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(ค าแปล) 

จอห์นสัน  
คอนโทรล 

ข้อก าหนดและเงือ่นไขในการซ้ือ 
(ประสบการณ์ยานยนต์) 

แก้ไขคร้ังสุดท้ายเมื่อวันที ่16 มกราคม พ.ศ. 2553 
 

ขอ้ก าหนดน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือถูกอา้งถึงในค าสั่งซ้ือของผูซ้ื้อหรือในเอกสารอ่ืนๆ  
 

1.  ขอ้เสนอ, การยอมรับ, ขอ้ก าหนดเฉพาะ, เอกลกัษณ์ของผูซ้ื้อ ขอ้ก าหนดเสริมของแต่ละประเทศ  
ค าสั่งซ้ือแต่ละฉบบัหรือการแกไ้ขค าสั่งซ้ือโดยผูซ้ื้อ (ซ่ึงต่อไปในขอ้ก าหนดน้ีจะเรียกวา่ “ค าสั่งซ้ือ ”) 
เป็นขอ้เสนอใหก้บัผูข้ายท่ีถูกระบุในค าสั่งซ้ือ ( ซ่ึงต่อไปในขอ้ก าหนดน้ีจะเรียกวา่ “ผูข้าย ”) 
ส าหรับการซ้ือผลิตภณั ฑแ์ละ / หรือการบริการ ( เรียกโดยรวมวา่ “สินคา้ ”) 
และรวมถึงและอยูภ่ายใต้ ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข ใน การซ้ือ ฉบบัน้ี 
รวมถึงขอ้ก าหนดเสริมของแต่ละประเทศ ใดๆท่ีใชบ้งัคบั ( เรียกโดยรวมวา่ “ขอ้ก าหนด ”) 
เม่ือผูข้ายยอมรับแลว้ ค าสั่งซ้ือน้ีจะอยูเ่หนือขอ้ตกลง ล่วงหนา้น้ีทั้งหมด รวมถึงค าสั่งซ้ือ ใบเสนอราคา 
ขอ้เสนอและการส่ือสารอ่ืนๆเก่ียวกบัสินคา้ท่ีอยูภ่ายใตค้  าสั่งซ้ือ 
ยกเวน้ถา้ ไดมี้การลงนามใน ขอ้ตกลง ล่วงหนา้นั้นโดยผูมี้อ  านาจท าการแทนผูซ้ื้อ (“ขอ้ตกลง ” เช่น 
หนงัสือวา่จา้ง ค าสั่งงาน หรือขอ้ตกลงในการไม่เปิดเผย (แต่ไม่ใช่ค าสั่งซ้ือ ล่วงหนา้ส าหรับช้ินส่วน 
และ การผลิต ยานพาหนะรุ่นเดียวกนั )) จะมีผลใชบ้งัคบัต่อไป 
ผูข้ายยอมรับค าสั่งซ้ือรวมถึงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการซ้ือและไดท้  าสัญญาโดยกระท าอยา่งใดอยา่งห
น่ึงต่อไปน้ี (ก)การเร่ิมท างานตามท่ีระบุในค าสั่งซ้ือ (ข)ยอมรับค าสั่งซ้ือเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ  
(ค )การกระท าใดๆซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการยอมรับสัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหวัขอ้ของค าสั่งซ้ือ 
ค าส่ังซ้ือจะจ ากดัและอยู่ในเง่ือนไขของการยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไข ในการซ้ือของผู้ขายเท่าน้ัน  
การออกค าสั่งซ้ือจะไม่ถือเป็นการยอมรับขอ้เสนอหรือค าเสนอจากผูข้าย 
การอา้งอิงใดๆในค าสั่งซ้ือถึงขอ้เสนอหรือค าเสนอใดๆจากผูข้ายจะท าเพื่อรวบรวมรายละเอียดหรือขอ้ก า
หนดคุณลกัษณะของสินคา้ในขอ้เสนอ ล่วง หนา้น้ีเท่านั้น 
ทั้งน้ีเฉพาะกรณีท่ีรายละเอียดหรือขอ้ก าหนดคุณลกัษณะนั้นไม่ขดัแยง้กบั รายละเอียดหรือขอ้ก าหนดคุณ
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ลกัษณะในค าสั่งซ้ือเท่านั้น  ขอ้ก าหนดเพิ่ มเติมใดๆหรือขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างใดๆซ่ึงเสนอโดยผูข้าย 
ไม่วา่จะเป็นใบเสนอราคาของผูข้าย ส าหรับการยอมรับใบแจง้หน้ีหรือส่ิงอ่ืนใดก็ตาม 
จะไม่มีการยอมรับจากผูซ้ื้อ โดยจะไดรั้บการปฏิเสธจากผูซ้ื้ออยา่งชดัเจน 
และส่ิงนั้นจะไม่เป็นส่วนหน่ึงของค าสั่งซ้ือ 
แต่จะไม่ถือวา่มี การปฏิเสธค าสั่งซ้ือน้ีถา้ผูข้ายยอมรับขอ้เสนอของผูซ้ื้อโดยไดเ้ร่ิมงาน ส่งสินคา้ 
หรือวธีิอ่ืนซ่ึงแสดงการยอมรับใหผู้ซ้ื้อ ซ่ึงในกรณีเหล่าน้ี 
ค  าสั่งซ้ือน้ีจะถือเป็นอนัยอมรับโดยผูข้ายโดยไม่มีขอ้ก าหนดหรือการเปล่ียนแปลงใดๆเพิ่มเติม 
การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดตอ้งถูกร ะบุอยา่งชดัเจนในค าสั่งซ้ือ 
ค าสั่งซ้ือแต่ละฉบบัสามารถเปล่ียนไดภ้ายใตข้อ้ก าหนดในขอ้ 3 7  เท่านั้น 
“ผูซ้ื้อ ”เป็นบริษทัในเครือหรือบริษทัลูกของบริษทัจอห์นสัน คอนโทรล ซ่ึงถูกระบุอยู่ ในค าสั่งซ้ือ 
ถา้ไม่มีการระบุถึงนิติบุคคล ใหถื้อวา่ผูซ้ื้อเป็นบริษทัจอห์นสัน คอนโทร ล 
เวน้แต่จะมีการระบุเป็นอยา่งอ่ืนในขอ้ก าหนดเสริมของแต่ละประเทศท่ีใชบ้งัคบั 
ขอ้ก าหนดในค าสั่งซ้ือแต่ละฉบบัอาจรวมถึง ( และเม่ือระบุจะถูกแทนท่ีโดย ) 
ขอ้ก าหนดเสริมของแต่ละประเทศส าหรับประเทศซ่ึงออกค าสั่งซ้ือ  
และ / หรือประเทศท่ีผูข้ายตั้งอยูต่ามท่ีระบุในค าสั่งซ้ือ 
ข้อก าหนดเสริมของแต่ละประเทศนั้นสามารถดูไดท่ี้ www.johnsoncontrols.com/ae-terms 
ในกรณีท่ีเกิดความขดัแยง้ข้ึน ขอ้ตกลงท่ีลงนามร่วมกนัมีผลเหนือกวา่ ค าสั่งงาน  
ค าสั่งงานมีผลเหนือวา่หนา้ค าสั่งซ้ือ และค าสั่งซ้ือนั้นจะมีผลเหนือกวา่ขอ้ก าหนด 
 
2. ระยะเวลาของค าสั่งซ้ือ ภายใตสิ้ทธิการเลิกสัญญาของผูซ้ื้อ 
ขอ้ตกลงท่ีสร้างโดยค าสั่งซ้ือจะมีผลบงัคบัต่อฝ่ายต่างๆ  
ตลอด ระยะเวลา การผลิต ยานพาหนะ แต่ละรุ่น ของ ผูผ้ลิตยานพาหนะ (“ผูผ้ลิตยานพาหนะ ”) 
(รวมถึงการฟ้ืนฟูโมเดลตามท่ีลู กคา้ ท่ีเป็น ผูผ้ลิตยานพาหนะ ท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนด ) 
และทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายรับรู้ถึงความเส่ียงของการยกเลิกหรือเพิ่มระยะเวลา  
ตลอด ระยะเวลาการผลิตยานพาหนะ แต่ละรุ่น  
ถา้สินคา้ยงัไม่ไดใ้ชโ้ดยผูซ้ื้อในการผลิตช้ินส่วนหรือระบบยาน พาหนะ  
ขอ้ตกลงท่ีสร้างจากค าสั่งซ้ือจะมีผลบั งคบัใชห้น่ึงปีจากวนัท่ีค าสั่งซ้ือถูกส่งไปยงัผูข้าย ในกรณีดงักล่าว 
ภายใตสิ้ทธิการเลิกสัญญาของผูซ้ื้อ 
ค าสั่งซ้ือจะไดรั้บการต่ออายุ ทนัที เป็นระยะเวลาหน่ึงปีหลงัจาก ค าสั่งซ้ือ เร่ิมแรก หมดอายุ  
เวน้ แต่ ผูข้ายจะ แจง้ เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน  180  
วนัก่อนการส้ินสุดของขอ้ ก าหนดปัจจุบนั วา่ไม่มี มีความตอ้งการต่ออายุ ค  าสั่งซ้ือ  

http://www.johnsoncontrols.com/ae-terms
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โดยไม่ค  านึงถึงขอ้ความขา้งตน้ ถา้วนัส้ินสุดนั้นถูกระบุไวใ้นค าสั่งซ้ือหรือขอ้ตกลง 
ขอ้ก าหนดของค าสั่งซ้ือจะเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง จนถึงวนัส้ินสุด  
เวน้แต่จะมีการยกเวน้อยา่งเจาะจงเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผูมี้อ  านาจท าการแทนผูซ้ื้อ 
ภาระหนา้ท่ีของผูข้ายเก่ียวกบัการบริการและช้ินส่วนทดแทนจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเลิกสัญญาหรื
อการส้ินสุดของค าสั่งซ้ือตามท่ีกล่าวขา้งใต ้
 
3. ปริมาณ ค าสั่งผลิต วสัดุและการส่ง  ( ก ) 
ปริมาณซ่ึงอยูใ่นแต่ละค าสั่งซ้ือตามท่ีประมาณการคือการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของผูซ้ื้อต่อปริมาณสินคา้
ซ่ึงผูซ้ื้ออาจซ้ือจากผูข้ายตามขอ้ก าหนดของสัญญาท่ีระบุในค าสั่งซ้ือ  
การประมาณการหรือคาดการณ์ใดๆของปริมาณการผลิตหรือระยะเวลา การผลิต ยานพาหนะ แต่ละรุ่น  
ไม่วา่จะมาจากผู ้ ซ้ือหรือลูกคา้ ก็ตาม  ( ตามท่ีจ ากดัความในขอ้  15  ขา้งใต้ ) 
สามารถ เปล่ียนแปลง ได้ เป็นระยะๆ โด ยอาจจะ มีหรือไม่มีการ แจง้ล่วงหนา้ ต่อผูข้าย  
และจะไมมี่การผกูพนัต่อผูซ้ื้อ นอกจากจะมีการระบุอยา่งชดัเจนในค าสั่งซ้ือ ผูซ้ื้อจะไม่แสดง รับประกนั 
ประกนั หรือ มีความผกูพนัในประเ ภทหรือลกัษณะใดๆ 
ไม่วา่จะโดยชดัเจนหรือโดยปริยายแก่ผูข้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปริมาณ ความตอ้งการของผูซ้ื้อส าหรับสินคา้ห
รือขอ้ก าหนดของการจดัหาสินคา้ (ข) นอกจาก จะ ถูกระบุ อยา่ง ชดัเจนในค าสั่งซ้ือหรือขอ้ตกลง 
ถา้ไม่มีการระบุปริมาณอยูบ่นหนา้ค าสั่งซ้ือ หรือ เวน้วา่งไว้ หรือใส่เลขศูนยใ์น ช่องปริมาณ  หรือระบุวา่  
“คลุม” “ดูจากค าสั่งผลิต ” “ตามตารางท่ีก าหนด ” “ตามท่ีสั่ง ” “ภายใต้ค  าสั่ง การผลิตของผูซ้ื้อ ” 
หรือขอ้ก าหนดท่ีคลา้ยกนั 
ผูข้ายจะจดัส่งสินคา้ตามความตอ้งการสินคา้ของผูซ้ื้อในปริมาณท่ีผูซ้ื้อไดร้ะบุ วา่เป็นค าสั่งซ้ือท่ีแน่นอนจ
ากค าสั่งอนุมติัการผลิต  รายการ สินคา้  การแจง้รายการผลิตและจ านวนการผลิต  หรือ 
การ สั่งการผลิต ท่ีคลา้ยกนั (“ค าสั่งผลิต ”) ซ่ึงส่งใหผู้ข้าย ในระยะเวลา ของค าสั่งซ้ือ 
และผูข้ายจะ จดัส่ง สินคา้ เหล่านั้นตาม วนัและเวลา ท่ีก าหนด  
ในราคาและในขอ้ก าหนดอ่ืนท่ีระบุในค าสั่งซ้ือ ถา้ ค าสั่งซ้ือรวมถึงการบริการ 
ผูซ้ื้อจะตอ้งซ้ือการบริการเหล่านั้นตามท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในเอกสารแสดงการท างานซ่ึงลงนามโดยผูซ้ื้
อ ถา้ “ราคา” บนค าสั่งซ้ือถูกระบุเป็น 1.000 เพื่อการช าระค่างวดส าหรับปริมาณรวมท่ีคงท่ี ปริมาณนั้นคือ 
1 และเลขท่ีอยูใ่ต ้ “ปริมาณ ” คือราค า 
ผูซ้ื้ออาจขอผูข้ายใหเ้ขา้สู่การแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็คโทรนิกหรือโปรแกรมการจดัการบริหารสินคา้คงคลั
งท่ีคลา้ยกนั โดยผูข้ายจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการ แจง้ค าสั่งผลิต  
เร่ืองการรับรองการส่งของและขอ้มูลอ่ืนๆ 
ค าสั่งผลิต เป็นส่วน หน่ึง ของค าสั่งซ้ือ และ อยูภ่ายใต้ ขอ้ก าหนดน้ีและไม่ไดเ้ป็นสัญญาต่างหาก 
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ผูข้าย ยอมรับ ความเส่ียงท่ีเก่ียว เน่ืองกบั เวลา ใน การรอวตัถุดิบ และ /หรือช้ินส่วน ต่างๆ 
ถา้ มากกวา่ เวลา ท่ีก าหนดใน ค าสั่งผลิต (ค) เวลาและปริมาณเป็นส่ิงส าคญัมากภายใตค้  าสั่งซ้ือ 
ผูข้ายตกลงท่ีจะส่งของตรงเวลา ร้อยละ 100 ของปริมาณและ เวลาท่ีระบุโดยผูซ้ื้อ 
ตามท่ีระบุในค าสั่งซ้ือและการ ค าสั่งผลิต ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูซ้ื้ออาจเปล่ียนอตัราของก าหนดการส่ง  
หรือ สั่ง ระงบั การส่ง ชัว่คราว ซ่ึง ทั้งสองส่ิงน้ีจะไม่ท าใหผู้ข้ายสามารถเปล่ียนราคาสินคา้ได ้
ผูซ้ื้อจะไม่ รับ ภาระท่ีจะตอ้งรับของท่ีมาส่งล่วงหนา้ ของท่ีมาส่งชา้ ของท่ีมาส่งบางส่วน 
ของท่ีมาส่งจ านวนมากเกิน เวน้แต่จะมีการตกลงเป็น ลาย ลกัษณ์อกัษรโดยผูซ้ื้อ 
ความเส่ียงต่อความสูญเสียจะถูกส่งผา่นจากผูข้ายมายงัผูซ้ื้อ เม่ือ ส่งของถึงผูข้นส่งของผูซ้ื้อ 
( หรือถา้การส่งของนั้นท าโดยผูข้ายหรือผูข้นส่งทัว่ไป 
ความเส่ียง ต่อความสูญเสียจะถูกส่งผา่น เม่ือ การส่งนั้นถึงสถานท่ีท่ีผูซ้ื้อก าหนด ) 
แต่กรรมสิทธ์ิจะถูกโอนใหผู้ซ้ื้อเม่ือไดมี้การรับโดยผูซ้ื้อ ณ สถานท่ีของผูซ้ื้อท่ีสินคา้ นั้นจะถูกใช ้ (ง) 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่มีการส่งสินคา้ตรงเวลา เม่ือมีค าขอจากผูซ้ื้อเป็นลกัษณ์อกัษร 
ผูข้ายจะตอ้งผลิตสินคา้เกินค าสั่งซ้ือปัจจุบนัของผูซ้ื้อส าหรับการส ารองการส่งของตามระดบัสินคา้คงคลั
งส ารองซ่ึงผูซ้ื้ออาจ เป็นผู ้ ก  าหนด ใหเ้ป็นคร้ังๆไป 
เพื่อใหส้ามารถท าตามขอ้ก าหนดของผูซ้ื้อและเตรียมการส าหรับความล่าชา้ท่ีคาดการณ์ไม่ถึงไม่วา่จะเกิด
จากเหตุผลใดก็ตาม จนกวา่สินค้ าส ารองจะถูกซ้ือโดยผูซ้ื้อจากผูข้าย 
สินคา้เหล่าน้ีจะเป็นทรัพยข์องผูข้ายและผูข้ายจะเป็นผูแ้บกรับความเส่ียงและค่าใชจ่้ายแต่เพียงผูเ้ดียว 
 
4. การออกใบแจง้หน้ี  และ การก าหนดราคา ค่าระวาง  ( ก ) 
เวน้แต่ จะมีการระบุอยา่งชดัเจนในค าสั่ง ซ้ือ 
ราคาของสินคา้ท่ีระบุในค าสั่งซ้ื อนั้นครบถว้นแลว้และรวมถึงการเก็บ  การจดัการ การบรรจุภณัฑ์  
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆทั้งหมดและ ค่าธรรมเนียมของผูข้าย และจะ ไม่สามารถมีการ เพิ่มเติมเงินเพิ่ม 
ส่วนเกินหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอ่ืนๆประเภทใดก็ตาม 
หากไม่ไดรั้บ ค ายนิยอมจาก ผูซ้ื้อเป็นลกัษณ์อกัษร ล่วงหนา้   ราคานั้นไม่ข้ึนอยูก่บัการเพิ่มราคา 
เวน้แต่จะระบุ อยา่ง ชดัเจนในค าสั่งซ้ือ หรือขอ้ตกลง 
และผูข้ายจะรับความเส่ียงของเหตุการณ์ใดๆก็ตามหรือเหตุท่ีกระทบต่อราคา 
รวมถึงแต่ไม่จ  ากดั ท่ี อตัราแลกเปล่ียน การข้ึนราคาของวตัถุดิบ เงินเฟ้อ 
การเพิ่มค่าใชจ่้ายของค่าแรงงานและกา รผลิตและจดัจ าหน่ายอ่ืนๆ 
และเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีกระทบต่อราคาหรือการมีวสัดุหรือสินคา้ ( ข ) 
ใบแจง้หน้ี ส าหรับสินคา้ตอ้งอา้งอิงถึงหมายเลขค าสั่งซ้ือ หมายเลขการเปล่ียนหรือ ผลิต  
หมายเลขช้ินส่วนของผูซ้ื้อ หมายเลขช้ินส่วนของผูข้าย ท่ีเก่ียวขอ้ง  ปริมาณช้ินในการส่งของ 
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จ านว นหีบกล่องหรือคอนเทนเนอร์ส าหรับการส่งของ หมายเลขใบตราส่ง 
สกุลเงินและขอ้มูลอ่ืนๆซ่ึงก าหนดโดยผูซ้ื้อ 
ไม่มีใบแจง้หน้ีใดท่ีสามารถอา้งถึงขอ้ก าหนดท่ีแยกจากหรือแตกต่างจากขอ้ก าหนดหรือขอ้ก าหนดท่ีปรา
กฎบนหนา้ของค าสั่งซ้ือ 
ผูซ้ื้อส ารองสิทธิในการคืน ใบแจง้หน้ีทั้งหมดหรือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงส่งอยา่งไม่ถูกตอ้ง (ค) 
ผูซ้ื้อจะช าระ ใบแจง้หน้ีซ่ึงท าตามขอ้ ก าหนดทั้งหมดของ ค าสั่งซ้ือ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการปรับเปล่ียน 
การหกักลบลบ ความแตกต่าง  และประเด็นท่ียงัไม่ไดแ้กไ้ขอ่ืนๆ ( ง ) 
ราคาทั้งหมดรวมถึงค่าอากรทั้งหมดและภาษีทั้งหมด เวน้แต่เป็น ภาษีมูลค่าเพิ่มใดๆท่ีรัฐบาลก าหนด 
ซ่ึงตอ้งแสดงใหเ้ห็นต่างหากโดยแยกในใบแจง้หน้ีของผูข้ายในแต่ละการส่งของ 
ผูซ้ื้อ จะ ไม่รับผดิชอบภาษีธุรกิจใดๆ 
บญัชีเงินเดือนหรือภาษีเงินไดข้องผูข้ายหรือภาษีจากสินทรัพยข์องผูข้าย 
ผูข้ายจะช าระค่าขนส่งสินคา้แบบพรีเม่ียมซ่ึงสูงกวา่ค่าขนส่งสินคา้แบบธรรมดาถา้ผูข้ายตอ้งการใชว้ธีิกา
รส่งของอยา่งรวดเร็วเพื่อใหท้นัเวลาส่งท่ีตกลงไว ้ซ่ึงเกิดจากการกระท าหรือการละเวน้การกระท า 
ผูข้ายจะช าระค่าใชจ่้ายใดๆท่ีผูซ้ื้อ พึงไดรั้บ  รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้คิดกบั ผูซ้ื้อ 
ซ่ึงเป็นผลมาจากความลม้เหลวของผูข้ายใ นการท าการส่งหรือการส่งของ ( จ ) 
ผูข้ายไดแ้สดงและรับประกนัวา่ราคาน้ีจะคงอยูแ่ละราคาจะไม่ ต ่าไปกวา่ราคาปัจจุบนัหรือในอนาคต ส าห
รับผูซ้ื้อและราคาจะไม่ดอ้ยไปกวา่ขอ้เสนอของผูข้ายแก่ลูกคา้คนอ่ืนส าหรับสินคา้ /การบริการเดียวกนัหรื
อใกลเ้คียงอยา่งยิง่ส าหรับปริมาณเดียวกนั 
ถา้ผูข้ายเสนอราคาต ่ากวา่ส าหรับสินคา้/การบริการเดียวกนัหรือใกลเ้คียงอยา่งยิง่ส าหรับปริมาณเดียวกนัร
ะหวา่งระยะเวลาของค าสั่งซ้ือ  
ผูข้ายจะตอ้งเสนอราคาเดียวกนัส าหรับลูกคา้รายอ่ืนของผูข้ายใหแ้ก่ผูซ้ื้อทนัที (ฉ ) 
ผูข้ายแสดงและรับประกนัต่อผูซ้ื้อวา่ผูข้ายจะเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดแก่ผูซ้ื้อและใหป้ระโยชน์เตม็ท่ีต่อผูซ้ื้อ
เพียงผูเ้ดียว (เวน้แต่จะตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผูมี้อ  านาจท าการแทนผูซ้ื้อ ) การลดราคา การคืนเงิน 
การลดเงิน เครดิต เบ้ียเล้ียงหรือแรงจูงใจทางการเงินอ่ืนหรือท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือการช าระเงินประเภทใดก็ตามซ่ึงจะท าใหห้รือตกลงจะท าใหข้องผูข้ายทั้งหลายและบริษทัในเครือให้
แก่ลูกคา้ ( หรือบริษทัในเครือกบัลูกคา้ ) และเก่ียวขอ้งใดๆกบั และ / หรือ 
ข้ึนอยูก่บัหรือก าหนดทั้งหมดหรือบางส่วน 
โดยอา้งอิงจากการซ้ือสินคา้ของผูซ้ื้อจากผูข้ายตามค าสั่งซ้ือนั้น 
 
