indian American).    Ownership  by  minority individuals  means  that  the 

business is at least 51% (or such lesser percentage as may be established by the National Minority 

Supplier  Development  Council  (“NMSDC”)  or  the  Women’s  Business  Enterprise  National 

Council (WBENC) as sufficient to be certified as and/or deemed to be a minority-owned business) 

owned by such individuals or, in the case of a publicly-owned business, at least 51% (or such 

lesser percentage as may be established by the NMSDC or WBENC as sufficient to be certified as 

and/or deemed to be a minority-owned business) of the stock is owned by one or more such 

individuals;  and  further,  that  the  management and  daily  operations  are  controlled  by  those 

minority group members. 

 

12.3.  การใชธุ้รกจิทีม่ีชนกลุ่มนอ้ย/สตรเีป็นเจา้ของ  ผูข้ายตกลงจะใหโ้อกาสอย่างเต็มทีแ่ก่ MWBE ในการ
เขา้รว่มสญัญารบัเหมาชว่งและค าสั่งซ ือ้ซ ึง่ MWBE อาจชนะการประกวดราคาในการท าสญัญานี ้เป้าหมาย
ของการใช ้MWBE ภายใตส้ญัญานี ้ตัง้ไวท้ี่รอ้ยละสิบหา้ (15%) การไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัซึง่ถือว่าเป็น
สาระส าคญัของสญัญาว่าดว้ยการใชธ้รุกจิ MWBE ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวนี้จ้ะถอืเป็นการท าผิดภาระผูกพนั
ภายใตส้ญัญานีโ้ดยผูข้าย ผูข้ายจะตอ้งขอหนังสือรบัรองธุรกจิทีม่ีชนกลุ่มนอ้ย/สตรเีป็นเจา้ของจากสภาใน
ทอ้งถิน่ซ ึง่อยู่ในเครอืของ NMSDC หรอื WBENC จากกจิการใดๆ ทีอ่า้งถงึการเป็น MWBE ผูข้ายจะจดัท า
รายงานการเขา้รว่มสญัญาของ MWBE เป็นรายไตรมาส อาท ิขอ้มูลของ MWBE แต่ละรายทีใ่ช ้สนิคา้และ/
หรอืบรกิารทีจ่ดัซ ือ้จาก MWBE แต่ละราย  และจ านวนเงนิทัง้หมดทีจ่า่ยใหแ้ก ่MWBE แต่ละรายส าหรบัสินคา้/
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

12.3.      Utilization of Minority/Women-Owned Business Enterprises.  Seller agrees to provide 

MWBE’s the maximum practicable opportunity to participate in the subcontracts and orders it may 

award in connection with this Agreement. The target goal for utilization of MWBE’s under this 

Agreement is set at fifteen percent (15%); the material failure, if any, to meet this target goal shall 

constitute a default by Seller of its obligations under this Agreement.  Seller will require a 

minority/women- owned certification by one of the affiliated local Councils of the NMSDC or 

WBENC from any firm claiming to be an MWBE.  Seller will report on a quarterly basis the MWBE 

participation in this Agreement, including without limitation an identification of each MWBE 

utilized, the goods and/or services procured from each MWBE and the total amount paid to each 

MWBE in connection therewith. 
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12.4.      เงื่อนไขเกี่ยวก ับการใชธ้รุกจิทีม่ชีนกลุ่มนอ้ย/สตรเีป็นเจา้ของนีส้ามารถยกเวน้ไดห้ากผูข้ายยอมให ้
จอหน์สนั คอนโทรลสจ์่ายเงินใหแ้ก่ผูจ้ดัหาสินคา้ล าดบัย่อยซึง่เป็นธุรกิจในกลุ่ม MWBE (sub-tier diverse 
supplier)โดยตรง  ผูข้ายตกลงว่าจะใหโ้อกาสอย่างเต็มทีแ่ก่ MWBE ในการท าสญัญารบัเหมาชว่งและค าสั่งซ ือ้
ซ ึง่ MWBE อาจชนะการประกวดราคาในการท าสญัญานี ้ผูข้ายยงัตกลงว่าจะอนุญาตใหจ้อหน์สนั คอนโทรลส ์
จ่ายเงินใหแ้ก่ผูจ้ดัหาสินคา้ล าดบัย่อยซึง่เป็นธุรกิจในกลุ่ม MWBE ทีท่ างานใหก้บัผูข้ายภายใตโ้ครงการของ
จอหน์สนัโดยตรง  เป้าหมายของการใช ้MWBE ซึง่จอหน์สนั คอนโทรลสจ์ะจ่ายเงนิใหโ้ดยตรงภายใตส้ญัญานี ้
ตัง้ไวท้ีร่อ้ยละสบิหา้ (15%) การไม่ปฏบิตัติามภาระผูกพนัซึง่ถอืว่าเป็นสาระส าคญัของสญัญาว่าดว้ยการใชธุ้รกจิ 
MWBE ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวนี้จ้ะถอืเป็นการท าผดิภาระผูกพนัภายใตส้ญัญานีโ้ดยผูข้าย ผูข้ายจะตอ้งขอ
หนังสือรบัรองธุรกิจที่มีชนกลุ่มนอ้ย/สตรเีป็นเจา้ของจากสภาในทอ้งถิ่นซึง่อยู่ในเครอืของ NMSDC หรอื 
WBENC จากกจิการใดๆ ทีอ่า้งถงึการเป็น MWBE ผูข้ายจะจดัท ารายงานการเขา้รว่มสญัญาของ MWBE 
เป็นรายเดือน อาทิ ขอ้มูลของ MWBE แต่ละรายทีใ่ช ้สินคา้และ/หรอืบรกิารทีจ่ดัซ ือ้จาก MWBE แต่ละราย  
และจ านวนเงินทัง้หมดที่จอหน์สนั คอนโทรลสจ์ะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ MWBE แต่ละรายส าหรบัสินคา้/บรกิารที่
เกีย่วขอ้ง 

 

12.4.      Utilization of Minority/ Women-Owned Business Enterprises Can be Waived if the Seller Allows 

Johnson Controls to Pay Sub-tier Diverse Supplier Directly. Seller agrees to provide MWBE’s the 

maximum practicable opportunity to participate in the subcontracts and orders it may award in 

connection with this Agreement.  The Seller further agrees to allow Johnson Controls to pay sub- 

tier MWBE suppliers directly that work for Seller on Johnson Controls' projects.  The target goal 

for utilization of MWBE’s that Johnson Controls would pay directly under this Agreement is still 

set at fifteen percent (15%); the material failure, if any, to meet this target goal shall constitute a 

default by Seller of its obligations under this Agreement.  Seller will require a Minority/Women- 

owned certification by one of the affiliated local Councils of the NMSDC or WBENC from any 

firm claiming to be an MWBE.  Seller will report on a monthly basis the MWBE participation in 

this Agreement, including without limitation an identification of each MWBE utilized, the goods 

and/or services procured from each MWBE and the total amount Johnson Controls should pay to 

each MWBE in connection therewith. 

 

 

13. คู่มอืบรกิาร ห า ก ผูซ้ ือ้ขอ ผูข้ายะจะท าคู่มือบรกิารและเอกสารอืน่โดยไม่เรยีกเก็บค่าใชจ้่าย เพือ่สนับสนุนกจิกรรมการขาย
อะไหล่บรกิารของผูซ้ ือ้ 

 
13. Service Literature.  At Buyer’s request, Seller will make service literature and other materials available at no 

additional charge to support Buyer’s service part sales activities. 
 

14. การเยยีวยา สทิธแิละการเยยีวทีใ่หแ้ก่ผูซ้ ือ้ในค าสั่งซ ือ้ จะเป็นแบบสะสมพรอ้มกบัและนอกเหนือจากการเยียวยาตามกฎหมาย
และโดยธรรมอืน่ๆ ทัง้หมด ผูข้ายจะชดใชค้วามเสียหายอนัเน่ืองจากการผิดสญัญาและความเสียหายสืบเน่ืองทีเ่กดิจากการท า
ผิดสญัญาของผูข้ายหรอืจากสินคา้ทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด อาท ิตน้ทุน ค่าใชจ้่าย และการขาดทุนทีเ่กดิโดยตรงหรอืโดยออ้ม
กบัผูซ้ ือ้หรอืลูกคา้ของผูซ้ ือ้: (ก) ในการตรวจสอบ จดัเรยีง ซ่อมแซม หรอืเปลี่ยนแทนสินคา้ที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด  (ข) 
ที ่เ ป็นผลจากการผลิตหร ือการขาดช่วงของว ัตถุด ิบ  (ค) การด าเนินแคมเปญเรยีกคืนผลิตภณัฑห์รอืบรกิารแกไ้ขความ
บกพรอ่งอืน่ๆ หรอื (ง) ทีเ่ป็นผลจากการบาดเจ็บของบุคคล (รวมถึงการเสียชวีติ) หรอืความเสียหายของทรพัยส์ินทีเ่กดิจาก
สินคา้ทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด ความเสียหายสืบเน่ือง ไดแ้ก่  ค่าธรรมเนียมวิชาชพีตามสมควรทีเ่กดิกบัผูซ้ ือ้ หากผูซ้ ือ้ขอ 
ผูข้ายจะท าสญัญาขึน้อีกฉบบัส าหรบัการบรหิารหรอืกระบวนการคืนเงินภายใตก้ารรบัประกนัส าหรบัสินคา้ทีไ่ม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดและจะเขา้รว่มและปฏบิตัติามแผนการลดระยะเวลาการรบัประกนัหรอืแผนทีเ่กีย่วขอ้งตามทีผู่ซ้ ือ้ก าหนดซึง่เกีย่วกบั
สินคา้  การด าเนินการใดๆ ทีผู่ซ้ ือ้ท าขึน้เพือ่บงัคบัภาระผูกพนัทีผู่ซ้ ือ้มีต่อการผลิตและการส่งมอบสินคา้ภายใตค้ าสั่งซ ือ้ 
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าหากผูซ้ ือ้ไม่ไดร้บัสิทธเิยียวยาตามกฎหมายทีเ่พียงพอ ผูซ้ ือ้มีสิทธกิ าหนดใหผู้ข้ายท าภาระผูกพนั
ภายใตค้ าสั่งซ ือ้ได ้   
 

14. Remedies. The rights and remedies reserved to Buyer in the Order will be cumulative with and in addition to all 

other or legal or equitable remedies.   Seller will reimburse Buyer for any incidental or consequential damages 

caused by Seller’s breach or by nonconforming Supplies, including without limitation costs, expenses and losses 

incurred directly or indirectly by Buyer or its customer(s): (a) in inspecting, sorting, repairing or replacing the 

nonconforming Supplies; (b) resulting from production or supply interruptions; (c) conducting recall campaigns or 

other corrective service actions; or (d) resulting from personal injury (including death) or property damage caused 
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by the nonconforming Supplies.  Consequential damages include reasonable professional fees incurred by Buyer.  

If requested by Buyer, Seller will enter into a separate agreement for the administration or processing of warranty 

charge-backs for nonconforming Supplies, and will participate in and comply with warranty reduction or related 

programs as directed by Buyer that relate to the Supplies.   In any action brought by Buyer to enforce Seller’s 

obligation to produce and deliver Supplies under the Order, the parties agree that Buyer does not have an adequate 

remedy at law and Buyer is entitled to specific performance of Seller’s obligations under the Order.   

 
15. การปฏบิตัติามกฎหมาย จรยิธรรม  ผูข้ายและสนิคา้ทีผู่ข้ายจดัหา จะเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจน ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง 
อนุสญัญา กฤษฎกีา และมาตรฐานทีบ่งัคบัใชท้ ัง้หมดซึง่เกีย่วกบัการผลติ การตดิป้าย  การขนส่ง การน าเขา้ การส่งออก การขอ
ใบอนุญาต การอนุมตั ิ และการรบัรองสนิคา้ รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม วตัถุอนัตราย การจา้งงาน ค่าแรง ช ัว่โมง และ
เงือ่นไขการจา้งงาน การคดัเลอืกผูร้บัเหมาชว่ง  การเลอืกปฏบิตั ิ อาชวีอนามยั และความปลอดภยั ตลอดจนความปลอดภยัของ
ยานพาหนะ   ค าสัง่ซ ือ้จะผนวกรวมในสญัญานีโ้ดยการอา้งองิถงึขอ้สญัญาทัง้หมดทีก่ฎหมายเหล่านีก้ าหนด  วตัถุดบิทัง้หมดที่
ผูข้ายใชใ้นสนิคา้หรอืในการผลติจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของภาครฐัและความปลอดภยัฉบบัปัจจบุนัเกีย่วกบัวตัถุตอ้งหา้ม วตัถุมีพษิ 
และวตัถุอนัตราย รวมถงึ ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าซึง่ใชก้บัประเทศผูผ้ลติ จ าหน่าย หรอืประเทศ
ปลายทาง ผูข้ายขอรบัรองและรบัประกนัว่าจอหน์สนั คอนโทรลส ์ ว่าผลติภณัฑข์องผูข้ายปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั
ทัง้หมด อาท ิ ระเบยีบ  REACH และค าสั่ง RoHS directive อย่างครบถว้น รายชือ่ของสารตอ้งหา้มสามารถตรวจสอบไดท้ี ่
www.johnsoncontrols.com/restrictedsubstances. ผูซ้ ือ้ไดก้ าหนดนโยบายดา้นจรยิธรรมตามทีอ่ธบิายและตรวจสอบได ้
จากเว็บไซตข์องจอหน์สนั คอนโทรล องิค ์ ที่   http://www.johnsoncontrols.com/ethics และคาดหวงัว่าผูข้าย พนักงานและ
ผูร้บัเหมาของผูข้ายจะปฏบิตัติามนโยบายนี ้หรอืนโยบายจรยิธรรมของตนเองซึง่เทยีบเท่ากบันโยบายของจอหน์สนั 

 

15. Compliance with Laws; Ethics.   Seller, and any Supplies supplied by Seller, will comply with all applicable 

laws, including rules, regulations, orders, conventions, ordinances and standards, that relate to the manufacture, 

labeling, transport, import, export, licensing, approval or certification of the Supplies, including laws relating to 

environmental matters, hazardous materials, hiring, wages, hours and conditions of employment, subcontractor 

selection, discrimination, occupational health or  safety and  motor vehicle safety.   The Order incorporates by 

reference all clauses required by these laws.  All materials used by Seller in the Supplies or in their manufacture will 

satisfy current governmental and safety constraints on restricted, toxic and hazardous materials as well as 

environmental, electrical and electromagnetic considerations that apply to the country of manufacture, sale or 

destination.    Supplier  certifies,  warrants,  and  guarantees  to  Johnson  Controls  that  its  product(s)  are  in  full 

compliance with all applicable laws and regulation, including but not limited to the European REACH regulation 

and RoHS directive. A list of restricted substances is available at www.johnsoncontrols.com/restrictedsubstances. 

Buyer has established an Ethics Policy as described and accessible on the Johnson Controls, Inc. website at an 

Ethics Policy as described and accessible on the Johnson Controls, Inc. website at an Ethics Policy as described and 

accessible on the Johnson Controls, Inc. website at  http://www.johnsoncontrols.com/ethics and expects Seller, and 

Seller’s employees and contractors, to abide by this policy or an equivalent ethics policy of its own. 

