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(คําแปล) 
-หัวกระดาษจอหนสัน คอนโทรล- 

 

ขอกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อที่บังคับใชทั่วโล
ก 

แกไขเพิ่มเติมครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
 

1. คําเสนอ การรับรอง ขอกําหนดเฉพาะ ตัวผูซื้อ 
สัญญาเพิ่มเติมของแตละประเทศ สัญญาสั่งซ้ือทุกสัญญาที่ผูซือ้ทาํข้ึน 
(“สญัญาสัง่ซือ้”) เปนคาํเสนอทีท่าํถึงผูขายเพือ่ซือ้สนิคาและ/หรอืบรกิาร 
(“สินคาหรือบริการ”) 
ซ่ึงมีขอกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อเหลาน้ีรวมอยูและอยูใตบังคั
บขอกําหนดและเงื่อนไขเหลาน้ี 
รวมทั้งสัญญาเพิ่มเติมของแตละประเทศที่เก่ียวของ 
(ตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “ขอกําหนด”) 
สัญญาสั่งซื้อดังกลาวจะนํามาใชแทนขอตกลง คําสั่ง การเสนอราคา 
ขอเสนอและการติดตอสื่อสารอื่นทั้งปวงที่ทําข้ึนกอนหนาน้ีเก่ียวกับสินค
าและ/หรือบริการที่ระบุไวในสัญญาสั่งซื้อ 
ยกเวนสัญญาที่ทําข้ึนกอนหนาน้ีและมีการลงนามแลว (เชน 
หนังสือแสดงวาไดงาน หนังสือแจงเกี่ยวกับงาน 
หรือสัญญาวาจะไมเปดเผยขอมูล) 
จะยังคงมีผลบังคับตอไปเทาที่ไมขัดแยงโดยตรงกับสัญญาสั่งซื้อ 
การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดของผูซื้อจะตองระบุไวอยางชัดเจนในสัญ
ญาสั่งซื้อ 
และจะไมถือวาสัญญาสั่งซื้อเปนการรับคําเสนอหรือขอเสนอที่ผูขายทํา
ข้ึนแตอยางใด 
การระบุในสัญญาสั่งซื้อถึงคําเสนอหรือขอเสนอใดที่ผูขายทําข้ึนเปนเพี
ยงเพื่อนํารายละเอียดหรือขอกําหนดเฉพาะของสินคาหรือบริการในขอ
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เสนอที่ทําข้ึนกอนหนามารวมไวเทาน้ัน 
แตทั้งน้ีจะเฉพาะเทาที่รายละเอียดหรือขอกําหนดเฉพาะดังกลาวจะไมขั
ดกับรายละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญาสั่งซื้อ 
การดําเนินการตอไปนี้จะเปนการยอมรับของผูขายซึ่งขอกําหนดน้ีและเ
ปนการกอใหเกิดสัญญา (ก) เริ่มงานใดตามสัญญาสั่งซื้อ (ข) 
ทําหนังสือรับสัญญาสั่งซื้อ หรือ (ค) 
การดําเนินการอื่นที่เปนการรับรองวามีสัญญาเกี่ยวกับสาระสําคัญของสั
ญญาสั่งซื้อเกิดข้ึน 
สัญญาสั่งซื้อจะมีข้ึนภายใตเง่ือนไขที่วาผูขายยอมรับในขอกําหนดน้ีโด
ยตลอดแลว 
ขอกําหนดเพิ่มเติมหรือขอกําหนดที่ตางออกไปซึ่งผูขายเสนอ 
ไมวาจะเปนเอกสารเสนอราคา หนังสือรับรอง 
ใบแจงหนี้หรือเอกสารอื่นใดที่ผูซื้อไมเห็นชอบจะถือวาผูซื้อไมยอมรับเอ
กสารนั้นอยางชัดแจงและจะไมถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาสั่งซื้อ 
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสั่งซื้อทุกฉบับจะทาํไดเฉพาะตามขอ 37 
เทาน้ัน ทัง้น้ี “ผูซือ้” ไดแกบรษัิทสาขาหรอืบรษัิทในเครอืของจอหนสนั 
คอนโทรลส อิงคตามที่ระบุไวในสัญญาสั่งซื้อ 
หากไมมีชื่อระบุไวผูซื้อจะไดแกฝาย Building Efficiency 
ของจอหนสัน คอนโทรลส อิงค 
เวนแตจะไดระบุไวเปนประการอื่นในใบรายการที่เก่ียวของ 
อนึ่งขอกําหนดของสัญญาสั่งซื้อจะรวมทั้ง 
(และหากมีการระบุไวจะถูกนํามาใชแทนโดย) 
สัญญาเพิ่มเติมของแตละประเทศในสวนของประเทศที่มีการทําสัญญาสั่
งซื้อน้ันและ/หรือประเทศที่ผูขายตั้งอยูตามที่ระบุไวในสัญญาสั่งซื้อ 
 
2. ระยะเวลาของสัญญาสั่งซื้อ 
ภายใตบังคับของสิทธิในการบอกเลิกของผูซื้อ 
สัญญาที่เกิดข้ึนจากสัญญาสั่งซื้อจะมีผลผูกพันคูสัญญาเปนเวลาหนึ่งป
นับแตวันที่สงสัญญาสั่งซื้อน้ันใหกับผูขาย 
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หรือหากมีการระบุวันครบกําหนดระบุไวใหถือเปนดังน้ัน 
และภายใตบังคับของสิทธิในการบอกเลิกของผูซื้อ 
สัญญาสั่งซื้อจะตออายุออกไปโดยอัตโนมัติเปนเวลาหนึ่งปหลังจากชวง
แรกของสญัญาเวนแตผูขายจะทาํหนงัสอืบอกกลาวลวงหนาอยางนอย 
180 
วันกอนสิ้นสุดระยะเวลาปจจุบันของสัญญาเพื่อแจงวาผูขายไมประสงคจ
ะตออายุสัญญาสั่งซื้อ 
 
3. จาํนวน การสงมอบ เอกสารสงของทีส่าํคญั (material releases) 
 
จํานวนที่ระบุในสัญญาสั่งซื้อทุกสัญญาตามที่มีการประมาณการนั้นเปน
การประมาณการยอดสูงสุดของผูซื้อสําหรับสินคาหรือบริการที่ผูซื้ออาจ
ซ้ือจากผูขายตามระยะเวลาของสัญญาที่ระบุไวในสัญญาสั่งซื้อ 
หากไมมีการระบุจํานวนของหรือระบุไวเปนศูนย (ก) 
ผูขายจะตองจัดหาสินคาหรือบริการที่ผูซื้อกําหนดไวตามจํานวนที่ผูซื้อ
ระบุในเอกสารสงของของที่สําคัญ (ข) 
เวนแตจะมีการระบุไวอยางชัดแจงในสัญญาสั่งซื้อ 
ผูซื้อไมตองซื้อสินคาหรือบริการจากผูขายเพียงรายเดียว และ (ค) 
ในกรณีที่เปนการซื้อสินคาผูซื้อจะตองซื้อสินคาไมต่ํากวาหนึ่งชิ้นหรือห
น่ึงหนวยของสินคา 
หรือหากเปนการซื้อบริการผูซื้อจะตองซื้อในจํานวนที่ไมนอยกวาที่ระบุ
วาเปนคําสั่งยืนยันในใบสงของ ใบขนสงสินคา 
ใบแจงหรือเอกสารสงของในลักษณะคลายคลึงกัน 
(“เอกสารสงของที่สําคัญ”) 
ซ่ึงผูซื้อสงใหผูขายหรือเทาที่ระบุไวอยางชัดแจงในคําสั่งยืนยันใน 
หนังสือแจงเกี่ยวกับงานที่ผูซื้อลงนาม     
ผูซื้ออาจกําหนดใหผูขายใชระบบแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันหรือระบ
บบริหารจัดการสินคาที่คลายคลึงกัน 
โดยผูขายจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการดังกลาวเพื่อใช
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ในการแจงเรื่องเอกสารสงของที่สําคัญ   
การรับรองการขนสงสินคาและขอมูลอื่น  
ผูซื้อสามารถซื้อของเพิ่มเติมจากจํานวนสินคาหรือบริการที่ระบุไวโดยใ
ชเอกสารสงของที่สําคัญ เวนแตผูซื้อจะกําหนดไวเปนประการอื่น 
ความเสี่ยงจากการสูญหายจะเปลี่ยนจากของผูขายไปเปนของผูซื้อเมื่อ
สงของดังกลาวใหกับผูขนสงสินคาของผูซื้อ 
(หรือหากการขนสงสินคากระทําโดยผูขายหรือผูขนสงอิสระ 
ใหถือวาความเสี่ยงนั้นตกเปนของผูซื้อเมื่อสงมอบใหที่สถานที่ที่ผูซื้อกํา
หนดไว) อนึ่งเวลาและปริมาณเปนเงื่อนไขสําคัญของสัญญาสั่งซื้อ 
ดังน้ันผูขายตกลงจะสงมอบของตามจํานวนและตามเวลาที่ผูซื้อกําหนด
ในสัญญาสั่งซื้อและเอกสารสงของที่สําคัญ 
เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันไวเปนประการอื่น 
ผูซื้อสามารถเปลี่ยนเวลาการสงสินคาหรือระงับการสงสินคาที่ระบุกําหน
ดไวได ซึ่งทั้ง 
ในสองกรณีดังกลาวหามผูขายเปลี่ยนแปลงราคาสินคาหรือบริการแตอ
ยางใด และผูซื้อมิไดมีภาระผูกพันที่จะตองรับการสงมอบกอนกําหนด 
การสงมอบลาชา การสงมอบแตบางสวนหรือเกินกวาที่สั่ง 
 
4. การเรียกเก็บเงิน การกําหนดราคา และคาระวางพิเศษ 
เวนแตจะระบุไวอยางชัดแจงในสัญญาสั่งซื้อใตหัวขอ “คาระวาง” 
ราคาสินคาหรือบริการจะรวมคาเก็บรักษา คาดําเนินการ 
คาบรรจุหีบหอและคาใชคารวมทั้งคาธรรมเนียมอื่นทั้งหมดของผูขาย 
ทั้งน้ีกฎ Incoterms 2000 
จะนํามาใชบังคับกับของที่สงทั้งหมดยกเวนที่สงภายในสหรัฐอเมริกา 
และเวนแตจะระบุไวเปนประการอื่นในสัญญาสั่งซื้อ 
สินคาหรือบริการจะสงเปนแบบ FCA (loaded) 
จากสถานที่ผลิตขั้นสุดทายของผูขายโดยใชยานพาหนะในการขนสงข
องผูซื้อ 
เอกสารเรียกเก็บเงินคาสินคาหรือบริการจะตองระบุหมายเลขสัญญาสั่ง



 

- 5 - 

ซื้อ หมายเลขสงของหรือหมายเลขที่มีการเปลี่ยนแปลง 
หมายเลขในสวนของผูซือ้ หมายเลขของผูขาย (หากม)ี จาํนวนชิน้ทีส่ง 
จํานวนกลองหรือภาชนะบรรจุที่ใชในการสง 
หมายเลขใบตราสงและขอมูลที่ผูซื้อกําหนด 
ผูซื้อจะชําระเงินสําหรับใบเรียกเก็บเงินที่เปนไปตามขอกําหนดและเงื่อ
นไขของสัญญาสั่งซื้อ 
นอกจากนี้ราคารวมจะรวมบรรดาภาษีอากรยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มที่รัฐบา
ลเรียกเก็บซึ่งจะตองแสดงไวแยกตางหากในใบเรียกเก็บเงินของผูขายใ
นการสงของทุกครั้ง ผูซื้อไมตองรับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีธุรกิจ 
ภาษีเงินเดือนหรือภาษีที่เรียกเก็บกับรายไดหรือทรัพยสินของผูขาย 
ผูขายจะเปนผูชําระคาระวางพิเศษที่เกินจากคาระวางปกติหากผูขายจํา
เปนตองใชวิธีการสงที่รวดเร็วเพื่อใหเปนไปตามวันสงมอบที่ตกลงกันไว
เนื่องจากการกระทําหรือละเวนที่จะกระทําของผูขายเอง 
ผูขายจะตองจายคาใชจายที่เกิดกับผูซื้อรวมทั้งคาใชจายที่ลูกคาของผู
ซื้อเรียกเอาจากผูซื้อเนื่องจากผูขายไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดใน
เรื่องการสงมอบหรือการสงของได 
 