5. การบรรจุภณัฑ ์การท าเคร่ืองหมาย การส่ง การเปิดเผย การเตือนหรือค าสั่งพิเศษ (ก) ผูข้ายจะ (1) 
ท าบรรจุภณัฑ ์ท าเคร่ืองหมายและส่งสินคา้ตามขอ้ก าหนดของผูซ้ื้อ 
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ผูข้นส่งท่ีเก่ียวขอ้งและประเทศปลายทางอยา่งเหมาะสม (2) ท าการส่งตามเส้นทางตามค าสั่งของผูซ้ื้อ (3) 
ติดฉลากหรือแถบบนของแต่ละ บรรจุภณัฑต์ามการแนะน าของผูซ้ื้อ ( 4 ) 
ใหเ้อกสารส าหรับการส่งแต่ละคร้ังซ่ึงแสดงหมายเลขค าสั่งซ้ือ การเปล่ียนหรือหมายเลขการ ผลิต  
หมายเลขส่วนผูซ้ื้อ หมายเลขส่วนผูข้าย (ถา้ใชไ้ด้) จ านวนของช้ินท่ีส่ง จ  านวนของคอนเทนเนอร์ส่งของ 
ช่ือและหมายเลขของผูข้าย และ หมายเลขใบตราส่ ง  และ ( 5 ) 
ส่งต่อใบตราส่งฉบบัจริงหรือใบเสร็จการส่งของอ่ืนๆส าหรับการส่งของแต่ละคร้ังโดยเร็วตามการแนะน า
ของผูซ้ื้อและขอ้ก าหนดของผูข้นส่ง (ข) ผูข้ายจะใหข้อ้มูลต่อไปน้ีต่อผูซ้ื้อเม่ือผูซ้ื้อขอโดยเร็ว  (1) 
รายการส่วนประกอบและวสัดุทั้งหมดในสินคา้ (2) จ านวนส่วนประกอบทั้งหมดและ (3 ) 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหรือเพิ่มเติมในส่วนประกอบ ก่อนและระหวา่งท่ีสินคา้จะถูกส่ง 
ผูข้ายจะเตือนผูซ้ื้ออยา่งเพียงพอเป็นลายลกัษณ์อกัษร (รวมถึงเร่ืองฉลากท่ีเหมาะสมบนสินคา้ 
คอนเท นเนอร์ และบรรจุภณัฑ ์รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีการแนะน าการก าจดัและการรีไซเคิล 
แผน่ขอ้มูลความปลอดภยัของวสัดุและใบรับรองการวเิคราะห์ ) 
ของวสัดุใดๆท่ีเป็นพิษหรือหวงหา้มซ่ึงเป็นส่วนประกอบหรือส่วนของสินคา้ 
พร้อมกบัการแนะน าการดูแลพิเศษใดๆซ่ึงจ าเป็นตอ้งแนะน าใหผู้ข้นส่ง 
ผูซ้ื้อและพนกังานของเขาทราบเพื่อท่ีจะไดใ้ชม้าตรการท่ีเหมาะสมในการดูแล ขนยา้ย ประมวลผล 
ใชห้รือก าจดัสินคา้ คอนเทนเนอร์ และบรรจุภณัฑ ์ (ค ) ผูข้ายจะชดใชภ้าระหน้ีทั้งหมด 
ค่าใชจ่้ายและตน้ทุนท่ีเกิดจากการบรรจุภณัฑ ์การท าเคร่ืองหมาย การท าทาง หรือการส่ง 
หรือการไม่ท า ตามขอ้ก าหนดของขอ้น้ีอนัใดก็ตาม ให้ แก่ผูซ้ื้อ 
และไม่มีกรณีใดท่ีสามารถใหเ้อกสารการส่งของท่ีแนบมาหรืออยูใ่นการส่งของแสดงขอ้มูลราคาหรือขอ้
มูลกรรมสิทธ์ิของผูซ้ื้อ ถา้ผูซ้ื้อไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดบรรจุภณัฑ ์
ผูข้ายจะห่อสินคา้ตามขอ้ก าหนดหีบห่อของกลุ่มกระท าการอุตสาหกรรมยานพาหนะท่ีใชบ้งัคบัได ้
 
6. ศุลกากร เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง สินเช่ือ หรือผลประโยชน์จากค าสั่งซ้ือรวมถึง สินเช่ือทางการคา้  
สินเช่ือการส่งออกหรือการคืนเงินส าหรับอากร ภาษี หรือค่าธรรมเนียมซ่ึงเป็นของผูซ้ื้อ 
ผูข้ายจะใหข้อ้มูลทั้งหมดและใบรับรอง ท่ีจ  าเป็นเพื่ออนุญาตใหผู้ ้ ซ้ือ (หรือลูกคา้ ท่ีเก่ียวขอ้ง ) 
เพื่อรับ สินเช่ือ หรือผลประโยชน์น้ี ผูข้ายตกลงจะท าตามหนา้ท่ีใดๆท่ีศุลกากรก าหนด 
ขอ้ก าหนดการติดฉลากหรือเคร่ืองหมายแหล่งก าเนิดสินคา้  และขอ้ก าหนดแหล่งก าเนิดสินคา้ ในทอ้งถ่ิน 
ใบอนุญาตการส่งออกหรือการอนุมติัใดๆท่ีจ าเป็นต่อการส่งออกสิ นคา้เป็นหนา้ท่ีของผูข้าย 
เวน้แต่จะระบุบนค าสั่งซ้ือหรือขอ้ตกลง 
ซ่ึงในกรณีนั้นผูข้ายจะใหข้อ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อผูซ้ื้อในการไดม้าซ่ึงใบอนุญาตการส่งออกหรือการอนุมติั 
ผูข้ายจะ แจง้ ผูซ้ื้อเป็นหนงัสืออยา่งรวดเร็ว 
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ถึงส่วนประกอบและวสัดุใดๆซ่ึงผูข้ายใชใ้นการท าตามค าสั่งซ้ื อซ่ึงผูข้ายซ้ือจากประเทศ 
นอกจากประเทศท่ีสินคา้ถูกส่ง 
ผูข้ายจะมอบเอกสารและขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการระบุ แหล่งก าเนิดสินคา้ หรือท าตามกฎ 
ขอ้ก าหนด แหล่งก าเนิดสินคา้ ท่ีใชบ้งัคบัไดข้องประเทศนั้น 
ผูข้ายจะแนะน าผูซ้ื้ออยา่งรวดเร็วถึงส่วนประกอบและวสัดุใดๆซ่ึงน าเขา้มาจากประเทศแหล่งก าเนิดสินค้
าและอากรท่ีรวมอยูใ่นราคาซ้ือสินคา้  ถา้สินคา้ผลิตในประเทศนอกจากประเทศท่ีสินคา้ถูกส่ง 
ผูข้ายจะท าเคร่ืองหมายบนสินคา้วา่  “ผลิตใน [ประเทศแหล่งก าเนิด ]” 
ผูข้ายจะใหเ้อกสารท่ีจ าเป็นแก่ ผูซ้ื้อ และหน่วยงานรัฐบาลท่ีเหมาะสม 
เพื่อตดัสินถึงความ เป็นไป ไดแ้ละผลของการเขา้มาของสินคา้ในประเทศท่ีสินคา้ถูกส่ง 
ผูข้ายรับประกนัวา่ขอ้มูลใดๆท่ีใหแ้ก่ผูซ้ื้อเก่ียวกบัการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้นั้นเป็นความจริงและการข
ายทั้งหมดนั้นครอบคลุม โดยค าสั่งซ้ือ  
ซ่ึงจะมีราคาไม่ต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมภายใตก้ฎหมายป้องกนัการทุ่มตลาดจากประเทศ ซ่ึงมีการส่งออกสิน
คา้นั้น 
 
7. การตรวจ สินคา้และการบริการท่ีไม่ ปฏิบติัตามกฎ การตรวจสอบ  
ผูซ้ื้ออาจเขา้มาในสถานท่ีของผูข้ายไดเ้พื่อตรวจสอบสถานท่ี สินคา้ วสัดุ 
และทรัพยข์องผูซ้ื้ออ่ืนใดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัค าสั่งซ้ือ การตรวจสินคา้ของผูซ้ื้อไม่วา่ระหวา่งการผลิต 
ก่อนการส่งของหรือภายในเวลาอนัเหมาะสมหลงัจากการส่ง 
จะไม่ถือเป็นการยอมรับงานท่ียงัอยูใ่นการผลิตหรือสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้ การยอมรับ 
การตรวจหรือการท่ีไม่ไดต้รวจของผูซ้ื้อจะไม่ยกเลิกภาระหรือการประกนัใดๆของผู ้ขาย 
ไม่มีอะไรในค าสั่งซ้ือน้ีจะปลดผูข้ายจากการทดสอบการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ 
ถา้สินคา้บกพร่องถูกส่งใหผู้ซ้ื้อและถูกปฏิเสธโดยผูซ้ื้อ ปริมาณภายใตค้  าสั่งซ้ืออาจถูกลดลง 
เวน้แต่ผูซ้ื้อไดแ้จง้ผูข้ายเป็นอยา่งอ่ืน ผูข้ายจะไม่ แทนท่ีปริมาณท่ีลดลงโดยไม่มีค  าสั่งผลิตใหม่จากผูซ้ื้อ 
นอกเหนือจากใหค้วามช่วยเหลืออ่ืนๆแก่ผูซ้ื้อ (1) 
ผูข้ายตกลงท่ีจะรับการคืนสินคา้โดยเป็นความเส่ียงของผูข้ายและเป็นค่าใชจ่้ายโดยเตม็ของผูข้ายต่อใบแจ้
งหน้ี รวมถึงค่าขนส่ง และเพื่อเปล่ียนสินคา้ท่ีบกพร่องเม่ือผูซ้ื้อเห็นวา่จ าเป็น (2) 
ผูซ้ื้ออาจแกไ้ขในเวลาใดก็ไดก่้อนการส่งสินคา้ 
ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของค าสั่งซ้ือจากโรงงานของผูซ้ื้อ และ /หรือ (3) 
ผูข้ายจะชดใชใ้หแ้ก่ผูซ้ื้อถึงค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมทั้งหมดอนัเกิดจากการปฏิเสธหรือการแกไ้ขสินคา้ท่ีบก
พร่อง 
ผูข้ายจะบนัทึกการแกไ้ขเอกสารภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมทางการคา้หลงัจากไดต้วัอยา่งสินคา้ท่ีบกพร่
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องและจะท าทุกอยา่งท่ีจ  าเป็นต่อการแกไ้ขความบกพร่องนั้น  
การช าระค่าสินคา้ท่ีไม่ท าตามกฎไม่เป็นการยอมรับ 
ไม่จ  ากดัหรือกระทบสิทธิของผูซ้ื้อในการขอรับการเยยีวยาทางกฎหมายและอยา่งเป็นธรรมและ 
จะไม่เป็นการปลดเปล้ืองความรับผดิของผูข้ายจากความบกพร่องท่ีซ่อนอยู่ 
เม่ือไดรั้บการแจง้ท่ีเหมาะสมจากผูข้าย 
ผูซ้ื้อหรือลูกคา้โดยตรงหรือโดยออ้มอาจท าการตรวจสอบสถานท่ีผลิตของผูข้ายเพื่อจุดประสงคใ์นการต
รวจคุณภาพ ตน้ทุนหรือการส่งของ 
ผูข้ายจะท าใหแ้น่ใจวา่ขอ้ก าหนดของสัญญากบัผูรั้บเหมายอ่ยจะใหสิ้ทธิทั้งหมดท่ีระบุในขอ้น้ีแก่ผูซ้ื้อแล
ะลูกคา้ของผูซ้ื้อ 
 
8. การช าระเงิน เวน้แต่จะระบุในขอ้ก าหนดเหล่าน้ีเป็นอยา่งอ่ืน 
ผูซ้ื้อจะช าระใบแจง้หน้ีท่ีเหมาะสมตามเง่ือนไข ใน การช าระเงินท่ีระบุในค าสั่งซ้ือ 
ขอ้ตกลงหรือขอ้ก าหนดเสริมของแต่ละประเทศท่ีใชบ้งัคบัได้  ถา้มี 
เง่ือนไขในการช าระเงินน้ีจะใชบ้งัคบัไดก้บัวนัท่ีไดรั้บสินคา้ท่ีสถานท่ีท่ีผูซ้ื้อก าหนดหรือในกรณีท่ีมีการ
บริการ ในวนัท่ีผูซ้ื้อไดรั้บใบแจง้หน้ีของผูข้ายภายหลงัการเสร็จการบริการ 
ถา้ไม่มีเง่ือนไข ใน การช าระเงินปรากฎในค าสั่งซ้ือหรือในขอ้ตกลง 
ผูซ้ื้อจะช าระเงินใหผู้ข้ายส าห รับสินคา้ในวนัท่ี 2 ของเดือนท่ี 2 ( เช่น  เอม็เอน็เอส  2 ) 
หลงัจากผูซ้ื้อไดรั้บสินคา้ท่ีสถานท่ีท่ีผูซ้ื้อก าหนดหรือถา้เป็นการบริการ 
เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บใบแจง้หน้ีของผูข้ายหลงัจากการบริการเสร็จส้ิน 
ตอ้งมีการออกใบแจง้หน้ีส าหรับเคร่ืองมือเม่ือมีการอนุมติัตามท่ีระบุในค าสั่งซ้ือ 
ผูซ้ื้ออาจระงบัการช าระเงินต่อในระหวา่งการรอรับหลกัฐานการไดรั้บของ 
ในแบบและรายละเอียดท่ีผูซ้ื้อขอ โดยไม่มีสิทธิยดึหน่วง 
หรือภาระผกูพนัหรือการเรียกร้องสินคา้ท่ีใหภ้ายใตค้  าสั่งซ้ือ 
การช าระเงินจะท าในสกุลเงินท่ีระบุอยา่งชดัเจนในค าสั่งซ้ือ ถา้ไม่มีการระบุสกุลเงิน 
การช าระเงินจะท าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
การช าระเงินจะท าโดยการส่งจดหมายในวนัท่ีก าหนดหรือก่อนวนัท่ีก าหนดเวน้แต่จะตกลงอยา่งชดัเจนกั
บผูซ้ื้อเป็นอยา่งอ่ืน 
 
9. การเปล่ียนแปลง  (ก) ผูซ้ื้อสามารถสงวนสิทธิเม่ือใดก็ได ้โดยให้ แจง้ เป็นหนงัสือแก่ผูข้าย 
ท่ีจะเปล่ียนหรือขอใหผู้ข้ายเปล่ียน แผนภาพ  ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะของผูข้ายช่วง 
สินคา้ทดลองหรือรายละเอียดของสินคา้ ผูซ้ื้อสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนขอบเขตงานซ่ึงค าสั่งซ้ือครอบคลุม 
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รวมถึงงานท่ีเก่ียวกบัเร่ืองก ารตรวจ การทดลองหรือควบคุมคุณภาพ 
ผูซ้ื้ออาจก ากบัการส่งวตัถุดิบจากผูซ้ื้อหรือจากบุคคลท่ีสาม 
ผูข้ายจะท าการเปล่ียนแปลงตามท่ีมีการร้องขอเท่านั้นอยา่งรวดเร็ว 
เพื่อผูข้ายจะขอส่วนท่ีแตกต่างท่ีเหมาะสมของราคา หรือขอเวลากระท าการเน่ืองมาจากผลของการเปล่ียน 
ผูข้ายตอ้งแจง้ต่อผูซ้ื้อเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการขอจากผูข้ายภายใน 10 วนัหลงัจากไดรั้บแจง้การเปล่ียน 
ผูซ้ื้ออาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากผูข้ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนขอ้ก าหนดคุณลกัษณะ 
ราคาหรือเวลาส าหรับการกระท าการ หลงัจากท่ีไดรั้บเอกสารท่ีขอทั้งหมด 
ผูซ้ื้ออาจใชดุ้ลพินิจแ ต่เพียงผูเ้ดียว ปรับราคาหรือเวลาส าหรับการ ปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม  
หากผูข้ายไมไ่ดแ้จง้ผูซ้ื้อในเวลาท่ีก าหนดวา่การเปล่ียนแปลงท่ีผูซ้ื้อขอจะไม่กระทบต่อราคาหรือเวลาส า
หรับการกระท าการ การร้องขอเปล่ียนแปลงของผูซ้ื้อไม่กระทบราคาและเวลาส าหรับการกระท า (ข) 
ผูข้ายจะไมท่  าการเปล่ียนใดๆท่ีเก่ียวกบัสินคา้ รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีองคป์ระกอบของสินคา้ การออกแบบ 
ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะ กระบวนการ บรรจุภณัฑ ์การท าเคร่ืองหมาย การส่ง 
ราคาหรือวนัหรือสถานท่ีท่ีส่ง เวน้แต่มีค าสั่งหรือค าอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซ้ื้อ 
การเปล่ียนท่ีตอ้งหา้มรว มถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีการเปล่ียน (1) ผูจ้ดัจ  าหน่ายบุคคลท่ีสามไดใ้หก้ารบริการ 
วตัถุดิบ หรือผลิตภณัฑท่ี์ใชโ้ดยผูข้ายซ่ึงเก่ียวกบัการกระท าการภายใตค้  าสั่งซ้ือแก่ผูข้าย  (2) 
สถานท่ีใดๆท่ีผูข้ายและ/หรือสถานท่ีใดๆท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสามปฏิบติัการ อนัเก่ียว กบัสินคา้ 
หรือการบริการ วตัถุดิบ หรือผลิตภณัฑท่ี์ใชโ้ดยผูข้าย ซ่ึงเก่ียวกบัการกระท าการภายใตค้  าสั่งซ้ือ (3) 
ราคาสินคา้ใดๆซ่ึงค าสั่งซ้ือครอบคลุม (4) ลกัษณะ ประเภท หรือคุณภาพของการบริการ วตัถุดิบ 
หรือผลิตภณัฑท่ี์ใชโ้ดยผูข้ายใดๆซ่ึงเก่ียวกบัการกระท าการภายใตค้  า สั่งซ้ือ  (5) ความพอดี รูปแบบ 
การด าเนินงาน รูปลกัษณะ หรือการท างานของสินคา้ภายใตค้  าสั่งซ้ือ  หรือ (6) วธีิการผลิต 
หรือกระบวนการหรือซอฟทแ์วร์หรืออุปกรณ์การผลิตท่ีใชใ้นการผลิตหรือการจดัหา 
หรือเป็นส่วนของสินคา้ใดๆภายใตค้  าสั่งซ้ือ 
การเปล่ียนแปลงใดๆของผูข้ายต่อค าสั่ งซ้ือใดๆหรือสินคา้ใดๆภายใตค้  าสั่งซ้ือ 
ซ่ึงไม่ไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากผูมี้อ  านาจท าการแทนผูซ้ื้อ 
จะถือเป็นการท าผดิค าสั่งซ้ือ 
 
