
 

 

Document Number: CP-30-TH-16 
Document Title: Production Purchase Order Terms and Conditions - 

Thailand 

 

Page 1 of 21 REFERENCE ONLY ONCE REMOVED FROM SYSTEM  Revision: A  
  
 Revision date: July 2011 

 

ข้อเพิ�มเติมในข้อตกลงและเงื�อนไขคาํสั�งซื�อการผลติของ 

TI AUTOMOTIVE 

1. หากผซูื�อ (ตามที�ขอ ้ความดังกลา่วไดถูก้กําหนดไวใ◌ ้น ขอ ้ตกลงและเงื�อนไขคําสั�งซื�อการผลติของ TI Automotive ณ 
เดอืน กรกฎาคม 2554 (“เงื�อนไข”)) อยูภ่ายในประเทศไทยเพยีงอยา่งเดยีว ใหถื�อวา่การแกไ◌ ้ขเพิ�มเตมิตามขอ ้
เพิ�มเตมิในเงื�อนไข ฉบับนี� มผีลกบัคําสั�งซื�อทั �งหมด (ตามที�ขอ ้ความดังกลา่วไดถูก้กําหนดไวใ◌ ้นเงื�อนไข) 
ที�ผซู ื�อเป็นผอู ้อก 
 

2. ขอ ้ที� 15 ของเงื�อนไขจะถกูแทนที�ดว ้ย: 
 

“สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา การรับรองดา◌ ้นสทิธบิตัร: 
 
A. หากผซูื�อเป็ นผูจั �ดหาการออกแบบของสนิคา◌ ้หรอืใชคื�นทั �งหมดหรอืสว่นหนึ�งของการออกแบบของสนิคา◌ ้

ใหกั �บผขู ้าย ใหถื�อวา่ผซูื�อเป็ นเจา◌ ้ของสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาทั�งหมดที�เกี�ยวขอ ้งกบัการออกแบบนั�นๆ 
หากผขู ้ายเป็ นผูจั �ดหาการ ออกแบบของสนิคา◌ ้หรอืเป็ นผูอ ้อกตน ้
ทนุทั �งหมดในการจัดหาการออกแบบของสนิคา◌ ้ใหถื�อวา่ผขู ้ายเป็ นเจา◌ ้ของสทิธใิน 
ทรัพยส์นิทางปัญญาทั �งหมดที�เก ี�ยวขอ ้งกบัการออกแบบนั�นๆ ในกรณหีลัง ผขู ้ายขอมอบสทิธแิบบถาวร 
เปลี�ยนแปลงไมไ่ด ◌ ้ใน การสรา◌ ้ง การสรา◌ ้งที�ดําเนนิการไปแลว ้การใช ◌ ้การใชที��ดําเนนิการไปแลว ้ 
นตัวทรัพยส์นิทางปัญญาดังกลา่ว เพื�อการปรับปรงุ ใหม ่ซอ่มแซม หรอืแทนที�สนิคา◌ ้ที�มขีอ ้บกพรอ่ง 
หรอืไมต่รงตามมาตรฐาน แตล่ะฝ่ ายตา่งใหก ้ารรับรองตอ่วา่การออกแบบใดๆ ที� แตล่ะฝ่ ายทําการจัดหาหลังจากนี� 
จะไมเ่ป็ นการละเมดิหรอืมสีว่นทําใหเ◌ ้กดิการละเมดิสทิธบิัตร หรอืสทิธคิวามคมุ ้ครองใดๆ ที� ไดรั �บจากสทิธบิตัร 

 

B. ผขู ้ายจะเป็ นผชู ้ดใชค ้◌า่เสยีหายดว ้ยตัวเองแทนผซูื�อ จากขอ ้เรยีกรอ ้
งที�อาจเกดิขึ�นกบัผซูื�อหรอืผอูื� �นซึ�งใชสิ�นคา◌ ้ในสว่น ของคํากลา่วหาดา◌ ้นการละเมดิสทิธจิากสทิธบัิตร ลขิสทิธิ< 
สทิธใินการออกแบบอตุสาหกรรมหรอืสทิธใินการเป็นเจา◌ ้ของทรัพยส์นิ อื�นๆ ทั �งในปัจจบุันและในอนาคต 
ซึ�งเกดิขึ�นจากการดําเนนิการของผขู ้ายภายใต ◌ ้คําสั�ง การผลติ การขาย หรอืการใชสิ�นคา◌ ้(๑) 
เพยีงอยา่งอยา่งเดยีว (๒) ผสมผสานกนัตามเหตผุลในดา◌ ้นของเนื�อหา การออกแบบ หรอืโครงสรา◌ ้ง หรอื (๓) 
ผสมผสานกนัตาม คําแนะนําของผขู ้าย ผขู ้ายจะเป็นผสูื�บสวนและแกต ้◌า่ง หรอืดําเนนิการกบัทกุขอ ้เรยีกรอ ้งใดๆ 
ในลักษณะดังกลา่วตามคําขอของ ผซูื�อ สนับสนุนผซูื�อในการสบืสวน แกต ้◌า่ง หรอืดําเนนิการกบัขอ ้เรยีกรอ ้งใดๆ 
ในลักษณะดังกลา่ว ผขู ้ายจะเป็ นผชู ้◌ําระคา่ใชจ ้◌า่ย และเงนิชดเชยคา่เสยีหายหรอืการชาํระหนี�สนิ 
ซึ�งผซูื�อและผอูื� �นที�ขายผลติภัณฑข์องผขู ้าย หรอืใชสิ�นคา◌ ้จากคําสั�งซื�ออาจตอ ้ง รับภาระ 
ตามเหตผุลที�เกดิขึ�นจากขอ ้รอ ้งเรยีนที�มกีารจา่ยคา่ชดเชยเกดิขึ�น 

 

C. ผขู ้ายจะทําการจัดหาใหกั �บผซูื�อ หรอืผอูื� �นที�ไดรั �บแตง่ตั �งโดยผซูื�อ โดยไมม่ขีอ ้จํากดัในเรื�องของการใชห ้
รอืการเปิดเผย ขอ ้มลูทั �งหมดและขอ ้มลูที�ผูข ้ายไดรั �บหรอืพัฒนาขึ�นจากการดําเนนิการของผขู ้ายภายใตค ้◌าํสั�งนี� 
ตามคําขอของผซูื�อ ผขู ้ายจะ สนทนากับผซูื�อหรอืผอูื� �นที�ไดรั �บการแตง่ตั �งโดยผซูื�อ โดยไมม่ขีอ ้
จํากัดในเรื�องของการใชห ้รอืการเปิดเผย การออกแบบที�อาจจะ เกดิขึ�น และคณุภาพหรอืปัญหาในการผลติสนิคา◌ ้
ที�ผซู ื�อเป็นผดู ้◌าํเนนิการหรอืเป็นผผู ้ลติตามคําสั�งนี� 
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D. ตามคําขอของผซู ้◌◌ือ้ ผขู ้ายจะทําการจัดหาขอ ้มลูอื�นๆ ทั �งหมดและขอ ้มลูของผขู ้ายใหกั �บผซูื�อ 
ซึ�งผซูื�อคดิวา่มคีวาม จําเป็ นในการทําความเขา◌ ้ใจการปฏบิตังิาน และเพื�อดแูลรักษาสนิคา◌ ้ที�จัดสง่ภายใตค ้
◌าํสั�งนี� โดยไมม่ขีอ ้จํากดัในการใชย ้กเวน ้ใน กรณีที�เป็นสทิธคิวามคมุ ้ครองที�ไดรั �บจากสทิธขิองผขู ้าย 

 

E. ในดา◌ ้นของการประดษิฐซ์ ึ�งผขู ้ายเป็ นผคูิ�ดคน ้หรอืรวบรวมมาเพื�อใชใ◌ ้นการดําเนนิการภายใตค ้◌ําสั�งนี� ผขู ้
ายจะมอบ ใบอนุญาตระดับทั�วโลกใหกั�บผซูื�อ อยา่งถาวร ไมผ่กูขาด โดยมสีทิธใินการใหสิ�ทธิ<ชว่งแกผู่อื� �น สรา◌ ้ง 
การสรา◌ ้งที�ดําเนนิการไป แลว ้ใช ◌ห้รอืการใชที��ดําเนนิการไปแลว ้
ในสิ�งประดษิฐแ์ละสทิธบิตัรจากสิ�งประดษิฐดั์งกลา่ว 

 

F. ผขู ้ายมอบใบอนุญาตระดับทั�วโลกใหกั �บผซู ื�อ อยา่งถาวร ไมผ่กูขาด รวมถงึใบอนุญาตของซอฟตแ์วรร์ะบบปฏบิตักิาร 
ใดๆ ที�ตดิตั �งภายในสนิคา◌ ้ที�ขายหลังจากนี� ซึ�งผขู ้ายมสีทิธใินการใหสิ�ทธิ<ชว่งแกบ่รษัิทใดๆ ในเครอื เพื�อสรา◌ ้ง 
การสรา◌ ้งที� ดําเนนิการไปแลว ้ใช ◌ก้ารใชที��ดําเนนิการไปแลว ้และขายสนิคา◌ ้ที�ทําการขายหลังจากนี� 
หรอืสิ�งที�พัฒนาตอ่ภายใตสิ�ทธบัิตรอื�นใด ในปัจจบัุนหรอืหลังจากนี� ซึ�งผขู ้ายเป็ นเจา◌ ้ของหรอืเป็ นผูค ้วบคมุ 
ที�ผซู ื�อคดิว่ามคีวามจําเป็ นตอ่ผูซื�อในการใชใ◌ ้บอนุญาตตามขอ ้15ง ในการผลติ 
ใช ◌ห้รอืขายผลติภณัฑท์ี�ผลติโดย หรอืผลติเพื�อผซูื�อ หรอืบรษัิทใดๆ ในเครอืของผซูื�อ 

 

G. ผขู ้ายมอบใบอนุญาตแบบไมผ่กูขาดใหกั�บผซูื�อ และยนิยอมที�จะมอบใหกั�บบรษัิทใดๆ 
ในเครอืที�ไดรั �บการแตง่ตั �งโดยผ ู◌ ้ซื�อ ภายใตข ้อ ้ตกลงและเงื�อนไขที�สมเหตสุมผล ในการสรา◌ ้ง การสรา◌ ้
งที�ดําเนนิการไปแลว ้การใช ◌ ้ ารใชที��ดําเนนิการไปแลว ้และการขายภายใตสิ�ทธบิัตรใดๆ ในปัจจบัุนหรอืหลังจากนี� 
ซึ�งผขู ้ายเป็นเจา◌ ้ของหรอืเป็ นผคู ้วบคมุ ซึ�งมสีว่นครอบคลมุถงึรปูแบบ การใชง ้านใดๆ 
ของเทคโนโลยทีี�เป็นสว่นหนึ�งของขอ ้มลูที�ผขู ้ ยรวบรวมหรอืพัฒนาขึ�นในการดําเนนิการของผขู ้ายภายใตค ้◌ําสั�งนี� 

 

H. ผขู ้ายและผซูื�อจะเจรจารว่มกนัโดยสจุรติใจในรายละเอยีดที�เฉพาะเจาะจงเกี�ยวกบัใบอนุญาตใดๆ ที�ผขู ้
ายมอบใหผูซ้ ื�อ ภายใตข ้อ ้ที� 15 นี� 

 

I. ผขู ้ายใหก ้ารรับรองตอ่ผซูื�อวา่ผูข ้ายจะเป็ นผูด ้◌าํเนนิการทั �งหมดตามความจําเป็ น เพื�อใหเ◌ ้งื�อนไขภายใตข ้อ ้ที� 
15 นี�เป็ น จรงิ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง การลงทะเบยีนใบอนุญาตใดๆ ซึ�งผขู ้ายมอบใหผูซ้ ื�อภายใตข ้อ ้ที� 15 
นี�กับเจา◌ ้หนา◌ ้ที� และการ ดําเนนิการอื�นๆ ที�ผซู ื�อยื�นคําขออยา่งสมเหตสุมผล” 

 

3. ขอ ้ที� 42 ของเงื�อนไข จะถกูแทนที�ดว ้ยขอ ้ความตอ่ไปนี�: 
“กฎหมายขอ ้บังคับใช ◌ป้ระเทศที�ศาลมอํีานาจพจิารณาคด:ี 
 
J. ภายใตย ้◌อ่หนา◌ ้ข ดา◌ ้นลา่ง คําสั�งนี�จะถกูนําไปตคีวามและบังคับใชภ ้ายใตก ้ฎหมายของประเทศ 

(และรัฐ/จังหวัด ตาม ความเหมาะสม) ซึ�งเป็ นสถานที�ตั �งของผซูื�อ โดยปราศจากการไลเ่บี�ยตามขอ ้ขดัแยง ้
ของเงื�อนไขกฎหมายของประเทศนั�น เงื�อนไขของอนุสัญญาการซื�อขายระหวา่งประเทศของสหประชาชาต ิ
จะไมม่ผีลบังคับใชกั �บคําสั�งนี�ในทกุกรณ ีขอ ้พพิาททั�งหมด ที�เกี�ยวขอ ้
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งกบัคําสั�งนี�จะถกูวนิจิฉัยโดยศาลภายในประเทศ (และรัฐ/จังหวัด ตามความเหมาะสม) ซึ�งเป็นสถานที�ตั �งของผซูื�อแต ่
เพยีงผเู◌ ้ดยีว หรอืโดยศาลในประเทศซึ�งเป็นสถานที�ตั �งของผขู ้ายตามดลุยพนิจิของผซูื�อเทา่นั�น 
 

K. หากคําสั�งนี�ออกใหกั �บผขู ้ายที�มถี ิ�นที�อยูห่รอืตั �งอยูใ่นประเทศอื�นซึ�งไมใ่ชป่ระเทศเดยีวกับผซู ื�อ ใหถื�อวา่คําสั�งนี�จะถกู 
ตคีวามและบังคับใชภ ้ายใตก ้ฎหมายของฮอ่งกงโดยปราศจากการไลเ่บี�ยตามขอ ้ขดัแยง ้ 
องเงื�อนไขกฎหมายของประเทศนั�น เงื�อนไขของอนุสัญญาการซื�อขายระหวา่งประเทศของสหประชาชาต ิ
จะไมม่ผีลบังคับใชกั �บคําสั�งนี�ในทกุกรณ ีขอ ้พพิาททั�งหมด ที�เกี�ยวขอ ้
งกบัคําสั�งนี�จะถกูวนิจิฉัยโดยการอนุญาโตตลุาการในฮอ่งกง โดยใชอ ้นุญาโตตลุาการเพยีงคนเดยีว (แตง่ตั �งโดย 
ประธานของ HKCIA) ภายใตก ้ารบังคับใชต ้ามหลักอนุญาโตตลุาการระหวา่งประเทศของศาลฮอ่งกง คําตัดสนิของ 
อนุญาโตตลุาการจะมผีลผกูมัดตอ่ทกุฝ่ าย และผทูี� �ถกูตัดสนิวา่เป็ นฝ่ ายแพ ้จะตอ ้ 
รับผดิชอบคา่ใชจ ้◌า่ยในการอนุญาโตตลุาการ หรอืยดึเอาตามคําตัดสนิของอนุญาโตตลุาการ” 

 

4. ถอ ้ยคําตอ่ไปนี�จะผ่านการพจิารณาเพื�อการรวมเขา◌ ้ไวใ◌ ้นเงื�อนไข ที�สว่นทา◌ ้ยสดุของเงื�อนไข: 

“ผขู ้ายไดอ ้◌า่นและยอมรับขอ ้ตกลงและเงื�อนไขของคําสั�ง: 

 

ลงชื�อผขู ้าย:     ลงชื�อผซูื�อ: 

วันที�:      วันที�: “ 

 

 

5. เพื�อหลกีเลี�ยงการเกดิขอ ้สงสัย เงื�อนไขอื�นๆ ทั �งหมดในสญัญา จะไมไ่ดรั �บผลกระทบใดๆ จากเงื�อนไขในขอ ้เพิ�มเตมินี� 
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ข้อเพิ�มเติมในข้อตกลงและเงื�อนไขคาํสั�งซื�อการผลติของ 

TI AUTOMOTIVE 

 

1. สญัญา: คําสั�งซื�อ คูม่อืขอ ้กําหนดของซพัพลายเออรทั์�วโลก พรอ ้มทั �งขอ ้ตกลงและเงื�อนไขเหลา่นี� รวมถงึขอ ้
เพิ�มเตมิและ เอกสารอื�นๆ ที�เป็นสว่นหนึ�งของหรอืเกี�ยวขอ ้งกบัคําสั�งซื�อ หรอืในกรณนีี� และเอกสารหรอืการปลอ่ยขอ ้
มลูอเิลก็ทรอนกิส ์ซึ�งออก ใหกั �บผขู ้ายหลังจากนี� (เรยีกในลักษณะรวมๆ กันวา่ "คําสั�ง") 
ซึ�งประกอบกนัขึ�นเป็นสญัญาทั�งฉบบัระหวา่ง TI Automotive ซึ�ง เป็ นชื�อในองคภาวะตามกฎหมายบนคําสั�งซื�อ (“ผซูื�อ”) 
และผขู ้าย สําหรับวัตถตุา่งๆ ที�สั�งซื�อรวมถงึบรกิารตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ ้ง (เรยีกในลักษณะรวมๆ กันวา่ “สนิคา◌ ้”) 
และจะเขา◌ ้แทนที�ส ิ�งแทนกอ่นหนา◌ ้นี�ทั �งทางวาจาและลายลักษณ์อกัษร รวมถงึแตไ่มจํ่ากัด 
เพยีงเงื�อนไขในใบเสนอราคา ขอ ้เสนอ ใบตอบรับ บญัชสีนิคา◌ ้หรอืเอกสารอื�นๆ ขอ ้
ตกลงและเงื�อนไขเหลา่นี�จะมผีลบังคบัใชกั �บ คําสง่ ยกเวน ้ตามที�ไดมี�การแสดงถงึการแกไ◌ ้ขหรอืการสละสทิธิ<เอาไวอ ้
ยา่งชดัเจนตามที�ปรากฏบนคําสั�ง หัวเรื�องตา่งๆ ใน ขอ ้ตกลงและเงื�อนไขเหลา่นี� มไีวเ◌ ้พื�อความสะดวกเทา่นั�น การอา◌ ้
งองิใดๆ ในคําสั�งถงึใบเสนอราคาของผูข ้าย รอืเอกสารอื�นๆ ของผขู ้าย มไีวเ◌พ้ื�อการใหข ้อ ้มลูเทา่นั�น และโดยนัยนี� 
ผซูื�อขอปฏเิสธขอ ้ตกลงและเงื�อนไขทั�งหมดที�เสนอโดยผขู ้ ยไว ◌ณ้ ที�นี� 

 