 

16. ขอ้ก าหนดของลูกคา้ หากผูซ้ ือ้ก าหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษร ผูข้ายตกลงจะปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญาใดๆ ระหว่างผูซ้ ือ้
และลูกคา้ของผูซ้ ือ้ซ ึง่ผูซ้ ือ้เป็นผูจ้ดัหาสนิคา้ให ้(โดยผนวกเขา้กบัผลติภณัฑท์ีจ่ดัหาใหแ้ก่ลูกคา้ดงักล่าว)  ภายใตดุ้ลพนิิจฝ่าย
เดยีวของผูซ้ ือ้ ผูซ้ ือ้จะส่งขอ้มูลเกีย่วกบัค าสั่งซ ือ้จากลูกคา้ของผูซ้ ือ้ใหแ้ก่ผูข้าย ผูข้ายจะรบัผิดชอบการตรวจสอบว่าขอ้มูลในค า
สั่งซ ือ้ของลูกคา้ดงักล่าวมีผลต่อภาระผูกพนัของผูข้ายภายใตค้ าสั่งซ ือ้ระหว่างผูซ้ ือ้และผูข้ายอย่างไร และผูข้ายจะปฏิบตัิตาม
เงือ่นไขของลูกคา้ทัง้หมดทีไ่ดร้บัแจง้ เท่าทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูซ้ ือ้ โดยการท าค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรถงึผูข้าย ผู ้
ซ ือ้อาจเลอืกยดึใชเ้งือ่นไขในขอ้นีเ้ป็นหลกัแทนเงือ่นไขใดๆทีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายมีขอ้ขดัแยง้ 

 

16. Customer Requirements.  As directed by Buyer in writing, Seller agrees to comply with the applicable terms of 

any agreements between Buyer and its customer(s) to which Buyer provides the Supplies (as incorporated into 

products supplied to such customer(s)).   Buyer may in its discretion supply Seller with information regarding 

purchase orders from its customer(s). Seller will be responsible for ascertaining how such customer purchase order 

information affects Seller’s obligations under the Order, and Seller will meet all such disclosed customer terms to 

the extent within Seller’s control. By written notice to Seller, Buyer may elect to have the provisions of this Section 

prevail over any conflicting term between the Buyer and Seller. 

 
17. การชดใชค้่าเสยีหาย ภายใตข้อบเขตสูงสุดทีก่ฎหมายยินยอม ผูข้ายจะปกป้อง ชดใช ้และคุม้ครองผูซ้ ือ้ ลูกคา้ของผูซ้ ือ้ (ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม รวมถงึผูผ้ลติพาหนะทีส่นิคา้นั้นผนวกรวมอยู่) และตวัแทนจ าหน่ายและผูใ้ชผ้ลติภณัฑท์ีจ่ าหน่ายโดยผูซ้ ือ้ 
(หรอืพาหนะทีผ่ลติภณัฑน้ั์นผนวกรวมอยู่) ตลอดจนตวัแทน ผูร้บัชว่งและผูร้บัโอนสิทธทิีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด จากความเสยีหาย การ

http://www.johnsoncontrols.com/restrictedsubstances
http://www.johnsoncontrols.com/ethics
http://www.johnsoncontrols.com/ethics
http://www.johnsoncontrols.com/restrictedsubstances
http://www.johnsoncontrols.com/ethics


Form #13-21.601.EXT-CORP-US Effective Date: 20-March-2015 

© Copyright 2015 Johnson Controls, Inc.   All rights reserved.  Any unauthorized use or copying is strictly prohibited. 

Johnson Controls, Inc. • Corporate Global Terms and Conditions of Purchase 

Page 12 of 26 

 

 

สูญเสีย การเรยีกรอ้ง ความรบัผิดและค่าใชจ้่ายทัง้หมด (รวมถึงค่าทนายความหรอืค่าธรรมเนียมวิชาชพีอืน่ๆ การชีข้าดและค า
พพิากษา) ทีเ่กดิจากหรอืเป็นผลจากสนิคา้ทีบ่กพรอ่งใดๆ หรอืจากการประมาทเลนิเล่อ หรอืการกระท าทีม่ิชอบหรอืการละเวน้ของ
ผูข้ายหรอืตวัแทน ลูกจา้งหรอืผูร้บัเหมาชว่งของผูข้าย หรอืการท าผิดสญัญาหรอืการไม่สามารถปฏิบตัติามการรบัรองของผูข้าย
หรอืเงือ่นไขอืน่ใดของค าสัง่ซ ือ้ (รวมถงึส่วนใดๆ ของเงือ่นไขเหล่านี)้ หากผูข้ายปฏิบตัิงาน ณ สถานทีข่องผูซ้ ือ้หรอืลูกคา้ของผูซ้ ือ้ 
หรอืใชท้รพัยส์ินของผูซ้ ือ้หรอืลูกคา้ของผูซ้ ือ้ ณ หรอื นอกสถานทีข่องผูซ้ ือ้หรอืลูกคา้ของผูซ้ ือ้:   (ก) ผูซ้ ือ้จะท าการตรวจสอบ
สถานทีเ่พือ่ดูว่าสถานทีม่คีวามปลอดภยัส าหรบับรกิารทรีอ้งขอหรอืไม่ และจะแจง้ใหผู้ซ้ ือ้ทราบสถานการณใ์ดๆทีเ่ห็นว่าไม่ปลอดภยั
ทนัท ี(ข)  ลูกจา้ง ผูร้บัเหมา และตวัแทนของผูข้ายจะปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบตัิท ัง้หมดที่ใชใ้นสถานที่และอาจถอนตวัออกจาก
สถานทีข่องผูซ้ ือ้ไดต้ามดุลพินิจของผูซ้ ือ้ (ค) ลูกจา้ง ผูร้บัเหมาและตวัแทนของผูข้ายจะไม่ครอบครอง ใช ้ ขาย ดอนหรอืตกอยู่
ภายใตฤ้ทธิข์องสุราหรอืยาหรอืสารทีผ่ดิกฎหมายหรอืควบคุม ขณะอยู่ในสถานที ่(ง) ภายใตข้อบเขตสูงสุดทีก่ฎหมายยนิยอม ผูข้าย
จะชดใชแ้ละคุม้ครองผูซ้ ือ้และลูกคา้ของผูซ้ ือ้ ตลอดจนตวัแทนและผูร้บัโอนสทิธทิเีกีย่วขอ้งจากความรบัผิด การเรยีกรอ้ง การทวง
ถาม หรอืค่าใชจ้่าย (รวมถงึค่าทนายตามสมควรและค่าธรรมเนียมวชิาชพีอืน่ๆ การชีข้าดและค าพพิากษา) ส าหรบัความเสยีหายที
เกดิกบัทรพัยส์ินหรอืการบาดเจ็บของผูซ้ ือ้ ลูกคา้ของผูซ้ ือ้ ตวัแทน หรอืบุคคลหรอืนิตบิุคคลอืน่ใดทีเ่กดิจากหรอืเกีย่วกบังานที่
ปฏบิตั ิณ สถานทีด่งักล่าวของผูข้าย หรอืการใชท้รพัยส์นิของผูซ้ ือ้หรอืลูกคา้ของผูซ้ ือ้โดยผูข้าย ยกเวน้ทเีกดิจากความประเมิน
เลนิเล่อของผูซ้ ือ้เพยีงฝ่ายเดยีว 
 

17. Indemnification. To the fullest extent permitted by law, Seller will defend, indemnify and hold harmless Buyer, 

Buyer’s  customers  (both  direct  and  indirect,  including  manufacturers  of  vehicles  in  which  Supplies  are 

incorporated), and dealers and users of the products sold by Buyer (or the vehicles in which they are incorporated) 

and all of their respective agents, successors and assigns, against all damages, losses, claims, liabilities and expenses 

(including reasonable attorneys’ and other professional fees, settlements and judgments) arising out of or resulting 

from any defective Supplies, or from any negligent or wrongful act or omission of Seller or Seller’s agents, employees 

or subcontractors, or any breach or failure by Seller to comply with any of Seller’s representations or other terms 

and conditions of an Order (including any part of these Terms). If Seller performs any work on Buyer’s or Buyer’s 

customer’s premises or utilizes the property of Buyer or Buyer’s customer, whether on or off Buyer’s or Buyer’s 

customer’s premises:   (a) Seller will examine the premises to determine whether they are safe for the requested 

services and will advise Buyer promptly of any situation it deems to be unsafe; (b) Seller’s employees, contractors, 

and agents will comply with all regulations that apply to the premises and may be removed from Buyer’s 

premises at Buyer’s discretion; (c) Seller’s employees, contractors, and agents will not possess, use, sell, transfer or 

be under the influence of alcohol or unauthorized, illegal, or controlled drugs or substances on the premises; and (d) 

to the fullest extent permitted by law, Seller will indemnify and hold Buyer and Buyer’s customer, and their respective 

agents, successors and assigns, harmless from and against any liability, claims, demands or expenses (including 

reasonable attorneys’ and other professional fees, settlements and judgments) for damages to the property of or 

personal injuries to Buyer, its customer, their respective agents, or any other person or entity to the extent arising from 

or in connection with Seller’s work on the premises or Seller’s use of Buyer’s or Buyer’s customer’s property, except 

to the extent caused by Buyer’s sole negligence. 

 

18. ประกนัภยั  เ งื่อนไขทั่ วไปต่อไน ป้ีจ ะใชก้ ับ งานใดๆ และทั้งหมดภายใต ้ค าสั่ งซ ือ้  ผู ้ร ับ เหมาและผู ้ร ับ เหมาช่ว งไม่
ว่ า ล าด ับใดๆ  จ ะต ้อ งปฏิบ ัติต าม เ งื ่อนไขด ังกล่ า ว  (“ผูร้บัเหมา”) ผูข้าย/ผูร้บัเหมาจะไม่เร ิม่งานใดๆ และประเภทใดๆ ภายใต ้
ค าสั่งซ ือ้จนกว่าจะมีการปฏบิตัติามเงือ่นไขทัง้หมดของประกนัภยัทีร่ะบุในเงือ่นไขนีด้งัรายละเอียดทีจ่ะกล่าวถึงต่อไปและจนกว่าจะมี
หลกัฐานของการปฏบิตัติามมาแสดงต่อผูซ้ ือ้ โดยจดัท าในรูปแบบและมีเนือ้หาตามทีก่ าหนดจนเป็นทีพ่อใจของผูซ้ ือ้ หากผูซ้ ือ้ขอ 
ประกนัใดๆ และทัง้หมดทีก่ าหนดภายใตเ้งือ่นไขขอ้นีจ้ะตอ้งไม่หมดอายุระหว่างการปฏบิตังิานภายใตค้ าสั่งซ ือ้ รวมถงึ การต่อสญัญา
ใดๆ  และจนกว่างานจะแลว้เสรจ็จนเป็นทีพ่อใจของผูซ้ ือ้ การอนุมตัหิรอืการยอมรบัประกนัภยัของผูซ้ ือ้จะไม่ท าใหผู้ข้ายหรอืผูร้บัเหมา
ภายใตส้ญัญานีพ้น้จากหรอืมีความรบัผิดนอ้ยลง และการไม่ดูแลใหส้ญัญาไม่หมดอายุจะถือเป็นการท าผิดสญัญาในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัของเงือ่นไขนี ้
 

18. Insurance.  The following general requirements apply to any and all work under the Order. Compliance is also 

required by all contractors and subcontractors of any tier (“Contractor”).  Seller/Contractor shall not commence any 

work of any kind under the Order until all insurance requirements contained in these Terms have been complied 

with as outlined below and, if requested by Buyer, until evidence of such compliance, as to form and content, is 

satisfactory to Buyer and has been filed with Buyer. Any and all insurance required by these Terms shall be 

maintained during the entire term of the work performed under the Order, including any extensions thereto, and until 

all work has been completed to the satisfaction of Buyer. Approval or acceptance of the insurance by Buyer shall not 

relieve or decrease the liability of the Seller or Contractor hereunder and failure to maintain insurance shall 

constitute a material breach of these Terms. 
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18.1 เงือ่นไขมาตรฐาน 
18.1 Standard Conditions 

 
18.1.1.   อนัดบั – บรษิ ัทใดๆ และทัง้หมดที ่ร บัประกนัภยัภายใตข้ อ้ก าหนดของสญัญานี ้จ ะต อ้ งมี

คุณสมบตัิตรงตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัความมั่นคงทางการเงินขั้นต ่า ขอ้ก าหนดเหล่านี้จะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัอนัดบัที่เผยแพร่โดย A.M. Best & Co ในคู่มอืการจดัอนัดบัของ Best–Property- 
Casualty  ระบุอนัดบัส าหรบับรษิทัแต่ละแห่งบนแบบฟอรม์ประกนัภยั กรมธรรมป์ระกนัภยัทัง้หมดจะตอ้ง
ท าขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยบรษิทัทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัล่าสุดโดย Best(ดงัทีก่ าหนดในคู่มือการจดั
อนัดบัฉบบัล่าสุดของ Best ที ่A.M. และบรษิทัเผยแพร)่ หรอืเทยีบเท่า   A-V หรอืสูงกว่า 

 

18.1.1. Rating – Any and all companies providing insurance required by this contract must meet 

certain minimum financial security requirements.   These requirements conform to the 

ratings published by A.M. Best & Co. in the current Best’s Key Rating Guide – Property- 

Casualty. The ratings for each company must be indicated on the Certificate of Insurance 

Form.  All insurance policies must be written by companies with a current Best’s rating 

(as set forth in the most current edition of Best’s Key Rating Guide, published by A.M. 

Best and Company),  or equivalent, of A-V or better. 
 

18.1.2.  การยกเลิก – ผูซ้ ือ้จะตอ้งไดร้บัค าบอกกล่าวแจง้การไม่จ่ายเบีย้ประกนัภยัใดๆ ทีจ่ าเป็นภายใต ้
สญัญานีล้่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสามสิบ (30) วนัก่อนการยกเลิกประกนัภยั โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ การ
ท าค าบอกกล่าวการไม่จา่ยเบีย้ประกนัจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้สบิ (10) วนักอ่นการยกเลกิประกนัภยั   การ
ยืนยนัค าบอกกล่าวล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการยกเลกิทีเ่ป็นเงือ่นไขบงัคบันีจ้ะปรากฏบนใบรบัรองการ
ประกนัภยัและบนกรมธรรมป์ระกนัภยัใดๆ และทัง้หมดทีจ่ าเป็นภายใตส้ญัญานี ้

 

18.1.2. Cancellation – Buyer shall, without exception, be given not less than thirty (30) days notice 

prior to cancellation for other than non-payment of premium of any insurance required by 

this contract.  Non-payment of premium shall require ten (10) days notice of cancellation.  

Confirmation of this mandatory 30 days notice of cancellation shall appear on the 

Certificate of Insurance and on any and all insurance policies required by this contract. 

 

18.1.3.  แบบฟอรม์ใบรบัรองการประกนัภยั– ผูข้ายจะตอ้งจดัเตรยีมแบบฟอรม์ใบรบัรองการประกนัภยัใหแ้ก่ผู ้
ซ ือ้ซ ึง่มีขอ้มูลเกีย่วกบัความคุม้ครองและวงเงนิประกนัภยัขัน้ต ่าตามรายละเอียดในขอ้18.2 ผูข้ายจะ
ส่ งใ บ ร ับ ร อ ง ก า ร ป ร ะ ก ั น ภั ยใ น รู ป ข อ งไ ฟ ล ์  PDF ห ร อื  TIF ผ่ า น อี เ ม ล ไ ป ที่  be-
contracttracker@jci.com หรอืทางโทรสารหมายเลข 1-866-790-2306 

 

18.1.3. Certificate of Insurance Form – Seller is required to provide a Certificate of Insurance form 

to Buyer detailing the minimum insurance coverage and limits as specified in Section 18.2.  

Seller may submit their Certificate of Insurance in PDF or TIF format via email to be-

contracttracker@jci.com or Fax to 1-866-790-2306. 