10. การประกนั  (ก) ผูข้ายรับประกนัและประกนัอยา่งชดัเจนแก่ผูซ้ื้อ แก่ผูสื้บทอดของผูซ้ื้อ 
ผูรั้บโอนสิทธิและลูกค้ า และผูใ้ชผ้ลิตภณัฑข์องผูซ้ื้อ วา่สินคา้ท่ีส่งหรือมอบใหผู้ซ้ื้อจะ (1) 
ไดม้าตรฐานโลก เป็นสินคา้ท่ีมีความแข่งขนัทางการคา้ในราคา คุณภาพ การส่ง และเทคโนโลย ี
และท าตามขอ้ก าหนดคุณลกัษณะ มาตรฐาน แผน ภาพ สินคา้ทดลอง รายละเอียด 
และการแกไ้ขซ่ึงไดใ้หห้รือโดยผูซ้ื้อ ( 2 )  ท าตามกฎหมาย ค าสั่ง ขอ้บงัคบั 
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และมาตรฐานท่ีใชบ้งัคบัไดใ้นประเทศท่ีสินคา้หรือยานพาหนะหรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีประกอบสินคา้จะไ
วข้าย ( 3 ) ตอ้งซ้ือขายง่ายในตลาด และไม่มีความบกพร่องในการออกแบบ 
( ออกแบบโดยผูข้ายหรือผูรั้บเหมายอ่ย ตวัแทน หรือ ผูจ้ดัจ  าหน่าย 
แมว้า่การออก แบบนั้นไดรั้บการอนุมติัจากผูซ้ื้อ ) วสัดุและฝีมือ (4) ตอ้งถูกเลือก ออกแบบ 
( ในขอบเขตท่ีออกแบบโดยผูข้ายหรือผูรั้บเหมายอ่ย ตวัแทน หรือ ผูจ้ดัจ  าหน่าย 
แมว้า่การออกแบบนั้นไดรั้บการอนุมติัจากผูซ้ื้อ ) 
ผลิตและประกอบโดยผูข้ายโดยดูจากการใชท่ี้ผูซ้ื้อระบุไว ้
และตอ้งเหม าะสมและเพียงพอกบัจุดประสงคท่ี์ผูซ้ื้อตั้งใจ และ (5) ตอ้งไม่มีสิทธิยดึหน่วง 
การเรียกร้องหรือภาระผกูพนัใดๆเลย ผูข้ายรับประกนัอยา่งชดัเจนวา่ 
เวน้แต่จะระบุอยา่งชดัเจนเป็นอยา่งอ่ืนในค าสั่งซ้ือ  สินคา้ไดผ้ลิตทั้งหมดดว้ยวสัดุใหม่ 
ไม่มีสินคา้ใดท่ีทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นส่วนเหลือจากภาครัฐหรือภาคพาณิชย ์หรือถูกใชแ้ลว้ ผลิตแลว้ 
ซ่อมแซมใหม่ หรือเป็นของมีอายหุรือมีสภาพอนักระทบต่อความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ 
หรือความปลอดภยัและสินคา้นั้น 
สินคา้ไม่มีความบกพร่องท่ีซ่อนอยูห่รือสภาพท่ีจะเกิดความบกพร่องไดไ้ม่วา่ความบกพร่องหรือส ภาพนั้
นไดถู้กพบแลว้ หรือพบไดใ้นระหวา่งระยะเวลาประกนั 
การประกนัเหล่าน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อการคุม้ครองผูซ้ื้อจากการเรียกร้องประกนัใดๆของลูกคา้ 
รวมถึงการประกนัท่ีลูกคา้ก าหนด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือผลิตภณัฑใ์ดๆซ่ึงสินคา้นั้นถูกประกอบข้ึน 
การก าหนดของลูกคา้ในเ ร่ืองการประกนัทั้งหมดนั้นไดป้ระกอบข้ึน ณ ท่ีน้ีจากการอา้งอิง  
การประกนัต่อไปน้ีเป็นการเพิ่มเติมจากส่ิงท่ีผูซ้ื้อมีอยูแ่ลว้ตามกฎหมาย (ข) ระยะเวลาประกนันานท่ีสุด 3 
ปีจากวนัท่ีผูซ้ื้อยอมรับสินคา้ ระยะเวลาประกนัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัได ้หรือ 
ระยะเวลาประกนัท่ีลู กคา้ของผูซ้ื้อเสนอใหผู้ใ้ชค้นสุดทา้ย 
ของสินคา้ซ่ึงติดตั้งบนหรือส่วนของยานพาหนะ และใหเ้พิ่มเติมวา่ถา้ผูซ้ื้อหรือลูกคา้ใดๆสมคัรใจหรือ 
โดยตามขอบเขตของขอ้เสนอรัฐบาลต่อเจา้ของยานพาหนะ (หรือผลิตภณัฑท่ี์เสร็จแลว้อยา่งอ่ืน ) 
ซ่ึงสินคา้หรือส่วน 
ส่วนประกอบหรือระบบใดๆของสินคา้จะถูกติดตั้งเพื่อกระท าการแกไ้ขเยยีวยาหรือแกไ้ขความบกพร่อง
หรือสภาพซ่ึงเก่ียวกบัความปลอดภยัของยาน พาหนะ  หรือความผดิพลาดของยานพาหนะตามกฎหมาย 
มาตรฐานความปลอดภยัท่ีใชบ้งัคบัไดห้รือการบริการแกไ้ข (“กระท าการแกไ้ขเยยีวยา ”) 
การประกนัจะมีผลต่อไปส าหรับระยะเวล าท่ีลูกคา้หรือ รัฐบาล  ก าหนด เม่ือสินคา้ถูกใชห้รือให ้
และผูข้ายจะท าตาม ขอ้ก าหนดภายใต้  ขอ้ 15 ขา้งใตน้ี้ อยา่งครบถว้น (ในหลายเร่ือง ) ( ค ) 
ส าหรับการบริการทั้งหมด ผูข้ายรับประกนัเพิ่มเติมวา่จะท างานอยา่งมืออาชีพและขยนัขนัแขง็  
สอดคลอ้งประการอ่ืนกบัมาตรฐานและขอ้ก าห นดคุณลกัษณะท่ีตกลงกบัผูซ้ื้อทั้งหมด 
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และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานอุตสาหกรรม ( ง ) 
ผูข้ายจะ แจง้ ผูซ้ื้อเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทนัทีถา้ทราบวา่ส่วนประกอบ องคป์ระกอบ 
การออกแบบหรือความบกพร่องในสินคา้เป็นอนัตรายหรืออาจเป็นอนัตรายต่อบุคคลหรือทรัพยสิ์น (จ) 
การอนุมติัโดยผูซ้ื้อ ในการออกแบบ  แผน ภาพ วสัดุ กระบวนการหรือขอ้ก าหนดคุณลกัษณะ 
จะไม่ปลดเปล้ืองผูข้ายออกจากการประกนัเหล่าน้ี  ( ฉ ) 
การส่ือสารต่อไปน้ีจะรวมถึงการ แจง้ การผดิการประกนัภายใตค้  าสั่งซ้ือ  ( 1 ) 
การส่ือสารใดๆซ่ึงระบุความบกพร่อง  การผดินดั การอา้งวา่มีความบกพร่อง  
หรือปัญหาอ่ืนๆห รือประเด็นคุณภาพของสินคา้ภายใตค้  าสั่งซ้ือ  ( 2) 
การส่ือสารใดๆถึงผูข้ายซ่ึงอา้งวา่สินคา้ผดิประกนัหรือผูข้ายผดินดัภายใตค้  าสั่งซ้ือ  และ (3) 
ค าบอกเลิกสัญญาจากผูซ้ื้อภายใต ้ขอ้ 19 
การเรียกร้องใดๆอาจส้ินสุดและกลบัสู่ สถานะเดิมถา้ท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผูมี้อ านาจท าการแทนผู้
ซ้ือเท่านั้น (ช) เพื่อลดความเสียหาย ผูซ้ื้ออาจปกป้องตนเองจากการเรียกร้องจากลูกคา้ใดๆ 
วา่สินคา้ท่ีจดัโดยผูข้ายนั้นบกพร่อง ท าผดิประกนัหรือไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรือสัญญา 
เพราะลูกคา้ผูน้ั้นอาจพยายาม ใหผู้ซ้ื้อรับผดิชอบต่อปัญหาซ่ึงมีเหตุมาจากผูข้ายโดยทั้งหมดหรือบางส่วน 
ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงวา่ ขอ้ต่อสู้น้ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย  
ผูข้ายขอถอนสิทธิในการอา้งวา่ ตามขอ้เทจ็จริง นั้น  ผูซ้ื้อไดก้ระท าการใด ๆ 
เพื่อจ ากดัสิทธิใดๆของผูซ้ื้อในการฟ้อ งร้องผูข้าย ส าหรับการผดิประกนั  การร่วมท าผดิ 
การใหช้ดใชค้่าเสียหายหรือการเรียกร้องอ่ืนๆซ่ึงอาจมาจากหรือเก่ียวขอ้งกบัประเด็นอะไรก็ตามท่ีกล่าวข้
างตน้ 
 
11. มาตรฐานผูจ้ดัจ  าหน่าย คุณภาพและการพฒันา พีพีเอพี โปรแกรมท่ีก าหนด  (ก) 
ผูข้ายจะท าตามการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอ่ืนๆและระบบการตรวจสอบของผูซ้ื้อและ 
(ท่ีเก่ียวขอ้ง) ของลูกคา้รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีนโยบายควบคุมคุณภาพ  ไอเอสโอ 9001: 2000 
หรือการรับรองคุณภาพไอเอสโอ/ทีเอส 16949: 2002 และการรับรองทางส่ิงแวดลอ้มไอเอสโอ 14001 
รวมถึงการจดทะเบียน 
ผูข้ายจะเขา้ร่วมในโปรแกรมคุณภาพและการพฒันาของผูจ้ดัจ  าหน่ายของผูซ้ื้อและ (ท่ีเก่ียวขอ้ง) 
ของลูกคา้ ผูข้ายจะท าตามขอ้ก าหนดทั้งหมดของกระบวนการอนุมติัช้ินส่วนการผลิต (พีพีเอพี) 
ท่ีระบุโดยผูซ้ื้อ และ (ท่ีเก่ียวขอ้ง) 
โดยลูกคา้และตกลงวา่จะแสดงขอ้มูลน้ีต่อผูซ้ื้อเม่ือถูกร้องขอในระดบัท่ีร้องขอ 
เม่ือผูซ้ื้อขอในเวลาใดก็ตาม  เวน้แต่จะระบุในขอ้ก าหนดเสริมของแต่ละประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งอ่ืน 
ผูข้ายจะเขา้ร่วมในและท าตามโปรแกรมและมาตรฐานต่อไปน้ีของผูซ้ื้อ (1)  
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คู่มือมาตรฐานผูจ้ดัจ  าหน่ายของผูซ้ื้อ (รวมถึงขอ้ยอ่ยและแบบทั้งหมด) สามารถเขา้ชมไดท่ี้ 
http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/suppliers/automotive_experience.html  (2) 
การวางแผนคุณภาพล่วงหนา้ (เอคิวพี) และแผนการพฒันาผูจ้ดัจ  าหน่ายแต่ละราย (เอสไอดีพี) ( 3) 
การประเมินการปฏิบติังานของผูจ้ดัจ  าหน่ายและ (4) การคาดการณ์ทางธุรกิจส่วนนอ้ย 
โปรแกรมและมาตรฐานต่อไปน้ีสามารถเขา้ชมไดท่ี้ 
http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/suppliers/automotive_experience.html 
หรือติดต่อตวัแทนซ้ือท่ีไดรั้บการมอบหมายจากผูซ้ื้อ 
ในกรณีท่ีมีความแตกต่างระหวา่งส่วนใดๆของโปรแกรมหรือมาตรฐานขา้งตน้น้ีและมีส่วนของขอ้ก าหน
ดชดัเจน ขอ้ก าหนดน้ีจะเป็นตวัควบคุม (ข) 
ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะรับผดิชอบต่อผูข้ายสินคา้หรือบริการระดบัล่าง ผูข้ายตอ้งคงไวซ่ึ้งการพฒันา 
การมีผลใชไ้ด ้
การเปิดตวัท่ีเพียงพอและการควบคุมดูแลท่ีต่อเน่ืองเพื่อใหแ้น่ใจวา่สินคา้ท่ีจดัใหผู้ซ้ื้อทั้งหมดท าตามการ
ประกนัท่ีเก่ียวขอ้งและส่วนอ่ืนของค าสั่งซ้ือ 
 
12.  การบ ริการและช้ินส่วนทดแทน  
ตลอดระยะเวลาการใชง้าน ตลอด ระยะเวลา การผลิต ยานพาหนะ แต่ละรุ่น ท่ีเก่ียวขอ้ง และเวลา  5 ปี 
หลงัจากการออกแบบยานพาหนะหรือช้ินส่วนพิเศษไดเ้สร็จส้ินการผลิต 
(เวน้แต่จะมีระยะเวลาท่ีแตกต่างท่ีตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทั้งสองฝ่ายหรือระบุในเอกสารแสดงก า
รท างาน คู่มือมาตรฐานผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือขอ้ก าหนดเสริมของแต่ละประเทศ ) 
ผูข้ายจะส่งหนงัสือค าสั่งส าหรับ  “ช้ินส่วนส าหรับเปล่ียน ” และ “ช้ินส่วนส าหรับบริการ ” 
แก่ผูซ้ื้อส าหรับสินคา้อยา่งเดียวกนั  
ช้ินส่วนประกอบและวสัดุในราคาท่ีระบุในค าสั่งซ้ือบวกกบัความแตกต่างของตน้ทุ นแทจ้ริงใดๆส าหรับ
บรรจุภณัฑพ์ิเศษ ถา้สินคา้เป็นระบบ หรือโมดูล ผูข้ายจะขายแต่ละส่วนประกอบ 
หรือช้ินส่วนในราคาท่ีรวมแลว้ไม่เกินราคาของระบบ หรือโมดูลท่ีระบุในค าสั่งซ้ือ 
ลบตน้ทุนการประกอบ บวกกบัความแตกต่างของตน้ทุนท่ีแทจ้ริงใดๆส าหรับบรรจุภณัฑ์ ในอีก 10 
ปีขา้งหน้า หรือระยะเวลาท่ีลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งขอช้ินส่วนส าหรับ การบริการ แลว้แต่ระยะเวลาท่ีนานกวา่  
(หรือระยะเวลาท่ีแตกต่างท่ีตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทั้งสองฝ่ายหรือระบุในเอกสารแสดงการท างา
น คู่มือมาตรฐานผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือขอ้ก าหนดเสริมของแต่ละประเทศ ) 
ผูข้ายจะขายสินคา้ใหผู้ซ้ื้อเพื่อท าตามการบริการโมเดลท่ีผา่นมาของผูซ้ื้อและขอ้ก าหนดของช้ินส่วนทดแ
ทน ในราคาท่ีอา้งอิงล่าสุดภายใตค้  าสั่งซ้ือ  
โดยพิจารณาถึงความแตกต่างท่ีแทจ้ริงและท่ีบนัทึกในตน้ทุนของวสัดุ บรรจุภณัฑแ์ละตน้ทุนการผลิต 

http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/suppliers/automotive_experience.html
http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/suppliers/automotive_experience.html
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หลงัจากการซ้ือโมเดลของผูซ้ื้อในปัจจุบนัเสร็จส้ิ นแลว้และทุกฝ่ายตกลงกนัอยา่งมีเหตุผล 
ตามค าขอของผูซ้ื้อ 
ผูข้ายจะใหเ้อกสารการบริการและวสัดุอ่ืนท่ีมีอยูโ่ดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมเพื่อรองรับกิจกรรมการขายช้ิ
นส่วนส าหรับบริการของผูซ้ื้อ เวน้แต่จะมีการตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผูมี้อ  านาจท าการแทนผูซ้ื้อ 
หรือผู ้ ซ้ือเอาเคร่ืองมือจากผูข้ายซ่ึงจ าเป็นส าหรับการผลิตช้ินส่วน เพื่อการ บริการ 
โดย การเลิกสัญญาหรือการส้ินสุดของค าสั่งซ้ือจะไม่กระทบภาระของผูข้ายภายใต ้ขอ้ 12 
ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 
 
13. การแกไ้ขความเสียหาย สิทธิและการแกไ้ขความเสียหายท่ีส ารองไวใ้หแ้ก่ผูซ้ื้อใน แต่ละค าสั่งซ้ือ 
จะสะสมกบัและเพิ่มจากการแกไ้ขความเสียหายทางกฎหมายและตามหลกัความเป็นธรรม ผูข้ายจะชดใช ้
ค่าเสียหายท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีสืบเน่ืองมาจากหรือค่าเสียหายอ่ืนๆทั้งหมดใหแ้ก่ผูซ้ื้อ (รวมถึงการเสียก าไร ) 
ซ่ึงเกิดจากหรือก าหนดโดยความผดิของผูข้ายหรือโดยสินค้ าท่ีไม่ท าตามกฎ รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ี ตน้ทุน 
ค่าใชจ่้ายและความสูญเสียซ่ึงเกิดข้ึนโดยตรงหรือโดยออ้มโดยผูซ้ื้อหรือลูกคา้ (1) จากการตรวจ แยก เก็บ 
ท างานใหม่ ซ่อมแซม หรือเปล่ียนสินคา้ท่ีไม่ท าตามกฎ (2) จากการหยดุชะงกัของการผลิต (3) 
การรณรงคใ์หมี้การเรียกคืน การบริ การฐานลูกคา้หรือการบริการแกไ้ข หรือ ( 4 ) 
จาก การบาดเจบ็เสียหายส่วนบุคคล  ( รวมถึงการเสียชีวติ ) 
หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นจากสินคา้ท่ีไม่เป็นไปตามกฎ 
ความเสียหายของผูซ้ื้อรวมถึงค่าทนายความท่ีเหมาะสม และค่าธรรมเนียมผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆ 
การประนีประนอมยอมความและค าพิพากษาท่ีผูซ้ื้อไดรั้บและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัเวลาจดัการของผูซ้ื้
อ แรงงานและวสัดุ ถา้ผูซ้ื้อขอ 
ผูข้ายจะท าขอ้ตกลงแยกส าหรับการจดัการหรือกระบวนการของการคืนยอดเงินท่ีช าระประกนั 
ส าหรับสินคา้ท่ีไม่ท าตามกฎ 
ผูข้ายจะเขา้ร่วมและท าตามการลดประกนัหรือโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งของผูซ้ื้อหรือ ( ท่ีผูซ้ื้อสั่ง ) 
ลูกคา้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ ใ นการเรียกร้องใดๆโดยผูซ้ื้อ 
เพื่อบงัคบัใหผู้ข้ายท าตามหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต หรือการส่งสินคา้ หรือการรองรับการส่งผา่น 
หรือการครอบครองทรัพย ์ผูข้ายเล็งเห็นและตกลงวา่ ความเสียหายอนัเป็นจ านวนเงิน 
จะไม่ถือเป็นการแกไ้ขความเสียหายซ่ึงเพียงพอต่อการผดิค าสั่ง ซ้ือใดๆตามจริง ท่ีคาดการณ์หรือท่ีขู่ไว ้
และเพิ่มเติมจากสิทธิและการแกไ้ขความเสียหายอ่ืนซ่ึงผูซ้ื้ออาจจะมี 
ผูซ้ื้อมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีโดยเฉพาะเจาะจง และไดรั้บค าสั่งศาลเพื่อแกไ้ขความเสียหายโดยยติุธรรม 
เพื่อแกไ้ขความเสียหายจากความผดิใดๆและค่าทนายความท่ีเหมาะสมของผูซ้ื้อ 
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14. การปฏิบติัตามกฎหมาย หลกัจริยธรรม (ก) 
ผูข้ายและสินคา้ใดๆท่ีจดัโดยผูข้ายจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัได ้รวมถึงกฎ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง 
สนธิสัญญา กฤษฎีกาและมาตรฐานรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ี (1) เก่ียวขอ้งกบัการผลิต การติดฉลาก การขนส่ง 
การน าเขา้ การส่งออก ใบอนุญาต การอนุมติัหรือการรับรองสินคา้ และ (2) 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม การจา้งงาน ค่าจา้ง ชัว่โมงและสภาพการจา้งงาน 
การเลือกผูรั้บเหมายอ่ย การกีดกนัแบ่งแยก ความปลอดภยัในสุขภาพและชีวติในการท างาน 
และความปลอดภยัของยานพาหนะ ค าสั่งซ้ือจะรวมทุกขอ้น้ีแลว้ตามท่ีกฎหมายก าหนด (ข) 
วสัดุทุกอยา่งท่ีผูข้ายใชใ้นสินคา้หรือในการผลิตจะตอ้งเป็นไปตามขอ้จ ากดัดา้นความปลอดภยัของรัฐบา
ลในปัจจุบนัต่อวสัดุหวงหา้ม อนัตรายและมีพิษรวมถึงการค านึงถึงเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ไฟฟ้า 
และกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าในประเทศท่ีผลิต ขายหรือเป็นปลายทาง (ค) 
ผูข้ายและพนกังานและผูรั้บเหมาของผูข้ายจะตอ้งท าตามนโยบายหลกัจริยธรรมของผูซ้ื้อซ่ึงเขา้ชมไดท่ี้  
http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/about/governance/corporate_governance0/ethics_policy
.html หรือตามนโยบายหลกัจริยธรรมของผูข้าย 
 