5. การบรรจุหีบหอ การทําเครื่องหมาย การสงของ 
การเปดเผยขอมูล คําเตือนหรือคําแนะนําพิเศษ 
ผูขายจะดําเนินการตอไปนี้ (ก) บรรจุ 
ทําเครื่องหมายและสงสินคาหรือบริการตามขอกําหนดของผูซื้อ 
ผูขนสงสนิคาทีเ่ก่ียวของและประเทศทีเ่ปนจดุหมายปลายทางในการสง 
(ข) สงของตามเสนทางที่ผูซื้อสั่ง (ค) 
ทําฉลากหรือปายบนหีบหอทุกหีบหอตามที่ผูซื้อสั่ง (ง) 
สงมอบเอกสารพรอมของซึ่งแสดงหมายเลขสัญญาสั่งซื้อ 
หมายเลขสงของหรอืหมายเลขทีม่กีารแกไข หมายเลขในสวนของผูซือ้ 
หมายเลขของผูขาย (หากมี) จํานวนชิ้นที่สง 
จํานวนภาชนะบรรจุในการสงครั้งน้ัน ชื่อผูขายและหมายเลข 
รวมทั้งหมายเลขใบตราสง (จ) 
สงใบตราสงตัวจริงหรือใบรับของตัวจริงในแตละเที่ยวที่สง   
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ใหตามคําสั่งของผูซื้อหรือตามขอกําหนดของผูสงสินคาทันที  
ผูขายจะตองใหขอมูลตอไปนี้แกผูซื้อตามแบบที่ผูซื้อขอทันที (1) 
รายชื่อสวนประกอบหรือวัสดุตางๆ ในสินคา (2) ปริมาณสวนประกอบ 
และ (3) 
ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสวนประกอบหรือสวนที่พิ่มเติมของส
วนประกอบดังกลาว กอนทีจ่ะสงสนิคาผูขายจะสงหนงัสอืเตอืนถงึผูซือ้ 
(รวมทั้งฉลากที่เหมาะสมเกี่ยวกับสินคา 
ภาชนะบรรจุและหีบหอรวมทั้งและไมจํากัดเพียงวิธีการกําจัดและนํามาใ
ชใหม 
เอกสารเรือ่งขอมลูดานความปลอดภยัและหนงัสอืรบัรองการวเิคราะห) 
ของวัสดุอันตรายหรือวัสดุตองหามซ่ึงเปนสวนประกอบของสินคา 
รวมทั้งคําแนะนําพิเศษในการดําเนินการที่จําเปนตองแจงใหผูขนสงสิน
คา 
ผูซื้อและพนักงานของบุคคลดังกลาวทราบวาควรจะใชวิธีการอยางไรจึ
งจะเหมาะสมในการดําเนินการ ขนสง แปรรูป ใชหรือจําหนายสินคา 
ภาชนะบรรจุและการบรรจุหีบหอ 
ทัง้น้ีผูขายจะตองปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทัง้ปวงของประเทศ รฐั 
จังหวัดและทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่บรรจุในผลิตภัณฑและปายเตือน 
รวมทั้งและไมจํากัดเพียงกฎหมายวาดวยการควบคุมสารพิษของสหรัฐอ
เมรกิาและคาํสัง่ของสหภาพยโุรปฉบบั 2002/96/EC และ 2002/95/EC 
วาดวยขอหามเกี่ยวกับสารอันตรายบางอยาง  
ผูขายจะตองชําระคืนคาใชจายใดที่เกิดข้ึนเนื่องจากการบรรจุหีบหอ 
การทําเครื่องหมาย การกําหนดเสนทางหรือการขนสงที่ไมถูกตอง 
 
6. ศุลกากร และเรื่องที่เก่ียวของ 
เครดิตหรือสิทธิประโยชนที่มาจากสัญญาสั่งซื้อรวมทั้งเครดิตการคา 
เครดิตการสงออกหรือการคืนภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมจะเปนของผูซื้
อ ผูขายจะจัดหาขอมูลและหนังสือรับรอง 
(รวมทั้งหนังสือรับรองแหลงกําเนิดของสินคาของนาฟตา) 
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ที่จําเปนเพื่อใหผูซื้อ (หรือลูกคาของผูซื้อ) 
ไดรับสิทธิประโยชนหรือเครดิตดังกลาว 
ผูขายจะตองปฏิบัติตามภาระผูกพันอันเกี่ยวกับศุลกากรหรือนาฟตา 
ขอกําหนดเรื่องการแสดงเครื่องหมายแหลงกําเนิดหรือขอกําหนดเรื่องก
ารปดฉลาก 
รวมทั้งขอกําหนดเรื่องแหลงกําเนดิของสวนประกอบทีผ่ลติในประเทศ 
และผูขายจะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับใบอนุญาตสงออกหรือหนังสืออนุญ
าตตางๆ 
ที่จําเปนในการสงออกสินคาหรือบริการเวนแตจะระบุไวเปนประการอื่น
ในสัญญาสั่งซื้อ 
ซ่ึงในกรณีดังกลาวผูขายจะตองใหขอมูลที่จําเปนเพื่อใหผูซื้อสามารถไ
ดรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตดังกลาว 
ผูขายจะตองทําหนังสือแจงใหผูซื้อทราบทันทีหากมีวัสดุหรือสวนประก
อบใดที่ผูขายใชในการดําเนินการตามสัญญาสั่งซื้อที่ผูขายซื้อในประเ
ทศนอกเหนือจากประเทศที่จะสงมอบสินคาหรือบริการ 
ผูขายจะสงเอกสารหลักฐานและขอมูลที่จําเปนเพื่อกําหนดประเทศที่เปน
แหลงกําเนิดและปฏิบตัิตามขอกําหนดเก่ียวกับแหลงกําเนิดของประเทศ
ที่เก่ียวของ 
และผูขายจะตองแจงใหผูซื้อทราบทันทีเก่ียวกับวัสดุหรือสวนประกอบที่
นําเขาไปในประเทศทีเ่ปนแหลงกําเนดิรวมทัง้อากรทีร่วมอยูในราคาซือ้ 
   
ทั้งน้ีหากมีการผลิตสินคาในประเทศนอกเหนือจากประเทศที่สงมอบสินค
า ผูขายจะตองทําเครื่องหมายแจงวา “ผลิตใน 
[ชื่อประเทศที่เปนแหลงกําเนิดสินคา]” บนสินคา  
และผูขายจะตองมอบเอกสารที่จําเปนใหกับผูซื้อและหนวยงานราชการ
ที่เก่ียวของเพื่อพิจารณาถึงการยอมใหนําของเขาและผลจากการนําเขา
สินคาเขามาในประเทศที่มีการนําเขาของนั้น 
ผูขายขอรับรองวาขอมูลใดที่จัดสงใหผูซื้อเก่ียวกับการนําเขาหรือสงออ
กสินคาหรือบริการเปนขอมูลที่แทจริงและขอรับรองวาการซื้อขายทั้งหม
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ดที่ระบุไวในสัญญาสั่งซื้อจะอยูในราคาที่ไมต่ํากวาราคายุติธรรมตามก
ฎหมายวาดวยการทุมตลาดของประเทศที่จะสงออกของไปในประเทศนั้
น 
 
7. การตรวจ สนิคา/บรกิารทีไ่มเปนไปตามขอกาํหนด การตรวจสอบ 
ผูซื้อสามารถเขาไปยังโรงงานของผูขายเพื่อตรวจโรงงาน สินคา 
วัสดุและทรัพยสินใดของผูซื้ออันเกี่ยวของกับสัญญาสั่งซื้อ 
การตรวจสินคาที่ผูซื้อทําข้ึนในระหวางผลิต 
กอนทําการสงมอบหรือหลังการสงมอบในเวลาอันสมควรจะไมถือเปนก
ารตรวจรับสินคาระหวางผลิตหรือสินคาสําเร็จรูป 
การที่ผูซื้อตรวจรับหรือไมทําการตรวจจะไมทําใหผูขายพนจากความรั
บผิดหรือการรับประกันตางๆ 
และไมมีขอกําหนดใดในสัญญาสั่งซื้อที่จะปลดผูขายจากภาระในการท
ดสอบ ตรวจสอบหรือการควบคุมคุณภาพ 
หากมีการสงสินคาที่มีขอชํารุดบกพรองถึงผูซื้อและผูซื้อปฏิเสธไมรับขอ
งดังกลาว 
จะหักของจํานวนดังกลาวออกจากสัญญาสั่งซื้อเวนแตผูซื้อจะแจงผูขาย
เปนประการอื่น 
และผูขายจะตองไมนําของมาแทนจํานวนที่ลดลงหากไมไดรับเอกสารส
งของฉบับใหมจากผูซื้อ       อนึ่ง 
นอกจากการแกไขความเสียหายอื่นที่ผูซื้อมีแลว (1) 
ผูขายตกลงจะรับคืนสินคาหรือบริการและเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่มีข
อชํารุดบกพรองใหใหมตามที่ผูซื้อเห็นวาจําเปน 
โดยผูขายจะตองรับผิดชอบคาใชจายและความเสี่ยงตามราคาเต็มที่เรีย
กเก็บเงิน (2) 
ผูซื้อสามารถแกไขสินคาหรือบริการที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของสัญ
ญาสั่งซื้อในขณะใดก็ไดกอนสงจากโรงงานของผูซื้อ และ/หรือ (3) 
ผูขายจะชดใชคาใชจายทั้งปวงในอัตราตามควรอันเนื่องมาจากการไม
รับหรือการแกไขสินคาหรือบริการที่มีขอชํารุดบกพรอง 
ผูขายจะทําบันทึกการดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาเหมาะสมหลังจ
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ากวันที่รับตัวอยางของที่มีขอชํารุดบกพรองและจะดําเนินการใดก็ตามที่
จําเปนเพื่อแกไขขอชํารุดบกพรองนั้น 
การชําระเงินสําหรับสินคาหรือบริการที่ไมเปนไปตามขอกําหนดไมไดเ
ปนการยอมรับของ 
และไมจํากัดสิทธิหรือทําใหสิทธิของผูซื้อในการเรียกรองการแกไขควา
มเสียหายตามหลักกฎหมายและความเปนธรรมตองเสื่อมเสียไป 
อีกทั้งไมไดปลดผูขายจากความรับผิดเก่ียวกับความชํารุดบกพรองที่ไมเ
ห็นประจักษ      
เมื่อทําคําบอกกลาวตามควรถึงผูขายแลวผูซื้อหรือลูกคาของผูซื้อไมวา
จะโดยตรงหรือโดยออมสามารถดําเนินการตรวจสอบตามปกติที่โรงงาน
ผลิตของผูขายเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ราคาหรือการสงมอบ 
ผูขายจะตองดําเนินการใหขอกําหนดในสัญญาของผูขายที่ทํากับผูรับจ
างชวงของผูขายใหสิทธิทั้งปวงที่ระบุไวในขอนี้แกผูซื้อและลูกคาของผู
ซื้อ 
 
8. การชําระเงิน 
เวนแตจะมีขอกําหนดเรื่องการชําระเงินระบุไวเปนประการอื่นในสัญญา
สั่งซื้อ 
ผูซื้อจะชําระเงินที่ระบุในใบเรียกเก็บเงินที่ถูกตองตามเกณฑที่กําหนดไ
วในสัญญาเพิ่มเติมที่ใชบังคับของแตละประเทศ (หากมี) 
ใบเรียกเก็บเงินคาอุปกรณเครื่องใชและ/หรืออุปกรณหลักในการผลิตจะ
ออกไดเฉพาะที่ไดรับอนุมัติและระบุไวในสัญญาสั่งซื้อ 
ผูซื้อสามารถชะลอการชําระเงินในระหวางรอหลักฐานวาไมมีภาระติดพั
นหรือการเรยีกรองเกีย่วกบัสนิคาหรอืบรกิารทีจ่ดัใหตามสญัญาสัง่ซือ้ 
โดยหลักฐานดังกลาวจะตองอยูในแบบและมีรายละเอียดที่ผูซื้อขอ 
และใหทําการชําระเงินตามสกุลเงินที่ระบุไวอยางชัดแจงในสัญญาสั่งซื้
อ 
หากไมมีการระบุสกุลเงินใหทําการชําระเปนเงินเหรียญสหรัฐโดยทํากา
รชําระทางไปรษณียกอนหรือในวันที่ครบกําหนดชําระเงินเวนแตผูซื้อจ
ะตกลงไวเปนประการอื่นอยางชัดแจง 
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9. การเปลี่ยนแปลง 
ผูซื้อขอสงวนสิทธิในการสั่งใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือดําเนินการใหผูขา
ยทําการเปลี่ยนแปลงแบบวาด รายละเอียดเฉพาะ 
ตัวอยางหรือรายละเอียดของสินคาหรือบริการ 
นอกจากนี้ผูซื้อยังขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานที่ระบุไ
วในสัญญาสั่งซื้อรวมทั้งงานเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบ 
ทดสอบหรือควบคุมคุณภาพ 
อีกทั้งผูซื้ออาจกําหนดใหใชวัตถุดิบของผูซื้อเองหรือของบุคคลภายนอ
กซ่ึงผูขายจะตองทําการเปลี่ยนแปลงตามที่ขอโดยทันที 
หากผูขายจะขอเปลี่ยนแปลงราคาหรือเวลาในการทํางานอันเนื่องจากก
ารเปลี่ยนแปลงขางตน 
ผูขายจะตองแจงใหผูซื้อทราบเปนลายลักษณอักษรภายในสิบวันหลังจ
ากวันที่ไดรับคําบอกกลาวแจงเรื่องการเปลี่ยนแปลง 
ผูซื้อสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเฉ
พาะ ราคาหรือเวลาทํางานจากผูขายได 
และผูขายจะตองไมทําการเปลี่ยนแปลงแบบ รายละเอียดเฉพาะ 
กระบวนการผลิต บรรจุหีบหอ การทําเครื่องหมาย การขนสง  ราคา 
วันสงมอบหรือสถานที่สงมอบสินคาหรือบริการเวนแตจะไดรับคําสั่งหรือ
คํายินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อ 
 