 
18.1.4.   การสละสทิธิก์ารรบัชว่งสทิธ ิ – ผูข้าย/ผูร้บัเหมาขอสละสทิธใินการเพกิถอนและจะจดัการใหผู้ร้บั

ประกนัภยัของตนสละสทิธกิารรบัชว่งสทิธภิายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัทัง้หมดทีจ่ าเป็น รวมถงึตวัแทน
และลุกจา้งของผูข้ายและผูร้บัเหมา ผูข้าย/ผูร้บัเหมา ณ ทีนี่ย้อมใหผู้ซ้ ือ้ บรษิทัในเครอื กรรมการบรษิทั 
และลูกจา้งของตน พน้จากการสูญเสยีหรอืการเรยีกรอ้งส าหรบัการบาดเจ็บต่อรา่งกาย ความเสยีหาย
ต่อทรพัยส์นิ หรอืการเรยีกรอ้งสนิไหมใดๆ ทีเ่กดิจากการปฏบิตัภิาระผูกพนัภายใตส้ญัญานี ้

 

18.1.4. Waiver of Subrogation – Seller/Contractor waive their rights of recovery and will cause 

their insurers to waive their rights of subrogation under all insurance policies required 

including their respective agents and employees. Seller/Contractor hereby releases Buyer, 

including their respective affiliates, directors and employees, for losses or claims for bodily 

injury, property damage or other insured claims arising out of performance under this 

contract. 

mailto:be-contracttracker@jci.com%20หรือทางโทรสารหมายเลข
mailto:be-contracttracker@jci.com%20หรือทางโทรสารหมายเลข
mailto:be-contracttracker@jci.com
mailto:be-contracttracker@jci.com
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18.1.5.  ผูเ้อาประกนัภยัรว่ม – ผูซ้ ือ้ เจา้ของ และบุคคลอืน่ใด ดงัทีอ่าจไดร้บัค าขอตามสมควร จะถูกระบุชือ่
เป็นผูเ้อาประกนัภยัรว่มภายใตค้วามรบัผิดทั่วไปในเชงิพาณิชยแ์ละความรบัผิดต่อสาธารณะส าหรบั
งานทีท่ าภายใตค้ าสัง่ซ ือ้ 

 

18.1.5.  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 Automobile Liability policies with respect to work performed under the Order. 

 
18.1.6.  ประกนัภยัชว่งแรก – เป็นที่ตกลงและเขา้ใจอย่างชดัเจนโดยและระหว่างผูข้าย/ผูร้บัเหมาและ

ผูซ้ ือ้และเจา้ของว่า ประกนัภยัจะเสนอชือ่ผูเ้อาประกนัภยัรว่มจะเป็นการประกนัภยัชว่งแรกและ
ประกนัภยัอืน่ใดทีผู่ซ้ ือ้และเจา้ของถอืจะเป็นส่วนทีเ่พิม่ขึน้ประกนัภยัอืน่ใดทีผู่ร้บัเหมามีและจะไม่
เกีย่วขอ้งกบัประกนัภยัของผูข้าย/ผูร้บัเหมา shall be excess of all other insurance carried 
by Contractor and shall not contribute with the Seller/Contractor’s insurance. 

 

18.1.6.  Primary – It is expressly agreed and understood by and between Seller/Contractor and 

Buyer and Owner that the insurance afforded the additional insured’s shall be the Primary 

insurance and that any other insurance carried by Buyer and Owner shall be excess of all 

other insurance carried by Contractor and shall not contribute with the Seller/Contractor’s 

insurance. 

 

18.1.7.  การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัและบทกฎหมาย  –  ผูข้าย/ผูร้บัเหมาตกลงจะปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัและบทกฎหมายทัง้หมดในเขตอ านาจทีส่ญัญานีบ้งัคบัใช ้

 

18.1.7.   Compliance with Laws, Regulations and Statues – Seller/Contractor agree to comply with 

all laws, regulations and statues in the jurisdiction in which the agreement applies. 

 

18.2.        วงเงนิความคุม้ครอง 
ประกนัภยัจะตอ้งมีความคุม้ครองและวงเงนิประกนัภยัขัน้ต ่าดงัต่อไปนี ้หากกฎหมายหรอืบทกฎหมายในทอ้งที่
มีการบงัคบัความคุม้ครองหรอืวงเงินประกนัภยั เงือ่นไขของกฎหมายในทอ้งทีจ่ะใชก้บัวงเงินขัน้ต ่าดา้นล่างนี ้ 
การซือ้และการคงความคุม้ครองของประกนัภยัต่อไปนีจ้ะไม่จ ากดัหรอืกระทบต่อความรบัผิดใดๆ ของผูข้าย/
ผูร้บัเหมาโดยอ านาจของสญัญานี ้กรมธรรมป์ระกนัภยัทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัความคุม้ครองและวงเงนิขัน้ต ่าจะตอ้ง
ออกในรูปแบบทีก่ าหนด (ยกเวน้ความรบัผิดทางวชิาชพีซึง่กรมธรรมป์ระเภททีใ่หค้วามคุม้ครองกรณีทีม่ีการ
เรยีกรอ้งจะยอมรบัไดต้ราบทีว่นัทีม่ผีลยอ้นหลงัเป็นวนักอ่นวนัทีข่องสญัญานี)้   วงเงนิทัง้หมดจะระบใุนสกุลดอล
ล่ารส์หรฐัและจะใชก้บัส่วน A และ B 

 

18.2. Coverage Limits 

The following minimum insurance coverage and limits are required.  Where insurance coverage 

and/or  limits  are  mandated  by  local  law  or  statue,  local  requirements apply  subject  to  the 

minimum limits stated below. The procurement and maintenance of the below insurance coverage 

shall not limit or affect any liability which Seller/Contractor may have by virtue of this contract. 

All  insurance policies related  to  the  minimum coverage  and  limits  should  be  issued  on  an 

occurrence form (with the exception of Professional Liability to which a claims made policy is 

acceptable as long as the retroactive date precedes the date of this contract).  All limits are stated 

in U.S. Dollars and apply to Sections A and B. 

 

 
                                         18.2.1. ทัว่โลก (ทุกประเทศ) 

                18.2.1. Global (All Countries) 
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ประเภทของประกันภยั  
Type of Insurance 
 

 

วงเงินขัน้ต ่ำ  
Minimum Limits 

ความรบัผดิทัว่ไปในเชงิพาณิชย*์  ประกนัภยัความรบั
ผดิต่อการบาดเจ็บต่อรา่งกายหรอืความเสยีหายต่อ
ทรพัยส์นิทีเ่กดิจากสถานที ่การด าเนินการ การ
บาดเจ็บของบุคคล ผลงาน/ การท างานเสรจ็สมบูรณ ์
และความรบัผดิตามสญัญาทีคุ่ม้ครองเงือ่นไขเกีย่วกบั
การชดใชค้่าเสยีหายดงัทีร่ะบุในสญัญาขอ้ทีเ่กีย่วกบั
การชดใชค้่าเสยีหาย 
 
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 

5,000,000 ดอลลารส์หรฐั (หรอืจ านวนเงนิที่
เทยีบเท่าในสกุลเงนิอืน่) ต่อคร ัง้ และต่อหน่ึงชว่ง
ระยะเวลาเอาประกนัภยั ต่อหน่ึงผลงานและการ
ท างานทีเ่สรจ็สมบูรณ ์การบาดเจ็บต่อบุคคลและ
ความเสยีหายทีเ่กดิจากการโฆษณาผลติภณัฑห์รอื
บรกิาร 
 
 
$5,000,000 Per Occurrence, General 
Aggregate, Product and Completed 

Operations Aggregate, Personal & 

Advertising Injury 

ประกนัภยัรถยนตซ์ ึง่คุม้ครองรถทุกคนัทีใ่ชใ้นการ
ท างาน 
 
 
Automobile Liability covering all autos used in 
connection with the work performed 

2,000,000  ดอลล่ารส์หรฐั คุม้ครองการบาดเจ็บ
ต่อบุคคลและความเสยีหายต่อทรพัยส์นิรวมอยู่ใน
วงเงนิเดยีวกนั 
 
$2,000,000 combined single limit covering 
property damage and bodily injury 

เงนิทดแทนแรงงาน 
Workers’ Compensation 

ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
Statutory 

ความรบัผิดของนายจา้ง 
 
Employer’s Liability 

1,000,000 ดอลล่ารส์หรฐัต่ออุบตัเิหตุแต่ละคร ัง้ ต่อ
พนักงาน ต่อโรค-วงเงนิกรมธรรม ์
$1,000,000 each accident, each employee, 
each disease – policy limit 

ความรบัผดิทางวชิาชพี (ถา้ม)ี 
Professional Liability (if applicable) 
 

1,000,000 ต่อการเรยีกรอ้งสนิไหมแต่ละครง้ 
$1,000,000 each claim 

หนังสอืค า้ประกนัความเสยีหายต่อผูว้่าจา้ง(การประกนั
ความสูญเสยีต่อทรพัยส์นิจากเหตุทีเ่ขา้ข่าย
อาชญากรรม) 
Blanket Fidelity Bond (Crime Insurance) 

หากและเป็นไปตามทีก่ าหนด 
 
 
Where and as applicable 

หนังสอืค า้ประกนัการช าระเงนิ หนังสอืค า้ประกนัการ
ปฏบิตัติามสญัญาและ/หรอืการช าระค่าแรงและวสัดุ
Payment & Performance and/or Labor & 
Material Bonds 

หากและเป็นไปตามทีก่ าหนด 
 
Where and as applicable 

*วงเงนิคุม้ครองส าหรบัความรบัผิดทัว่ไปในเชงิพาณิชยอ์าจเป็นวงเงนิรวมระหว่างวงเงนิความรบัผดิทัว่ไปและ
ความรบัผดิแบบครอบคลุม/ส่วนเกนิ 
*Commercial General Liability limits may be met with a combination of General Liability and 
Umbrella/ Excess Liability policy limits. 

 

19. การพฒันาอย่างยั่งยนื ผูซ้ ือ้และผูข้าย ณ ทีนี่ย้อมรบัค่านิยมในการสนับสนุนการรเิร ิม่ซ ึง่น าไปสู่ความยอดเยีย่มของผลการ
ด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม สญัญานีไ้ดก้ าหนดหลกัเกณฑว์ดัผลการด าเนินธรุกจิของคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย และมองหา
โอกาสทางการเงนิทีด่กีว่าซึง่เป็นประโยชนก์บัทัง้สองฝ่าย คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าทัง้สองฝ่ายมคีวามเขา้ใจ ความเชือ่ และ
วธิปีฏบิตัติามหลกัการของการท าธรุกจิอย่างยัง่ยนืซีง่ไดห้ล่อหลอมขึน้เป็นแนวทางทีท่ ัง้สองฝายไดป้ฏบิตั ิองคป์ระกอบทีคู่่สญัญา
จะตอ้งพจิารณาไดแ้ก:่ 
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19. Sustainability. Buyer and Seller hereby recognize the value in supporting initiatives which strive to achieve 

excellence in environmental and social performance. While this Agreement defines the parameters in which the 

parties will conduct business and seek mutually advantageous financial advantage, the parties agree that there is a 

recognition, belief in, and practice of the principles of sustainable business woven into the fabric of how they will 

conduct themselves. Elements which the parties will consider include: 
 

19.1.     การสนับสนุนโครงการการรเิร ิม่การรายงานสากล (GRI – http://www.globalreporting.org/) รวมถงึการ
พฒันารายงานของการพฒันาอย่างยั่งยนืใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการรายงานของ GRI  

 
19.1.   Supporting the Global Reporting Initiative (GRI – http://www.globalreporting.org/), including 

development of a Sustainability Report in alignment with GRI reporting guidelines. 

 
19.2.     การสนับสนุนการใชฐ้านผูจ้ดัหาสนิคา้ทีม่ีความหลากหลาย  อา้งองิจากสภาพฒันาผุจ้ดัหาสนิคา้ชนกลุ่มนอ้ย

แห่งชาต ิ(NMSDC –  http://www.nmsdc.org) 
 

19.2.     Promoting diversity in the supplier base.  Reference the National Minority Supplier Development 

Council (NMSDC –  http://www.nmsdc.org) 

 
 

19.3.     การรเิร ิม่โครงการต่างๆ โดยสมคัรใจ เพื่อลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม อาทิ ความพยายามในการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพทางพลงังาน กาควบคุมการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก วสัดุรไีซเคลิ การลดหรอืเลกิใชส้ารพษิ การลด
ปรมิาณขยะ การประเมนิวงจรชวีติของผลติภณัฑแ์ละการส่งเสรมิ “โซอุ่ปทานสเีขยีว”  

 

19.3.    Taking voluntary initiatives to reduce environmental impacts.  These include efforts to improve 

energy efficiency, control greenhouse gas emissions, recycle materials, curtail or phase out use of 

toxic substances, minimize waste, conduct life-cycle assessments of products, and promote 

“greening of the supply chain.” 

 
19.4.     สนับสนุนการสรา้งสถานที่ปฏิบตัิงานและชุมชนที่ปลอดภยัและดีต่อสุขภาพ การว่าจา้งและเลื่อนต าแหน่ง

พนักงานโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิการจา่ยค่าจา้งและสทิธปิระโยชนท์ีจู่งใจ และเป็นพลเมอืงทีม่คีวามรบัผดิชอบในทุกๆ 
สถานทีท่ีคู่่สญัญาประกอบการ  

 

19.4.     Supporting safe, healthful workplaces and communities, hiring and promoting employees without 

discrimination, paying competitive wages and benefits, and being responsible citizens in 

communities where the parties operate. 

 
19.5.     การเขา้รว่มโครงการเปิดเผยขอ้มูลคารบ์อน (https://www.cdproject.net) เงือ่นไขการรายงานเป็นไปตามทีผู่ ้

ซ ือ้ขอ 

 

19.5.    Participating in the Carbon Disclosure Project (https://www.cdproject.net) reporting requirements as 

requested by Buyer. 

 
19.6.     รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืฉบบัปัจจบุนัของผูซ้ ือ้สามารถอ่านออนไลนไ์ดท้ี ่  www.johnsoncontrols.com. 
 

19.6.     The Buyer’s current Sustainability Report can be found online at  www.johnsoncontrols.com. 

 

20.     การเป็นหนีส้นิลน้พน้ตวั  ผูซ้ ือ้อาจบอกเลกิค าสัง่ซ ือ้ไดท้นัทโีดยไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อผูข้าย หากเกดิเหตุการณใ์ดต่อไปนีห้รอื
ใกลเ้คยีงกนัและผูข้ายจะชดใชค้่าใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิกบัผูซ้ ือ้ อาท ิค่าทนายความและค่าธรรมเนียมวชิาชพี ใหแ้กผู่ซ้ ือ้: (ก) ผูข้าย
กลายเป็นบุคคลทีม่หีนีส้นิลน้พน้ตวั (ข) ผูข้ายยืน่ขอลม้ละลายโดยสมคัรใจ (ค) มกีารยืน่ขอใหผู้ข้ายลม้ละลายโดยสมคัรใจ (ง) มกีาร
แต่งตัง้เจา้พนักงานพทิกัษท์รพัยห์รอืผูจ้ดัการดูแลทรพัยส์นิใหแ้กผู่ข้าย (จ) ผูข้ายจ าเป็นตอ้งไดร้บัความอนุเคราะหท์างการเงนิหรอื
อืน่ใดจากผูซ้ ือ้เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัภิาระผูกพนัภายใตส้ญัญาได ้หรอื (ฉ) ผูข้ายท าการโอนสทิธเิพือ่ประโยชนข์องเจา้หนี ้

 

 

20.     Insolvency.  The Order may be terminated immediately by Buyer without liability to Seller if any of the 

http://www.globalreporting.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.nmsdc.org/
http://www.nmsdc.org/
https://www.cdproject.net/
https://www.cdproject.net/
http://www.johnsoncontrols.com/
http://www.johnsoncontrols.com/
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following or comparable events occur, and Seller will reimburse Buyer for all costs incurred by Buyer in connection 

with any of the following, including without limitation attorneys’ and other professional fees: (a) Seller becomes 

insolvent; (b) Seller files a voluntary petition in bankruptcy; (c) an involuntary petition in bankruptcy is filed against 

Seller; (d) a receiver or trustee is appointed for Seller; (e) Seller needs accommodations from Buyer, financial or 

otherwise, in order to meet its obligations under the Order; or (f) Seller executes an assignment for the benefit of 

creditors. 
 