15. ขอ้ก าหนดของลูกคา้  ผูข้ายจะตอ้งท าตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงท่ีใชบ้งัคบั 
( “ค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ”) ซ่ึงไดรั้บโดยผูซ้ื้อจากบุคคลท่ีสาม ( “ลูกคา้ ”) 
หรือท่ีใชบ้งัคบัต่อผูซ้ื้อไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้ม ตามท่ีผูซ้ื้อตกลงจะจดัใหแ้ก่ลูกคา้ 
หรือเพื่อรวมไปในผลิตภณัฑท่ี์จะจดัใหลู้กคา้ สินคา้ท่ีซ้ือโดยผูซ้ื้อจากผูข้าย ค าจ  ากดัความ “ลูกคา้” และ 
“ค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ” รวมถึง เม่ือสามารถใชบ้งัคบัได ้
ผูผ้ลิตอุปกรณ์สุดทา้ ยของผลิตภณัฑห์รือการบริการซ่ึงสินคา้นั้นถูกหรือจะถูกรวมเขา้ดว้ยกนั 
และนิติบุคคลกลางใดๆในห่วงลูกโซ่การผลิตระหวา่งลูกคา้โดยตรงของผูซ้ื้อ และผูผ้ลิตอุปกรณ์สุดทา้ย 
และขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของลูกคา้นั้นๆ 
ผูซ้ื้ออาจใชอ้  านาจดุลพินิจในการจดัขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัค าสั่งซ้ื อของลูกคา้ใหแ้ก่ผูข้าย 
ผูข้ายจะรับภาระในการสืบหาวา่ 
ค  าสั่งซ้ือของลูกคา้ท่ีไดรั้บการเปิดเผยจะกระทบต่อภาระของผูข้ายภายใตค้  าสั่งซ้ืออยา่งไร  
และผูข้ายจะท าตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของค าสั่งซ้ือของลูกคา้ท่ีไดเ้ปิดเผย 
เท่าท่ีผูข้ายสามารถควบคุมได ้
ในกรณีท่ีมีความขั ดแยง้ระหวา่งค าสั่งซ้ือหรือขอ้ก าหนดน้ีและขอ้ก าหนดของค าสั่งซ้ือของลูกคา้ 
ผูซ้ื้อจะตดัสินโดยใชอ้ านาจดุลพินิจเพียงผูเ้ดียวและอยา่งท่ีสุด 
วา่ขอ้ก าหนดไหนจะเหนือกวา่และจะใชบ้งัคบักบัผูข้าย ผูข้ายจะท าทุกส่ิงตามท่ีสามารถควบคุมได ้
ในการท าใหผู้ซ้ื้อท าตามขอ้ก าหนดและเ ง่ือนไขของค าสั่งซ้ือของลูกคา้ได ้รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ี 

http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/about/governance/corporate_governance0/ethics_policy.html
http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/about/governance/corporate_governance0/ethics_policy.html
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ขอ้ก าหนดเร่ืองตน้ทุนและก าลงัการผลิตและการลดราคา โดยผูข้ายจะตอ้ง แจง้ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ผูซ้ื้ออาจเลือกท่ีจะมีส่วนของขอ้น้ีเหนือกวา่ขอ้ก าหนดท่ีขดัแยง้ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ข ) 
ในกรณีท่ีลูกคา้ยืน่หรือได้ ยืน่คา้นการยืน่ค  าร้องขอใหล้ม้ละลายหรือการมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
และในระหวา่งการด าเนินคดีนั้นและเก่ียวขอ้งกบัการเลิกสัญญาท่ีจริงหรือท่ีลูกคา้ท่ีมีสัญญากบัผูซ้ื้อไดข้่
มขู่  ( โดย การ ปฏิเสธหรืออะไรก็แลว้แต่ ) 
ผูซ้ื้ออนุญาตใหล้ดราคาซ่ึงช าระใหผู้ซ้ื้อส าหรับผลิตภณัฑท่ี์ ประกอบสินคา้ 
ราคาซ่ึงช าระใหแ้ก่ผูข้ายส าหรับสินคา้จากและหลงัวนัท่ีมีการลดราคา 
จะมีการปรับอตัโนมติัเป็นสัดส่วนกบัร้อยละเดียวกนักบัราคาซ่ึงช าระใหแ้ก่ผูซ้ื้อและค าสั่งซ้ือจะยงัคงอยู่
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง ( ค ) ถา้ลูกคา้สั่ง แนะน า ขอ 
หรือระบุผูข้ายวา่เป็นแหล่งซ่ึ งผูซ้ื้อจะไดม้าซ่ึงสินคา้ ( “ความสัมพนัธ์อุปทานโดยตรง ”)  
โดยไม่ค  านึงถึงเง่ือนไข ใน การช าระเงิน ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นอยา่งอ่ืนกบัค าสั่งซ้ือ 
หรืออะไรท่ีแตกต่างจากค าสั่งซ้ือ ( 1 ) 
จะไม่มีเหตุการณ์ใดท่ีท าใหผู้ข้ายมีสิทธิรับช าระเงินจากผูซ้ื้อส าหรับสินคา้เวน้แต่และตามสัดส่วนของกา
รรับช าระเงินของผูซ้ื้อส าหรับผลิตภณัฑซ่ึ์งสินคา้ไดป้ระกอบโดยเฉพาะและ ( 2 ) 
การขยายเง่ือนไขในการช าระเงินท่ีเก่ียวขอ้งใดๆใหผู้ซ้ื้อจะเป็นการปรับเง่ือนไข ในการช าระเงินโดยอตัโ
นมติัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายตามระยะเวลาเดียวกนั และผูซ้ื้ออาจ โดยมีทางเลือกและ แจง้ ผูข้าย  
หรือตรวจทานเง่ือนไขในการช าระเงินของสินคา้เพื่อพิจารณาการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ในการช าระเงินข
องลูกคา้ของผูซ้ื้อส าหรับสินคา้ภายใตค้  าสั่งซ้ือ (3) ภายใน 3 วนัท าการของ การเปล่ียนแปลงราคา 
ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะ หรือขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเจรจาหรือไดเ้สนอระหวา่งผูข้ายและลูกคา้ 
ผูข้ายจะแจง้ผูซ้ื้อเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจะปรับใบแจง้หน้ีโดยทนัทีใหแ้สดงการลดราคาใดๆแต่จะไม่มี
การเปล่ียนใดท่ีผกูมดัผูซ้ื้อท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูซ้ื้อเป็นลาย ลกัษณ์อกัษรและ (4 ) 
(โดยไม่จ  ากดัสิทธิและการแกไ้ขความเสียหายใดๆของผูซ้ื้อ ) ผูข้ายจะป้องกนัและปกป้องผูซ้ื้อจากภาระ 
การเรียกร้อง ความสูญเสีย เสียหาย ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 
( รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีค่าทนายความท่ีเหมาะสมและค่าธรรมเนียมผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆ ) 
ซ่ึงผูซ้ื้อมีหรือท่ีเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจดัโดยผูข้ายและรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีค่าธรรมเนียมหรือการหกักลบลบห
น้ี (รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีการหกับญัชีของการเก็บคืนค่าใชจ่้ายส าหรับฟ้องร้องชัว่คราว ) 
ซ่ึงลูกคา้เรียกร้องจากผูซ้ื้อเพราะวา่มีสินคา้ท่ีบกพร่อง 
แมว้า่การหกักลบลบหน้ีโดยลูกคา้จ ะมาก่อนการตดัสินคร้ังสุดทา้ยของ (และข้ึนอยูก่บัการปรับท่ีคงอยู่ ) 
ไม่วา่หรือถึงขนาดท่ีความบกพร่องของสินคา้เป็นเหตุของการท่ีมีการฟ้องร้องแกไ้ขความเสียหายท่ีเก่ียวข้
องและค่าใชจ่้าย / ความเสียหายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงลูกคา้มี ( ง ) 
ถา้ความตอ้งการใดๆท่ีก าหนดโดยค าสั่งซ้ือต่อผูข้ายไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดห้รือมีช่องวา่งหรือสร้างในขอ้



 16 

ก าหนดท่ีใชบ้งัคบัไดก้บัค าสั่งซ้ือตามกระบวนการกฎหมาย การขดัแยง้ของขอ้ก าหนดหรืออะไรก็แลว้แต่ 
ความตอ้งการสอดคลอ้งกนัของลูกคา้จะตอ้งบงัคบัใชไ้ดแ้ละผกูมดัผูข้ายเพื่อประโยชน์ของผูซ้ื้อ 
ผูข้ายเห็นวา่ผูข้ายมีความคุน้เคยกบัอุตสาหกรรมยานพาหนะและขอ้ก าหนดท่ีใชบ้งัคบัไดข้องลูกคา้จะใช้
ในกรณีน้ี 
 
16. การชดใชค้่าเสียหาย  ( ก ) ตามท่ีกฎหมายอนุญาตมากท่ีสุด ( 1 ) 
ผูข้ายในท่ีน้ีเป็นผูรั้บผดิชอบเพียงผูเ้ดียวส าหรับความบาดเจบ็ใดๆต่อบุคคล 
รวมถึงการเสียชีวติหรือความเสียหายต่อทรั พยช์นิดใดหรือลกัษณะซ่ึงก่อโดย 
หรือเป็นผลมาจากหรือเก่ียวโยงกบัการใหสิ้นคา้โดยผูข้าย ผูรั้บเหมายอ่ย เจา้พนกังาน 
ตวัแทนหรือพนกังานของเขา (2 ) ผูซ้ื้อจะไม่เป็นผูรั้บผดิชอบความบาดเจบ็ใดๆต่อบุคคล 
(รวมถึงการเสียชีวติ ) หรือความเสียหายต่อทรัพยช์นิดใดๆซ่ึงเป็นผลของกา รครอบครอง ใช ้ใชผ้ดิวธีิ 
หรือท่ีผูข้ายก่อใหเ้กิดความผดิพลาดต่อทรัพยข์องผูซ้ื้อ การท่ีผูซ้ื้อใหท้รัพยแ์ก่ผูข้าย 
และการท่ีผูข้ายใชท้รัพยใ์ดๆจะถือเป็นการยอมรับผดิชอบต่อความบาดเจบ็หรือความเสียหายใดๆและ  (3) 
ผูข้ายจะป้องกนั ชดใช ้และปกป้องผูซ้ื้อ ลูกคา้ และตวัแท นจ าหน่าย และผูใ้ชสิ้นคา้ท่ีผูซ้ื้อไดข้าย 
(หรือยานพาหนะท่ีประกอบจากสินคา้นั้น ) และตวัแทน ลูกคา้ ผูถู้กเชิญ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ 
ผูสื้บทอด ผูรั้บโอน ต่อความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าผูใ้หบ้ริการวชิาชีพอ่ืนๆ  การเรียกร้อง 
ภาระหน้ีและค่าใชจ่้าย (รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีค่าทนายความและค่าผูใ้หบ้ริการวชิาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 
ค่าชดใชค้ดีและช าระเงินตามค าพิพากษา ) 
ซ่ึงเกิดจากหรือเป็นเหตุมาจากสินคา้ท่ีบกพร่องใดๆหรือจากความประมาทใดๆหรือการกระท าโดยมิชอบ
หรือการละเวน้การกระท าของผูข้ายหรือตวัแทน 
พนกังานหรือผูรั้บเหมาช่วงของผูข้ายหรือการท าผดิหรือผดิพลาดของผูข้ายต่อค ารับรองของผูข้ายหรือขอ้
ก าหนดและเง่ือนไขของค าสั่งซ้ืออ่ืนๆ ( รวมถึงส่วนใดๆก็ตามของขอ้ก าหนดน้ี ) 
รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีการรณรงคใ์หมี้การเรียกคืน การบริการฐานลูกคา้หรือการบริการแกไ้ขอ่ืนๆ 
ซ่ึงตามการตดัสินใจอนัมีเหตุผลของผูซ้ื้อหรือลูกคา้นั้นเห็นวา่จะตอ้งมีเพราะมีความไม่เหมือนกบัท่ีก าหน
ดของสินคา้บางส่วนหรือสินคา้ ซ่ึงใหโ้ดยผูข้าย ณ ท่ีน้ี  
และรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีค่าหกักลบลบหน้ีหรือค่าใหบ้ริการ ( เช่น 
การหกับญัชีของการเก็บกลบัค่าใชจ่้ายส าหรับฟ้องร้องการบริการระหวา่งเขต ) 
จากลูกคา้ซ่ึงมาจากสินคา้ท่ีบกพร่อง แต่อยูภ่ายใตก้ารปรับท่ียดึการตดัสินคร้ังสุดทา้ยวา่มีความเสียหาย 
ความสูญเสีย การเรียกร้อง 
ภาระหน้ีและค่าใชจ่้ายซ่ึงมาจากความบกพร่องหรือความผดิพลาดอ่ืนๆของสินคา้หรือเปล่าและเท่าใด 
หรือผูข้ายจะตอ้งท าตามภาระภายใตค้  าสั่งซ้ือหน่ึงหรื อมากกวา่ 
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ภาระของผูข้ายในการปกป้องและชดใชภ้ายใตข้อ้น้ีจะใชบ้งัคบัไม่วา่การเรียกร้องจะมาจากการละเมิด 
ความประมาท สัญญา การประกนั ความรับผดิชอบทางกฎหมายอยา่งเคร่งครัด หรืออะไรก็ตามแต่ 
เวน้แต่การเรียกร้องจะมาจากผลของความประมาทโดยผูเ้ดียวของผูซ้ื้อ  
ผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะไดผู้แ้ทนและร่วมปกป้องตนเองและแกไ้ขเร่ืองการชดใชค้่าเสียหายอยา่งแขง็ขนัผา่นทนา
ยความของตนโดยจะเป็นค่าใชจ่้ายของผูข้าย 
ภาระการชดใชค้่าเสียหายของผูข้ายท่ีระบุในขอ้ตกลงน้ีรวมถึงขอ้น้ีจะเป็นอิสระจากและเพิ่มเติมจากภาระ
การประกนัและการรับประกนัใดๆของผูข้าย ( ข ) 
ถา้ผูข้ายท างานใดๆบนสถานท่ีหรือใชท้รัพยสิ์นของผูซ้ื้อหรือของลูกคา้ 
ไม่วา่จะภายในหรือภายนอกสถานท่ีของผูซ้ื้อหรือของลูกคา้ ( 1 ) 
ผูข้ายจะตอ้งตรวจสถานท่ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ปลอดภยัส าหรับงานท่ีตอ้งท าและจะแนะน าผูซ้ื้ออยา่งรวดเร็วถึ
งเหตุการณ์ใดๆท่ีเห็นวา่ไม่ปลอดภั ย ( 2 ) พนกังาน 
ผูรั้บเหมาและตวัแทนของผูข้ายจะท าตามกฎหมายและขอ้บงัคบัซ่ึงใชใ้นสถานท่ีและอาจถูกยา้ยออกจาก
สถานท่ีของผูซ้ื้อแลว้แต่ดุลพินิจของผูซ้ื้อ (3) พนกังาน ผูรั้บเหมาและตวัแทนจะไม่ครอบครอง ใช ้ขาย 
โอนหรืออยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิแอลกอฮอล ์หรือยาหรือสารอ่ืนๆท่ีไม่ได้ รับอนุญาต ผดิกฎหมาย หรือถูกควบคุม 
และ (4)  ตามท่ีกฎหมายอนุญาตอยา่งสูงสุด ผูข้ายจะชดใชแ้ละท าใหผู้ซ้ื้อและลูกคา้และตวัแทน 
ผูสื้บทอด ผูรั้บโอน ต่อความรับผดิ การเรียกร้อง ภาระหน้ีและค่าใชจ่้าย 
( รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีค่าทนายความท่ีเหมาะสมและค่าผูใ้หบ้ริการวชิาชี พอ่ืน 
ค่าชดใชค้ดีและเงินช าระตามค าพิพากษา ) 
ส าหรับความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหรือ การบาดเจบ็เสียหายส่วนบุคคล  (รวมถึงการเสียชีวติ )ของผูซ้ื้อ 
ลูกคา้ พนกังานหรือผูแ้ทน 
หรือใครก็ตามแต่หรือบุคคลถึงท่ีมาจากหรือเก่ียวขอ้งกบังานของผูข้ายในสถานท่ีหรือ 
การใชท้รัพยข์องผูซ้ื้ อหรือลูกคา้โดยผูข้ายเวน้แต่ความรับผดิ 
การเรียกร้องหรือการขอร้องใดๆจะมาจากผลของความประมาทโดยผูเ้ดียวของผูซ้ื้อ 
 
17. การประกนั  
ผูข้ายจะท าและต่อการคุม้ครองของประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัท่ีผูซ้ื้อยอมรับตามสมควร 
ในจ านวนท่ีระบุขา้งใตห้รือจ านวนเพิ่มเติมและการคุ้ มครองตามท่ีผูซ้ื้อหรือลูกคา้ขอตามสมควรหรือ 
(ตามท่ีผูซ้ื้อก ากบั ) ในแต่ละกรณีการระบุช่ือผูซ้ื้อและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูซ้ื้อ ( ท่ีเก่ียวขอ้ง ) 
เป็นผูรั้บค่าสินไหมทดแทนจากการสูญเสียและ “ผูเ้อาประกนัเพิ่มเติม ” 
การคุม้ครองนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีการคุม้ครองของประกนัอคัคีภยัและการประกนัเพิ่มเติมส าหรับมู
ลค่าการซ่อมแซมเปล่ียนของ ( 1 ) ทรัพยท์ั้งหมดของผูข้ายและ ( 2 ) 
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ทรัพยท่ี์ฝากไวข้องผูซ้ื้อเพื่อมูลค่าการซ่อมแซมเปล่ียนทั้งหมดของทรัพยท์ั้งสองกรณี 
ผูข้ายจะออกใบรับรองแก่ผูซ้ื้อแสดงการท าตามขอ้ก าหนดน้ีหรือส าเนารับรองความถูกตอ้งของกรมธรรม์
ประกนัภยัทั้งหมดภายใน  10 วนัหลงัจากไดรั้บ การขอจากผูซ้ื้อเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ใบรับรองจะแสดงวา่ผูซ้ื้อ (และ ลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ) จะไดรั้บการ แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายใน  30 วนั 
จากผูป้ระกนัก่อนการเลิกสัญญาหรือการลดจ านวนหรือขอบเขตการคุม้ครอง 
การมีประกนัไม่ไดห้มายความวา่ผูข้ายจะถูกปลดเปล้ืองจากภาระหรือความรับผดิชอบภายใตค้  าสั่งซ้ือ 
เวน้แต่จะระบุในขอ้ก าหนดเสริมของแต่ละประเทศท่ีใชบ้งัคบัได ้การคุม้ครองระดบัต ่าท่ีสุดมีดงัน้ี 
 
ความคุ้มครอง ขีดจ ากดัของความรับผดิชอบ 
การชดใชต่้อบุคลากร ตามกฎหมาย 
ความรับผดิของผูจ้า้ง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่ึงอุบติัเหตุ 

ตามขีดจ ากดักรมธรรมข์องโรคร้าย 
เป็นโรคร้ายของพนกังานแต่ละคน 

ประกนัความรับผดิทัว่ไปอยา่งครอบคลุม 
รวมถึงการคุม้ครองความรับผดิตามสัญญา 

5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่ึงกรณี  
ผลรวมทัว่ไป 
ผลิตภณัฑแ์ละการปฏิบติัการท่ีส าเร็จโดยรวม 

ประกนัครอบคลุมความรับผดิทางยานพาหนะ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกรณี 
ตามขีดจ ากดัเด่ียวรวมกนั 