10. การรบัประกนั  ผูขายขอรบัรองและรบัประกนัอยางชดัแจงตอผูซือ้ 
ผูสืบสิทธิ 
ผูรบัโอนและลกูคาของผูซือ้วาสนิคาหรอืบรกิารทีส่งมอบใหกับผูซือ้ (ก) 
เปนไปตามรายละเอียดเฉพาะ มาตรฐาน แบบวาด ตัวอยาง 
รายละเอยีดและการแกไขเปลีย่นแปลงทีส่งใหกับผูซือ้หรอืทีผู่ซือ้สงให 
(ข) เปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับ คําสั่ง 
ขอบังคับและมาตรฐานในประเทศที่จะมีการขายสินคาหรือผลิตภัณฑอื่
นที่ประกอบเขากับสินคาหรือบริการตามสัญญาให (ค) 
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ซ้ือขายงายในตลาดและปราศจากสวนชํารุดบกพรองในการออกแบบ 
(ในสวนที่ออกแบบโดยผูขาย) ในวัสดุ และในคุณภาพฝมือ และ (ง) 
ไดรับการคัดสรรและออกแบบ (ในสวนที่ออกแบบโดยผูขาย) 
ผลิตและประกอบโดยผูขายตามการใชประโยชนที่ผูซื้อระบุไวและเหมา
ะสมกับประโยชนที่ผูซื้อมุงหวัง  
ทั้งน้ีระยะเวลาประกันสูงสุดจะไมเกินสามปนับแตวันที่ผูซื้อรับสินคาหรือ
บริการ ตามระยะเวลารับประกันที่กฎหมายที่เก่ียวของกําหนดไว 
หรือตามระยะเวลารับประกันที่ผูซื้อหรือลูกคาของผูซื้อเสนอใหกับผูใช
สินคาหรือบริการซ่ึงติดตั้งอยูบนผลิตภัณฑหรือเปนสวนหนึ่งของผลิตภั
ณฑ     
และในการใหบริการทั้งปวงผูขายขอรับรองวาการทํางานของผูขายจะเ
ปนอยูในลักษณะที่ดีและมีคุณภาพ 
อีกทั้งเปนไปตามมาตรฐานและรายละเอียดเฉพาะที่ตกลงไวกับผูซื้อหรือ
เปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
ผูขายจะทําหนังสือแจงผูซื้อทันทีเมื่อผูขายทราบวามีสวนชํารุดบกพรอง
ในสวนประกอบ อุปกรณประกอบ 
แบบของสินคาหรือบริการซ่ึงเปนอันตรายหรือจะเปนอันตรายตอมนุษย
หรือทรัพยสิน และการที่ผูซื้อเห็นชอบกับแบบ แบบวาด สาร 
กระบวนการหรือรายละเอียดเฉพาะใดจะไมปลดผูขายจากการรับประกั
นเหลาน้ี 
 
11. คุณภาพและการพัฒนาสินคาหรือบริการ         
แผนการที่กําหนดใหกระทํา 
ผูขายจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและระบบ
ตรวจสอบ รวมทั้งมาตรฐานและระบบที่เก่ียวของ 
(และไมจํากัดเพียงนโยบายเรื่องการควบคุมคุณภาพ QS 9000 และ 
ISO 9000) ซึ่งผูซื้อกําหนดขึ้น 
นอกจากนี้ผูขายจะตองเขารวมแผนการเกี่ยวกับคุณภาพและการพัฒนา
ของผูจัดสงสินคาของผูซื้อตามที่ผูซื้อกําหนด 
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เวนแตจะมีการระบุไวเปนประการอื่นในสัญญาเพิ่มเติมของแตละประเท
ศ    
และเมื่อผูซื้อรองขอผูขายจะเขารวมในแผนการและปฏิบัติตามมาตรฐา
นของผูซื้อตอไปนี้ (ก) 
คูมือวาดวยมาตรฐานของผูจัดสงสินคาที่ผูซื้อจัดให 
(รวมทัง้ขอกาํหนดยอยและแบบตางๆ) (ข) การประเมนิผลผูจดัสงสนิคา 
(ค) 
การคาดการณธุรกิจที่เปนธุรกิจกลุมยอยตามที่ระบุไวและดูไดในเวบไซ
ตของจอหนสัน คอนโทรลส อิงค http://www.johnsoncontrols.com   
       ในกรณีที่แผนการ 
มาตรฐานที่ระบุขางตนสวนใดขัดกับบทบัญญัติอยางชัดแจงในขอกําห
นดน้ีใหถือตามขอกําหนดน้ี 
 
12. เอกสารเกี่ยวกับบริการ 
ผูขายจะจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการบริการและวัสดุอื่นใหตามที่ผูซื้อขอเ
พื่อสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการขายของผูซื้อโดยไมคิดคาบริการเพิ่มเ
ติมแตอยางใด 
 
13. การแกไขความเสียหาย 
สิทธิและการแกไขความเสียหายที่ผูซื้อสงวนไวในสัญญาสั่งซื้อจะเปนม
าตรการหนึ่งในและเพิ่มเติมจากการแกไขความเสียหายตามหลักกฎหม
ายหรือหลักความเปนธรรมอื่นทั้งปวง 
ผูขายจะตองชดใชความเสียหายเกี่ยวเนื่องหรือความเสียหายสืบเนื่องที่เ
กิดจากการที่ผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาหรือจากการที่สินคาหรือบริการ
ไมเปนไปตามขอกําหนดรวมทั้งและไมจํากัดเพียงคาธรรมเนียม 
คาใชจายหรือคาเสียหายที่เกิดข้ึนกับผูซื้อหรือลูกคาของผูซื้อไมวาจะโ
ดยตรงหรือโดยออม (ก) ในการตรวจสอบ คัด 
ซอมแซมหรือเปลี่ยนสินคาที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (ข) 
เปนผลมาจากการหยุดชะงักในการผลิต (ค) 
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มีการเรียกคืนสินคาหรือมีการแกไขบริการ (ง) 
เปนผลมาจากการบาดเจ็บ (หรือเสียชีวิต) 
หรือการเสียหายของทรัพยสินอันเนื่องมาจากสินคาหรือบริการไมเปนไ
ปตามที่กําหนด   
ทั้งน้ีคาเสียหายจะรวมถึงคาบริการที่ปรึกษาที่เกิดกับผูซื้อ 
ผูขายจะเขาทําสัญญาแยกตางหากสําหรับการจัดการหรือดําเนินการเกี่
ยวกับการเรียกเงินคืนสําหรับการรับประกันในสวนของสินคาหรือบริกา
รที่ไมเปนไปตามขอกําหนดหากไดรับการรองขอจากผูซื้อ 
และผูขายจะเขารวมและปฏิบัติตามแผนการในการลดการรับประกันหรื
อแผนการที่เก่ียวของกับสินคาหรือบริการตามที่ผูซื้อสั่ง 
หากผูซื้อทําการฟองรองเพื่อบังคับภาระหนาที่ของผูขายในการผลิตหรื
อสงมอบสินคาหรือบริการตามสัญญาสั่งซื้อ 
คูสัญญาตกลงวากฎหมายไมไดใหการแกไขเยียวยาที่เพียงพอไวแกผูซื้
อ 
ดังน้ันผูซื้อมีสิทธิกําหนดใหผูขายปฏิบัติภาระหนาที่ที่เฉพาะเจาะจงตาม
สัญญาสั่งซื้อ 
 
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม 
ผูขายและสินคาหรือบริการที่ผูขายจัดใหจะตองเปนไปตามกฎหมายที่ใ
ชบังคับรวมทั้งตามกฎระเบียบ คําสั่ง สนธิสัญญา 
บทบัญญัติและหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการผลิต การปดฉลาก 
การขนสง การนําเขา การสงออก การใหอนุญาต 
การยินยอมหรือการรับรองสินคาหรือบริการรวมทั้งกฎหมายวาดวยสิ่งแ
วดลอม กฎหมายวาดวยการวาจาง กฎหมายวาดวยคาจาง 
กฎหมายวาดวยชั่วโมงทํางานและเงื่อนไขการวาจาง 
กฎหมายวาดวยการคัดเลือกผูรับจางชวง 
กฎหมายวาดวยการเลือกปฏิบัติ 
กฎหมายวาดวยอาชีวะอนามัยหรือความปลอดภัยของสุขภาพและความ
ปลอดภัยของยานพาหนะ 
สัญญาสั่งซื้อจะประกอบดวยขอบัญญัติทั้งหมดที่กําหนดโดยกฎหมายดัง
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กลาวหากมีการกลาวอางไวในสัญญาสั่งซื้อ 
บรรดาวัสดุที่ผูขายใชในสินคาหรือบริการหรือในการผลิตจะเปนไปตา
มขอจํากัดเรื่องความปลอดภัยและขอจํากัดของรัฐบาลเกี่ยวกับวัสดุอันต
ราย วัสดุตองจํากัดหรือสารพิษรวมทั้งขอพิจารณาเรื่องสิ่งแวดลอม 
ไฟฟาหรือแมเหล็กไฟฟาที่บังคับใชกับประเทศที่ผลิต 
ประเทศที่ขายหรือประเทศที่เปนจุดหมายปลายทาง 
ผูซื้อไดกําหนดนโยบายเรื่องจริยธรรมตามที่ระบุและสามารถเขาดูรายล
ะเอียดไดจากเวบไซตของจอหนสัน คอนโทรลส อิงคที่ 
http://www.johnsoncontrols.com > About Us > Corporate 
Governance > Corporate Governance Policies > Ethics Policy – 
The Cornerstone of Customer Satisfaction และผูขาย 
พนักงานของผูขายและผูรับจางของผูขายจะตองปฏิบัติตามนโยบายขอ
น้ีหรือนโยบายดานจริยธรรมของตนเองที่เทียบเทากัน 
 
15. ขอกําหนดของลูกคา หากผูซื้อกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร 
ผูขายจะปฏิบัติตามขอกําหนดของสัญญาใดที่ทําข้ึนระหวางผูซื้อและลูก
คาของผูซื้อซ่ึงผูซื้อจัดหาสินคาหรือบริการให 
(ซ่ึงไดประกอบรวมเขากับผลิตภัณฑที่จัดหาใหกับลูกคารายดังกลาว) 
ผูซื้อสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซ้ือจากลูกคาของผูซื้อแกผูขาย 
ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูซื้อ  
และผูขายมีหนาที่ในการตรวจใหแนใจวาขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซ้ือของลู
กคารายดังกลาวจะมีผลตอภาระหนาที่ของผูขายอยางไร 
และผูขายจะตองกระทําตามขอกําหนดของลูกคาที่ไดรับการเปดเผยนั้น
ในสวนที่อยูภายใตความควบคุมของผูขาย 
อนึ่งเมื่อไดรับหนังสือบอกกลาวจากผูขาย 
ผูซื้อสามารถถือบังคับขอกําหนดในขอนี้เหนือขอกําหนดอื่นระหวางผูซื้
อและผูขายซึ่งเปนขอกําหนดอื่นที่ขัดกัน 
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16. การแกไขความเสียหาย  ผูขายจะรบัผดิชดใชและปกปองผูซือ้ 
ลูกคาของผูซื้อ (ทั้งที่เปนลูกคาโดยตรงหรือโดยออม 
รวมทั้งผูผลิตยานพาหนะที่สินคาหรือบริการดังกลาวประกอบอยู) 
ตัวแทนจําหนายและผูใชผลิตภัณฑที่จําหนายโดยผูซื้อ 
(หรือยานพาหนะที่สินคาหรือบริการดังกลาวประกอบอยู) 
รวมทั้งตัวแทน ผูสืบสิทธิ 
ผูรบัโอนสทิธขิองบคุคลทีก่ลาวมาขางตนจากคาเสยีหาย ความสญูเสยี 
การเรียกรอง ความรับผิดและคาใชจาย 
(รวมทั้งคาทนายความและคาบริการที่ปรึกษาในอัตราตามควร 
การยอมความและคําพิพากษา) 
อันเกิดจากหรือเปนผลมาจากสินคาหรือบริการที่มีสวนชํารุดบกพรอง 
หรือจากการกระทําหรือละเวนที่จะกระทําโดยประมาทเลินเลอหรือการก
ระทําผิดใดๆ ของผูขาย ตัวแทนของผูขาย 
พนักงานหรือผูรับจางของผูขาย 
หรือการที่ผูขายประพฤติผิดหรือไมปฏิบัติตามคํารับรองของผูขายหรือข
อกําหนดและเงื่อนไขใดของสัญญาสั่งซื้อ 
(รวมทั้งขอกําหนดน้ีไมวาสวนใด) 
ทั้งน้ีเทาที่กฎหมายอนุญาตใหกระทําได  
หากผูขายทํางานใดในสถานที่ของผูซื้อหรือสถานที่ของลูกคาของผูซื้อ
หรือใชทรัพยสินของผูซื้อหรือของลูกคาของผูซื้อไมวาจะในสถานที่หรื
อนอกสถานที่ของผูซื้อหรือลูกคาของผูซื้อ (ก) 
ผูขายจะตองตรวจสอบสถานที่ดังกลาวเพื่อพิจารณาวาเปนสถานที่ที่ปล
อดภัยสําหรับบริการที่ขอใหดําเนินการหรือไมและจะแจงใหผูซื้อทราบ
ทันทีหากมีกรณีที่เห็นวาไมปลอดภัย (ข) พนักงาน 
ผูรับจางและตัวแทนของผูขายจะปฏิบัติตามระเบียบทั้งปวงที่บังคับใชใน
สถานที่ดังกลาว 
และผูขายอาจตองนําบุคคลดังกลาวออกจากสถานที่ประกอบการของผู
ซื้อหากผูซื้อเห็นควร (ค) พนักงาน 
ผูรับจางและตัวแทนของผูขายจะตองไมมีไวในครอบครอง ใช ขาย 
โอนซึ่งสุรา ยาหรือสารที่ไมไดรับอนุญาต 
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ผิดกฎหมายหรือสารควบคุมหรืออยูภายใตฤทธิ์ของสิ่งดังกลาวภายในส
ถานทีป่ระกอบการดงักลาว และ (ง) ผูขายจะตองชดใชและปกปองผูซือ้ 
ลูกคาของผูซื้อรวมทั้งตัวแทน 
ผูสืบสิทธิและผูรับโอนสิทธิของผูซื้อจากความรับผิด การเรียกรอง 
การทวงถามหรือคาใชจายใดๆ 
(รวมทั้งคาทนายความและคาบริการที่ปรึกษาในอัตราตามควร 
การยอมความและคําพิพากษา) 
สําหรับความเสียหายตอทรัพยสินหรือการบาดเจ็บทางรางกายใหกับผูซื้
อ 
ลูกคาของผูซื้อรวมทั้งตัวแทนที่เก่ียวของหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่เ
กิดข้ึนจากหรือเกี่ยวของกับการทํางานของผูขายในสถานที่ดังกลาวหรื
อจากการที่ผูขายใชทรัพยสินของผูซื้อหรือของลูกคาของผูซื้อ   
ยกเวนในสวนที่เกิดจากความประมาทเลินเลอแตเพียงลําพังของผูซื้อ 
ทั้งน้ีตามอัตราสูงสุดที่กฎหมายกําหนดใหกระทําได 
 