2. การรับรอง: สญัญาจะเกดิขึ�นในวันที�ผขู ้ายยอมรับขอ ้เสนอของผซูื�อ จะถอืวา่แตล่ะคําสั�งไดรั �บการยอมรับโดยผขู ้
ายตามขอ ้ตกลง และเงื�อนไขภายในคําสั�ง โดยการจัดสง่สนิคา◌ ้การใหบ ้รกิาร การเริ�มตน ้ดําเนนิการเกี�ยวกบัสนิคา◌ ้
การตอบรับเป็ นลายลักษณ ์อักษร หรอืการดําเนนิการอื�นๆ โดยผขู ้าย ที�แสดงใหเ◌ห้็นถงึการมอียูข่องสัญญาซึ�งเกี�ยวขอ ้
งกบัเนื�อหาที�อยู ่ณ ที�นี� นอกจากนี� จะ ถอืวา่แตล่ะคําสั�งไดรั �บการยอมรับโดยผขู ้ายภายในหา◌ ้วันทําการ 
หลังจากที�ผซูื�อจัดสง่คําสั�งไปถงึผขู ้าย ในกรณทีี�ผขู ้ายไม ่ดําเนนิการคดัคา◌ ้นคําสั�ง 
การรับรองจะจํากดัอยา่งชดัเจนตามขอ ้ตกลงและเงื�อนไขเหลา่นี� และเงื�อนไขตามที�ไดมี�การแสดงการ อา◌ ้งองิไวอ ้
ยา่งชดัเจนตามที�ปรากฏบนคําสั�ง ไมม่กีารรับรองคํากลา่วอา◌ ้งของคําสั�งใดๆ ในขอ ้ตกลงและเงื�อนไขที�จะเป็ นการ 
แกไ◌ ้ข เขา◌ ้แทนที� เพิ�มเตมิ หรอืปรับเปลี�ยนขอ ้ตกลงและเงื�อนไขเหลา่นี� 
จะสามารถผกูมดัผซูื�อและผซูื�อสามารถพจิารณาปฏเิสธ ขอ ้ตกลงและเงื�อนไขดังกลา่ว และแทนที�ดว ้ยขอ ้
ตกลงและเงื�อนไขเหลา่นี� นอกเสยีจากวา่ผขู ้ายไดท ้◌ําการเสนอขอ ้ตกลงหรอื เงื�อนไขที�ไดรั�บการยอมรับอยา่งเป็ 
นลายลักษณอั์กษรจากตัวแทนที�ไดรั �บมอบอํานาจจากผซูื�อ “ลายเซน็ที�เขยีนดว ้ยมอื”) 
ถงึแมว ้◌า่ผซูื�อจะทําการรับรองหรอืชาํระเงนิการจดัสง่สนิคา◌ ้หรอืการดําเนนิการที�คลา◌ ้ยคลงึกันของผซูื�อแลว ้ก็ตาม 
ในกรณทีี�พบ ความขัดแยง ้ระหวา่งคําสั�ง และขอ ้ตกลงหรอืเอกสารที�จดัทําขึ�นกอ่นหนา◌ ้หรอืพรอ ้มๆ กบัคําสั�ง 
ซึ�งมกีารแลกเปลี�ยนกนัระหวา่งผ ู◌ ้ซื�อและผขู ้าย ใหถื�อวา่คําสั�งมผีลบังคับใช ◌ ้

 

3. สถานะของผขู ้าย: ผขู ้ายและผซูื�อถอืเป็ นคูส่ญัญาที�เป็ นฝ่ ายอสิระ และไมม่สีว่นในคําสั�งที�จะสามารถทําใหฝ้ ◌ ่ายใดฝ่ 
ายหนึ�งเป็ น ผูแ◌ ้ทน หรอืตัวแทนทางกฎหมายของอกีฝ่ ายได ◌ ้ไมว่า่เพื�อวัตถปุระสงคใ์ดก็ตาม และไมไ่ดเ◌ ้ 
นการมอบสทิธใิหฝ้ ◌ ่ายใดฝ่ ายหนึ�งใน การรับเอาหรอืสรา◌ ้งขอ ้ผกูพันแทนหรอืในนามของอกีฝ่ ายได ◌ ้

 

4. การมอบหมาย: คําสั�งนี�ถกูออกใหกั �บผขู ้ายภายใตค ้วามเชื�อถอืในประสทิธภิาพสว่นตัวของผขู ้าย  
นการปฏบิตังิานที�กําหนดไว ◌ ้ความยนิยอมของผูซื�อในการทําการมอบหมายใหกั�บผขู ้าย  
มถ่อืเป็นการสละสทิธิ<ของผซูื�อในการเรยีกรอ ้งการชดเชยจากผขู ้าย และ/หรอืการมอบหมาย สําหรับขอ ้รอ ้
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งเรยีนที�เกดิขึ�นจากคําสั�งนี� การมอบหมายไมไ่ดเ◌ ้ป็นการทําใหผูข้ ้ายหลดุพน ้จากขอ ้ผูกพัน 
ในการรักษาความลบัภายใตข ้อ ้ที� 14 ซึ�งเกี�ยวขอ ้งกบัเรื�องนี� ผซูื�อจะมสีทิธใินการมอบหมายผลประโยชนห์รอืขอ ้
ผกูพันในคําสั�งนี� ใหกั �บบคุคลที�สามใดๆ ก็ไดทั �นททีี�แจง ้ใหผูข้ ้ายทราบ 

 

5. การเปลี�ยนแปลงในคําสั�ง: ผซูื�ออาจเปลี�ยนแปลงคําสั�งนี�ไดใ◌ ้นทกุๆ ดา◌ ้น และทกุเวลา โดยการแจง ้ใหผูข้ ้ายทราบ 
หากการ เปลี�ยนแปลงดังกลา่วสง่ผลตอ่การดําเนนิงานในดา◌ ้นตน ้ทนุหรอืเวลา ผซูื�ออาจจะ ภายใตดุล้ยพนิจิของผซูื�อ 
ปรับเปลี�ยนราคาหรอื เวลาในการดําเนนิงานอยา่งเทา่เทยีม กับสว่นที�ตน ้ทนุโดยตรงของผซูื�อไดรั �บผลกระทบอยา่งมาก 
จากการเปลี�ยนแปลงดังกลา่ว หลังจากไดรั �บเอกสารชี�แจงรปูแบบและรายละเอยีดที�ผซู ื�ออาจดําเนนิการตาม คําขอใดๆ 
จากผขู ้ายเกี�ยวกบัการปรับเปลี�ยนราคา หรอืกําหนดเวลาจะตอ ้งมกีารดําเนนิการเป็นลายลักษณอ์ักษร เป็ นเวลาไมน่อ ้
ยกวา่หกสบิ (60) วัน กอ่นถงึวันที�ผขู ้ายมเีจตนาให ◌ ้การเปลี�ยนแปลงดังกลา่วมผีลบังคับใช ◌ ้การปรับเปลี�ยนใดๆ ที�เป็ 
นคําขอของผขู ้าย หากไดรั �บการอนุมตัโิดยผซูื�อ จะตอ ้งอยูใ่น 
รปูแบบลายลักษณ์อกัษรและเซน็ชื�อโดยตวัแทนที�ไดรั �บมอบอํานาจจากผขู ้ายอยา่งถกูตอ ้ง หากผขู ้ายไมไ่ดท ้
◌าํการแจง ้ผซูื�อ ภายในเวลาที�กําหนดวา่การเปลี�ยนแปลงคําขอ อาจสง่ผลใหเ◌ ้
ดความแตกตา่งในเรื�องของราคาหรอืเวลาในการดําเนนิงาน ทั �ง สองฝ่ ายยอมรับวา่การเปลี�ยนแปลงคําขอของผขู ้
ายจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาหรอืเวลาในการดําเนนิงาน ผขู ้ายจะไมทํ่าการ เปลี�ยนแปลงใดๆ ในคําสั�ง นอกจากจะเป็ 
นการดําเนนิการตามคําสั�งที�เป็ นลายลักษณอ์กัษรของผซูื�อ หรอืคําอนุมตัทิี�เป็ นลาย ลักษณ์อกัษรของผซูื�อ 

 

6. การบรรจหุบีหอ่และการจัดสง่: ผขู ้ายจะทําการบรรจหุบีหอ่และจดัสง่สนิคา◌ ้ามรายละเอยีดคําสั�งที�อยูใ่นคําสั�งของผซูื�อ 
รวมถงึ จัดหาเอกสารการสง่ออกตามที�ผซูื�อตอ ้งการ  
ละระบชุ ื�อผซู ื�อและหมายเลขคําสั�งอยา่งชดัเจนบนหบีหอ่และเอกสารทั �งหมด นอกจากจะมกีารบอกกลา่วไวใ◌ ้
นคําสั�งหรอืภายในเรื�องนี� ผขู ้ายจะตอ ้งเป็ นผูอ ้อกคา่ใชจ ้◌า่ยในการสง่มอบสนิคา◌ ้ทั �งหมด รวมถงึ 
คา่ธรรมเนยีมในการจัดสง่และคา่ประกนัภัย ภาษีศลุกากร ภาษีและคา่ธรรมเนยีมอื�นๆ  
ารนับจํานวนหรอืชั�งนํ�าหนักของผซู ื�อถอื เป็ นที�ส ิ�นสดุและเป็ นที�ยตุสิําหรับทกุการจดัสง่ ผขู ้ายจะตอ ้
งรับรองวา่บคุคลที�สามที�ทําหนา◌ ้ที�บรรจหุบีหอ่สนิคา◌ ้จะยนิยอมปฏบัิต ิตามมาตรฐานของผซูื�อ ผขู ้
ายจะใชคื�นคา่ใชจ ้◌า่ยทั �งหมดที�เกดิขึ�นกบัผซูื�อ อันเป็ นผลจากการบรรจหุบีหอ่ การทําสัญลกัษณ ์การ กําหนดเสน ้ทาง 
หรอืการจัดสง่ที�ไมเ่หมาะสม ผขู ้ายจะไมเ่รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมตา่งหากในสว่นของการบรรจหุบีหอ่ การทํา สญัลักษณ ์
หรอืการจัดสง่ หรอืสําหรับวัตถทุี�ใชใ◌ ้นที�นี� นอกเสยีจากวา่ผซูื�อจะกําหนดเป็ นลายลักษณอั์กษรวา่ผซูื�อจะเป็ นผชู ้
ดใช ◌ ้คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วใหผูข้ ้าย ผขู ้ายจะจา่ยคา่ใชจ ้◌า่ยใดๆ ก็ตามที�เกดิขึ�นกบัผซู ื�อ รวมถงึคา่ใชจ ้◌า่ยที�ลกูคา◌ ้
ของผซูื�อเรยีกเก็บ อัน เป็ นผลมาจากการไมป่ฏบัิตติามขอ ้กําหนดในการจัดสง่หรอืการสง่มอบของผขู ้าย 

 

7. ปรมิาณและระยะเวลา: 
A. ปรมิาณตามความเหมาะสมสําหรับแตล่ะคําสั�ง จะถกูกาํหนดไวต ้ามที�ปรากฏบนคําสั�ง ปรมิาณที�กําหนดไวอ ้าจมกีาร 

เพิ�มเตมิไดสูง้สดุหนึ�งรอ ้ยเปอรเ์ซน็ต ์(100%) ตามขอ ้กําหนดในตัวสนิคา◌ ้ของผซูื�อ ผขู ้ายยอมรับและเห็นพอ ้
งวา่ผขู ้ายมหีนา◌ ้ที�ใน การจัดเตรยีมสนิคา◌ ้ใหกั�บผซู ื�อ ในปรมิาณที�กําหนดไวใ◌ ้นขอ ้มลูเบื�องตน ้ใดๆ 
ที�ออกโดยผซู ื�อ (“ขอ ้มลูเบื�องตน ้”) ขอ ้มลูเบื�องตน ้อาจมกีารคาดคะเน (ตามคําจํากดัความดา◌ ้นลา่ง) แตข่อ ้
มลูเบื�องตน ้จะผกูมัดผซู ื�อเฉพาะปรมิาณที�แน่นอนซึ�งกําหนดไวใ◌ ้นขอ ้มลู เบื�องตน ้เทา่นั�น และไมเ่ป็นการกอ่ใหเ◌ ้
กดิขอ ้ผกูพันหรอืหนี�สนิตอ่ผซูื�อมากเกนิกวา่นั�น ผขู ้ายยอมรับและเห็นพอ ้งวา่ถอืเป็ นความ รับผดิชอบของผขู ้
ายในการรับรอง วา่สนิคา◌ ้ทั �งหมดจะมเีพยีงพอตามปรมิาณที�บอกกลา่วไวใ◌ ้นขอ ้มลูเบื�องตน ้



 

 

Document Number: CP-30-TH-16 
Document Title: Production Purchase Order Terms and Conditions - 

Thailand 

 

Page 6 of 21 REFERENCE ONLY ONCE REMOVED FROM SYSTEM  Revision: A  
  
 Revision date: July 2011 

 

B. นอกจากมกีารบอกกลา่วไวเ◌ ้ป็นอยา่งอื�นตามที�ปรากฏบนคําสั�ง 
ระยะเวลาของแตล่ะคําสั�งจะเป็นอายขุองแตล่ะโปรแกรม ยานพาหนะ OEM ซึ�งประกอบเขา◌ ้ไปในสนิคา◌ ้เป็ 
นรายการสดุทา◌ ้ย บวกกบัความตอ ้งการอะไหลใ่นการซอ่มบํารุงและอะไหล ่ทดแทนตามความเหมาะสม 
หรอืนานเทา่กบัสญัญาของผซูื�อบนโปรแกรมที� OEM ยังคงทํางานอยู ่โดยเลอืกขอ ้ที�มรีะยะเวลาที� สั �นกวา่ 
ผซูื�อและผขู ้ายยอมรับ อยา่งไรก็ตาม วา่ในขอ ้ที� 7.B นี� ไมส่ง่ผลกระทบถงึ 
หรอืมผีลตอ่การเปลี�ยนแปลงสทิธขิองผซูื�อใน การสิ�นสดุตามที�กลา่วไวใ◌ ้นเรื�องนี� 
 

C. หลังจากวันหมดอายขุองคําสั�งใดๆ ผขู ้ายจะตอ ้งใหค ้วามรว่มมอืกบัผซูื�อ และใหก ้ารสนับสนุนและขอ ้
มลูตามคําขอที� สมเหตสุมผล ซึ�งผซูื�อมคีวามจําเป็นตอ ้งใชเ◌พ้ื�ออํานวยความสะดวกผซูื�อในการจัดหาสนิคา◌ ้
จากซพัพลายเออรร์ายใหม ่

 

8. การคาดคะเน: ตามชว่งเวลาและตามความเชื�อมโยงกับใบเสนอราคา คําเรยีกรอ ้ง และคําสั�ง ผซูื�ออาจมอบขอ ้
มลูการประมาณ การณ ์การพยากรณ ์หรอืการคาดคะเนเกี�ยวกบัปรมิาณการใชง ้านในอนาคต หรอืขอ ้กําหนดดา◌ ้
นปรมิาณของสนิคา◌ ้และ/หรอืใน สว่นของโปรแกรมใหกั �บผขู ้าย (“การคาดคะเน”) การคาดคะเน จะไมเ่หมอืนกบัขอ ้
มลูเบื�องตน ้ในเรื�องของปรมิาณที�แน่นอน และ ไมเ่ป็ นการผกูมดัผซูื�อ ผซูื�อจะไมใ่หก ้ารรับรอง รับประกนั 
คํ�าประกนัหรอืใหค ้◌าํสัญญาใดๆ หรอืในลักษณะที�คลา◌ ้ยคลงึกัน ทั �ง อยา่งชดัเจนหรอืโดยนัย 
เกี�ยวกบัการคาดคะเนหรอืการประมาณการณ์อื�นๆ ในการพยากรณห์รอืการคาดคะเนที�สง่มอบใหกั �บ ผขู ้าย 
รวมถงึในสว่นของความแมน่ยําหรอืความสมบรูณข์องขอ ้มลูดังกลา่ว ผขู ้ายยอมรับวา่การคาดคะเนอาจจะไมแ่มน่ยํา 
และ ปรมิาณหรอืระยะเวลาที�แทจ ้รงิอาจนอ ้ยกวา่หรอืมากกวา่การคาดคะเน ผขู ้ายเป็ นผูแ◌ ้
สดงการยอมรับความเสี�ยงนี�เอาไวอ ้ยา่ง ชดัเจน 

 

9. การสง่มอบ: เวลาและปรมิาณเป็นสว่นสําคัญในการดําเนนิงานของผขู ้ายตามคําสั�งนี� ผขู ้ายจะสง่มอบสนิคา◌ ้
ทั �งหมดตามคําสั�งของ ผซูื�อในเรื�องของปรมิาณ สว่นผสม และเวลาในการสง่มอบที�ตรง 100% ผขู ้ายจะจัดเตรยีมขอ ้
มลูการวางแผนอยา่งเหมาะสม เพื�อ แสดงถงึความสามารถในการสง่มอบสนิคา◌ ้ที�ตรงตามเวลา 100% 
ตามคําขอของผซูื�อ หากมสีนิคา◌ ้ใดๆ ถกูจัดสง่มาเกนิกวา่ ปรมิาณที�สั�งซื�อ หรอืจัดสง่ลว่งหนา◌ ้กอ่นกําหนดการ 
ผซูื�ออาจทําการสง่คนืโดยที�ผขู ้ายจะตอ ้งเป็นผรัู �บผดิชอบคา่ใชจ ้◌า่ย หรอืเกบ็ รักษาสนิคา◌ ้เหลา่นั�นไว ◌ ้
และเรยีกเก็บคา่ใชจ ้◌า่ยที�เกดิจากการดําเนนิการและการจัดเกบ็จากผซูื�อ ผซูื�อจะไมดํ่าเนนิการใดๆ กับ บญัชสีนิคา◌ ้
ของสนิคา◌ ้ที�จัดสง่ลว่งหนา◌ ้กอ่นกําหนดการ 
จนกวา่จะถงึวันจัดสง่ที�กําหนดไว ◌ผ้ซูื�ออาจเปลี�ยนแปลงกําหนดการจัดสง่ ไดทุก้เมื�อ โดยมกีารแจง ้
เป็นลายลกัษณ์อักษรไปยังผขู ้าย และใชคื�นคา่ใชจ ้◌า่ยสว่นเพิ�มตามที�ระบใุนเอกสารอยา่งสมเหตสุมผล 
ซึ�งเกดิขึ�นกับผขู ้าย อันเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงดังกลา่ว หากผขู ้ายไมส่ามารถสง่มอบสนิคา◌ ้ในการจดัสง่ใดๆ 
ตามคําสั�งของ ผซูื�อ ผซูื�ออาจยกเลกิคําสั�ง และ/หรอืซื�อสนิคา◌ ้ทดแทน ซึ�งในกรณนีี� ผขู ้ายอาจตอ ้
งใชคื�นคา่ใชจ ้◌า่ยในการจัดซื�อสนิคา◌ ้ทดแทน ใหกั�บผซูื�อ ผขู ้ายจะตอ ้งเป็ 
นผรัู �บผดิชอบคา่ใชจ ้◌า่ยสว่นเกนิที�เกี�ยวขอ ้งกบัการจัดสง่ชา◌ ้ซึ�งจะรวมถงึ (แตไ่มจํ่ากดัเพยีง) การ จัดสง่แบบดว่น 
ความเสยีหายในการผลติ และคา่ใชจ ้◌า่ยสว่นเพิ�มที�ผซูื�อถกูเรยีกเกบ็จากลกูคา◌ ้อนัเนื�องมาจากการสง่มอบที�ลา่ชา◌ ้
ถงึแมว ้◌า่จะมกีารยอมรับในเรื�องของการชาํระคา่ใชจ ้◌า่ยในการจดัสง่ 
แตจ่ะถอืวา่การสง่มอบยังไมเ่กดิขึ�นและความเสี�ยงในดา◌ ้น ความเสยีหายจะไมต่กเป็นของผซูื�อ จนกวา่สนิคา◌ ้
จะถกูสง่มอบไปยงัสถานที�ทําการของผซูื�อ และไดรั �บการยอมรับโดยสถานที�ทํา การแหง่นั�น 
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10. การตรวจสอบ: 
A. ผซูื�อและลกูคา◌ ้ของผซูื�อ หรอืตัวแทนของลกูคา◌ ้อาจตรวจสอบและ/หรอืทดสอบสนิคา◌ ้วัตถแุละทรัพยส์นิใดๆ 