21. การบอกเลกิสญัญาเน่ืองจาการท าผิดสญัญาหรอืการไม่ปฏบิตัภิาระผูกพนัของสญัญา  ผูซ้ ือ้อาจบอกเลกิส่วนใดๆ และทัง้หมด
ของค าสั่งซ ือ้โดยไม่ตอ้งรบัผิดใดๆ ต่อผูซ้ ือ้ หากผูซ้ ือ้: (ก) บอกปัด ท าผิดเงือ่นไข หรอืเป็นไปไดว้่าจะท าผิดเงือ่นไขของค าสั่งซ ือ้  (ข) 
ไม่หรอืเป็นไปไดว้่าจะไม่ท าการส่งมอบสินคา้หรอืใหบ้รกิารทีเ่กีย่วกบัค าสั่งซ ือ้ (ค) ไม่สามารถปฏิบตัิงานใหม้ีความกา้วหนา้หรอื
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพจนอาจท าใหก้ารท างานแลว้เสรจ็หรอืการส่งมอบสนิคา้เป็นไปตามก าหนดเวลาและเหมาะสม และ
ไม่ไดท้ าการแกไ้ขการไม่ปฏบิตัภิาระผูกพนัหรอืการท าผดิสญัญาดงักล่าวภายใน 10 วนั (หรอืในระยะเวลาทีส่ ัน้กว่านี ้หากพจิารณา
ในเชงิพาณิชยภ์ายใตส้ถานการณด์งักล่าว) หลงัจากไดร้บัค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูซ้ ือ้แจง้การไม่ปฏบิตัภิาระผูกพนั
หรอืการท าผดิสญัญาดงักล่าวหรอื (ง)  ท าหรอืเสนอการท าธรุกรรมซึง่มกีารขายทรพัยส์นิส่วนทีม่ีนัยส าคญัซึง่ใชใ้นการผลติสินคา้
ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หรอื การควบรวมกจิการ การขาย หรอืการแลกเปลีย่นหุน้หรอืส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของอืน่ๆ ซึง่อาจส่งผลใหม้ีการ
เปลี่ยนแปลงในอ านาจการควบคุมผูข้าย ผูข้ายจะแจง้ใหผู้ซ้ ือ้ทราบภายในสิบวนัหลงัจากการท าการเจรจาใดๆ ซึง่อาจน าไปสู่
สถานการณท์ีร่ะบุในขอ้ (ง) ขา้งตน้ ทัง้นี ้เมื่อผูข้ายขอ  ผูซ้ ือ้จะท าสญัญาไม่เปิดเผยขอ้มูลทีเกีย่วกบัขอ้มูลทีเ่ปิดเผยใหแ้ก่ผูซ้ ือ้
เกีย่วกบัธรุกรรม 
 

21. Termination for Breach or Nonperformance.  Buyer may terminate all or any part of the Order, without liability 

to Seller, if Seller: (a) repudiates, breaches or threatens to breach any of the terms of the Order; (b) fails or threatens 

not to deliver Supplies or perform services in connection with the Order; (c) fails to make progress or to meet 

reasonable quality requirements so as to endanger timely and proper completion or delivery of Supplies and does not 

correct the failure or breach within 10 days (or such shorter period of time if commercially reasonable under the 

circumstances) after receipt of written notice from Buyer specifying the failure or breach; or (d) enters or offers to 

enter into a transaction that includes a sale of a substantial portion of its assets used for the production of Supplies 

for Buyer or a merger, sale or exchange of stock or other equity interests that would result in a change in control of 

Seller.  Seller will notify Buyer within ten days after entering into any negotiations that could lead to the situation 

specified  in  subsection (d)  above,  provided  that  upon  Seller’s  request,  Buyer  will  enter  into  an  appropriate 

nondisclosure agreement related to information disclosed to Buyer in relation to such transaction. 

   

22.     การบอกเลกิค าสัง่ซ ือ้  นอกจากสทิธอิืน่ใดของผูซ้ ือ้ในการยกเลกิหรอืบอกเลกิค าสั่งซ ือ้ ผูซ้ ือ้อาจเลอืกทีจ่ะบอกเลกิค าสั่งซ ือ้
ทัง้หมดหรอืบางส่วน ไดต้ลอดเวลาและดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยการท าค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรถงึผูข้าย หลงัไดร้บัค า
บอกกล่าวบอกเลกิค าสัง่ซ ือ้และเวน้แต่ผูซ้ ือ้จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ ผูข้ายจะ: (ก)  บอกเลกิงานใดๆ ภายใตค้ าสั่งซ ือ้ทนัท ี(ช) โอน
กรรมสทิธิแ์ละส่งมอบสนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็ งานระหว่างท า และชิน้ส่วนหรอืวตัถุดบิทีผู่ข้ายผลติขึน้หรอืซือ้มาตามจ านวนทีผู่ซ้ ือ้ส ั่ง และ
ผูข้ายไม่ไดใ้ชใ้นการผลติสนิคา้ใหแ้ก่ตนเอง หรอืผูอ้ืน่ ใหแ้กผู่ซ้ ือ้ (ค) ตรวจสอบและจ่ายเงนิใดๆ  ทีผู่ร้บัเหมาเรยีกรอ้งส าหรบัตน้ทุน
จรงิทีเ่กดิขึน้โดยตรงอนัเป็นผลจากการบอกเลกิค าสั่งซ ือ้และจดัการใหม้ีการส่งคนืวตัถุดบิในความครอบครองของผูร้บัเหมาชว่ง (ง) 
ด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นเพือ่คุม้ครองทรพัยส์นิทีอ่ยู่ภายใตก้ารครอบครองของผูข้ายทีผู่ซ้ ือ้มีส่วนไดเ้สยีจนกว่าจะไดร้บัค าสั่งใหก้ าจดั
จากผูซ้ ือ้และ (จ) หลงัจากผูซ้ ือ้ขอ รว่มมือกบัผูซ้ ือ้ในการโอนการผลติสนิคา้ไปยงัผูจ้ดัหาสนิคา้รายอืน่  หลงัการบอกเลกิค าสัง่ซ ือ้
ของผูซ้ ือ้ภายใตเ้งือ่นไขในขอ้นี ้ผูซ้ ือ้มีหนา้ทีจ่่ายเงนิเฉพาะรายการต่อไปนี :้ (i) ราคาของค าสั่งซ ือ้ส าหรบัสนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็ตาม
จ านวนทีผู่ซ้ ือ้ส ั่งซ ือ้ ซ ึง่ตรงกบัค าสั่งซ ือ้ (ii) ตน้ทุนจรงิของงานระหว่างท าและชิน้ส่วนและวตัถุดบิทผูีซ้ ือ้โอนใหภ้ายใตข้อ้ (ข) ขา้งตน้
ของผูข้าย  (iii) ตน้ทุนจรงิในการจ่ายชดเชยค่าเรยีกรอ้งเกีย่วกบัภาระผูกพนัของผูข้ายทีม่ีต่อผูร้บัเหมาชว่งในขอบเขตทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรงซึง่เป็นผลจากการบอกเลิกค าสั่งซ ือ้ และ (iv) ตน้ทุนจรงิในการปฏิบตัิภาระผูกพนัในขอ้  (ง) ของผูข้าย  โดยไม่ค านึงถึง
ความในเงือ่นไขขอ้อืน่ ผูซ้ ือ้ไม่มีภาระและไม่จ าเป็นตอ้งจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูข้ายไม่ว่าโดยตรงหรอืทีเ่กีย่วกบัการเรยีกรอ้งของผูร้บัเหมา
ชว่งของผูข้ายส าหรบัการสูญเสยีก าไรทีค่าดหวงัไว ้ค่าใชจ้่ายทีย่งัคา้งอยู่ ดอกเบีย้จากการเรยีกรอ้ง การพฒันาผลติภณัฑแ์ละ
ตน้ทุนดา้นวศิวกรรม การท าเครือ่งมือ ค่าใชจ้่ายในการจดัวางผงัสถานทีแ่ละอุปกรณใ์หม่หรอืค่าเชา่  ค่าลงทุนทีย่งัมิไดต้ดั
จ าหน่าย หรอืค่าเสือ่มราคา   สนิคา้ส าเรจ็รูป งานระหว่างท า หรอืวตัถุดบิทีผู่ข้ายผลติหรอืจดัซือ้ในจ านวนทีเ่กนิกว่าทรีะบุในใบเบกิ
ของทีไ่ดร้บัการอนุมตัหิรอืค่าใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานทัว่ไปจากการบอกเลกิค าสั่งซ ือ้ ยกเวน้ทีต่กลงไวเ้ป็นอย่างอืน่อย่างชดัเจนใน
ค าสัง่ซ ือ้ทีท่ าขึน้ต่างหากโดยผูซ้ ือ้  ภาระผูกพนัหลงัการบอกเลกิค าสั่งซ ือ้ของผูซ้ ือ้ภายใตเ้งือ่นไขขอ้นี ้จะไม่เกนิกว่าภาระผูกพนัที่
ผูซ้ ือ้พงึมีต่อผูข้ายหากไม่มีการบอกเลกิค าสั่งซ ือ้  ผูข้ายจะยืน่ค าเรยีกรอ้งค่าชดเชยจาการบอกเลิกค าสั่งซ ือ้ต่อผูซ้ ือ้ภายในหน่ึง
เดอืนนับจากวนัทีบ่อกเลกิค าสั่งซ ือ้ (หรอืในระยะเวลาทสี ัน้กว่าน้ันตามทีลู่กคา้ของผูซ้ ือ้ก าหนดไว)้ ซึง่จะประกอบดว้ยรายละเอยีดของ
ภาระผูกพนัทีผู่ซ้ ือ้มตี่อผูข้ายซึง่กฎหมายยนิยอมอย่างชดัเจนภายใตเ้งือ่นไขขอ้นี ้  ผูซ้ ือ้อาจตรวจสอบบนัทกึของผูข้ายก่อนหรอืหลงั
การช าระเงนิเพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนเงินทีผู่ข้ายเรยีกรอ้งจากการบอกเลกิค าสั่งซ ือ้  ผูซ้ ือ้ไม่มีภาระทีจ่ะช าระเงนิ
ใหแ้ก่ผูข้ายภายใตเ้งือ่นไขในขอ้นี ้หากผูซ้ ือ้บอกเลกิค าสั่งซ ือ้หรอืส่วนใดๆ ของค าสั่งซ ือ้ดงักล่าวเน่ืองจากการผิดสญัญาหรอืไม่
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ปฏบิตัติามสญัญาของทางฝ่ายผูข้าย 

 

22.     Termination.  In addition to any other rights of Buyer to cancel or terminate the Order, Buyer may at its 

option immediately terminate all or any part of the Order at any time and for any reason by giving written notice to 

Seller.  Upon receipt of notice of termination, and unless otherwise directed by Buyer, Seller will: (a) promptly 

terminate all work under the Order; (b) transfer title and deliver to Buyer the finished Supplies, the work in process, 

and the parts and materials that Seller reasonably produced or acquired according to quantities ordered by Buyer and 

that Seller cannot use in producing goods for itself or for others; (c) verify and settle any claims by subcontractors 

for  actual  costs  incurred  directly  as  a  result  of  the  termination  and  ensure  the  recovery  of  materials  in 

subcontractors’ possession; (d) take actions reasonably necessary to protect property in Seller’s possession in which 

Buyer has an interest until disposal instruction from Buyer has been received; and (e) upon Buyer’s reasonable 

request, cooperate with Buyer in transferring the production of Supplies to a different supplier. Upon termination by 

Buyer under this Section, Buyer will be obligated to pay only the following: (i) the Order price for all finished 

Supplies in the quantities ordered by Buyer that conform to the Order; (ii) Seller’s reasonable actual cost of work-in- 

process and the parts and materials transferred to Buyer under part (b) above; (iii) Seller’s reasonable actual costs of 

settling claims regarding its obligations to its subcontractors to the extent directly caused by the termination; and (iv) 

Seller’s reasonable actual cost of carrying out its obligation under subsection (d).  Notwithstanding anything other 

provision, Buyer will have no obligation for and will not be required to pay Seller, directly or on account of claims 

by Seller’s subcontractors, for loss of anticipated profit, unabsorbed overhead, interest on claims, product 

development and engineering costs, tooling, facilities and equipment rearrangement costs or rental, unamortized 

capital or depreciation costs, finished goods, work-in-process or raw materials that Seller fabricates or procures in 

amounts exceeding those authorized in  the Material Releases, or  general administrative burden charges from 

termination of the Order, except as otherwise expressly agreed in a separate Order issued by Buyer.   Buyer’s 

obligation upon termination under this Section will not exceed the obligation Buyer would have had to Seller in the 

absence of termination.  Seller will furnish to Buyer, within one month after the date of termination (or such shorter 

period as may be required by Buyer’s customer), its termination claim, which will consist exclusively of the items of 

Buyer’s obligation to Seller that are expressly permitted by this Section.  Buyer may audit Seller’s records before or 

after payment to verify amounts requested in Seller’s termination claim.  Buyer will have no obligation for payment 

to Seller under this Section if Buyer terminates the Order or portion thereof because of a default or breach by Seller. 