17. การประกันภัย
 ขอบังคับทั่วไปตอไปนี้จะใชบังคับกับงานใดทั้งปวงตามสัญญาสั่ง
ซื้อ นอกจากนี้ผูรับจางและผูรับจางชวงทุกราย (“ผูรับจาง”) 
จะตองปฏิบัติตามดวยเชนกัน 
ผูขาย/ผูรับจางจะตองไมเริ่มงานไมวาประเภทใดจนกวาจะไดมีการปฏิบั
ติตามขอบังคับเรื่องการประกันภัยทั้งปวงที่ระบุไวในขอกําหนดน้ีตามที่ร
ะบุไวดานลาง 
และจนกระทั่งมีการยื่นหลักฐานตามแบบและเนื้อหาที่เปนที่พอใจของผู
ซื้อวาไดมีการปฏิบัติตามขอบังคับนั้นแลว 
ประกันภัยบางสวนหรือทั้งหมดที่กําหนดไวในขอกําหนดน้ีจะตองทําไว
ตลอดระยะเวลาของงานที่ทําตามสัญญาสั่งซื้อ 
รวมทั้งเอกสารเพิ่มเติมเก่ียวกับสัญญาสั่งซื้อ 
และจะตองทําไวจนกระทั่งทํางานเสร็จเปนที่พึงพอใจของผูซื้อ 
ทั้งน้ีการยินยอมหรือการยอมรับประกันภัยของผูซื้อจะไมปลดหรือลดคว
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ามรับผิดของผูขายหรือผูรับจางตามสัญญาน้ีและการไมทําประกันภัยจะ
ถือเปนการผิดสัญญาอยางรายแรง 
 
 17.1 เงื่อนไขทั่วไป 

17.1.1 อันดับของบริษัทประกันภัย - 
บริษัทประกันภัยตามที่สัญญาน้ีกําหนดจะตองจะตองเ
ปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับหลักประกันทางการเงิน
ข้ันต่ํา 
ขอกําหนดดังกลาวจะตองเปนไปตามการจัดอันดับที่ตี
พิมพเผยแพรโดยเอ. เอ็ม. เบสตแอนดโค 
ในคูมือเกี่ยวกับการจัดอันดับของเบสตในเรื่องทรัพยสิ
นและการบาดเจ็บฉบับปจจุบัน  
อันดับของบริษัทประกันทุกบริษัทจะตองระบุไวในแบ
บหนังสือรับรองการประกันภัย 
และกรมธรรมประกันภัยทั้งปวงจะตองทําโดยบริษัทที่
อยูในการจัดอันดับในปจจุบันของเบสต 
(ตามที่ระบุในคูมือเกี่ยวกับการจัดอันดับของเบสตซ่ึงตี
พิมพโดยเอ. เอ็ม. เบสตแอนดโค) หรือที่เทียบเทา 
ในระดับ A – V ขึ้นไป 

17.1.2 การยกเลิก – 
ผูซือ้จะตองไดรบัหนงัสอืบอกกลาวไมนอยกวาสามสบิ 
(30) 
วันกอนการยกเลิกประกันภัยเนื่องจากเหตุอื่นนอกเหนื
อจากการไมชาํระเบี้ยประกันที่สัญญาน้ีกําหนดไวโดย
ไมมีขอยกเวน 
การไมชําระเบี้ยประกันจะตองทําหนังสือแจงลวงหนา
สิบ (10) วันกอนวันที่ยกเลิก 
คํารับรองเกี่ยวกับคําบอกกลาวการยกเลิกกรมธรรมล
วงหนา 30 
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วันนี้จะตองปรากฏอยูในหนังสือรับรองการประกันภัย
และในกรมธรรมใดทั้งปวงที่สัญญาน้ีกําหนดไว 

17.1.3 การสละการรับชวงสิทธิ -  
ผูขาย/ผูรับจางจะตองสละสิทธิในการไดรับชดใชและ
จะดําเนินการใหผูรับประกันของตนสละสิทธิในการไ
ดรับชวงสิทธิตามกรมธรรมประกันภัยทั้งปวงที่กําหนด
ไวรวมทั้งตัวแทนและพนักงานของตนดวย 
ผูขาย/ผูรับจางขอปลดผูซื้อรวมทั้งบริษัทในเครือ 
กรรมการและพนักงานของผูซื้อจากความสูญเสียหรือ
การเรียกรองสินไหมทดแทนจากการบาดเจ็บทางราง
กาย 
ความเสียหายของทรัพยสินและการเรียกรองจากการ
ประกันอื่นอันเกิดจากการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี 

17.1.4 ผูเอาประกันเพิ่มเติม -      ผูซื้อ 
เจาของและนิติบุคคลอื่นตามที่ขออยางมีเหตุผลตามค
วร   
จะตองมีชื่อเปนผูเอาประกันเพิ่มเติมในกรมธรรมประกั
นความรับผิดอยางกวางขวางในทางพาณิชยและควา
มรับผิดเก่ียวกับยานพาหนะในสวนของงานที่ทําข้ึนต
ามสัญญาสั่งซื้อ 

17.1.5 การประกันเบื้องตน - 
ผูขาย/ผูรับจางเขาใจและไดตกลงกับผูซื้อและเจาขอ
งวาการประกันภัยที่ใหกับผูเอาประกันภัยเพิ่มเติมจะเ
ปดการประกันภัยเบื้องตนและการประกันภัยอื่นที่ผูซื้อ
และเจาของทําไวจะเปนประกันภัยที่เพิ่มเติมจากที่ผูรั
บจางทําไว 
และไมถือเปนการประกันภัยของผูขาย/ผูรับจาง 

17.1.6 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอบังคับและบทกฎหมาย - 
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ผูขาย/ผูรับจางจะปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายและขอบัง
คับทั้งปวงของเขตพื้นที่ที่ขอตกลงนี้ใชบังคับ 

 
17.2 ความคุมครองขั้นต่ํา 
 ความคุมครองขั้นต่ําของประกันจะตองอยูในวงเงินตามที่ระบุไวด

านลางน้ี 
หากกฎหมายทองถิ่นกําหนดความคุมครองและ/หรือวงเงินประกัน
ภัยไว 
ใหนําขอบังคับของทองถิ่นนั้นมาใชแตทั้งน้ีจะตองเปนไปตามควา
มคุมครองขั้นต่ําตามวงเงินที่ระบุดานลางน้ี 
การจัดหาหรือรักษาความคุมครองของประกันภัยจะไมจํากัดหรือมี
ผลกระทบตอความรับผิดที่ผูซื้อ/ผูรับจางอาจมีตามอํานาจของสัญ
ญาน้ี 
กรมธรรมประกันภัยทั้งปวงที่เก่ียวของกับความคุมครองหรือวงเงิน
ข้ันต่ําจะตองออกตามแบบของกรณีที่เกิดข้ึน 
(ยกเวนความรับผิดทางวิชาชีพซึ่งกรมธรรมที่ทําเกี่ยวกับการเรียก
รองคาสินไหมทดแทนจะไดรับความเห็นชอบตราบที่วันที่มีผลยอ
นหลังเกินกวาวันที่ทําสัญญาฉบับนี้วงเงินทั้งหมดจะเปนเงินเหรีย
ญสหรัฐและจะใชบังคับกับสวน ก และ ข 

 17.2.1 สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 
การประกันภัยประเภท วงเงินขั้นต่ํา 
ประกันความรับผิดตอสาธา
รณะ* 
ซ่ึงคุมครองการบาดเจ็บทาง
รางกายหรือความเสียหายข
องทรัพยสินซึ่งรวมทั้งการป
ระกันความรับผิดตามสัญญ
าซ่ึงรวมถึงการใหเงินชดเช
ยตามที่ระบุไวในสวนที่เปน

5,000,000 เหรียญตอกรณี 
ซ่ึงคุมครองความเสียหายรวมทั่วไ
ป 
ความเสียหายเกี่ยวกับสินคาและกา
รปฏิบัติงานรวม  
การบาดเจ็บเสียหายสวนบุคคลและ
ความเสียหายจากการประกาศโฆษ
ณา 
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การประกันภัยประเภท วงเงินขั้นต่ํา 
การชดใชคาเสียหาย 
ความรับผิดเก่ียวกับยานพา
หนะซึ่งรวมรถยนตทั้งปวงที่
ใชเก่ียวกับงานที่ทํา 

2,000,000 เหรียญ 
คุมครองกรณีที่บุคคลภายนอกไดรั
บบาดเจ็บหรือทรัพยสินของบุคคล
ภายนอกไดรับความเสียหาย 
ซ่ึงเปนวงเงินจํากัด 

กองทุนเงินทดแทน ตามที่กฎหมายกําหนด 
ประกันความรับผิดของนาย
จาง 

วงเงินในกรมธรรม 1,000,000 
เหรียญตอกรณี ตอพนักงาน 
ตอโรค 

การประกันภัยความรับผิดจ
ากวิชาชีพ (หากมี)  

1,000,000 
เหรียญตอการเรียกรองคาสินไหม
หนึ่งกรณี 

การประกันภัยคุมครองรวม 
(การประกันการกออาชญา
กรรม) 

ในกรณีที่สามารถกระทําได 

หลักประกันในการจายเงินแ
ละการปฏิบัติงาน 
และ/หรือหลักประกันสําหรั
บคนงานและวัสดุ 

ในกรณีที่สามารถกระทําได 

             *วงเงินกรมธรรมประกันภัยความรับผิดตอสาธารณะ 
อาจประกอบดวยวงเงินของกรมธรรมประกันความรับผิดตอสาธาร
ณะรวมกับวงเงินของกรมธรรมความรับผิดแบบครอบคลุม/มูลคาส
วนเกิน 

 
 ประเทศอื่นทั่วโลก (ยกเวนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) 

การประกันภัยประเภท วงเงินขั้นต่ํา 
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การประกันภัยประเภท วงเงินขั้นต่ํา 
ประกันความรับผิดตอสาธา
รณะ* 
ซ่ึงคุมครองการบาดเจ็บทาง
รางกายอันเกิดจากสถานที่ 
การทํางาน 
การบาดจ็บเสียหายสวนบุค
คล สินคา/งาน 
และความรับผิดตามสัญญา
ซ่ึงรวมถึงการใหเงินชดเชย
ตามที่ระบุไวในสวนที่เปนก
ารชดใชคาเสียหาย 

5,000,000 เหรียญตอกรณี 
ซ่ึงคุมครองความเสียหายรวมทั่วไ
ป 
ความเสียหายเกี่ยวกับสินคาและกา
รปฏิบัติงานรวม  
การบาดเจ็บเสียหายสวนบุคคลและ
ความเสียหายจากการประกาศโฆษ
ณา 

ความรับผิดเก่ียวกับยานพา
หนะซึ่งรวมรถยนตทั้งปวงที่
ใชเก่ียวกับงานที่ทํา 

2,000,000 เหรียญ 
คุมครองกรณีที่บุคคลภายนอกไดรั
บบาดเจ็บหรือทรัพยสินของบุคคล
ภายนอกไดรับความเสียหายตอกร
ณีหรือตามที่กฎหมายกําหนดไว 

กองทุนเงินทดแทน/การบา
ดเจ็บของพนักงาน 

ตามที่กฎหมายของทองถิ่นและ/หรื
อรัฐบัญญัติวาดวยการประกันภัยใ
นเขตพื้นที่ที่มีการทํางานกําหนดไ
ว 
และ/หรือตามที่พึงจะใชกับพนักงา
นที่ทํางานดังกลาว 