ที�เป็ นของ ผซูื�อ (หรอืของลกูคา◌ ้ของผซูื�อ) ซึ�งอยูภ่ายใตก ้ารควบคมุของผูข ้าย 
(หรอืซพัพลายเออรร์ายยอ่ยของผขู ้าย) ไดต ้ลอดเวลาโดย ออกคา่ใชจ ้◌า่ยดว ้ยตัวผซูื�อเอง และผขู ้ายจะตอ ้
งเตรยีมสถานที�ไวใ◌ ้หพ ้รอ ้มโดยไมเ่รยีกเก็บคา่ใชจ ้◌า่ย (และจะใชค ้วามพยายาม 
อยา่งเต็มที�เพื�อประสานงานใหซั �พพลายเออรร์ายยอ่ยของผขู ้ายเตรยีมสถานที�ของพวกเขาไวใ◌ ้หพ ้รอ ้
มเชน่เดยีวกนั) เพื�อการ ดําเนนิการตามวัตถปุระสงคน์ี� และใหก ้ารสนับสนุนใดๆ เพิ�มเตมิตามความจําเป็น 
เพื�อใหวิ�ธดํีาเนนิการนี�ปลอดภัยและสะดวก ไมม่ ีการตรวจสอบและ/หรอืการทดสอบใดโดยผซูื�อ ที�จะทําใหผูข้ ้
ายหลดุพน ้จากหนา◌ ้ที�ในการตรวจสอบและทดสอบสนิคา◌ ้และผขู ้าย ยอมรับวา่การตรวจสอบใดๆ 
โดยผซูื�อในระหวา่งกระบวนการผลติ กอ่นการสง่มอบ หรอืภายในระยะเวลาที�สมเหตสุมผลหลังการ สง่มอบ 
จะไมส่ง่ผลใหเ◌ ้กดิการยอมรับสนิคา◌ ้ที�อยูใ่นกระบวนการผลติ หรอืสนิคา◌ ้สําเร็จรปู นอกเหนอืจากการแกไ◌ ้
ขที�อาจตอ ้ง ดําเนนิการ หากผูซื�อพบวา่สนิคา◌ ้มขีอ ้บกพรอ่ง หรอืไมต่รงตามมาตรฐานหรอืขอ ้กําหนด ผซูื�ออาจจะ 
ภายใตดุล้ยพนิจิของผซูื�อ แตเ่พยีงผเู◌ ้ดยีว สง่คนืสนิคา◌ ้เหลา่นั�นใหกั �บผขู ้ายพรอ ้มรบัการใชเ◌ ้งนิคนืจากผขู ้
ายตามราคาซื�อของสนิคา◌ ้หรอืเรยีกรอ ้งใหผูข้ ้าย ซอ่มแซมหรอืเปลี�ยนสนิคา◌ ้หรอืปรับปรงุใหมห่รอืซอ่มแซมดว ้
ยตัวเองหรอืโดยบคุคลที�สาม ทั �งหมดนั�นผขู ้ายจะตอ ้งออก คา่ใชจ ้◌า่ยแตเ่พยีงผเู◌ ้ดยีว และผขู ้ายจะตอ ้
งใชคื�นคา่ใชจ ้◌า่ยทั �งหมดที�เกดิขึ�นกบัผซูื�อ อนัเนื�องมาจากสนิคา◌ ้ที�บกพรอ่งหรอืไม ่เป็นไปตามมาตรฐาน 

 

B. นอกจากจะไดรั �บคําสั�งจากผซูื�อเป็นลายลักษณอั์กษร สนิคา◌ ้ใดๆ ที�ถกูตัดสนิวา่ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานโดยผขู ้าย 
(หรอื ซพัพลายเออรข์องผขู ้าย) หรอืถกูผซูื�อปฏเิสธ (หรอืลกูคา◌ ้ของผซูื�อ) ในฐานะสนิคา◌ ้ที�ไมเ่ป็ 
นไปตามมาตรฐาน ใหถื�อวา่สนิคา◌ ้เหลา่นั�นใชก ้ารไมไ่ด ◌ผ้ขู ้ายจะไมนํ่าไปขาย 
และจะประสานงานไมใ่หมี�การนําเอาสนิคา◌ ้ที�ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานเหลา่นั�นไปขาย ในตลาดอะไหลท่ดแทน 
ในฐานะชิ�นสว่นทดแทน หรอืสว่นประกอบในการซอ่มบํารงุ หรอือะไหล ่ผขู ้ายไดมี� หรอืจะดําเนนิการ 
เพื�อใหมี�ในทันท ีการควบคมุภายในที�เหมาะสม 
รวมถงึการดําเนนิการวัดประสทิธภิาพ/ทบทวนรว่มกบัซพัพลายเออรข์องผขู ้าย เพื�อใหมั � �นใจวา่จะมกีารปฏบิัตติามขอ ้
กําหนดในขอ ้ที�10 นี� ผขู ้ายจะแกต ้◌า่ง ชดใชค ้◌า่เสยีหายดว ้ยตัวเองแทนผซูื�อ จากทกุการ รอ ้งเรยีนใหรั �บผดิ 
การเรยีกใหก ้ระทําการ หรอืคา่ใชจ ้◌า่ยตา่งๆ (รวมถงึคา่ธรรมเนียมทนายความหรอืคา่ธรรมเนยีมวชิาชพีอื�นๆ ) 
ซึ�งเกดิขึ�นจากหรอืเกี�ยวขอ ้งกบัการไมป่ฏบัิตติามขอ ้กําหนดในขอ ้ที�10 นี� ของผขู ้าย ผซูื�อมสีทิธใินการเขา◌ ้
สูภ่ายในสถานที�ทําการของผขู ้ายในระหวา่งเวลาทําการปกต ิหรอืในกรณทีี�ผขู ้ายปิดโรงงาน ในเวลาที� 
สมเหตสุมผล เพื�อทําการตรวจสอบสถานที�ทําการ สนิคา◌ ้วัตถ ุและทรัพยส์นิใดๆ ของผซูื�อ ตามที�ระบไุวใ◌ ้
นแตล่ะคําสั�ง โดยไม ่จําเป็ นตอ ้งใชค ้◌ําสั�งศาล อาจเขา◌ ้สูภ่ายในทรัพยส์นิของผขู ้าย และนําเอาทรัพยส์นิที�เป็ 
นของผซูื�อ หรอืลกูคา◌ ้ใดๆ ของผซูื�อ ออกไป รวมถงึ แตไ่มจํ่ากดัเพยีง เครื�องมอืและสนิคา◌ ้อื�นๆ สนิคา◌ ้
คงคลังหรอืทรัพยส์นิใดๆ ของผขู ้าย ซึ�งเคยหรอืผา่นการตกลง วา่ไดข ้ายใหกั �บผซูื�อภายใตค ้◌าํสั�ง 

 

11. คณุภาพ: ผขู ้ายจะปฏบิตัติามมาตรฐานคณุภาพอตุสาหกรรมทั �งหมด (รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง TS 16949 และ ISO 
9000 ตามที� ไดมี�การแกไ◌ ้ขเพิ�มเตมิหรอืแทนที� และมาตรฐานคณุภาพของทางการตามความเหมาะสม ตัวอยา่งเชน่ 
แตไ่มจํ่ากดัเพยีง การ รับรองดว ้ยเครื�องหมาย CCC ของประเทศจนี) 
และมาตรฐานคณุภาพเหลา่นั�นที�กําหนดโดยผซูื�อและลกูคา◌ ้ผขู ้ายยอมรับโดยนัย นี�วา่จะปฏบัิตติามคูม่อืขอ ้



 

 

Document Number: CP-30-TH-16 
Document Title: Production Purchase Order Terms and Conditions - 

Thailand 

 

Page 8 of 21 REFERENCE ONLY ONCE REMOVED FROM SYSTEM  Revision: A  
  
 Revision date: July 2011 

 

กําหนดของซพัพลายเออรทั์�วโลก ตามที�ไดมี�การแกไ◌ ้ขเพิ�มเตมิหรอืแทนที� รวมถงึสําเนาของ หรอืสทิธ ิในการเขา◌ ้ถงึ 
ซึ�งผขู ้ายยอมรับ ตามที�ไดรั �บจากผซูื�อ 

 

12. การรับรองราคา: ผขู ้ายรับรองวา่ราคาสนิคา◌ ้ที�กําหนดใหกั�บผซูื�อ เป็นราคาที�อํานวยประโยชนใ์หไ◌ ้มน่อ ้
ยกวา่ราคาที�ผขู ้ายกําหนด ใหกั �บลกูคา◌ ้รายอื�น สําหรับสนิคา◌ ้ที�เหมอืนกันหรอืสนิคา◌ ้ที�สามารถเปรยีบเทยีบกันได ◌ ้
ในปรมิาณที�สามารถเปรยีบเทยีบกันได ◌ ้ผขู ้ายยนิยอมที�จะลดราคาภายใตค ้◌ําสั�งนี� ในกรณีที�จําเป็ น ในทกุเวลา 
เพื�อปฏบิตัติามการรับรองราคานี� ผซูื�อจะตอ ้งไดรั �บ ผลประโยชนอ์ยา่งครบถว ้นจากสว่นลด คา่กํานัล 
และเงื�อนไขอํานวยประโยชน์อื�นๆ ที�ผขู ้ายเสนอใหกั�บลกูคา◌ ้ทกุราย ผขู ้าย ยอมรับโดยนัยนี� วา่ผซูื�อไมไ่ดใ◌ ้หก ้
ารรับประกันใดๆ เกี�ยวกบัปรมิาณเฉพาะหรอืปรมิาณดอลลารข์ั �นตํ�าในการขายภายใตค ้◌าํสั�งนี� และราคาของสนิคา◌ ้
จะไมข่ึ�นอยูก่บัปรมิาณการขายที�เฉพาะเจาะจงใดๆ ราคาที�เรยีกเกบ็คา่สนิคา◌ ้ที�แสดงอยูใ่นคําสั�ง จะไมส่ามารถ 
เพิ�มได ◌ ้รวมถงึลกัษณะเฉพาะใดๆ ของการเพิ�มซึ�งองิตามความผันผวนของคา่เงนิ ารเปลี�ยนแปลงของราคาวัตถดุบิหรอื 
สว่นประกอบ คา่แรงงานหรอืคา่ใชจ ้◌า่ยในการดําเนนิงาน นอกจากจะไดรั�บการยนิยอมเป็ 
นกรณีเฉพาะจากผซูื�อโดยมลีายเซน็ที� เขยีนดว ้ยมอืกํากบั 

 

13. บญัชสีนิคา◌ ้การชําระเงนิ: ผขู ้ายจะออกบญัชสีนิคา◌ ้ใหกั �บผซูื�อเมื�อสนิคา◌ ้
ถกูจัดสง่มาในรปูแบบที�ผซู ื�อสามารถยอมรับได ◌ ้เงื�อนไข การชําระเงนิมาตรฐานของผซูื�อคอื 
สทุธใินวันที�สองของเดอืนที�สองหลังจากการสง่มอบ ยกเวน ้จะมกีารกําหนดไวต ้ามที�ปรากฏ บนคําสั�ง 
การชําระเงนิจะไมส่ง่ผลใหเ◌ ้กดิการยอมรับสนิคา◌ ้ที�มขีอ ้บกพรอ่งหรอืไมเ่ป็ นไปตามมาตรฐาน ผขู ้ายยอมรับวา่บญัช ี
ทั �งหมดของผขู ้ายที�เปิดกบัผซูื�อ จะไดรั �บการจัดการในดา◌ ้นหลักเกณฑก์ารชาํระหนี�แบบสทุธ ิ
และผซูื�ออาจหักคา่เดบติและเครดติ รวมถงึคา่ธรรมเนียมทนายความและคา่ใชจ ้◌า่ยในการบังคับใชต ้ามกฎหมาย 
กบับญัชใีดๆ ก็ไดข ้องผขู ้าย โดยไมคํ่านงึถงึ หลักเกณฑข์องเดบติและเครดติดังกลา่ว และไมจํ่าเป็ นตอ ้งแจง ้ใหท ้
ราบลว่งหนา◌ ้ในขอ ้ที� 13 นี� “ผซูื�อ” รวมถงึ ผปู้ กครองของผ ู◌ ้ ซื�อ บรษัิทสาขาและในเครอื และ “ผขู ้าย” รวมถงึผปู้ 
กครองของผขู ้าย บรษัิทสาขาและในเครอื 

 

14. ขอ ้มลูที�เป็ นความลับ: ผขู ้ายยอมรับและยนิยอมที�จะมขีอ ้ผกูพันในการรักษาความเป็ นสว่นตัวและความลับของขอ ้
มลูทั �งหมด ที� เปิดเผยใหกั �บผขู ้ายโดยผซูื�อ ในระหวา่งการดําเนนิงานภายใตค ้◌ําสั�ง (“ขอ ้มลูที�เป็นความลบั”) รวมถงึ 
แตไ่มจํ่ากดัเพยีงขอ ้มลูใดๆ ที�เกี�ยวขอ ้งกบัผซูื�อ หรอืธรุกจิของผซูื�อ หรอืลกูคา◌ ้ของผซูื�อ 
รวมถงึการมอียูข่องคําขอใบเสนอราคา หรอืคําสั�ง และรปูวาด ขอ ้มลู จําเพาะ หรอืเอกสารอื�นๆ ที�จัดเตรยีมโดยฝ่ ายใดฝ่ 
ายหนึ�ง ซึ�งมคีวามเกี�ยวขอ ้งกบัคําขอใบเสนอราคาหรอืคําสั�งใดๆ ผขู ้ายยอมรับ วา่จะไมเ่ปิดเผยขอ ้มลูที�เป็นความลบั 
หรอืใชข ้อ ้มลูที�เป็นความลบัตอ่หรอืเพื�อผลประโยชนข์องตนเอง หรอืของบคุคลที�สามใดๆ กอ่นที�จะไดรั �บการอนุญาตเป็ 
นลายลักษณอั์กษรจากผซู ื�อ ผขู ้ายยังยอมรับที�จะนําเอามาตรการตา่งๆ ไปใชใ◌ ้นการป้องกันความ เป็ 
นสว่นตัวและความลับของขอ ้มลูที�เป็ นความลับ ซึ�งมคีวามสมเหตสุมผลภายใตส ้ถานการณนั์�นๆ ขอ ้มลูที�เป็ 
นความลับจะไม ่รวมถงึขอ ้มลูที� (ก) อยูใ่นความครอบครองของผขู ้ายกอ่นที�จะไดรั �บจากผซูื�อ (ข) เป็ นหรอืกลายเป็นขอ ้
มลูที�เผยแพรต่อ่สาธารณะ โดยที�ไมใ่ชค่วามผดิของผขู ้าย หรอื (ค) ผขู ้
ายไดรั �บอยา่งสจุรติใจจากบคุคลที�สามซึ�งไมม่สีว่นเกี�ยวขอ ้งในการรักษาความลับ ใหกั �บผซูื�อ ขอ ้ผกูพันของผขู ้
ายในสว่นของขอ ้มลูที�เป็ นความลับ จะยงัคงมผีลอยูใ่นระหวา่งชว่งเวลาที�ขอ ้มลูที�เป็ นความลับใดๆ 
ถกูผซูื�อพจิารณาวา่มคีวามเป็ นสว่นตัวหรอืเป็ นความลับ หรอืมคีณุสมบตัเิหมาะสมที�จะไดรั�บการป้องกนัภายใตก ้
ฎหมายของ ประเทศที�เป็ นสถานที�ตั �งของผซู ื�อ ตามคําขอของผซูื�อ ผขู ้ายจะคนืวัตถทุั �งหมด (ในทกุรปูแบบ) ใหกั �บผซูื�อ 
ซึ�งเป็ นสว่นผสม สว่นประกอบ หรอืเป็ นขอ ้มลูที�เป็ นความลับของผซูื�อ นอกจากจะมกีารยอมรบัโดยกํากบัดว ้
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ยลายเซน็ที�เขยีนดว ้ยมอื ขอ ้มลู ทั �งหมดที�ผขู ้ายใหกั �บผซูื�อ ซึ�งเกี�ยวขอ ้งแตล่ะคําสั�ง จะถกูเปิดเผยภายใตห ้
ลักเกณฑท์ี�ไมถ่อืเป็นความลบั และผซูื�อไมม่หีนา◌ ้ที�ใน การรักษาความเป็ นสว่นตัวหรอืความลับของขอ ้มลูดังกลา่ว ผขู ้
ายจะไมดํ่าเนนิการขายหรอืกําจัดหรอืแยกชิ�นสว่น หรอือื�นๆ กบั สนิคา◌ ้ที�สมบรูณห์รอืสมบรูณ์เพยีงบางสว่น หรอืมขีอ ้
บกพรอ่ง ซึ�งผลติขึ�นหลังจากนี� โดยปราศจากการทําใหเ◌ ้สยีหาย หรอืทําให ◌ ้ไมเ่หมาะสมในการใชง ้านอกีตอ่ไป 

 

15. สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา การรับรองดา◌ ้นสทิธบิตัร: 
 