 
23. เหตุสุดวสิยั  คู่ ส ั ญ ญ า ฝ่ า ย ห น่ึ ง ฝ่ายใดจะสามารถยกเอาความล่าชา้หรอืการไม่สามารถปฏบิตัภิาระผูกพนัของตนมาอา้ง
หากและภายใตข้อบเขตทีว่่าความล่าชา้หรอืการไม่สามารถปฏบิตัภิาระผูกพนัน้ันเกดิจากเหตุการณท์ีอ่ยู่นอกเหนือจากควบคุมของ
คู่สญัญาฝายดงักล่าว และไม่ใชค่วามผดิหรอืการประมาทเลนิเล่อของคู่สญัญาฝ่ายดงักล่าว  อาท:ิ ปรากฏการณธ์รรมชาต ิขอ้หา้ม 
ขอ้จ ากดั สิทธิพิเศษหรอืการจดัสรร หรอืการด าเนินการที่เกิดโดยหน่วยงานภาครฐั ค าสั่งหา้ม  อคัคีภยั การระเบิด พิบตัิภยั
ธรรมชาต ิการกอ่จลาจล สงคราม การกอ่วนิาศกรรม การไม่สามารถขออ านาจหรอืเขตอ านาจหรอืค าสั่งศาล การเปลีย่นแปลงของ
ตน้ทุนหรอืการมีวตัถุดบิหรอืส่วนประกอบทีอ่า้งองิตามสภาพตลาด หรอืการด าเนินการของผูจ้ดัหาสินคา้จะไม่ถอืเป็นเหตุสุดวิสยั  
หลงัจากเกดิเหตุการณ ์ทนัทีทีเ่ป็นไปได ้(แต่ตอ้งไม่ชา้กว่าหน่ึงวนัท าการ) ผูข้ายจะท าค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรอธบิาย
ความล่าชา้ และระบุระยะเวลาของความล่าชา้ทีค่าดการณแ์ละเวลาทีจ่ะมีการแกไ้ขความล่าชา้ดงักล่าว ระหว่างเกดิความล่าชา้หรอื
การไม่สามารถปฏบิตัภิาระผูกพนัของฝ่ายผูข้าย   ผูซ้ ือ้อาจเลอืกทีจ่ะ  : (ก) ซือ้สนิคา้จากแหล่งอืน่และลดจ านวนสนิคา้ดงักล่าวจาก
ก าหนดการทีผู่ซ้ ือ้แจง้ผูข้าย โดยไม่ตอ้งรบัผิดชอบใดๆ ต่อผูข้าย  (ข) ใหผ้า้ยส่งสินคา้ส าเร็จรูป งานระหว่างท า และชิน้ส่วนและ
วตัถุดิบทัง้หมดที่ใชผ้ลิตหรอืซือ้มาเพื่องานภายใตค้ าสั่งซ ือ้ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ โดยผูซ้ ือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ
ดงักล่าว หรอื (ค) ใหผู้ข้ายจดัหาสนิคา้จากแหล่งอืน่ในจ านวนและ ณ เวลาทีผู่ซ้ ือ้ขอ และในราคาทีร่ะบุในค าสัง่ซ ือ้ นอกจากนี ้ผูข้าย
จะด าเนินการทีจ่ าเป็นทัง้หมดเพือ่ใหม้ีการจดัส่งสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ระหว่างทีเ่กดิการหยุดงานของ
แรงงานที่คาดไวใ้ดๆ หรอืที่เป็นผลจากการหมดสญัญากบัแรงงานของผูข้าย โดยผูข้ายเป็นฝ่ายรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการดงักล่าว 
 

23. Force Majeure. Any delay or failure of either party to perform its obligations will be excused if and to the extent 

that it is caused by an event or occurrence beyond the reasonable control of the party and without its fault or 

negligence, such as: acts of God; restrictions, prohibitions, priorities or allocations imposed or actions taken by a 

governmental authority; embargoes; fires; explosions; natural disasters; riots; wars; sabotage; inability to obtain 

power; or court injunction or order.  The change in cost or availability of materials or components based on market 

conditions or supplier actions will not constitute force majeure.  As soon as possible (but no more than one full 

business day) after the occurrence, Seller will provide written notice describing such delay and assuring Buyer of the 

anticipated duration of the delay and the time that the delay will be cured.  During the delay or failure to perform by 
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Seller, Buyer may at its option: (a) purchase Supplies from other sources and reduce its schedules to Seller by such 

quantities, without liability to Seller; (b) require Seller to deliver to Buyer at Buyer’s expense all finished goods, work 

in process and parts and materials produced or acquired for work under the Order; or (c) have Seller provide Supplies 

from other sources in quantities and at a time requested by Buyer and at the price set forth in the Order.  In addition, 

Seller at its expense will take all necessary actions to ensure the supply of Supplies to Buyer for a period of at least 30 

days during any anticipated labor disruption or resulting from the expiration of Seller’s labor contracts. 
 

 
24. ขอ้มูลเทคนิคทีเ่ปิดเผยใหแ้กผู่ซ้ ือ้   ผูข้ายตกลงจะไม่ยืน่เรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากผูซ้ ือ้ ลูกคา้ของผูซ้ ือ้ หรอืผูจ้ดัหาสนิคา้ของผู ้
ซ ือ้หรอืลูกคา้ของผูซ้ ือ้ ส าหรบัขอ้มูลเทคนิคใดๆ ทีผู่ข้ายเปิดเผยใหแ้กผู่ซ้ ือ้ซ ึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิคา้ภายใตค้ าสัง่ซ ือ้ ยกเวน้ในขอบเขต
ทีม่ีการระบุไวอ้ย่างชดัเจนในสญัญาการรกัษาความลบัและ/หรอืการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธทิีท่ าขึน้ต่างหากเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึง่ลง
นามโดยผูซ้ ือ้หรอืโดยสทิธบิตัรซึง่ยงัมผีลทีเ่ปิดเผยใหแ้กผู่ซ้ ือ้กอ่นหรอื ณ เวลาทีม่กีารท าค าสัง่ซ ือ้ 
 

24. Technical Information Disclosed to Buyer.    Seller agrees not to assert any claim against Buyer, Buyer’s 

customers, or their respective suppliers, with respect to any technical information that Seller has disclosed or may 

disclose to Buyer in connection with the Supplies covered by the Order, except to the extent expressly covered by a 

separate written confidentiality and/or license agreement signed by Buyer or by a valid patent expressly disclosed to 

Buyer prior to or at the time of the Order. 

 

25. สทิธใินการเป็นเจา้ของทรพัยส์นิ   ผูข้ายตกลงว่า: (ก) จะปกป้อง คุม้ครองและชดใชผู้ซ้ ือ้ ผูร้บัชว่ง และลูกคา้ของผูซ้ ือ้จากการ
เรยีกรอ้งค่าเสียหายจากการละเมิดโดยตรงหรอืโดยการมีส่วนรว่ม หรอืการชกัจูงใหม้ีการละเมิดสิทธใินการเป็นเจา้ของทรพัยส์ิน 
(รวมถึง สิทธบิตัร เคร ือ่งหมายการคา้ ลิขสิทธิ ์ธรรมสิทธิ ์สิทธกิารออกแบบผลิตภณัฑ ์การใชค้วามลบัทางการคา้ในทางที่ผิด
หรอืไม่เหมาะสม) และจากความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นผลมาจากการละเมิดดงักล่าว รวมถงึค่าทนายความและค่าธรรมเนียม
วชิาชพีอืน่ การชีช้าดและค าพพิากษา ทีเ่กดิขึน้ในทางใดๆ จากสนิคา้ทีจ่ดัซ ือ้หรอืจดัหาโดยผูข้าย (ตลอดจน การผลติ การซือ้ การ
ใชแ้ละ/หรอืการขายของผูข้าย) รวมไปถงึการเรยีกรอ้งใดๆ จากการทีผู่ข้ายท าการจดัหาเฉพาะในส่วนของสนิคา้ และผูข้ายขอสละ
สทิธเิรยีกรอ้งใดๆ จากผูซ้ ือ้ หากการละเมดิน้ันเกดิจากการปฏบิตัติามคุณลกัษณะเฉพาะทีผู่ซ้ ือ้ก าหนด ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีว่่า
การละเมิดน้ันมีอยู่จรงิตัง้แต่ในการออกแบบที่ผูซ้ ือ้ก าหนดและจดัเตรยีมเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหแ้ก่ผูข้าย) (ข) ส ล ะ ส ิท ธิ
เ ร ีย ก ร ้อ งใ ด ๆ  จ า ก ผูซ้ ือ้ และใหก้ารคุม้ครองหรอืการเรยีกรอ้งในลกัษณะดงักล่าวใด ๆ ทีเ่รยีกรอ้งจากผูข้ายหรอืผูซ้ ือ้โดย
บุคคลภายนอกใดๆ ส าหรบัการละเมิดสทิธใินการเป็นเจา้ของทรพัยส์ินใดๆ  (รวมถงึ สทิธบิตัร เคร ือ่งหมายการคา้ ลขิสิทธิ ์ธรรม
สทิธิ ์สทิธกิารออกแบบผลติภณัฑ ์การใชค้วามลบัทางการคา้ในทางทีผ่ิดหรอืไม่เหมาะสม)  (ค) ผูซ้ ือ้และผูร้บัเหมาชว่ง และลูกคา้
โดยตรงหรอืโดยออ้มของผูซ้ ือ้มสีทิธแิบบเพกิถอนไม่ไดใ้นประเทศต่างๆ ทัว่โลก ในการซอ่มแซม ประกอบใหม่หรอืสรา้งใหม่สินคา้ที่
ส่งมอบภายใตค้ าสั่งซ ือ้ โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าสิทธิหรอืค่าตอบแทนอื่นๆ ใหแ้ก่ผูข้าย (ง)  ไม่ใชช้ ิน้ส่วนทีผ่ลิตซึง่อา้งอิงจากการ
ออกแบบ แบบ หรอืคุณลกัษณะเฉพาะของผูซ้ ือ้ในการใชง้านของตนเองหรอืขายใหแ้ก่บุคคลภายนอก โดยไม่ไดร้บัความยินยอม  
เป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจนจากผูซ้ ือ้ (จ) โอนสิทธใินการประดษิฐค์ดิคน้ การคน้พบ หรอืการปรบัปรุง (ไม่ว่าจะสามารถจด
สทิธบิตัรไดห้รอืไม่ก็ตาม) ซึง่ผูข้ายคดิขึน้หรอืน าไปปรบัใหส้ามารถปฏบิตัไิดเ้ป็นคนแรกหรอืโดยบุคคลใดๆ ทีว่่าจา้งหรอืปฏบิตังิาน
ภายใตค้ าสั่งการของผูข้ายในภารปฏบิตัภิาระผูกพนัภายใตค้ าสั่งซ ือ้ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้  (ฉ) เปิดเผยการประดษิฐค์ดิคน้ การคน้พบหรอืการ
ปรบัปรุงทัง้หมด และด าเนินการใหลู้กจา้งของตนท าสญัญาใดๆ ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหผู้ซ้ ือ้ไดร้บักรรมสทิธิด์งักล่าวและยืน่ขอสทิธบิตัรไดท้ ั่ว
โลก ในรูปแบบทีผู่ซ้ ือ้ยอมรบัทนัท ี และ (ช) ภายใตข้อบเขตทีว่่ามกีารออกค าสัง่ซ ือ้ส าหรบัการสรา้งงานทีส่ามารถจดลขิสทิธิไ์ด ้งาน
ดงักล่าวทัง้หมดจะถือเป็น “การจา้งท าของ” และภายใตข้อบเขตที่ว่าหากงานดงักล่าวไม่เขา้หลกัเกณฑด์งักล่าว จะโอนสิทธิ 
กรรมสทิธิ ์และผลประโยชนท์ัง้หมดในลขิสทิธิแ์ละธรรมสทิธิท์ ัง้หมดในงานดงักล่าว (รวมถงึซอรส์โคด้ใดๆ) ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ ยกเวน้ทีผู่ซ้ ือ้
ตกลงไวอ้ย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณอ์กัษรและมกีารลงนาม สนิคา้และสิง่ทีส่่งมอบทัง้หมดซึง่จดัหาภายใตค้ าสัง่ซ ือ้นี ้(รวมถงึโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์คุณลกัษณะเฉพาะทางเทคนิค เอกสารและคู่มือ) มีตน้ก าเนิดจากผูข้าย และจะไม่มีการรวมสิทธิในทรพัยส์ินทาง
ปัญญาใดๆ (รวมถงึ ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร สทิธใินความลบัทางการคา้และเครือ่งหมายการคา้) ของบุคคลภายนอกใดๆ  ยกเวน้ทีผู่ซ้ ือ้
ตกลงไวอ้ย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณอ์กัษรและมีการลงนาม สินคา้และสิง่ส่งมอบอืน่ทัง้หมดทีจ่ดัหาภายใตค้ าสั่งซ ือ้นี ้และสิทธใิน
ทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเป็นของผูซ้ ือ้เพียงฝ่ายเดียว  ผูซ้ ือ้ยงัมีสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาเกีย่วกบัการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพทางพลงังานและผลประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้ง (อาท ิเครดติการผลติพลงังานหมุนเว ียนหร อืกรนีแท็ก  เครด ิต
ประสิทธิภาพทางพลงังานหรอืไวทแ์ท็ก มาตรการจูงใจทางภาษีของสมาพนัธรฐั เครดิตภาษีในระดบัรฐัหรอืทอ้งถิ่น สิทธิ
การโฆษณา) ส าหรบัผลิตภณัฑห์รอืบรกิารที่ผูซ้ ือ้ซ ือ้จากผูข้าย/ผูร้บัเหมาช่วงซึง่อาจเพิ่มประสิทธิภาพทางพลงังานของ
ผลิตภณัฑห์รอือุปกรณข์องผูซ้ ือ้หรอืลูกคา้ของผูซ้ ือ้โดยตรงหรอืโดยออ้ม ผูข้ายรบัรองว่าเงือ่นไขของสญัญาทีผู่ข้ายท ากบั
ผูร้บัเหมาชว่งและลูกจา้งของผูข้ายสอดคลอ้งกบัเงือ่นไขในขอ้นี ้ ผูข้ายจะใหส้ทิธแิก่ผูซ้ ือ้ในการใชท้รพัยส์นิทางปัญญาใดๆ ที่
จ าเป็นหรอืทีเ่กดิขึน้ในการใชห้รอืประยุกตใ์ชส้นิคา้ดงักล่าวโดยเจตนา โดยไม่เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายใดๆ เพิม่เตมิ   

 

25. Proprietary Rights.    Seller agrees: (a)  to  defend,  hold  harmless and  indemnify Buyer, its  successors and 
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customers against claims of direct or contributory infringement or inducement to infringe any proprietary right 

(including any patent, trademark, copyright, moral, industrial design right or misuse or misappropriation of trade 

secret) and against any resulting damages or expenses, including attorneys’ and other professional fees, settlements 

and judgments, arising in any way in relation to Supplies procured or provided by Seller (including without 

limitation their manufacture, purchase, use and/or sale), including such claims where Seller has provided only part 

of Supplies, and Seller expressly waives any claim against Buyer that such infringement arose out of compliance 

with Buyer’s specification, except to the extent such infringement is actually embodied in designs created by Buyer 

and provided in writing to Seller; (b) to waive any claim against Buyer, including any hold-harmless or similar 

claim, in any way related to a third-party claim asserted against Seller or Buyer for infringement of any proprietary 

right (including any patent, trademark, copyright, moral, industrial design right or misuse or misappropriation of 

trade secret);  (c) that Buyer and its subcontractors and direct or indirect customers have the worldwide, irrevocable 

right to repair, reconstruct or rebuild, and to have repaired, reconstructed or rebuilt, Supplies delivered under the 

Order without payment of any royalty or other compensation to Seller; (d) that manufactured parts based on Buyer’s 

designs, drawings or specifications may not be used for Seller’s own use or sold to third parties without Buyer’s 

express written consent; (e) to assign to Buyer each invention, discovery or improvement (whether or not patentable) 

that is conceived or first reduced to practice by Seller, or by any person employed by or working under the direction 

of Seller, in the performance of the Order; (f) to promptly disclose in an acceptable form to Buyer all such 

inventions, discoveries or improvements and to cause its employees to sign any papers necessary to enable Buyer to 

obtain title to and to file applications for patents throughout the world; and (g) to the extent that the Order is issued 

for the creation of copyrightable works, that the works will be considered “works made for hire,” and to the extent 

that the works do not qualify as such, to assign to Buyer upon delivery thereof all right, title and interest in all 

copyrights and moral rights therein (including any source code).   Except as expressly agreed by Buyer in a signed 

writing,  all  Supplies  or  other  deliverables  provided  under  the  Order  (including  without  limitation  computer 

programs, technical specifications, documentation and manuals) will be original to Seller and will not incorporate 

any intellectual property rights (including copyright, patent, trade secret or trademark rights) of any third party. Except 

as expressly agreed by Buyer in a signed writing, all Supplies or other deliverables provided under the Order, and all 

related intellectual property rights, are owned solely by Buyer.   Buyer shall also retain all intellectual property rights 

related to energy efficiency improvements and their related benefits (including, but not limited to, white tag credits, 

green tag credits, federal tax incentives, state or municipal tax credits, advertising rights) for products or services 

which Buyer purchases from Seller/Contractor which may directly or indirectly increase the energy efficiency of the 

products or facilities of Buyer or Buyer’s customers. Seller will ensure that the terms of its contracts with its 

subcontractors and employees are consistent with the terms of this Section.  At no additional cost, Seller will grant 

Buyer a license to use any intellectual property owned by Seller that is necessary or incident to the reasonably intended 

use or application of the Supplies. 