ประกนัการหยดุกิจการ ตามท่ีผูซ้ื้อระบุ 
 
18. การตรวจการเงิน การไม่สามารถช าระหน้ี  ( ก ) 
ผูซ้ื้อหรือบุคคลท่ีสามท่ีก าหนดโดยผูซ้ื้ออาจตรวจฐานะทางการเงินของผูข้ายและและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูข้า
ย และผูข้ายจะร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีในการตรวจการเงิน  และจะใหส้ าเนาของหรือการเขา้ถึงเอกสารท่ีขอ 
รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีบนัทึกทางการเงินและงบ การคาดการณ์ แผนธุรกิจ 
ท่ีติดต่อของธนาคารและเอกสารการกูแ้ละให้ ผูจ้ดัการการเงินอยูห่ารือในเวลา ท าการ ท่ีเหมาะสม 
ผูซ้ื้อและบุคคลท่ีสามท่ีก าหนดจะตอ้งเก็บขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะเก่ียวกบัผูข้ายซ่ึงมาจากการ
ตรวจการเงินเป็นความลบัและใชข้อ้มูลนั้นเพื่อจุดประสงคใ์นการตรวจการเงินเท่านั้น  
เวน้แต่ท่ีจ  าเป็นต่อการบงัคบัค า สั่งซ้ือ  ( ข ) 
ผูซ้ื้ออาจยกเลิกค าสั่งซ้ือโดยทนัทีโดยไม่มีความรับผดิต่อผูข้ายถา้เหตุการณ์ต่อไปน้ีหรือเหตุการณ์ท่ีใกลเ้
คียงเกิดข้ึนและผูข้ายจะชดใชใ้หผู้ซ้ื้อภาระหน้ีทั้งหมดท่ีเกิดกบัผูซ้ื้อ 
รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีค่าทนายความท่ีเหมาะสมและค่าธรรมเนียมผูใ้หบ้ริการวิ ชาชีพอ่ืนๆ 
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ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ( 1 ) ผูข้ายมีหน้ีสินลน้พน้ตวั ( 2 ) 
ผูข้ายยืน่ค าร้องเป็นบุคคลลม้ละลายโดยสมคัรใจ (3) มีผูย้ืน่ค  าร้องลม้ละลายอยา่งไม่สมคัรใจต่อผูข้าย (4) 
มีการแต่งตั้งผูรั้กษาทรัพยห์รือทรัสตตี์โดยผูข้าย ( 5 ) 
ผูข้ายตอ้งการใหผู้ซ้ื้ออ านวยคว ามสะดวกในดา้นการเงินหรือประการอ่ืน 
เพื่อท าตามหนา้ท่ีภายใตค้  าสั่งซ้ือ (6) ผูข้ายท าการโอนสิทธิเพื่อประโยชน์ของเจา้หน้ี (7 ) 
ผูข้ายไม่สามารถท าตามมาตรฐานการรับประกนัการช าระหน้ีสินเช่ือไดต่้อโปรแกรมประกนัสินเช่ือของ
ผูซ้ื้อหรือ ( 8 ) ผูข้ายไม่สามารถรับรองอยา่งรวดเร็ ว 
เพียงพอและมีเหตุผลแก่ผูซ้ื้อถึงสถานะการเงินของผูข้ายในการท าตามหนา้ท่ีใดๆของผูข้ายภายใตค้  าสั่งซ้ื
อในเวลาอนัควร 
ในกรณีท่ีไม่มีการยกเลิกค าสั่งซ้ือโดยทนัทีตามค าตดัสินล่วงหนา้น้ีเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีอธิบายในค าตดัสิน
ล่วง หนา้น้ี ผูซ้ื้ออาจปรับราคา เง่ือนไข ใน กา รช าระเงิน 
และ / หรือขอ้ก าหนดการส่งภายใตค้  าสั่งซ้ืออยา่งยติุธรรมโดยทนัที 
ตามท่ีผูซ้ื้อเห็นสมควรเพื่อรองรับการเปล่ียนของสภาพของผูข้าย 
รวมถึงการท่ีผูข้ายสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปไดใ้นเร่ืองการรับประกนั 
สินคา้ท่ีไม่เหมือนกบัท่ีก าหนดหรือขอ้ก าหนดอ่ืนๆภายใตค้  าสั่งซ้ื อ ( ค ) 
ผูข้ายตกลงวา่ถา้ผูข้ายพบปัญหาการส่งหรือการปฏิบติัการ ผูซ้ื้ออาจ แต่ไม่จ  าเป็นตอ้ง 
ก าหนดตวัแทนหน่ึงคนหรือมากกวา่ใหอ้ยูท่ี่สถานท่ีของผูข้ายเพื่อดูการปฏิบติัการของผูข้าย 
ผูข้ายตกลงวา่ถา้ผูซ้ื้ออ านวยความสะดวกแก่ผูข้ายใดๆ (ดา้นการเงินหรืออยา่งอ่ืน ) 
ซ่ึงจ า เป็นต่อผูข้ายในการท าตามหนา้ท่ีภายใตค้  าสั่งซ้ือ 
ผูข้ายจะชดใชค้่าใชจ่้ายทั้งหมดใหผู้ซ้ื้อรวมถึงค่าทนายความท่ีเหมาะสมและค่าธรรมเนียมผูใ้หบ้ริการวชิา
ชีพอ่ืนๆ ซ่ึงผูซ้ื้อวา่จา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ านวยความสะดวกนั้น 
และจะใหผู้ซ้ื้อเขา้ถึงสถานท่ีและเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์และทรัพยอ่ื์นๆท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิตสินคา้ซ่ึงอยูภ่ายใตค้  าสั่งซ้ือของผูข้าย โดยไม่ค  านึงถึง ขอ้ 
18 
ท่ีตรงกนัขา้มกบัขอ้มูลทางการเงินท่ีใหผู้ซ้ื้อโดยผูข้ายในท่ีน้ีตามความสัมพนัธ์การจดัจ าหน่ายโดยตรงอา
จใหแ้ก่ลูกคา้ถา้ผูข้ายไม่สามารถรับรองแก่ผูซ้ื้ออยา่งรว ดเร็ว 
เพียงพอและมีเหตุผลถึงความสามารถการเงินของผูข้ายในการท าตามหนา้ท่ีใดๆของผูข้ายภายใตค้  าสั่งซ้ือ
ในเวลาอนัควร  
 
19. การเลิกสัญญาจากการผดิสัญญาหรือการไม่ช าระหน้ี  ( ก ) 
ผูซ้ื้ออาจเลิกสัญญาทั้งหมดหรือส่วนใดๆของค าสั่งซ้ือโดยไม่มีความรับผดิต่อผูข้าย ถา้ผูข้าย 
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( 1 ) ไม่ยอมรับ ผดิสัญญาหรือขู่วา่จะไม่ท าตามขอ้ก าหนดใดๆภายใตค้  าสั่งซ้ือ 
(รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีการรับประกนัของผูข้ายและการเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายมาตรฐานโลก ) ( 2) 
ไม่สามารถหรือขู่วา่จะไม่ส่งสินคา้หรือใหบ้ริการซ่ึงเก่ียวกบัค าสั่งซ้ือ ( 3 ) 
ไม่สามารถสร้างความคืบหนา้หรือท าตาม ขอ้ก าหนดคุณภาพท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงส่งผลร้ายต่อการเสร็จส้ินหรือการส่งสินคา้ท่ีตรงเวลาและเหมาะสม และไม่แกค้วามผดินั้นภายใน  10 
วนั (หรือในเวลาท่ีสั้นลงถา้มีความเหมาะสมทางการคา้ภายใตส้ถานการณ์นั้น ) 
หลงัจากไดรั้บการ แจง้ เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซ้ื้อ 
ซ่ึงระบุถึงความผดิพลาดหรือความผดิหรือผูซ้ื้อเลิกสัญญาเพราะผูข้ายท าผดิค าสั่งซ้ืออ่ืนใดซ่ึงออกโดยผูซ้ื้
อถึงผูข้ายตามขอ้ก าหนดของค าสั่งซ้ืออ่ืนใด (ไม่วา่ค  าสั่งซ้ืออ่ืนนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัค าสั่งซ้ือน้ีหรือไม่ ) (4) 
เขา้ร่วมหรือเสนอวา่จะเขา้ร่วมธุรกรรมท่ีรวมถึงการขายส่วนหน่ึงของทรั พยส์ าคญัซ่ึงใชใ้นการผลิตสินค้
าส าหรับผูซ้ื้อหรือการควบรวม การขาย 
หรือการเปล่ียนหุน้หรือผลประโยชน์ดา้นทุนอ่ืนๆซ่ึงจะส่งผลเป็นการเปล่ียนการควบคุมของผูข้ายหรือ 
( 5 ) ไม่สามารถคงไวซ่ึ้งความแข่งขนัทางการคา้ในดา้นคุณภาพ เทคโนโลย ี
การส่งการใหบ้ริการหรือราคาของสินคา้  ผูข้ายจะ แจง้ ผูซ้ื้อภายใน 10  
วนัหลงัจาก วนัท่ี ไดเ้ขา้ร่วมการเจรจาใดๆซ่ึงอาจเกิดเหตุการณ์ท่ีระบุในขอ้ยอ่ย  (4) ขา้งตน้ 
โดยมีเง่ือนไขวา่เม่ือมีค าขอจากผูข้าย 
ผูซ้ื้อถึงจะเขา้ร่วมขอ้ตกลงรักษาความลบัท่ีเหมาะสมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลซ่ึงเปิดเผยแก่ผูซ้ื้อท่ีเก่ียวกั บธุร
กรรมนั้น (ข) ผูซ้ื้ออาจ ยกเลิกค าสั่งซ้ือได ้ เฉพาะ กรณีท่ีไม่ช าระเงินค่าซ้ือส าหรับสินคา้ท่ีไม่ไดรั้บ 
ภายในสามสิบ (30) วนัหรือเม่ือเกินก าหนดช าระ นานกวา่นั้นและเป็นจ านวนเงินท่ีมากพอในกรณีถา้ (1) 
ผูข้าย จะแจง้ ผูซ้ื้อเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน โดยระบุจ านวนเงินท่ีเ กินก าหนดช าระ 
( รวมถึงค าสั่งซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งและหมายเลขใบแจง้หน้ีและวนัท่ี ) 
และเจตนาของผูข้ายในการเลิกค าสั่งซ้ือถา้ไม่มีการช าระจ านวนเงินท่ีเกินก าหนดช าระและ (2) 
ภายในหกสิบ ( 60 ) วนันบัแต่วนั ท่ีไดแ้จง้  ถา้ผูซ้ื้อไม่ท าการต่อไปน้ี ( ก ) 
ช าระจ านวนเงินท่ีเกินก าหนดช าร ะ หรือ ( ข ) 
แจง้ ผูข้ายถึงจ านวนท่ีอา้งวา่ยงัไม่ไดรั้บช าระซ่ึงผูซ้ื้อไดโ้ตแ้ยง้ 
ผูข้ายตอ้งบอกเลิกสัญญาตามขอ้น้ีโดยส่งหนงัสือบอกเลิกสัญญาไปยงัผูซ้ื้อ 
ผูข้ายอาจไม่เลิกหรือไม่ยกเลิกค าสั่งซ้ือดว้ยเหตุผลใดนอกจากท่ีอนุญาตภายใตข้อ้น้ี 
ผูข้ายอาจไม่ระงบัการด าเนินงานของค าสั่งซ้ือดว้ยเหตุผลใด 
 
20. การ ยก เลิกค าสั่งซ้ือ  เพิ่มเติมจากสิทธิอ่ืนใดท่ีผูซ้ื้ออาจยกเลิกหรือเลิกค าสั่งซ้ือ 
จากทางเลือกและอ านาจดุลพินิจท่ีมี ผูซ้ื้ออาจเลิกค าสั่งซ้ือทั้งหมดหรือบางส่วน 
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(นอกเหนือจากจ านวนขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3 ) ในเวลาใด ๆ และดว้ยเหตุผลใด ๆ 
และโดยไม่ค  านึงถึงความคงอยูข่องเหตุการณ์สุดวสิั ยใด ๆ  ภายใต ้ขอ้ 22 
โดย แจง้ ต่อผูข้ายเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในสิบส่ี ( 14 ) วนัเป็นอยา่งนอ้ย 
เม่ือไดรั้บ แจง้ถึงการ เลิกค าสั่งซ้ือและเวน้แต่ผูซ้ื้อจะสั่งเป็นอยา่งอ่ืน ผูข้ายจะ (ก ) 
บอกเลิกงานทั้งหมดโดยทนัทีภายใตค้  าสั่งซ้ือในวนัท่ีมีผลแห่งการบอกเลิกค าสั่งซ้ือ (ข ) 
โอนกรรมสิทธ์ิและส่งใหผู้ซ้ื้อ สินคา้ท่ีเสร็จแลว้ งานท่ียงัอยูใ่นการผลิต 
และช้ินส่วนและวสัดุซ่ึงผูข้ายไดผ้ลิตหรือไดม้าอยา่งเหมาะสมตามปริมาณท่ีสั่งโดยผูซ้ื้อและผูข้ายไม่สาม
ารถใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑส์ าหรับตนเองหรือเพื่อผูอ่ื้น ( ค ) 
ตรวจทานและประนีประนอมยอมความกา รเรียกร้องใดๆกบัผูรั้บเหมาช่วง 
ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากการบอกเลิกค าสั่งซ้ือ  
และเพื่อใหแ้น่ใจวา่มีการน ากลบัมาซ่ึงวสัดุในการครอบครองของผูรั้บเหมาช่วง ( ง ) 
ด าเนินการอยา่งเหมาะสมอนัจ าเป็นต่อการปกป้องทรัพยซ่ึ์งอยูใ่นความครอบครองของผูข้ายท่ี ผูซ้ื้อมีผลป
ระโยชน์ดว้ยจนกวา่จะไดรั้บค าแนะน าจากผูซ้ื้อใหก้ าจดัส่ิงนั้นและ (จ ) ตามค าขอของผูซ้ื้อ 
ร่วมกบัผูซ้ื้อในการโอนการผลิตสินคา้ใหผู้จ้ดัจ  าหน่ายอ่ืนรวมถึงท่ีอธิบายใน ขอ้ 21 
เม่ือมีการเลิกค าสั่งซ้ือตามขอ้น้ีโดยผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อจะมีหนา้ท่ีท่ีจะช าระส่ิงต่อไ ปน้ีเท่านั้น (1 ) 
ราคาค าสั่งซ้ือส าหรับสินคา้ท่ีเสร็จแลว้ในปริมาณท่ีผูซ้ื้อสั่งซ่ึงเป็นไปตามค าสั่งซ้ือส าหรับท่ีผูข้ายยงัไม่ได้
รับช าระ ( 2 ) 
ค่าใชจ่้ายแทจ้ริงท่ีเหมาะสมของผูข้ายของงานท่ียงัอยูใ่นการผลิตซ่ึงซ้ือขายง่ายในตลาดและสามารถน ามา
ใช้ การ ได้  และ ช้ินส่วนหรื อวสัดุท่ีโอนใหผู้ซ้ื้อตามส่วน ( ข ) ท่ีกล่าวขา้งบน ( 3 ) 
ค่าใชจ่้ายแทจ้ริงของผูข้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีเหมาะสมในการช าระเงินค่าเรียกร้องเก่ียวกบัหน้ีแก่ผูรั้บเหมาช่วงขอ
งผูข้ายท่ีก าหนดในค าสั่งซ้ือ 
ถึงท่ีเป็นผลโดยตรงจากการเลิกค าสั่งซ้ือแต่จ ากดัท่ีจ  านวนของปริมาณสินคา้ท่ีมัน่คงและวตัถุดิบ /ช้ินส่วน
ซ่ึงระบุในการ ผลิต วสัดุโดยผูซ้ื้อและท่ียงัมียอดคงเหลือในขณะนั้น ( 4 ) 
ค่าใชจ่้ายแทจ้ริงของผูข้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีเหมาะสมในการท าตามภาระท่ีมีตามขอ้ยอ่ย (ง) และ (5) 
ถา้ใชบ้งัคบัได ้จ  านวนท่ีเก่ียวกบัการรองรับการเปล่ียนแปลงภายใต ้ขอ้ 21(ข) โดยไม่ค  านึงถึงขอ้อ่ืนใด  
ผูซ้ื้อจะไม่มีภาระต่อและไม่ตอ้งช าระเงินใหผู้ข้าย 
โดยตรงหรือโดยการเรียกร้องจากบญัชีของผูรั้บเหมาช่วง ส าหรับการเสียก าไรท่ีคาดการณ์ไว ้
ค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่ไดซึ้มซบั ผลประโยชน์จากการเรียกร้อง การพฒันาผลิตภณัฑ ์
และค่าใชจ่้ายดา้นวศิวกรรม เคร่ืองมือ สถานท่ีและค่าใชจ่้ายในการเตรียมอุปกรณ์ใหม่หรือการเช่า 
ทุนท่ียงัไม่ได้ หกักลบลบลา้งหรือค่าเส่ือมราคา  สินคา้ท่ีเสร็จแลว้ งานท่ียงัอยูใ่นการผลิต 
หรือวตัถุดิบซ่ึงผูข้ายไดผ้ลิตหรือจดัซ้ือจดัจา้งในจ านวนท่ีมากกวา่ท่ีไดอ้นุมติัในค าสั่งผลิตหรือภาระค่าธุร
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การทัว่ไปของการเลิกค าสั่งซ้ือ เวน้แต่จะตกลงอยา่งชดัเจนในค าสั่งซ้ือแยกซ่ึงออกโดยผูซ้ื้อ 
เม่ือมีการเลิกค าสั่งซ้ือภายใตข้อ้น้ีภาระของผูซ้ื้อจะไม่เกินภาระของผูซ้ื้อท่ีมีต่อผูข้ายเม่ือไม่มีการเลิกค าสั่ง
ซ้ือ ผูข้ายจะใหเ้วลาผูซ้ื้อหน่ึงเดือนหลงัจากวนัท่ีมีการเลิกค า สั่งซ้ือ 
( หรือระยะเวลาท่ีสั้นกวา่ตามท่ีลูกคา้อาจก าหนด ) การเรียกร้องเลิกค าสั่งซ้ือ 
ซ่ึงจะมีเฉพาะรายการภาระของผูซ้ื้อต่อผูข้าย ซ่ึงไดรั้บการอนุญาตอยา่งชดัเจนภายใตข้อ้น้ี 
ผูซ้ื้ออาจตรวจสอบบนัทึกของผูข้ายก่อนหรือหลงัการช าระเงินใหผู้ข้ายภายใตข้อ้น้ี  
ถา้ผูซ้ื้ อเลิกค าสั่งซ้ือหรือส่วนต่างๆเพราะการผดินดัหรือความผดิของผูข้าย 
และการเลิกค าสั่งซ้ือใดๆจะตอ้ง ไม่กระทบ ต่อการเรียกร้องซ่ึงผูซ้ื้ออาจมีต่อผูข้าย 
ในกรณีท่ีมีการเลิกค าสั่งซ้ือโดยผูซ้ื้อซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีผูซ้ื้อไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายใหลู้กคา้อีกต่อไป
ส าหรับ การ ผลิต ยานพาหนะ แต่ละรุ่น ตามท่ีผูซ้ื้อไดอ้อกค าสั่งซ้ือ 
ผูซ้ื้อจะเป็นผูเ้ดียวท่ีตอ้งใหค้่าชดเชยแก่ผูข้ายส าหรับค่าใชจ่้ายใดๆในเวลา 
และในขอบเขตท่ีลูกคา้ไดช้ดเชยผูซ้ื้อส าหรับค่าใชจ่้ายนั้นแลว้ 
 
21. การส่งผา่นสินคา้  (ก) ท่ีเก่ียวกบัการส้ินสุดหรือยกเลิกค าสั่งซ้ือโด ยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
ทั้งหมดหรือในบางส่วน หรือการตดัสินใจอ่ืนของผูซ้ื้อท่ีจะเปล่ียนแหล่งท่ีมาทางเลือกของสินคา้ (รวมทั้ง 
แต่ไม่จ  ากดัท่ีสถานท่ีซ่ึงผูซ้ื้อเป็นเจา้ของหรือประกอบกิจการ ) ( “ผูจ้ดัจ  าหน่ายทางเลือก ”) 
ผูข้ายจะใหค้วามร่วมมือในการส่งผา่นสินคา้รวมถึงเร่ืองต่อไปน้ี ( 1 ) 
ผูข้ายจะยงัคงผลิตและส่งสินคา้ตามค าสั่งซ้ือทั้งหมด 
ตามราคาและขอ้ก าหนดอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นค าสั่งซ้ือ โดยไม่มีเงินเพิ่มหรือเง่ือนไขอ่ืน 
ในระหวา่งระยะเวลาทั้งหมดซ่ึงผูซ้ื้อมีความจ าเป็นตามสมควรในกา รด าเนินการส่งผา่นสินคา้ไปยงัผูจ้ดั
จ  าหน่ายทางเลือก 
รวมถึงจดัหาสถานท่ีจดัเก็บสินคา้อยา่งเพียงพอและท่ีค าสั่งซ้ือครอบคลุมตามค าขอของผูซ้ื้อ 
การกระท าหรือไม่กระท าการดงักล่าวไม่เป็นเหตุใหค้วามสามารถของผูซ้ื้อท่ีจะไดรั้บสินคา้ตามท่ีตอ้งกา
รหยดุชะงกัลง ( 2 ) โดยผูซ้ื้อไ ม่เสียค่าใชจ่้าย ผูข้าย ( ก ) 
จะจดัหาขอ้มูลท่ีตอ้งการและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งโดยพลนัและยอมใหเ้ขา้ถึงกระบวนการผลิตของผูข้ายตล
อดจนการตรวจดู ณ สถานท่ีท าการ ขอ้มูลค่าวสัดุ เคร่ืองมือ รายละเอียดของกระบวนการ 
ตวัอยา่งสินคา้และส่วนประกอบ ( ข ) 
จะท าการ แจง้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ทุกคร้ัง เพื่อหาแหล่งสินคา้ส าหรับค าสั่งซ้ือไป ให้ผูจ้ดัจ  าหน่ายทางเลือก (ค) 
จะคืนทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อทั้งหมดในสภาพท่ีดี เช่นเดียวกบัในขณะท่ีไดรั้บแก่ผูซ้ื้อ เม่ือผูซ้ื้อร้องขอ 
( เวน้แต่การสึกหรอตามสมควรท่ีคาดหมายได้ ) และ ( ง ) 
จะปฏิบติัตามภาระผกูพนัของผูข้ายท่ีเก่ี ยวกบัทรัพยสิ์นของผูข้ายในขอ้ 25 และท่ีเก่ียวกบัผูรั้บเหมาช่วง 
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และ ( 3 ) 
ภายใตข้อ้จ ากดัทางความสามารถของผูข้ายตามสมควรผูข้ายจะจดัใหมี้การผลิตล่วงเวลาเป็นพิเศษ 
การเก็บและ /หรือการจดัการสินคา้คงคลงัของสินคา้เพิ่มเติม การบรรจุและการขนส่งพิเศษ 
และการบริการพิเศษอ่ืน  ๆ ( รวมกนัแลว้เรียกวา่การสนบัสนุนการส่งผา่นสินคา้ ) 
ตามท่ีผูซ้ื้อร้องขออยา่งชดัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ( ข ) 
ถา้การส่งผา่นเกิดข้ึนดว้ยเหตุผลอ่ืนท่ีไม่ใช่การเลิกหรือการผดิสัญญา 
ผูซ้ื้อจะจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีแทจ้ริงตามสมควรของการสนบัสนุนการส่งผา่นสินคา้ตามท่ีร้องขอห รือตามท่ีเกิด
ข้ึนในระยะเวลาการส่งผา่นสินคา้ส้ินสุด  
โดยมีเง่ือนไขวา่ผูข้ายตอ้งแจง้ผูซ้ื้อก่อนท่ีท าการประมาณการค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
ถา้คู่สัญญาไม่เห็นดว้ยกบัค่าใชจ่้ายของการสนบัสนุนการส่งผา่นสินคา้ 
ผูซ้ื้อจะช าระส่วนท่ีเห็นดว้ยไปยงัผูข้ายและช าระส่วนท่ีเห็นไม่ตรงกนัไปยงับุคคลภายนอกส าหรับการช า
ระเงินโดยการอนุญาโตตุลาการ 
 