A. หากผซูื�อเป็ นผูจั �ดหาการออกแบบของสนิคา◌ ้หรอืใชคื�นทั �งหมดหรอืสว่นหนึ�งของการออกแบบของสนิคา◌ ้
ใหกั �บผขู ้าย ใหถื�อวา่ผซู ้◌◌ือ้เป็ นเจา◌ ้ของสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาทั�งหมดที�เกี�ยวขอ ้งกบัการออกแบบนั�นๆ 
หากผขู ้ายเป็ นผูจั �ดหาการ ออกแบบของสนิคา◌ ้หรอืเป็ นผูอ ้อกตน ้
ทนุทั �งหมดในการจัดหาการออกแบบของสนิคา◌ ้ใหถื�อวา่ผขู ้ายเป็ นเจา◌ ้ของสทิธใิน 
ทรัพยส์นิทางปัญญาทั �งหมดที�เก ี�ยวขอ ้งกบัการออกแบบนั�นๆ ในกรณหีลัง ผขู ้ายขอมอบสทิธแิบบถาวร 
ชาํระเงนิแลว ้เปลี�ยนแปลงไมไ่ด ◌ ้ปราศจากคา่สทิธ ิในการสรา◌ ้ง การสรา◌ ้งที�ดําเนนิการไปแลว ้การใช ◌ ้
การใชที��ดําเนนิการไปแลว ้ในตัว ทรัพยส์นิทางปัญญาดงักลา่ว เพื�อการปรับปรงุใหม ่ซอ่มแซม หรอืแทนที�สนิคา◌ ้
ที�มขีอ ้บกพรอ่ง หรอืไมต่รงตามมาตรฐาน แตล่ะ ฝ่ ายตา่งใหก ้ารรับรองตอ่วา่การออกแบบใดๆ ที�แตล่ะฝ่ 
ายทําการจดัหาหลังจากนี� จะไมเ่ป็ นการละเมดิหรอืมสีว่นทําใหเ◌ ้กดิการ ละเมดิสทิธบิัตร หรอืสทิธคิวามคมุ ้
ครองใดๆ ที�ไดรั �บจากสทิธบัิตร 

 

B. ผขู ้ายจะเป็ นผชู ้ดใชค ้◌า่เสยีหายดว ้ยตัวเองแทนผซูื�อ จากขอ ้เรยีกรอ ้
งที�อาจเกดิขึ�นกบัผซูื�อหรอืผอูื� �นซึ�งใชสิ�นคา◌ ้ในสว่น ของคํากลา่วหาดา◌ ้นการละเมดิสทิธจิากสทิธบัิตร ลขิสทิธิ< 
สทิธใินการออกแบบอตุสาหกรรมหรอืสทิธใินการเป็นเจา◌ ้ของทรัพยส์นิ อื�นๆ ทั �งในปัจจบุันและในอนาคต 
ซึ�งเกดิขึ�นจากการดําเนนิการของผขู ้ายภายใต ◌ ้คําสั�ง การผลติ การขาย หรอืการใชสิ�นคา◌ ้(๑) 
เพยีงอยา่งอยา่งเดยีว (๒) ผสมผสานกนัตามเหตผุลในดา◌ ้นของเนื�อหา การออกแบบ หรอืโครงสรา◌ ้ง หรอื (๓) 
ผสมผสานกนัตาม คําแนะนําของผขู ้าย ผขู ้ายจะเป็นผสูื�บสวนและแกต ้◌า่ง หรอืดําเนนิการกบัทกุขอ ้เรยีกรอ ้งใดๆ 
ในลักษณะดังกลา่วตามคําขอของผ ู◌ ้ซื�อ สนับสนุนผซูื�อในการสบืสวน แกต ้◌า่ง หรอืดําเนนิการกบัขอ ้เรยีกรอ ้งใดๆ 
ในลักษณะดังกลา่ว ผขู ้ายจะเป็ นผชู ้◌ําระคา่ใชจ ้◌า่ย และเงนิชดเชยคา่เสยีหายหรอืการชาํระหนี�สนิ 
ซึ�งผซูื�อและผอูื� �นที�ขายผลติภัณฑข์องผขู ้าย หรอืใชสิ�นคา◌ ้จากคําสั�งซื�ออาจตอ ้ง รับภาระ 
ตามเหตผุลที�เกดิขึ�นจากขอ ้รอ ้งเรยีนที�มกีารจา่ยคา่ชดเชยเกดิขึ�น ขอ ้ผกูพันของผขู ้ายจะมผีลบังคับใช ◌ ้
ถงึแมว ้◌า่ผซูื�อจะ เป็ นผูจั �ดหาการออกแบบทั�งหมด หรอืสว่นใดสว่นหนึ�ง และกําหนดใหผูข้ ้ายเป็นผใู◌ ้
ชส ้◌ว่นใดสว่นหนึ�งหรอืทั�งหมดของกระบวนการ 

 

C. ผขู ้ายจะทําการจัดหาใหกั �บผซูื�อ หรอืผอูื� �นที�ไดรั �บแตง่ตั �งโดยผซูื�อ โดยไมม่ขีอ ้จํากดัในเรื�องของการใชห ้
รอืการเปิดเผย ขอ ้มลูทั �งหมดและขอ ้มลูที�ผูข ้ายไดรั �บหรอืพัฒนาขึ�นจากการดําเนนิการของผขู ้ายภายใตค ้◌าํสั�งนี� 
ตามคําขอของผซูื�อ ผขู ้ายจะ สนทนากับผซูื�อหรอืผอูื� �นที�ไดรั �บการแตง่ตั �งโดยผซูื�อ โดยไมม่ขีอ ้
จํากัดในเรื�องของการใชห ้รอืการเปิดเผย การออกแบบที�อาจจะ เกดิขึ�น และคณุภาพหรอืปัญหาในการผลติสนิคา◌ ้
ที�ผซู ื�อเป็นผดู ้◌าํเนนิการหรอืเป็นผผู ้ลติตามคําสั�งนี� 
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D. ตามคําขอของผซูื�อ ผขู ้ายจะทําการจัดหาขอ ้มลูอื�นๆ ทั �งหมดและขอ ้มลูของผขู ้ายใหกั �บผซู ื�อ ซึ�งผซูื�อคดิวา่มคีวาม 
จําเป็ นในการทําความเขา◌ ้ใจการปฏบิตังิาน และเพื�อดแูลรักษาสนิคา◌ ้ที�จัดสง่ภายใตค ้◌าํสั�งนี� โดยไมม่ขีอ ้
จํากัดในการใชย ้กเวน ้ใน กรณทีี�เป็นสทิธคิวามคมุ ้ครองที�ไดรั �บจากสทิธขิองผขู ้าย 

 

E. ในดา◌ ้นของการประดษิฐซ์ ึ�งผขู ้ายเป็ นผคูิ�ดคน ้หรอืรวบรวมมาเพื�อใชใ◌ ้นการดําเนนิการภายใตค ้◌ําสั�งนี� ผขู ้
ายจะมอบ ใบอนุญาตระดับทั�วโลกใหกั�บผซูื�อ อยา่งถาวร ชาํระเงนิแลว ้ไมผู่กขาด 
โดยมสีทิธใินการใหสิ�ทธิ<ชว่งแกผ่อู ื��น สรา◌ ้ง การสรา◌ ้งที� ดําเนนิการไปแลว ้ใช ◌ห้รอืการใชที��ดําเนนิการไปแลว ้
ในสิ�งประดษิฐแ์ละสทิธบิตัรจากสิ�งประดษิฐดั์งกลา่ว 

 

F. ผขู ้ายมอบใบอนุญาตระดับทั�วโลกใหกั �บผซู ื�อ อยา่งถาวร ชาํระเงนิแลว ้ไมผู่กขาด รวมถงึใบอนุญาตของซอฟตแ์วร ์
ระบบปฏบิตักิารใดๆ ที�ตดิตั �งภายในสนิคา◌ ้ที�ขายหลังจากนี� ซึ�งผขู ้ายมสีทิธใินการใหสิ�ทธิ<ชว่งแกบ่รษัิทใดๆ ในเครอื 
เพื�อสรา◌ ้ง การ สรา◌ ้งที�ดําเนนิการไปแลว ้ใช ◌ ้การใชที��ดําเนนิการไปแลว ้และขายสนิคา◌ ้
ที�ทําการขายหลังจากนี� หรอืสิ�งที�พัฒนาตอ่ภายใต ◌ ้สทิธบัิตรอื�นใดในปัจจบุนัหรอืหลังจากนี� ซึ�งผขู ้ายเป็ นเจา◌ ้
ของหรอืเป็ นผคู ้วบคมุ ที�ผซู ื�อคดิวา่มคีวามจําเป็ นตอ่ผซูื�อในการใช ◌ ้ใบอนุญาตตามขอ ้ที�15.E ในการผลติ 
ใช ◌ห้รอืขายผลติภณัฑท์ี�ผลติโดย หรอืผลติเพื�อผซูื�อ หรอืบรษัิทใดๆ ในเครอืของผซูื�อ 

 

G. ผขู ้ายมอบใบอนุญาตแบบไมผ่กูขาดใหกั�บผซูื�อ และยนิยอมที�จะมอบใหกั�บบรษัิทใดๆ 
ในเครอืที�ไดรั �บการแตง่ตั �งโดยผ ู◌ ้ซื�อ ภายใตข ้อ ้ตกลงและเงื�อนไขที�สมเหตสุมผล ในการสรา◌ ้ง การสรา◌ ้
งที�ดําเนนิการไปแลว ้การใช ◌ ้การใชที��ดําเนนิการไปแลว ้และการขายภายใตสิ�ทธบิตัรใดๆ ในปัจจบัุนหรอืหลังจากนี� 
ซึ�งผขู ้ายเป็นเจา◌ ้ของหรอืเป็ นผคู ้วบคมุ ซึ�งมสีว่นครอบคลมุถงึรปูแบบ การใชง ้านใดๆ 
ของเทคโนโลยทีี�เป็นสว่นหนึ�งของขอ ้มลูที�ผขู ้ายรวบรวมหรอืพัฒนาขึ�นในการดําเนนิการของผขู ้ายภายใตค ้◌าํสั�งนี� 

 

16. การรับรองผลติภัณฑ:์ ในสว่นของสนิคา◌ ้หรอืบรกิารที�ทําการซื�อภายใตค ้◌าํสั�งนี� และสนิคา◌ ้หรอืบรกิารอื�นๆ 
ที�ทําการซื�อจากผขู ้าย ผขู ้ายจะแสดงการรบัรองอยา่งชดัเจน ในสว่นของระยะเวลาในการรับรองดังตอ่ไปนี�: (ก) สนิคา◌ ้
จะมลัีกษณะเป็ นไปตามขอ ้มลู จําเพาะ รปูวาด คําสั�ง โฆษณา ขอ ้ความบนภาชนะบรรจหุรอืป้ายฉลาก 
คําอธบิายและตัวอยา่งทั �งหมดอยา่งเครง่ครัด (ข) สนิคา◌ ้จะตอ ้งปราศจากขอ ้บกพรอ่งในคณุภาพของงาน 
และจะเป็นสนิคา◌ ้ใหมท่ี�มคีณุภาพสงูสดุ (ค) ผซูื�อจะตอ ้งไดรั �บกรรมสทิธิ<ในสนิคา◌ ้
ซึ�งปราศจากและมคีวามชดัเจนในสทิธยิดึหน่วง ภาระตดิพัน และสทิธทิี�แทจ ้รงิหรอืที�ถกูอา◌ ้ง 
รวมถงึการละเมดิลขิสทิธิ<หรอื เครื�องหมายการคา◌ ้(ฆ) สนิคา◌ ้ตอ ้งสามารถใชเ◌ ้พื�อการคา◌ ้ได ◌ ้ปลอดภัย 
และเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคท์ี�ผซู ื�อตั �งใจไว ◌ ้ซึ�ง วัตถปุระสงคดั์งกลา่วไดมี�การสง่ผา่นไปยังผขู ้าย หรอืทําใหผูข้ ้
ายทราบ (ง) สนิคา◌ ้จะตอ ้งมกีารบรรจ ุบรรจหุบีหอ่ ทําสัญลักษณ ์และตดิป้ายฉลากอยา่งเพยีงพอ (จ) 
บรกิารทั �งหมดที�ดําเนนิการโดยผขู ้าย จะเป็นการดําเนนิการในลักษณะของผมูี�ความสามารถ มฝีีมอื และเป็ 
นไปตามมาตรฐานของอตุสาหกรรม (ฉ) สนิคา◌ ้จะตอ ้งผลติขึ�นโดยเป็ นไปตามกฎหมายตามความเหมาะสม กฎ ขอ ้
บังคับ หรอืคําสั�ง และมาตรฐานของทางการหรอืตัวแทนภาคอตุสาหกรรม หรอืมาตรฐานที�เกี�ยวขอ ้
งซึ�งมคีวามเหมาะสมใน ดา◌ ้นการผลติ การตดิป้ายฉลาก การขนสง่ การออกใบอนุญาต การอนุมัต ิหรอืการรับรอง 
รวมถงึโดยวธิกีารใหตั�วอยา่งประกอบ และไมใ่ชวิ�ธกีารในการจํากัด ความปลอดภัยของผลติภณัฑ ์สภาวะของแรงงาน 
และกฎหมายหรอืคําสั�งใดๆ ที�เกี�ยวขอ ้งกบัการ เลอืกปฏบิตัภิายในประเทศของผซูื�อ และทกุๆ 
ที�ที�เป็นสถานที�ของลกูคา◌ ้ของผซูื�อ รวมถงึภายในประเทศที�ยานพาหนะซึ�งมกีารนํา สนิคา◌ ้ไปใชเ◌ ้ป็ นส่วนประกอบ 
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และขายใหกั �บผบู ้รโิภคของผซูื�อ การรับรองเหลา่นี�จะถอืเป็ นสว่นเพิ�มเตมิของการรับรอง การ แสดงออกอยา่งชดัเจน 
การแสดงเป็นนัยหรอืทางกฎหมาย การรับรองเหลา่นี�จะยงัคงอยูห่ลังจากผ่านการตรวจสอบ ทดสอบ การ สง่มอบ 
การยอมรับ การใชแ◌ ้ละการชาํระเงนิโดยผซูื�อ และจะมผีลตอ่ผลประโยชนข์องผซูื�อ ผสูื�บมรดก ผทูี� �ไดรั �บมอบหมาย 
ลกูคา◌ ้และผใู◌ ้ชผ ้ลติภณัฑข์องผซูื�อ การรับรองเหลา่นี�จะไมถ่กูจํากดัหรอืสละสทิธิ<โดยผขู ้าย 
การอนุมัตโิดยผซูื�อในการออกแบบ วัตถ ุกระบวนการ ภาพวาด ขอ ้มลูจําเพาะ หรอืสิ�งที�คลา◌ ้ยคลงึกันของผขู ้าย 
ไมถ่อืเป็ นการทําใหผูข้ ้ายพน ้จากการรับรองตามที� กลา่วไวใ◌ ้นเรื�องนี� 
หรอืการสละสทิธิ<โดยผซูื�อในภาพวาดหรอืคําขอเฉพาะสําหรับหนึ�งขอ ้ความในขอ ้ตกลงหรอืมากกวา่ ก็ไมถ่อื เป็ 
นการสละสทิธิ<ในขอ ้กําหนดของขอ ้ความในขอ ้ตกลงที�เหลอืซึ�งประกาศไวห ้ลังจากนี� 
นอกเสยีจากวา่ผซูื�อจะแสดงเจตจํานงไว ◌ ้เป็นลายลักษณ์อักษร หากผซูื�อพบวา่มกีารฝ่ าฝืนการรับรองใดๆ ที�ระบไุวด ้
า◌ ้นบนในระหวา่งระยะเวลาการรับรอง ผซูื�อจะมสีทิธใินการดําเนนิการ ดังตอ่ไปนี� ตามการตัดสนิใจของผซูื�อ: (1) 
เกบ็รักษาสนิคา◌ ้ที�บกพรอ่งไวทั� �งหมดหรอืบางสว่น ภายใตก ้ารปรับเปลี�ยนราคาของ สนิคา◌ ้ตามความเหมาะสม (2) 
เรยีกรอ ้งใหผูข้ ้ายทําการซอ่มแซมหรอืเปลี�ยนสนิคา◌ ้ที�บกพรอ่งทั �งหมดหรอืบางสว่น โดยที�ผขู ้าย เป็ นผูอ ้
อกคา่ใชจ ้◌า่ยแตเ่พยีงผเู◌ ้ดยีว รวมถงึคา่จัดสง่ คา่ขนสง่ และคา่ใชจ ้◌า่ยในการตดิตั �ง รวมถงึการดัดแปลงแกไ◌ ้
ขการตดิตั �ง ยานพาหนะในภาคสนาม (3) แกไ◌ ้ขหรอืแทนที�รายการที�มขีอ ้บกพรอ่งดว ้ยรายการที�คลา◌ ้ยคลงึกัน 
และเรยีกเก็บคา่ใชจ ้◌า่ยทั �งหมด จากผขู ้าย รวมถงึคา่ใชจ ้◌า่ยในการเรยีกคนืผลติภัณฑ ์การดําเนนิการภาคสนาม 
การสบืสวนขอ ้บกพรอ่ง การดําเนนิการซอ่มบํารงุ หรอืสถานการณท์ี�คลา◌ ้ยคลงึกนั และ (4) ใชสิ�ทธอิื�นๆ 
ทั �งหมดภายใตป้ ระมวลกฎหมายพาณชิย ์และกฎหมายอื�นๆ ตามความ เหมาะสม ตามวัตถปุระสงคข์องคําสั�งนี� 
"ระยะเวลาการรับรอง" หมายถงึระยะเวลาในการรับรองที�ผซู ื�อมขีอ ้ผกูพันตามสัญญาในการมอบ 
ระยะเวลาการรับรองใหกั �บลกูคา◌ ้ของผซูื�อ หรอืใหสิ� �งที�กําหนดไวต ้ามที�ปรากฏบนคําสั�ง 
โดยยดึตามระยะเวลาที�ยาวนานกวา่ โดย ไมคํ่านงึถงึขอ ้ความกอ่นหนา◌ ้นี� ผขู ้
ายยอมรับที�จะสละสทิธิ<การหมดอายขุองระยะเวลารับรอง ในกรณีที�มกีารฝ่ าฝืนการรับรอง ซึ�ง คน ้
พบหลังจากระยะเวลาของการรับรอง ในลักษณะที�เป็ นสว่นสําคัญ หรอืเป็ นสว่นหนึ�งที�มคีวามสําคัญของสนิคา◌ ้หรอืเป็ 
นการ คน ้พบขอ ้บกพรอ่ง ซึ�งในมมุมองของผซู ื�อ อาจสง่ผลใหเ◌ ้กดิความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ 
หรอืตอ่สขุอนามยัและความปลอดภัยของ บคุคลใดๆ 

 

17. อะไหลใ่นการซอ่มบํารงุและอะไหลท่ดแทน: 
 

A. ผขู ้ายจะขายสนิคา◌ ้ทั �งหมดใหกั �บผซูื�อ ซึ�งผซู ื�อและลกูคา◌ ้ของผซูื�อจําเป็ นตอ ้งใชต ้ามความตอ ้
งการอะไหลใ่นการซอ่ม บํารงุและอะไหลท่ดแทน ตามราคาการผลติในปัจจบุนัจนถงึในอนาคต หากสนิคา◌ ้เป็ 
นระบบ โมดลู หรอืช ิ�นสว่นประกอบ ผขู ้าย จะตอ ้งขายสว่นประกอบหรอือะไหลข่องระบบ โมดลู 
หรอืชิ�นสว่นประกอบดังกลา่ว ในราคาที�จะไมเ่กนิกวา่ผลรวมของราคาการ ผลติในปัจจบุันจนถงึในอนาคตของระบบ 
โมดลู หรอืชิ�นสว่นประกอบดังกลา่ว โดยหักคา่ใชจ ้◌า่ยในสว่นของแรงงานที�เกี�ยวขอ ้ง กบัระบบ โมดลู 
หรอืชิ�นสว่นประกอบดังกลา่ว บวกคา่ใชจ ้◌า่ยสว่นตา่งสทุธสํิาหรับการบรรจหุบีหอ่เฉพาะกรณ ี