 
26. ทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้  เคร ือ่งมอืทัง้หมด (รวมถงึสิง่ตดิตัง้ มาตรวดั จิก๊ แพทเทริน์ หวัฉีด เบา้พมิพแ์ละส่วนประกอบ ส่วนเพิม่เตมิและ
อุปกรณเ์สรมิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด) บรรจภุณัฑแ์ละเอกสารทัง้หมด มาตรฐานหรอืคุณลกัษณะเฉพาะ ความลบัทางการคา้ ขอ้มูลที่
เป็นกรรมสทิธิเ์ฉพาะ และวตัถุดบิและสิง่อืน่ๆ ทีจ่ดัหาไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม  โดยผูซ้ ือ้ใหแ้ก่ผูข้ายในการปฏบิตัภิาระผูกพนั
ภายใตค้ าสั่งซ ือ้ หรอืทีผู่ซ้ ือ้ตกลงว่าจะชดใชเ้งนิคนืใหแ้กผู่ข้าย (รวมเรยีกว่า “ทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้”) จะตกเป็นทรพัยศ์นิของผูซ้ ือ้ 
(รวมถงึการส่งต่อกรรมสทิธิ)์ เมือ่มกีารผลติหรอืซือ้หามา และจะยงัคงเป็นทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้ โดยไม่ค านึงว่าผูใ้ดเป็นผูจ้า่ยเงนิ  
ผูข้ายหรอืบุคคลภายนอกจะถือครองทรพัยส์ินของผูซ้ ือ้ ภายใตข้อบเขตทีว่่าผูข้ายไดโ้อนการครอบครองทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้
ใหแ้ก่บุคคลภายนอกโดยถือเป็นการฝากทรพัย  ์ โดยเป็นผูร้บัฝากหลกัทรพัยต์ามสะดวก  ผูข้ายจะรบัความเสีย่งต่อการสูญหาย
หรอืเสยีหายของทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้ ผูข้ายจะรบัผดิชอบการตรวจสอบ ทดสอบและอนุมตัทิรพัยส์นิทัง้หมดของผูซ้ ือ้กอ่นการใชง้าน
ใดๆ    แต่เพยีงผูเ้ดยีว และผูข้ายจะรบัความเสีย่งต่อการบาดเจ็บของรา่งกายและความเสยีหายต่อทรพัยส์นิทัง้หมดทีเ่กดิจาก
ทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้ ทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้จะตอ้งเก็บรกัษา บ ารุงรกัษา ซอ่มแซมและเปลีย่นแทนใหอ้ยู่ในสภาพทีท่ างานไดด้สีามารถผลติ
สนิคา้ใหต้รงตามคุณลกัษณะเฉพาะทีก่ าหนดทัง้หมด โดยผูข้ายจะเป็นฝ่ายรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการดงักล่าว และ
ผูข้ายจะไม่ใชท้รพัยส์นิดงักล่าวเพือ่วตัถุประสงคใ์ดๆ นอกเหนือจากการปฏบิตัภิาระผูกพนัภายใตค้ าสั่งซ ือ้นี ้  ทรพัยส์นิดงักล่าวถอืว่า
เป็นทรพัยส์นิส่วนตวัของผูซ้ ือ้  ผูข้ายจะท าเครือ่งหมายระบุอย่างชดัเจนว่าเป็นทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้ ทรพัยส์นิดงักล่าวจะตอ้งไม่น าไป
ปะปนกบัทรพัยส์นิของผูข้ายหรอืของบุคคลภายนอก และจะไม่เคลือ่นยา้ยออกจากสถานทีข่องผูข้ายโดยไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากผูซ้ ือ้ 
ผูข้ายจะท าประกนัภยัทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้ทีคุ่ม้ครองอคัคภียัและขยายความคุม้ครองเพิม่เตมิตามมูลค่าทรพัยส์นิทีเ่ป็นของใหม่  
ทรพัยส์นิทีเ่ปลีย่นแทนทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้จะกลายเป็นทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้  ผูข้ายจะไม่ปล่อยหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้ใหแ้ก่
บุคคลภายนอกใดๆ โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจนจากผูซ้ ือ้ ผูซ้ ือ้มีสทิธทิีจ่ะเขา้สถานทีข่องผูข้ายเพือ่
ตรวจสอบทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้และบนัทกึของผูข้ายเกีย่วกบัทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้  ผูซ้ ือ้ (หรอืบรษิทัในเครอืของผูซ้ ือ้) เท่าน้ันทีม่สีทิธ ิ
กรรมสทิธิ ์ หรอืผลประโยชนใ์นทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้ ยกเวน้สทิธกิารใชง้านทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้ในการผลติสนิคา้โดยผูข้าย ขึน้อยู่กบั
ดุลพนิิจฝ่ายเดยีวของผูซ้ ือ้   ผูซ้ ือ้และบรษิทัในเครอืของผูซ้ ือ้มีสทิธเิขา้ครอบครองทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้ไดต้ลอดเวลาโดยทนัทโีดยไม่
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ตอ้งจ่ายเงนิใดๆ ผูข้ายตกลงจะรว่มมือกบัผูซ้ ือ้หากผูซ้ ือ้เลอืกทีจ่ะเขา้ครอบครองทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้ ผูซ้ ือ้มสีทิธเิขา้สู่สถานทีข่อง
ผูข้ายและเขา้ครอบครองทรพัยส์นิทัง้หมดของผูซ้ ือ้ โดยการท าค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรและใหม้ผีลทนัทถีงึผูข้าย โดยไม่
ตอ้งท าค าบอกกล่าวเพิม่เตมิหรอืด าเนินการทางกฎหมายใดๆ ผูข้ายขอสละสทิธใิดๆ อย่างชดัเจนในการท าค าบอกกล่าวหรอื
ด าเนินการเพิม่เตมิ และตกลงจะยอมใหผู้ซ้ ือ้หรอืตวัแทนทีผู่ซ้ ือ้แต่งตัง้เขา้ถงึทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้ ผูข้ายขอมมอบอ านาจอย่างจ ากดั
และเพกิถอนไม่ไดแ้ละส่วนไดเ้สยีแกผู่ซ้ ือ้ ในการท าและบนัทกึทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้ในงบการเงนิใดๆ ในนามของผูข้ายทีผู่ซ้ ือ้เห็นว่า
จ าเป็นเพือ่สะทอ้นส่วนไดเ้สยีของผูซ้ ือ้ในทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้ หากผูซ้ ือ้ขอ ผูข้ายจะท าการปล่อยหรอืส่งมอบทรพัยส์ินของผูซ้ ือ้
ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ทนัท ี ไม่ว่า (i)  อุปกรณข์นส่งภายใตเ้งือ่นไข FCA (loaded) ทีโ่รงงานของผูซ้ ือ้ โดยบรรจแุละท าเครือ่งหมายอย่าง
ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดของผูร้บัขนส่งทีผู่ซ้ ือ้เลอืก หรอื (ii) ไปยงัสถานทีใ่ดๆ ทีผู่ซ้ ือ้ก าหนด ไม่ว่ากรณีใดๆ ผูซ้ ือ้จะจ่ายค่าส่งมอบ
สินคา้ใหแ้ก่ผูข้าย ผูข้ายขอสละสทิธิย์ดึหน่วงหรอืสทิธอิืน่ๆ ทีผู่ข้ายอาจมีในทรพัยส์นิของผูซ้ ือ้ อาท ิ สทิธยิดึหน่วงของผูส้รา้ง
แม่พมิพแ์ละผูส้รา้ง ภายใตข้อบเขตทีก่ฎหมายยนิยอม 

 

26. Buyer’s Property.  All tooling (including fixtures, gauges, jigs, patterns, castings, cavity dies and molds, with all 

related appurtenances, accessions, and accessories), packaging and all documents, standards or specifications, trade 

secrets, proprietary information and other materials and items furnished by Buyer, either directly or indirectly to 

Seller to perform the Order or for which Buyer has agreed to reimburse Seller (collectively, “Buyer’s Property”), 

will become Buyer’s property (including passage of title) as it is fabricated or acquired, and will remain Buyer’s 

property regardless of payment.  Buyer’s Property will be held by Seller or by a third party, to the extent that Seller 

has transferred possession of Buyer’s Property to a third party, on a bailment basis as a bailee-at-will.  Seller bears 

the risk of loss of and damage to Buyer’s Property. Seller is solely responsible for inspecting, testing and approving 

all Buyer’s Property prior to any use, and Seller assumes all risk of injury to persons or property arising from 

Buyer’s Property.  Buyer’s Property will be housed, maintained, repaired and replaced by Seller at Seller’s expense 

in good working condition capable of producing Supplies meeting all applicable specifications, will not be used by 

Seller  for  any  purpose  other  than  the  performance of  the  Order,  will  be  deemed  to  be personal property of 

Buyer ,  will  be conspicuously marked by Seller as the property of Buyer, will not be commingled with the property 

of Seller or with that of a third person, and will not be moved from Seller’s premises without Buyer’s approval.  Seller 

will insure Buyer’s Property with full fire and extended coverage insurance for its replacement value.   Any 

replacement of Buyer’s Property will become Buyer’s property.  Seller may not release or dispose Buyer’s Property 

to any third party without the express written permission of Buyer.   Buyer will have the right to enter Seller’s 

premises to inspect Buyer’s Property and Seller’s records regarding Buyer’s Property.  Only Buyer (or Buyer’s 

affiliates) has any right, title or interest in Buyer’s Property, except for Seller’s limited right, subject to Buyer’s sole 

discretion, to use Buyer’s Property in the manufacture of Supplies.   Buyer and its affiliates have the right to take 

immediate possession of Buyer’s Property at any time without payment of any kind.   Seller agrees to cooperate with 

Buyer if Buyer elects to take possession of Buyer’s Property.  Effective immediately upon written notice to Seller, 

without further notice or legal action, Buyer has the right to enter the premises of Seller and take possession of all of 

Buyer’s Property.   Seller expressly waives any right to additional notice or process and agrees to provide Buyer or 

its nominee(s) with immediate access to Buyer’s Property.  Seller grants to Buyer a limited and irrevocable power of 

attorney, coupled with an interest, to execute and record on Seller’s behalf any notice financing statements with 

respect to Buyer’s Property that Buyer determines are reasonably necessary to reflect Buyer’s interest in Buyer’s 

Property.  At Buyer’s request, Buyer’s Property will be immediately released to Buyer or delivered by Seller to 

Buyer either (i) FCA (loaded) transport equipment at Seller’s plant, properly packed and marked in accordance with 

the requirements of Buyer’s selected carrier, or (ii) to any location designated by Buyer, in which case Buyer will 

pay Seller the reasonable costs of delivery.  Seller waives, to the extent permitted by law, any lien or other rights 

that Seller might otherwise have on any of Buyer’s Property, including but not limited to molder’s and builder’s 

liens. 

 

27. ทรพัยส์นิของผูข้าย  ผูข้ายจะจดัเตรยีม ดูแลใหอ้ยู่ในสภาพทีส่ามารผลติสนิคา้ไดต้รงตามคุณลกัษณะเฉพาะทัง้หมด และเปลีย่น
แทนถา้จ าเป็น เครือ่งจกัร อุปกรณ ์เครือ่งมือ จิก๊ ดาย มาตรวตัด โมลด ์แพทเทริน์ และสิง่อืน่ๆ ทีไ่ม่ใชท่รพัยส์นิของผูซ้ ือ้ซ ึง่จ าเป็น
ต่อการผลติสนิคา้ (ทรพัยส์นิของผูข้าย) โดยเป็นฝ่ายรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการดงักล่าว  ผูข้ายจะท าประกนัผูข้ายจะท า
ประกนัภยัทรพัยส์ินของผูซ้ ือ้ที่คุม้ครองอคัคีภยัและขยายความคุม้ครองเพิม่เติมตามมูลค่าทรพัยส์ินทีเ่ป็นของใหม่  ทรพัยส์ินที่
เปลีย่นแทนทรพัยส์ินของผูซ้ ือ้จะกลายเป็นทรพัยส์ินของผูซ้ ือ้  หากผูข้ายใชท้รพัยส์ินของผูข้ายในการผลิตสินคา้หรอืบรกิารที่
คลา้ยคลงึกบัของลูกคา้รายอืน่ใด รวมถงึลูกคา้ตลาดหลงัการขาย สนิคา้หรอืบรกิารดงักล่าวจะตอ้งไม่ผนวกรวมโลโก ้เคร ือ่งหมาย
การคา้ ชือ่การคา้หรอืหมายเลขชิน้ส่วนใดๆ ของผูซ้ ือ้  ผูข้ายจะไม่เปิดเผยหรอืแสดงความพยายามในการท าการตลาดสินคา้หรอื
บรกิารทีเ่ทยีบเท่ากบัสนิคา้หรอืบรกิารทีซ่ ือ้โดยผูซ้ ือ้  ผูข้ายใหท้างเลอืกทีเ่พกิถอนไดแ้กผู่ซ้ ือ้ในการเขา้ครอบครองและกรรมสทิธิใ์น
ทรพัยส์นิของผูข้ายซึง่ใชเ้ป็นพเิศษในการผลติสนิคา้ภายใตค้ าสั่งซ ือ้หลงัจากมีการช าระมูลค่าตามบญัชหีกัดว้ยจ านวนเงินใดๆ ทีผู่ ้
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ซือ้เคยจา่ยเป็นตน้ทุนค่าซอ่มแซมทรพัยด์งักล่าวใหแ้กผู่ข้าย ทางเลอืกนีจ้ะไม่ใชห้ากมกีารใชท้รพัยส์นิทีผู่ข้ายในการผลติสนิคา้เพือ่
เป็นสนิคา้คงคลงัมาตรฐานของผูข้ายหรอืหากผูข้ายไดท้ าการขายสนิคา้ดงักล่าวในจ านวนทีม่นัียส าคญัใหแ้กบุ่คคลอืน่ๆ  

 

27. Seller’s Property.   Seller, at its expense, will furnish, keep in good working condition capable of producing 

Supplies meeting all applicable specifications, and replace when necessary, all machinery, equipment, tools, jigs, 

dies, gauges, fixtures, molds, patterns and other items that are not Buyer’s Property and that are necessary for the 

production of Supplies (“Seller’s Property”).   Seller will insure Seller’s Property with full fire and extended coverage 

insurance for its replacement value.  If Seller uses Seller’s Property to produce goods or services similar to Supplies 

for other customers, including aftermarket customers, such goods or services will not incorporate any of Buyer’s 

logos, trademarks, trade names or part numbers.  Seller will not disclose or imply in its marketing efforts that such 

goods or services are equivalent to those purchased by Buyer.  Seller grants to Buyer an irrevocable option to take 

possession of and title to Seller’s Property that is special for the production of Supplies under the Order upon payment 

to Seller of its net book value less any amounts that Buyer has previously paid to Seller for the cost of such items.  

This option does not apply if Seller’s Property is used to produce goods that are the standard stock of Seller or if a 

substantial quantity of like goods are being sold by Seller to others. 