ประกันความรับผิดของนาย
จาง 

วงเงินในกรมธรรม 1,000,000 
เหรียญตอกรณี ตอพนักงาน 
ตอโรค 
หรือตามที่กฎหมายของทองถิ่นหรื
อรัฐบัญญัติกําหนดไว 

การประกันภัยความรับผิดจ 1,000,000 
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การประกันภัยประเภท วงเงินขั้นต่ํา 
ากวิชาชีพ (หากมี)  เหรียญตอการเรียกรองคาสินไหม

หนึ่งกรณี 
การประกันภัยคุมครองรวม 
(การประกันการกออาชญา
กรรม) 

ในกรณีที่สามารถกระทําได 

หลักประกันในการจายเงินแ
ละการปฏิบัติงาน 
และ/หรือหลักประกันสําหรั
บคนงานและวัสดุ 

ในกรณีที่สามารถกระทําได 

             *วงเงินกรมธรรมประกันภัยความรับผิดตอสาธารณะ 
อาจประกอบดวยวงเงินของกรมธรรมประกันความรับผิดตอสาธาร
ณะรวมกับวงเงินของกรมธรรมความรับผิดแบบครอบคลุม/มูลคาส
วนเกิน 

 
18. การมีหนี้ลนพนตัว 

 ผูซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาสั่งซื้อไดทันทีโดยไมมีความรับ
ผิดตอผูขายหากมีกรณีที่จะกลาวไวในขอนี้หรือกรณีคลายคลึงกับ
กรณีดังกลาวเกิดข้ึน 
และผูขายจะตองชดใชคาใชจายทั้งปวงที่เกิดกับผูซื้อเก่ียวกับกร
ณีดังกลาวรวมทั้งและไมจํากัดเพียงคาทนายความและคาบริการที่
ปรึกษาอื่น (ก) ผูขายตกเปนผูมีหนี้ลนพนตัว (ข) 
ผูขายยื่นขอลมละลายโดยสมัครใจ (ค) 
มีการยื่นขอใหผูขายตกเปนบุคคลลมละลาย (ง) 
มีการแตงตั้งผูพิทักษหรือผูดูแลทรัพยสินของผูขาย (จ) 
ผูขายตองการความชวยเหลือทางดานการเงินหรือดานอื่นจากผูซื้
อเพื่อจะไดทําตามภาระผูกพันของตนตามสัญญา (ฉ) 
ผูขายทําการโอนสิทธิเพื่อประโยชนของเจาหนี้ 

 



 

- 23 - 

19.
 การบอกเลิกสัญญาเนื่องจากการผิดสัญญาหรือการไมปฏิบั
ติตามสัญญา 
ผูซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาสั่งซื้อบางสวนหรือทั้งหมดโดยไมตอ
งรับผิดตอผูขายหากผูขาย (ก) ไมยอมรับ 
ละเมิดหรือจะละเมิดขอกําหนดใดในสัญญาสั่งซื้อ (ข) 
ไมสามารถหรือจะไมสามารถสงมอบสินคาหรือใหบริการซึ่งเกี่ยว
กับสัญญาสั่งซื้อ (ค) 
ไมสามารถดําเนินการใหคืบหนาหรือไมสามารถทําไดตามขอบังคั
บเรื่องคุณภาพซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียตอการทํางานแลวเสร็จหรือ
การสงมอบสินคาหรือบริการไดทันเวลา 
หรือไมสามารถแกไขการผิดสัญญาหรือการไมสามารถดําเนินกา
รดังกลาวไดภายใน 10 วัน 
(หรือในระยะเวลาที่สั้นกวาน้ันหากคํานึงถึงเหตุผลทางดานการคา
ในกรณีดังกลาว) 
หลงัจากวนัทีไ่ดรบัหนงัสอืบอกกลาวจากผูซือ้ซ่ึงระบกุรณดัีงกลาว 
(ง) 
เขาทําหรือเสนอจะเขาดําเนินการใดซึ่งรวมถึงการขายทรัพยสินส
วนที่เปนสาระสําคัญของผูขายซึ่งใชสําหรับการผลิตสินคาหรือบริ
การใหกับผูซื้อ หรือการควบรวมกิจการ 
การขายหรือแลกเปลี่ยนหุนหรือผลประโยชนเก่ียวกับหุนอื่นซึ่งอา
จทําใหความควบคุมของผูขายมีการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งน้ีผูขายจะแจงใหผูซื้อทราบภายในสิบวันหลังจากเขาทําการเจ
รจาตอรองใดที่อาจนําไปสูเหตุการณที่ระบุไวในขอ (ง) ขางตน 
ทั้งน้ีผูซื้อจะเขาทําสัญญาไมเปดเผยขอมูลที่ผูขายไดเปดเผยตอผู
ซื้อเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวหากผูขายรองขอ 

 
20. การบอกเลิกสัญญา 

นอกเหนือจากสิทธิอื่นใดของผูซื้อในการยกเลิกหรือบอกเลิกสัญ
ญาสั่งซื้อแลว 
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ผูซื้อยังสามารถบอกเลิกสัญญาสั่งซื้อบางสวนหรือทั้งหมดไดทุกข
ณะไมวาจะดวยเหตุใดโดยทําหนังสือบอกกลาวถึงผูขาย 
เมื่อผูขายไดรับคําบอกกลาวเลิกสัญญา 
และเวนแตผูซื้อจะกําหนดใหดําเนินการประการอื่น 
ผูขายจะตองดําเนินการตอไปนี้ (ก) 
เลิกทํางานทั้งปวงตามสัญญาสั่งซื้อทันที (ข) 
โอนสิทธิและสงมอบสินคาที่ทําเสร็จแลว งานระหวางทํา 
และชิ้นสวนหรือวัสดุที่ผูขายไดผลิตหรือซื้อมาตามจํานวนที่ผูซื้อสั่
งใหกับผูซื้อ 
ซ่ึงของดังกลาวน้ันผูขายไมสามารถใชในการผลิตสินคาของตนเ
องหรือผลิตใหกับผูอื่นได (ค) 
ตรวจดูความถูกตองและดําเนินการเกี่ยวกับคําขอใหชําระเงินของ
ผูรับจางชวงสําหรับคาใชจายตามจริงที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการเลิ
กสัญญาและดําเนินการเรียกคืนวัสดุที่อยูในความครอบครองของ
ผูรับจางชวง (ง) 
ดําเนินการที่จําเปนและเหมาะสมเพื่อปกปองทรัพยสินในความคร
อบครองของผูขายซึ่งผูซื้อมีสวนไดเสียอยูในทรัพยสินนั้นจนกวา
จะไดรับคําสั่งจําหนายจากผูซื้อ และ (จ) 
ใหความรวมมือกับผูซื้อในการถายโอนการผลิตสินคาใหกับผูจัด
สงสินคารายอื่นเมื่อผูซื้อรองขอตามสมควร    
เมือ่ผูซือ้บอกเลกิสญัญาตามขอนี ้ผูซือ้จะตองชาํระเงนิตอไปนี ้(1) 
ราคาตามสัญญาสั่งซื้อสําหรับสินคาหรือบริการที่ทําเสร็จตามจําน
วนที่ผูซื้อสั่งและเปนไปตามสัญญาสั่งซื้อ (2) 
คาใชจายของผูขายในอัตราตามสมควรสําหรับงานระหวางทําแล
ะชิ้นสวนรวมทั้งวัสดุที่โอนใหกับผูซื้อตามขอ (ข) ขางตน (3) 
คาใชจายที่เกิดข้ึนจริงของผูขายในอัตราตามควรสําหรับคําขอ
ชําระเงินของผูรับจางชวงในสวนที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการเลิกสั
ญญา และ (4) 
คาใชจายที่เกิดข้ึนจริงของผูขายในอัตราตามควรในการปฏิบัติต
ามภาระหนาที่ของผูขายตามขอ (ง)             
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ทั้งน้ีแมวาจะมีขอกําหนดอื่นก็ตามแตผูซื้อจะไมมีหนาที่และไมจําเ
ปนตองชําระเงินไมวาจะเปนการชําระโดยตรงหรือจากการขอให
ชําระเงินของผูรับจางชวงของผูขายใหกับผูขายสําหรับการสูญเสี
ยรายไดที่ประมาณการไว 
คาใชจายในการดําเนินการที่ยังไมไดเกลี่ย 
ผลประโยชนจากการเรียกรอง คาพัฒนาหรือผลิตผลิตภัณฑ 
คาเครื่องอุปกรณหรือคาเชาสิ่งดังกลาว 
คาตัดจําหนายหรือคาเสื่อม สินคาสําเร็จรูป 
งานระหวางทําหรือวัตถุดิบที่ผูขายจัดทําหรือจัดหาไวในจํานวนที่
เกินการที่กําหนดในเอกสารสงของที่สําคัญ 
หรือคาธรรมเนียมในการดําเนินการโดยทั่วไปสําหรับการบอกเลิก
สัญญาสั่งซื้อเวนแตจะมีการตกลงกันอยางชัดแจงใหเปนประการ
อื่นในสัญญาสั่งซื้อฉบับแยกตางหากซึ่งผูซื้อทําไว 
ทั้งน้ีภาระของผูซื้อเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามขอนี้จะไมเกินกว
าภาระที่ผูซื้ออาจมีตอผูขายหากไมมีการเลิกสัญญา  
และภายในหนึ่งเดือนหลังจากวันที่บอกเลิกสัญญา 
(หรือระยะเวลาที่สั้นกวาน้ันหากลูกคาของผูซื้อกําหนด) 
ผูขายจะตองสงคําขอใหชําระเงินเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาซ่ึง
จะประกอบดวยรายการที่ผูซื้อมีภาระหนี้สินตอผูขายซึ่งสัญญาขอ
น้ีอนุญาตอยางชัดแจงใหกระทําได 
ผูซื้อสามารถตรวจสอบหลักฐานของผูขายกอนหรือหลังชําระเงินเ
พื่อตรวจดูความถูกตองของจํานวนเงินที่ระบุในคําขอใหชําระเงิน
ของผูขาย 
และผูซื้อไมมีภาระหนาที่ในการชําระเงินใหผูขายตามสัญญาขอ
น้ีหากผูซื้อบอกเลิกสัญญาสั่งซื้อบางสวนหรือทั้งหมดเนื่องจากกา
รที่ผูขายผิดนัดหรือผิดสัญญา 

 
21. เหตุผิดนัด 

การที่คูสัญญาฝายใดไมสามารถปฏิบัติตามภาระหนาที่ของตนหรื
อปฏิบัติภาระหนาที่ดังกลาวลาชาจะไมถือเปนความผิดหากเกิดจา
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กเหตุหรือกรณีที่อยูนอกเหนือความควบคุมตามสมควรของคูสัญ
ญาฝายดังกลาวและไมไดเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเ
ลอของคูสัญญาฝายนั้น ซึ่งตัวอยางของเหตุผิดนัดไดแก 
เหตุภัยพิบัติ ขอจํากัด ขอหาม สิทธิพิเศษ 
การแบงสรรที่หนวยงานราชการกําหนดขึ้นหรือการดําเนินการข
องหนวยงานราชการ การหามคาขายระหวางประเทศ อัคคีภัย 
การระเบิด ภัยธรรมชาติ การจลาจล สงคราม การกอวินาศกรรม 
การไมสามารถไดรับคําอนุญาต 
คําสั่งใหระงับการดําเนินการชั่วคราวกอนคําพิพากษาหรือคําสั่งศ
าล 
ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงของตนทุนหรือความพรอมในทางวัสดุหรือส
วนประกอบซึ่งมาจากสภาพตลาดหรือการกระทําของผูจัดสงสินค
าจะไมถือเปนเหตุผิดนัด ทันทีหลังจากเกิดเหตุดังกลาวข้ึน 
(ซ่ึงจะตองไมเกินวันทําการหนึ่งวันเต็ม) 
ผูขายจะตองทําหนังสือบอกกลาวแจงเรื่องความลาชาดังกลาวให
ผูซื้อทราบและแจงผูซื้อวาผูขายคาดวาความลาชาดังกลาวจะกินเ
วลานานเทาใดและจะใชเวลาเทาใดในการแกไขความลาชาดังก
ลาว 
ในระหวางที่ผูขายไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาไดหรือมีความลา
ชาในการปฏิบัติตามสัญญาผูซื้อสามารถ (ก) 
ซ้ือสินคาหรือบริการจากผูจัดหารายอื่นและลดของที่สั่งกับผูขายใ
นจํานวนดงักลาวโดยไมตองรับผิดตอผูขาย (ข) 
กําหนดใหผูขายสงมอบบรรดาสินคาสําเร็จรูป งานระหวางทํา 
ชิ้นสวนและวัสดุที่ผลิตขึ้นหรือไดมาเพื่องานตามสัญญาสั่งซื้อใหกั
บผูซื้อ โดยผูซื้อจะรับผิดชอบคาใชจายในการสงมอบดังกลาว 
หรือ (ค) 
ใหผูขายจัดหาสินคาหรือบริการจากผูจัดสงรายอื่นตามจํานวนแล
ะเวลาที่ผูซื้อกําหนด และตามราคาที่กําหนดไวในสัญญาสั่งซื้อ 
นอกจากนี้ผูขายจะตองดําเนินการที่จําเปนทั้งปวงเพื่อจัดหาสินคา
หรือบริการใหกับผูซื้อเปนเวลาอยางนอย 30 
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วันในระหวางที่มีการหยุดชะงักเก่ียวกับแรงงานที่คาดวาจะเกิดข้ึ
นหรือเปนผลมาจากการสิ้นสุดสัญญาวาจางแรงงานของผูขาย  