 

B. สําหรับระยะเวลาที�ลกูคา◌ ้ของผซูื�อเป็ นผเู◌ ้รยีกรอ ้ง (โดยปกตจิะอยูร่ะหวา่งสบิและสบิหา◌ ้
ปีหลังจากสิ�นสดุการผลติรุน่ ปัจจบุนัที�ยานพาหนะมสีว่นเกี�ยวขอ ้ง) ผขู ้ายจะตอ ้งขายสนิคา◌ ้
ใหกั �บผซูื�อในปรมิาณที�เพยีงพอตอ่ความตอ ้งการอะไหลใ่นการซอ่ม บํารงุและอะไหลท่ดแทนอยา่งครบถว ้น 100% 
สําหรับรุน่ที�เคยมกีารผลติในอดตี คําขอใดๆ ของผขู ้ายในการขึ�นราคา จะไดรั �บ 
การอนุมตัก็ิตอ่เมื�อการขึ�นราคาดังกลา่วผ่านการอนุมัตโิดยลกูคา◌ ้ของผซูื�อแลว ้เทา่นั�น หากเกดิขอ ้
พพิาทขึ�นระหวา่งผขู ้ายและผ ู◌ ้ซื�อเกี�ยวกบัราคาของอะไหลใ่นการซอ่มบํารงุและอะไหลท่ดแทนภายใตเ◌ ้
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นื�อหาในขอ ้นี� ผขู ้ายจะยังคงจัดหาอะไหลใ่นการซอ่ม บํารงุและอะไหลท่ดแทนตามความตอ ้งการของผซูื�อตอ่ไป 
ภายใตร ้าคาการผลติที�ปรากฏในคําสั�ง ในระหวา่งการดําเนนิการหา ขอ ้สรปุของขอ ้พพิาทดังกลา่ว 

 

18. คําแถลงดา◌ ้นสิ�งแวดลอ ้ม: ผขู ้ายจะดแูลใหมั � �นใจวา่ผลกระทบของสนิคา◌ ้ของผขู ้ายตอ่สิ�งแวดลอ ้ม 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงสนิคา◌ ้และกระบวนการตา่งๆ จะถกูลดทอนใหน ้อ ้ยที�สดุ จากความพยายามของผขู ้
ายในการลดการเกดิและการรั�วไหลของสารตา่งๆ ซึ�ง อาจสง่ผลกระทบตอ่สิ�งแวดลอ ้ม 

 

19. การปฏบัิตติามกฎหมาย: ผขู ้ายรับรองวา่จะปฏบิตัติามกฎหมาย กฎขอ ้บังคับ กฤษฎกีา 
และคําสั�งทั �งหมดตามความเหมาะสม ใน การดําเนนิการตามคําสั�งนี� 
และจะจัดหาเอกสารรับรองหรอืรายงานการปฏบัิตติามกฎหมายใหกั �บผซูื�อและผทูี� �ไดรั �บการแตง่ตั �ง โดยผซูื�อ 
ตามที�ผซูื�ออาจขอตามชว่งระยะเวลา วัตถุที�จัดซื�อทั �งหมดซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของการผลติ จะตอ ้งเป็นไปตามขอ ้จํากัดทาง 
กฎหมายและความปลอดภัย ในเรื�องของการจํา กัดสารพษิ และวัตถอุนัตราย รวมถงึการปฏบิตัติามในดา◌ ้นสิ�งแวดลอ ้ม 
กระแสไฟฟ้า และคลื�นแมเ่หล็กไฟฟ้า ตามความเหมาะสมในประเทศที�ทําการผลติ ขนสง่ และขาย 

 

20. วัตถอุนัตราย: ผขู ้ายจะทําการจัดกลุม่ อธบิาย บรรจหุบีหอ่ ทําสัญลักษณ์ ตดิป้าย และจัดเตรยีมเอกสารขอ ้
มลูความปลอดภัย ของวัตถสุําหรับสนิคา◌ ้รวมถงึทําการบรรจหุบีหอ่และจัดในลักษณะที�เป็ นไปตามกฎหมาย กฎขอ ้
บังคับ กฤษฎกีา และคําสั�งที� เกี�ยวขอ ้งกบัการบรรจหุบีหอ่ และจัดสง่วัตถอุนัตราย คําสั�งทั �งหมดสําหรับวัตถอุนัตราย 
จะใชก ้ารจัดซื�อและสง่มอบถงึผซู ื�อใน รปูแบบ FOB ยกเวน ้จะมกีารระบไุวเ◌ ้ป็นอยา่งอื�นบนคําสั�ง 

 

21. เครื�องมอื: สทิธ ิกรรมสทิธิ< และผลประโยชนใ์นตัวสนิคา◌ ้วัตถ ุเครื�องมอื อปุกรณนํ์าแนว แมพ่มิพ ์เกจ สิ�งตดิตรงึ เบา◌ ้
หลอ่ แบบ พมิพ ์อปุกรณ์ การออกแบบ ภาพวาด ของประกัน ขอ ้มลูจําเพาะ ชิ�นสว่นอะไหล ่ชิ�นสว่นทดลอง 
ผลติภัณฑเ์สรมิ รายการที�มผี ู◌ ้ซื�อเป็ นเจา◌ ้ของ (หรอืลกูคา◌ ้ของผซูื�อ) และรายการอื�นๆ ที�ผซู ื�อหรอืลกูคา◌ ้
ของผซูื�อเป็ นผูจั �ดหามาใหแ◌ ้กผ่ขู ้าย เพื�อใชใ◌ ้นการผลติ สนิคา◌ ้หรอืที�ซ ึ�งผขู ้ายใชคื�นใหกั �บผซูื�อหรอืลกูคา◌ ้
ของผซูื�อ (เรยีกรวมๆ กันวา่ “เครื�องมอื”) จะถอืวา่เป็นและยังคงเป็นทรัพยข์องผ ู◌ ้ซื�อหรอืลกูคา◌ ้ของผซูื�อ 
ในกรณทีี�ผซูื�อไดท ้◌ําการออกคําสั�งซื�อเครื�องมอื สทิธ ิกรรมสทิธิ< 
และผลประโยชนทั์�งหมดทั �งในและทั �งจากสว่นใดส่วนหนึ�งของ เครื�องมอื รวมถงึวัสดอุปุกรณสํ์ารอง วัตถ ุเครื�องมอื 
อปุกรณ์นําแนว แมพ่มิพ ์เกจ สิ�งตดิตรงึ เบา◌ ้หลอ่ แมพ่มิพ ์อปุกรณ ์การ ออกแบบ ภาพวาด ขอ ้มลูจําเพาะ 
ชิ�นสว่นอะไหล ่ชิ�นสว่นทดลอง และผลติภัณฑเ์สรมิ จะถกูสง่มอบใหผูซ้ ื�อในทันททีี�ไดรั�บหรอื 
ถกูประดษิฐข์ึ�นตามคําสั�งซื�อเครื�องมอื หรอืเอกสารที�จัดทําเป็นลายลักษณอ์กัษรซึ�งออกโดยผซูื�อ 
ในระหวา่งระยะเวลาของคําสั�ง เครื�องมอืทั �งหมดที�อยูใ่นการครอบครองของผขู ้ายจะถอืวา่เป็ 
นทรัพยส์นิที�มกีารวางประกันความเสยีหาย และจะไมถ่อืวา่เป็ น อปุกรณ์ตดิตั �งหรอืสว่นหนึ�งของทรัพยส์นิที�แทจ ้
รงิของผขู ้าย ผขู ้ายจะรับผดิชอบความเสี�ยงในการสญูหายและความชาํรุด เสยีหายที�เกดิขึ�นตอ่ทรัพยส์นิของผซูื�อ 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงเครื�องมอืใดๆ ผขู ้ายจะ (๑) จัดเกบ็และดแูลรักษาเครื�องมอืไว ◌ ้ภายในพื�นที�ของผขู ้าย (๒) 
ไมใ่ชเ◌ ้ครื�องมอืเพื�อวัตถปุระสงคอ์ื�นนอกเหนอืจากการดําเนนิงานภายใตค ้◌าํสั�ง (๓) ทําสัญลักษณ ์
เครื�องมอือยา่งชดัเจน (ตามที�ผซู ื�อกําหนดไว)◌ ้วา่เป็นทรัพยส์นิของผซูื�อ (๔) 
ไมนํ่าเครื�องมอืไปปะปนกบัทรัพยส์นิของผขู ้าย หรอื ทรัพยส์นิของบคุคลที�สาม (๕) คมุ ้
ครองเครื�องมอืจากการสญูหายหรอืความชาํรดุเสยีหายอยา่งเพยีงพอ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง 
การรักษาระดับเชื�อเพลงใหเ◌ ้ต็ม และการตอ่อายคุวามคมุ ้ครองของการประกนัภัย เพื�อรักษามลูคา่ในการเปลี�ยนชิ�นสว่น 
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และเพิ�ม ช ื�อผซูื�อเป็นผรัู �บความคมุ ้ครองเพิ�มเตมิ (๖) ดําเนนิการตามขั �นตอนที�สมเหตผุลสมผล เพื�อสรา◌ ้
งความมั�นใจวา่เครื�องมอืดังกลา่ว จะไมม่สีว่นเกี�ยวขอ ้งกบัสทิธยิดึหน่วงหรอืการเรยีกรอ ้งสทิธอิื�นๆ และ (๗) 
ไมทํ่าการเคลื�อนยา◌ ้ยเครื�องมอืไปยงัสถานที�อ ื�น ไมว่า่ จะเป็ นสถานที�ของผขู ้ายหรอืบคุคลที�สาม 
โดยปราศจากการยนิยอมเป็ นลายลักษณอ์กัษรจากผซูื�อ ผซูื�อมสีทิธใินการเขา◌ ้สู ่ภายในพื�นที�ของผขู ้
ายตามชว่งเวลาที�สมเหตสุมผล เพื�อตรวจสอบเครื�องมอืและขอ ้มลูบนัทกึที�เกี�ยวขอ ้งกบัสิ�งนั�น ผขู ้
ายขอสละสทิธิ<อยา่งชดัเจนและถอนตัวจากขอ ้กฎหมาย สทิธอินัชอบธรรม หรอืสทิธยิดึหน่วงอื�นๆ 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง สทิธยิดึหน่วงของผหู ้ลอ่ สทิธยิดึหน่วงเครื�องมอืพเิศษ สทิธยิดึหน่วงในการเป็ นผสู ้รา◌ ้ง 
หรอืลกัษณะที�ใกลเ◌ ้คยีงกนั ซึ�งผขู ้ายม ีหรอือาจจะม ีหรอืในสว่นที�เกี�ยวขอ ้งกบัเครื�องมอื สําหรับงานใดๆ 
และงานทั �งหมด รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง การออกแบบ การ ผลติ การปรับปรงุ การดแูลรักษา การซอ่มบํารงุ การประกอบ 
การประดษิฐ ์หรอืการพัฒนาเครื�องมอื ผขู ้ายโดยนัยนี�ยอมรับที�จะ ชดใชค ้◌า่เสยีหายดว ้ยตัวเองแทนผซูื�อ 
จากการสญูเสยี หนี�สนิ ตน ้ทนุ คา่ใชจ ้◌า่ย การฟ้องรอ ้งคด ีการดําเนนิการ ขอ ้เรยีกรอ ้ง และ ขอ ้ผกูพันอื�นๆ 
และการพจิารณาคด ีรวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงคา่ธรรมเนยีมทนายความทั�งหมด และคา่ใชจ ้◌า่ยในคดคีวามอื�นๆ ซึ�งม ี
สว่นเกี�ยวขอ ้งในทางใดทางหนึ�งกบัการปลดเปลื�อง การสิ�นสดุ หรอืการกําจัดสทิธยิดึหน่วงใดๆ 
ในลักษณะดังกลา่วที�มอียูบ่น เครื�องมอื ผขู ้ายจะโอนสทิธใินขอ ้รอ ้งเรยีนใดๆ ซึ�งผขู ้ายมตีอ่บคุคลที�สาม 
ในสว่นที�เกี�ยวขอ ้งกบัทรัพยส์นิของผซู ื�อใหแ◌ ้กผ่ซูื�อ ตามคําขอที�เป็ นลายลักษณอ์กัษรของผซูื�อ ผขู ้
ายจะทําการสง่มอบเครื�องมอืใหกั�บผซูื�อในทันทโีดยที�ผขู ้ายเป็นผอู ้อกคา่ใชจ ้◌า่ย ดว ้ยการจัดสง่ตามตัวเลอืกของผขู ้
าย FOB ขนสง่โดยตรงจากสถานที�ทําการของผขู ้าย (Ex Works Loaded) หรอื F.O.B. พื�นที� ของผซูื�อ (CIF 
โรงงานของผซูื�อ/สง่มอบที�โรงงานของผูซื�อ) หรอืตามที�ผซูื�อกําหนดเป็นลายลักษณอ์กัษร รวมถงึมกีารบรรจหุบี หอ่ 
และทําสญัลักษณอ์ยา่งเหมาะสมตามขอ ้กําหนดของผขู ้นสง่และผซูื�อ ผขู ้ายจะใหค ้วามรว่มมอืกับผซูื�อในการขนยา◌ ้
ย เครื�องมอืออกจากพื�นที�ของผขู ้าย ผขู ้ายจะรับผดิชอบในความเสี�ยงของการเสยีชวีติหรอืไดรั �บบาดเจ็บ 
หรอืความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิซึ�งเกดิขึ�นจากการใชง ้าน เครื�องมอื นอกจากจะมกีารยอมรบัในลักษณะอื�นอยา่งเป็ 
นลายลักษณอั์กษรโดยผซู ื�อ ผขู ้ายจะดําเนนิการตอ่ไปนี�โดยออก คา่ใชจ ้◌า่ยดว ้ยตัวเอง (๑) ดแูลรักษาเครื�องมอืใหอ ้
ยูใ่นสภาพด ีและทําการซอ่มแซม รวมถงึการซอ่มแซมทําที�จําเป็ นตอ ้ง 
ดําเนนิการซึ�งเกดิขึ�นจากการสกึหรอและการใชง ้านอื�นๆ โดยผขู ้าย และ (๒) ชาํระภาษีทรัพยส์นิสว่นบคุคลใดๆ 
และทั�งหมด ซึ�ง อาจจะเกดิขึ�นจากเครื�องมอื ในกรณทีี�มคีวามจําเป็ น ตามที�ตัดสนิโดยผซูื�อหรอืผขู ้าย 
ในการเปลี�ยนเครื�องมอืเนื�องจากการใชง ้าน ตามปกตโิดยผขู ้าย หรอืมฉิะนั�น ในการเปลี�ยนดังกลา่วผขู ้ายจะตอ ้งเป็ 
นผูอ ้อกคา่ใชจ ้◌า่ยแตเ่พยีงผเู◌ ้ดยีว และเครื�องมอืในการ เปลี�ยนดังกลา่วยังคงถอืวา่เป็นทรัพยส์นิของผซูื�อ 
ผซูื�อไมใ่หก ้ารรับประกันใดๆ ตอ่ความแมน่ยําของเครื�องมอื หรอืความพรอ ้มใช ◌ ้งาน 
หรอืความเหมาะสมของซพัพลายหรอืวัตถใุดๆ ที�ผซู ื�อเป็ นผูจั �ดหาให ◌ ้ผขู ้ายมหีนา◌ ้ที�รับผดิชอบแตเ่พยีงผเู◌ ้
ดยีวในการ ตรวจสอบ ทดสอบ และอนุมตัเิครื�องมอืทั �งหมด หรอืวัตถอุื�นๆ ที�ผซู ื�อเป็นผจัู �ดหา กอ่นที�ผขู ้ายจะใชง ้าน ผขู ้
ายใหสิ�ทธผิซูื�อในการจัดทําเอกสารเพื�อการรักษาความปลอดภัยตามความเหมาะสม กับเจา◌ ้หนา◌ ้
ที�จัดทําเอกสารที�เหมาะสม เพื�อแจง ้ตอ่ผซูื�อถงึผลประโยชนใ์นความเป็นเจา◌ ้ของในเครื�องมอื 
การไมจั่ดทําเอกสารเพื�อแสดงถงึการเป็นผูจั �ดหา จะไมเ่ป็นการ เปลี�ยนแปลงหรอืแกไ◌ ้ขเพิ�มเตมิสทิธใินความเป็นเจา◌ ้
ของของผซู ื�อในตัวเครื�องมอื ผขู ้ายจะจัดเตรยีมรายการคงคลังของเครื�องมอื เป็ 
นลายลักษณอั์กษรใหกั �บผซูื�อตามคําขอของผซูื�อ 

 

22. สนิเชื�อทางการคา◌ ้แหลง่กําเนดิสนิคา◌ ้: เครดติทางการคา◌ ้เครดติเพื�อการสง่ออก การคนือากรใหลูก้คา◌ ้
การคนืภาษีและสว่นลด และอยา่งอื�นที�มลัีกษณะเดยีวกัน จะถอืวา่เป็ นของผซูื�อ ผขู ้ายจะใหค ้
วามรว่มมอืกับผซูื�อในการรับผลประโยชนแ์ละเครดติ เหลา่นั�น ผขู ้ายจะจัดหาเอกสารซึ�งแสดงถงึแหลง่กาํเนดิสนิคา◌ ้
และมลูคา่ของสนิคา◌ ้ใหกั�บผซู ื�อ และผทูี� �ไดรั �บการแตง่ตั �งของผซูื�อ ตามที�ผซูื�ออาจมคํีาขอ รวมถงึ ตามความเหมาะสม 
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คําใหก ้ารที�เป็นลายลักษณอ์ักษรในการผลติและใบรับรองแหลง่กําเนดิสนิคา◌ ้ที�เกี�ยวขอ ้ง (รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง 
NAFTA) 

 