 

28. เคร ือ่งมือ อุปกรณฝ่์ายทุน  เ งื่ อ นไ ขใ นข ้อ นี้ จ ะ ใ ช ้ก ับ ค า สั่ ง ผ ลิ ต เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ / ห รือ อุ ป ก รณ์ ฝ่ า ย ทุ น เ ท่ า น้ั น  
ผูซ้ ือ้จะเขา้ไปยงัสถานทีข่องผูข้าย ก่อนและหลงัจากการช าระเงิน  เพือ่ตรวจสอบงานทีท่ าและเพือ่ตรวจสอบค่าบรกิารทีผู่ข้าย
ยืน่เพือ่เรยีกเก็บจากค าสั่งซ ือ้หรอืค าสั่งแกไ้ข  จะมีการปรบัปรุงราคาทีร่ะบุในค าสั่งซ ือ้หรอืค าสั่งแกไ้ขเผื่อเครดิตจ านวนเงิน (ถา้
มี) หากราคาดงักล่าวสูงกว่าตน้ทุนจรงิของผูข้ายทีผู่ซ้ ือ้ตรวจสอบได ้ผูข้ายยงัตกลงว่าจะเก็บบนัทกึตน้ทุนทัง้หมดไวเ้ป็นเวลาสอง
ปี นับจากทีไ่ดร้บัการช าระเงินคร ัง้สุดทา้ยทีเ่รยีกเก็บ เครือ่งมือและอุปกรณท์ัง้หมดจะตอ้งผลิตขึน้ตามคุณลกัษณะเฉพาะทีผู่ซ้ ือ้
ก าหนด (หรอืของลูกคา้ของผูซ้ ือ้ หากผูซ้ ือ้ส ั่ง)  การยกเวน้ใดๆ ของคุณลกัษณะเฉพาะดงักล่าวจะตอ้งระบุเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
หรอืลงนามเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยผูซ้ ือ้ ภายใตข้อบเขตทีค่ าส ั่งซ ือ้ระบุไวอ้ย่างชดัเจนใหเ้ป็น “เครือ่งมือ” หรอื “อุปกรณฝ่์ายทุน”  
และยกเวน้ทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ซ ือ้ เงือ่นไขการส่งมอบ คอื FCA (loaded) Origin – Freight Collect และผูข้ายจะตอ้งไม่จา่ยค่าขนส่ง
ล่วงหนา้หรอืบวกเพิม่ 
 

28. Tooling; Capital Equipment.  This Section applies only to orders for tooling and/or capital equipment.  Buyer 

will have access to Seller’s premises, prior and subsequent to payment, to inspect work performed and to verify 

charges submitted by Seller against the Order or amendment. The price set forth in the Order or amendment will be 

adjusted so as to credit Buyer in the amount, if any, by which the price exceeds Seller’s actual cost as verified. 

Seller further agrees to retain all cost records for a period of two years after receiving final payment of the charges. 

All tools and equipment are to be made to Buyer’s specifications (or, where directed by Buyer, those of Buyer’s 

customer).  Any exception to such specifications must be stated in writing on the Order or otherwise in a signed 

writing by Buyer.  To the extent the Order expressly states that it is for “tooling” or “capital equipment” and unless 

otherwise stated in the Order, freight terms are FCA (loaded) Origin – Freight Collect, and Seller should not prepay 

or add freight charges. 

 
29. การหกักลบหนี ้ การหกัเงนิ  นอกจากสทิธใิดๆในการหกักลบหนีห้รอืการหกักลบเงนิใดๆ ทีก่ฎหมายยนิยอม เงนิจ านวนใดๆซึง่
ตอ้งช าระใหแ้กผู่ข้ายจะถอืเป็นยอดหนีสุ้ทธขิองผูข้าย และบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัสาขาของผูข้ายทีม่ตี่อผูซ้ ือ้และบรษิทัในเครอืหรอื
บรษิทัสาขาของผูซ้ ือ้   ผูซ้ ือ้มสีทิธหิกัหนีห้รอืหกักลบเงนิจ านวนใดๆ ทีต่อ้งช าระใหแ้กผู่ซ้ ือ้หรอืบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัสาขาของผู ้
ซ ือ้จากผูข้ายหรอืบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัสาขาของผูข้ายออกจากการช าระหนีต้ามสญัญาซึง่ตนคา้งช าระใหแ้กผู่ข้ายไดท้ ัง้จ านวน
หรอืบางส่วน ผูซ้ ือ้จะจดัท าใบแจง้รายการเคลือ่นไหวทีอ่ธบิายการหกักลบหนีห้รอืหกัเงนิใดๆ ทีผู่ซ้ ือ้ท าขึน้มอบใหแ้กผู่ข้าย 

 

29. Set-Off; Recoupment.  In addition to any right of setoff or recoupment provided by law, all amounts due to 

Seller will be considered net of indebtedness of Seller and its affiliates or subsidiaries to Buyer and its affiliates or 

subsidiaries.  Buyer will have the right to set off against or to recoup from any payment or other obligation owed to 

Seller, in whole or in part, any amounts due to Buyer or its affiliates or subsidiaries from Seller or its affiliates or 

subsidiaries. Buyer will provide Seller with a statement describing any offset or recoupment taken by Buyer. 
 

 

30. การรกัษาความลบั ผูข้ายยอมรบัว่าตนจะไดร้บัขอ้มูลกรรมสทิธิแ์ละขอ้มูลลบัจากผูซ้ ือ้หรอืพฒันาเพือ่ผูซ้ ือ้ภายใตค้ าสัง่ซ ือ้นี ้
โดยไม่ค านึงว่ามกีารระบุว่าขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลลบัหรอืไม่  ผูข้ายตกลงจะรกัษาความลบัของขอ้มูลกรรมสทิธิห์รอืขอ้มูลลบั
ทัง้หมดอย่างเขม้งวด และยงัตกลงว่าจะไม่เปิดเผยหรอืยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลกรรมสทิธิห์รอืขอ้มูลลบัใดๆ ของผูซ้ ือ้แกบุ่คคล



Form #13-21.601.EXT-CORP-US Effective Date: 20-March-2015 

© Copyright 2015 Johnson Controls, Inc.   All rights reserved.  Any unauthorized use or copying is strictly prohibited. 

Johnson Controls, Inc. • Corporate Global Terms and Conditions of Purchase 

Page 23 of 26 

 

 

อืน่ หรอืใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ใดนอกเหนือจากค าสัง่ซ ือ้  หลงัจากการสิน้สุดอายุหรอืการบอกเลกิค าสัง่ซ ือ้ เมือ่ผูซ้ ือ้ขอ ผูข้ายจะส่ง
มอบเอกสารและสือ่อืน่ใดและทัง้หมด รวมถงึส าเนา ในรูปแบบใดก็ตามทีม่หีรอืเกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลลบัหรอืขอ้มูลกรรมสทิธิข์องผูซ้ ือ้คนื
ใหแ้กผู่ซ้ ือ้ทนัท ี ภาระผูกพนัในเงือ่นไขขอ้นีข้องผูข้ายจะมผีลต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหา้ปี นับจากวนัทีเ่ปิดเผยขอ้มูลภายใตเ้งือ่นไขขอ้
นี ้ยกเวน้ผูซ้ ือ้ระบุระยะเวลาทีย่าวกว่านีเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร   ขอ้จ ากดัและภาระผูกพนัภายใตเ้งือ่นไขขอ้นีจ้ะไม่ใชก้บัขอ้มูลซึง่: (ก) 
เป็นที่รบัรูท้ ั่วไปของสาธารณะ ณ เวลาที่ผูซ้ ือ้เปิดเผย (ข) กลายเป็นทีร่บัรูข้องสาธารณะโดยมไิดเ้กดิจากการท าผดิสญัญาของ
ผูข้าย หลงัจากทีผู่ซ้ ือ้เปิดเผย หรอื  (ค) ผูข้ายสามารถท าเอกสารเป็นลายลกัษณอ์กัษร ว่าขอ้มูลดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารครอบครอง
ของตนอย่างถูกตอ้งกอ่นทีผู่ซ้ ือ้เปิดเผย หรอื ไดร้บัการพฒันาขึน้อย่างอสิระโดยผูข้าย โดยไม่มกีารใชห้รอือา้งองิจากขอ้มูลของผูซ้ ือ้ 
โดยไม่ค านึงถงึความใดทีข่ดัแยง้กบัเงือ่นไขนี ้  สญัญาการรกัษาความลบัหรอืการไม่เปิดเผยขอ้มูลใดๆ ระหว่างคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายที่
ท าขึน้กอ่นวนัทีข่องค าสัง่ซ ือ้จะยงัคงมผีลยกเวน้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างชดัเจนในค าสัง่ซ ือ้ และภายใตข้อบเขตทีว่่าหากมคีวาม
ขดัแยง้ระหว่างเงือ่นไขของสญัญาดงักล่าวและเงือ่นไขในขอ้นี ้ใหย้ดึเอาเงือ่นไขของสญัญาดงักล่าวเป็นหลกั 

 

30. Confidentiality.  Seller acknowledges that proprietary and confidential information will be received from Buyer 

or developed for Buyer under the Order, regardless of whether such information is marked or identified as 

confidential.  Seller agrees to keep all proprietary or confidential information of Buyer in strictest confidence, and 

further agrees not to disclose or permit disclosure to others, or use for other than the purpose of the Order, any 

proprietary and confidential information of Buyer.   Following the expiration or termination of the Order, upon 

Buyer’s request, Seller will promptly deliver to Buyer any and all documents and other media, including all copies 

thereof and in whatever form that contain or relate to Buyer’s confidential or proprietary information.   Seller’s 

obligations under this Section will continue for a period of five years from the date of disclosure of information 

covered by this Section, unless a longer period is specified in writing by Buyer.  The restrictions and obligations of 

this Section will not apply to information that: (a) is already publicly known at the time of its disclosure by Buyer; 

(b) after disclosure by Buyer becomes publicly known through no fault of Seller; or (c) Seller can establish by 

written documentation was properly in its possession prior to disclosure by Buyer or was independently developed 

by Seller without use of or reference to Buyer’s information.  Notwithstanding anything to the contrary in these 

Terms, any confidentiality or non-disclosure agreement between the parties that predates the Order will remain in 

effect except as expressly modified by the Order, and to the extent of a conflict between the express terms of such an 

agreement and this Section, the terms of that agreement will control. 

 
31. การหา้มประชาสมัพนัธ ์  ผูข้ายจะไม่โฆษณา เผยแพร ่หรอืเปิดเผยขอ้เท็จจรงิทีว่่าผูข้ายท าสญัญาจดัหาสนิคา้ภายใตค้ าสัง่ซ ือ้
ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หรอืเงือ่นไขของค าสั่งซ ือ้หรอืการใชเ้ครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่การคา้ใดๆ ของผูซ้ ือ้ในสือ่ประชาสมัพนัธ ์สือ่โฆษณาหรอื
ส่งเสรมิการขาย ใหบุ้คคลภายนอก (นอกเหนือจากทีป่รกึษาวชิาชพีของผูข้ายภายใตห้ลกัจ าเป็นทีต่อ้งทราบ) ทราบในทางใดๆ โดย
ไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูซ้ ือ้ 
 

31. No Publicity.  Seller will not advertise, publish or disclose to third parties (other than to Seller’s professional 

advisors on a need-to-know basis) in any manner the fact that Seller has contracted to furnish Buyer the Supplies 

covered by the Order or the terms of the Order, or use any trademarks or trade names of Buyer in any press release, 

advertising or promotional materials, without first obtaining Buyer’s written consent. 

 

32. ความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สญัญา  ผูข้ายและผูซ้ ือ้เป็นคู่สญัญาทีเ่ป็นอสิระต่อกนัและไม่มคีวามใดในค าสัง่ซ ือ้ทีท่ าใหคู้่สญัญาฝ่าย
หน่ึงเป็นลูกจา้ง ตวัแทน หรอืตวัแทนทางกฎหมายของคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงภายใตว้ตัถุประสงคใ์ดๆ  ค าสัง่ซ ือ้จะไม่ใหอ้ านาจคู่สญัญา
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดในการรบัหรอืสรา้งภาระผูกพนัใดๆ ในนามของคู่สญัญาอกีฝ่าย ผูข้ายจะรบัผดิชอบภาษีค่าจา้งและรายได ้ เบีย้
ประกนัภยั ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิกบัตนซึง่เกีย่วกบัการปฏบิตัภิาระผูกพนัภายใตค้ าสัง่ซ ือ้ของตนเอง ยกเวน้ทีม่กีาร
ระบุไวอ้ย่างชดัเจนในสญัญาทีท่ าขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรและลงนามโดยผูซ้ ือ้ ลูกจา้งและตวัแทนทัง้หมดของผูข้ายหรอืผูร้บัเหมาชว่ง
ของผูข้าย เป็นลกูจา้งหรอืตวัแทนของผูข้ายหรอืผูร้บัเหมาน้ันเพยีงผูเ้ดยีว ไม่ใชล่กูจา้งหรอืตวัแทนของผูซ้ ือ้ และไม่มสีทิธใินสทิธิ
ประโยชนส์ าหรบัลูกจา้งหรอืสทิธอิืน่ใด ของลูกจา้งของผูซ้ ือ้ ผูซ้ ือ้จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อภาระผูกพนัใดๆ ทีเ่กีย่วกบัลูกจา้งหรอืตวัแทน
ของผูข้ายหรอืผูร้บัเหมาของผูข้าย 

 

32. Relationship of Parties.  Seller and Buyer are independent contracting parties and nothing in the Order will make 

either party the employee, agent or legal representative of the other for any purpose. The Order does not grant either 

party any authority to assume or to create any obligation on behalf of or in the name of the other.  Seller will be 

solely responsible for all employment and income taxes, insurance premiums, charges and other expenses it incurs in 

connection with its performance of the Order, except as expressly provided in a written agreement signed by Buyer.  

All employees and agents of Seller or its respective contractors are employees or agents solely of Seller or such 



Form #13-21.601.EXT-CORP-US Effective Date: 20-March-2015 

© Copyright 2015 Johnson Controls, Inc.   All rights reserved.  Any unauthorized use or copying is strictly prohibited. 

Johnson Controls, Inc. • Corporate Global Terms and Conditions of Purchase 

Page 24 of 26 

 

 

contractors, and not of Buyer, and are not entitled to employee benefits or other rights accorded to Buyer’s employees.   

Buyer is not responsible for any obligation with respect to employees or agents of Seller or its contractors. 
 

33. การขดักนัของผลประโยชน ์ผูข้ายขอรบัรองและรบัประกนัว่าการปฏบิตัภิาระผูกพนัภายใตค้ าสั่งซ ือ้ของตนจะไม่ขดัแยง้ในทาง
ใดๆ กบัส่วนไดเ้สียหรอืภาระผูกพนัใดๆ ของผูข้ายหรอืลูกจา้งหรอืผูร้บัเหมาของผูข้าย ผูข้ายยงัขอรบัรองว่าขณะทีค่ าส ั่งซ ือ้มีผล 
ผูข้าย และลูกจา้งและผูร้บัเหมาของผูข้ายทีม่สี่วนรว่มในการปฏบิตัภิาระผูกพนัภายใตค้ าสั่งซ ือ้จะไม่เขา้รว่มกจิกรรมใดๆ ทีอ่าจคาดได ้
ตามสมควรว่าจะเกดิการขดักนัระหว่างผลประโยชนก์บัความสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ ือ้และผูข้ายหรอืการปฏิบตัิภาระผูกพนัภายใตค้ า
สัง่ซ ือ้นี ้
 

33. Conflict of Interest.  Seller represents and warrants that its performance of the Order will not in any way conflict 

with any continuing interests or obligations of Seller or its employees or contractors.  Seller further warrants that 

while the Order is in effect, Seller and those of its employees and contractors participating in the performance of the 

Order will refrain from any activities which could reasonably be expected to present a conflict of interest with 

respect to Seller’s relationship with Buyer or its performance of the Order. 

 
34. การโอนสทิธิไ์ม่ได ้ผูข้ายไม่สามารถโอนสทิธหิรอืมอบภาระผูกพนัของตนภายใตค้ าสั่งซ ือ้นี ้โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหนา้
เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูซ้ ือ้ ในกรณีทีม่กีารโอนสทิธหิรอืมอบหมายภาระผูกพนัทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากผูซ้ ือ้ ผูข้ายจะยงัคงมีความ
รบัผิดชอบทัง้หมดต่อสินคา้ รวมถึงการรบัประกนัและการเรยีกรอ้งค่าสินไหม ยกเวน้ทีต่กลงไวเ้ป็นอย่างอืน่เป็นลายลกัษณอ์กัษร
อย่างชดัเจนจากผูซ้ ือ้ 
 

34. Non-Assignment. Seller may not assign or delegate its obligations under the Order without Buyer’s prior written 

consent. In the event of any approved assignment or delegation authorized by Buyer, Seller retains all responsibility 

for Supplies, including all related warranties and claims, unless otherwise expressly agreed in writing by Buyer. 
 