 
22. การเปดเผยขอมูลเชิงเทคนิคตอผูซื้อ 

ผูขายตกลงจะไมเรียกรองใดๆ กับผูซื้อ 
ลูกคาของผูซื้อหรือผูจัดหาสินคาที่เก่ียวของของบุคคลดังกลาวใน
เรื่องขอมูลเชิงเทคนิคซึ่งผูขายไดเปดเผยหรือจะเปดเผยตอผูซื้อเ
ก่ียวกับสินคาหรือบริการที่ระบุไวในสัญญาสั่งซื้อยกเวนในสวนที่
กําหนดไวอยางชัดแจงในสัญญารักษาความลับและ/หรือสัญญาอ
นุญาตใหใชสิทธิที่ทําเปนลายลักษณอักษรและผูซื้อลงนามไว 
หรือที่กําหนดไวในสิทธิบัตรที่มีผลตามกฎหมายซึ่งเปดเผยตอผูซื้
อกอนหรือในขณะที่ทําสัญญาสั่งซื้อ 

 
23. ทรัพยสิทธิ  ผูขายตกลงจะ (ก) ปกปองและรบัผดิชอบชดใชผูซือ้ 

ผูสืบสิทธิและลูกคาของผูซื้อจากการเรียกรองจากการละเมิดหรือ
การชักชวนใหละเมิดทรัพยสิทธิ (รวมทั้งสิทธิบัตร 
เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ สิทธิที่ชอบธรรม 
สิทธิในการออกแบบทางอุตสาหกรรม 
หรือการนําความลับทางการคาไปใชในทางที่ผิดหรือการยักยอก
ความลับทางการคา) 
ไมวาจะเปนการละเมิดโดยตรงหรือกอใหเกิดการละเมิด 
รวมทั้งจะรับผิดชดใชคาเสียหายหรือคาใชจายตางๆ 
ซ่ึงรวมทั้งคาทนายความหรือคาบริการที่ปรึกษาอื่น 
การยอมความและคําพิพากษาซึ่งเกิดข้ึนในทางใดเกี่ยวกับสินคา
หรือบริการที่ผูขายจัดทําหรือจัดหาให 
(รวมทั้งและไมจํากัดเพียงการผลิต ซื้อ 
ใชประโยชนและ/หรือขาย) 
รวมทั้งสิทธิเรียกรองซึ่งผูขายจัดใหซ่ีงเปนสวนหนึ่งของสินคาหรื
อบริการ  
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และผูขายขอสละสิทธิเรียกรองตอผูซื้ออยางชัดแจงวาการละเมิดสิ
ทธิดังกลาวเกิดจากการที่ผูขายปฏิบัติตามรายละเอียดเฉพาะของ
ผูซื้อ 
เวนแตในสวนที่การละเมิดสิทธิดังกลาวรวมอยูในการออกแบบที่ผู
ซื้อสรางสรรคข้ึนและมอบใหกับผูขายเปนลายลักษณอักษร (ข) 
ผูขายจะสละสิทธิเรียกรองตอผูซื้อรวมทั้งสิทธิเรียกรองในการขอ
ใหปกปองหรือสิทธิเรียกรองในลักษณะเดียวกันซึ่งเกี่ยวของกับกา
รเรียกรองสิทธิโดยบุคคลภายนอกที่เรียกรองเอากับผูขายหรือผูซื้
อเนื่องจากการละเมิดทรัพยสิทธิ (รวมทั้งสิทธิบัตร 
เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ สิทธิที่ชอบธรรม 
สิทธิในการออกแบบทางอุตสาหกรรม 
หรือการนําความลับทางการคาไปใชในทางที่ผิดหรือการยักยอก
ความลับทางการคา) (ค) 
ผูขายตกลงวาผูซื้อและผูรับจางชวงของผูซื้อรวมทั้งลูกคาโดยตร
งหรือโดยออมของผูซื้อมีสิทธิในการซอมแซมหรือสรางขึ้นใหมห
รือใหผูอื่นซอมแซมหรือสรางขึ้นใหมซ่ึงสินคาหรือบริการที่สงมอ
บใหตามสัญญาสั่งซื้อโดยไมตองชําระคาสิทธิหรือคาตอบแทนอื่น
ใหกับผูขาย 
ทั้งน้ีสิทธิที่ผูขายใหไวน้ันเปนสิทธิที่ใชไดทั่วโลกและไมสามารถเ
พิกถอนได (ง) 
ผูขายตกลงวาชิ้นสวนที่ผลิตโดยอาศัยการออกแบบ 
แบบวาดหรือรายละเอียดเฉพาะของผูซื้อจะไมนําไปใชเพื่อประโย
ชนสวนตัวของผูขายหรือเพื่อขายใหกับบุคคลภายนอกหากไมได
รับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรอยางชัดแจงจากผูซื้อ (ง) 
ผูขายจะโอนสิ่งประดิษฐ สิ่งที่คนพบหรือการปรับปรุงใหดีข้ึน 
(ไมวาจะชอบจะรับจดทะเบียนสิทธิบัตรไดหรือไมก็ตาม) 
ซ่ึงผูขายหรือบุคคลอื่นซึ่งไดรับการวาจางโดยผูขายหรือทํางานต
ามคําสั่งของผูขายคิดข้ึนหรือนํามาใชเปนครั้งแรกในการทํางาน
ตามสัญญาสั่งซื้อใหกับผูซื้อ (จ) ผูขายจะเปดเผยสิ่งประดิษฐ 
สิ่งที่คนพบและการปรับปรุงใหดีข้ึนดังกลาวใหผูซื้อทราบทันทีตา
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มแบบที่ผูซื้อเห็นชอบ 
และจัดใหพนักงานของผูขายลงนามในเอกสารที่จําเปนเพื่อใหผู
ซื้อสามารถมีสิทธิในคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและในการยื่นคําข
อจดทะเบียนดังกลาวไดทั่วโลก (ฉ) 
ผูขายตกลงวางานดังกลาวจะถือเปน “งานจางทํา” 
เพียงเทาที่มีการทําสัญญาสั่งซื้อเพื่อสรางสรรคงานที่ชอบจะรับจด
ลิขสิทธิ์ได 
และในสวนของงานที่ไมมีลักษณะเปนงานดังกลาวผูขายตกลงจะ
โอนสิทธิ 
กรรมสิทธิและสวนไดเสียทั้งปวงในลิขสิทธิ์และสิทธิอันชอบธรรมใ
นงานดังกลาว (รวมทั้งรหัส source code) 
ใหกับผูซื้อเมื่อทําการสงมอบ       ทั้งน้ีสินคาหรือบริการทั้งปวง 
หรือของที่จะสงมอบตามที่ระบุไวในสัญญาสั่งซื้อ 
(รวมทั้งและไมจํากัดเพียงโปรแกรมคอมพิวเตอร 
รายละเอียดเฉพาะทางดานเทคนิค เอกสารและคูมือ) 
จะตองเปนของตนแบบและไมมีสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใด 
(รวมทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการคา 
หรือสิทธิในเครื่องหมายการคา) ของบุคคลอื่นรวมอยู        
บรรดาสินคาหรือบริการ 
หรือของที่จะสงมอบตามที่ระบุไวในสัญญาสั่งซื้อ 
รวมทั้งทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวของจะเปนของผูซื้อแตเพียงผูเ
ดียวเวนแตผูซื้อจะตกลงอยางชัดแจงเปนลายลักษณอักษรและลง
นามรับรองไว 
นอกจากนี้ผูซื้อจะถือครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทั้งปวงที่เก่ี
ยวของกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชพลังงานและผลประ
โยชนที่เก่ียวของ (รวมทั้งและไมจํากัดเพียง white tag credits, 
green tag credits แผนจูงใจเกี่ยวกับภาษีของรัฐบาลกลาง 
เครดิตภาษีของรัฐหรือทองถิ่น สิทธิในการเผยแพรโฆษณา) 
สําหรับผลิตภัณฑหรือบริการที่ผูซื้อซ้ือจากผูขาย/ผูรับจางซ่ึงอาจ
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เพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานของผลิตภัณฑหรือโรงงานข
องผูซื้อหรือลูกคาของผูซื้อไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม 
ผูขายจะตองดําเนินการใหขอกําหนดของสัญญาที่ทํากับผูรับจาง
ชวงหรือพนักงานของผูขายเปนไปตามขอกําหนดของสัญญาขอ
น้ี ผูขายจะตองอนุญาตใหผูซื้อใชทรัพยสินทางปญญาใดๆ 
ที่ผูขายเปนเจาของซึ่งเปนทรัพยสินทางปญญาที่จําเปนหรือเกี่ยว
ของกับการใชประโยชนของสินคาหรือบริการตามวัตถุประสงคที่
วางไวหรอืการใชสนิคาหรอืบรกิาร   โดยไมคดิคาใชจายเพิม่เตมิ 

 
24. ทรัพยสินของผูซื้อ บรรดาอุปกรณเครื่องใช 

(รวมทั้งสิ่งติดตั้งตรึงตรา มาตรวัด เครื่องจับ ลวดลาย ที่หลอม 
แมพิมพ รวมทั้งสวนประกอบและอุปกรณประกอบที่เก่ียวของ) 
การบรรจุหีบหอและเอกสารทั้งปวง 
มาตรฐานและรายละเอียดเฉพาะ ความลับทางการคา 
ขอมูลที่เปนทรัพยสิน 
และวัสดุหรือสิ่งของอื่นที่ผูซื้อจัดใหแกผูขายไมวาจะโดยตรงหรือ
โดยออมเพื่อปฏิบัติตามสัญญาสั่งซื้อ 
หรือที่ผูซื้อตกลงจะชําระคืนใหผูขาย (ตอไปนี้จะรวมเรียกวา 
“ทรัพยสินของผูซื้อ”) จะตกเปนทรัพยสินของผูซื้อ 
(รวมทั้งกรรมสิทธิ์จะตกเปนของผูซื้อดวย) 
เมื่อมีการทําข้ึนหรือไดมา 
และจะยังคงเปนทรัพยสินของผูซื้อตอไปแมวาจะมีการจายเงินหรื
อไมก็ตาม 
ผูขายหรือบุคคลภายนอกจะถือครองทรัพยสินของผูซื้อเฉพาะใน
สวนที่ผูขายไดโอนการครอบครองทรัพยสินของผูซื้อใหกับบุคคล
ภายนอกตามหลักการฝากทรัพยในฐานะผูรับฝากทรัพยโดยสมัค
รใจ 
ทั้งน้ีผูขายจะเปนผูรับความเสี่ยงจากการสูญหายหรือความเสียหา
ยของทรัพยสินของผูซื้อ 
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และผูขายจะตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวในการตรวจสอบ 
ทดสอบและเห็นชอบบรรดาทรัพยสินของผูซื้อกอนการใช 
และจะตองรับภาระความเสี่ยงตอการบาดเจ็บเสียหายของบุคคลห
รอืทรพัยสนิอนัเกดิจากทรพัยสนิของผูซือ้ ผูขายจะตองเกบ็รกัษา 
ซอมแซมและนําของใหมมาเปลี่ยนแทนทรัพยสินของผูซื้อเพื่อให
ทรัพยสินดังกลาวอยูในสภาพที่ใชการไดดีและสามารถผลิตสินคา
หรือบริการที่ตรงตามรายละเอียดเฉพาะ 
โดยผูขายจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการดูแลรักษาดังกลาวเพี
ยงลําพัง 
ผูขายจะตองไมใชทรัพยสินของผูซื้อเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนื
อจากการปฏิบัติตามสัญญาสั่งซื้อ 
และทรัพยสินดังกลาวถือเปนทรัพยสินสวนตัวและผูขายจะตองแส
ดงขอความใหเห็นอยางชัดเจนวาเปนทรัพยสินของผูซื้อ 
หามนําทรัพยสินดังกลาวไปผสมกับทรัพยสินของผูขายหรือของบุ
คคลภายนอก 
และหามนําออกจากสถานที่ของผูขายหากไมไดรับคํายินยอมจาก
ผูซื้อ   
ผูขายจะตองทําประกันภัยใหกับทรัพยสินของผูซื้อโดยใหมีวงเงิน
คุมครองอัคคีภัยและความคุมครองขยายเต็มมูลคาสินทรัพยใหมที่
นํามาทดแทน 
ซ่ึงทรัพยสินที่นํามาแทนทรัพยสินของผูซื้อน้ันจะตกเปนทรัพยสิน
ของผูซื้อ 
ผูขายไมสามารถใหหรือจําหนายทรัพยสินของผูซื้อแกบุคคลภาย
นอกหากไมไดรับหนังสืออนุญาตจากผูซื้อ 
และผูซื้อมีสิทธิเขาไปยังสถานที่ทําการของผูขายเพื่อตรวจสอบท
รพัยสินของผูซื้อและบันทึกหลักฐานของผูขายเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของผูซื้อ อนึ่ง ผูซื้อ (หรือผูเก่ียวของกับผูซื้อ) เทาน้ันที่มีสิทธิ 
กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชนในทรัพยสินของผูซื้อ 
ยกเวนสิทธิอันจํากัดของผูขายที่จะใชทรัพยสินของผูซื้อในการผ
ลิตสินคาซ่ึงทั้งน้ีจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูซื้อ   
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ผูซื้อและผูเก่ียวของกับผูซื้อสิทธิที่จะเขาครอบครองทรัพยสินของ
ผูซื้อไดทันทีโดยไมตองทําการชําระเงินไมวาประเภทใด 
ผูขายจะใหความรวมมือกับผูซื้อหากผูซื้อจะเขาครอบครองทรัพย
สินของผูซื้อ 
และผูซื้อมีสิทธิเขาไปยังสถานที่ทําการของผูขายและทําการเขาค
รอบครองทรัพยสินของผูซื้อโดยสามารถทําไดทันทีที่ทําหนังสือแ
จงถึงผูขายโดยไมตองทําการบอกกลาวหรือดําเนินการทางกฎหม
ายอื่นอีก  
ทั้งน้ีผูขายขอสละสิทธิอยางชัดแจงในการไดรับคําบอกกลาวเพิ่มเ
ติมหรือการสงคําบอกกลาวเพิ่มเติม 
และตกลงจะจัดใหผูซื้อหรือตัวแทนของผูซื้อมีสิทธิเขาถึงทรัพยสิ
นของผูซื้อไดทันที        
ผูขายขอมอบหนังสือมอบอํานาจที่มีอํานาจจํากัดพรอมดวยสิทธิใ
นการทําและบันทึกคําบอกกลาวเรื่องรายการเกี่ยวกับการเงินในส
วนของทรัพยสินของผูซื้อซ่ึงผูซื้อเห็นวาจําเปนเพื่อแสดงสิทธิของ
ผูซื้อในทรัพยสินของผูซื้อโดยหนังสือมอบอํานาจดังกลาวไมสาม
ารถเพิกถอนได  และเมื่อผูซื้อขอ 
ผูซื้อจะสงคืนทรัพยสินของผูซื้อใหกับผูซื้อโดยทันที (1) 
ที่โรงงานของผูขายโดยใชอุปกรณขนสง FCA (loaded) 
และทําการบรรจุหีบหอและแสดงขอความตามขอกําหนดของผูขน
สงสินคาของผูซื้อ หรือ (2) 
ที่สถานที่อื่นตามที่ผูขายกําหนดซึ่งในกรณีดังกลาวผูซื้อจะชําระค
าใชจายในสงมอบในอัตราตามควรแกผูขาย 
ทั้งน้ีผูขายขอสละสิทธิในภาระติดพันหรือสิทธิอื่นที่ผูขายอาจมีใน
ทรัพยสินของผูซื้อรวมทั้งและไมจํากัดเพียงภาระติดพันของผูพิม
พแบบหรือผูกอสราง ทั้งน้ีเทาที่กฎหมายอนุญาตใหกระทําได 