23. การชดใชค ้◌า่สนิไหมทดแทน: ตามที�ไดรั �บอนุญาตใหด ้◌ําเนนิการสงูสดุตามกฎหมาย ผขู ้
ายยอมรับที�จะชดใชค ้◌า่เสยีหายดว ้ย ตัวเองแทนผซูื�อ และแกต ้◌า่งแทนผซูื�อและบรษัิทในเครอื กรรมการบรษัิท เจา◌ ้
หนา◌ ้ที� พนักงาน ตัวแทนและลกูคา◌ ้ของผซูื�อ ("ผ ู◌ ้ไดรั�บคา่ชดใช"◌ ้) จากการสญูเสยี หนี�สนิ ตน ้ทนุ คา่ใชจ ้◌า่ย 
การฟ้องรอ ้งคด ีการดําเนนิการ ขอ ้เรยีกรอ ้งและขอ ้ผกูพันอื�นๆ และ การพจิารณาคด ีรวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง 
คําพพิากษาที�ม ีและคา่ปรับหรอืบทลงโทษ หรอืการชาํระหนี�สนิที�ถกูเรยีกเกบ็จากผ ู◌ ้ไดรั �บคา่ชดใช ◌ ้
และคา่ธรรมเนียมทนายความทั �งหมดและคา่ใชจ ้◌า่ยในคดคีวามอื�นๆ ("หนี�สนิ") ซึ�งเกดิขึ�นจากการฝ่ าฝืนขอ ้เรยีกรอ ้
งในสัญญา ขอ ้เรยีกรอ ้งในการรับรอง ขอ ้เรยีกรอ ้งในการเรยีกคนืผลติภณัฑ ์การสบืสวนหาขอ ้บกพรอ่ง การดําเนนิการ 
ซอ่มบํารงุ ขอ ้เรยีกรอ ้งการรับผดิในตัวผลติภัณฑ ์ความบาดเจ็บตอ่ตัวบคุคล รวมถงึการเสยีชวีติ 
หรอืความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ ที�เกดิขึ�นโดยผขู ้าย พนักงาน ตัวแทน ผรัู �บเหมารายยอ่ย 
หรอืในลักษณะใดกต็ามที�สบืเนื�องมาจากการดําเนนิงานของผขู ้าย รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง การฝ่ าฝืนสญัญา การฝ่ 
าฝืนการรับรอง ความรับผดิตอ่ผลติภัณฑ ์ที�กําหนด อยา่งไรก็ตาม ขอ ้ผกูพันของ ผขู ้
ายในการชดใชค ้◌า่เสยีหายแทนผซูื�อ จะไมม่ผีลตอ่หนี�สนิใดๆ 
ก็ตามที�เกดิขึ�นจากความประมาทเลนิเลอ่ของผซู ื�อแตเ่พยีงผ ู◌ ้เดยีว 
ภายในเวลาที�สมเหตสุมผลที�ไดรั �บรถูึ�งหนี�สนิที�แทจ ้รงิหรอืแนวโนม ้ในการเกดิหนี�สนิ ผซูื�อจะแจง ้ใหผูข้ ้ายทราบ ผขู ้
ายจะ เป็ นผอู ้อกคา่ใชจ ้◌า่ยภายใตก ้ารตัดสนิใจเลอืกของผซูื�อ จะรบัหนา◌ ้
ที�ในการแกต ้◌า่งหนี�สนิที�เกดิขึ�นหรอืมแีนวโนม ้จะเกดิขึ�นดังกลา่ว ผา่นทนายความที�ไดรั �บการอนุมตัโิดยผซู ื�อ 
โดยมเีงื�อนไขวา่ อยา่งไรก็ตาม ผขู ้ายจะตอ ้งไดรั �บการอนุญาตจากผซูื�อกอ่นที�จะ ดําเนนิการชาํระหนี�สนิที�เกดิขึ�นจรงิ 
หรอืมแีนวโนม ้ที�จะเกดิขึ�น ในกรณทีี�การชาํระหนี�สนิดังกลา่วอาจสง่ผลกระทบในเชงิลบอยา่ง รา◌ ้ยแรงกบัผซูื�อ 
รวมถงึลักษณะใดๆ ที�เป็ นการยอมรับวา่สนิคา◌ ้มขีอ ้บกพรอ่ง หรอืผซูื�อไมส่ามารถปฏบัิตติามขอ ้ผกูพันของตนเอง ไดอ ้
ยา่งเต็มที�และโดยสจุรติใจ ในอกีทางเลอืกหนึ�ง 
ผซูื�ออาจสมคัรใจรับภาระการแกต ้◌า่งในหนี�สนิดังกลา่วในสว่นที�มกีารกลา่ว อา◌ ้งถงึผซูื�อ และผขู ้ายจะตอ ้
งใชคื�นคา่ใชจ ้◌า่ยทั �งหมดใหกั �บผซูื�อเป็ นประจําทกุเดอืน ในสว่นของคา่ใชจ ้◌า่ย คา่ธรรมเนยีม ทนายความ และตน ้
ทนุอื�นๆ รวมถงึ คําพพิากษา คา่ปรับ บทลงโทษ หรอืการชดใชห ้นี�สนิใดๆ ที�เกดิขึ�นกับผซูื�อ 

 

24. การประกนัภัย: ในระหวา่งระยะเวลาของคําสั�ง ผขู ้ายจะตอ ้งออกคา่ใชจ ้◌า่ยดว ้ยตวัเอง 
ในการดแูลรักษาการประกันภัยที�คุม ้ครอง คา่สนิไหมทดแทนของพนักงาน ความรับผดิตอ่สาธารณชน 
(รวมถงึความรับผดิตามสัญญาและความรับผดิในผลติภัณฑ)์ และ การรับประกนัอื�นๆ 
ที�สมเหตสุมผลตามที�ผซู ื�ออาจมคํีารอ ้ง ในปรมิาณและจากผรัู �บประกนัภัยที�ผซู ื�อพงึพอใจ ตามคําขอ ผขู ้าย จะตอ ้
งจัดหาใบรับรองการประกนัภัยใหกั �บผซูื�อ ซึ�งเป็ นหลักฐานแสดงถงึความคมุ ้ครอง โดยระบชุื�อผซูื�อเป็ นผเู◌ ้
อาประกนัภัย เพิ�มเตมิ และหา◌ ้มดําเนนิการยกเลกิหรอืลดความคมุ ้ครองลง โดยปราศจากการแจง ้เป็ 
นลายลักษณอั์กษรใหผูซ้ ื�อทราบลว่งหนา◌ ้15 วัน ตามการตัดสนิใจเลอืกของผซูื�อ ผขู ้ายอาจตอ ้
งจัดหาหลักฐานการประกนัภัยตัวเองใหกั �บผซูื�อดว ้ย การปฏบัิตติามในขอ ้ที� 24 นี� จะไมทํ่าใหผูซ้ ื�อหลดุพน ้จากหนา◌ ้
ที�ในการแกต ้◌า่งและชดใชค ้◌า่เสยีหายภายใตข ้อ ้ที� 23 นี� 

 

25. การจัดสรร: หากผขู ้ายไมส่ามารถ ไมว่า่เมื�อใด จัดสง่สนิคา◌ ้ในปรมิาณที�ครบถว ้นตามคําสั�งของผซูื�อ ผขู ้ายจะตอ ้
งปฏบิตัติาม ขอ ้กําหนดของผูซื�อ กอ่นที�จะดําเนนิการจัดสรรสนิคา◌ ้ไปยังลกูคา◌ ้รายอื�นๆ ของผขู ้าย 
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26. การสิ�นสดุเมื�อผดิสัญญา: ผซูื�อสงวนสทิธิ<ในการสิ�นสดุสว่นใดสว่นหนึ�งหรอืทั �งหมดของคําสั�งในทันท ี

โดยที�ผซู ื�อไมม่หีนี�สนิใดๆ ที�ตอ ้งชาํระใหผูข้ ้าย ในกรณทีี�ผขู ้ายผดิสัญญา ตอ่ไปนี�คอืสาเหต ุในบรรดาสาเหตทัุ �งหมด 
ที�จะสง่ผลใหผูซ้ ื�อสามารถสิ�นสดุคําสั�ง ได:◌ ้(๑) หากผขู ้ายปฏเิสธขอ ้เรยีกรอ ้ง ฝ่ าฝืน หรอืขูว่า่จะฝ่ าฝืน 
สว่นใดสว่นหนึ�งของคําสั�ง รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง การรับรอง ของผขู ้าย (๒) หากผขู ้
ายไมส่ามารถทําการผลติหรอืสง่มอบสนิคา◌ ้ไดต ้ามที�ผซู ื�อกําหนด (๓) หากผขู ้ายไมส่ามารถใหก ้ารรับรอง 
ที�เพยีงพอและสมเหตสุมผลตอ่ผซูื�อ ถงึความสามารถของผขู ้ายในการดําเนนิการตามขอ ้ผกูพันของผูข ้
ายไดทั�นเวลาภายใต ◌ ้คําสั�งใดๆ รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง การสง่มอบสนิคา◌ ้(๔) หากผซูื�อส ิ�นสดุคําสั�งจากการฝ่ 
าฝืนคําสั�งอื�นๆ ที�ออกโดยผซูื�อใหกั �บ ผขู ้ายดว ้ยเหตผุลที�เกี�ยวขอ ้งกบัคําสั�งดังกลา่ว (ไมว่า่คําสั�งนั�นๆ จะเกี�ยวขอ ้
งกบัคําสั�งนี�หรอืไม)่ หรอื (๕) หากผขู ้ายไมส่ามารถ รักษาความสามารถในการแขง่ขนัในเรื�องของราคา คณุภาพ 
การสง่มอบ เทคโนโลย ีเงื�อนไขการชําระเงนิ หรอืการสนับสนุน ลกูคา◌ ้เอาไวไ◌ ้ด ◌ ้
ในกรณทีี�การดําเนนิการสิ�นสดุโดยผซูื�อ ถกูตัดสนิวา่ไมเ่หมาะสมไมว่า่ดว ้ยเหตผุลใด ความเสยีหายที�เกดิขึ�นกบั ผขู ้าย 
จะถกูจํากัดเพยีงความเสยีหายตามสทิธทิี�ผขู ้ายจะไดรั �บในกรณทีี�ผซู ื�อสิ�นสดุเพื�อความสะดวกดังที�กลา่วไวใ◌ ้นขอ ้ที� 
27.Aก. 

 

27. การสิ�นสดุเพื�อการเปลี�ยนแปลงการควบคมุหรอืการลม ้ละลาย: 
 
A. นอกเหนือจากการแกไ◌ ้ขอื�นๆ ผซูื�ออาจจะ ภายใตก ้ารตัดสนิใจของผซูื�อ สิ�นสดุคําสั�งนี�ในทันท ี

โดยไมเ่กดิหนี�สนิใดๆ ตอ่ ผขู ้ายอันเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงการควบคมุของผขู ้าย 
การเปลี�ยนแปลงการควบคมุของผขู ้ายไดแ◌ ้ก:่ (ก) การขาย การเชา่ 
หรอืการแลกเปลี�ยนทรัพยส์นิในสว่นที�มคีวามสําคัญของผขู ้าย ซึ�งใชใ◌ ้นการผลติสนิคา◌ ้หรอืการเริ�มตน ้ที�เป็ 
นการมุง่ไปสูก่าร ยอมรับโดยผขู ้ายในลักษณะเดยีวกนั (ข) การขายหรอืการแลกเปลี�ยนหนุ ้ของผขู ้
ายหรอืผลประโยชนข์องความเป็ นเจา◌ ้ของ ใน ปรมิาณที�จะสง่ผลใหเ◌ ้กดิการเปลี�ยนแปลงผคู ้วบคมุของผขู ้าย 
หรอืการเริ�มตน ้ที�เป็ นการมุง่ไปสูก่ารยอมรับโดยผขู ้ายในลักษณะ เดยีวกนั (ค) 
การดําเนนิการลงคะแนนเสยีงหรอืการยอมรับอื�นๆ ในการมอบการควบคมุของผขู ้ายใหกั �บบคุลหรอืองคภาวะทาง 
กฎหมาย ซึ�งอาจสง่ผลใหเ◌ ้กดิการเปลี�ยนแปลงในการควบคมุของผขู ้าย ผขู ้ายจะตอ ้งแจง ้ใหผูซ้ ื�อทราบเป็ 
นลายลักษณอั์กษร ในทันท ีตั �งแตช่ว่งแรกของเหตกุารณ์ (๑) การเริ�มตน ้ที�เป็ นการมุง่ไปสูก่ารยอมรับ หรอื (๒) 
การเกดิขึ�นของเหตกุารณต์ามที�  อธบิายไวด ้า◌ ้นบนในขอ ้นี� ในกรณีที�เกดิการสิ�นสดุตามขอ ้นี� ผซูื�อจะแจง ้ผขู ้
ายเป็นลายลักษณอั์กษรลว่งหนา◌ ้เป็นเวลาสามสบิ (30) วัน กอ่นถงึวันที�การสิ�นสดุจะมผีล ผขู ้
ายจะชดใชค ้◌า่เสยีที�เกดิขึ�นกบัผซูื�อซึ�งเกี�ยวขอ ้งกบัการลม ้ละลายของผขู ้าย รวมถงึแตไ่ม ่
จํากัดเพยีงคา่ธรรมเนยีมทนายทั�งหมดและคา่ธรรมเนียมวชิาชพีอื�นๆ ใหกั�บผซูื�อ 

 

B. ผซูื�ออาจจะ ภายใตก ้ารตดัสนิใจของผซูื�อ ยกเลกิคําสั�งนี�ทันท ีโดยไมเ่กดิหนี�สนิตอ่ผขู ้ายหากเกดิเหตกุารณต์อ่ไปนี�: 
(๑) ผขู ้าย (หรอืบรษัิทใดๆ ในเครอืของผขู ้าย) ระงับ หรอืขม่ขูว่า่จะระงับ การชาํระหนี�สนิ 
หรอืไมส่ามารถชําระหนี�สนิของผขู ้าย ไดเ◌ ้มื�อครบตามกําหนด 
หรอืยอมรับวา่ไมส่ามารถชาํระหนี�สนิได ◌ห้รอืถกูพจิารณาวา่จะไมส่ามารถชําระหนี�สนิไดต ้ามกฎหมายการ ลม ้
ละลาย ภายใตเ◌ ้ขตอํานาจศาลของการกอ่ตั �งนติบิคุคล (๒) ผขู ้าย (หรอืบรษัิทใดๆ ในเครอืของผขู ้าย) 
ดําเนนิการเจรจากบั  เจา◌ ้หนี�ในทกุประเภท เกี�ยวกับการเลื�อนกําหนดการชําระหนี�สนิใดๆ ของผขู ้าย หรอืยื�นขอ ้
เสนอในการประนปีระนอมหรอืยอมรับ รว่มกับเจา◌ ้หนี� 
นอกเหนือจากเพื�อวัตถปุระสงคเ์พยีงหนึ�งเดยีวของแผนการในการควบรวมเขา◌ ้ดว ้ยกัน ของฝ่ ายอื�นที�มหีนึ�งบรษัิท 
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หรอืมากกวา่ หรอืเพื�อการวางโครงสรา◌ ้งใหมใ่นการแกไ◌ ้ขปัญหาของฝ่ ายอื�นดังกลา่ว (๓) มกีารยื�นคํารอ ้งเรยีน 
การสง่หนังสอืบอก กลา่ว ผา่นการลงมต ิหรอืมกีารออกคําสั�ง สําหรับหรอืมสีว่นเกี�ยวขอ ้งกบัการเลกิกจิการของผขู ้
าย (หรอืบรษัิทในเครอืของผขู ้าย) นอกเหนือจากเพื�อวัตถปุระสงคเ์พยีงหนึ�งเดยีวของแผนการในการควบรวมเขา◌ ้
ดว ้ยกนัของฝ่ ายอื�นที�มหีนึ�งบรษัิทหรอืมากกวา่ หรอืเพื�อวางโครงสรา◌ ้งใหมใ่นการแกไ◌ ้ขปัญหาของฝ่ 
ายอื�นดังกลา่ว (๔) เจา◌ ้หนี�หรอืผมูี�ภาระตดิพันตอ่ผขู ้าย (หรอืบรษัิทใดๆ ใน เครอืของผขู ้าย) อายัดหรอืเขา◌ ้
ครอบครอง หรอืยดึทรัพยเ์พื�อประกนัการชําระเงนิ บังคับคด ีอายัดทรัพยร์ะหวา่งคด ีหรอืดําเนนิ กระบวนการอื�นๆ 
ในลักษณะดังกลา่วที�เป็ นการบังคับยดึทรัพยห์รอืบงัคบัใช ◌ห้รอืฟ้องรอ ้งเอา สว่นหนึ�งหรอืทั �งหมดของทรัพยส์นิ 
ของผขู ้าย และการอายดัหรอืกระบวนการดังกลา่วไมถ่กูยกฟ้องภายใน 14 วัน (๕) มกีารยื�นคํารอ ้งตอ่ศาล 
หรอืมกีารออกคําสั�ง ศาล เพื�อนัดพบผบู ้รหิาร หรอืมกีารแจง ้ถงึเจตนาในการนัดพบผบู ้รหิาร หรอืในกรณีที�ผบู ้รหิาร 
(ซึ�งไดรั �บการแตง่ตั �งโดยผขู ้าย (หรอืบรษัิทในเครอืของผขู ้าย); (๖) ผคู ้รอบครองหลักประกนัแบบลอย (Floating 
Charge) ในทรัพยส์นิของผขู ้าย (หรอืบรษัิท ใดๆ ในเครอืของผขู ้าย) 
ไดรั �บสทิธติามกฎหมายในการแตง่ตั �งหรอืไดท ้◌าํการแตง่ตั �งผพูิ�ทักษ์ทรัพยซ์ึ�งมหีนา◌ ้ที�บรหิาร (๗) ม ี
บคุคลไดรั �บสทิธติามกฎหมายในการแตง่ตั �งผพูิ�ทักษ์ทรพัยใ์นทรัพยส์นิของผขู ้าย (หรอืบรษัิทใดๆ ในเครอืของผขู ้
าย) หรอืมกีาร แตง่ตั �งผพูิ�ทักษ์ทรัพยส์นิในทรัพยส์นิของผขู ้าย (หขอ รอืบรษัิทใดๆ ในเครอืของผขู ้าย) (๘) 
เกดิเหตกุารณ์ใดๆ ขึ�น หรอืกาํลังอยูใ่น ระหวา่งการพจิารณาคด ีซึ�งเกี�ยวขอ ้งกบัฝ่ ายอื�นภายใตเ◌ ้ขตอํานาจศาลใดๆ 
ซึ�งจะสง่ผลใหเ◌ ้กดิเหตกุารณท์ี�เหมอืนหรอืคลา◌ ้ยคลงึ กบัเหตกุารณ์ที�กลา่วถงึในขอ ้(๑) ถงึ (๗) 
หรอืภายในยอ่หนา◌ ้นี� (ทั �งหมด) หรอื (๙) ผขู ้ายยตุ ิหรอืขม่ขูว่า่จะยตุ ิในการ 
ดําเนนิการธรุกจิทั�งหมดหรอืสว่นที�สําคัญทั�งหมดของธรุกจิของผูข ้าย ผขู ้
ายจะชดใชค ้◌า่เสยีที�เกดิขึ�นกบัผซูื�อซึ�งเกี�ยวขอ ้งกบัการ ลม ้ละลาย 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงคา่ธรรมเนยีมทนายทั�งหมดและคา่ธรรมเนียมวชิาชพีอื�นๆ ใหกั�บผซูื�อ 

 

28. การสิ�นสดุเพื�อความสะดวก: นอกเหนือจากสทิธอิื�นใดของผซูื�อในการสิ�นสดุแตล่ะคําสั�ง ภายใตก ้ารตัดสนิใจของผซูื�อ 
ผซูื�อ อาจจะสิ�นสดุคําสั�งทั �งหมดหรอืคําสั�งใดๆ ไดทุก้เวลา ดว ้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที�มกีารแจง ้เป็ 
นลายลักษณอั์กษรตอ่ผูข ้าย 