35. การยกเวน้ภาษีการขาย. สนิคา้ทีซ่ ือ้ภายใตค้ าสั่งซ ือ้จะเป็นสินคา้ทีผ่ลิตเพือ่การส่งออก และอาจไดร้บัยกเวน้ภาษีการขาย ใน
กรณีดงักล่าว จะตอ้งมกีารระบุเลขประจ าตวัและ/หรอืขอ้มูลการยกเวน้ภาษีบนค าสั่งซ ือ้ ขอ้ตกลงเพิม่เตมิเกีย่วกบัสญัญาทีท่ าในแต่
ละประเทศ ทีจ่ดัเตรยีมโดย ผูซ้ ือ้ 
 

35. Sales Tax Exemption. The Supplies purchased under the Order are identified as industrial processing and may be 

exempt from sales taxes.  In such case, the tax identification number and/or other exemption information are stated 

in the Order, the applicable Country Supplement or are otherwise provided by Buyer. 

 
36. กฎหมายทีก่ ากบัดูแล  การอนุญาโตตุลาการ เขตอ านาจ ค าสัง่ซ ือ้จะตคีวามตามกฎหมายซึง่มเีขตอ านาจทีร่ะบุในขอ้ตกลง
เพิม่เตมิเกีย่วกบัสญัญาทีท่ าในแต่ละประเทศ หากไม่มกีาระบุเขตอ านาจไว ้  ค าสัง่ซ ือ้จะอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกฎหมายของรฐั
วสิคอนซนิและประเทศสหรฐัอเมรกิา    บทบญัญตัขิองอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศ และบทบญัญตัิ
ว่าดว้ยการขดักนัของกฎหมายใดๆ ทีอ่าจก าหนดใหใ้ชก้ารเลอืกกฎหมาย จะไม่รวมอยู่ในสญัญานี ้ เงือ่นไขว่าดว้ยการอนุญาโตตุลา
การในขอ้นี ้ จะอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของพรบ.อนุญาโตตุลาการสมาพนัธรฐัแห่งสหรฐัอเมรกิา  ขึน้อยู่ก ับการเลอืกของผูซ้ ือ้ 
โดยมีการท าค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรไดต้ลอดเวลากอ่นหรอืภายใน 30 วนันับจากกระบวนการส่งค าฟ้องในการ
ด าเนินคดทีางกฎหมาย ขอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กีย่วกบัสนิคา้ ค าสัง่ซ ือ้ ความสมบูรณข์องค าสั่งหรอืเงือ่นไขใดๆ เหล่านี ้ หรอืประเด็นใดๆ 
ระหว่างคู่สญัญา (นอกเหนือจากการขอค าสั่งบรรเทาความเสยีหาย) จะถูกน าขึน้ระงบัโดยการอนุญาโตตุลาการทีม่ผีลผูกพนั และ
ท าขึน้เป็นภาษาองักฤษโดยใชอ้นุญาโตตุลาการ 1 คนทีคู่่สญัญาทัง้สองฝ่ายเลอืก  หากไ ม่มีกา รร ะ บุสถานที่ แ ล ะ ร ะ เบี ยบ
การอ นุญาโตตุลาการไว ้: (ก) การอนุญาโตตุลาการจะท าภายใตร้ะเบียบการอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชยข์องสมาคม
อนุญาโตตุลาการแห่งอเมรกิา (AAA) และภายใตร้ะเบยีบขอ้ 26 ถงึ 37 ของประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งสมาพนัธรฐัแห่ง
สหรฐัอเมรกิา  ณ สถานทีท่ีคู่่สญัญาทัง้สองฝายตกลงกนั (ข) หากคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงสถานทีภ่ายใน 30 วนั 
หลงัจากทีคู่่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไดร้อ้งขอการอนุญาโตตุลาการเป็นลายลกัษณอ์กัษร การอนุญาโตตุลาการจะท าขึน้ทีม่หานคร
มลิวอกี ้ รฐัวสิคอนซนิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา  และ (ค) หากคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงเกีย่วกบัอนุญาโตตุลากรภายใน 30 
วนัทีม่กีารเลอืกสถานทีอ่นุญาโตตุลาการ คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะเลอืกบุคคลจากรายชือ่อนุญาโตตุลาการเชงิพาณิชยท์ีไ่ดร้บัอนุมตัิ
ระดบั AAA- ขึน้มาฝ่ายละหน่ึงคน และบุคคลทัง้สองจะรว่มกนัท าการคดัเลอืกบุคคลทีส่ามจากรายชือ่ซ ึง่จะท าหนา้ที่
อนุญาโตตุลาการเป็นอนุญาโตตุลาการเพยีงผูเ้ดยีว อนุญาโตตุลาการดงักล่าวจะท าขอ้เท็จจรงิทีพ่บและขอ้สรุปทางกฎหมายเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร และอาจท าค าตดัสนิเกีย่วกบัค่าทนายความและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ใหแ้กคู่่สญัญาฝ่ายทีช่นะคด ี ไม่ว่ากรณีใด จะไม่มี
คู่สญัญาฝ่ายใดๆ ไดร้บัการตดัสนิใหจ้า่ยค่าเสยีหายเชงิลงโทษหรอืเป็นเยีย่งอย่าง ค าตดัสนิของอนญาโตตุลาการจะบงัคบัไดใ้นศาลที่
มเีขตอ านาจใดๆ ทัง้นี ้ คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดอาจยืน่อุทธรณต์่อศาลทีร่ะบุในขอ้ตกลงเพิม่เตมิเกีย่วกบัสญัญาทีท่ าในแต่ละประเทศ 
หรอืหากไม่มกีารระบุศาลทีม่เีขตอ านาจ  ศาลดงักล่าวจะเป็นศาลแขวงสหรฐัอเมรกิาของเขตตะวนัออกของวสิคอนซนิ ในการแกไ้ข
ความผดิพลาดของขอ้เท็จจรงิหรอืกฎหมายใดๆ ทีช่ดัเจนของอนญาโตตุลาการ (ทัง้นี ้คู่สญัญาฝ่ายทีย่ืน่อุทธรณม์สีทิธไิดร้บัชดเชย
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ค่าทนายความและค่าใชจ้า่ยของตน)  ผูซ้ ือ้อาจยืน่ขอบรรเทาความเสยีหายใดๆ ต่อศาลใดๆ  ทีม่เีขตอ านาจเหนือผูข้าย หรอื ในศาล
ทีม่เีขตอ านาจซึง่อยู่ใกลก้บัสถานทีท่ีผู่ซ้ ือ้ออกค าสัง่ซ ือ้มากทีสุ่ด ขึน้อยู่กบัการเลอืกของผูซ้ ือ้ ไม่ว่ากรณีใด ผูข้ายจะอนุญาตใหใ้ช ้
เขตอ านาจของศาลดงักล่าว  ผูข้ายอาจยืน่ขอบรรเทาความเสยีหายจากผูซ้ ือ้ในศาลใดๆ ทมีเีขตอ านาจเหนือสถานทีท่ีม่กีารออกค า
สัง่ซ ือ้ของผูซ้ ือ้ 

 

36. Governing Law; Arbitration; Jurisdiction.  The Order is to be construed according to the laws of the jurisdiction 

as stated in the applicable Country Supplement; if no such jurisdiction is specified, the Order will be governed by 

the laws of the State of Wisconsin and the United States of America.   The provisions of the United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods, and any conflict-of-laws provisions that would require 

application of another choice of law, are excluded.  The arbitration provisions of this Section will be governed by 

the United States Federal Arbitration Act.  At Buyer’s option, exercised by written notice any time before or within 

30 days following the service of process in a legal action, any dispute regarding the Supplies, the Order, the validity 

of the Order or any of these Terms, or any other matter between the parties (other than requests for injunctive relief) 

will be resolved by binding arbitration, conducted in the English language using a single arbitrator selected by the 

parties.  The location and rules of the arbitration will be as stated in the applicable Country Supplement.  If such 

location and/or rules are not identified: (a) the arbitration will be conducted under the commercial arbitration rules 

of the American Arbitration Association (AAA) and under Rules 26 through 37 of the U.S. Federal Rules of Civil 

Procedure, in a location agreed by the parties; (b) if the parties cannot agree on a location within 30 days of either 

party’s written request for arbitration, the arbitration will be conducted in metropolitan Milwaukee, WI USA; and 

(c) if the parties cannot agree on an arbitrator within 30 days of the selection of the arbitration location, each party 

will select a person from the AAA-approved commercial arbitrator list and those two people will jointly select a 

third person from such list who will conduct the arbitration as the sole arbitrator.  The arbitrator will issue written 

findings of fact and conclusions of law, and may award attorneys’ fees and costs to the substantially prevailing 

party.  In no event will any party be awarded punitive or exemplary damages.  The award of the arbitrator will be 

enforceable in any court of competent jurisdiction, provided that either party may appeal to the court identified in 

the Country Supplement, or if no court is identified, then to the U.S. District Court for the Eastern District of 

Wisconsin, for correction of any clear error of fact or law by the arbitrator (provided that the appealing party must 

first post an appropriate bond and that the prevailing party in any such action will be entitled to its attorneys’ fees 

and costs).  Any request for injunctive relief may be brought by Buyer in any court(s) having jurisdiction over Seller 

or, at Buyer’s option, in the applicable court closest to the place from which the Order was issued by Buyer, in 

which event Seller consents to the jurisdiction of such court.  Any request for injunctive relief against Buyer may be 

brought by Seller only in the court(s) having jurisdiction over the location of Buyer from which the Order issued. 

 

37. ภาษา การแยกส่วนไดข้องสญัญา การไม่ใชส้ทิธไิม่ถอืเป็นการสละสทิธใินทางออ้ม  คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายยอมรบัว่าทัง้สองฝ่ายมี
ความประสงคจ์ะท าเงือ่นไขและเอกสารทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และอยู่ภายใตก้ารก ากบัของภาษาดงักล่าว 
(ตน้ฉบบัเขยีนเป็นภาษาฝร ัง่เศสดงันี-้ Les parties aux presents reconnaissent avoir voulu que cette convention ainsi 
que tous les documents qui s'y rattachent soient rediges en langue anglaise seulement et regis par la meme)  
หากเงือ่นไขใดๆ ของค าสัง่ซ ือ้ไม่สมบูรณห์รอืไม่สามารถบงัคบัได ้ ภายใตบ้ทกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั กฤษฎกีา  ค าสัง่ของฝ่าย
บรหิารหรอืหลกันิตธิรรมใดๆ ใหถ้อืว่าเงือ่นไขดงักล่าวไดร้บัการแกไ้ขหรอืลบออกไป แลว้แต่กรณี แต่เฉพาะขอบเขตทีจ่ าเป็นเพือ่ให ้
เป็นไปตามกฎหมายทีบ่งัคบัเท่าน้ัน   ส่วนทีเ่หลอืของค าสัง่ซ ือ้จะยงัคงมผีลบงัคบัและผลอย่างเต็มที ่ การไม่สามารถเรยีกรอ้งให ้
คู่สญัญาอกีฝ่ายปฏบิตัภิาระผูกพนัขอ้ใดๆ ของค าสัง่ซ ือ้ของคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่ว่า ณ เวลาใดๆ จะไม่กระทบต่อสทิธใินการ
เรยีกรอ้งการปฏบิตัภิาระผูกพนัต่อมาในภายหลงั  หรอืการสละสทิธเิรยีกรอ้งของคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจากการท าผดิเงือ่นไขของ
ค าสัง่ซ ือ้จะไม่เป็นการสละสทิธเิรยีกรอ้งในการท าผดิสญัญาขอ้เดยีวกนัหรอืขอ้อืน่ของค าสัง่ซ ือ้แต่อย่างไร  

 

37. Language; Severability; No Implied Waiver.  The parties acknowledge that it is their wish that these terms and 

all documents relating thereto be in the English language only and governed thereby/ Les parties aux presents 

reconnaissent avoir voulu que cette convention ainsi que tous les documents qui s'y rattachent soient rediges en 

langue anglaise seulement et regis par la meme.  If any term of the Order is invalid or unenforceable under any 

statute, regulation, ordinance, executive order or other rule of law, the term will be deemed reformed or deleted, as 

the case may be, but only to the extent necessary to comply with applicable law.  The remaining provisions of the 

Order will remain in full force and effect.  The failure of either party at any time to require performance by the other 

party of any provision of the Order will not affect the right to require performance at any later time, nor will the 

waiver of either party of a breach of any provision of the Order constitute a waiver of any later breach of the same or 

other provision of the Order. 
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38. การคงอยู่ของภาระผูกพนั ภาระผูกพนัทีผู่ข้ายมีต่อผูซ้ ือ้จะยงัคงอยู่แมม้ีการบอกเลิกค าสั่งซ ือ้ ยกเวน้ทีร่ะบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ใน
ค าสัง่ซ ือ้ดงักล่าว 
 

38. Survival.  The obligations of Seller to Buyer survive termination of the Order, except as otherwise provided in 

the Order. 

 
39. ขอ้ตกลงทัง้หมดทีป่ระกอบขึน้เป็นสญัญา การแกไ้ขสญัญา  เวน้แต่ทีร่ะบุในขอ้ 1 ค าสั่งซ ือ้รวมถึงเอกสารแนบทา้ย เอกสาร
ผนวก ขอ้ตกลงเพิม่เตมิหรอืขอ้ตกลงอืน่ๆ ของผูซ้ ือ้ทมีกีารระบุไวเ้ป็นพเิศษในค าสั่งซ ือ้นี ้จะประกอบขึน้เป็นสญัญาระหว่างผูข้ายและ 
ผูซ้ ือ้ เกีย่วกบัประเด็นใดๆ ที่ระบุในค าสั่งซ ือ้  ค าสั่งซ ือ้จะแกไ้ขไดต้่อเมื่อท าขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยตวัแทนทีมีอ านาจของ
คู่สญัญาแต่ละฝ่าย หรอืในส่วนของการเปลีย่นแปลงภายใตข้อบเขตในขอ้ 9 ของเงือ่นไขนี ้โดยการแกไ้ขค าสัง่ซ ือ้ทีผู่ซ้ ือ้ออก ผูซ้ ือ้
อาจแกไ้ขเงื่อนไขนี้ส าหร ับค าสั่ งซ ือ้ในอนาคตไดต้ลอดเวลาโดยการลงเงื่อนไขที่มีการแกไ้ขบนเว็บไซตข์องตนที่  
http://www.johnsoncontrols.com > Building Efficiency > Supplier Information > เงือ่นไขการจดัซือ้ส าหรบัสญัญา
ในต่างประเทศและเงือ่นไขทีแ่กไ้ขจะถูกน าไปใชก้บัค าสัง่ซ ือ้ทัง้หมดทีอ่อกหลงัจากน้ัน 
 

39. Entire Agreement; Modifications.  Except as described in Section 1, the Order, together with the attachments, 

exhibits, supplements or other terms of Buyer specifically referenced therein, constitutes the entire agreement 

between Seller and Buyer with respect to the matters contained in the Order.  The Order may only be modified by a 

written amendment executed by authorized representatives of each party or, for changes within the scope of Section 

9 of these Terms, by a purchase order amendment issued by Buyer.  Buyer may modify these Terms with respect to 

future Orders at any time by posting revised Terms to its web site at  http://www.johnsoncontrols.com > Building 

Efficiency > Supplier Information > Global Terms and Conditions of Purchase, and such revised Terms will apply to 

all Orders issued thereafter. 
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