22. เหตุสุดวสิัย   
การช าระหน้ีล่าชา้หรือการไม่ช าระหน้ีของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะไดรั้บการยกเวน้ถา้ 
และเฉพาะในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัโดยเฉพาะเน่ืองจากการท่ีหรือกรณีอยูน่อกเหนือการควบคุ
มและ ไม่ใช่ความผดิหรือความประมาทของผูน้ั้น เช่น การกระท าของพระเจา้ ขอ้จ ากดั ขอ้หา้ม 
การจดัหาเร่งด่วน การจดัสรรท่ีก าหนด หรือการกระท าโดยอ านาจรัฐ (ไม่วา่ถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง ) 
การหา้มส่งสินคา้ อคัคีภยั  อุทกภยั  แผน่ดินไหว การระเบิด ภยัธรรมชาติ การจลาจล สงคราม 
การก่ อวนิาศกรรม การไร้ความสามารถในการไดรั้บอ านาจ ค าสั่งศาลหรือค าสั่ง 
ส่วนการไม่มีความสามารถในการช าระหน้ีของผูข้าย หรือความล่าชา้ท่ีเกิดจากการมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
หรือการขาดแหล่งเงินทุนใหถื้อวา่อยูใ่นความควบคุมของผูข้าย การเปล่ียนแปลงค่าใชจ่้าย 
การมีอยูข่องวสัดุหรื อส่วนประกอบซ่ึงข้ึนกบัสภาวะทางการตลาด การกระท าของผูผ้ลิต 
ขอ้ขดัแยง้ในสัญญา การนดัหยดุงาน การชะงกัทางแรงงานอ่ืน ๆ 
ท่ีใชก้บัผูข้ายหรือผูรั้บเหมาช่วงหรือผูผ้ลิตของผูข้ายจะไม่เป็นขอ้ยกเวน้ส าหรับการช าระหน้ี 
(ตามหลกัเหตุสุดวสิัย การไม่สามารถใชไ้ดใ้นเชิงพาณิชยห์ รืออยา่งอ่ืน ) ความเส่ียงเหล่าน้ีเป็นของผูข้าย 
ทนัทีเม่ือมีเหตุดงักล่าวเกิดข้ึน ( แต่ไม่มากกวา่ 1 วนัท าการ ) 
ผูข้ายจะมีหนงัสือแจง้อธิบายถึงความล่าชา้และประกนัผูซ้ื้อถึงระยะเวลาของความล่าชา้โดยประมาณการ
ณ์และเวลาท่ีความล่าชา้นั้นจะไดรั้บการแกไ้ข ในระหวา่งเวลาท่ีมีการล่าชา้หรือการไม่ช าระหน้ีของผูข้าย 
ผูซ้ื้ออาจมีสิทธิในการเลือก (ก) ซ้ือสินคา้จากแหล่งสินคา้อ่ืนหรือลดก าหนดรายการของสินคา้ต่อผูข้าย 
( ข ) เรียกใหผู้ซ้ื้อส่งผลิตภณัฑท่ี์เสร็จส้ิน 
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ท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการหรือช้ินส่วนและวสัดุท่ีผลิตหรือท่ีไดรั้บเพื่อการท างานทั้งหมดใหแ้ก่ผูซ้ื้อโดย
ค่าใชจ่้ายของผูซ้ื้อ หรือ ( ค ) 
ใหผู้ข้ายจดัส่งสินคา้จากแหล่งสินคา้อ่ืนตามปริมาณและในเวลาท่ีร้องขอโดยผูซ้ื้อและตามราคาท่ีก าหนด
ไวใ้นค าสั่งซ้ือ นอกจากน้ี ดว้ย ค่าใชจ่้ายของผูข้าย 
ผูข้ายจะด าเนินการทั้งหมดเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อท่ีจะจดัหาสินค้ าใหแ้ก่ผูซ้ื้อเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
ตลอดช่วงเวลาท่ีมีขอ้ขดัขอ้งท่ีคาดการณ์ไวข้องการหยดุงาน 
หรือท่ีเกิดจากการส้ินสุดของสัญญาจา้งแรงงานของผูข้าย เม่ือมีการร้องขอจากผูซ้ื้อ 
ผูข้ายไม่สามารถจดัหาใหภ้ายในสิบ (10) วนั (หรือระยะเวลาสั้นกวา่นั้นตามค าร้องขอของผู ้ ซ้ือ ) 
และรับประกนัอยา่งเหมาะสมวา่ในความล่าชา้ใดๆจะไม่นานเกินกวา่สามสิบ (30 ) วนั 
หรือถา้ความล่าชา้ใดๆนานกวา่สามสิบ ( 30 ) วนั 
ผูซ้ื้ออาจเลิกค าสั่งซ้ือโดยปราศจากความรับผดิและผูข้ายจะตอ้งช าระเงินส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเลิ
กสัญญาคืนผูซ้ื้อ 
 
23. เทคโนโลยี  (ก) สินคา้ทุกช้ิน เคร่ืองมือ (รวมถึง อุปกรณ์ติดตั้ง เคร่ืองวดั อุปกรณ์น าแนว แบบ 
เบา้หล่อ แม่พิมพต์อกโลหะคาวต้ีิ เบา้หล่อ ทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัส่วนประกอบ การเขา้ และอุปกรณ์ ) 
และอยา่งอ่ืนท่ีส่งไดท้ั้งหมด ขอ้มูล ส่ิงประดิษฐ ์ ( ไม่วา่จดสิทธิบตัรไดห้รือไม่ ) 
การอ อกแบบอุตสาหกรรม ขอ้มูลทางเทคนิค ความรู้เชิงปฏิบติัการ 
กระบวนการผลิตและทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน และขอ้มูลท่ีสร้าง พฒันา 
คิดข้ึนหรือช่วยลดการปฏิบติัโดยหรือในนามตวัแทนของผูข้าย (รวมถึงโดยปราศขอ้จ ากดั 
บุคคลใดหรือนิติบุคคลท่ีจา้งโดยหรือท างานตามค าสั่งของผูข้าย ) 
หรื อไดรั้บจากผูข้ายภายใตค้  าสั่งซ้ือและท่ีผูซ้ื้อตกลงใหมี้การช าระคืนแก่ผูข้าย 
รวมถึงสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง แต่เพียงผูเ้ดียวและท่ีเป็นพิเศษเฉพาะผูซ้ื้อ 
ผูข้ายจะเปิดเผยในแบบฟอร์มการตอบรับและโอนส่ิงท่ีส่งได ้ขอ้มูล ส่ิงประดิษฐ ์
(ไม่วา่จดสิทธิ บตัรไดห้รือไม่ ) ทั้งหมดใหผู้ซ้ื้อ การออกแบบอุตสาหกรรม ขอ้มูลทางเทคนิค 
ความรู้เชิงปฏิบติัการ กระบวนการผลิตและทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน 
และขอ้มูลทั้งหมดใหแ้ก่ผูซ้ื้อโดยทนัที 
ผูข้ายจะท าใหลู้กจา้งของผูข้ายลงนามในเอกสารส าคญัท่ีจะท าใหผู้ซ้ื้อสามารถยืน่ค  าขอจดสิทธิบตัรทัว่โล
กและเพื่อบนัทึกสิทธิในและของทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าว 
เท่าท่ีทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวรวมทั้งผลงานใดๆของเจา้ของลิขสิทธ์ิตวัจริง (รวมถึง 
อยา่งไม่มีขอ้จ ากดัใน ซอฟตแ์วร์ ) สร้างโดย หรือในนามของตวัแทนของผูข้าย งานดงักล่าวถือวา่เป็น 
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“งานท่ีท าเพื่อให้ จา้ง” และ เท่าท่ีงานดงักล่าวไม่มีคุณสมบติัเป็น “งานท่ีท า เพื่อให้จา้ง” ผูข้ายโอนสิทธิ 
กรรมสิทธ์ิและผลประโยชน์ในลิขสิทธ์ิและสิทธิของการเป็นเจา้ของงานดงักล่าวทั้งหมด 
 
 ( ข ) ผูข้ายตกลงและยอมรับวา่ผูซ้ื้อ ผูรั้บเหมาช่วงของผูซ้ื้อ และลูกคา้ 
(รวมถึงบริษทัในเครือและผูรั้บเหมาช่วง) ทัว่โลก มีสิทธิอนัไม่อาจเพิกถอนไดใ้นการซ่อม ประกอบใหม่ 
สร้างใหม่ จะมีสิทธิในการซ่อม ประกอบใหม่ 
สร้างใหม่ส าหรับสินคา้ท่ีส่งตามค าสั่งซ้ือโดยไม่ตอ้งช าระค่าสิทธิหรือค่าตอบแทนอ่ืนแก่ผูข้าย 
 
 (ค) ผูข้ายอนุญาตใหผู้ซ้ื้อ บริษทัสาขา บริษทัยอ่ย ผูรั้บช่ วงต่อโดยล าดบั ของบุคคลเหล่าน้ี 
และโอน และผูซ้ื้อรับโดยไม่จ  ากดั ไม่อาจเพิกถอนได ้ทัว่โลก อนุญาตให ้
รวมถึงสิทธิท่ีจะอนุญาตเก่ียวกบัการจดัหาสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อหรือลูกคา้ใหผู้อ่ื้นต่อไป ภายใต ้ (1) สิทธิบตัร 
การออกแบบอุตสาหกรรม ขอ้มูลทางเทคนิค ความรู้เชิงปฏิบั ติการ 
กระบวนการผลิตและทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน 
เป็นเจา้ของหรือควบคุมโดยผูข้ายหรือบริษทัในเครือของผูข้าย และท่ีเก่ียวกบัสินคา้ ท่ีผลิต เพื่อผลิต ซ่อม 
ประกอบใหม่ สร้างใหม่ ขนยา้ย ใช ้ขาย เสนอขาย และน าเขา้สินคา้ และ ( 2 ) 
ผลงานใดๆของเจา้ของลิขสิทธ์ิตวัจริงซ่ึงไดท้  า และแสดงใหป้รากฎดว้ย ส่ือท่ีจบัตอ้งได้  ( ตลอดจน 
แผน ภาพ ภาพพิมพ ์คู่มือการใชง้าน และขอ้มูลจ าเพาะ ) 
จดัท าโดยผูข้ายในระหวา่งเวลาการด าเนินการของผูข้ายตามค าสั่งซ้ือ เพื่อท าซ ้ า จ  าหน่าย 
แสดงงานดงักล่าว และเพื่อตระเตรียมงานสืบเน่ืองบนฐานงานดงักล่าว ภายใตข้อ้ก าหนดอ่ืนตามค าสั่งซ้ือ 
( รายการในขอ้น้ีทั้งหมด ( ค )( 1 ) และ ( 2 ) ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้รวมแลว้เรียกวา่ 
“ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูข้าย ” และใบอนุญาตท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวเรียกวา่ “ใบอนุญาต ” 
ผูข้ายรู้และยอมรับวา่ใบอนุญาตจะมีผลนบัตั้งแต่วนัแรกท่ีมีการส่งสินคา้ตามค าสั่งซ้ือ 
( หรือเร็วกวา่นั้นตามท่ีก าหนดไวด้า้นล่าง ) และขยายเวลาไปตราบเท่าท่ีผูซ้ื้อ 
บริษทัสาขาและบริษทัในเครือของผูซ้ื้อมีภาระผกูพนัท่ีเก่ียวกบัสินคา้ตามสัญญาต่อลูกคา้ 
เวน้แต่ท่ีระบุไวต่้อไปน้ี ผูซ้ื้อตกลงท่ีจะช าระค่าสิทธิส าหรับใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้ายตามสมควร 
และผูข้ายยอ มรับวา่ ( ก ) ในช่วงเวลา 2 ปีตน้แบบ 
นบัจากวนัแรกท่ีมีการส่งสินคา้ตามค าสั่งซ้ือวนัแรกส าหรับสินคา้ท่ีใชป้ระกอบเป็นรถยนต ์ ( “ปีตน้แบบ” 
เตม็หรือปีตน้แบบบางส่วนตามท่ีสร้างโดยผูผ้ลิตรถยนตซ่ึ์งไดใ้ชสิ้นคา้นั้นในการประกอบ ) 
(หรือถา้สินคา้มีเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นเป็นเว ลา 2 ปี นบัแต่วนัท่ีมีการส่งสินคา้ตามค าสั่งวนัแรก ) 
ค่าสิทธิตามสมควรดงักล่าวใหถื้อวา่รวมในราคาท่ีผูซ้ื้อช าระส าหรับสินคา้ดงักล่าว 
และหลงัจากนั้นใบอนุญาตใหถื้อวา่ไม่มีค่าสิทธิและช าระเตม็มูลค่าแลว้ และ (ข ) 
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ก่อนท่ีก าหนดระยะเวลาก าหนดตามขอ้ยอ่ย (ค) (ก) ขา้งตน้ ท่ี ใชบ้งัคบัจะเสร็จส้ิน (ท่ีเป็น 2 ปีตน้แบบ 
หรือ 2  ปีปฏิทิน นบัแต่วนัท่ีส่งสินคา้โดยผูข้ายตามค าสั่งซ้ือเป็นคร้ังแรกตามแต่กรณี ) 
ผูซ้ื้อตอ้งการแหล่งท่ีมาของสินคา้จากบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผูข้าย 
ผูข้ายจะช าระค่าสิทธิเพิ่มเติมตามสมควรตามช่วงเวลาท่ีคงอยูต่ามขอ้ยอ่ย (ค) (ก) ขา้งตน้ และหลงัจากนั้น 
ใบอนุญาตของผูซ้ื้อไดรั้บการช าระครบถว้นและไม่เสียค่าสิทธิ 
ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงและยอมรับวา่ใบอนุญาตอนุญาตใหแ้ละตกลงตามขอ้ยอ่ย 23 (ค ) 
จะมีผลบงัคบัใชท้นัที (ถา้ไม่ไดมี้ผล) และไม่เสียค่าสิทธิและช าระเตม็จ านวน ข้ึนอยูก่บัผูซ้ื้อในกรณีท่ี (ก) 
ผูซ้ื้อยกเลิกค าสั่งซ้ือสินคา้ตาม ขอ้ 18 หรือ 19 และ / หรือ ( ข ) 
ในกรณีท่ีผูข้ายไม่สามารถท่ีจะตอบสนองเร่ืองคุณภาพ จ านวน การส่งมอบ 
หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของผูซ้ื้อเก่ียวกบัสินคา้ไม่วา่ดว้ยเหตุใดตามค าสั่งซ้ือ 
และ /หรือค าสั่งซ้ือเพิ่มเติม เพื่อวตัถุป ระสงคต์ามขอ้ยอ่ย 23 (ค ) ใหถื้อวา่ “สินคา้ ” 
หมายความรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีสินคา้ท่ีมีการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงตามท่ีไดรั้บการร้องขอหรือก าหนดไ
ม่วา่ในเวลาใดโดยลูกคา้ และการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบหรือยอมรับโดยลูกคา้ไม่วา่ในเวลาใด -  
ไม่วา่หมายเลขอะไหล่ท่ีเป็นปัญหาอาจจะเปล่ียนแปลง--  
และเก่ียวขอ้งกบัแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมของลูกคา้ซ่ึงผูซ้ื้อมีหรือกลายเป็นมีหนา้ท่ีขายสินคา้ 
 (ง) สินคา้ทั้งปวงหรือส่ิงท่ีจะตอ้งส่งมอบอ่ืนๆ ตามค าสั่งซ้ือใหแ้ก่ผูข้าย (รวมถึง ยกตวัอยา่ง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขอ้ก าห นดคุณลกัษณะทางเทคนิค เอกสารหลกัฐาน  และคู่มือ ) 
จะตอ้งท าเป็นตน้ฉบบั และจะตอ้งไม่ประกอบดว้ยหรือละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาใดๆ 
(รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีสิทธิในลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ความลบัทางการคา้ แบบผงัภูมิ หรือเคร่ืองหมายการคา้ ) 
ของบุคคลภายนอก 
เวน้แต่จะไดต้กลงกนัไวช้ดัแจง้เป็นอยา่งอ่ืนเป็นหนงัสือแทนผูซ้ื้อโดยตวัแทนผูไ้ดรั้บมอบอ านาจของผูซ้ื้
อ 
 (จ) ผูข้ายตกลง (1) ท่ีจะต่อสู้ ชดใช ้และชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ผูสื้บสิทธิของผูซ้ื้อ 
และลูกคา้ในการฟ้องคดี การเรียกร้อง 
หรือการด าเนินคดีส าหรับการละเมิดโดยตรงหรือโดยมี ส่วนร่วมหรือโดยการกล่าวหา 
หรือการจูงใจใหก้ระท าละเมิดสิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นใดๆ (รวมถึงสิทธิใดๆ ในสิทธิบตัร 
เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ ธรรมสิทธ์ิ แบบสินคา้ หรือสิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นอ่ืนๆ 
หรือการใชค้วามลบัทางการคา้โดยไม่ชอบ หรือการละเมิดควา มลบัทางการคา้ ) 
และในค่าเสียหายหรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน (รวมถึงค่าทนายความ และค่าบริการ จาก วชิาชีพอ่ืนๆ 
ค่าชดใชค้ดีและเงินช าระตามค าพิพากษา ) 
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อนัเกิดจากไม่วา่ในทางใดเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีค  าสั่งซ้ือน้ีครอบคลุม (รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีการผลิต 
การซ้ือ การใช ้และ / หรื อการขายสินคา้ ) รวมถึงสิทธิเรียกร้องต่างๆ 
ในกรณีท่ีผูข้ายใหเ้พียงบางส่วนของสินคา้ และผูข้ายไดส้ละสิทธิเรียกร้องใดๆ อยา่งชดัแจง้ต่อผูซ้ื้อ 
วา่การละเมิดดงักล่าวเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดคุณลกัษณะของผูซ้ื้อ ( 2 ) 
สละสิทธิเรียกร้องต่อผูซ้ื้อหรือลูกคา้ 
รวมถึงสิทธิเรียกร้องใหช้ดใชห้รือสิทธิเรียกร้องท่ีคลา้ยคลึงกนัไม่วา่ในทางใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิเรียกร้อ
งจากบุคคลภายนอกท่ีเรียกร้องต่อผูซ้ื้อ หรือลูกคา้ส าหรับการละเมิดต่อสิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น 
( รวมถึงสิทธิใดๆ ในสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ ธรรม สิทธ์ิ แบบสินคา้ 
หรือสิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นอ่ืนๆ หรือการใชค้วามลบัทางการคา้โดยไม่ชอบ 
หรือการละเมิดความลบัทางการคา้ ) รวมถึงสิทธิเรียกร้องท่ีเกิดข้ึนจากขอ้ก าหนดคุณลกัษณะของผูซ้ื้อ  
และ (3) ถา้มีการหา้มการขายหรือการใชสิ้นคา้ หรือน่าจะถูกหา้มตามความเห็น ของผูซ้ื้อฝ่ายเดียว 
โดยการเลือกของผูซ้ื้อและการออกค่าใชจ่้ายของผูข้ายฝ่ายเดียว 
ผูข้ายจะจดัหาใหแ้ก่ผูซ้ื้อซ่ึงสิทธิในการใชสิ้นคา้ต่อเน่ืองไป 
การเปล่ียน สินคา้ดงักล่าวดว้ยสินคา้ไม่ละเมิดท่ีเทียบเท่าของเดิม 
หรือดดัแปลงสินคา้ดงักล่าวใหไ้ม่ละเมิดสิทธิ 
 