 

29. ขอ ้เรยีกรอ ้งในการสิ�นสดุ: 

A. หลังจากไดรั �บการแจง ้การสิ�นสดุตามขอ ้ที� 26, 27 หรอื 2 ผขู ้าย นอกเสยีจากจะมกีารกําหนดไวเ◌ ้ป็ นอยา่งอื�นเป็ 
นลาย ลักษณ์อักษรโดยผูซื�อ จะตอ ้ง (๑) สิ�นสดุการดําเนนิงานทั�งหมดภายใตค ้◌าํสั�งในทนัท ี(๒) 
ถา่ยโอนกรรมสทิธิ<และสง่มอบสนิคา◌ ้ที� สามารถใชง ้านไดแ◌ ้ละสนิคา◌ ้สําเร็จรปูที�ใชเ◌ ้พื�อการคา◌ ้ได ◌ ้สนิคา◌ ้
ที�อยูร่ะหวา่งกระบวนการผลติ และวัตถดุบิ/สว่นประกอบซึ�งผขู ้าย ผลติ หรอืไดรั �บตามขอ ้มลูเบื�องตน ้
ที�แสดงปรมิาณที�แน่นอนภายใตค ้◌าํสั�งใหกั �บผซูื�อ รวมถงึสิ�งที�ผซู ื�อไมส่ามารถใชใ◌ ้นการผลติ สนิคา◌ ้
เพื�อตัวเองหรอืเพื�อผอู ื� �นได ◌ ้(๓) ชาํระสะสางขอ ้เรยีกรอ ้
งทั �งหมดของผรัู�บเหมารายยอ่ยซึ�งไดรั �บการอนุมตัโิดยผซูื�อตามที� ปรากฏบนคําสั�ง หรอืตามการแกไ◌ ้
ขเพิ�มเตมิคําสั�ง หรอืตามที�มกีารกํากบัดว ้ยลายเซน็ที�เขยีนดว ้ยมอื ในกรณีที�ม ีตามคา่ใชจ ้◌า่ยที� 
เกดิขึ�นจรงิอยา่งสมเหตสุมผล ซึ�งไมส่ามารถไดก ้ลับคนือนัเนื�องมาจากการสิ�นสดุ (๔) ดํา เนนิการใดๆ ที�จํา เป็ 
นอยา่ง สมเหตสุมผลเพื�อรักษาทรพัยส์นิที�อยูใ่นครอบครองของผขู ้าย ซึ�งผซูื�อมผีลประโยชนเ์กี�ยวขอ ้งและ (๕) 
ตามคําขอของผซูื�อ ให ◌ ้ความรว่มมอืกบัผซูื�อในการเปลี�ยนผจัู�ดหาสนิคา◌ ้ที�อยูภ่ายใตค ้
◌าํสั�งเป็นซพัพลายเออรร์ายอื�นตามที�ไดรั�บการแตง่ตั �งโดยผซูื�อ 
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B. หลังจากการสิ�นสดุคําสั�งใดๆ โดยผซูื�อภายใตข ้อ ้ที� 27 หรอื 28 ผซูื�อจะชาํระเงนิใหผูข้ ้
ายในจํานวนตอ่ไปนี�โดยไมก่าร ชาํระซํ�าซอ ้น: (๑) ราคาตามคําสั�งของสนิคา◌ ้สําเร็จรปูและสนิคา◌ ้
ที�ผลติเสร็จสมบรูณ์ทั �งหมดซึ�งเป็ นไปตามขอ ้กําหนดของคําสั�ง และยังไมไ่ดรั �บการชําระเงนิมากอ่น (๒) ตน ้
ทนุที�เกดิขึ�นจรงิอยา่งสมเหตสุมผลของผขู ้าย สําหรับงานที�อยูใ่นกระบวนการผลติ และวัตถดุบิ/สว่นประกอบที�ใชป้ 
ระโยชนไ์ดแ◌ ้ละนําไปใชใ◌ ้นการคา◌ ้ไดที��สามารถใชก ้ารได ◌ซ้ ึ�งมกีารถา่ยโอนใหกั �บผซู ื�อตามขอ ้ยอ่ย ก. 
ซึ�งเกี�ยวกบัเรื�องนี� (๓) ตน ้ทนุที�เกดิขึ�นจรงิอยา่งสมเหตสุมผลของผขู ้ายในการชําระสะสางขอ ้รอ ้งเรยีน ตามขอ ้
ผกูพันที�ผขู ้าย จะตอ ้งดําเนนิการตอ่ผรัู �บเหมารายยอ่ยที�ไดรั �บการอนุมัตโิดยผซูื�อ ตามที�ปรากฏบนคําสั�ง 
หรอืตามการแกไ◌ ้ขเพิ�มเตมิของคําสั�ง หรอืตามที�กํากับดว ้ยลายเซน็ที�เขยีนดว ้ยมอื จากการขาดไปของการสิ�นสดุ 
และ (๔) ตน ้ทนุที�เกดิขึ�นจรงิอยา่งสมเหตสุมผลของ ผขู ้าย ในการปฏบิตัติามขอ ้ผกูพันภายใตข ้อ ้ยอ่ย ก (๕) 

 

C. หลังจากการสิ�นสดุตามขอ ้ที� 26 ผขู ้ายจะไมไ่ดรั �บกรรมสทิธิ<ในการชาํระเงนิใดๆ เพิ�มเตมิจากผซูื�อ 

 

D. นอกจากจะมกีารกลา่วไวอ ้ยา่งชดัเจนในขอ ้ที� 29 ผซูื�อจะไมต่อ ้งรับผดิชอบ และไมม่หีนา◌ ้
ที�ในการชาํระเงนิใหกั �บผขู ้าย ทั �งโดยตรงหรอืผา่นบญัชขีองผรัู �บเหมารายยอ่ยของผขู ้าย 
สําหรับความสญูเสยีหรอืตน ้ทนุที�กลา่วหา ไมว่า่จะถกูกําหนดใหเ◌ ้ป็ น 
ความสญูเสยีหรอืกําไรที�คาดการณว์า่จะไดรั �บ คา่ใชจ ้◌า่ยในการดําเนนิงานสว่นเกนิ ผลประโยชนจ์ากขอ ้รอ ้งเรยีน 
ตน ้ทนุการ พัฒนาผลติภณัฑแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์ตน ้ทนุหรอืคา่เชา่ในการจัดเตรยีมสถานที�ทําการและอปุกรณ์ใหม ่
ตน ้ทนุคา่เสื�อมราคาที�ยัง ไมไ่ดหั�กลา◌ ้ง คา่ Exit charge สว่นเสรมิ (รวมถงึ แตไ่มจํ่ากดัเพยีง ตน ้ทนุของรกิเกอร ์
คา่คลังสนิคา◌ ้ตน ้ทนุการผลติสว่นเพิ�มเตมิ การโหลดของดว ้ยรถบรรทกุ หรอืขั �นตอนการดําเนนิงานมาตรฐานอื�นๆ 
ของธรุกจิ ซึ�งเกี�ยวขอ ้งกบัการยา◌ ้ยการผลติไปยังซพั พลายเออรร์ายอื�น) 
หรอืคา่ธรรมเนียมทั�วไปและคา่ภาระในการดแูลจดัการ อันเป็นผลมาจากการสิ�นสดุของคําสั�ง หรอืในประการ อื�น 
ถงึแมว ้◌า่จะมสีิ�งใดๆ ที�ขัดแยง ้ขอ ้ผกูพันของผซูื�อตอ่ผขู ้ายในการสิ�นสดุ จะไมม่ากเกนิกวา่ขอ ้
ผกูพันที�ผซูื�อควรมตีอ่ผขู ้าย จาก การขาดไปของการสิ�นสดุ 

 

E. ภายในสามสบิ (30) วัน หลังจากวันที�การสิ�นสดุมผีล ภายใตข ้อ ้ที� 27 หรอื 27.A ผขู ้ายจะตอ ้งจัดสง่ขอ ้เรยีกรอ ้
งในการ สิ�นสดุใหกั �บผซูื�อ พรอ ้มกบัขอ ้มลูสนับสนุนทั�งหมดซึ�งจะตอ ้งประกอบดว ้ยรายการตา่งๆ 
ที�เฉพาะเจาะจงเกี�ยวกบัขอ ้ผกูพันของผ ู◌ ้ซื�อที�มตีอ่ผขู ้าย ตามที�แสดงไวใ◌ ้นคําสั�งนี� 
ผซูื�ออาจตรวจสอบบนัทกึของผขู ้ายกอ่นหรอืหลังการชาํระเงนิ เพื�อยนืยันจํานวนที�ม ีการรอ ้งขอในขอ ้รอ ้
งเรยีนการสิ�นสดุของผขู ้าย 

 

30. การเปลี�ยนซพัพลาย: หลังจากวันหมดอายหุรอืกอ่นการสิ�นสดุของคําสั�ง ไมว่า่ดว ้ยเหตผุลใด ผขู ้
ายยอมรับวา่จะดําเนนิการ ทั �งหมดที�จําเป็น เพื�อใหมั��นใจวา่การจัดหาสนิคา◌ ้ใหกั �บผซูื�อจะไมห่ยดุชะงัก เหนอืสิ�งอื�นใด 
ผขู ้ายยอมรับวา่จะดําเนนิการดังกลา่ว ตามที�ผซูื�ออาจเรยีกรอ ้งอยา่งสมเหตสุมผล เพื�อใหก ้ารเปลี�ยนจากผขู ้ายเป็ 
นผขู ้ายรายอื�นสําเร็จลลุว่ง รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง การดําเนนิการตอ่ไปนี�: (ก) ผขู ้ายจะทําการแจง ้ตามความจําเป็ 
นหรอืตามที�ผซู ื�อตอ ้งการ ในการสง่มอบคําสั�งไปยังผขู ้ายรายอื�น (ข) ผขู ้ายจะจัดเตรยีมสนิคา◌ ้สํารองอยา่งเพยีงพอ 
ซึ�งครอบคลมุตามคําสั�ง เพื�อใหมั � �นใจวา่การเปลี�ยนไปใชบ ้รกิารจากผขู ้ายราย อื�นที�ผซู ื�อเป็ นผูเ◌ ้ลอืกจะเป็ 
นไปอยา่งเรยีบรอ ้ย และ (ค) ผขู ้ายจะคนืเครื�องมอืทั �งหมดและทรัพยส์นิอื�นๆ ที�ผซู ื�อเป็ นผูจั �ดหาให ◌ ้หรอืเป็ 
นของผซูื�อ หรอืลกูคา◌ ้ของผซูื�อ โดยอยูใ่นสภาพดเีชน่เดยีวตอนที�ไดรั �บจากผขู ้าย ยกเวน ้มรีอ่งรอยการสกึหรอที� 
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สมเหตสุมผล (ฆ) ผซูื�อและผขู ้ายรายอื�นสงวนสทิธิ<ในการเขา◌ ้ถงึและมสีว่นรว่มอยา่งตอ่เนื�อง 
ในระหวา่งกระบวนการถอดหรอืแยก ชิ�นสว่นเครื�องมอื และสถานที� เวลาและวันที�ของการขนออกจะตอ ้
งไดรั �บการยอมรับรว่มกนัระหวา่งผซูื�อและผขู ้าย และ (ง) ผขู ้าย ภายใตก ้ารตัดสนิใจของผซูื�อ จะตอ ้ง: (๑) 
มอบหมายสญัญาหรอืคําสั�งใดๆ หรอืทั �งหมดของวัตถดุบิหรอืสว่นประกอบที� เกี�ยวขอ ้งกบัคําสั�งใหกั �บผซูื�อ (๒) 
ขายเครื�องมอืและสนิคา◌ ้คงคลังที�เกี�ยวกับคําสั�งซึ�งสามารถผพัุงไดใ◌ ้หกั �บผซูื�อ ในราคาตน ้ทนุ ของผซูื�อ และ/หรอื (๓) 
ขายทรัพยส์นิใดๆ ของผขู ้ายซึ�งเกี�ยวขอ ้งกบัคําสั�งใหกั �บผซูื�อ ภายใตร ้าคาที�เทา่กบัสว่นที�ยังไมหั่กกลบ  ลบลา◌ ้งตน ้
ทนุของรายการดังกลา่ว ลบออกดว ้ยจํานวนใดๆ ที�ผซู ื�อจา่ยใหกั �บผขู ้ายกอ่นหนา◌ ้นี�เป็นคา่ตน ้ทนุของรายการดังกลา่ว ผขู ้
ายจะจัดทําเอกสารแสดงตน ้ทนุดั �งเดมิของรายการที�ยงัไมหั่กกลบลบลา◌ ้งดังกลา่ว ขอ ้ความ “ผขู ้ายรายอื�น” แสดงถงึอยา่ง 
ชดัเจนแตไ่มจํ่ากดัเพยีง สถานที�ทําการซึ�งผซูื�อเป็นเจา◌ ้ของ 

 

31. ผขู ้ายไมม่สีทิธใินการสิ�นสดุ: หากคําสั�งมรีะยะเวลาที�กาํหนด และไดก ้◌ําหนดไวต ้ามที�ปรากฏบนคําสั�งดังกลา่ว ผขู ้
ายจะไมม่สีทิธ ิในการสิ�นสดุคําสั�งดังกลา่ว สําหรับคําสั�งที�ไมม่รีะยะเวลาจํากดั ผขู ้ายอาจสิ�นสดุคําสั�งดังกลา่วไดโ◌ ้
ดยตอ ้งแจง ้ลว่งหนา◌ ้เป็ นลาย ลักษณ์อกัษรใหกั�บผขู ้ายไมน่อ ้ยกวา่สบิสองเดอืน 

 

32. สทิธใินการตรวจสอบ: ผขู ้ายโดยนัยนี� ขอมอบสทิธใิหกั �บผซูื�อในการเขา◌ ้ถงึขอ ้มลูที�เกี�ยวขอ ้ง 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง หนังสอื บนัทกึ ขอ ้มลูบญัชเีงนิเดอืน ใบเสร็จ การตดิตอ่ทางจดหมายและเอกสารและวัตถอุื�นๆ 
ซึ�งอยูใ่นการครอบครองหรอืภายใตก ้าร ควบคมุของผขู ้าย หรอืมฉิะนั�นก็มสีว่นเกี�ยวขอ ้งกบัขอ ้ผกูพันใดๆ ของผขู ้
ายภายใตค ้◌ําสั�ง หรอืคําขอการชาํระเงนิใดๆ โดยผขู ้าย ซึ�งเกี�ยวขอ ้งกบัคําสั�ง ผซูื�อจะมสีทิธภิายในเวลาใดๆ 
ที�สมเหตสุมผล ในการสง่ตัวแทนที�ไดรั �บอนุญาตไปทําการตรวจสอบขอ ้มลู ดังกลา่ว นอกจากนี� งาน วัตถ ุสนิคา◌ ้
คงคลังทั �งหมด ที�จัดหาภายใตค ้◌ําสั�ง จะตอ ้งสามารถเขา◌ ้ถงึไดโ◌ ้ดยผซูื�อ รวมถงึแตไ่มจํ่ากัด เพยีงอะไหล ่เครื�องมอื 
สิ�งตดิตรงึ เกจ โมเดล และของที�มลีกัษณะเดยีวกนั ผขู ้ายจะตอ ้งรักษาขอ ้มลูสําคัญที�เกี�ยวขอ ้งกบัคําสั�ง ไวเ◌ ้
ป็นเวลาสี�ปี หลังจากการใหบ ้รกิารหรอืการสง่มอบสนิคา◌ ้ตามคําสั�งนั�นเสร็จสมบรูณ ์
ในกรณทีี�การตรวจสอบดังกลา่วพบขอ ้มลู ที�ไมถ่กูตอ ้ง ผขู ้ายจะตอ ้งแกต ้◌า่ง ชดใชค ้◌า่เสยีหายดว ้
ยตัวเองแทนผซูื�อจากการสญูเสยี หนี�สนิ ตน ้ทนุ คา่ใชจ ้◌า่ย การฟ้องรอ ้งคด ีการดําเนนิการ ขอ ้เรยีกรอ ้งและขอ ้
ผกูพันอื�นๆ และการพจิารณาคด ีรวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงคา่ธรรมเนยีมทนายความและ คา่ใชจ ้◌า่ยอื�นๆ 
ทั �งหมดที�เก ี�ยวขอ ้งกบัเรื�องนั�น ผขู ้ายจะตอ ้งดําเนนิการใหซั �พพลายเออรร์ายยอ่ยทกุรายของผขู ้าย มอบสทิธ ิ
ทั �งหมดในการจัดหาใหกั �บผซูื�อตามสว่นที� 32 นี� 

 

33. เหตสุดุวสิัย: ความลา่ชา◌ ้หรอืความลม ้เหลวใดๆ ของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ�งในการปฏบิตัติามขอ ้ผกูพันจะไดรั �บการยกเวน ้
ความผดิ ใน 
กรณีที�มสีาเหตเุกดิขึ�นจากเหตกุารณพ์เิศษและปราศจากความผดิหรอืความประมาทเลนิเลอ่ในการปฏบิตัติามของฝ่ 
ายนั�นๆ เชน่ ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิอัคคภีัย อทุกภัย ลมพาย ุการระเบดิ การจลาจล ภัยธรรมชาตแิละสงคราม ตอ ้
งมกีารสง่การแจง ้ถงึความ ลา่ชา◌ ้ดังกลา่วเป็ นลายลักษณอ์ักษร รวมถงึระยะเวลาความลา่ชา◌ ้ที�คาดการณ ์ถงึฝ่ 
ายที�ไมไ่ดป้ ระสบเหตภุายในเวลาสบิ (10) วัน หลังเกดิเหตกุารณ ์ในระหวา่งระยะเวลาของความลา่ชา◌ ้หรอืความลม ้
เหลวใดๆ ในการดําเนนิการโดยผูข ้าย ผซูื�อ ภายใตก ้าร ตัดสนิใจของผซูื�อ (๑) อาจซื�อสนิคา◌ ้จากแหลง่อื�น 
และลดกําหนดการที�มกีบัผซู ื�อในสว่นของปรมิาณ โดยไมม่ภีาระหนี�สนิตอ่ ผขู ้าย (๒) กําหนดใหผูข้ ้ายจัดหาสนิคา◌ ้
ใหกั�บผซูื�อจากแหลง่อื�นภายในปรมิาณและเวลาตามที�ผซู ื�อรอ ้งขอ ภายใตร ้าคาเทา่กับที� กลา่วไวใ◌ ้นคําสั�งนี� หรอื (๓) 
อาจรอ ้งขอใหผูข้ ้ายสง่มอบสนิคา◌ ้สําเร็จรปู สนิคา◌ ้ที�อยูร่ะหวา่งกระบวนการผลติ และอะไหลห่รอืวัตถ ุ
ทั �งหมดที�ผลติหรอืไดรั�บจากการทํางานภายใตค ้◌ําสั�งใหกั �บผซูื�อ โดยที�ผขู ้ายเป็นผอู ้อกคา่ใชจ ้◌า่ย หากผซูื�อรอ ้งขอ 
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ผขู ้ายจะตอ ้ง ภายในเวลาหา◌ ้(5) วัน หลังจากคําขอดังกลา่ว ใหก ้ารรับรองวา่ความลา่ชา◌ ้
จะไมเ่กนิกวา่ระยะเวลาที�ผซูื�อคดิวา่เหมาะสม หากการ ลา่ชา◌ ้เกนิกวา่ระยะเวลาที�ผซู ื�อกําหนด หรอืผขู ้
ายไมส่ามารถใหก ้ารรับรองที�เพยีงพอว่าการลา่ชา◌ ้จะอยูภ่ายใตร ้ะยะเวลาที�กําหนด ผซูื�ออาจจะ ในบรรดาวธิแีกไ◌ ้
ขทั�งหมด ยกเลกิคําสั�งนี�ในทันทโีดยไมเ่กดิหนี�สนิใดๆ กอ่นที�จะถงึวันหมดอายขุองสัญญาแรงงาน ใดๆ ที�เกี�ยวขอ ้
งโดยตรงกบัผขู ้าย ผขู ้ายจะตอ ้งดําเนนิการโดยเป็ นผอู ้อกคา่ใชจ ้◌า่ยเอง ตามที�ผขู ้ายอาจตัดสนิวา่สมเหตสุมผล 
เพื�อสรา◌ ้งความมั�นใจวา่กระบวนการผลติที�ดําเนนิการใหผูซ้ ื�อ จะไมห่ยดุชะงักเป็นเวลาสามสบิ (30) วัน 
ในระหวา่งการหยดุชะงัก หรอืความลา่ชา◌ ้ของแรงงานที�คาดการณ์ไว ◌อ้นัเนื�องมาจากการหมดอายขุองสัญญาจา◌ ้
งแรงงาน 