 
25. ทรัพยสินของผูขาย ผูขายจะเก็บรักษาอุปกรณ เครื่องจักร 

เครื่องมือ มาตรวัด สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องจับ แมพิมพ 
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ลวดลายและของอื่นที่ไมใชทรัพยสินของผูซื้อและจําเปนสําหรับก
ารผลิตสินคาหรือใหบริการใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีและสามา
รถผลติสนิคาหรอืใหบรกิารไดตามรายละเอยีดเฉพาะทีเ่ก่ียวของ 
รวมทั้งนําของใหมมาเปลี่ยนแทนสิ่งดังกลาว 
(“ทรัพยสินของผูขาย”) 
ผูขายจะทําการประกันทรัพยสินของผูขายโดยใหวงเงินความคุม
ครองอัคคีภัยและความคุมครองขยายเต็มมูลคาสินทรัพยใหมที่นํา
มาทดแทน 
หากผูขายใชทรัพยสินของผูขายในการผลิตสินคาหรือใหบริการ
แกลูกคารายอื่นซึ่งคลายคลึงกับสินคาหรือบริการตามสัญญารวม
ทั้งลูกคาประเภท aftermarket customers 
สินคาหรือบริการดังกลาวจะตองไมมีโลโก เครื่องหมายการคา 
ชื่อการคาหรือหมายเลขชิ้นสวนของผูซื้อปรากฏอยู 
และผูขายจะตองไมเปดเผยหรือแสดงเปนนัยในการทําตลาดของ
ผูขายวาสินคาหรือบริการดังกลาวเทาเทียมกับที่ผูซื้อซ้ือไป  
ทั้งน้ีผูขายจะมอบสิทธิใหแกผูซื้อในการเขาครอบครองทรัพยสิน
ของผูขายและการเขาครองครองกรรมสิทธิในทรัพยสินของผูขา
ยซ่ึงจําเปนอยางย่ิงในการผลิตสินคาหรือใหบริการตามสัญญาสั่ง
ซื้อเมื่อผูซื้อไดชําระเงินตามมูลคาบัญชีของทรัพยสินดังกลาวใหกั
บผูขายหลังหักดวยเงินจํานวนใดที่ผูซื้อไดชําระกอนหนาน้ีใหกับ
ผูขายสําหรับทรัพยสินดังกลาว 
ทั้งน้ีการใหสิทธิดังกลาวไมสามารถเพิกถอนได      
สิทธิที่วาน้ีจะไมนํามาบังคับใชหากทรัพยสินของผูขายใชเพื่อผลิ
ตสินคาที่เปนสินคามาตรฐานของผูขายหรือหากผูขายขายสินคา
ที่เหมือนกันนี้ใหกับบุคคลอื่นเปนจํานวนมาก 

 
26. เครื่องอุปกรณและอุปกรณหลักในการผลิต  

สัญญาขอนี้จะใชบังคับกับการสั่งเครื่องอุปกรณและ/หรืออุปกรณ
หลักในการผลิต 
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ผูซื้อจะมีสิทธิเขาไปยังสถานที่ของผูขายไมวาจะกอนและหลังชําร
ะเงินเพื่อตรวจงานที่ทําและเพื่อตรวจสอบความถูกตองของคาใชจ
ายตางๆ 
ที่ผูขายเรียกเก็บกับสัญญาสั่งซื้อหรือสัญญาสั่งซื้อฉบับแกไขเพิ่มเ
ติม 
ราคาที่ระบุไวในสัญญาสั่งซื้อหรือสัญญาสั่งซื้อฉบับแกไขเพิ่มเติม
จะปรับเปลี่ยนไปเพื่อคืนเงินใหผูซื้อ (หากมี) 
ตามจํานวนที่ราคาดังกลาวเกินกวาคาใชจายจริงของผูขายตามที่
ไดตรวจสอบ 
ผูขายจะเก็บบันทึกเก่ียวกับคาใชจายเปนเวลาสองปหลังจากไดรับ
การชําระเงินครั้งสุดทายสําหรับคาใชจายดังกลาว 
บรรดาอุปกรณและเครื่องมือจะตองเปนไปตามรายละเอียดเฉพาะ
ของผูซื้อ (หรือลูกคาของผูซื้อในกรณีที่ผูซื้อกําหนด) 
ขอยกเวนสําหรับรายละเอียดเฉพาะดังกลาวจะตองระบุไวเปนลาย
ลักษณอักษรในสัญญาสั่งซื้อหรือเอกสารอื่นโดยมีผูซื้อลงนามรับร
อง ขอกาํหนดเก่ียวกับคาระวางขนสงจะเปนแบบ FCA (loaded) 
Origin – Freight Collect 
ในสวนที่สัญญาสั่งซื้อไดระบุไวอยางชัดแจงวาเปนการสั่งซ้ือ 
“เครื่องอุปกรณ” หรือ “อุปกรณหลักในการผลิต” 
และเวนแตที่จะไดระบุไวเปนประการอื่นในสัญญาสั่งซื้อ   
ผูขายจึงไมควรตองชําระคาระวางลวงหนาหรือบวกคาระวางเขาไ
ป 

 
27. การหักกลบลบหนี้ การหักกลบลบกัน 

นอกเหนือจากสิทธิในการหักกลบลบหนี้หรือหักกลบลบกันที่กฎห
มายกําหนดแลว 
เงินทั้งปวงที่ตองชําระใหกับผูขายถือเปนหนี้สินสุทธิที่ผูซื้อ 
บริษัทในเครือและบริษัทสาขาของผูซื้อมีตอผูขาย 
บริษัทในเครือหรือบริษัทสาขา 
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ผูซื้อมีสิทธิจะหักกลบลบเงินที่ผูขาย บริษัทในเครือ 
หรือบริษัทสาขาของผูขายเปนหนี้ผูซื้อ 
บริษัทในเครือหรือบริษัทสาขาของผูซื้อออกจากเงินหรือหนี้สินอื่น
ที่เปนหนี้ผูขายไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด 
และผูซื้อจะมอบใบรายการแจงการหักกลบลบหนี้หรือการหักกลบ
ลบกันที่ผูซื้อทําข้ึนแกผูขาย 

 
28. การรักษาความลับ 

 ผูขายรับวาจะไดรับขอมูลที่เปนทรัพยสินหรือขอมูลที่เปนคว
ามลับจากผูซื้อหรือพัฒนาขึ้นสําหรับผูซื้อตามสัญญาสั่งซื้อไมวาจ
ะมีการแสดงขอความหรือระบุในขอมูลดังกลาววาเปนขอมูลที่เปน
ความลับหรือไมก็ตาม 
ผูขายจะเก็บขอมูลที่เปนทรัพยสินหรือขอมูลที่เปนความลับของผู
ซื้อไวเปนความลับอยางเครงครัด    
และจะไมทําการเปดเผยหรืออนุญาตใหทําการเปดเผยตอบุคคลอื่
นซึ่งขอมูลที่เปนทรัพยสินหรือขอมูลที่เปนความลับของผูซื้อ 
หรือใชขอมูลดังกลาวเพื่อประโยชนอื่นนอกเหนือจากของสัญญา
สั่งซื้อ 
เมื่อมีการบอกเลิกหรือครบกําหนดสัญญาสั่งซื้อผูขายจะจัดสงเอก
สารและสื่อบันทึกใดทั้งปวงรวมทั้งสําเนาของสิ่งดังกลาวไมวาจะอ
ยูในรูปใดซึ่งมีขอมูลที่เปนความลับหรือขอมูลที่เปนทรัพยสินของ
ผูซื้อบรรจุอยูหรือซึ่งเกี่ยวของกับขอมูลดังกลาวใหกับผูซื้อทันทีที่
ผูซื้อขอ 
ภาระหนาที่ของผูขายตามสัญญาขอนี้จะยังคงมีอยูเปนเวลาหาปนั
บจากวันที่เปดเผยขอมูลที่สัญญาขอนี้ระบุไวหรือระยะเวลาที่นาน
กวาน้ันซึ่งผูซื้อระบุไวเปนลายลักษณอักษร 
ขอจํากัดและภาระหนาที่ตามสัญญาขอนี้จะไมบังคับใชกับขอมูลดั
งตอไปนี้ (ก) 
ขอมลูทีเ่ปนทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปในเวลาทีผู่ซือ้ไดทาํการเปดเผย 
(ข) 
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ขอมูลที่เปนที่รับทราบกันโดยทั่วไปหลังจากที่ผูซื้อเปดเผยโดยไม
ไดเกิดจากความผิดของผูขาย (ค) 
ผูขายสามารถพิสูจนโดยเอกสารที่เปนลายลักษณอักษรวาเปนขอ
มูลที่มีอยูในความครอบครองของผูขายกอนที่ผูซื้อจะทําการเปดเ
ผยหรือเปนขอมูลที่ผูขายพัฒนาขึ้นโดยอิสระและไมไดใชหรืออา
งอิงขอมูลของผูซื้อ 
และแมวาจะมีขอกําหนดอื่นที่ขัดกับขอกําหนดน้ี 
สัญญารักษาความลับหรือสัญญาไมเปดเผยขอมูลที่ทําข้ึนระหวาง
คูสัญญาซ่ึงลงวันที่ไวลวงหนากอนสัญญาสั่งซื้อจะยังคงมมีผลตอ
ไปเวนแตที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมอยางชัดแจงโดยสัญญาสัง่ซือ้ 
และหากมีสวนใดที่ขัดแยงกันระหวางขอกําหนดอยางชัดแจงของ
สัญญาดังกลาวและสัญญาขอนี้ 
ใหถือตามขอกําหนดของสัญญาดังกลาว 

 
29. หามทําการประชาสัมพันธ 

ผูขายจะตองไมโฆษณาประชาสัมพันธหรือเปดเผยเรื่องที่วาผูขาย
ไดรับการวาจางใหจัดหาสินคาหรือบริการใหกับผูซื้อตามที่ระบุไ
วในสัญญาสั่งซื้อหรือในขอกําหนดของสัญญาสั่งซื้อตอบุคคลภา
ยนอก (นอกเหนือจากที่ปรึกษาของผูขายซึ่งจําเปนตองรู) 
ไมวาจะในลักษณะใด 
และผูขายจะตองไมใชเครื่องหมายการคาหรือชื่อการคาของผูซื้อ
ในขาวแจก 
วัสดุที่ใชในการโฆษณาหรือสงเสริมการขายหากไมไดรับคํายินย
อมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อ 