24. ทรัพย์สินของผูซ้ื้อ : การรักษาความลบั    (ก) สารสนเทศและวตัถุดิบทั้งปวง รวมถึง ยกตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือ (เช่น เคร่ืองติดตั้ง เคร่ืองวดั  อุปกรณ์จบัยดึ แบบรูป วสัดุหล่อ แม่พิมพต์วัเมีย แม่แบบ 
พร้อมกบัส่วนประกอบ  อุปกรณ์เพิ่ม และอุปกรณ์เสริมท่ีเก่ียวขอ้ง ) การบรรจุหีบห่อ เอกสาร มาตรฐาน 
ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะ ตวัอยา่ง ความลบัทางการคา้ สารสนเทศท่ีเป็นทรัพยสิ์น 
และวตัถุดิบและรายการอ่ืนๆ (รวมถึงวตัถุดิบดงักล่าวไม่วา่จะมีการดดัแปลง เปล่ียนแปลง 
หรือด าเนินการหรือไม่ ) 
โดยผูซ้ื้อเป็นผูใ้หท้ั้งโดยตรงและโดยออ้มแก่ผูข้ายเพื่อด าเนินการตาม ค าสั่งซ้ือพร้อมกนักบัสินคา้ 
เคร่ืองมือ ส่ิงท่ีจะตอ้งส่งมอบ ขอ้มูล และสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาตาม ขอ้ 23 (ก ) 
ซ่ึงผูซ้ื้อไดต้กลงท่ีจะชดใชใ้หผู้ข้าย จะเป็น (หรือ ตามท่ีปฏิบติัได ้จะกลายเป็นตามท่ีไดมี้การท า หรือคิด 
หรือท าใหป้ฏิบติังานไดจ้ริง หรือไดม้าโดยไม่ค  านึ งถึงการช าระเงิน ) 
และคงเป็นทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อหรือลูกคา้ของผูซ้ื้อแต่เพียงฝ่ายเดียว (รวมกนัเรียกวา่ “ทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อ ”) 
สินคา้ใดๆ 
หรือทั้งปวงท่ีผลิตโดยผูข้ายโดยการใชท้รัพยสิ์นของผูซ้ื้อไม่อาจจะใชส้ าหรับการใชข้องผูข้ายเอง 
หรือผลิตหรือให ้ ( หรือเสนอท่ีจะผลิ ตหรือใหแ้ก่ ) 
แก่บุคคลภายนอกโดย ไม่มี การมอบอ านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยชดัแจง้จากผูซ้ื้อ (ข ) 
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ผูซ้ื้อไม่รับประกนัความถูกตอ้งของ หรือสภาพพร้อมใชง้าน 
หรือความเหมาะสมของทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อท่ีผูซ้ื้อจดัให ้
ผูข้ายตกลงท่ีจะตรวจสอบและอนุมติัดว้ยความระมดัระวงั ยกตวัอย่ าง เคร่ืองมือ แม่พิมพ ์
หรือวตัถุดิบทั้งปวงท่ีผูซ้ื้อจดัใหก่้อนการใชง้าน 
ใหผู้ข้ายแบกรับความเส่ียงของการเสียชีวติหรือบาดเจบ็ทั้งปวงต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ี
เกิดจากการใชท้รัพยสิ์นของผูซ้ื้อ เท่าท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 
ผูซ้ื้อจะไม่ตอ้งรับผดิต่อผูข้ายหรือบุคคลใดท่ีเรียกร้องโดยหรือผา่นผูข้ายส าหรับค่าเสียหายเก่ียวขอ้งหรือ
ต่อเน่ืองใดๆ หรือค่าเสียหายอ่ืนๆ ไม่วา่จะอยูใ่นประเภทใดเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อท่ีผูซ้ื้อจดัให ้
ผูซ้ื้อปฏิเสธการรับประกนัชดัแจง้หรือโดยปริยายทั้งปวงเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของผู ้ ซ้ือดงักล่าว 
รวมถึงการรับประกนัเก่ียวกบัความเหมาะสมในเชิงพาณิชยห์รือความเหมาะสมเพื่อวตัถุประสงคโ์ดยเฉพ
าะอยา่งหน่ึงอยา่งใด  
และผูข้ายสละเพื่อตนเองและผูสื้บสิทธิและผูรั้บโอนของผูข้ายซ่ึงสิทธิเรียกร้องความรับผดิจากความประ
มาทและความรับผดิส้ินเชิง  ( ค ) 
ผูข้ายหรือบุคคลภายนอกจะเป็นผูค้รอบครองทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อเพียงเท่าท่ีผูข้ายไดโ้อนการครอบครองท
รัพยสิ์นของผูซ้ื้อใหแ้ก่บุคคลภายนอกในลกัษณะของ การฝากทรัพยใ์นฐานะของผูรั้บฝากทรัพย ์
ผูข้ายจะแบกรับความเส่ียงการสูญหายหรือเสียหายต่อทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อ 
ผูข้ายเพียงผูเ้ดียวตอ้ง รับผดิชอบในการตรวจสอบ การทดสอบ 
และการใหค้วามเห็นชอบทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อทั้งปวงก่อนการใชใ้ดๆ 
และผูข้ายแบกรับความเส่ียงของการบาดเจบ็ต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นทั้งปวงอนัเกิดจากท
รัพยสิ์นของผูซ้ื้อ ทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อจะถูกเก็บไว ้รักษา ซ่อมแซม 
และเปล่ีย นโดยผูข้าย ซ่ึง ผูข้ายเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านท่ีดี 
ซ่ึงสามารถท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดคุณลกัษณะใชง้านต่างๆ 
จะไม่ถูกใชโ้ดยผูข้ายเพื่อประโยชน์อยา่งหน่ึงอยา่งใดนอกจากการด าเนินการตามค าสั่งซ้ือ 
จะถือวา่เป็นสังหาริมทรัพย ์จะถูกท าเคร่ือง หมายอยา่งชดัเจนโดยผูข้ายวา่เป็นทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อ 
จะไม่ปะปนกบัทรัพยสิ์นของผูข้ายหรือบุคคลภายนอก 
และจะไม่ถูกเคล่ือนยา้ยออกจากบริเวณสถานท่ีของผูข้ายโดย ไม่มี ความเห็นชอบของผูซ้ื้อ 
ผูข้ายจะเอาประกนัทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อโดยท าสัญญาประกนัอคัคีภยัแบบเตม็จ านวนและความ คุม้ครองเพิ่
มส าหรับมูลค่าการเปล่ียนทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อ การเปล่ียนทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อใดๆ 
จะกลายเป็นทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อ 
ผูข้ายไม่อาจจะปล่อยหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อใหแ้ก่บุคคลภายนอกโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลั
กษณ์อกัษรโดยชดัแจง้จากผูซ้ื้อก่อน 
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ผูซ้ื้อจะมีสิทธิท่ีจะเขา้ไปในบริเวณสถานท่ีของผูข้ายเพื่อตรวจสอบทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อและบนัทึกของผูข้า
ยเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อ ( หรือบริษทัในเครือผูซ้ื้อ ) เท่านั้นท่ีมีสิทธิ 
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิประโยชน์ในทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อท่ีจะใชท้รัพยสิ์นของผูซ้ื้อในการผลิต สินคา้ 
เวน้แต่สิทธิจ ากดัของผูข้ายภายใตดุ้ลพินิจของผูซ้ื้อฝ่ายเดียว 
ผูซ้ื้อและบริษทัในเครือผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะเขา้ครอบครองทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อโดยทนัทีตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ง
ช าระเงินไม่วา่ประเภทใด ผูข้ายตกลงท่ีจะร่วมมือผูซ้ื้อถา้ผูซ้ื้อเลือกท่ีจะเขา้ครอบครองทรัพย์ สินของผูซ้ื้อ 
ใหมี้ผลโดยทนัทีเม่ือมีการส่งหนงัสือ แจง้ใหแ้ก่ผูข้ายโดยไม่ตอ้งมีหนงัสือ แจง้หรือการด าเนินคดีอีก 
ผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะเขา้ไปในบริเวณสถานท่ีของผูข้ายและเขา้ครอบครองทรัพยสิ์นทั้งปวงของผูซ้ื้อ 
ผูข้ายขอสละสิทธิอยา่งชดัแจง้ต่อการไดรั้บหนงัสือ แจง้ หรือกา รด าเนินการเพิ่มเติม 
และตกลงท่ีจะใหผู้ซ้ื้อหรือผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหท้  าการแทนผูซ้ื้อเขา้ถึงทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อโดยทนัที 
ผูข้ายออกหนงัสือมอบอ านาจท่ีมีขอ้จ ากดัและเพิกถอนไม่ไดพ้ร้อมกบัสิทธิประโยชน์ท่ีจะจดัท าและบนัทึ
กแทนผูข้ายซ่ึงการแจง้สิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อซ่ึงผูซ้ื้อตดัสินวา่มีความจ าเป็นตามสมควรต่อการสะ
ทอ้นถึงสิทธิประโยชน์ของผูซ้ื้อในทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อ 
เม่ือไดรั้บการร้องของจากผูซ้ื้อจะถูกปล่อยใหแ้ก่ผูซ้ื้อหรือส่งมอบใหแ้ก่ผูซ้ื้อโดยผูข้ายโดยทนัทีทั้ง (1) 
เอฟซีเอ ( บรรทุก ) อุปกรณ์ขนส่งท่ีโรงงานของผูข้าย 
บรร จุและท าเคร่ืองหมายอยา่งเหมาะสมตามความตอ้งการของผูรั้บขนท่ีผูซ้ื้อเลือก หรือ (2) 
สถานท่ีอ่ืนใดท่ีก าหนดโดยผูซ้ื้อซ่ึงในกรณีดงักล่าวผูซ้ื้อจะช าระเงินใหแ้ก่ผูข้ายเป็นค่าใชจ่้ายในการขนส่
งท่ีเหมาะสม ผูข้ายสละสิทธิยดึหน่วงใดๆ หรือสิทธิอ่ืนๆ 
เท่าท่ีไดรั้บอนุญาตตาม กฎหมายซ่ึงผูข้ายอาจจะมีเหนือทรัพยสิ์นของผูซ้ื้ออนัหน่ึงอนัใด 
รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีสิทธิยดึหน่วงของผูท้  าแม่พิมพแ์ละผูก่้อสร้าง หรือสิทธิยดึหน่วงใดๆ หรือสิทธิอ่ืนๆ 
ซ่ึงผูข้ายอาจจะมีเหนือทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อส าหรับงานท่ีกระท าบนทรัพยสิ์นนั้นส าหรับราคาซ้ือของสินค้ า 
หรืออยา่งอ่ืน ( ง ) 
ผูข้ายยอมรับวา่ทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อรวมถึงสารสนเทศท่ีเป็นทรัพยสิ์นและความลบัโดยไม่ค  านึงวา่สารสนเ
ทศดงักล่าวจะมีการท าเคร่ืองหมายหรือก าหนดวา่เป็นความลบัหรือไม่ 
และถูกส่งมอบใหแ้ก่ผูข้ายในลกัษณะท่ีเป็นความลบัและไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยช น์ในการ
ด าเนินการตามค าสั่งซ้ือเท่านั้น 
เง่ือนไขทั้งปวงของค าสั่งซ้ือถือวา่เป็นสารสนเทศท่ีเป็นทรัพยสิ์นและความลบัของผูซ้ื้อหรือลูกคา้ 
ผูข้ายตกลงท่ีจะเก็บทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อและสารสนเทศของลูกคา้ท่ีเป็นทรัพยสิ์นและความลบัไวเ้ป็นความ
ลบัเด็ดขาด 
และตกลงต่อไปท่ีจะไมเ่ปิดเผยหรืออนุญาตใหมี้การเปิดเผยท่ีเป็นทรัพยสิ์นและความลบัดงักล่าวแก่บุคค
ลอ่ืนหรือใชเ้พื่อการอยา่งอ่ืนนอกจากการด าเนินการตามค าสั่งซ้ือ ใหผู้ข้าย ( 1 ) 
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เปิดเผยทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อและ/หรือสารสนเทศของลูกคา้ภายในองคก์ารของผูข้ายโดยเฉพาะแก่ลูกจา้งซ่ึง
จ าเป็น ตอ้งรู้เพื่อการปฏิบติัการช าระหน้ีของผูข้ายขา้งล่างน้ี 
และไดต้กลงท่ีจะเก็บทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อและสารสนเทศของลูกคา้เป็นความลบั และ (2 ) 
ป้องกนัทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อและสารสนเทศของลูกคา้จากการถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีไม่ไดรั้บการว่
าจา้งโดยผูข้ายโดยไม่ไดรั้บความยิ นยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซ้ื้อก่อน 
รวมถึงการใหผู้รั้บยอมรับสถานภาพการเป็นความลบัของทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อและสารสนเทศของลูกคา้แล
ะตกลงขอ้จ ากดัท่ีคลา้ยคลึงกนั 
หนา้ท่ีรักษาความลบัจะไม่ส้ินไปจากการเลิกสัญญาน้ีและจะมีอยูต่่อไปยาวนานกวา่ (1) ระยะเวลา 5 ปี 
นบัจากว ั นท่ีมีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้น้ี หรือ ( 2 ) 
ระยะเวลาส้ินสุดลงสามปีหลงัจากการยกเลิก หรือการส้ินอายขุองค าสั่งซ้ือท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ (3) 
ตราบเท่าท่ีทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อและสารสนเทศของลูกคา้ยงัคงเป็นความลบัทางการคา้ 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่ า และเวน้แต่ระยะเวลาท่ีนานกวา่จะระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผูซ้ื้อ 
ขอ้จ ากดัและหน้ีต่างๆ ตามขอ้น้ีจะไม่ใชบ้งัคบักบัสารสนเทศซ่ึง ( ก ) 
เป็นท่ีล่วงรู้ต่อสาธารณชนแลว้ในเวลาท่ีมีการเปิดเผยโดยผูซ้ื้อ ( ข ) 
หลงัจากการเปิดเผยโดยผูซ้ื้อไดก้ลายเป็นท่ีล่วงรู้ต่อสาธารณชน โดยมิใช่ความผดิของผูข้าย (ค) 
ผูข้ายสามารถจดัท าโดยเอกสารหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงอยูใ่นความครอบครองของผูข้ายก่อนการเปิ
ดเผยโดยผูซ้ื้อ 
หรือพฒันาข้ึนเองอยา่งอิสระโดยผูข้ายโดยไม่ไดใ้ชห้รืออา้งอิงทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อและสารสนเทศของลูก
คา้ หรือ (ง) ถูกเปิดเผยโดยกฎหม าย ระเบียบ หรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมาย หรือกระบวนการ 
ในกรณีดงักล่าว 
ใหผู้ข้ายแจง้ใหผู้ซ้ื้อทราบโดยทนัทีเร่ืองขอ้ก าหนดการเปิดเผยเพื่อท่ีจะอนุญาตผูซ้ื้อใหค้ดัคา้นหรือจ ากดั
การเปิดเผยนั้นโดยไม่ค  านึงถึงส่ิงใด ๆ ท่ีตรงขา้ม กบัค าสั่งซ้ือน้ี 
ความลบัใดๆหรือขอ้ก าหนดการไม่เปิดเผยระหวา่งฝ่ายต่างๆซ่ึงท า ล่วงหนา้ค าสั่งซ้ือน้ีจะมีผลเวน้แต่จะถู
กปรับปรุงอยา่งชดัเจนโดยค าสั่งซ้ือน้ี 
และเท่าท่ีมีความขดัแยง้ระหวา่งขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนของขอ้ตกลงเก่ียวกบัขอ้มูลลบัของผูซ้ื้อหรือลูกคา้แล
ะขอ้ 24 น้ี ขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงนั้นจะควบคุมขอ้มูลลบัของผูซ้ื้อหรือลูกคา้ 
 
25. ทรัพยสิ์นของผูข้าย   ผูข้ายตอ้งรับผดิชอบโดยจะเป็นค่าใชจ่้ายของผูข้าย ในการจดัหา 
รักษาใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้โดยสามารถท่ีจะใชใ้นการผลิตสินคา้ไดต้ามขอ้ก าหนดท่ีมีทั้งหมด 
และแทนท่ีไดใ้นกรณีท่ีจ าเป็นทั้งหมดส าหรับ วตัถุดิบ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ อุปกรณ์จบัยดึ 
แม่พิมพ ์เคร่ืองวดั อุปกรณ์ติดตั้ง แบบพิมพ ์เบา้หล่อ แบบพิมพเ์ขียว แบบผลิตภณัฑ ์ขอ้มูลจ าเพาะ 
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แผน ภาพ  การถ่ายภาพเชิงลบและบวก การคดัลอกแบบงานศิลปะ 
และส่ิงของในรายการช้ินอ่ืนๆซ่ึงไม่ใช่ของผูซ้ื้อ และจ าเป็นส าหรับการผลิตสินคา้ตา มค าสั่ง 
(“ทรัพยสิ์นของผูข้าย ”) ผูข้ายจะประกนัทรัพยสิ์นของผูข้ายดว้ยประกนัอคัคีภยัเตม็รูปแบบ 
และขยายการคุม้ครองส าหรับค่าทดแทนในทรัพยสิ์นดงักล่าว 
ถา้ผูข้ายใชท้รัพยสิ์นของผูข้ายเองในการผลิตผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการท่ีเก่ียวกบัสินคา้เพื่อลูกคา้รายอ่ื
น รวมถึงลู กคา้หลงัการขาย ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ จะไม่รวมถึงทรัพยสิ์นใดๆ โลโก ้
เคร่ืองหมายการคา้ ช่ือทางการคา้ หรือ หมายเลขประจ าช้ินส่วนของผูซ้ื้อ  
ผูข้ายจะไม่เปิดเผยหรือแสดงใหเ้ห็นถึงการท าการตลาดของผลิตภณัฑห์รือการบริการขา้งตน้ของผูข้ายเที
ยบเท่ากบัการซ้ือหรือการบริการ ท่ีซ้ือหรือก าหนดค่าแก่ผูซ้ื้อ 
ผูข้ายยอมใหผู้ซ้ื้อเลือกอยา่งโดยไม่สามารถยกเลิกไดใ้นการเขา้ครอบครองหรือถือเอากรรมสิทธ์ิในทรัพ
ยสิ์นของผูข้ายเป็นพิเศษส าหรับการผลิตสินคา้ตามค าสั่ง ( รวมถึง 
วธีิการตวัอยา่งเช่นและโดยไม่มีขอ้จ ากดัในทรัพยสิ์นของผูข้ายท่ีไดรั้บการออก แบบพิเศษ 
หรือการตั้งค่าการผลิตหรือการประกอบช้ินส่วนหรือกระบวนการอ่ืนๆเก่ียวกบัสินคา้ ) 
เม่ือช าระเงินใหแ้ก่ผูข้ายตามราคาสุทธิหกัดว้ยจ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อจ่ายใหผู้ข้ายไป ล่วงหนา้น้ีส าหรับค่าใชจ่้า
ยรายการดงักล่าว หรือ (ถา้ปรับใชไ้ด้ ) จ านวนเงินอ่ืนใดก็ตามท่ีกฎหมาย ใชบ้งัคบั 
การเลือกดงักล่าวจะไม่มีผลถา้ทรัพยสิ์นของผูข้ายถูกใชใ้นการผลิตภณัฑท่ี์เป็นสินคา้คงคลงัพื้นฐานของผู ้
ขายหรือจ านวนสินคา้จ านวนมากท่ีคลา้ยกนัไดข้ายจากผูข้ายไปยงัผูอ่ื้น   
 
26. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ส าคญั  ขอ้น้ีใชเ้ฉพาะค าสั่งซ้ือเคร่ืองมือ 
ส าหรับอุปกรณ์ส าคญัเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข ใน การเลือกตาม 
http://www.johnsoncontrols.com/ae-terms. (ก) ผูข้ายจะใหผู้ซ้ื้อเขา้ไปในท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
และเขา้ถึงเอ กสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือของผูข้ายทุกช้ิน ทั้งก่อนและหลงัการช าระเงิน 
เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานและการตรวจค่าใชจ่้ายของการสั่งซ้ือจากผูข้ายตามท่ีขอ 
ส าหรับเคร่ืองมือหรือช้ินส่วนใดๆท่ีผูข้ายรับมาจากบุคคลภายนอก 
ผูข้ายจะใหผู้ซ้ื้อมีการเขา้ถึงขา้งตน้และจดัให้ มีเอกสารไปยงัแหล่งผลิตสุดทา้ย ผูข้ายมีเวลาเกา้สิบ (90) 
วนั นบัแต่วนัท่ีผูซ้ื้อแสดงเจตนาท่ีจะตรวจสอบผูข้ายไปยงัผูข้าย ในการจดัใหมี้การเขา้ถึง 
หรือส าเนาเอกสารตามค าขอเพื่อใชง้านและ ในการ บนัทึกของผูซ้ื้อแต่เพียงผูเ้ดียว 
ขอ้มูลใดๆท่ีไดย้ืน่ภายหลงัเกา้สิบ ( 90 ) วั นจะไม่ไดรั้บการพิจารณาจากผูซ้ื้อ 
ราคาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นค าสั่งซ้ือจะถูกเปล่ียนเป็นสินเช่ือของผูซ้ื้อ 
ตามจ านวนราคาท่ีเกินจากราคาแทจ้ริงของผูข้ายตามท่ีไดต้รวจสอบ 
ถา้กิจการหลกัของผูข้ายคือการผลิตเคร่ืองมือ 

http://www.johnsoncontrols.com/ae-terms
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ผูข้ายจะไดส้ัดส่วนก าไรท่ีเหมาะสมตามท่ีระบุไวใ้นการสั่งซ้ื อ 
ในกรณีท่ีไม่มีการตกลงสัดส่วนก าไรร่วมกนั 
ผูซ้ื้อจะก าหนดสัดส่วนก าไรท่ีเหมาะสมภายหลงัการตรวจสอบบญัชีเสร็จส้ิน 
ผูข้ายจะออกใบแจง้หน้ีใหแ้ก่ผูซ้ื้อส าหรับ ( และผูข้ายมีหนา้ท่ีจะตอ้งช าระ ) 
ส่วนจ านวนราคาต ่าของทุนท่ีแทจ้ริงของผูซ้ื้อ รวมกบัสัดส่วนก าไรดงักล่าว 
หรือตามจ านวนท่ีก าหนดไวใ้นค าสั่งซ้ือ การตรวจสอบเพื่อยนืยนัทุนแทจ้ริงโดยผูซ้ื้อรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ี 
การเลือกของผูซ้ื้อ การท่ีผูข้ายยกเลิกส าเนาเช็ค บญัชีธนาคาร 
และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีจ าเป็นเพื่อท่ีผูซ้ื้อจะยนืยนัการและการไม่คืนเงิน สินเช่ือ 
หรือส่วนลดซ่ึงเก่ียวกบัเคร่ือ งมือดงักล่าวท่ีบุคคลภายนอกจดัใหแ้ก่ผูซ้ื้ออยา่งไม่มีขอ้จ ากดั 
ถา้ผูข้ายไม่ใหมี้การเขา้ถึงหรือไม่ ได้ จดัหาเอกสารดงักล่าว 
ผูซ้ื้อจะก าหนดโดยใชดุ้ลยพินิจในการปรับอยา่งเหมาะสมโดยอิงจากขอ้มูลท่ีผูซ้ื้อสามารถใชไ้ด ้
รวมถึงราคาประมาณ  
และผูข้ายตอ้งรับผดิชอบในราคาท่ีผู ้ ซ้ือก าหนดในการก าหนดราคาประมาณดงักล่าว 
ผูข้ายจะไม่เปิดเผยผลของการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
การปรับเปล่ียนราคาและจ านวนท่ีช าระไดต้ามผลของการตรวจสอบดงักล่าวท่ีจดัท าโดยผูซ้ื้อท่ีไปยงัผูข้า
ย ต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่เป็นทนายความหรือท่ีปรึกษาวชิาชีพท่ีจะตอ้งเก็บรักษาความลั บ 
ผูข้ายจะตอ้งเก็บรักษา (ด าเนินการใหผู้จ้ดัจ  าหน่ายช่วงเคร่ืองมือเก็บรักษา ) ขอ้มูลราคาทั้งหมดเป็นเวลา 3 
ปีนบัแต่วนัไดรั้บช าระราคาคร้ังสุดทา้ย เคร่ืองมือทั้งหมดท่ีจะท าตามขอ้ก าหนดเฉพาะของผูซ้ื้อ (หรือ 
ท่ีไดรั้บการก ากบัโดยผูซ้ื้อ ตามขอ้ก าหนดของลูกคา้เหล่านั้น ) 
ขอ้ยกเวน้ใดๆตามตามขอ้ก าหนดเฉพาะดงักล่าวตอ้งระบุในค าสั่งซ้ือเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือลงนามเป็
นลายลกัษณ์อกัษรเป็นอยา่งอ่ืนโดยผูซ้ื้อ ในขอบเขตของค าสั่งซ้ือโดยชดัแจง้ก าหนดวา่เพื่อส าหรับ 
“เคร่ืองมือ ” และ เวน้แต่ระบุไวใ้นค าสั่งซ้ือเป็นอยา่งอ่ืน ขอ้ก าหนดการขนส่งสิ นคา้คือ ดีดีพี 
ท่ีอยูข่องผูซ้ื้อ การเก็บเงินค่าขนส่งสินคา้ปลายทาง ผูข้ายจะไม่ช าระเงินล่วงหนา้หรือเพิ่มค่าขนส่ง (ข) 
โดยไม่ค  านึงถึงวา่มีขอ้ก าหนดอ่ืนใดของขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 
และการตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรยกเวน้ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ท่ีใหผู้ซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการช าร ะเงินคืน 
หรือค่าตอบแทนอยา่งอ่ืนจากลูกคา้ เพื่อสินคา้ท่ีผูข้ายจดัใหผู้ซ้ื้อตามค าสั่งการท าเคร่ืองมือ 
ผูข้ายมีสิทธิท่ีจะรับค่าตอบแทนตามค าสั่งซ้ือส าหรับเคร่ืองมือดงักล่าวภายหลงัและเฉพาะแต่อยูใ่นขอบเข
ต และในสัดส่วน ตามใบเสร็จในการคืนเงินของผูซ้ื้อจริง หรือการช า ระค่าตอบแทนอ่ืนจากลูกคา้ (ค) 
ตามขอบเขตท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 
การช าระเงินใดๆส าหรับเคร่ืองมือท่ีผูซ้ื้อเป็นเจา้ของท่ีช าระโดยผูซ้ื้อเป็นการแสดงเจตนาโดยชดัแจง้ของ
ผูซ้ื้อแก่ทรัสตเ์พื่อผลประโยชน์ของผูรั้บเหมาช่วงท่ีจา้งโดยผูข้ายเพื่อผลิตเคร่ืองมือข องผูซ้ื้อ 
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ซ่ึงการช าระหน้ีดงักล่าว ครอบคลุม ถึง  
และผูข้ายตกลงใหก้ารช าระเงินดงักล่าวเป็นไปตามท่ีก าหนดในทรัสตอ์ยา่งชดัแจง้โดยทรัสตีเพื่อผูรั้บเหม
าช่วงดงักล่าว 
จนกระทัง่ผูข้ายช าระค่าตอบแทนส าหรับเคร่ืองมือของผูซ้ื้อใหแ้ก่ผูรั้บเหมาช่วงอยา่งครบถว้น 
ผูข้ายตกลงและย อมรับวา่ผูรั้บเหมาช่วงดงักล่าวเป็นบุคคลภายนอกผูรั้บประโยชน์ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 
26 ( ค ) ท่ีเก่ียวกบัทรัสตโ์ดยชดัแจง้และตามท่ีกล่าว 
ผูรั้บเหมาช่วงในเคร่ืองมือดงักล่าวมีสิทธิท่ีบงัคบัตามขอ้ตกลงในขอ้ 26  ( ค ) 
โดยตรงต่อผูข้ายในนามของผูรั้บเหมาช่วงเอง 
ผูข้ายตกลงวา่ผูซ้ื้อไม่มีภาระผกูพนัต่อผูข้ายหรือผูรั้บเหมาช่วงการผลิตเคร่ืองมือของผูข้ายตามขอ้น้ีนอกเ
หนือจากการตอ้งช าระใหแ้ก่ผูข้ายตามค าสั่งซ้ือเคร่ืองมือ 
ในกรณีท่ีผูรั้บเหมาช่วงการผลิตเคร่ืองมือด าเนินคดีกบัผูข้ายตามขอ้น้ี ผูข้ายตกลงวา่ 
ผูข้ายจะไม่เรียกผูซ้ื้อเขา้มาในคดีดงักล่าว 
 
27. การหกักลบลบหน้ี การหกักลบลบกนั นอกเหนือไปจากสิทธิใดๆตามการหกักลบลบหน้ี 
การหกักลบลบกนัท่ีกฏหมายก าหนด 
จ านวนทั้งหมดท่ีถึงก าหนดช าระใหแ้ก่ผูข้ายตอ้งพิจารณาเป็นยอดสุทธิ คือหน้ีของผูข้าย 
บริษทัในเครือและบริษทัยอ่ย ของผูข้าย ต่อผูซ้ื้อ บริษทัในเครือแล ะบริษทัยอ่ยของผูซ้ื้อ 
ผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะหกักลบลบหน้ีต่อ หรือหกักลบลบกนัจากการช าระเงินหรือหน้ีอ่ืนใดท่ีมีต่อผูข้าย 
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามจ านวนท่ีผูซ้ื้อ บริษทัในเครือและบริษทัยอ่ยของผูซ้ื้อมี จากผูข้าย 
บริษทัในเครือและบริษทัยอ่ยของผูข้าย 
ผูซ้ื้อจะจดัท างบท่ีอธิบายถึงการหกักลบลบหน้ีหรือการหกักลบลบกนัท่ีด าเนินการโดยผูซ้ื้อใหแ้ก่ผูข้าย 
 
28. การเปิดเผยขอ้มูลใหก้บัผูซ้ื้อ ผูข้ายตกลงท่ีจะไม่อา้งสิทธิใดๆต่อผูซ้ื้อ ลูกคา้ 
หรือตวัแทนจ าหน่าย 
เก่ียวกบัขอ้มูลทางเทคนิคซ่ึงผูข้ายเปิดเผยหรืออาจเปิดเผยต่อผูซ้ื้อในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ตามค าสั่งซ้ื
อ 
เวน้แต่สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิและหรือสัญญารักษาความลบัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรแยกต่างหากอยา่งชั
ดแจง้ ท่ีลงนามโดยผูซ้ื้อ 
หรือการเปิดเผยสิทธิบตัรท่ีใชไ้ดอ้ยา่งชดัแจง้ต่อผูซ้ื้อก่อนหรือในเวลาท่ีท าการมีค าสั่งซ้ือ  
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29. การ ไม่เปิดเผยขอ้มูล  ผูข้ายจะไม่โฆษณา 
ตีพิมพห์รือเปิดเผยขอ้เทจ็จริงในเร่ืองท่ีผูข้ายไดท้  าสัญญากบัผูซ้ื้อเก่ียวกบัการจดัหาสินคา้ 
ตามค าสั่งซ้ือหรือขอ้ก าหนดต่างๆ  ( รวมถึงราคา ) หรือ ต่อบุคคลภายนอก 
(นอกเหนือจากท่ีปรึกษาวชิาชีพของผูข้าย โดยเป็นความลบัและเฉพาะขอ้มูลส าคั ญท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ ) 
หรือใชเ้คร่ืองหมายการคา้ใดๆ ช่ือทางการคา้ของผูซ้ื้อในการประชาสัมพนัธ์ในส่ือมวลชนใดๆ  
การโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมของผูซ้ื้อเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 
 
30. ความสัมพนัธ์ของคู่สัญญา  ผูข้ายและผูซ้ื้อ เป็นคู่สัญญาอิสระต่อ กนั 
และจะไม่มีส่ิงใดในค าสั่งซ้ือท่ีจะท าใหคู้่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นลูกจา้ง 
ตวัแทนหรือผูแ้ทนตามกฎหมายของอีกฝ่ายหน่ึงไม่วา่วตัถุประสงคใ์ดๆ 
ค าสั่งซ้ือไม่ใหอ้  านาจใดๆแก่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายท่ีจะใหมี้อ านาจในการยอมรับ 
หรือก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัใดๆในนามของหรือในช่ือของอีกฝ่ าย ผูข้ายจะรับผดิชอบในการวา่จา้ง 
ภาษีเงินได ้เบ้ียประกนั 
รายจ่ายหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการช าระหน้ีตามค าสั่งซ้ือแต่เพียงผูเ้ดียวเวน้แต่ก าหนดไวเ้ป็นลายลั
กษณ์อกัษรอยา่งชดัแจง้ลงนามโดยผูซ้ื้อ 
ลูกจา้งและตวัแทนทั้งหมดของผูข้ายหรือผูรั้บเหมาท่ีเก่ียวขอ้ งของผูข้ายเป็นลูกจา้งหรือ 
ตวัแทนแต่เพียงผูเ้ดียวของผูข้ายหรือผูรั้บเหมา และไม่ใช่ของผูซ้ื้อ 
ไม่มีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์หรือสิทธิอ่ืนใดท่ีใหแ้ก่ลูกจา้งของผูซ้ื้อ 
ผูซ้ื้อไม่ตอ้งรับผดิชอบในหน้ีใดๆท่ีเก่ียวกบัลูกจา้งหรือตวัแทนของผูข้ายหรือผูรั้บเหมา 
 
31. ผลประโยชน์ขดักนั  
ผูข้ายรับรองและรับประกนัวา่การช าระหน้ีตามค าสั่งซ้ือจะไม่มีความขดัแยง้ทางหน่ึงทางใดกบัผลประโย
ชน์ต่อเน่ืองหรือภาระผกูพนัของผูข้าย ลูกจา้งของผูข้าย หรือผูรั้บเหมา 
ผูข้ายรับรองต่อไปวา่ในขณะท่ีค าสั่งซ้ือมีผลบงัคบั 
ผูข้ายและลูกจา้งของผูข้ายทั้งหมดและผูรั้บเหมาท่ีเขา้ร่วมในการช าระหน้ีตามค าสั่งซ้ือจะละเวน้การกระ
ท าใดๆท่ีคาดการณ์ไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่จะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในความสัมพนัธ์ของผูข้
ายกบัผูซ้ื้อ หรือการช าระหน้ีตามค าสั่งของผูซ้ื้อ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีการจดัหา 
( ความพยายามท่ีจะจดัหา ) 
สินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้โดยตรงโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซ้ื้อ 
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32. การโอน  ( ก ) หากไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(ในหนา้ค าสั่งซ้ือหรือการลงนามโดยตวัแทนท่ีมีอ านาจของผูซ้ื้อ ) จากผูซ้ื้อก่อน ผูข้ายจะไม่ด าเนินการ 
(1) โอนหรือมอบอ านาจใหโ้อน  (รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ี ) ภาระผกูพนัของผูข้ายตามค าสั่งซ้ือ หรือ (2) 
เขา้หรือเสนอท่ีจะเขา้ท าธุรกรรมซ่ึงรวมถึงการขายทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ของผูข้ายท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ส า
หรับผูซ้ื้อ หรือการควบรวม การขาย หรือการแลกเปล่ียนหุน้ 
หรือประโยชน์ส่วนทุนท่ีจะส่งผลใหมี้การเปล่ี ยนของการควบคุมของผูข้าย 
ส าหรับการโอนท่ีไดรั้บอนุญาต ( รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัท่ีผูรั้บเหมาช่วง ) 
การขายหรือการมอบอ านาจโดยผูซ้ื้อ ผูข้ายยงัคงตอ้งรับผดิชอบในสินคา้ 
รวมถึงการรับประกนัหรือขอ้เรียกร้องท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมจากผูซ้ื้อเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(ข )  ผูข้ายอาจโอนหน้ีเงินท่ีถึงหรือจะถึงก าหนดช าระไปยงัสถาบนัการเงินรายเดียว 
เม่ือไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูซ้ื้อก่อนโดยมีเง่ือนไขวา่ 
อยา่งไรก็ตามการโอนดงักล่าวยงัถูกหกักลบลบหน้ีได ้ ( ตามขอ้ 27 ขา้งตน้ ) 
หรือดว้ยวธีิบงัคบัขอ้เรียกร้องอ่ืนใดท่ีเหมาะ สมตามท่ีผูซ้ื้อมีตามค าสั่งซ้ือ ( ค ) 
ผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะโอนผลประโยชน์หรือหนา้ท่ีตามค าสั่งซ้ือไปยงับุคคลภายนอกโดยการ แจง้ไปยงัผูข้ายโด
ยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมใดๆจากผูข้าย 
 
33. การยกเวน้ภาษีขาย สินคา้ท่ีซ้ือตามค าสั่งซ้ือถูกระบุตามกระบวนการในอุตสาหกรรม 
และอาจไดรั้บการยกเวน้ภาษีขาย ในกรณีน้ี คือหมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี และ /หรือ 
ขอ้มูลการไดรั้บการยกเวน้อ่ืนๆจะมีระบุไวใ้นค าสั่งซ้ือ ขอ้ก าหนดเสริมของแต่ละประเทศ 
หรือเป็นอยา่งอ่ืนตามท่ีผูซ้ื้อระบุ 
 
34. กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั เขตอ านาจศาล  
สัญญาซ้ือขายและค าสั่งซ้ือใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาทท่ีไม่สามารถตกลงไดต้ามสัญญาน้ี 
ใหเ้สนอขอ้พิพาทดงักล่าวต่อศาลแพง่ในกรุงเทพมหานคร   
 
35. ภาษา การแยกออกจากกนั การไร้ซ่ึง การสละสิทธิโดยปริยาย   
คู่สัญญายอมรับวา่เป็นเจตจ านงของคู่สัญญาท่ีจะใหข้อ้ก าหนดและเอกสารทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งเป็นภาษาอั
งกฤษเท่านั้น  ถา้ขอ้ก าหนดในค าสั่ง ซ้ือไม่มีผลบงัคบัหรือใชบ้งัคบัไม่ไดภ้ายใต ้บทบญัญติั ระเบียบ 
ขอ้บญัญติั ค าสั่งของฝ่ายบริหารใดๆหรือหลกักฎหมายอ่ืน 
ใหถื้อวา่ขอ้ก า หนดดงักล่าวถูกปรับปรุงหรือลบตามแต่กรณี 
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แต่เพียงเท่ากบัขอบเขตท่ีจ าเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 
ขอ้ก าหนดท่ียงัคงอยูใ่นค าสั่งซ้ือยงัมีผลและบงัคบัใชอ้ยา่งสมบูรณ์  
การไม่ใชสิ้ทธิของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในการเรียกฝ่ายอ่ืนช าระหน้ีตามขอ้ก าหนดในค าสั่ งซ้ือในเวลา
ใดๆจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการเรียกใหช้ าระหน้ีในเวลาใดๆต่อมา 
หรือการสละสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายใดเก่ียวกบัการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของค าสั่งซ้ือ 
ไม่เป็นการสละสิทธิเก่ียวกบัการผดิขอ้ก าหนดเดิมหรือขอ้ก าหนดอ่ืนตามค าสั่งซ้ือใดๆภายหลงั 
 
36. การด ารงอยู ่ หนา้ท่ีของผูข้ายท่ีมีต่อผูซ้ื้อยงัคงมีผลบงัคบัใชแ้มค้  าสั่งซ้ือสินคา้จะส้ินสุดลง 
เวน้แต่ค าสั่งซ้ือก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
37. ขอ้ตกลงทั้งหมด การแกไ้ขเพิ่มเติม เวปไซตข์องผูซ้ื้อ  (ก) เวน้แต่ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 1 
ค าสั่งซ้ือพร้อมกบัส่ิงท่ีแนบมา เอกสารแนบทา้ย ใบเสริม 
ขอ้ตกลงอ่ืนๆของผูซ้ื้อท่ีเป็นขอ้ตกลงระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัขอ้ตกลงระหวา่งผูซ้ื้อและ
ผูข้ายเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆท่ีอยูใ่นค าสั่งซ้ือ ค าสั่งซ้ืออาจไดรั้บกา รแกไ้ขเฉพาะแต่ ( 1 ) 
การแกไ้ขท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีท าโดยผูแ้ทนท่ีมีอ านาจของแต่ละฝ่าย หรือ ( 2 ) 
เพื่อการเปล่ียนภายในขอบเขตของ ขอ้ 9 โดยการเปล่ียนแปลง ค าสั่งซ้ือท่ีออกโดยผูซ้ื้อ (ข ) 
ผูซ้ื้ออาจแกไ้ขขอ้ก าหนดและเง่ือนไขค าสั่งซ้ือเป็นคร้ังคราวโดยการประกาศแกไ้ขขอ้ ก าหนดและเง่ือนไ
ขค าสั่งซ้ือในเวปไซตข์องผูซ้ื้อ (หรือเวปไซตอ่ื์นท่ีเช่ือมโยงไดโ้ดยตรงบนเวป็ไซตด์งักล่าว ) 
ตามท่ีระบุบนหนา้ของค าสั่งซ้ือน้ี (“เวปไซตข์องผูซ้ื้อ ”) ไดท่ี้ http://www.johnsoncontrols.com/ae-terms 
ก่อนวนัท่ีมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดและเง่ือนไขจะมีผลบงัคบัใช ้
การแกไ้ขขอ้ก าหนดและเง่ือนไขค าสั่งซ้ือดงักล่าวบงัคบัถึงการ แกไ้ข /เปล่ียนแปลงทุกค าสั่งซ้ือ 
และค าสั่งซ้ือใหม่ท่ีออกในวนัท่ีหรือหลงัจากวนัท่ีการแกไ้ขดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
ผูข้ายมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบเวปไ ซตข์องผูซ้ื้อเป็นระยะๆ ( ค ) 
เวปไซตข์องผูซ้ื้ออาจประกอบดว้ยขอ้ก าหนดเพิ่มเติมเฉพาะส าหรับบางรายการท่ีค าสั่งซ้ือครอบคลุมรวม
ถึงการติดฉลาก  การบรรจุภณัฑ์  การขนส่ง  การส่งมอบ  และขอ้ก าหนดคุณภาพ  กระบวนการ  ค าสั่ง  
ขอ้ปฏิบติั  รายการดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ืงของขอ้ก าหนดและค าสั่งซ้ือดว้ย 
ผูซ้ื้ออาจมีการปรับปรุงขอ้ก าหนดดงักล่าวโดยการประกาศการแกไ้ขดงักล่าวบนเวปไซตข์องผูซ้ื้อเป็นคร้ั
งคราว 
ในกรณีใดท่ีค าสั่งซ้ือและเวปไซตข์องผูซ้ื้อไม่สอดคลอ้งกนัใหเ้ง่ือนไขตามค าสั่งซ้ือมีผลบงัคบัเหนือกว่ า 
เวน้แต่ในเวปไซตข์องผูซ้ื้อระบุรายการไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

http://www.johnsoncontrols.com/ae-terms
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38.  การใชสิ้ทธิเรียกร้องโดยผูข้าย  
การด าเนินคดีใดๆตามกฎหมายหรือการด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการโดยผูข้ายภายใตค้  าสั่งซ้ือ จะตอ้งเ
ร่ิมตน้ภายในสอง ( 2 ) ปี 
หลงัจากไดมี้การฝ่าฝืนหรือเหตุการณ์อ่ืนท่ีก่อใหเ้กิดสิทธิเรียกร้องแก่ผูข้ายหรือวนัท่ีผูข้ายทราบถึงการมีอ
ยู ่(ขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดการมีอยู)่ ของสิทธิเรียกร้องดงักล่าวแลว้แต่ส่ิงใดจะเกิดข้ึนก่อน 