 

34. ผลในการผกูมดั: คําสั�งนี�มผีลผูกมดักบัทุกฝ่ าย และกรรมการบรษัิท เจา◌ ้หนา◌ ้ที� พนักงาน ตัวแทน ผรัู �บเหมารายยอ่ย 
และผสูื�บ ทอดที�ไดรั�บอนุญาตอยา่งถกูตอ ้งและผทูี� �ไดรั �บมอบหมายของแตล่ะฝ่ าย 

 

35. การแกไ◌ ้ข การสละสทิธิ<: สทิธแิละการแกไ◌ ้ขของผซูื�อจะเป็ นแบบสะสมและเพิ�มเตมิจากสทิธหิรอืการแกไ◌ ้ขอื�นๆ 
ตามที�กฎหมาย กําหนดหรอืตามความถกูตอ ้ง ความพยายามใดๆ โดยผขู ้ายในการจํากัดการรับรองหรอืการแกไ◌ ้
ขของผซูื�อ หรอืปรมิาณและ ประเภทของความเสยีหายที�ผซู ื�ออาจสอบถาม จะถอืวา่ไมม่ผีลและเป็ นโมฆะ ผขู ้
ายรับทราบและยอมรับวา่การชดใชค ้◌า่เสยีหาย ดว ้ยเงนิ จะไมใ่ชท่างแกไ◌ ้ขที�เพยีงพอสําหรับการฝ่ าฝืนคําสั�งใดๆ 
โดยผขู ้ายที�เกดิขึ�นจรงิ คาดวา่จะเกดิขึ�น หรอืขม่ขูว่า่จะเกดิขึ�น ซึ�งเกี�ยวขอ ้งกบัการสง่มอบสนิคา◌ ้ใหกั�บผซูื�อและ 
นอกเหนือจากสทิธแิละการแกไ◌ ้ขอื�นๆ ที�ผซู ื�ออาจม ีผซูื�อจะไดรั �บกรรมสทิธิ<ใน การดําเนนิการและคําสั�งหา◌ ้
มของศาลชั�วคราว เบื�องตน ้และถาวร หรอืการบรรเทาที�เทา่เทยีมกนัเป็ นการแกไ◌ ้ขจากการฝ่ าฝืน ดังกลา่ว 
โดยไมจํ่าเป็ นตอ ้งมหีลักฐานของความเสยีหายที�เกดิขึ�นจรงิ และปราศจากขอ ้ผกูมดัหรอืการรับประกนัใดๆ ในสิ�งที� ตอ ้
งการ ผขู ้ายยังรับรแู◌ ้ละยอมรับอกีวา่การปิดโรงงานของลกูคา◌ ้จะกอ่ใหเ◌ ้กดิปัญหาซึ�งการชดใชค ้◌า่เสยีหายดว ้
ยเงนิจะไมใ่ช ่ทางแกไ◌ ้ขที�เพยีงพอ ในกรณีที�ผขู ้ายฝ่ าฝืนหรอืการขม่ขูว่า่จะฝ่ าฝืน การดําเนนิการแทน การรับรอง 
หรอืขอ ้ตกลงรว่มกบัผขู ้าย ผ ู◌ ้ซื�ออาจจะ โดยไมจํ่าเป็ นตอ ้งแจง ้ใหผูข้ ้ายทราบ ยา◌ ้ยการผลติสนิคา◌ ้จากผขู ้
ายไปยงัซพัพลายเออรร์ายอื�น หรอืซื�อสนิคา◌ ้จากทั�ง สองแหลง่ตามที�ไดก ้ลา่วถงึโดยนัยนี� (เชน่ 
ใหซั �พพลายเออรอ์กีรายหนึ�งทําการผลติหรอืเตรยีมการผลติสนิคา◌ ้ที�ผขู ้ายทําการผลติ อยูใ่นปัจจบุัน) 
เพื�อเป็นการปกป้องผซูื�อและลกูคา◌ ้ของผซูื�อ กระบวนการยา◌ ้ยธรุกจินี�อาจใชเ◌ ้วลาที�ค่อนขา◌ ้งนาน และผขู ้ายเขา◌ ้
ใจ วา่ภายใตค ้วามเสี�ยงที�อาจเป็ นตน ้เหตใุหลูก้คา◌ ้ของผซูื�อตอ ้งปิดกจิการ ผซูื�อมสีทิธทิี�จะเริ�มตน ้
และทําการถา่ยโอนธรุกจิโดยไม ่จําเป็ นตอ ้งแจง ้ใหผูข้ ้ายทราบลว่งหนา◌ ้ถงึแมว ้◌า่จะมสีิ�งใดๆ ขดัแยง ้
กบัสิ�งที�อยูภ่ายในคําสั�งใดๆ ผซูื�อไมไ่ดป้ ลดเปลื�องผขู ้ายจาก ขอ ้รอ ้งเรยีนใดๆ ตอ่ผขู ้าย 
ซึ�งเกดิขึ�นจากทั�งหมดหรอืสว่นหนึ�งของสําแดงที�ไมเ่ป็นจรงิ การฉอ ้ฉล หรอืการขูเ่ขญ็ ซึ�งเกี�ยวขอ ้งกบั คําสั�ง หรอืการฝ่ 
าฝืนใดๆ หรอืการคาดการณว์า่จะฝ่ าฝืนคําสั�ง หรอืคําสั�งอื�นๆ ระหวา่งผซูื�อและผขู ้าย (ถงึแมว ้◌า่คําสั�งนั�นๆ จะ เกี�ยวขอ ้
งกบัผลติภัณฑอ์ื�น) 

 

36. การสละสทิธิ<: การสละสทิธิ<ของผซูื�อในสทิธใิดๆ ที�กําหนดไวใ◌ ้นเรื�องนี� 
หรอืซึ�งผซูื�อไดรั �บกรรมสทิธิ<ตามกฎหมายหรอืตามความ ถกูตอ ้ง จะไมส่ง่ผลใหเ◌ ้กดิการสละสทิธิ<อยา่งตอ่เนื�อง 
หรอืการสละสทิธิ<อื�นๆ ซึ�งผซูื�อไดรั �บกรรมสทิธิ< 
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37. การจํากดัหนี�สนิของผซูื�อ: ไมม่กีรณใีดที�จะสง่ผลใหผูซ้ ื�อตอ ้งรับผดิตอ่ผูข ้ายในสว่นของกําไรที�สญูเสยี รายรับที�สญูเสยี 
การผลติ ที�สญูเสยี หรอืคา่ใชจ ้◌า่ยจปิาถะ ผลกระทบ คา่พเิศษ และความเสยีหายตน ้แบบหรอืการลงโทษใดๆ 
โดยปราศจากการจํากัดในสิ�ง ที�ไดก ้ลา่วมากอ่นหนา◌ ้นี� ทกุฝ่ ายยอมรับวา่: 

 
 
A. ในสว่นของขอ ้รอ ้งเรยีนที�เกดิขึ�นจาก หรอืเกี�ยวขอ ้งกบัการสิ�นสดุขอ ้ตกลงนี� หรอืคําสั�งใดๆ ความเสยีหายของผขู ้

าย จะ ถกูจํากดัอยูท่ ี�ความเสยีหายตามที�ไดก ้ลา่วไวใ◌ ้นขอ ้ที� 29 (ขอ ้เรยีกรอ ้งในการสิ�นสดุ) และ 

 

B. ในสว่นของขอ ้เรยีกรอ ้งอื�นๆ ทั �งหมด ความเสยีหายของผขู ้ายจะถกูจํากัดไวไ◌ ้มเ่กนิ: (๑) มลูคา่ของสนิคา◌ ้
ที�ผซู ื�อทําการ ซื�อจากผขู ้ายภายในระยะเวลาสามเดอืนกอ่นที�จะเกดิการฝ่ าฝืนที�กลา่วหา หรอื (๒) $100,000 
ดอลลารส์หรัฐ (หรอืจํานวนที� เทยีบเทา่ในสกลุเงนิยโูร โดยอา◌ ้
งองิตามอตัราการแลกเปลี�ยนสกลุเงนิในวันที�ทําการชดเชยคา่เสยีหายของขอ ้เรยีกรอ ้งดังกลา่ว) 

 

38. การบรหิาร/การปรกึษา: ในขอบเขตของคําสั�งนี� รวมถงึการบรกิารหรอืการบรกิารที�ปรกึษา ซึ�งผขู ้ายโดยนัยนี�ไดม ้
อบหมายสทิธ ิกรรมสทิธิ< และผลประโยชนทั์�งหมดในและถงึใดๆ และแนวคดิ สิ�งประดษิฐ ์การพัฒนา วัตถ ุ
วัตถทุี�สามารถจดลขิสทิธิ<ได ◌ ้ภาพวาด เอกสาร และสิ�งที�อื�นๆ ที�มลัีกษณะเดยีวกนัทั �งหมด ซึ�งคดิคน ้
ขึ�นหรอืทําขึ�นโดยผขู ้าย ซึ�งเกี�ยวขอ ้งกบังานที�ทําหรอื บรกิารที�มอบใหกั �บผซูื�อตามคําสั�งนี�ใหกั �บผซูื�อ 
การมอบหมายดังกลา่วรวมถงึสทิธใินการเป็ นเจา◌ ้ของทรัพยส์นิ ซึ�งเป็ นสทิธิ< ตอ่เนื�องไปยังสิ�งนั�น และผขู ้
ายจะจัดทําเอกสารใดๆ ที�จําเป็นในการยนืยันการมอบหมายดังกลา่ว 

 

39. สภาวะทางการเงนิและการปฏบัิตงิานของผขู ้าย: 

 

A. ผขู ้ายจะแสดงใหเ◌ ้ห็นและรับรองตอ่ผซูื�อในวันที�ของแตล่ะสญัญา (ซึ�งจะถอืวา่การดําเนนิการแทนและการรับรอง 
จะ เกดิขึ�นซํ�าตามวันที�ผขู ้ายรับรองแตล่ะขอ ้มลูเบื�องตน ้ที�อยูภ่ายใตค ้◌ําสั�ง และภายใตเ◌ ้
วลาของแตล่ะการสง่มอบภายใตค ้◌ําสั�ง) วา่: (๑) ผขู ้ายไมไ่ดล ้ม ้ละลายและสามารถชําระหนี�สนิทั �งหมดไดเ◌ ้
มื�อครบตามกําหนด ผขู ้ายกําลังปฏบิตัติามขอ ้ตกลงและขอ ้ผกูพัน อื�นๆ ที�เกี�ยวกับเงนิก ู◌ ้(๒) ขอ ้
มลูทางการเงนิทั �งหมดที�ผขู ้ายมอบใหผูซ้ ื�อนั�นเป็ นความจรงิและถกูตอ ้ง (๓) ขอ ้มลูทางการเงนิ 
ดังกลา่วแสดงถงึสภาวะทางการเงนิของผขู ้ายอยา่งสมเหตสุมผล และ (๔) คําแถลงทางการเงนิทั �งหมดของผูข ้
ายไดรั �บการ จัดเตรยีมภายใตห ้ลักทางการบัญชทีี�ไดรั �บการยอมรับโดยทั�วไป โดยมคีวามเทา่เทยีมและสอดคลอ ้ง 

 

B. เมื�อผซูื�อรอ ้งขอ ผขู ้ายจะตอ ้งแสดงสําเนาของคําแถลงทางการเงนิรายไตรมาส และ/หรอืรายปี ผขู ้ายจะตอ ้
งอนุญาตให ◌ ้ผซูื�อและตัวแทนของผซูื�อตรวจสอบหนังสอืและบนัทกึของผขู ้าย ซึ�งเกี�ยวขอ ้
งกบัการปฏบิตัติามแตล่ะคําสั�ง และสภาวะทางการ เงนิโดยรวมของผขู ้าย และผขู ้ายจะใหสิ�ทธิ<ในการเขา◌ ้
ถงึหนังสอืและบนัทกึทั �งหมดอยา่งครบถว ้นสมบรูณ์แกผ่ซูื�อ เพื�อการ ดําเนนิการในวัตถปุระสงคด์ังกลา่ว ผขู ้
ายยอมรับวา่ หากผขู ้ายประสบเหตใุดๆ ในการสง่มอบ หรอืปัญหาในการปฏบิตังิาน ผซูื�อ อาจจะ แตไ่มจํ่าเป็ นตอ ้
งแตง่ตั �งตวัแทนเพื�อไปยงัสถานที�ทําการตามความเหมาะสมของผขู ้าย เพื�อสังเกตการณ์การปฏบิตังิาน ของผขู ้าย 
ผขู ้ายยอมรับวา่ หากผซูื�อชว่ยอํานวยความสะดวกใดๆ ใหแ◌ ้กผ่ขู ้าย (การเงนิและเรื�องอื�นๆ วมถงึการแตง่ตั �งตัวแทน 
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ตามที�ไดก ้ลา่วไวด ้า◌ ้นบน) ซึ�งมคีวามจําเป็ นสําหรับผขู ้ายในการปฏบิตัติามขอ ้ผกูพันภายใตค ้◌าํสั�งใดๆ ผขู ้
ายจะชดใชเ◌ ้งนิใหกั �บผ ู◌ ้ซื�อตามตน ้ทนุทั �งหมด รวมถงึคา่ธรรมเนียมทนายความและคา่วชิาชพีอื�นๆ 
ซึ�งเกดิขึ�นกับผซูื�อโดยมสีว่นเกี�ยวขอ ้งกบัการอํานวย ความสะดวกดังกลา่ว และจะมอบสทิธใิหกั �บผซูื�อในการใชที��ดนิ 
เครื�องจักร อปุกรณ ์และทรัพยส์นิอื�นๆ ของผขู ้ายตามความ จําเป็ นในการผลติสนิคา◌ ้
ซึ�งครอบคลมุโดยคําสั�งดังกลา่ว (และสทิธยิดึหน่วงเพื�อเป็ นการประกนัสทิธใินการเขา◌ ้ถงึ) ภายใตก ้ 
ารยอมรับในการเขา◌ ้ถงึและการสรา◌ ้งหลักประกนั นอกจากนี� ผขู ้ายยอมรับวา่จะดําเนนิการแจง ้
เป็นลายลกัษณอ์ักษรตอ่ผซูื�อในทนัท ีหากผขู ้ายกําลังจะลม ้ละลายหรอืถกูขม่ขูว่า่จะลม ้ละลาย 

40. สทิธใินการเขา◌ ้การใชป้ ระโยชน์จากที�ดนิ และการตรวจสอบ: การเป็นโมฆะเป็ นบางสว่น: หากมขีอ ้ความใดๆ ในคําสั�ง 
เป็นโมฆะ หรอืไมม่ผีลบังคบัใชภ ้ายใตบ ้ทกฎหมาย กฎขอ ้บังคับ กฤษฎกีา คําสั�งของฝ่ ายบรหิาร หรอืกฎอื�นๆ 
ของกฎหมาย ใหถื�อวา่ ขอ ้ความดังกลา่วถกูแกไ◌ ้ขหรอืลบออก ตามแตก่รณี แตเ่พื�อใหเ◌ ้
นื�อหามขีอบเขตตามความจําเป็ นในการปฏบิตัติามบทกฎหมาย กฎขอ ้บังคับ กฤษฎกีา คําสั�งหรอืกฎนั�นๆ เทา่นั�น 
และเงื�อนไขอื�นๆ ที�ยังเหลอือยูข่องคําสั�ง จะยงัคงมผีลบงัคับใชแ◌ ้ละผลกระทบ อยา่งเต็มที� 

 

41. ภาษาที�ใชใ◌ ้นการควบคมุ: ใหถื�อวา่ฉบับภาษาอังกฤษของขอ ้ตกลงและเงื�อนไขมผีลบังคับใช ◌ ้
ในกรณทีี�เกดิความขัดแยง ้ในฉบบั แปลภาษาใดๆ 

 

42. กฎหมายขอ ้บงัคับใช ◌ ้ประเทศที�ศาลมอํีานาจพจิารณาคด:ี คําสั�งนี�จะถกูนําไปตคีวามและบังคับใชภ ้ายใตก ้
ฎหมายของประเทศ (และรัฐ/จังหวัด ตามความเหมาะสม) ซึ�งเป็ นสถานที�ตั �งของผซูื�อ โดยปราศจากการไลเ่บี�ยตามขอ ้
ขัดแยง ้ของเงื�อนไขกฎหมาย ของประเทศนั�น เงื�อนไขของอนุสัญญาการซื�อขายระหวา่งประเทศของสหประชาชาต ิ
จะไมม่ผีลบังคับใชกั �บคําสั�งนี�ในทกุกรณ ีขอ ้พพิาททั�งหมดที�เกี�ยวขอ ้งกบัคําสั�งนี�จะถกูวนิจิฉัยโดยศาลภายในประเทศ 
(และรัฐ/จังหวัด ตามความเหมาะสม) ซึ�งเป็นสถาน ที�ตั �งของผซู ื�อแตเ่พยีงผเู◌ ้ดยีว หรอืโดยศาลในประเทศซึ�งเป็ 
นสถานที�ตั �งของผขู ้ายตามดลุยพนิจิของผซูื�อเทา่นั�น__ 