 
30. ความสัมพันธระหวางคูสัญญา 

ผูขายและผูซื้อเปนคูสัญญาที่เปนอิสระตอกัน 
และไมมีขอความใดในสัญญาสั่งซื้อที่จะทําใหคูสัญญาฝายใดฝา
ยหนึ่งเปนพนักงาน ตัวแทน 
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หรือผูแทนตามกฎหมายของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมวาจะเพื่อประ
โยชนอันใด 
สัญญาสั่งซื้อไมไดใหอํานาจแกคูสัญญาใดการรับเอาหรือกอภาร
ะแทนหรือในนามของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 
และผูขายจะตองเปนผูเดียวที่รับผิดชอบบรรดาภาษีในการวาจาง
และภาษีรายได เบี้ยประกัน 
คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นที่ผูขายไดกอขึ้นในการปฏิบัติตาม
สัญญาสั่งซื้อ 
ยกเวนแตที่ไดกําหนดไวในขอตกลงที่ทําเปนลายลักษณอักษรแล
ะผูซื้อลงนามรับรอง    
ทั้งน้ีพนักงานและตัวแทนของผูขายหรือของผูรับจางของผูขายจะ
เปนพนักงานหรือตัวแทนของผูขายหรือของผูรับจางรายนั้นแตเพี
ยงผูเดียว และไมไดเปนพนักงานหรือตัวแทนของผูซื้อ 
อีกทั้งไมมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานหรือสิทธิอื่นที่พนั
กงานของผูซื้อไดรับ 
ทั้งน้ีผูซื้อไมตองรับผิดชอบตอภาระใดที่เก่ียวกับพนักงานหรือตัวแ
ทนของผูขายหรือพนักงานหรือตัวแทนของผูรับจางของผูขายแต
อยางใด 

 
31. การขัดกันของผลประโยชน 

ผูขายขอรับรองและรับประกันวาการปฏิบัติตามสัญญาสั่งซื้อของ
ผูขายจะไมขัดกับผลประโยชนที่ตอเนื่องหรือภาระหนาที่ของผูขา
ยหรือของพนักงานหรือผูรับจางของผูขาย 
นอกจากนี้ผูขายขอรับรองดวยวาในขณะที่สัญญาสั่งซื้อมีผลใชบั
งคับผูขายและพนักงานหรือผูรับจางของผูขายที่มีสวนในการปฏิ
บัติตามสัญญาสั่งซื้อจะงดดําเนินการใดที่อาจคาดไววาจะกอใหเกิ
ดการขัดกันของผลประโยชนในสวนของความสัมพันธของผูขาย
กับผูซื้อหรือการปฏิบัติตามสัญญาสั่งซื้อน้ี 
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32. หามโอนภาระหนาที่ 
ผูขายไมสามารถโอนหรือมอบหมายภาระหนาที่ของตนตามสัญญ
าสั่งซื้อหากไมไดรับคํายินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจาก
ผูซื้อ 
ในกรณทีีผู่ซือ้ยินยอมใหมกีารโอนหรอืมอบหมายภาระหนาทีไ่ด 
ผูขายจะยังคงตองรับผิดชอบเกี่ยวกับสินคาหรือบริการตามสัญญา
รวมทั้งยังคงตองรับผิดชอบการรับประกันและการเรียกรองที่เก่ียว
ของทั้งปวง 
เวนแตผูซื้อจะตกลงอยางชัดแจงเปนลายลักษณอักษรใหเปนประ
การอื่น 

 
33. การยกเวนภาษีขาย 

สินคาหรือบริการที่ซ้ือตามสัญญาสั่งซื้อจะไดรับการระบุวาเปนกา
รดําเนินการทางอุตสาหกรรมและอาจไดรับยกเวนภาษีขาย 
ในกรณีดังกลาวหมายเลขประจําตัวผูเสียภาษีและ/หรือขอมูลเกี่ย
วกับการยกเวนอื่นจะตองระบุไวในสัญญาสั่งซื้อ 
สัญญาเพิ่มเติมของแตละประเทศแหรือเอกสารอื่นที่ผูซื้อจะจัดสงใ
ห 

 
34. กฎหมายที่ใชบังคับ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

และเขตอํานาจ 
ใหสัญญาสั่งซื้อตีความตามกฎหมายของเขตอํานาจตามที่ระบุใน
สัญญาเพิ่มเติมของแตละประเทศ 
หากไมมีการระบุเขตอํานาจดังกลาวใหสัญญาสั่งซื้ออยูใตบังคับก
ฎหมายของมลรัฐวิสคอนซินและสหรัฐอเมริกา 
บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญาซ้ือขายสิน
คาระหวางประเทศ 
และบทบัญญัติเก่ียวกับความขัดแยงกันของกฎหมายซึ่งกําหนดใ
หมีการนํากฎหมายอื่นมาใชจะไมนํามาใชกับสัญญาน้ี   
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ทั้งน้ีใหขอกําหนดเก่ียวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการในสัญญ
าขอนี้อยูใตบังคับกฎหมายวาดวยการอนุญาโตตุลาการของรัฐบา
ลกลางสหรัฐ 
เมื่อผูซื้อใชสิทธิโดยการทําคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรกอ
นหรือภายใน 30 
วันหลังจากมีการสงหมายใหคูความในการดําเนินการตามกฎหมา
ยใหขอพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสินคาหรือบริการตามสัญญา 
สัญญาสั่งซื้อ 
หรือความชอบดวยกฎหมายของสัญญาสั่งซื้อหรือขอกําหนดเหลา
น้ีรวมทั้งเรื่องอื่นระหวางคูสัญญา 
(นอกเหนือจากคําขอทุเลาชั่วคราว) 
ไดรับการตัดสินชี้ขาดโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ดําเนิน
การโดยใชภาษาอังกฤษและตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการเพียงรา
ยเดียวที่คูสัญญาเปนผูเลือก     
ทั้งน้ีสถานที่ที่จะดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการและขอบังคั
บวาดวยอนุญาโตตุลาการจะตองเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญ
าเพิ่มเติมของแตละประเทศ 
หากไมมีการกําหนดสถานที่และ/หรือขอบังคับดังกลาว (ก) 
ใหดําเนินกระบวนการอนุญาตโตตุลาการตามขอบังคับวาดวยอนุ
ญาโตตุลาการทางการพาณิชยของสมาคมอนุญาโตตุลาการของ
สหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association หรือ AAA) 
และตามมาตรา 26 ถึงมาตรา 37 
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของรัฐบาลกลางสหรั
ฐ และในสถานที่ที่คูสัญญาตกลงกัน (ข) 
หากคูสัญญาไมสามารถตกลงกันเรื่องสถานที่ไดภายใน 30 
วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือขอใหมีการดําเนินกระบวนการอนุญาโ
ตตุลาการใหดําเนินกระบวนการดังกลาวที่เมืองมิลวอคกี้ 
มลรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา (ค) 
หากคูสัญญาไมสามารถตกลงเกี่ยวกับตัวอนุญาโตตุลาการไดภาย
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ใน 30 
วันนับแตวันที่กําหนดสถานที่เพื่อดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุล
าการ 
ใหคูสัญญาแตละฝายเลือกบุคคลที่มีรายชื่ออยูในบัญชีอนุญาโตตุ
ลาการดานการคาซ่ึง AAA 
อนุมัติมาฝายละหนึ่งคนและใหบุคคลสองคนนั้นเลือกคนที่สามจา
กรายชื่อดังกลาวซ่ึงบุคคลดังกลาวน้ีจะเปนผูดําเนินกระบวนการอ
นุญาโตตุลาการในฐานะอนุญาโตตุลาการเพียงผูเดียว 
อนุญาโตตุลาการจะทําหนังสือเกี่ยวกับผลของขอเท็จจริงและขอวิ
นิจฉัยของกฎหมายและอาจตัดสินใหคูสัญญาฝายที่ชนะความได
รับชดใชคาทนายความและคาธรรมเนียมตางๆ 
และไมวาในกรณีใดก็ตามจะไมมีคูสัญญาฝายใดไดรับคาเสียหาย
เพื่อเปนการลงโทษหรือคาเสียหายเพื่อใหเปนเยี่ยงอยาง 
คําตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะบังคับใชไดในศาลของเข
ตอํานาจที่เก่ียวของ 
ทั้งน้ีคูสัญญาสามารถอุทธรณตอศาลที่ระบุไวในสัญญาเพิ่มเติมข
องแตละประเทศ 
หรือหากไมมีการระบุเก่ียวกับศาลดังกลาวไวใหทําการอุทธรณตอ
ศาลแขวงสหรัฐประจํา Eastern District of Wisconsin 
เพื่อแกไขขอผิดพลาดที่ชัดแจงของขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายข
องอนุญาโตตุลาการ 
(ทั้งน้ีคูสัญญาฝายที่ทําการอุทธรณจะตองวางหลักประกันไวกอน
และคูสัญญาฝายที่ชนะคดีจะมีสิทธิไดรับคาทนายและคาฤชาธรร
มเนียมของฝายตน) 
ผูซื้อสามารถขอคําสั่งทุเลาชั่วคราวตอศาลที่มีเขตอํานาจเหนือผูข
าย หรือ (ตามที่ผูซื้อเลือก) 
ตอศาลที่ใกลกับสถานที่ที่ผูซื้อไดทําสัญญาสั่งซื้อที่สุด 
ซ่ึงในกรณีดังกลาวผูขายจะยินยอมตอเขตอํานาจของศาลนั้น  
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ผูขายสามารถทําคําขอคําสั่งทุเลาชั่วคราวตอผูซื้อเฉพาะกับศาลที่
มีเขตอํานาจเหนือสถานที่ที่ผูซื้อทําสัญญาสั่งซื้อ 

 
35. ภาษา การแยกสวนที่เปนโมฆะออกจากสวนที่ไมเปนโมฆะ 

และการไมมีการสละสิทธิโดยปริยาย 
คูสัญญารับวาทั้งสองฝายมีความประสงคจะใหขอกําหนดและเอก
สารทั้งปวงที่เก่ียวของทําข้ึนเปนภาษาอังกฤษเทาน้ันและอยูใตบัง
คับของภาษาอังกฤษ (Les parties aux presents 
reconnaissent avoir volu que cette convention ainsi que 
tous les documents qui s’y rattachmeht soient rediges en 
langue anglaise seulement et Regis par la membe)  
หากขอกําหนดใดของสัญญาสั่งซื้อไมชอบดวยกฎหมายหรือใชบั
งคับไมไดตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบัญญัติ 
คําสั่งของผูมีอํานาจหนาที่ หรือกฎระเบียบอื่นของกฎหมาย 
ใหถือวาขอกําหนดดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือตัดทิ้งไปตามแ
ตกรณี 
แตทั้งน้ีเฉพาะในสวนที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่ใชบัง
คับ 
และขอกําหนดที่เหลือของสัญญาสั่งซื้อจะยังคงมีผลบังคับอยางส
มบูรณตอไป 
การที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมไดกําหนดใหคูสัญญาอีกฝายป
ฏิบัติตามขอกําหนดในในสัญญาสั่งซื้อจะไมกระทบสิทธิในการกํา
หนดใหปฏิบัติในครั้งตอไป 
และการที่คูสัญญาสละสิทธิในการเอาผิดเก่ียวกับการไมปฏิบัติตา
มขอกําหนดของสัญญาสั่งซื้อจะไมถือเปนการสละสิทธิในการเอา
ผิดเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวในครั้งตอไปหรือ
สละสิทธิในการเอาผิดเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามขอกําหนดอื่นขอ
งสัญญาสั่งซื้อ 
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36. ภาระที่ยังคงมีผลตอไปแมสัญญาจะสิ้นสุดลง 

ภาระที่ผูขายมีตอผูซื้อจะยังคงมีผลบังคับตอไปแมจะมีการบอกเลิ
กสญัญาสัง่ซือ้เวนแตทีส่ญัญาสัง่ซือ้จะกําหนดไวเปนประการอืน่ 

 
37. ขอตกลงที่สมบูรณและการแกไขเพิ่มเติมสัญญา 

เวนแตทีกํ่าหนดไวในขอ 1  สญัญาสัง่ซือ้รวมทัง้เอกสารแนบทาย 
สัญญาเพิ่มเติม 
เอกสารแนบหรือขอกําหนดใดของผูซื้อที่ไดระบุไวเปนการเฉพาะ
ในสิ่งดังกลาวจะถือเปนขอตกลงที่สมบูรณระหวางผูขายและผูซื้อเ
ก่ียวกับสาระสําคัญที่มีอยูในสัญญาสั่งซื้อ  
นอกจากนี้การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสั่งซื้อจะทําไดก็แตโดยเป
นลายลักษณอักษรและตัวแทนที่มีอํานาจของคูสัญญาทั้งสองฝาย
ลงนามรับรองไว 
หรือสําหรับการเปลี่ยนแปลงภายในขอบเขตของขอ 9 
ของขอกําหนดน้ีใหทําการแกไขเปลี่ยนแปลงโดยใบสั่งซ้ือเพิ่มเติ
มที่ออกโดยผูซื้อ  
ผูซื้อสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเหลาน้ีในสวนของสัญ
ญาสั่งซื้อในภายหนาไดทุกขณะโดยการประกาศขอกําหนดฉบับ
แกไขเพิ่มเติมในเวบไซต http://www.johnsoncontrols.com > 
Building Efficiency > Supplier Information > Global Terms 
and conditions of Purchase ของผูซื้อ 
และขอกําหนดที่ไดแกไขเพิ่มเติมดังกลาวจะนํามาใชกับสัญญาสั่ง
ซื้อที่มีข้ึนหลังจากนั้น 

 
 
 


